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Zondag 13 september In den Bockenreyder 

De Grote Zab wordt een geopolitiek instrument. Fidan Ekiz wordt door links anders 
behandeld dan Akwasi. Wat is de toekomst van de Gouden Koets? Hoe diep is de “Weg met 
het Westen mentaliteit” bij bepaalde groepen geworteld? 
 
Vandaag een klassieker in een nieuw jasje. Er zijn oplopende temperaturen bij een 
draaiende wind voorspeld. Een mooie fietsdag! Toch slechts zeven leden en de twee 
inmiddels bekende gastrenners. Onze grootste weifelaar heeft andere plannen voor 
vandaag. Langs het gladde kanaal naar Dongen. De ijle mistresten zijn door de zon 
verdreven. Daarna een deel van de Rijense Broek om uiteindelijk het Wilhelminakanaal weer 
op te zoeken. De Destiny ligt aan de containerterminal. Naast het fietspad een model van 
een containerkraan. Het kanaal weer over richting De Moer. Gekozen wordt voor het fietspad 
door de Drunense Duinen. Rechts een bloeiend heideveld. De weeïge geur bereikt de 
neusgaten. Na de haakse bochten neemt op de kruising Mike afscheid, hij heeft 
oproepdienst. Nu links een paars veld met op de achtergrond het glinsterende wit van de 
duinen. Voor sommigen een fotomoment.  
Bij het binnenrijden van Udenhout horen wij de klokken beieren. Een dergelijk welkom 
maken wij niet vaak mee. In de bossen van Oisterwijk zijn villa’s in aanbouw. Het water in de 
vennen staat bedenkelijk laag. Na Moergestel zorgt een fietsster voor verwarring, zij houdt 
haar arm lang naar links uitgestoken terwijl ze rechtdoor blijft gaan. Even brak de groep.  
Vooraan vormde Jan in ’t G met wisselende assistentie een krachtig treintje, bij hun wijze 
van rijden verbleekt het treintje van Jumbo-Visma. De sluis van Haghorst zit midden in een 
schutting, over enkele minuten zullen de sluisdeuren aan de bovenloop open gaan. 
Aan de Esbeekseweg genieten de vrije-uitloopvarkens van de zonnige dag. Zij wroeten naar 
hartenlust in de grond op zoek naar wormen en ander eetbaar materiaal.  
Bij de Bockenreyder is het druk, terras is voldoet aan de coronaregels. De bediening is zeer 
vlot. Terug naar huis via de kortste weg. Op de klinkers tussen Goirle en Riel gaat bij 
sommigen de hartslag omhoog. Of het wegdek hieraan ten grondslag ligt of trimmend strak 
zwart is niet met zekerheid te zeggen. Op de Vijf Eikenweg sluit een jong stel aan. 
Enthousiast vertelt ze dat ze nog nooit deze snelheid had ontwikkeld. 
Erik K en ik slaan bij de voormalige Seterse Hoeve links af. Bij het viaduct over de grote weg 
voelen wij dat de benen stvig aan de beurt zijn geweest. 
Al met al een schitterende , mooie en prachtige route. Een rit om in te lijsten. De thuisblijvers 
mogen spijt hebben.  
 
Zondag 6 september Drunen 

Taalmanupilatie en nieuwspraak draaien ons een loer. Ook Akwasi ervaart nu dat oude 
tweets later tegen je gebruikt kunnen worden. Heeft Klaas Knot een wissel gemaakt? 
De rangorde binnen Jumbo Visma is nu bekend. Tom nam zaterdag een foutieve beslissing. 
 
Tien leden en een gastrenner. Drunen is ingewisseld tegen Standdaarbuiten. Het eerste stuk 
is identiek aan gisteren. Met dat verschil dat de weg nu droog is. Geen aankoekende vette 
klei. Een aardappelveld is ommuurd met rijen bloeiende zonnebloemen. Van veel akkers is 
de oogst al binnen gehaald. Het versnellingsapparaat van Jan de R komt in opstand, het is 
alsof het misbaar maakt na de vele kilometers die het heeft moeten doorstaan. Na de 
Lamgatse Brug het verse asfalt blijven volgen. Weer een brug over de Mark. Voor ons rijen 
populieren met in de zon glinsterende bladeren. Boven de bomen een band met wolken in 
vele tinten grijs. Een mooi fotomoment. De groene tunnel wordt aangedaan. Een plaspauze.  
In Zevenbergen wordt aan water in de binnenstad gewerkt. Voor de tweede keer door 
Langeweg, een dorp met 10 straten en ongeveer 900 inwoners. In de 19e eeuw stond er een 
klein seminarie. Twan geeft aan Theo een coronagroet. Bij de Co-op leeft de nestor zich nog 
even uit. Hij kan het nog. 



 
Zaterdag 5 september Brabantse Wal 

Turkije knevelt de advocatuur tot de dood erop volgt. Zal Poetin van Belarus afblijven? 
Hommeles aan de grens tussen India en China. Zonnekoning Macron is doende in de 
Middellandse Zee. Lampedusa wordt overspoeld met veiligelanders. 
 
Vier zestigers aan het vertrek voor de Brabantse Wal. De toverdoosspecialist Kees heeft de 
route zodanig aangepast dat er niet meer in België gereden wordt. Tevens is de rit circa 20 
kilometer korter geworden. Jan de R en Ary hadden de route in hun toverdoosje opgeslagen. 
Vol goede moed wordt vertrokken op een nat wegdek, het had om 07:00 uur nog geregend. 
De lucht is nog hoogzwanger van grijs, in de verte lonkt echter een streepje blauw. 
Na Terheijden schieten wij de polder in. Het is te merken dat de oogst gaande is, veel 
platgereden kluiten klei op het wegdek. Al snel zitten de frames onder de modder, stevig 
aankoekende modder, dat wordt weer poetsen. Na de Lamgatse Brug komen wij op vers 
asfalt. De eerste weg links om de boerderij en schuren met de typische gebogen daken weer 
eens te bekijken. Via vele met klei besmeurde polderwegen doen wij Oudenbosch, Oud 
Gaste, Kruisland en Moerstraten aan. Een groep ganzen vliegen in de kenmerkende v-
formatie  luid snaterend boven onze hoofden. Een steil klimmetje brengt ons aan de voet van 
De Wal. Brasserie de Berk is nog niet geopend. Jammer, is een mooie locatie met veel 
waterpartijen, zandheuvels en speelvelden. Dan maar door naar Stayokay. De 
barmedewerker sloopte tijdens het maken van een kopje koffie het apparaat, de koffiebonen 
vlogen in het rond. Bij het vertrek bleek dat de achterband behoefte had aan extra lucht.  
Na de boomzone kwam de kerncentrale van Doel in het zicht. Met een gunstige wind richting 
Roosendaal. De tweede stop bij Visdonk. Weer extra lucht in de achterband. De in bloei 
staande Rucphense heide lag er betoverend bij. De geur prikkelde je reukorgaan. Na 
Rucphen door de binnenlanden onder Etten Leur naar Ulvenhout. Een auto met een uitbouw 
op het dak waarin een sirene was weggewerkt was volledig goud gekleurd. Een tweede auto 
in dezelfde kleur volgde hem op de voet. Ruim na 15:00 uur terug.  
Frank vd B verdient vandaag alle lof. Met heel weinig kilometers in de benen heeft hij 
Zeeland gereden en vandaag, zonder extra training, heeft hij deze rit volbracht.  
 
