
                                                  WTC OOSTERHOUT SEIZOEN 2019 
 
Zondag 27 oktober Zundert (Jan in ’t Groen) 
Bij een iets wat lagere temperatuur als gisteren, stonden er 9 man aan de start. Wij waren niet 
de enigste aan de Waranda, een mountainbike toerrit van de Jonge Renner bracht meer 
renners op de fiets. Een kort ritje voor een frisse neus. Erik K. was de ritleider, maar hij zag 
vanmorgen op de toerkalender dat hij ritleider was. Dus zijn vraag of iemand anders wist waar 
Zundert lag. Jan in 't G. ging van start en daarbij dus de ritleider. Via Dorst, Bavel, Ulvenhout 
en achter langs de Klokkenberg, kwamen we bij de Galderse meren uit. De A16 over richting 
Rijsbergen, om door te rijden naar Zundert. Even Zundert aantikken en daarna weer terug 
richting Prinsenbeek. Zoveel mogelijk binnendoor, maar regelmatig kwamen we weer terug 
op de Bredaseweg/Antwerpse weg richting Effen. Vandaar uit langs de A16, Prinsenbeek om 
bij De Mark, richting Terheijden te rijden. Kees R. gaf aan dat de hoofdstraat open lag in 
Terheijden, dus gingen we via het fietspadje naar de haven van Terheijden verder. In 
Terheijden namen we afscheid van Erik K. en bedankte hem voor de rit. Rond 12:00 reden we 
Oosterhout binnen met een afstandje van ca. 70 km. 
 
Zundert (Jan de Rooij) 
De laatste lange rit van het fietsseizoen. Het was een frisse ochtend met een grijze lucht en 
niet al te veel wind. Via Dorst richting Bavel en Ulvenhout richting Galderse Meren via de 
Galderseweg. Langs de Galderse Meren waar ook al een MTB-tocht uitgezet was richting 
Zundert via de Oekelsebaan en Oekelsestraat. Voor Zundert met een kleine lus langs de molen 
weer richting de Bredaseweg en via het buitengebied richting Rijsbergen. Via het centrum van 
Rijsbergen richting Effen. Intussen was het zonnetje voorzichtig aan het prikken waardoor het 
wat aangenamer fietsen was. Langs de A16 richting Liesbos en via Prinsenbeek naar het 
viaduct over de Mark. De gebruikelijke route naar Terheijden en voor Terheijden rechts het 
smalle fietspad i.v.m. wegopbreking in het centrum van Terheijden. Erik K. nam hier afscheid 
van ons. Hij was thuis. Via de Munnikenhof en het Terheijdens Spoor kwamen we uit bij het 
Markkanaal en via het fietspad terug naar Oosterhout waar we rond 12.00 uur aankwamen na 
een rit van ongeveer 67 km. Het kopwerk kwam vanouds van Jan in 't Groen en Hans Luijten. 
Volgende week een kort ritje met aansluitend Rien's culinaire verrassing.  
 
Zondag 20 oktober Meerle (Jan de Rooij) 
 
2 leden waren iets te vroeg aan het vertrek en hebben toen maar een paar rondjes gereden om 
warm te blijven want de temperatuur was slechts 7 graden celsius. De vertrektijd was toch 
echt 9.30 uur. Voor de start de kersverse opa John van Scholl gefeliciteerd. 
Via het Wilhelminakanaal Zuid richting de Vijfeikenweg via het industrieterrein. Via Rijen 
naar Molenschot en daarna richting Chaam via de gebruikelijke route. Bij Gilze werden we 
ingehaald door een groot peloton wielrenners die er flink de vaart in hadden. Voor Chaam 
rechtsaf de Kloosterstraat, Snijdersweg de N639 oversteken en rechts richting Meerle. 
Onderweg veel hardlopers, wandelaars en mtb-ers tegenkomend. Het was een drukte van 
belang. Door Meerle richting Ulicoten. De temperatuur wilde maar niet stijgen maar gelukkig 
bleef het wel droog. 
Na Ulicoten passeerden we een stel fietsers uit Dongen die een plaspauze hadden. Even later 
kwamen ze ons voorbij want het ging niet hard genoeg vonden ze. Via het buitengebied van 
Chaam richting Chaamse Bossen via de Putvenweg waar een kleine ontsnapte hond even 
bijna roet in het eten strooide door luid blaffend voor ons langs de weg overstak. Waar was de 
baas? Gelukkig geen ongelukken gebeurd.  



Via de Huisdreef terug richting Gilzeweg en via de Kleine Slingerdreef naar Bavel. Op de 
Royaaldreef werden we opnieuw ingehaald door een stel hardrijders. Niek en Ary zagen hun 
kans schoon en sloten aan bij deze groep. Bij het viaduct over de A58 vond Ary het genoeg en 
even later was Niek ook weer terug in ons pelotonnetje voor het laatste stuk richting Dorst en 
Oosterhout. Rond 12 uur waren we weer thuis.  
 
Zondag 13 oktober Hazeldonk 
Bau wint zijn eerste monument. Lau rijdt zijn laatste monument. 
 
Verslag door Jan de Rooij. 
Vandaag 10 rijders aan het vertrek. Nog eerst wat grijzig en fris maar allengs werd het 
aangenamer. Via Dorst naar Bavel en Ulvenhout. Voor Ulvenhout reed de rit-leider voor het 
eerst dit jaar en hopelijk ook voor het laatst lek. Na een geslaagde vervanging van de 
binnenband misten we jouw pomp wel erg. Met mijn minipompje was ik wel iets langer 
bezig om de band op spanning te brengen. Maar goed, weer snel verder via Ulvenhout en de 
Daesdonckseweg naar de Galderse Meren die er verlaten bijlagen. Kaarschot en daarna 
richting Hazeldonk. Na Hazeldonk rechtsaf richting Galder/Strijbeek. Via Ginderdoor 
buitenom Chaam via de Gilzeweg. Dit fietspad lag bezaaid met blad, eikels en kastanjes dus 
was wel uitkijken. Gelukkig geen nare dingen onderweg. Aan het eind van het bos nog een 
stukje om voor de kilometers. Daar kwamen we Martien van Seeters nog tegen op zijn 
crossfiets. Via de Alphensebaan en Bolberg terug naar Molenschot en via de vijfeikenweg 
terug naar Oosterhout. Ik had 61 km op de teller. 
Ondanks de lekke band een lekkere tocht en volgende week hopelijk weer. 
 
Zondag 06 oktober Baarle Nassau 
Gaat de twitterkampioen de zelfbenoemde sultan van Erdoganistan de vrije hand geven in Syrië? 
Europa kan slechts vanaf de zijkant toekijken, zit in de vluchtelingentang. 
 
Het is pas oktober, toch slaat Guns and Roses keihard toe met November Rain. 
 
Zondag 29 september Ulicoten 
Annemiek van Vleuten verovert de regenboogtrui met een Merckxiaanse solo. Voor Mathieu was de 
koers 13 kilometer te lang. Afzettingspoppenkast. 
 
Regen en nog eens regen.  
 
Zondag 22 september Den Hout  Den Hout  Den Hout (Twan van den Heijkant) 
 
Alle zegen komt van boven 



 
Rond 9.00 uur op de Houtse Heuvel bleek het opkomstklassement dit keer niet hangen op 2 cijfers. 
Meer dan 170 wielrenners wilde graag een kruisje scoren. Sorry Piet, we hebben niet alle namen 
onthouden…… 
Na een kop koffie of thee met worstenbrood verscheen een eerwaarde ten tonele die iedereen met 
een doordachte en op maat geschreven preek een veilige en plezierige toertocht toewenste. Zelfs 
een zegening met wijwater viel het wielerpeloton ten dele. Gelukkig bleek dit het laatste nat te zijn 
geweest tijdens de tocht.  
Onder een stralende zon en een gunstig waaiende wind werden 9 groepen van zo’n 20 renners en 
route gestuurd. Onder bezielende leiding van 2 wegkapiteins werd door de groep, waarin de WTC-ers 
meereden, de 120 kilometer binnen net 4 uur gerond. Opnieuw is ervaren dat er meerdere wegen 
naar Rome (oftewel Den Hout) leiden. Ieder jaar wordt er toch weer een andere route uitgezet via 
voor ons bekende maar ook onbekende wegen. Bij de gevangenis van Wortel-Merksplas was er een 
heuse bananenstop aan gelukkig de goede kant van het hek ingericht. Bij De Kluis in Ulicoten werden 
we getrakteerd op koffie met appeltaart. Na terugkeer op de Houtse Heuvel stond het 
ontvangstcomité iedereen op te wachten met een oliebol en consumptie.  
Het bleef nog lang onrustig in Den Hout…… 
 
Zondag 15 september Hollandsche Biesbosch (Ary van Dalen) 
Bij het vertrek wordt al snel duidelijk dat de wijziging in het programma niet bij iedereen goed is 
doorgekomen. Voor John was een ritje van 70km te doen, om uiterlijk 12:00 uur thuis te zijn, maar 
95km maakt dat wel lastiger.  
Met de mogelijkheid om af te slaan bij de moerdijkbrug vertrekken we bij een temperatuur van 8 
graden maar met de verwachting van een oplopende temperatuur onder een snel in kracht 
toenemende zon.  
Helaas, na 1300 meter een lekke band. Normaal koel je zo 's morgens behoorlijk af als je stilstaat. 
Maar nu valt dat mee, want nog niemand is opgewarmd. Waar is die man met die fietspomp?  
Wel is het voor John nu duidelijk dat hij bij de moerdijkbrug zal afslaan. Erik stelt zich (met een 
zekere gretigheid) beschikbaar om vanaf daar John te vergezellen.  
Het bruggetje over het kanaal bij het pannenkoeken restaurant was weer beschikbaar, dus de 
inmiddels traditionele route kon gereden worden. Via de moerdijkbrug naar de brug van Sliedrecht, 
dwars door het nieuwe natuurgebied.  
Weinig wind, zonnetje, fijne wegen wat kan fietsen toch leuk zijn. Na de brug van Sliedrecht over de 
dijk naar Hardinxveld-Giessendam, daar het fietspad langs de rivier, naar de brug van Gorinchem. In 



het spoor van WTC Hank even over de dijk richting Werkendam om vervolgens langs kozakken boys, 
Bakkerskil op te zoeken.  
De in kracht toegenomen wind gaat in combinatie met de inmiddels afgelegde kilometers zijn tol 
eisen. Met een gematigd tempo in de slotkilometers bereiken we Oosterhout zonder incidenten om 
klokslag 12:00 uur, met 92 km op de teller.  
Volgende week dus voor een zeer beperkt groepje 3x den Hout en voor de rest een rondje van 70 
km. 
 
Zondag 8 september Den Bockenreyder. 
In verband met vakantie geen actuele berichten van het wereldnieuws, 
 
Negen man aan het vertrek voor de min of meer de afsluiter van het zomersiezoen. Geen Marco aan 
de start, die de rit zou overnemen ivm mijn vakantie, familieverplichtingen, dus nam ik alsnog de rit 
op mij. 9 ook het getal wat de temperatuur meter aangaf op de snelheidsmeter/navigatie. 
Dit keer geen 80 km Langstraat op deze zondag, hadden we de goede datum gekozen, dus weer een 
keer de oude route naar Den Bockenreyder. Gravenmoer naar Loon op Zand, om via de Drunense 
Duinen  langs de Jagerrust naar Oisterwijk. Het was deze morgen heel rustig met toerclubs, maar 
tevens weinig autoverkeer, te koud !  
Naar Biest-Houtakker, over het kanaal richting Diessen. Zowaar een Bladerunner onderweg, in dit 
geval een runster als een bevallige Hinde zich voorwaarts bewoog. Tot aan Baarschot om daarna de 
N269, Tilburg – Reusel,  op te zoeken die ons naar Den Bockenreyder brengt. 
Den Bockenreyder kwam in zicht en je rook de koffie al. De oude eigenaar kwam nog voor een 
geanimeerd gesprek met de groep aan de tafel. Na wat details over en weer kwam de eigenaar tot de 
conclusie dat er een slim persoon in de groep was. Dit werd verder op het terras met de overige 
bezoekers ook gedeeld. Na lekkere koffie(2x) met appelgebak en zeker slagroom begonnen we weer 
aan de terugtocht. Via Landgoed Utrecht zochten we de grens van België op. 
De kermis in Poppel was wederom opgebouwd. Alle kramen waren dicht, maar het biertentje 
vooraan op de kermis werd al druk bezocht. Terug naar Oosterhout bleek de wind iets sterker, we 
brachten het tempo iets naar beneden, zodat iedereen de rit lekker kan afsluiten. 
Iets na half een waren we weer in Oosterhout, onder een lekker zonnetje en een aangenamere 
temperatuur dan de start. 
 