Zondag 30 augustus           

De Ogiek en de Sengwer worden in Kenia uit hun woud gezet. Aardappelrassen die resistent 
zijn tegen de aardappelziekte. Woke-activisten ondermijnen de vrijheid van meningsuiting.  
China krijgt middels de zachte kracht in het Westen een voet tussen de deur. Degenkolb en 
Gilbert op de eerste dag door valpartijen al uit de Tour. 
 
Vijf leden en de twee bekende gastrenners aan het vertrek. Een magere opkomst. Een 
aantal van de vaste klanten is op vakantie. Dat mag de pret niet drukken. Wat de pret 
mogelijk wel zou kunnen drukken waren de omineuze grijze plukken die traag langs de 
hemel trokken. Een voorstel de rit iets in te korten werd zonder discussie aangenomen.  
Via de Zonzeelse Polder werd koers gezet richting de Moerdijk brug. De polder dankt zijn 
naam aan het dorpje Zonzeel dat bij de Sint-Elisabethvloed van 1421 door het water was 
verzwolgen. In de polder staan diverse mooie hoeven uit vorige eeuw, in de gevel is het 
jaartal opgenomen in het metselwerk (1931 en 1934). 
In de politiek rust een ban op het H-woord. Bij toerfietsers rust een ban op het L-woord, 
zeker zodra er gereden wordt op vochtige wegen na een lange droge periode. Ary en Mike 
namen het even in de mond en pardoes ontsnapte er lucht uit de achterband van de fiets van 
Mike. Bestaat er iet als de goden verzoeken? Snel de band verwisseld. Wat bleek echter? 
De nieuwe binnenband was ook lek. Een band van Ary bracht uitkomst. 
Dan was de weg droog, dan was de weg nat. De buitjes waren zeer plaatselijk. De grijze 
luchten gelukkig in de verte, bij ons zo nu en dan een schuchter zonnetje. Gelukkig nog 
droog. In een brede sloot brengen vader en moeder zwaan hun nakomeling de beginselen 
van het drijven op en het voortbewegen door het water bij. De brug over het Hollands Diep 
leverde geen problemen op, ondanks dat de wind er haaks op stond. Langs de Dordtse Kil is 



een enorme zonneweide aangelegd. Op deze weide geen heupwiegende dames die in niets 
onder doen voor Ursula Andress toen zij, al zingend, uit de Caraïbische Zee kwam in de 
bondfilm Dr. No, nee deze zonneweide wordt bevolkt door schapen die het gras laag houden 
tussen de zonnepanelen. De Wieldrechtse Zeedijk heeft in het begin een iets andere 
gedaante gekregen. Verderop ligt de dijk er nog in al zijn allure en luister. De populieren in 
de berm hebben het afgelopen week zwaar te verduren gehad met de wind. Veel afgebroken 
takken liggen nog op de weg, alleen de zwaarste zijn opgeruimd. Via een mooie lus terug 
naar de Moerdijkbrug. In het nieuw aangelegde natuurgebied hadden wij zicht op een op ons 
afstormende bui. Geen inleidende beschietingen met miezerregen, nee ineens de volle laag. 
Snel de regenjasjes aan.  
Meer groepen hadden te kampen met dit weer. Onderweg naar de brug vlogen ineens witte 
sopvlokken in de lucht. Peter had te veel waspoeder gebruikt. Dit hadden wij al eens 
meegemaakt met Martien. Op de Koekoekweg werd het tempo opgeschroefd. Weer 
wisselend droge en natte wegdelen. Oosterhout lonkte in de verte.   
 
Zondag 23 augustus Kermistocht (Rucphen) 
Op Goeree-Overflakkee gaan windmolens voor natuur! Een warmtenet verliest energie, een 
gasnet verliest geen energie. Rusland heeft nog voldoende gif in voorraad. California staat in 
brand. Bij veel van de reljongeren met mediterrane wortels spuit de Westenhaat uit hun oren. 
Guus Berkhout: Groene realist. Anna van der Breggen kampioen. 
 
Onder een niet vriendelijk ogende grijze, op plaatsen diepgrijze, lucht stonden acht leden en 
een gastrenner, die al zo vaak is geweest dat het eigenlijk geen gastrenner meer is, aan het 
vertrek. Rucphen stond vandaag op het menu. Bij de Galderse Meren was het niet druk met 
zonaanbidders. Hier werden wij wel geconfronteerd met een bestuurder van een busje van 
Skillpack B.V. uit Alblasserdam. De bestuurder had of veel haast of de bestuurder had een 
bloedhekel aan toerfietsers. Na het passeren sneed hij ons terwijl hij linker raampje omlaag 
deed om vervolgens met misbaar de middelste vinger van de linker hand dreigend naar ons 
uit te steken gedurende meerdere seconden. Een mooie reclame voor zijn werkgever die 
zegt internationaal toonaangevend te zijn in de verpakkingsindustrie. Na het viaduct kregen 
wij de weelderig waaiende wind als een waardige tegenstander. Marco en Jan de R hielden 
echter kordaat stand. Onverdroten gaven zij het tempo aan. De grijze luchten lieten de 
eerste miezerige druppeltjes los aan het begin van de Schriekenweg. In de Oekelsebaan 
klonterden de miezerige druppeltjes samen tot puberale kwelgeesten om vervolgens tot 
volwassen waterballetjes uit te groeien. De regenjasjes werden aangetrokken. Marco laste 
een plaspauze in. In het natuurgebied De Krochten waren geen kikkers te horen. Het water 
in de plas stond zelfs laag. Bij het opdraaien van Maalbergen stopte de regen. De wind bleef. 
De Rucphense heide werd opgezocht. Bij het begin van de paarse gloed stond een partytent 
waaronder een gezin een uitgebreide maaltijd nuttigde. Compleet met spiritusbranders onder 
gamellen. Na het verlaten van het fietspad bleek daat een bosperceel plaats had gemaakt 
voor een nieuw te bouwen wijk.  
Via de binnenlanden naar het Liesbos. Twee Belgische dames haakten aan. Zij waren met 
een puntjesroute bezig. De Verloren Hoek diende als aanlooproute naar Café Elsakker. Bij 
het oprijden van de brug over De Mark liet Theo zich  niet verleiden tot de hem bekende 
explosie waarbij de rook van het asfalt opstijgt. Arjan vd S was heer en meester. 
Op de Schuivenoordseweg ging het tempo traditiegetrouw de lucht in. Ary en Arjan vd S 
waren de spekkopers, de rest had het nakijken. Kees, Mike en Piet R lieten zich niet tot een 
versnelling verleiden. Een tweede plaspauze voor Marco. Leeftijd?   
Onder begeleiding van sputterende spettertjes reden wij uiteindelijk Oosterhout binnen. 
 
Zondag 16 augustus Moerdijk 

Een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Wit Rusland. Quarantaineplicht? 
De zoveelste stille tocht tegen zinloos geweld. Is er dan ook zinvol geweld? 
Deceuninck-Quickstep krijgt loeizware klappen. Remco Evenepoel breekt bekken. 
Kopmannen van Jumbo-Visma vallen letterlijk. 



 
Twee gastrijders stonden met zeven leden aan het vertrek. 
Het zou vandaag een rustig ritje worden om het zuur uit de spieren te rijden. Dit zou voor mij 
anders uitpakken. Met de wind in de rug werd er stevig gestart. In de Zonzeelse Polder was 
al veel graan geoogst. De velden hadden hun stoppelkapsel. Op de weg vele klodders 
platgereden klei. Wij mochten blij zijn dat het niet regende. Vanaf de Moerdijkbrug de wind 
tegen. In Drimmelen het nieuwe fietspad langs de Herengracht genomen. Teneinde het 
aantal kilometers te halen nog een lusje langs Geertruidenberg, Keizersveer, Hermenzeil en 
Raamsdonk. Met zwaardere benen dan tijdens het vertrek reed ik Oosterhout binnen. 
Soms zit het mee, soms zit het tegen. 
 