Jan in ‘t Groen 
 
 
 
Zondag 25 augustus Vennentocht. 
Brazilië wordt een milieuparia. Trump loopt een Groen(land)tje en trumpert verder. Een glaasje 
water met of zonder microplastics?  
 
Alle seinen op groen voor een mooie dag. Geen wolkje aan de lucht. Ideaal weer om een toertocht te 
maken. De toverdoos van Jan de R gaat ons vandaag leiden. De natuur geniet nog even van de 
weldadige temperatuur. Zij bereidt zich voor op de komende tropische dagen. Veel sloten kunnen 
zich niet meer voorbereiden, zij zijn door de reserves heen, het kroos verpietert op de inmiddels 
korrelige bodem. Dan slaat het pechduiveltje toe. Een spaakbreuk bij Jan de R. Een slag in het 
achterwiel. De schijfremmen lopen niet aan. In Goirle na de kerk rechts af. Een schietgebedje voor 
een pechloos vervolg. Helaas, het mocht niet baten. Jan S rijdt lek. Maar goed dat Jan S altijd twee 
reserve binnenbanden in het tasje heeft zitten. Eén ervan was namelijk lek van het schuren in het 
tasje.  
Op het onbeschreven blad van de ochtendlucht schrijft de vogel nog steeds poëzie. De vennen 
roepen associaties op met het sprookje van Koningin Fabiola met de klarinet spelende kikkers. 



Langs het landpark van Assisië in Biezenmortel. Op de Duinweg richting de Rustende Jager gaat de 
achterband van Jan S weer sputteren. Een band van Jan de R biedt uitkomst. Iets verderop is het 
heerlijk zitten op een bankje in de volle zon. Loon op Zand, De Moer, de bekende weg naar huis. 
Op de Fazantenweg een geluid dat je niet wilt horen, een ratelend metaalachtig geluid. Het geluid 
van de kar die ratelt op de karren in de klassieker van Wim Sonneveld.  Dan is het geluid weg om 
ineens weer terug te komen.  (Het vervolg is een weergave van hetgeen ik ervaren heb). 
Het licht gaat uit. Het eerste dat ik daarna ervaar zijn de rustgevende, zalvende en 
vertrouwenwekkende woorden van Mike. Hij zit als een rots in de branding naast mij. De ogen gaan 
open. Linker ellenboog in een plasje bloed op het zwarte asfalt. Om mij een cirkel van rood, wit en 
zwart. Zo wordt een schaduw gecreëerd. Brengt ook verlichting. Golven van pijn overspoelen het 
lichaam. Wat is er gebeurd? Ik voel mij wegzakken. Mike houdt mij bij de les. De rechterarm is 
zoekende naar houvast. Foedraal met de pomp naast mij. De bewegingen heb ik niet onder controle. 
Het proberen te bewegen van de benen geeft een tropische bui aan pijn in het bekken. Het zal toch  
niet waar zijn!!!  Ik zak weer weg. Mike praat op mij in. Wie gaat nu Ilse ophalen? Ary stelt Nel op de 
hoogte nadat 112 is gewaarschuwd. Een auto met blauw-rode strepen komt met hoge snelheid 
aangereden., een politieauto. Özcan vraagt mijn naam en stelt andere standaardvragen.  Harde schijf 
werkt nog. Ambulancebroeders, medische termen. Stabiliseren. Bekkenband. Ik moet op een soort 
brancard gelegd worden. Een tsunami van pijn rolt op mij af. De rots in de branding, Mike, probeert 
de tsunami te breken. Een stortvloed van krachttermen en vloeken. Mijn maag draait zich om. 
Overgeven uit het diepste van de maag. Een eruptie van pijn.  In de ambulance meteen aan slangen 
toeters en bellen. Allerlei stoffen dringen de bloedbaan binnen. Ik raak versuft. Verpleegkundigen 
zeggen veel, het ontgaat mij. Laat het maar gebeuren. In het ziekenhuis blijkt dat het toch waar is. 
Bloeduitstorting in de hersenen, bekkenfractuur en een stevige wond aan de ellenboog.  
Dank aan degenen die een schaduw voor mij vormden, dank aan Ary voor de communicatie en vooral 
dank aan de rots in de branding, Mike. Ik hoop oprecht dat de rest van de zondag voor de 
medefietsers niet verpest is. Gedachten gaan ook uit naar Jan S. 
 
Zondag 18 augustus Kermistocht. 
Wereldwijd daalt de relatieve luchtvochtigheid. Een  boerka is een nooit eindigende quarantaine van 
de ziel. De Oeigoeren hebben meer steun nodig.  Hong Kong; waarheen? Argentinië valt in herhaling. 
De Papoea’s vallen tussen wal en schip. De bevindingen van Frank Mitloehner worden door de anti-
vleesmaffia niet op prijs gesteld. 
 
Het was vandaag code grijs, egaal grijs wel te verstaan. Drie leden aan het vertrek. Twan was terug 
van vakantie en wilde weer eens op de racefiets zijn benen laten draaien. Theo wilde zijn nieuwe 
fiets testen in regenachtig weer. Hoe zou de fiets zich gedragen? zouden alle verbindingen het 
houden? Geen hoeklassen zoals in het AZ-stadion? De benen van Piet R moesten uitgelaten worden 
nadat ze tijdens de nachtelijke uurtjes al hadden liggen trappen. Al snel was er overeenstemming 
over de te volgen route. Omdat het zachtjes regende werd besloten een woensdagavondvariant te 
nemen. Richting de Meerberg kwam ons vrolijk huppelend blauw tegemoet. De stemming zat er al 
snel in. Het gras in de weilanden voerde een show van uitgelatenheid op. Nu eens geen 
bombastische bakken water op de tengere sprietjes, doch gestaag neerdalende druppeltjes 
verkwikkende vloeistof die rustig geabsorbeerd konden worden door de bodem. De weilanden 
hadden er schik in. Iets voor de brug naar Terheijden beroerde Theo één van de handgrepen, een 
droge ontsluitingsklik was hoorbaar. Bij het opdraaien beroerde hij met een subtiele beweging van 
zijn pink de andere handgreep. De bewuste FC-Knop was ingedrukt. Het resultaat was meteen 
merkbaar. Als een duiveltje uit een doosje spoot Theo de brug op.  
De in zomerse tooi gehulde ijsbaan van Terheijden laafde zich aan de druppels. Aan de 
Schuivenoordseweg keken de schotse hooglanders ons meewarig aan. Hun robuuste koppen met de 
vervaarlijk gekromde hoorns van de regen afgewend. Richting Zevenbergschen Hoek maakte een 
buteo buteo ons met een scheervlucht langs de zijlijn duidelijk dat wij op zijn of haar territorium 
waren. Op de glinsterende klinkerweg naar Blauwe Sluis ging datgene erop wat Wiebes (onze 



minister met dat karakteristieke Pinokkio neusje) eraf wil hebben. Vanaf Lage Zwaluwe werden wij 
getrakteerd op een toename van het aantal grijstinten, donkere in dit geval. De druppeltjes 
verwerden tot druppels. Op de Ruilverkavelingsweg nog een treintje opgezet. Twan werd netjes in 
Den Hout afgezet. Al met al geen spijt. 
 
Zondag 11 augustus Oosterhout-Oosterhout-Oosterhout. 
Is Nederland altijd onverschillig geweest onder de noemer van tolerantie? USA tegen China: 
handelsoorlog en valutaoorlog. Italië weer eens onderweg naar een nieuwe regering? Kan de 
wereldbevolking blijvend gevoed worden?  Macron de nieuwe gesel van Europa? 
 
Elf man aan het vertrek voor de moeder aller klassiekers van WTC Oosterhout. Drie droegen een 
clubbroek, acht droegen een alternatief. De temperratuur zat nog in een stijgende fase. De wind 
zette hoog in, weliswaar iets minder hoog dan gisteren. Jan had de route voorgereden op google-
maps, iedere kruising, iedere bocht was in zijn brein geprent, zelfs oneffenheden in het wegdek. 
Vol goede moed wordt aan de brug over het kanaal begonnen, dan opeens iedereen in de rem, een 
kapot gegooide fles is de oorzaak. In de Berkenstraat krijgen wij te maken met een keffertje dat 
overdreven last heeft van territoriumdriften. Het pechduiveltje slaat toe nadat wij mochten genieten 
van de vennen van Oisterwijk, Google-maps had niet gezien dat er een steen met vuige plannen op 
het wegdek lag. Het verwisselen van de binnenband ging niet zonder slag of stoot. Het ventiel wilde 
niet meteen in het ventielgat. De Kampina wordt aangedaan. Omzichtig worden de loslopende 
paarden gepasseerd. In Schijndel is afgelopen nacht een feest geweest, de straat ligt bezaaid met 
zwerfafval. Pijnlijk  voor het zapperhart. Na de Zuid Willemsvaart werd het industrieterrein van 
Veghel aangedaan. De geboorteplaats van Leontien van Moorsel ligt er vredig bij. De eerste stop na 
ruim 90 kilometer. Traditioneel een stop met appeltaart, helaas geen Bossche Bollen. Bediening was 
half Oosters. Bij het oversteken van de Maas zien wij rechts de zanderij en grinderij van Heijen. Na 
Gennep hebben frontaal zicht op het Reichswald. Via een heuvelachtige weg wordt koers gezet naar 
de Zeven Heuvelenweg. In Berg en Dal wordt de Stollenbergweg afgedaald. Een bijzonder mooie 
verschijning liep in een strakke korte spijkerbroek met daaronder mooie slanke benen de 
Stollenbergweg op. Ik vraag mij constant af waarom rappers zo ontzettend misogyn zijn in hun 
teksten. Onze gewaardeerde verschijning zou door hen afgedaan worden als een slet, als een hoer. 
Zeggen hun teksten niet meer over hun schizofrene aard dan over de mooiste verschijningen op 
aarde? De rappers verschuilen zich achter hun cultuur, achter hun geloof. Wat mij betreft kunnen ze 
het dak op. Een stelletje schijnheiligen zijn het. De Waalbrug krijgt weer eens een opknapbeurt.  
Aan de noordkant van de Waal is het meteen duidelijk wat de wind van plan is. In Oosterhout de 
traditionele foto bij het plaatsnaambord. De Veerle is met vier bakken in de afvaart. De Jura is met 
containers in de opvaart. De volgende stop is in Ophemert. Eerst  nog veel dijk en vooral veel wind. 
De contouren van de gesteldheid van menigeen worden zichtbaar. Jan en Marco zijn 
onverwoestbaar, zij rijden als het ware op reserve. Het laatste wagonnetje begint zich te 
manifesteren. Even vragen om een rustiger tempo.  Na Tiel komt het wagonnetje krakend tot 
stilstand, het zakt zelfs door de assen. Even rustig zitten. Wat bemoedigende woorden. Een 
reïncarnatie van Florence Nightingale zag het tafereel aan, keerde haar auto en vroeg of er van haar 
kant hulp gegeven kon worden. Het blijft mooi om te ervaren dat er toch nog mensen zijn die 
altruïsme hoger in hun vaandel hebben staan dan egoïsme. Bij het Dijkhuis de tweede stop. Soep, 
kroketten en spiegeleieren vonden gretig aftrek evenals cola. De Veerle voer ons voorbij.  
Na Opijnen een stuk gravel. In Zaltbommel werd al dan niet per abuis het voetpad over de dijk 
genomen. Aan de waterkant was een feest gaande. Wij kregen de Veerle weer in het vizier. In 
Nieuwaal haalden wij hem in. In Brakel namen wij afscheid van de Waal. De rit werd, bijna voltallig, 
afgesloten op een terras aan de markt in Oosterhout.  
 
Zondag 11 augustus Rijsbergen. 



Keklik Yücel, Fidan Ekiz, Yesim Candan en Meryem Ciman zijn vier krachtige en kritische vrouwen. Zijn 
SJW’ers (Social Justice Warriors) te agressief? De dood fietst te vaak mee. Ellen van Dijk met rugpijn 
Europees kampioene. Viviani maakt zijn faam waar. 
 