Zaterdag 15 augustus Zeeland 

Zullen wij Jimmy Lai ooit nog terug zien in Hong Kong?  Pieter Emmer en John Meilink 
hebben veel gemeen. Een gevaarlijke afdaling kan zomaar roet in de voorbereiding gooien. 
De Bersiap mag niet over het hoofd gezien worden.  
 
Een week later is het dan toch prijs, Zeeland wordt aangedaan. Zeven man waren al vroeg 
uit de veren. Iets na achten werd vertrokken vanuit Steenbergen voor een rit door het land 
van Luctor et Emergo. Nadat Frank van den B zijn sokken uiterst secuur had vastgemaakt 
was iedereen klaar voor het vertrek. Toen wij richting de Phlipsdam de brug over het Rijn-
Schelde kanaal namen voeren onder ons MTS Argonon (110 m lang, 16,20 m breed en 
6.060 ton) en MTS Copenhagen ((110 m lang, 11,45 m breed en 3.183 ton) elkaar tegemoet. 
Het zoete water van de Krammer was bedekt met een groene laag algen. In de sluis van 
Bruinisse was het een drukte van jewelste. Binnendijks naar Sirjansland. In het centrum van 
Dreischor met de smalle beklinkerde straatjes werden wij haast verrast door een uit de 
kluiten gewassen wagen waarvan de bestuurster ons juist op tijd zag. De Zeelandbrug wordt 
nog steeds geschilderd. En weer was De Meerkoet gesloten. Als alternatief werd vliegveld 
Midden Zeeland gekozen. Daarna richting Arnemuiden, waar wij de klok niet hoorden luiden. 
In de verte zicht op het havengebied van Vlissingen. Enorme werken voor de offshore.  
De route van Jan Raas werd even gevolgd. Later zouden wij ook nog op de route van Keetie 
van Oosten-Hage terecht komen. Opvallend is overigens dat de mais hier veel kleiner van 
stuk is dan bij ons. De kenmerkende pluimen zijn er, de kolven zijn er alleen de stengels zijn 
korter. Vanaf Borssele, de koepel van de kerncentrale duidelijk zichtbaar, werd de 
Westerschelde aan de rechter kant gehouden. Soms konden wij een blik werpen op het 
water. Het tempo van de rit vertoont gelijkenis met het tempo van de Raleighploeg tijdens de 
tweede ploegentijdrit van de Tour van 1980. Het eerste deel wat ingetogen rustig en het 
tweede deel de remmen bij wijze van spreken los.  
In Hoendekenskerke langs het station. Een omleiding vanwege een wielerkoers. In 
Hansweert slalommend over de sluis. Op de palen voor de sluis lagen gebroederlijk naast 
elkaar MTS Tasmanzee (135 m lang, 16,85 m breed en 7.500 ton) en MTS Thalys (135m 
lang, 17,5 m breed en 8.277 ton). Het geboortedorp van Rien werd aangedaan. Kruiningen is 
het middelpunt van de uiencultuur. In Waarde de tweede stop. Daarna buitendijks richting 
Bath. De zilte zeelucht zocht, gedreven door de wind, een weg in de neusgaten.  
Vanuit meerdere hoeken kregen wij een zicht op de kerncentrale van Doel. Een schier 
eindeloze weg langs het spuikanaal bracht ons naar het begin van de Oesterdam. Niek had 
hier nog herinneringen aan een tocht van jaren geleden. Bij het oprijden van de dam dacht ik 
een vreemd geluid te horen, het geluid van een vallend schroefje of van een vallend moertje. 
Niemand zei iets dus het zal wel goed zijn. Tegen het einde vroeg frank vd B om even te 
stoppen. Hij dacht dat zijn sokken los zaten. Verklaarde dit het vreemde geluid dat ik even 
geleden hoorde? Na een grondige controle van zijn sokken bleek dat ze toch goed vast 
zaten. Hierbij is een nieuwe smoes geboren om het tempo te drukken, om even een 
rustpauze in te lassen. Na de Oesterdam volgde nog een rondrit over Tholen. Het kaarsje 
begon te flakkeren, het beste was eraf. Ieder dijkje voelde als een Mont Ventoux. Nog even 
volhouden. Nooit geweten nog eens blij te zijn met het zien van de karakteristieke kerktoren 
van Steenbergen. 



 
Zondag 9 augustus Haghorst 

Sprinter is een gevaarlijk beroep. Hoelang zal het nulrentoceen nog duren? Wie gaat 
Annemiek van Vleuten stoppen? Je zou maar Oeigoer of Koerd zijn. Een heuse hittegolf. 
Komt er een “Partij voor mensen van kleur”? Jumbo Visma: Hemel, hel, hemel. 
Eerlijke verkiezingen in Wit Rusland? Wateroverlast in China. Afbrokkelende Mont Blanc. 
 
Vandaag geen koffie en geen Bossche Bollen. Slechts zes man aan het vertrek. Was het de 
voorspelde hitte? Was het de bestemming? Speelde het vervroegde vertrek een rol? 
Onderweg naar de parkeerplaats nog geen blinkende zon aan de hemel. De temperatuur 
was nog aangenaam. Een ingetogen windje omlijstte het geheel. 
Via de overbekende wegen richting De Rustende Jager. Voor het binnenrijden van Loon op 
Zand besloot Twan een kortere route te rijden, de warmte eiste zijn tol.  
Op de landbouwweg, na de camping en na het open stuk waar menigmaal koeien grazen, 
doch voor de bocht naar rechts bij de boerderij waar vroeger de waslijn vanaf het erf naar de 
nok van de schuur gespannen was, was de weg geblokkeerd. Een politieauto en een 
ziekenauto versperden ons de weg. Waarschijnlijk een aanrijding tussen een personenauto 
en een fietser.  
Het terras van de jager in ruste zat coronavol. De weg richting Oisterwijk wordt door de 
gebroeders van Oirschot verfraaid met waterpartijen met eilandjes, in beton gegoten dieren, 
een fontein en rustieke bruggetjes. Het ven aan de rechterkant nabij de weg richting Den 
Bosch is haast drooggevallen. Dit was Theo niet opgevallen. Hij zei op andere zaken te 
letten. Na de oversteek kwam de weg met de robuuste eiken. Bij één eik was in een spelonk 
een enorme knuffelbeer geplaatst. De waterloop die door Oisterwijk stroomt had te lijden van 
de droogte. Eenmaal in het gebied van de bossen en vennen daalde de gevoelstemperatuur 
enkele graden. Een groep hardlopers en hardloopsters werkte een training af. Zij liepen 
achter elkaar en steeds moest de achterste een sprintje trekken tot aan de kop om 
vervolgens het rustige tempo weer op te pakken waarna wederom de achterste het op een 
sprinten zette.  
Bij de sluis van Haghorst een drink en eetpauze. Vervolgens het fietspad langs het kanaal 
naar Biest Houtakker. Na Hilvarenbeek werd Het Groot Loo aangedaan. Voor de kenners 
ook wel het alternatieve Bos van Wallèrs. Niet iedereen kende deze weg. Frank had wat 
moeite de voortgaande beweging vast te houden, hij was teveel bezig met het opvangen van 
de schokken welke een gevolg waren van de oneffenheden in het straatwerk. Vorige eeuw 
beleefde een gewaardeerd lid hier zijn eerste en enige haarscheurtjes. Vanaf Goirle was het 
gesneden koek, de bekende weg naar Oosterhout. 
 