Onderstaand verslag door Piet van Gastel 
We stonden met acht jongens om 8.30 uur bij de Warande. Theo met zijn nieuwe fiets met ABS, Arjen 
in zijn nieuwe WTC-outfit en iedereen met een goed humeur. De mannen waren een half uur eerder 
vertrokken voor de 230 km rit van Oosterhout 3x. Zij gingen van start met de stevige wind in het hol, 
wij waren zo verstandig om tegen de wind in te vertrekken richting Rijsbergen. Wie tegen de wind in 
vertrekt loopt de kans om twee keer wind tegen te krijgen, maar wij namen dat risico. 
De rit verliep zeer voorspoedig, er is verder weinig van te zeggen.  Geen lekke banden, valpartijen of 
fietsershatende automobilisten. Geen last van agressieve buteo buteo's, buxusmotten, 
processierupsen, Israëlische beerdiertjes, Mediterrane draaigatjes (Tapino niggerium) en zelfs geen 
Hollandse draaigatjes. We hebben Erik voor de deur afgezet. Na 70,5 km waren we ruimschoots op 
tijd om Viviani Europees kampioen te zien worden. 
 
Zondag 04 augustus Zaltbommel. 
Met de ahmadiyya stroming  is het beter kersen eten dan met het salafisme. Jair Bolsonaro draait het 
amazonewoud de nek om. Wij zijn kanjers in het opstellen van regelgeving die niet gehandhaafd 
wordt. Wat rechtvaardigt de exorbitante beloningen van Polman en van Van Beurden?  
Maakte Powell een knieval voor Trump? Hoe groter de druk, des te minder je moet luisteren. 
 
Het was een ideale fietsochtend. Een zacht briesje, een stralend zonnetje. Wat wil je nog meer?  
Op de polderweg bij Dommelbergen Noord trokken naaktslakken een slijmspoor over de weg. Een 
aantal zal de dertig suizende wielen niet overleefd hebben. Via Dussen over de dijk naar de brug van 
Gorinchem. Slingerend door de vluchtstad van Hugo de Groot. Het terras bij de kerk was nog leeg. 
Hangende keukens boven het water. De dijk op, langs de Waal. De waterstand is niet afwijkend van 
het normale. Waterafvoer bij Lobith is ruim 1500 kubieke meter per seconde. Voor de komende 
dagen wordt een verlaging van de waterstand verwacht van 50 centimeter. Indien de wind naar het 
Oosten draait is de verlaging groter. Via de inmiddels bekende plaatsen komen wij bij de Crobsche 
Waard, een bijzonder en uniek natuurgebied met een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. 
Gelegen in de uiterwaarden bij Haaften is het krekengebied ontstaan door kleiwinning voor de 
plaatselijke baksteenindustrie. Ten gevolge van die activiteit ontstonden er kleine en grotere 
waterpartijen, inmiddels omzoomd door een groene muur van wilg en zwarte els. 
Dan het zicht op de markante vier pylonen van de Martinus Nijhoffbrug. Nu eens een brug die niet 
genoemd is naar een ingenieur, doch naar een dichter. Bij het afrijden van de brug ontstaat er 
verwarring. Niet iedereen had in zijn systeem opgeslagen dat er rechtsaf gegaan moest worden.   
Op het terras van het Stadcafé, een pand uit 1644 met op de topgevel een verguld varken, was het 
goed toeven. De uitbater was ineens door zijn laatste drie Bossche Bollen heen. Op de markt stonden 
vele Zündapps uit vervlogen tijden. Nostalgie alom. Langs de zuidoever van de Waal naar Brakel. 
Weinig scheepvaart deze ochtend. Een veerhaven met zes bakken in de afvaart en een aantal 
tankers. Na Brakel werd het Munnikenland, een landtong tussen de samenvloeiende Afgedamde 
Maas en de Waal. Aangedaan. Konikpaarden voelen zich er thuis. Na de Wilhelminasluis namen wij 
de zuidkant van de Afgedamde Maas. Veel pleziervaart. In Veen was geen mercedes te bekennen. De 
wind wint aan kracht. Het wordt warmer. Jan van Gils mag weer spijt hebben. Hopelijk komen er 
voor hem nog meer van deze dagen. Wel even aansluiten. Zeer de moeit waard. De zomerdijk is van 
nieuw asfalt voorzien. Mooi glad als een biljartlaken. Het tempo krijgt de vlam in de pijp. Dollen tot 
aan de Overdiepse Polder. Nadat de hergroepering een feit is wordt er gezamenlijk huiswaarts 
gereden. De afstand was 15 kilometer uitgelopen. Iets dergelijks is te verwachten bij een routemaker 
die nog met papieren kaarten werkt.  
 
Zondag 28 juli Zomertocht 



Rutger Hauer is overleden. Rutger Groot-Wassink staat een nieuwe rassenleer voor ogen. Blank is per 
definitie fout. De Noordelijke poolstreken staan in brand. Het weer gooide de tour overhoop. Murat 
Uysal (Gouverneur van de centrale bank in Turkije) loopt aan de leiband van sultan Erdogan. 
 
Na een zinderende, verzengende hittegolf met helblauwe en soms grijsblauwe luchten kleurt het 
firmament vandaag  51 tinten grijs. Een straaltje zon is nergens te bespeuren. Toch negen leden aan 
het vertrek. Een tiende had toegezegd te komen maar zag het toch niet zitten.  
Kees beroerde zijn toverdoos en de contouren van de  tweede zomertocht kwamen tevoorschijn. 
Via de Heikant richting Marco van Strien. Het is goed te zien dat de akkers en de weilanden hun 
waterbehoefte gelest hebben met de kwistig gestrooide druppels van de afgelopen dagen. De 
borders bij de boerderijen hebben de hitte van hun bladeren geschut en tonen hun bloeiende 
kleurenpracht in vochtige glinstering. De Overdiepse Polder wordt weer aangedaan. Een buteo buteo 
zweeft in een thermiekbel, de vleugels uiteen, zo nu en dan een slag slaand. Een reiger loert langs de 
kant van de zijgeul op een hartig hapje. Een haas kiest onverwijld het hazenpad. Het wegdek van de 
zomerdijk is veranderd in een biljartlaken. Na de sluis van Waalwijk rijden wij door een groene tunnel 
richting Doeveren. Links de drassige uiterwaarden, rechts de met gras begroeide dijk. Een koe met 
een egaal zwart lijf en alleen witte poten stond eenzaam te grazen. Hopelijk zal Sylvana S dit niet 
lezen, ze zou zo maar in de haar overbekende  anti-racismemodus schieten. Iedereen heeft recht op 
zijn of haar obsessie. En dan hebben wij het nog niet eens over de bij de Zwarte Cross verboden 
afbakbar die de Denk club in eenzelfde soort modus zou doen belanden. De Elshoutse Wielen liggen 
er vredig bij. Trossen waterlelies dobberen op het gladde wateroppervlak. Kikkers springen van het 
ene blad op het andere blad. Soms wordt de afstand verkeerd ingeschat en dan zie je opspattend 
water. De waterlopen richting de Duinen worden belaagd door de grote waternavel. De toverdoos 
leidt ons om de Duinen heen. Dit keer geen reeën in de bosrand te bespeuren. In Loon op Zand vallen 
de eerste druppels. N De Moer wordt het serieuze regen. De Fazantenweg wordt gegroepeerd 
genomen. Niemand heeft de ambitie om het tempo de lucht in te schieten. Bij het binnenrijden van 
Oosterhout houdt de regen het voor gezien. Inlijsterij Peter gaat het druk krijgen. Hij heeft er een 
vaste klant bij. Dit keer een mooie grijze rand graag, dat geeft het weerbeeld mooi weer. 
 
Zondag 21 juli Zomertocht 
Het Haga moet dicht. Van Haga mag blijven. De eerste vrouw aan het roer van de EU. Is van salafisme 
een deugd te maken? Groeit de afvalberg ons boven het hoofd? Energie kan niet worden gemaakt of 
vernietigd, energie kan alleen maar worden overgedragen.  Entropie neemt van nature toe, tenzij je 
arbeid investeert in het beletten van die toename. 
 
De frequentie van Cruijff is inmiddels zes. Veertien leden, één ex-lid en een schoonzoon maken de 
groep compleet. De schoonzoon gaat vandaag zijn pr aanscherpen. Het ex-lid, Cor van den Berg, is 
aan zijn tweede fietsjeugd begonnen, een ware renaissance. Het was wederom verzamelen onder de 
eik. Rien had voor de zekerheid antirups mouwen aangetrokken. De bladeren zwatelden in de koele 
ochtendwind. Jan in ’t G nam het initiatief voor een rit waarbij Oosterhout binnen handbereik bleef. 
Bij het opdraaien van De Meerberg was het oppassen geblazen, de weg was verdwenen onder een 
laag split. Het golfterrein lag nog te rusten. Het zwembad in Made sliep ook nog. Het water wordt zo 
goed als het gaat in de sloten vastgehouden. De Overdiepse Polder werd aangedaan. De Maas zoekt 
traag de weg naar de Noordzee. De terpboerderijen houden de wacht. In het Oude Maasje krioelt het 
van jong leven. Via Sprang Capelle richting de Coca Cola. Onderweg komen wij langs de oude dragline 
van Kees van den Noort. Wijlen Kees was een markant ondernemer. Ter weerlegging van het verwijt 
dat hij het slootwater vervuilde dronk hij ten overstaan van journalisten een beker met dat 
zogenaamde vervuilde slootwater. Zijn gezondheid heeft er nooit onder geleden. Bij subsidieslurper 
Tesla rechts af. Na Van der Valk gaan vijf man rechts af naar Oosterhout. Op de Bavelsebaan rijden 
schoonvader en schoonzoon richting Breda. Via Dorst rollen wij Oosterhout binnen. Als deze rit een 
schilderij was geweest zou ik hem meteen naar Inlijsterij Peter hebben gebracht om er een 
schitterende lijst omheen te laten maken. Volgende week weer zo’n rit? Ja! 



 
Zondag 14 juli De Beer van Rijkevorsel 
Het Haga Lyceum blijft maar etteren. Is de winnaar van de Tour al bekend?  Teveel diversiteit 
ondermijnt de democratie. Algerijnen slopen Franse steden.  Erdoganistan gaat vreemd met Rusland. 
De centrale banken vervuilen de financiële markten. 
 
Het zesde priemgetal stond aan het vertrek. Verzameld onder een eik waarin een nest van de 
processierups zichtbaar was. De Beer van Rijkevorsel werd nu eens omgekeerd gereden. Dit gaf vele 
verrassende uitzichten op het voorbijtrekkende landschap. Vandaag worden wij geëscorteerd door 
een grijs wolkendek met hier en daar plukken donkergrijs waaruit soms een bui viel. Gelukkig vielen 
die buien op plaatsen waar wij iet reden. Het wegdek was soms nat. Vanaf Galder verkoos Rien een 
eigen route. Jan en Marco hielden het tempo strak. De Beer stond nu enigszins verdekt opgesteld. 
Het wordt tijd dat hij een opknapbeurt krijgt. Na Meerle pikt een vrouw aan. Voor het binnenrijden 
van Chaam stond er aan de rechter kant een mooie vervallen schuur en een zelfs nog mooiere 
vervallen boerderij. De deels scheef hangende luiken waren verweerd. De muren waren groen 
uitgeslagen. Van de schuur stond er alleen het houten karkas met daarop de restanten van wat ooit 
een robuust pannendak was. Na Chaam bleef de aangepikte vrouw wachten op haar groepje waarin 
ook haar man reed. In Dorst moest de binnenband van het achterwiel van Twan verwisseld worden. 
Ondertussen werden wij getrakteerd op de opdringerige geur van uitlaatgassen van Kreidlers, 
Zündappen Sparta’s en Tomossen.  
Tijdens het fietsen ontkiemen talloze gedachten in mijn hoofd. Gedachten die veelal geen wortel 
schieten. Vandaag waren er een paar die wel wortel schoten. Zo vroeg ik mij af of ik het leuk vond, 
zoals vandaag, een tijdrit te rijden van 90 kilometer. Ook vroeg ik mij af of Rien, indien wij een paar 
kilometer per uur rustiger waren vertrokken, ook zijn eigen route zou zijn gaan rijden.  
 
Zondag 07 juli Heusden 
Frans Timmermans pakt naast de hoofdprijs. Met Christine Lagarde krijgt de politiek van Macron 
waarschijnlijk meer invloed binnen de ECB. Marokkaanse zwembadklootzakken zijn weer actief. 
 
Tien man aan het vertrek. Een stevige wind wachtte ons op. In Raamsdonk stond het parcours van de 
Dollemansdagen al gereed voor de afsluitende dag. De aardappels staan er goed bij.  
Vandaag een bekend rondje op het programma. Bijna in Genderen sloot Martien nog aan, hij reed 
zijn eigen rondje en sloeg links af waar wij rechts af het kunstwerk van Ton Schellekens opreden.  
De weg onder de dijk richting Overdiepse Polder was nog afgesloten. Dan maar langs Waalwijk.  
Richting Sprang Capelle reden wij door het Slagenlandschap met zijn lange smalle percelen die 
omzoomd zijn met elzenheggen. Hier heb je de overgang van zand naar klei, die de “Naad van 
Brabant” wordt genoemd. In een wiel een fleurige compositie van bloeiende waterlelies. Het geel, 
roze en wit voerden de boventoon. De kleuren kregen een extra dimensie door de oplichtende 
groene drijvers van de plant. In de lucht hing een buteo buteo. Een paar percelen verder liepen vijf 
ooievaars te paraderen. Via het halve zolenpad werd Raamsdonk bereikt. Oosterhout halen was een 
fluitje van een cent. 
 
Zaterdag 06 juli Zeeland  
Onderhoudt de Sea Watch III een veerdienst op de Middellandse Zee? Hamas kopstukken leven in 
weelde in Turkije. Tentakels van de groene dictatuur reiken steeds verder in de maatschappij. 
 
 
 
Onderstaand verslag door Piet van Gastel 
Toen ook Marco zijn banden op spanning had gebracht konden we vertrekken vanaf de Kade in 
Steenbergen voor de Zeelandtocht. Moeten we die naam niet aanpassen, want al jaren doen we ook 
Zuid-Holland aan? De weergoden waren ons gunstig gezind en met name Aeolus draaide regelmatig 



zijn winden richting onze ruggen. Helios liet het pas aan het eind van de middag afweten om plaats te 
maken voor Pluvius die nog enkele druppels losliet. 
Het pelotonnetje van zeven man was net goed op gang gekomen, toen het net na Dinteloord met 
een knal tot stilstand kwam. Een flinke scheur in de achterband van Kees. Gelukkig was het probleem 
snel opgelost met de buitenbandplakker van Frank. Eigenlijk zouden we allemaal zo'n plakker in de 
zadeltas moeten hebben. Nieuw in het parcours was de oversteek van het Spui met het pontje van 
Nieuw Beijerland naar Hekelingen. 
Slingerend door Hellevoetsluis bereikten we via de dam over het Haringvliet het terras van het 't Sas 
in Goedereede. We maakten het de ijverige serveerster niet al te lastig door zeven koffie en zeven 
appelpunten te bestellen. Theedrinker Piet R. en Jan de R. ontbraken omdat zij nog op de terugweg 
waren van een hoogtestage in de Vogezen. Vlotte bediening, aanbevolen. 
Na de Haringvlietdam en de kop van Schouwen passeerden we de Brouwersdam. Deze keer met 
rugwind en zonder dat we gezandstraald werden zoals een vorige keer. De dam is nog steeds bezet 
met voornamelijk Duitse caravans en campers. Mogen die vakantiegangers daar ook overnachten? 
De twee senioren hadden vooraf afgesproken om zo nodig de rit in te korten tot 146 of 160 km. 
Omdat vanaf de start het tempo door ritleider en navigator Jan in 't G en de andere koptrekkers 
tegen de wind in, nooit boven de 30 km/h kwam, kon ieder zonder problemen volgen. Zonder er lang 
over na te denken besloten de twee 70-plussers dan ook de hele rit vol te maken. 
In Veere is het altijd druk, even buiten het stadje viel het deze keer mee. Na 130 km streken we neer 
op het terras van Restaurant Paviljoen de Meerkoet voor een lichte lunch. Met de nieuwe uitbater 
zijn gelukkig de openingstijden ook veranderd. Vorige jaren stonden we hier voor een gesloten deur, 
maar toen waren we er vroeger omdat we de tocht met de klok meereden. Ook hier een vlotte 
bediening en veel kortere wachttijden dan de Limburggangers een paar weken geleden hadden 
ervaren.   
De Zeelandbrug tegen de wind in blijft toch een uitdaging. Een Larus argentatus, in de volksmond 
zilvermeeuw, vond het leuk om kilometers lang een vijftal meters voor zeven zwoegende fietsers uit 
te zweven. Vliegen kon je het niet  noemen want hij bewoog zijn vleugels nauwelijks en maakte 
handig gebruik van de thermiek. Alsof hij ons wilde zeggen “Kan dat niet wat sneller, toerfietsertjes 
uit Brabant?” 
Na Bruinisse, met zijn tientallen gigantische windmolens, was het laatste stuk van 20 km goed te 
doen. 
Om 16.45 uur na 196 km genoten we op het terras van de Wallevis nog even na van een fantastische 
en vooral ook gezellige fietstocht door het Zuid Hollandse en Zeeuwse land. 
 
Zondag 30 juni Den Hout – Den Hout -  Den Hout  
Gaat de deur voor “Viri Probati” open? Hopelijk gaat het in 1075 door paus Gregorius verplicht 
gestelde celibaat eraan. 
 
Door Jan in ‘t Groen 
Start in Den Hout om half negen. Voor sommige toch even omschakelen naar een andere 
startplaats, maar net op tijd konden ze toch meerijden, met 16 man vertrokken we. Vertrek 
richting Bredaseweg richting Dorst, achter de vliegbasis Gilze naar Chaam. Ulvenhout om via 
het achterland richting Hoogstraten naar de Steenweg op Wortel te rijden, een soort 
kinderkoppen weg, dus volle bak erover heen. Met een snelheidje van ca 35 km/h werd de 
Steenweg bedwongen. Aan het einde van de Steenweg de strafinrichting, gevangenis en 
centrum voor illegalen van Merksplas , het lijkt wel een hotel of kasteel aan de buitenzijde. 
Detail dat er alleen hoge hekken omheen staan. Hergroeperen, daarna de Beerse dreef een 
zelfde type weg als de Steenweg, dus wederom met een snelheidje van ca 38 km/h 
eroverheen, gelukkig is de Beerse dreef een stuk korter. Door tot aan de vennen van Beerse 
een haakse bocht naar rechts terug naar Beerse voor de koffie. In Beerse een hartelijk 
welkom van de eigenaar van café Den Anker. Na door het centrum van Beerse te rijden, zien 



we het bordje Den Hout, het keerpunt. Langs het kanaal via Rijkevorsel terug op het fietspad 
richting Hoogstraten. Dit fietspad bleek teveel voor de achterband van Mike, op het randje 
pats lek. De locatie was niet zo goed vanwege de Belgische processierupsen. Het peloton 
stond vol in de wind met de bekende haartjes van de rups in de lucht, dus iedereen van deze 
week met extra bultjes. Wisselen van de binnenband ging niet zo goed, werd daarom twee 
keer uitgevoerd. Ondertussen waren Piet v G. en Kees al doorgereden op hun eigen tempo. 
Dus na lang oponthoud vertrokken we weer richting de Galderse meren. De hardnekkige 
wind ging een slachtoffer eisen. Het tempo lag hoog, ondanks de wind. Bij Arjan ging het 
lampje stilletjes uit. Dus werd er gas terug genomen en via een rustige route langs de Haagse 
Beemden kwamen we uit bij de Mark. Vandaar naar Den Hout om op de Houtse Heuvel de 
rit af te sluiten. Arjan ging onder begeleiding van Mike naar huis en de rest reed door naar 
Den Hout. 5 man bleven nog op de Houtse Heuvel wat drinken en napraten. Dit moeten er 
eigenlijk veel meer zijn. Gezellig na afloop van een langere rit even napraten. Om ca half drie 
reden we Oosterhout weer binnen.  
Piet v G. en Kees hebben we helemaal niet meer gezien, maar die zijn hoogstwaarschijnlijk 
via de oude route van Piet naar huis gereden. 
  
Zondag 23 juni Giersbergen 
Het zijn geen illegalen, het zijn ongedocumenteerden. Stoelendans in Brussel is  nog niet gedaan. Xi 
heeft dezelfde trekjes als Mao. Tropische dagen op komst. 
 
Negen man aan het vertrek. Een onverwachte aanloop via de Steenovensebaan en het fietspad langs 
het Wilhelminakanaal. De F261 opgezocht. De Drunense Duinen lagen er uitnodigend bij voor de 
recreanten. Twee aanspanningen. Een paard onder de man. Asperges zijn aan hun laatste dagen 
bezig. Een spandoek waarop de aanwezigheid van processierupsen wordt aangekondigd. Nog geen 
grote waternavel te bekennen in het Drongelens kanaal. Vissers langs de waterkant. Het halve zolen 
pad was bij velen in trek.  
 
Zaterdag 22 juni Limburgs Groen 
Fidan Ekiz is een vrouw met een missie. In Nederland kwam de kogel van links, in Duitsland kwam de 
kogel van rechts. Hopelijk blijft het kruit droog in het Midden Oosten. 
 
Zes man op het verzamelpunt van Camping De Grensheuvel. Een bakje en een stuk vlaai alvorens het 
Limburgse Heuvelland in te trekken. Sommige stukken vlaai waren enorme caloriebommen, je zou 
zelfs uitbuiken prefereren boven fietsen. Vandaag stonden grote stukken van de tweede lus en kleine 
stukken van de derde lus van De Amstel Goldrace op het programma. Het was vandaag druk in het 
Zuiden. De Math Salden toer werd verreden, de ZLM tour werkte een etappe af. Al meteen werden 
de mooiste beklimmingen voorgeschoteld. Dan had je rechts een mooi zicht op het heuvelland met 
de kenmerkende glooiingen met graslanden omzoomd met bomen en struiken, dan had je links een 
vergelijkbaar uitzicht. Vervolgens reed je door akkerbouwgebied met onbebaarde tarwe en bebaarde 
tarwe met op de achtergrond een kerktoren van een dorpje in het dal. Een muisje schiet voor de 
wielen over het wegdek. Soms had je zelfs een mooi zicht op de weilanden met de vele schakeringen 
groen. De koeien lagen loom te herkauwen. Onderweg was ook duidelijk te zien dat de wielerkleding 
steeds aantrekkelijker wordt, vooral de kleding van wielervrouwen. Na het Drielandenpunt werd 
België ingereden. In het scherpe bocht richting Nederland maakte Marco een beginnersfout, hij 
schakelde verkeerd en de ketting vloog eraf. 
Op naar de Kruisberg. Vanaf hier hadden wij al zicht op de Eyserbosweg. Dus tweemaal alles in het 
werk stellen om niet om te vallen. In Simpelveld een pauze bij Brasserie Bij Maxime. Het wordt 
hoogtijd dat de uitbater eens langs de fysiotherapeut gaat, hij moet overduidelijk leren de 
gelaatsspieren die zorgen voor een vriendelijk gezicht  te activeren. Een cursus planning in de horeca 



zou ook niet overbodig zijn. Wij hebben hier het record van een pauze gevestigd, zeven kwartier 
hebben wij er gezeten. Ja, het is ook ontzettend moeilijk om in een korte kort soep, tosti en 
uitsmijters te bereiden. Een echte aanrader voor toeristen die eens in de watten gelegd willen 
worden. Met volledig afgekoelde spieren moest naar Ubachsberg geklommen worden. Voor de 
Vrakelberg werden wij opgehouden door de ZLM toer. Spectaculair hoe de profs de haakse bocht, 
bezaaid met steenslag, namen. Het geratel van de derailleurs klonk als muziek in de oren. De 
volgauto’s leverden onderling ook een strijd om in een goede positie aan de beklimming te beginnen.  
Op de Sibbegrubbe gaf een zwiepende paardenstaart een lesje in effectief klimmen. Op de Cauberg 
waren wij getuige van een fenomenale demarrage van een man in een saxo tinkof uitrusting, echter 
nog geen 75 meter verder waren wij getuige van een ineenstorting van dezelfde man. Na de 
Geulhemmerweg volgde nog de Bemelenberg die er zwaar geërodeerd bij lag. De bomen waren 
gekapt. Terug op de camping, douchen, wat drinken en genieten van een maaltijd. 
Het was een mooie zonnige dag in het Limburgse.  
 