Zondag 2 augustus Zaltbommel 

Gideon Everduim wil de slachtofferrol volledig uitbuiten. Jens Stoltenberg is eindelijk 
overtuigd van de disruptieve krachten van China. Zal “Ode aan het klootjesvolk” van Coos 
Huijsen de ogen van de huidige politici openen? Ook zo gehad met de antiracismeactivisten? 
 
De eerste koffierit in het coronatijdperk verleidde 12 leden om naar het vertrekpunt te gaan. 
Balsturige, in diverse grijstinten uitgedoste, wolken zaten de zon dwars zodat wij de eerste 
kilometers verstoken bleven van de verkwikking brengende stralen. 
De gewassen langs de Werfkampseweg stonden er fris bij. Graan was al geoogst. Bieten en 
aardappelen genoten van de ochtendgeuren. Met een alternatieve route kwamen wij op de 
dijk tussen Dussen en Uppel. De twee Jannen reden moeiteloos kilometers op kop. Veel 
reigers langs de sloten en op het grasland. Hier en daar een biddende valk in de lucht, 
turend naar een urinespoor van muizen.  
Terwijl wij over de brug van Gorinchem reden voer onder de brug de Veerhaven IX (Dolfijn) 
met zes lege duwbakken in de dalvaart. Deze telg uit het Veerhaven geslacht heeft slechts 
4.800 pk als voortstuwing, de grotere broer Veerhaven X heeft 5.655 pk in de machinekamer 
staan. De route voerde nu niet door het centrum van Gorinchem doch er omheen.  



Op de dijk de wind in de rug. Wij betraden op een ontspannen wijze het door H. Marsman 
geschetste oer Hollandse rivierenlandschap, dat mij iedere keer weer een vreugdesprongetje 
van het hart doet beleven. Later zou blijken dat het ogenschijnlijke ontspannen tempo toch 
niet voor iedereen zo ontspannen zou zijn. Een oude wijsheid geldt nog steeds: “Ook voor de 
wind uit fietsen kost kracht”.  
Het water in de rivier staat laag. De minimale diepte is 270 cm. De watertoevoer bij Lobith is 
slechts 1.145 m3/s. Een koppelverband, Ontario en Ontario II, geladen met schroot richting 
Rotterdam. Vorige eeuw ging schroot de andere kant op, richting het Ruhrgebied. Voor 
Haaften een spontane splitsing. De toverdoos van de leider gaf aan rechts af te slaan. Aan 
het begin stond duidelijk een verbodsbord. De hereniging volgde even later. In het 
ooievaarsdorp stond een evenwichtskunstenaar op één poot op een lantaarnpaal. Gelukkig 
had de vogel zijn kringspieren onder controle. Na Haaften schoof de Azolla, 135 meter lang, 
geladen met containers in ons gezichtsveld voorbij.  
Terwijl wij over de Martinus Nijhoffbrug reden voer de Herkules II (3 Deutz motoren van elk 
2.000 pk in de machinekamer) met 6 duwbakken geladen met kolen in de bergvaart. Het 
terras van het Stadscafé was coronaproof ingericht. Elf Bossche Bollen en één appelpunt 
gingen er in als pap.  
Het pittigste stuk van de rit lag voor ons. Even boven je macht fietsen lukt, langer boven je 
macht fietsen breekt je op. De koprijders werd een aantal maal gevraagd het tempo te 
temperen. Op een fietspad over de dijk stond een recalcitrant zwart schaap precies in het 
midden. Schapen hebben dus menselijke trekjes. Een groepje fietsers uit 020 haakte aan, zij 
waren onderweg naar hun geliefde stad. Via het Munnikenland naar Babyloniënbroek. 
Op de Maasdijk een onaangename ervaring met een tegemoetkomende fietser die 
waarschijnlijk een hekel heeft aan toerfietsers. Bij het viaduct over de Maasroute werd Marco 
voortreffelijk gecoacht, als een duiveltje uit een doosje nam hij de laatste hindernis. Theo liet 
zich compleet verrassen. 
 
Zondag 26 juli Zomertocht 

Orban legt de schuld voor de chaos tijdens de EU-top bij Mark Rutte. De tijdelijke eurobonds 
voor deze uitzonderlijke situatie zullen achteraf eeuwigdurend blijken te zijn. Tijdelijk is 
politiek jargon voor permanent. Jacob Boersema: “Hoe kan een wit mens racisme afleren?” 
Siberië smelt! Een plastic zondvloed overspoelt de aarde. 
 
Vijf leden en twee gastrenners. De laatste zomertocht in de komkommertijd. Vakantietijd? 
Geïntimideerd door de vooruitzichten van de weervoorspellers?  Gekeken naar de wind, het 
werd een rit richting het Van Gogh dorp. In Ulvenhout niet traditioneel over de mark doch via 
Vallei. Het met groen omzoomde stroompje werd beschenen door een waterig zonnetje dat 
met moeite door het frisgroene bladerendak het glinsterende wateroppervlak wist te 
bereiken. Na het viaduct rechts af. Daesdonckseweg. Het einde van deze weg heeft aan 
weerskanten de typerende twee rijen forse bomen met knoestige stammen. Zo te zien moet 
er ooit tussen de rijen bomen een waterloopje hebben gelopen zoals dat ooit ook in 
Oosterhout in de Bouwlingstraat liep. Daar liep in een ver verleden De Rul tussen de twee 
rijen beuken. De Rulstraat is naar dit stroompje genoemd.  
De zonneweiden van de Galderse Meren werden nu ingenomen door een gezin witte 
ganzen, vorig jaar was dit nog het domein van de schaars geklede mens. Het was toen ook 
aanzienlijk warmer. In Oekel de wind pal op kop. In de verte is een grijze band medestanders 
aan het verzamelen om uit te groeien tot een buitelende zwarte band. Voorlopig hebben wij 
daar nog geen last van, boven ons blauwe luchten met hier en daar opbollende witte 
plukken. Bij de voormalige club Privé twijfelde Marco een moment, hij dacht links af te 
moeten slaan naar Sauna Diana, de groep volgend naar rechts won het in zijn hoofd. 
Na Vincent’s dorp met de wind in het hol naar Rijsbergen. Hellegat, Moerdijksepostbaan. 
Verloren Hoek. Een ommetje richting Zwartenberg om uiteindelijk toch bij Café Elsakker uit 
te komen. De buitelende zwarte band kwam nu wel erg dicht in de buurt. Het zal toch niet zo 
zijn dat wij in het zicht van de haven een nat pak krijgen. De sombere gedachte werd snel 
verdreven met het aanschouwen van een mooi, fris en vrolijk gelijnd gezicht met lange 



wapperende blonde haren. Het eerste deel van de Schuivenoordseweg was kurkdroog, het 
middelste stuk had zojuist water te verduren gekregen en het laatste stuk was weer 
kurkdroog. Traditiegetrouw schoot het tempo omhoog. Toch ontbraken er een paar 
gerenommeerde aanjagers. Eric werd in een zetel naar Terheijden gebracht. Wij namen de 
afslag naar Munnikenhof. Twan sloeg links af naar Den Hout nadat hij mij nog opmerkzaam 
had gemaakt op het missen van een JvG-tje. Volgende keer moet ik toch echt beter opletten. 
Mike en Peter namen het Kanaalpad. Marco en Piet R verkozen de Bergse Baan en de 
Vraggelse Baan. Richting de Bredaseweg werden wij vol in de flank aangevallen door een 
woest oprukkende angstaanjagende grijze massa. Oei, verkeerde beslissing genomen?  Of 
Marco droog thuis is gekomen valt te betwijfelen. Ik kreeg na de waterleiding de volle laag. 
Snel het regenjasje aan. Het parkeerterrein bij Paradijs stond bijna blank. Het water klotste 
bij wijze van spreken in de schoenen. Even schuilen onder de luifel. De lucht werd weer 
helder. Met de zon op het hoofd, maar wel goed nat, reed ik de oprit op. Was ik maar met 
Mike en Peter mee gereden. 
 