Zondag 16 juni Viaductentocht 
Tijdens een afdaling geen neus snuiten. Een windvlaag blaast tourambities omver. Een recalcitrante 
knie doet mogelijk hetzelfde. Orban knevelt wetenschappelijk onderzoek. Het zou de klimaatmaffia 
sieren eens te luisteren naar de argumenten van Kees de Lange en Roger Pielke. Er is fair trade koffie, 
waarom zijn er geen fair trade accu’s? Met de vlam in de pijp door de straat van Hormuz. 
 
De klanken van het Parkfeest zoemen nog na in het hoofd. Voor de zoveelste keer mag Cruijff zich 
verheugen op het aantal deelnemers dat de weg naar het vertrekpunt heeft gevonden. Vandaag 
staat één van de klassiekers op het programma; de viaductentocht. Jan de R heeft de route nu 
omgekeerd in zijn toverdoos staan. Al snel wordt duidelijk dat het deze keer een rit met een extra 
dimensie zal worden. De viaducten worden sprintend genomen. Wie zal uiteindelijk de langste adem, 
de grootste motor hebben? Niek drukt zijn neus tegen het venster, Marco doet zijn duit in het zakje, 
Jan in’t G spreekt zijn benen aan, Eric G blaast zijn deuntje ook mee. Theo probeert zich in het 
strijdgewoel te mengen, hij telt al snel zijn zegeningen. Het is vanaf de achterste regionen goed te 
zien dat Niek kwistig met zijn krachten strooit, ook is goed te zien dat Marco zijn mannetje staat, dat 
Eric geslepen zijn punten pakt en dat Jan in ’t G met zijn machtige pedaalslagen veel meters maakt  
en daarbij Niek het vuur na aan de schenen legt. Na iedere ronding van een top valt gelukkig het 
tempo stil zodat hergroepering plaats kan vinden. Rien en Erik K kiezen na een behoorlijk aantal 
kilometers voor een eigen route. De strijd op de hellende vlakken gaat onverstoorbaar door. De twee 
tenoren komen vanzelf boven drijven. Van Meer naar Meerle geeft bijna iedereen de voorkeur aan 
de weg. Alleen de stukjesschrijver is eigenwijs, hij geeft de voorkeur aan het fietspad. Een dikke auto 
blokkeert na een aantal kilometers het fietspad de eigenwijze moet noodgedwongen naar de weg. 
Bij Martens in Meersel Dreef wordt pauze gehouden. Niek kreeg hier al de enige echte bolletjespet 
uitgereikt. Kon er vorig jaar  niet betaald worden met de pin, nu konden alle versnaperingen  niet op 
één bonnetje. Niek gaf zijn bolletjespet nog meer glans tijdens de terugweg, die via Elsakker naar 
Terheijden liep. Op de brede weg gaf Jan in ’t G nog een staaltje koersinzicht weg. Niek, Marco en 
Arie voerden het tempo op. Toen het even stil viel liet Turbo Jan zijn benen als spoorstaven tekeer 
gaan, het tempo ging omhoog naar 47 km/uur. Het was voor een beperkt groepje slechts mogelijk 
om in zijn kielzog mee te gaan, kwam je even uit het zog dan was je gezien. De mooiste benen van 
Terheijden waren nog steeds te bewonderen. Onderweg naar de brug over het Markkanaal 
probeerde Piet R met een kamikaze-actie de toppers te verrassen. Hij ging al ten onder terwijl de 
haven niet eens in zicht was. Het was een mooie rit met een hoge gemiddelde snelheid van 29 km 
per uur. 
 
Maandag 10 juni Kampinatocht 
Martine Bijl is niet meer. 06-06-1944, een datum die nooit  vergeten mag worden. Wind gooit roet in 
het eten van evenementen. FED en ECB houden zich bezig met economische experimenten.  Als 



deflatie rampzalig is zou  Japan nu een hel zijn.  Als inflatie een zegen is dan zou Venezuela nu een 
paradijs zijn. Hong Kong wordt langzaam het Chinese moeras ingezogen. 
 
Niemand minder dan de voorzitter maakte dat het zottengetal vandaag de opkomst weergaf. Via een 
mooie route kwamen wij op de F261 uit. Klaas is nog zijdelings betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van F261, een speciale snelfietsroute van Tilburg Centraal naar De Efteling. In Tilburg is 
het een tweerichtingenfietspad uitgevoerd in het bekende roodbruine asfalt met in het midden een 
groene strook. Vandaag veel activiteit op en langs de fietspaden. Een hinde in nauwsluitend roze met 
daaronder een zwarte bijéénhouder voor de bovenste zone testte de goede werking van de atlas en 
de draaier van menigeen. Het wordt tijd dat Jan van G weer eens aansluit. Het buitengebied tussen 
Udenhout en Berkel-Enschot werd aangedaan. De geur van de kasseien hing in de lucht. Marco wilde 
de kasseien echt ervaren, zijn bidon had echter andere plannen. Nadat de weerbarstige bidon 
opgehaald was bleek dat zijn apparaat op half elf hing. Het moest rechtgezet worden. Om 
misverstanden te voorkomen het betrof zijn navigatieapparaat, zijn garmin. Met het juiste 
gereedschap zette Martin de schroefjes vast. Nadat dit euvel verholpen was werd duidelijk dat 
Marco niet alleen een kanjer is in de installatietechniek, hij weet ook heel veel van luchtbehandeling 
en dan met name luchtafvoer. Een overdrukventiel moet juist afgesteld zijn. Bij de verkeerslichten 
aan de Bosscheweg kon een aantal een blik werpen op een roomwitte brievenbus. Je zou acuut 
stoppen met appen en weer brieven gaan schrijven om die dagelijks te kunnen posten. De doortocht 
van Oisterwijk verliep probleemloos. Richting De Kampina liepen potentiële medelanders met hun 
rolkoffer naar het AZC.  
Bij het opdraaien van het fietspad door De Kampina ontvouwde zich een uitgestrekt landschap van 
heidevelden voor onze ogen. In de verte lagen runderen loom te genieten van de verkwikkende 
zonnestralen. Jammer dat de moerassige beekdalen van de Beerze en de Rosep moeilijk met de 
racefiets te bereiken zijn. Boxtel, Esch, Vught. Echt stoppen voor het rode verkeerslicht. Afgelopen 
woensdag is dat nog eens duidelijk ingewreven door een attente agent. Het slot van de rit liep over 
het Halve Zolenpad. Het windje in de rug was welkom. Na deze dag zal Theo de komende weken, 
mogelijk zelfs de komende maanden zijn nachtrust vinden onder een geel dekbedovertrek. Zijn wens, 
zijn droom is eindelijk in vervulling gegaan. 
 
Zondag 02 juni Rucphense Heide 
Waarom worden “Blokkeermoslims” milder behandeld dan “Blokkeerfriezen”? In Venezuela raakt de 
brandstof op.  Meent van der Sluis heeft achteraf toch gelijk gekregen inzake de beving van 1986. 
Het schimmige EU-puzzelen is begonnen. M.A. Lopez; fietsvechter. Liverpool winnaar CL. 
 
Johan C is weer in zijn nopjes. De eerste zonnige, warme, tropische dag bracht velen op de been. 
Marco had uit zijn toverdoos een aantrekkelijke route getoverd. Meteen vanuit het vertrek op 
kruissnelheid. De haas in het roze shirt kregen de mannen toch  niet te pakken, het tegendeel zelfs, 
de vooi (moerhaas) liep zienderogen uit. Helaas in Terheijden geen zicht op de mooist benen van het 
dorp. De ijsbaan lag er zomers bij. Het terras bij De Elsakker was nog leeg. In het Liesbos door het 
tunneltje. Tijdig schakelen is het devies. Vervolgens kregen wij het glooiende beeklandschap 
voorgeschoteld. De Wildert werd aangedaan. De beuken stonden mooi in het blad. De bloeiende 
rododendrons hadden vorig jaar een zichtbare klap van de droogte gehad. Het geluid van de stilte en 
de rust dringt hier tot diep in de poriën door. Na Schijf werd de weg om de heide gevolgd om 
uiteindelijk in Achtmaal te geraken. Het serene van de groene omgeving werd ineens verstoord door 
een aantal grijze vuilniszakken die lukraak tussen de bomen waren gegooid. De vuilstorters zullen wel 
kortsluiting in hun hersenen hebben gehad, mogelijk een moeilijke jeugd. Platanen laten al blad 
vallen. Bij Jaiselings Royal Palace, een feestlocatie van Arjan van Dijk, werd de voormalige hoofdweg 
tussen Antwerpen en Breda overgestoken. Via met eiken omzoomde wegen gaat het vervolgens 
richting Zundert. Een aantal egels heeft de nacht niet overleefd. Het natuurgebied De Krochten roept 
herinneringen op aan het sprookje van Fabiola in De Efteling. Kwakende kikkers en bloeiende 
waterlelies. In Zundert een extra rondje van Marco. Op het viaduct richting De Galderse Meren 



waren wij getuige van een strijd tussen Theo en Marco. Theo leek goede papieren te hebben, maar 
hij had buiten de turbo van Marco gerekend. De zonneweiden langs de meren waren verzadigd met 
zomerse vibraties. De hormonen zullen deze middag bij menig bezoeker door de aderen gieren.  
Erik K en Twan verkozen de weg door Breda naar respectievelijk Terheijden en Den Hout.  De 
traditionele sprint bij Dorst werd al in een vroegtijdig stadium aangegaan. Eric G beschikte hier over 
de bete benen, gevolgd door Marco en Theo. De ereplaatsen smaakten naar meer. Theo ging te rade 
bij Tom Poes, hij verzon een list. Hij streek zijn baardje in een aerodynamische vorm en het resultaat 
was dat het viaduct aan de Hoestraat zijn prooi werd. Uiteindelijk kwamen wij in Oosterhout met 102 
kilometer op de teller. De gemiddelde snelheid zat hoog in de negenentwintig. 
 
Zondag 26 mei De Heilige Eik 
Theresa May wordt Theresa Might. Wie is het volgende VVD-offer op Justitie? De Mount Everest 
komt tegenwoordig ook voor in de filemeldingen. Een debat tussen Judith Curry en Jan Rotmans zou 
zeer de moeite waard zijn. Wordt Frans Timmermans toch Frans Brusselmans? 
 
Cruyff zal vandaag weer een karakteristieke glimlach op zijn geprononceerde kaken toveren. Een 
forse groep aan het vertrek voor een spirituele rit. Via Gilze naar Riel. De Johannahoeve is mooi 
gerestaureerd. De Mariahoeve, eveneens een langgevelboerderij, is ook mooi opgeknapt. De mais op 
de velden kan wel een verfrissende dag regen gebruiken. Een roodbruine koe werd apart gezet in een 
kraal. Het tunneltje naar Goirle is van nieuwe beschilderingen voorzien. In Goirle schrijft de vogel nog 
steeds poëzie op het onbeschreven blad van de ochtendlucht. Na het voormalige likeurmuseum links 
af. Op het viaduct een duel tussen Marco, Eric, Theo en Niek. Marco leek goede papieren te hebben, 
maar  Niek gooide op het laatste moment met een enorme versnelling roet in het eten. Bij Biest 
Houtakker werd het fietspad langs het Wilhelminakanaal opgezocht. In Haghorst ging het naar de 
andere oever. Ramon en Twan probeerden het mulle zand uit. Een haas die het Paasfeest had 
overleeft moet afgelopen nacht toch het haasje zijn geweest. Bij de Heilige Eik was het in de kapel 
een en al devotie. Contemplatieve gedachten hingen in de lucht.  
Onderweg naar Spoordonk had Niek het beste in het routeboek gekeken, hij verpulverde iedereen op 
het viaduct. In Spoordonk lagen veel lege bierblikjes bij het bushokje. De Logtsebaan was wederom 
een verademing. De natte natuur was weliswaar minder nat dan vorig jaar. Meerdere optochten van 
Lotus sportwagens kwamen ons tegemoet. Op de kasseistrook richting Udenhout kroonde Niek zich 
tot kasseikeizer. Waar haalt hij al die energie en kracht toch vandaan. Slovenië?  
Langs de veearts in ruste. Na De Moer was het alsof er steeds meer wind kwam. Op de Fazantenweg 
durfde niemand het lont aan te steken. Of moet geschreven worden dat  niemand het meer kon 
vanwege het strakke tempo? In de EU steunen de Noordelijke landen de Zuidelijke landen met 
financiële middelen. Zou het mogelijk zijn dat binnen WTCO de krachtigsten een deel van hun kracht 
middels een infuus overhevelen naar de minder krachtigen? 
 