Zondag 19 juli Zomertocht         
Alberto Contador overwint in 7 uur 27 minuten en 20 seconden 8.848 hoogtemeters, hij 
verpulvert hiermee het wereldrecord van de Everest-uitdaging. Gratieverlening aan Roger 
Stone; nepotisme? Wim Suurbier, de gouden rechtsachter. Volgens Tendayi Achiume (vn-
rapporteur) giert racisme in Nederland de bocht uit. Fantoomgroei. 
 
Acht leden en drie gastrenners aan het vertrek. Een aangename temperatuur, een mooi 
wolkendek en voor de verandering eens iets minder wind. De adrenaline raasde bij Erik K 
door de aderen. Een lekke band en een klein pufpompje lagen hieraan ten grondslag. Zijn 
roeimaat Pascal bleef de rust zelve. De HP-pomp brengt uitkomst. De eerste kilometers 
werden in een haast schroeiend tempo afgelegd. Het adrenalinepeil moest nog duidelijk 
dalen. Na een korte vingerwijzing ging het al rustiger. Terug naar Terheijden om via de 
Schuivenoordseweg, waar de wind pal op kop stond, via Langeweg naar Zevenbergen te 
gaan. Onderweg een paar keer de intens prikkelende geur van in de zon drogende uien. De 
uien zijn dit jaar in goeden doen om gerooid te worden.  
De Goudbloemsedijk lag uitnodigend op ons te wachten nadat wij de Lamgatsebrug 
genomen hadden. In de verte de koepel van de kerk in Oudenbosch. Kijk je de andere kant 
op dan zie je de zwaar gesubsidieerde windmolens. De nevengeulen van De Mark vormen 
een ideale paaiplaats voor de vissen. Watervogels vinden beschutting tussen de begroeiing. 
Akkers met aardappelen, graan en suikerbieten zijn ons deel. 
De Sint Antoinedijk, met weer fors gesubsidieerde windmolens,  wordt gevolgd tot de 
volgende brug over De Mark. Aan het begin van de Nieuwlandsedijk had een of andere 
onverlaat een forse koelkast gedumpt. Als enthousiast zapper doet dit mij pijn. Deze dijk met 
jonge bomen waarvan de takken boven onze hoofden in elkaar overgaan voelt als een rit 
door een groene tunnel. Richting Zevenbergen een tweede lekke band. De HP-pomp heeft 
het maar druk. Op de achterdijk de wind in de rug. Daarna twee viaducten langs de A16 om 
vervolgens via de Zonzeelse Polder naar huis te gaan. 
 
Zondag 12 juli Zomertocht  Brabantse Biesbosch       

De participatoire democratie wordt gekaapt door activisten. Wij moeten ons geen witte 
schuld aan laten praten. Erdoganistan is een moskee rijker. De taiga in Siberië staat deels in 
brand. Een kwart eeuw na Screbrenica, wat hebben wij geleerd? Twitter, mono-censuur? 
 
Negen leden aan het vertrek. De zomertocht ging richting de Brabantse Biesbosch. Wat 
polderen en de route werd aangepast. Het hart van de Noordwaard zou aangedaan worden. 
Vanaf Hank ging het over het fietspad langs het Steurgat. De rattenkeet is weer in oude 
luster hersteld. De Steur op de dijk blonk in de zon. Ineens links onder aan de dijk een 
koepeltentje met een luifel waaronder een randonneursfiets zichtbaar was. Wildkamperen in 
optima forma. Het was vandaag onverwacht druk op het fietspad. Na restaurant Waterman 
doken wij de Biesbosch in. Op de Bandijk rechts af. Links de Bandijk, rechts de Nieuwe 



Merwede. Een tanker vaart op ooghoogte. Een ommetje via het Jantjespad. Mooie natte 
natuur zowel rechts als links. Steltlopers in ondiep water. Via de sluis weer richting het 
museum. Hier wederom een mooi ommetje. Vervolgens duiken wij de binnenlanden van de 
Brabantse Biesbosch in. Bruggetjes met steile aanlopen. Molentjes. Opschietende wilgen. 
Woekerende waterplanten. Jammer dat ik de waterbuffels heb gemist. Erik K en Ary hadden 
ze wel gezien. De buffels houden de ondiepe watergangen open. Ik hoop de zwarte 
vredelievende rustig grazende buffels nog eens te zien. Na een paar bruggen in de vorm van 
wildroosters verlaten wij de binnenlanden weer.  
Langs de haven van Werkendam. De Libero lag aangemeerd. Een containerschip van 135 
meter bij 11,45 meter. Kan 256 TEU (twenty foot equivalent unit) vervoeren. Tonnage: 4.187. 
De tanker, Portliner Anne, lag op een afbouwplaats. Dit moet een van de eerste tankers 
worden met nul-emissie. Aandrijving via elektromotoren. 
Na Werkendam werd nog de zijkant van het land van Heusden en Altena aangedaan. 
Een aantal maal moest een fietsende smartphone tot de orde geroepen worden. Op de brug 
van Keizersveer kreeg ik het idee dat wij aan de verkeerde kant van de brug reden, zoveel 
tegenliggers kwamen ons tegemoet. Niets was minder waar. De verkeersregels worden 
steeds flexibeler toegepast. Waar blijven de handhavers? 
 
Zondag 05 juli Coronaschema      

Moeten blanken straks zelfkritieken schrijven net als onder Mao de in ongenade gevallenen? 
Afgedwongen boetedoening voor een ver verleden? Poetin, tsaar voor het leven. 
Islamfetamines krijgen voet aan de grond in Europa. Slavernijverleden: “Gevoelens en 
meningen winnen het van feiten”. Er is niets om te verwerken, het wordt ons aangepraat. 
 
Zephyrus mocht vandaag van Aeolus buiten spelen. Pluvius lag achter de grijze massa 
boven ons op de loer. Toch nog 5 man, eigenlijk moet hier volgens de regels van de 
diversiteitsfanaten staan: ”niet menstruerende mensen”, aan het vertrek. Het wachten was 
op Marco, hij had zich ook aangemeld. Helaas, de minuten gleden weg. Geen Marco te zien, 
dan maar zonder Marco. Theo had zijn glimmende rode Ridley van stal gehaald.  
In de bomen van de Woestenbergseweg hangen nog steeds veelkleurige en veelvormige 
vogelhuisjes. Het vennetje van Geersbroek werd door de oeverbegroeiing deels aan het oog 
onttrokken. De klinkerstrook die volgde deed mij denken aan Rien. Hij vond deze strook niet 
lopen evenals de strook van de Steenovensebaan. Na Galder deed de wind steeds meer van 
zich spreken. De lengte van het viaduct werd door Twan iets te gering ingeschat, hij viel stil, 
hij zocht de parkeerstand op. De weg naar Zundert hadden wij de wind pal op kop. De wind 
zorgde ervoor dat het gebel van Theo niet gehoord werd, hij had schijnbaar goede benen en 
wilde de kop overnemen. Helaas voor hem, zijn verzoeken kwamen niet door.  
Pluvius zag zijn kans schoon en strooide kwistig met een forse dosis alfa-regen. De vijver 
van de dierentuin met de betonnen dieren lag er troosteloos bij. Het troebele water stond 
laag. Na Zundert hielp zephyrus ons. In Effen had pluvius zich teruggetrokken. Via de Rith 
naar café Elsakker. Op de brug over de Mark ging Twan als eerste aan, Piet R blies zich op, 
maar Theo ging als een duveltje uit een doosje. Met speels gemak klaarde hij de klus. 
Op de Schuivenoordseweg ging het weer ouderwets. Theo reed ook hier zeer attent. Jan de 
R tikte zelfs de 50+ aan. Ik kreeg angstgevoelens, wilde met deze snelheid niet onderuit 
gaan. Er zit dus toch nog iets in het hoofd dat soms geactiveerd wordt. Hoe lang nog? 
Na Terheijden was het plan om Twan thuis af te zetten. Pluvius gooide alfaregen in het eten. 
Het werd de Kanaaldijk richting huis. Op loopafstand van huis reed Arjan lek.  
 
Zondag 28 juni Coronaschema 

Paulinho Paiakan, symbool van de strijd tegen de verwoesting van het Amazonegebied, is 
bezweken aan corona. Zijn de desastreuze gevolgen van de Smoot-Hawleywet uit 1930 
vergeten? Nederland lijdt niet aan systematisch racisme! Gedachtenpolitie, weerzinwekkend. 
 



Na een paar tropische dagen, gevolgd door een plens water, stonden 10 leden en een 
gastrenner uit Teteringen aan het vertrek. Een nieuwe route door de Hollandsche Biesbosch 
vormde het menu voor deze zeer winderige ochtend met snel wisselende wolkenpartijen. 
Bij de aanloop naar de Zonzeelse Polder werden de met eiken omzoomde wegen vermeden. 
In de polder, dan wind tegen, dan wind van opzij, werd mij verteld dat een negenenzestig 
jarige het eerste uur geen kopwerk mag doen. Oké, dan zetten wij hem toch lekker uit de 
wind. De akkers hebben een frisse gloed na de regen van afgelopen dagen, de aardappelen 
staan er monter bij, evenals de suikerbieten. De mais heeft het op plaatsen nog moeilijk. 
Op de Moerdijkbrug was het zaak je stuur goed onder controle te houden met de straffe 
haaks op de brug staande wind. Het fietspad langs de Engel was een makkie.  
Nu niet het bruggetje over langs het paviljoen, doch rechtdoor, een aangelegd stuk nieuwe 
natte natuur. De meerkoeten hebben er geneteld. De waterpartijen worden omzoomd door 
lisdodde en riet. In het midden ineens een draaiende ouderwetse watermolen, zoals er ooit 
vele stonden in menig polder. Na het Wantij haalde John van Boesschoten ons in, hij had 
vroeger gekoerst bij De Jonge Renner en bij Sauna Diana. Hij kende ook nog renners van 
het Gouden Wiel. In Sliedrecht een omleiding langs fleurige bloemperken.  
Op de Bovenmerwede voer La Blanca, een fors containerschip. Lengte 134,85 meter. 
Breedte 15 meter. Diepgang 3,60 meter. Tonnage 4.809. TEU 417. Een kopschroef van 
1.010 pk. Hoofdaandrijving van 3.042 pk. Niet te verwarren met het kleinere broertje dat 
slechts 110 meter lang is. Ook nog altijd aanzienlijk om te zien. Het blijft fascinerend om 
dergelijke mastodonten door het water te zien schuiven. 
Op de brug van Gorinchem brak de groep. Na Woudrichem ging het richting Nieuwendijk. 
Op de buitendijk paradeerde een haan met zijn gezelschap. Hier reed ook een stoet 
gedateerde mercedessen, lancia’s en mg’s, met het dak open.  
Bij Keizersveer voerden Theo en Frank vd Br een stukje op dat deed denken aan Lance 
Armstrong en Marco Pantani tijdens hun beruchte beklimming van de Mont Ventoux. Dan lag 
Theo een neuslengte voor, dan lag Frank vd Br een neuslengte voor. Maarten Ducrot zou 
zeggen dat ze beiden op het rooster lagen. Uiteindelijk trok Theo aan het langste eind. Of 
was het Frank vd Br die te vroeg de benen stil hield.   
 
Zondag 21 juni Coronaschema 

Marjan Minnesma (voorzitster Urgenda) ziet nu in dat biomassa veel vervuilender is dan gas. 
Voortschrijdend inzicht! Johan Derksen, ga door!!!! Volgens Sylvana S moet de wetenschap 
worden gedekoloniseerd. Wanneer gaat politieke correctheid over in zelfdestructie? BLM; ik 
ga voor ALM (All Lives Matter). Jesse Jackson moet zich niet met Zwarte Piet bemoeien. 
 
Vandaag weer 8 leden aan het vertrek. In twee groepjes werd vertrokken voor een rit door 
Zuidwest Brabant en een stukje België. De toverdoos van Jan de R gaf tijdig de instructies.  
Marco werd door een groep supporters enthousiast begroet. De eiken tussen Dorst en Bavel 
hingen vol met nesten van de eikenprocessierupsen. De nesten hingen met name juist 
boven de aangebrachte plastic stroken. De eiken zonder plastic banden hadden 
ogenschijnlijk geen last van de jeukbrengende rupsen. Bij de Galderse Meren was het, 
ondanks de goede vooruitzichten, nog zeer rustig. In het zicht van voormalig Privéclub 
Privilege sloeg onze mantelzorger recht af, zijn plicht riep. Wij gingen linksaf om vervolgens 
weer snel rechts af te slaan. Bij Diana hing een bordje aan het hek dat het tijdelijk gesloten 
was. Hoe valt daar op anderhalvemeter te werken? Het asfalt ging over in beton. De grens 
met België was gepasseerd. Via mooie landelijke dreven kwamen wij weer op Nederlands 
grondgebied. Maalbergen. Wernhout. Vervolgens weer de binnenlanden in richting Lokker en 
Wildert. De Wildert werd nu eens van de andere kant opgepakt. In het eerste stuk waren veel  
bomen gekapt. Na een paar bochten kwam het deel met de inmiddels uitgebloeide 
rododendrons. De toverdoos leidde ons via Café Elsakker naar de Schuivenoordseweg. 
Opvallend dat er bij de brug over de Mark geen tempoversnelling kwam. Ook opvallend dat 
op de lange polderweg naar Terheijden het tempo egaal bleef. Zelfs Theo, hoewel continue 
op het vinkentouw, liet zich niet uit de tent lokken. In Terheijden nog een mooie omleiding 



langs de haven. De waterlelies dobberden vredig op het vlakke oppervlak. Erik K werd thuis 
afgeleverd.  
 
Zondag 14 juni Viaductentocht 

Piet R: Akwasi verloochent zijn voorouders, de Ashanti (slavenjagers), in het huidige Ghana.  
Beeldenstorm 2.0  Selectief protesteren tegen discriminatie. Niemand protesteert ten gunste 
van de Oeigoeren in China, de Rohingya in Birma of de vrouwen in het Midden Oosten. 
Zijn zij niet zwart genoeg? 
 