Zondag 19 mei Baarle Nassau (Twan van den Heijkant) 
5 moedige leden blijken de slag naar La Trappe te hebben gemist en staan om half 9 aan het vertrek 
bij de Warande. Met het voorspelde mooie weer moet het vandaag wel goed komen. Helaas blijkt 
het weer vanuit Italië zich alleen niet te beperken tot het tijdritparkoers aldaar. Bij Alphen schenkt 
ons koning Pluvius al enige cadeautjes maar na Baarle-Nassau wordt de hemelsluis volledig door hem 
open gezet. Aangezien er tussen Baarle- Nassau geen enkele schuilmogelijkheid is, weet Rien nu 
weer waarom hij zo'n hekel heeft aan dit weer. Toch fijn dat hij nog niet dement is. Gelukkig voor 
hem is het wonderwel in Oosterhout droog en is er daar zelfs geen spatje regen gevallen. De 
joggende en sportende hindes zijn in unieke exemplaren aldaar los gelaten dus zijn ogen konden 
gelukkig van dit natuurschoon genieten.  
 Enig probleem is het verzinnen van een uitleg waarom we zo drijfnat zijn. We zullen het er maar op 
houden dat we gisterenavond met z'n allen te diep in het glaasje hebben gekeken want niemand zal 
ons geloven. De kilometers zijn weer gemaakt en het kruisje voor het opkomstklassement is dik 
verdiend. Theo claimt een 2e kruisje vandaag te hebben gehaald omdat hij de groep van La Trappe 



heeft gekruist en dus ook aan die rit zijn bijdrage heeft geleverd. Daarover zal de voorzitter van de 
toercommissie zich maar moeten buigen want deze machtig man staat altijd open voor overleg en is 
gebaat bij een zo hoog mogelijke opkomst.  
 
Zondag 19 mei La Trappe 
Dierenactivisten van “Meat the victimes” = terroristen. Iran moet je niet met fluwelen handschoenen 
aanpakken. Onder de noemer ”Overige” is veel  weg te moffelen. Ook zware criminaliteitscijfers 
mogelijk nieuwe landgenoten. D’66 wil verankering in de EU in de grondwet opnemen. Bizar? 
 
Een grijze ochtend. De weermannen en weervrouwen zaten er weer eens naast. Vol goede moed met 
negen man op pad naar De Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Nummer 10 wachtte ons 
daar op. De kortste weg langs het Wilhelminakanaal wordt in een lekker tempo afgelegd. Heerlijk 
zacht windje in de rug. Bij het binnenrijden van Tilburg blijkt dat deze stad zijn naam eer aan doet. 
Forse plassen regenwater op het fietspad. Frank K stond ons al op te wachten. Inschrijven, bakje 
doen en op weg. De nestor en de junior nemen de eerste 25 kilometer voor hun rekening. De rit 
voort ons door het inmiddels aardig bekende gebied richting Oost Brabant. De geurcirkels van 
varkensboerderijen en kippenboerderijen worden doorkruist. Gelukkig geen activisten in de buurt. 
Eric G red lek in de buurt van een stapel panlatten. De binnenband werd vereende krachten 
gewisseld. Een tweetal groepen BMW-rijders maakten een tocht door de streek. Ook was er een 
tocht van behoorlijk op leeftijd zijnde auto’s. Als het aan de Groene Khmer ligt mogen die straks 
nergens meer rijden. Via de droge en naar vocht snakkende Leenderheide kwamen wij een half uur 
te vroeg bij de toegangspoort van de Achelse Kluis. Jammer dn maar verder. De officiële 
stempelplaats lieten wij rechts liggen, te druk. Helaas liep de route niet door De Malpi. Via veel 
binnenwegen kwamen wij in Bergeijk. Hier werd een versnaperingsstop ingelast. De appeltaart 
moest nog in de magnetron ontdooid worden. Mike had ondertussen bij een deels gesloopte 
varkensstal lek gereden. Het euvel werd wederom met vereende krachten opgelost. Nieuw in de 
route was het Landgoed De Baest. De geschiedenis van dit landgoed gaat terug naar 1200. 
Terug bij de Abdij besloten de Pieten het stuur meteen richting Oosterhout te zetten. Er wachtte hen 
een stevige rit langs het Wilhelminakanaal. De luwte van de groep ontbrak. Vermeld moet worden 
dat de gangmakers van deze rit, Marco, Eric, Ary en Jan de R alle eer verdienen voor het welslagen 
van deze editie. Ramon reed vandaag voor het eerst een rit van meer dan 150 kilometer. Frank K 
sloeg zich als een ware strijder door de rit, hij was niet klein te krijgen. Om 15:40 thuis, de visite was 
er al. 
 
Zondag 12 mei Numansdorp                                  
Hebben de  Nederlandse gele hesjes hun hand overspeeld?  Soms duurt een voetvalwedstrijd  
seconden te lang. 020 kampioen? Wees op je hoede voor Iran.  Asia Bibi is in Canada. Eind van deze 
eeuw woont de helft van de wereldbevolking in Afrika. Verkleining van de geografische afstand 
tussen productie en consumptie draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen. 
 
Een fris begin van Moederdag. Een aantal in korte koersbroek. De tijdrit van gisteren werd besproken 
onder een wisselend wolkendek. Blauw met veel plukken wit, in de verte donkergrijs. Zelfde wind als 
vorige week, wordt eentonig. Wanneer krijgen wij de andere smaken voorgeschoteld? Via het Eind 
van Den Hout en de watertoren naar de landbouwweg onder de dijk van de Amer. De maïsplantjes 
steken hun kopjes onwennig boven de grond. De suikerbieten en het graan zijn bezig met een 
groeispurt. De akkers met uien liggen er goed bij. Hopelijk voor de akkerbouwers een groeizamer jaar 
dan vorig jaar. Kees en Rien kiezen bij de Moerdijkbrug voor een alternatieve route. De Mattinghe 
voer, geladen met containers, onder de Moerdijkbrug door toen wij op het fietspad van de brug 
reden. De Mattinghe meet 86 * 11,45 * 3,37 en meet 2.131 ton. In de Hoekse Waard is het 
akkerbouw wat de klok slaat. Mooie aardappelvoren. Via De Wacht naar Strijen Sas. Over het sluisje 
uit 1908. Een opgebroken weg  noopte ons tot een extra lusje. Het wegdek was afwisselend droog en 
nat. De donkere luchten die het nat brachten zien wij in de verte. De lus brengt ons langs een kude 



schotse hooglanders met kalfjes. Haringvlietbrug en Volkeraksluizen. In Helwijk een mooie driehoek 
met bloeiende sieruien. Klundert, Zevenbergen, Langeweg. Op de Schuivenoordseweg gaat het spel 
op de wagen. Ary etaleert zijn vorm. Vergeefse pogingen van Theo en Piet om erover te geraken. 
Marco, die samen met Martien het leeuwendeel van het kopwerk had gedaan, bleef rustig in het wiel 
zitten. Het was hem  niet aan te zien dat hij al zoveel werk had verzet. In Terheijden werden wij nog 
getrakteerd op een paar schitterende benen. Iets na twaalf uur thuis.    
 
Zondag 05 mei Noordwaard 
020 wordt geregeerd door de Groene Khmer. Aan de elektriciteitsvraag van Afrika wordt voldaan met 
de bouw van kerncentrales met de hulp van  Rusland en China. Caster Semenya wordt onrecht 
aangedaan. Primoz Roglic is in bloedvorm. 
 
Een Cruyffiaanse opkomst. Droog wegdek. Een continu wisselend wolkendek boven ons. Wit, blauw, 
grijs en soms in de verte een zwarte zuil. Een uitdagend weertype. Boreas liet zich op een niet te 
verstane  wijze gelden. Via de Helkantsedijk werd vertrokken. De robuuste stammen van de machtige 
eiken waarvan het bladerdak mooie oogstrelende schakeringen groen liet zien stonden als 
poortwachters in de berm. Het asfalt had iets weg van het klavier van een piano, donkere natte delen 
werden afgewisseld met lichte droge delen. De polderweg richting Blauwe Sluis was zojuist bezocht 
door Pluvius. Een konijn was het haasje. De ingewanden waren al aangevreten door aaseters. Kees 
had in zijn toverdoos een nieuwe aantrekkelijke route gevonden over een onlangs aangelegd 
fietspad. Toch maar goed dat Kees een toverdoos heeft en geen Pandora doos. In Blauwe Sluis ging 
groep op de route verder. Ik had andere verplichtingen. 
Vervolg door Ary: 
Bij de Moerdijkbrug was het Mike die naar huis afdraaide (oproepdienst). Dus met 12 man verder 
door het gebied tussen Dordrecht (Sterrenburg) en het Hollands Diep. Daarmee is een voorproefje 
genomen op de later in het jaar geplande tocht Hollandse Biesbosch. Ook hier is de polder 
aangepakt in het kader van "Ruimte voor de rivier". Wandel- en fietspaden door de "natte" 
natuur. De oude Zeedijk is gekruist, om vervolgens het veer (met groepskorting) te nemen om de 
Nieuwe Merwede over te steken ("Kop van Het Land") en de Noordwaard te betreden.   
Vervolgens is het nieuwe gebied via vele lussen doorkruist, waarbij mooi de wirwar van watertjes 
is te zien. Bij de herontwikkeling van het gebied is gebruik gemaakt van historische kaarten van de 
Biesbosch van voor de inpoldering, de toenmalige kreken zijn nu dus weer teruggebracht. De 
waterbuffels die ingezet worden om de sloten open te houden laten zich deze keer niet zien. De 
bruggetjes maken de rit even tot een miniviaductentocht, hoewel ook de suggestie qua 
naamgeving voorbij komt van molentocht, gelet op alle molentjes die gebruikt worden om de 
waterstand te reguleren.   
Terug met de wind in de rug vanaf Werkendam langs Bakkerskil naar Hank. De brug over en 
voldaan naar huis. Hoewel nu en dan dreigend, hebben we het weer droog gehouden. Met een 
zonnetje en de natuur iets verder, een gebied om zeker nog eens aan te doen.   
De (nieuwe delen) van deze route danken we aan de inspanningen van Kees en de verkenningen 
van de DiDo groep, waarvoor dank 
 
Woensdag 01 mei  Grote prijs blanco 
Hoe zal het in Venezuela aflopen? Sharia sultan zwemt in het geld. Een Zweedse tiener met mentale 
stoornissen wordt door de klimaatmaffia als een verlosser op het schild gehesen.  
 
Vorige week vanwege de weersomstandigheden afgelast. Nu was het alleen koud met een irritante 
wind. Een oude bekende, Wim van Beek, reed als gastrijder mee. Piet van G en Kees verzorgden de 
tijdwaarneming met verve. Piet K was een enthousiaste supporter, zijn stembanden hadden het 
zwaar te verduren.  Theo zei dat voor hem meedoen belangrijker was dan winnen. Zijn lichaamstaal 
en zijn reactie op een paar prikkelende opmerkingen gaven toch een ander beeld, hij wilde 
presteren. Om 19:30 ging de eerste van start. De uitslag laat zien dat Jan de J een zeer vlak tempo 



reed, beide ronden in precies dezelfde tijd. De uitslag laat ook zien dat gedrevenheid soms 
contraproductief kan werken, ook al is meedoen belangrijker dan winnen. Twan had de pech dat een 
onwillige voorband de voorkeur gaf aan een vlijmscherp steentje in plaats van aan glad asfalt. Piet R 
was verbaasd over zijn tijd en Jan de R voldeed perfect aan de verwachtingen. Gastrijder Wim 
geselde het asfalt op zodanige wijze dat zo nu en dan de geur van verschroeid wegdek ruikbaar was. 
 
Zondag 28 april Duin en Maas              
Bayer door het stof door glyfosaat. Simon Rozendaal bekijkt de energietransitie vanuit het 
gezichtspunt van de energiedichtheid, in windenergie en zonne-energie zit veel minder 
energiedichtheid  dan in gas. Zijn laatste boek: Warme aarde, koel hoofd. FvD = LPF? 
 