Eindelijk na 15 weken weer als groep de wei in of beter gezegd de weg op. Wel binnen de 
adviezen van de NTFU. Afgelopen woensdag was het nog een beetje aftasten. Liep het niet 
altijd goed. Vandaag de herkansing. Acht man aan het vertrek. Jarige Jan de R had een 
mooie route in gedachten. Geen viaductentocht, doch een aangepaste rit richting 
Werkendam en via de afgedamde Maas naar Wijk en Aalburg om vandaar langs de 
Noordkant van de Maas naar Keizersveer te gaan. 
Wij hadden er zin. De luchten boven ons hadden van daag niet hun zonnigste kant in petto. 
Een bedompt, haast onheilspellend soort strak grijs had de overhand. Na verloop van tijd 
kwamen de vrolijke noten hun deuntje meespelen. In Hank sloten twee bekenden aan, een 
oude postbode en een oude badmeester. Zij verstoorden het gedisciplineerde rijden. Op de 
dijken na Werkendam ging het met de wind in de rug in een strak tempo. Twee plukjes van 
vier trapten gedisciplineerd hun kilometers weg. Dat het soms toch wennen was bleek op 
een gegeven moment toen wij ingehaald werden. Er werd geroepen: ”Van achteren”. 
Vooraan verstond men: “Er achteraan”.  Of speelde hier iet anders mee? Bij De Heus 
Diervoeders hing een biddende valk in de lucht. De staart in de karakteristieke driehoek.  
Na Wijk en Aalburg kregen wij de wind van voren. Een aanwakkerende wind. Boven 
Waalwijk hingen mooie regenschermen. Daar zullen wij geen last van hebben. Echter voor 
ons hing ook een donkergrijze massa met daaronder de kenmerkende contouren van een tot 
ontwikkeling gekomen bui. Wie weet waait het wel over. Een toerfietser uit Den Bosch was 
inmiddels bij ons aangesloten. Zijn titaniumfiets zag er sneller uit dan dat hij reed. Na Den 
Hang zou hij via Gorinchem en Zaltbommel terug naar huis gaan. Hij had geen regenjack bij 
zich. Niemand van ons had een regenjack bij zich. De lucht werd dreigender. De eerste 
druppeltjes werden gevoeld. Op de Keizersveerse Brug kregen wij de volle laag. Het 
regende blaasjes. Dat wil zeggen er viel zoveel regen in korte tijd dat de druppels die in de 
ontstane plassen terecht kwamen als gevolg van actie is reactie even opveerden vanaf het 
wateroppervlak, als een luchtbelletje. Tot ieders verbazing was het in Raamsdonksveer 
kurkdroog.  Thuis een en ander uit te leggen. Waarom zo’n nat pak? 
 
 
Een rondje Willemstad                Piet van Gastel 

 
Om de conditie redelijk op peil te houden probeer ik iedere week een rit van ongeveer 90 tot 
100 km te maken. Vorige week bij NW-wind een rondje Willemstad gedaan. Vanwege de 
thuissituatie nog steeds solo, om zo ver  mogelijk van het covid-19 virus vandaan te blijven. 
Een voordeel van solo-fietsen is dat je wat meer van de omgeving kunt zien; je hoeft niet zo 
op het achterwiel van je gangmaker te letten.  
Bij Langeweg zag ik eindelijk weer eens een akker met vlas. Miljoenen lichtblauwe 
bloemetjes op lichtgroene stengels golfden in de wind. In Zevenbergen is men bezig om de 
oude haven weer te herstellen, net als vroeger. Zouden er ook  plannen zijn om de betonnen 
N285 te veranderen in een zandweg, ook net als vroeger?  
Bij Willemstad na 45 km bedacht ik dat ik nooit op 100 km zou uitkomen. Dan maar in de 
buurt van Oosterhout nog een ommetje maken? Mezelf kennende zag ik al aankomen dat 
het daar niet van zou komen.  Als een paard de stal ruikt komt er van een omweg niets meer.  
Daarom besloot ik nog even door te trappen naar de Volkeraksluizen.  Bij de doodlopende 
weg naar Fort Sabina kwam ik tot de ontdekking dat ik de afslag naar de sluizen gemist had, 
ook al zijn we hier met de club al vaak geweest. Na een foto van de sluizen terug naar 



Willemstad waar de terrassen al aardig vol liepen. Dat mag weer na 1 juni.  
In Moerdijk-dorp is de kerk, betonskeletbouw uit 1957, afgebroken; de toren is blijven staan. 
Er komt een “multifunctioneel ontmoetingscentrum”. Voordat je de polder richting Lage 
Zwaluwe induikt nog de restanten van een afgebrande woning. In maart is een vrouw van 84 
daarbij om het leven gekomen.  
In Lage Zwaluwe is ons donderdagmiddag-café Het Roer Om klaar om gasten te ontvangen.  
De houten picknicktafels zijn vervangen door  eigentijdse gifgroene tafeltjes en stoeltjes.  
Bij de Bromtol is de parkeerplaats van de Rabobank bijna leeg. Thuiswerken of bankcrisis? 
Na 101 km op de teller merk je dat één keer per week fietsen niet voldoende is om vlot die 
afstand te halen. Daarom neem ik me voor om vanaf volgende week telkens een extra rit van 
ongeveer 60 km te maken. Voorlopig nog solo, binnenkort weer met een (beperkt) aantal 
fietsmaten. 
De kans dat je op de fiets je het virus oploopt, is binnenkort wellicht kleiner dan de kans dat 
je door een auto geschept wordt. 
 
Zondag 07 juni Heilige Eik 
Zal de rood groene FH van 020 haar les geleerd hebben? Het grootste containerschip heeft 
als eerste 010 aangedaan. Siberië is getroffen door een milieuramp, vergelijkbaar met de 
Exxon Valdez ramp in Alaska. Maakt Mark Rutte een knieval voor KOZP? Cobalt, 5 kilo 
nodig voor een batterij van een tesla, wordt onder slavernijachtige omstandigheden 
gewonnen in de Democratische Republiek Congo. Daar hoor je Sylvana Simons niet over! 
 
Het heilige vuur brandde deze ochtend niet. Iets later dan gebruikelijk op de Koga gestapt. 
Gezien de wind besloot ik eerst maar eens met de kop in de stevige bries te gaan om 
vervolgens rustig naar huis te waaien. Bij de Hartelweg een schitterend zicht op het 
wolkendek. Stralend blauw afgewisseld met blinkend wit en vele plukken grijs tot diepgrijs en 
zelfs zwart. De opbeurende stralen van de op krachten komende zon priemden door de open 
gaten tussen de wolken. Hollandser kun je het haast niet voorstellen. De meesters uit de 
Gouden Eeuw hebben dergelijke luchten meer dan eens toevertrouwd aan hun doeken. 
Mochten sympathisanten van de Grauwe Eeuw hier aanstoot aan nemen dan is dat maar zo. 
Hun eenzijdige negatieve kijk op die periode, met de kennis van nu, getuigt van hun 
tunnelvisie. In Afrika waren inheemse slavenjagers al jaren actief, zij leverden aan de Noord 
Afrikaanse landen.  
Na Terheijden werd ik ingehaald door een groep van 9 rijders. Even aanpikken? Al snel werd 
duidelijk dat dat onbegonnen werk was. Zeker toen het neusvocht van de achterste rijders in 
slierten mijn kant op kwam. Hygiëne op de fiets zal in de toekomst een dingetje zijn. Zullen 
wij gedisciplineerd zijn om een zakdoek te gebruiken? Ik mag het hopen.  
Richting de Moerdijk werd de weg droog. Scholeksters pikten met hun rode langwerpige 
snavels in het gras op zoek naar een mals hapje. 
Het blauw in de lucht kreeg de overhand. Het wit, het grijs en het zwart vloeiden in elkaar 
over, alsof er een doorzichtige waas in de lucht hing. Geen strijd meer tussen de tinten. Hier 
zouden ze in Amerika een voorbeeld aan kunnen nemen. Overigens had George Floyd nog 
geleefd als hij niet met vervalst geld had proberen te betalen.   
De Moerdijkbrug lag er te uitnodigend bij om te laten liggen. De golven op het Hollandsch 
Diep waren getooid met een witte schuimkop. De wind had vrij spel op het water. Nu eens 
wind uit het westen. Het water werd de rivier opgeblazen. Het Beverpad was in beslag 
genomen door schapen. De begroeiing van de dijk was nog in en in dor. De regen heeft hier 
nog geen heilzame werking gehad. De weg naar huis is bij wijze van spreken met de ogen 
dicht te vinden. Goed dat ik ze toch open had want bij het linksaf slaan naar de Zanddijk 
bleek dat een automobilist zijn ogen niet goed de kost had gegeven. Excuses van zijn kant 
volgden. Voor hetzelfde geld had ik weer afgevoerd moeten worden. 
 