Wat een verschil met vorige week. Geen blauwe hemel. Geen zalvende zonnestralen. Een grijs 
wolkendek met hier en daar een plukje blauwgrijs was ons deel. De vooruitzichten waren somber. 
Toch negen man aan het vertrek. Zelfs één in korte broek. Kees had naar het programma van Sedoc 
gekeken. De route liep langs de bekende punten. Steenovensebaan, Coca-Cola, Galgeneind, De Moer, 
Golfterrein, Loon op Zand. Het huis van de voormalige dierenarts is verkocht. In de Duinen was het 
geluid van de stilte hoorbaar. Fris jong groen omzoomd met wuivende rietpluimen met daarachter 
robuuste boomgroepen. Het graszodenbedrijf moet zijn velden nog inzaaien. De forellen van de 
visvijver hadden het rustig, weinig hengelaars. Op veel plaatsen waren asperges in de aanbieding. 
Het Drongelens Kanaal werd driemaal overgestoken. Het wateroppervlak was spiegelglad, de wind 
kreeg er geen vat op. Een misplaatste bidon zorgde voor enig oponthoud. Soms wat druppeltjes, 
soms een sporadisch zonnestraaltje. In de verte mooie luchten met stoken diffuus licht. Een reiger 
staat geduldig langs de rand van een vennetje te wachten totdat er zich een smakelijk hapje 
aandient. Doeveren was nog in ruste. Het pontje van Waalwijk ging heen en weer. Achter de dijk 
reden wij in de luwte. Op de dijk was het bikkelen. De rust werd meerdere keren verstoord door 
groepen motorrijders, ook voor hen is het seizoen begonnen. De thuisblijvers hebben vandaag een 
kans laten liggen. Weersverwachtingen komen niet altijd uit. 
 
Maandag 22 april Hoe staat de wind? 
Ajax stunt in de CL. Is BTS, het nieuwe speeltje van Elon Musk, te mooi om waar te zijn? Sadaf 
Khadem is slachtoffer van de Iraanse kledingvoorschriften. Mathieuke presteert het ongelooflijke in 
de Amstel Gold Race. Kim test weer een raket. Kim zoekt toenadering tot Poetin. 
 
Tijdens de relatief frisse ochtend schoot de temperatuur allengs de hoogte in. De somptueus 
gestrooide zonnestralen deden op een verkwikkende wijze hun werk. Mike nam het voortouw voor 
een rit waarbij wij maximaal drie kwartier van huis zouden zijn, hij kon opgeroepen worden. De 
akkers en de velden lagen er dorstig bij. Beregeningsinstallaties stonden al klaar om de ergste dorst 
te lessen. Opvallend was de hoeveelheid zwerfafval in de bermen. Ieder blikje en ieder flesje 
weerkaatste het vandaag iets fletsere zonlicht. Een dunne laag saharazand vormde een filter in de 
hogere luchtlagen. Mario van Gool sloot even aan. Hij had al snel gezien dat er een uiterst goed 
gesoigneerde renner meereed, de gekleurde benen en de rijstijl gaven de doorslag.  
Een dode half aangevreten duif deed mij denken aan een sketch uit een show van Toon Hermans, hij 
sprak daarin aan het einde van een mislukte goocheltruc de legendarische woorden: “Duif is dood”.  
De Steenovensebaan werd aangedaan. Voor menigeen een verschrikking, de baan loopt niet, voor 
anderen een genot dan kunnen zij met de grote plaat het verschil maken. Het spel kwam al snel op 
de wagen. Ary, Theo, Jan en Piet waren van de partij. Toen kwam daar Marco als een duiveltje uit 
een doosje. De rest stond stil. Bij het viaduct van de Hoevestraat werd nog een keer flink aan de 
boom geschud. Even was er sprake van een hachelijke situatie. In het heetst van de strijd is het wel 
zaak om de veiligheid in acht de nemen. Tegen het eindschot van Marco was wederom niemand 
opgewassen. Al het al een mooie rit. De ontwikkeling van het weer was afgelopen zodanig dat de 
komende weken mogelijk weer mooie vergezichten waargenomen kunnen worden. 
 



Zondag 21 april Lek en Linge (Jan in ’t Groen) 
Tien leden aan het vertrek op de autoverzamelplaats Avelingen, Ary, Eric G, Hans, Jan de R, John, 
Klaas, Marco, Martien, Ramon en Jan itG, als zijnde de ritleider.  
Vandaag de route tegen de klok in eerst de Lek, vanaf Kinderdijk, en daarna langs de Linge. Ochtend 
temperatuur van ca 10 graden, maar een stralende zon, die vandaag zijn warmte wel zou afgeven. Bij 
de stier van Hoornaar links af. Via Goudriaan, Ottoland, Molenaarsgraaf langs de Graafstroom tot 
Bleskensgraaf waar het riviertje de Alblas wordt, tot aan Alblasserdam kwamen wij via fietspad aan 
bij het Werelderfgoed. Maar Kinderdijk lieten we links liggen. Twee jaar geleden konden we bijna 
niet fietsen door de vele Japannertjes, met hun camera's en smartphones. 
Bij Nieuw Lekkerland zagen we de Lek. Vandaag was het rustig op de Lek. Een groot container 
duwbak met de kajuit hoog torenend boven de containers. Het was een straffe wind, Oost 3, over de 
Lekdijk. In het plaatsje Streefkerk liet Marco van schrik zijn bidon vallen, vanwege langsrazende 
motoren. Zo ook Jan itG, verloor zijn zakje met krentenbol en smeersel, waar Jan de R. pardoes 
overheen reed. Ondanks een dun krentenbolletje, smaakte 't nog prima. Verder over de kronkelende 
dijk naar Vianen. In Vianen was het café Zas & Fratsen nu gesloten. Fust was wel open, heerlijk op het 
terras, zie foto 1. 
Na Vianen de bekende route richting Culemborg. Maar niet als anders via de spoorlijn richting de 
Linge, maar nog een stuk door op de Lekdijk tot en met Beusichem. Daarna richting de Linge via 
Zoelmond, Asch, Buren en Geldermalsen richting Tricht, om de oude route weer op te pakken 
Op de Appeldijk was het een laveren tussen de fietsers tot aan Landgoed Mariënwaard. Maar het 
was wederom de moeite waard met alle fruitbomen in bloei, zie foto 2. Bij het viaduct van Beesd 
werden we luidruchtig toe gesproken door een oud vrouwtje, dat wij te luidruchtig waren.  
De Linge werd afgereden via Rhenoy, Asperen, Leerdam tot aan Arkel. Als groep bereikten 
Schelluinen waar we besloten om nog een drankje te nuttigen, op het goede verloop van de rit, met 
een afstand van 145 km in net iets meer als 5 uur. Vier man reden door naar de autoverzamelplaats 
Avelingen. 
Wederom een mooie fietstoer met heerlijke temperaturen. 
 
 
Zondag 14 april Zondereigen 
Ter Apel laat zien dat verwerpelijk gedrag beloond wordt. Een pendelbus voor kansloze problemen 
veroorzakende en misdragende asielzoekers. De sultan wil een hertelling. ASML heeft te leiden onder 
Chinese spionageactiviteiten. De stekkerauto is het schoolvoorbeeld van een miskleun in het beleid. 
 
Het moet een koude nacht zijn geweest. Toen ik vroeg hoe de temperatuur was kreeg ik als 
antwoord een gebaar met daarbij een minuscule ruimte tussen de duim en de wijsvinger. 
Inderdaad het was koud. Het gras droeg een witte jas. Niemand in de korte broek. Velen in het 
winterjack. Een noord oostelijk Poetin windje deed ons rillen. Evenals Poetin houdt deze wind  zich 
bezig met ondermijnende activiteiten. Poetin probeert de Westerse wereld uit elkaar te drijven. De 
wind ondermijnd de moraal en ondergraaft de fysieke gesteldheid. De sombere grijze luchten deden 
hun duit in het zakje. Via de Rijense Broek ging het richting Chaam. Meerdere velden waren met 
glyfosaat behandeld. De sloten waar normaal een flinke plons water in staat, staan nu al haast droog. 
Wanneer zullen de akkers hun verdiende vocht mogen ontvangen? Wij laten Chaam links liggen. In 
Ulicoten snel links af, het binnenland in. De geur en rust van het Belgische boerenland proeft anders 
dan de geur en rust van het Nederlandse boerenland. Een haas zoekt al zigzaggend een veilig 
heenkomen. In Ulicoten via de Wilhelminastraat wederom het binnenland in. Zondereigen ligt nog in 
diepe rust. Nu via een rechte baan richting Baarle. Wij halen een gewichtige groep uit Sint Leenaars 
in. Laten wij het maar niet over hun b.m.i. hebben. Er zat in ieder geval meer dan genoeg vlees op 
hun botten. In Baarle Nassau nog een hachelijke situatie met een auto die links af wilde. Kees nam 
het stokje van de route over. In Alphen opgehouden door de Truck Tour. Een file van 186 trucks 
vraagt het nodige geduld. Opbeurend was het enthousiasme van de gehandicapte passagiers, zij 
genoten met volle teugen. Onderweg naar Gilze scheert nog een buteo buteo langs de groep. Bij café 



Den Brooy is een bijeenkomst van liefhebbers van oldtimers. Achter het vliegveld is de pijp leeg en 
zijn de benen vol. Langs de camping is er niemand die kolen op het vuur gooit, zelfs Theo niet. Iets na 
twaalven in Oosterhout. Het was al met al een stevige rit. Marco heeft de kapsalon op een meer dan 
efficiënte wijze omgezet in energie, hij liet zijn benen onverstoorbaar krachtig draaien.  
 
Zondag 07 april Udenhout                                       
Stevo Akkerman: ”We moeten beladen namen en episodes uit onze geschiedenis niet wegmoffelen”. 
Het toonbeeld van arrogantie: Jan Rotmans!  Brunei gaat mijlen terug in de beschaving. Zal de FED de 
oren naar Trump laten hangen? Eurozonebegroting: “Nachtmerrie voor de Noordelijke landen”.  
 
Jan in ’t Groen: 
14 man aan het vertrek, dus om half negen vertrekken. Maar Erik K. was later en zag ons 
hoogstwaarschijnlijk nog op de brug over het Wilhelmina kanaal rijden. Dus even later waren we met 
15 man. Via Oosteind, 's Gravenmoer door de polder naar Sprang Capelle, parallel aan de A59 naar 
Waalwijk. Via een mooie fietsbrug over de A59 naar het industrie terrein om van daaruit naar 
Doeveren te rijden. Door de kern van Doeveren rechtdoor oversteken naar de Zeedijk, dood lopende 
weg naar het fietspad dat loopt tot Drunen. Eerste stuk was uitkijken door de wortelopdruk. 
Halverwege het fietspad werd lek geroepen. Maar niemand stopte, dus bleven we doorrijden. 
Nogmaals werd weer lek geroepen, bleek het een sanitaire lek te zijn. Verder door over het fietspad 
wat aanzienlijk beter was tot we een prachtig nieuw grindpad opreden. Gelukkig maar een strookje 
van ca. 500 m. Daarna weer asfalt langs de vennen af. Om Drunen heen naar Giersbergen. Maar net 
voor Giersbergen, linksaf om vervolgens om de Drunense Duinen te rijden richting Helvoirt. Daarna 
richting Udenhout. De ritleider had nog wat in petto tussen Udenhout en Berkel Enschot, de 
Hoolstraat. In het weekend van Dwars door Vlaanderen en volgende week Parijs - Roubaix. De 
Hoolstraat een heuse kasseienstrook van c. 1,5 km. Maar ineens was er een geel bord, Hoolstraat 
afgesloten, dus geen kasseienstrook voor de echte mannen. Via omleidingen kwamen we weer op de 
route, om Udenhout nog net te raken door naar Tilburg. Met het idee via het kanaal van Tilburg naar 
Oosterhout te rijden, maar helaas weer een wegopbreking. Uiteindelijk terug langs het kanaal en via 
Steenhovense Baan tot de Vijf Eiken naar Oosterhout. Om kwart voor twaalf zaten we weer thuis aan 
het bakkie met wat lekkers erbij. Lekkere temperatuur vandaag geweest voor een mooi ritje. 
 
Zondag 31 maart Woudrichem 
Sylvain Ephimenco: ”Je kunt niet het ‘klootjesvolk’ minachten en met de zweep naar het klimaatlicht 
leiden. Zeker niet als er in je hele Klimaatakkoord met geen komma over de mondiale 
bevolkingsexplosie wordt gerept”. Klimaatpaus Nijpels is over de datum. 
 
Na een zaterdag met weelderige verkwikkende zonnestralen werd de zondagochtend gekenmerkt 
door overvloedige grijze aaneengeregen wolken die bijgestaan werden door de ijzige streken van 
Boreas (N) en Euros (O) , zij mochten deze ochtend buiten spelen van de bewaarder van de winden, 
Aeolus. Rijdend over de brug viel op dat de Mattinghe uit Werkendam op deze zondag de lading 
containers naar zijn bestemming vervoert. De zondag zou voor Werkendammers heilig zijn. Hier ziet 
echter geen Werkendammer het. Meteen vanaf het vertrek was duidelijk dat de eerste minuten geen 
vet verbrand zou worden. Een rustigere opbouw van het tempo zou bij menigeen met gejuich 
onthaald worden. De benen lopen dan niet meteen vol. Onderweg naar Keizersveer konden wij 
genieten van de vele sleedoorns die hun kenmerkende witte bloesem showden. Na Hank werd de 
Biesbosch opgezocht. Een buteo buteo had zijn of haar ogen laten vallen op een paar sappige 
eenden. In de Biesbosch zijn de grasvelden niet aangetast door het middel glyfosaat. Heel even 
kwam een waterig zonnetje om de hoek kijken. Zij die met hun ogen knipperden hebben het gemist. 
In Werkendam langs de rotonde met in het midden de fraai gelijnde voorsteven. Bij het busstation 
van Sleeuwijk kozen Rien en Kees voor een kortere weg naar de douche. De kenmerkende kerktoren 
van Woudrichem komt in zicht. De majestueuze bomen nabij de jachthaven zijn gekapt. De 
klinkerweg hakte er behoorlijk in. De benen kunnen nog niet wat de geest wil. Langs de zuidzijde van 



de Afgedamde Maas naar de Maas. Na het kunstwerk van Toon Schellekens met de wind in de rug 
richting de Overdiepse polder. De groep breekt in meerdere stukken. Ary laat een staaltje fietsen 
zien. Vanuit de achterste positie gaat hij in één streep naar de voorste groep.  Ondertussen bekruipt 
mij het gevoel dat de Venezolaanse Maduro in de buurt is, het licht gaat uit. Op de brug over de 
Dode Maas wordt de groep herenigd. Als een groep wordt Oosterhout aangedaan.  
 
Zondag 24 maart Haghorst (Jan in ’t Groen) 
Met een koude morgen van net 1 graad stonden 14 mannen aan de Waranda. Oud lid Arjan was van 
de partij, gaat misschien weer meerijden.  Plus een gastrijder, dus 15 man op pad naar Haghorst. De 
ritleider was afwezig i.v.m.  enkele onwillige ribjes, dus nam ik, Jan it G de rit op me. Via de vijf eiken. 
naar Hulten. Langs het hertenkamp, waar weinig herten stonden, zeker voor de wild menu's op de 
kaart van enkele restaurants. Via Riel, Goirle en Hilvarenbeek, waar het kerkplein er rustig bij lag naar 
Diessen. Tussen Diessen en Haghorst een hobbelig fietspad. In Haghorst was een 4-wiel drive 
bijeenkomst van onze Zuiderburen. Daarna via een glad gestreken fietspad naar Moergestel, Voor 
Moergestel nog een fraai Natuurpoort met echte uitkijktoren. Na Moergestel via Oisterwijk naar de 
Rustende Jager. Hier zag je al dat het een mooie dag zou worden. Wat een drukte, zelfs extra 
parkeerplaatsen waren vol. Via Loon op Zand terug de laatste kilometers. In Oosteind was het 
duidelijk dat het voor enkele nog wennen was aan de wat langere rit. Een zere kont en een kaarsje 
dat zo goed als uit was. Maar we kwamen met 15 man weer tegelijk aan in Oosterhout. Een lekker rit, 
fris begonnen, maar met lekker zonnetje geëindigd. 
 
Zondag 17 maart Zundert (Kees Rijvers) 
De vraag is of we in het weekend kunnen fietsen. De weerverwachtingen waren niet al te best. 
De vooruitzichten van de deelnemers ook niet want piet R meldde zich zaterdag al ziek.  Als dat maar 
goed komt. 
Zondag morgen onze adviseur geraadpleegd , buienradar, en die voorspelde weinig goeds . 
 Even later ging de app los. Veel afmeldingen van onze leden. Maar Marco S wilde fietsen evenals Ary 
v D en Kees de ritleider. 
Ik koos ervoor om niet Zundert aan te houden, want dan hadden we de meeste kans op een bui. Dus 
werd het via Chaam naar Baarle Nassau naar Oosterhout. 
Met de ploeg van 3 op stap naar Chaam maar net voor Chaam kreeg Marco last van een plakkend 
steentje , die zich ook slecht liet verwijderen , wat een lekke band tot gevolg had. 
Dan het weer. Keurig langs de buien langs gefietst. Droog van de regen maar wel wat opspattend 
water. De wind nam aan het eind wel toe. 
Waren we alleen op de weg. Nee diverse andere renners waren er plus de ruiters in Alphen voor een 
dressuurwedstrijd. 
Ook de kameel stond buiten te genieten van af en toe een zonnetje. 
  
Zondag 10 maart Ontbijttocht 
Francis Fukuyama heeft een heldere kijk op de Nederlandse samenleving. Waarom wordt Nic Lewis 
doodgezwegen door de klimaatmaffia?  E. Macron schrijft een brief aan alle Europeanen. Wederom 
een staaltje “BANGMAKERIJ”. Wat te doen met de salafistische moskeeën? Gedogen is geen optie! 
Cornelius Haga Lyceum sluiten! Politie heeft  rotte appels onder het personeel. 
 
De weersvooruitzichten gingen vandaag op herhaling. Tegen negenen werd het even droog. Zeven 
vermetelen stonden te trappelen om de rit te starten. In Bavel werden ze nog verrast door een 
mooie scheut zonnestralen. Zonnebrand smeren was niet nodig. Wat later kwam de miezerige alfa 
regen weer uit de kast. De fijne miezer werd na verloop van tijd vervangen door robuuste druppels. 
Het binnenblad van Twan was niet bestand tegen zijn machtige pedaalslagen. Met doorweekt 
schoeisel werd Den Hout aangedaan. Hier schoven nog elf leden aan voor een, in vergelijking met 
wat de vorige uitbater ons voorschotelde, summier doch voedzaam ontbijt.  
   



Zondag 03 maart carnaval                              
Volgens Abou Hafs staat stemmen gelijk aan het tonen van ongeloof, misplaatst gedrag jegens de 
profeet. Volgens Abdul Jabbar van de Ven bestaat er geen verschil tussen een aanslag met een 
autobom en het bombarderen van vijandelijk gebied met een straaljager. Mats Nelisse is een actie 
gestart tegen de linkse indoctrinatie in het onderwijs. 
 
De weersvooruitzichten waren niet bijster goed. Ik bleef ’s-avonds positief, ze zitten er wel eens 
naast. Helaas, ’s-morgens werd het dakraam geteisterd door een  niet aflatend spervuur van 
regendruppels die de volledige leergang van kamikazegedrag hadden doorlopen. Toch maar de 
voorbereidingen voor een tocht gestart. Ondertussen probeerde ik de lucht blauw te kijken. De lucht 
blauw maken is overigens deze week alleen Wopke Hoekstra gelukt, weliswaar met een mooi 
prijskaartje. Tegen negen uur toch maar besloten niet eens naar het parkeerterrein te rijden.  Het 
werd deze ochtend een uurtje op de tacx, genietend van een concert in Rio dat gegeven werd door  
een astrofysicus, een tandarts, een elektriciteitsman en een ontwerper. Na afloop van het concert 
was mijn geest zonnig, buiten werden de carnavalswagens opgebouwd onder een sluier van 
miezerige nattigheid. Hopelijk doet dit water het grondwaterpeil wat herstellen. 
 
Zondag 24 februari Tweede poging. In onderling overleg. 
De stoelpoten van Eric Wiebes wiebelen. Wanneer einde voor Maduro? Is het antisemitische spook 
ooit verdreven uit Frankrijk? De geest van Orban  is ook al bezoedeld. Zijn de cijfers van het CBS en 
het PBL nog betrouwbaar? Bassam Tibi; een man met een zeer heldere kijk op de gevaren van de 
islamisering. Volgens de sultan zijn Turkse groenteboeren gelijk te stellen aan terroristen. 
 
Het was een drukte van jewelste op het parkeerterrein bij De Jonge Renner. De tiende cross fort he 
crocus trok velen naar het vertrek. De WTCO’ers verzamelden aan de overkant van de Bredaseweg. 
Tien man. Het weerbeeld had iets van een wolf in schaapskleren. De lucht was gladgestreken blauw, 
het zonnetje strooide de ochtendstralen kwistig in het rond, echter de gevoelstemperatuur was nog 
niet om naar huis te schrijven. Jan in ’t G nam het voortouw voor een rit waarbij Oosterhout continu 
binnen handbereik was. Aangevoerd door de JanMarco-trein ging het richting Terheijden, om Made, 
door de oudste stad van Brabant, alwaar wij op de foto werden gezet.  langs het terrein van de 
voormalige pontonierskazerne. Kees had zich aangenaam genesteld in het bete wiel dat je maar kon 
hebbe. Hij dieselde er lekker op los. Hoewel, mag je met al die klimaatfanatici nog wel van dieselen 
spreken.  Eén ding is zeker, Kees gebruikte zijn energie zeer efficiënt. Gebruikte Jessias Klaver de 
energie in zijn huis in Den Haag  maar op dezelfde wijze. Nog niet te spreken over het 
energieverbruik van Edje Raket.  Vervolgens langs het koppijndossier van Geertruidenberg om via 
Waspik in een constante vaart naar Vaart te rijden.  Hier passeerden wij het karkas van een boerderij. 
Over een paar maanden zal err weer een mooi pand staan te vonkelen.  De temperatuur kruipt 
omhoog. De wolf transformeert geleidelijk in een wollig warm schaap. Om Dongen, richting het 
Wilhelminakanaal. Met de wind in de rug naar huis. De snelheidsmeter geeft dikke dertigers aan.  
  
Zondag 17 februari Eerste poging. In onderling overleg. 
Het jaar 1974 is in meerder opzichten  legendarisch te noemen.  Nederland verliest van Duitsland.  
Nixon gaat ten onder aan het Watergate schandaal. Alexander Solzjenitsjyn wordt verbannen na 
publicatie van de Goelagarchipel. Bij ons gaat de benzine op de bon. In de Midi Libre slaat voor Joop 
het noodlot toe. Peter Post wordt ploegleider van TI-Raleigh. 
 
Na een koude nacht staan dertien leden vol hunkering naar de eerste officiële kilometers aan het 
vertrek. Het ongeluksgetal wordt door Rob B verdreven. Cruijff kan weer tevreden zijn. Moerdijk 
staat op het menu. Op de Kanaaldijk werden wij geconfronteerd met een vrouwelijke zwarte variant 
van het witte Michelinmannetje.  Hopelijk schiet Sylvana Simons nu niet in haar gecultiveerde rol van 
zelfbenoemde opperzuster van de sekte der uitverkorenen van de martelaars van het racisme.  



Daar waar het grasland in de schaduw ligt klampt de rijp zich vast aan de sprietjes. Met de wind in de 
rug ging het richting de Amer. Nadat de klinkers van Lage Zwaluwe genomen waren ging het via de 
weg onder de dijk langs naar Moerdijk. De kerk in Moerdijk wordt ontmanteld. Afnemend 
kerkbezoek, wat wil je met al die schandalen. Het Vaticaan heeft iets weg van Sódom Gomóra. Na 
Zevenbergen  de wind tegen. Via Zwartenberg wordt De Elsakker opgezocht. Theo heeft zijn zinnen 
gezet op de sprint tegen de brug over De Mark. Ondanks dat hij pas jarig is geweest krijgt hij geen 
cadeau van Niek. Zelfs onze sprinter met de turbodijen, Twan, moet het hoofd buigen voor de 
ultieme krachtexplosie van Niek. Via de Schuivenoordseweg, waar Kees nog de kop neemt, naar 
Terheijden.  De vloeibare ijsbaan ligt er stilletjes bij. Eenden hebben het water in bezit genomen. Na 
de molen kijkt Theo verlangend uit naar de hem bekende aanhanger. Teleurstelling is zijn deel, er 
staat slechts een Boels aanhanger. Gelukkig, verderop staat de door hem verwachte aanhanger. Erik 
wordt netjes afgeleverd. Als een eenheid bereiken wij Oosterhout. De kop is eraf. Dit had ik in de 
hoogtijdagen van het IS-Kalifaat niet mogen schrijven. 
 
  