Maandag 01 juni Heusden 

Edin Mujagic slaat de spijker op zijn kop: ”Noodfonds lost problemen van euro niet op.” 



De wolf en de zeven geitjes. De EC blijft maar met apocalyptische dreigementen komen om 
nog meer macht naar zich toe te trekken. Biomassa, een sterk staaltje van groene 
volksverlakkerij. Weer grensconflict tussen China en India. Xi; stille annexeerder. 
 
Vandaag Heusden op het programma. Er zijn vele wegen die naar Heusden leiden. Eerst 
boksen tegen de wind daarna vrijwielen met de wind mee. Wat is er over te schrijven? Geen 
wolf gezien. Het dier durft waarschijnlijk de drukke weg niet over te steken. Waarom 
verkassen als er voldoende te eten valt?  
Onderweg veel actieve beregeningsinstallaties. Als de voorspellingen uitkomen krijgen wij 
komende week eindelijk weer eens wat nat van boven. De wind verruilt de oosthoek voor de 
westhoek. Het water in de Bergsche Maas staat laag, de oostenwind jaagt het water naar de 
zee.  
Al boksend en al vrijwielend gaan mijn gedachten naar een robijnen jubileum. Het is dit jaar 
namelijk 40 jaar dat ik fiets met de andere Piet. Er is in die 40 jaar veel veranderd op 
fietsgebied. Denk alleen al maar aan het aantal tandwieltjes achter. Toen 5 nu 11. 
Denk aan het materiaal van de fiets. Toen staal, nu carbon (of zoals Gerrit altijd zei “plastic”). 
Reynolds 538 en Columbus buizen waren eind jaren 70 toonaangevend, waar vind je die nu 
nog? In België mocht je als toerrijder niet met de koersbroek de weg op, er moest officieel 
een normale korte broek over gedragen worden. De politie hield er toezicht op. 
De Gazelle werd nog in Nederland gemaakt. Het paradepaardje was de Champion Mondial. 
Nu maakt Gazelle geen racefietsen meer. Peugeot was ook een veel verkocht merk. De 
Italiaanse merken waren toen ook al voor de echte fijnproevers. Pinarello en Colnago  
behoorden echt tot de toppers. De fietskleding voor toerrijders was van wol, de zeem was 
een echte zeem. Bij regen ging de wollen koersbroek lubberen. De koerstrui en de 
koersbroek namen dan veel vocht op, je reed gewoonweg met een aantal kilo meer na een 
regenbui. Geleidelijk deed de lycra zijn intrede. De kleding ging met sprongen vooruit naar 
de nu bekende uitrusting. Destijds gold een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur voor 
toerrijders. Daar werd door de NRTU (tegenwoordig NTFU) constant op gehamerd. 
Geleidelijk aan werd het wat losser. De schoenen zaten nog verankerd in teenhaken. 
Veertig jaar op de fiets lief en leed delen, dan heb je samen veel meegemaakt. Daar zijn 
pagina’s mee te vullen. Wie weet komt dat er nog van. Eén ding kan ik wel zeggen; in 40 jaar 
bouw je een zeer hechte band op, een band die minstens zo sterk is, zo niet sterker,  dan de 
band met je broer(s) en/of zus(sen). Hoe houd je 40 jaar samen vol? Het antwoord is simpel: 
“Wederzijds RESPECT en wederzijds VERTROUWEN”. 
 
Zaterdag 30 mei Veenendaal – Veenendaal 
Amstel Gold Race 2019   Piet van Gastel 
Op zondagmiddag toch maar even de televisie aangezet om te zien of er nog sport wordt 
uitgezonden in de coronatijd. Zou er nog koers zijn op de dag van de Amstel Gold Race? 
Wordt het weer zo'n virtuele koers zoals drie weken geleden op de Ronde van 
Vlaanderendag?  
Al zappend kwam ik bij NPO1 terecht en … warempel daar werd een herhaling uitgezonden 
van de laatste 50 km van de gedenkwaardige AGR van vorig jaar, schitterend gewonnen 
door Mathieu van der Poel.  
Normaal vind ik  het niet interessant om een herhaling van een wielerwedstrijd te bekijken. 
De winnaar is immers al bekend, de spanning is eraf, maar voor deze samenvatting ging ik 
nog eens recht op de bank zitten. Ik heb de live-uitzending vorig jaar natuurlijk gezien, maar 
hoe de koers voor Mathieu precies verliep, is mij toen ontgaan, ook al omdat de Vlaamse 
regisseur de kansloos geachte Hollander  nauwelijks in beeld bracht. Wat een ontknoping! 
Kijk nog eens naar de filmpjes van deze race op Youtube en zet de beelden eens stil om de 
geweldige inhaalrace te analyseren.  
Met nog 44 km voor de boeg ging Mathieu op de steile holleweg van de Gulpener Berg er 
alleen vandoor, op jacht naar de twee koplopers  Alaphilip en Vuglsang. Twee renners 
sprongen in zijn wiel mee.  
10 km verderop werd dit drietal  ingehaald en Poeleke had op de Kruisberg moeite om aan te 



haken bij het peloton. Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot schreven hem al af. “Hij heeft zijn 
kruit voor vandaag verschoten”. 
Tot 10 km voor de streep hield Mathieu zich koest, maar met nog 7 km te gaan ging hij 
alsnog in de achtervolging. Vier renners konden aansluiten en zij werkten goed samen om 
het tempo hoog te houden. Uit het peloton ontsnapte renners werden een voor een 
opgeraapt.  
“Zou van der Poel nog bij de eerste tien kunnen eindigen?” vroeg Michel Wuyts zich af.  Met 
nog 2,5 km voor de koplopers begon hij op kop te sleuren in een uiterste poging om nog aan 
te sluiten bij Trentin en Kwiatkowski, die op de derde en vierde positie reden. “Ik dacht nog 
vijfde te kunnen worden” verklaarde Mathieu later.  
Alaphilip en Vuglsang, nog steeds met ruime voorsprong, probeerden nog enkele keren 
elkaar uit het wiel te rijden, maar toen dat niet lukte maakten zij zich al op voor de eindsprint: 
bidon weggooien, kuiten losschudden, shirt dicht ritsen, schoenen wat vaster aandraaien. Op 
1,3 km zou de voorsprong nog 38 seconden zijn, maar  van de tijdwaarneming klopte niets 
meer. Bij de boog van de rode vod had Kwiatkowski nog een achterstand van 80 m op de 
twee nog steeds lanterfantende  koplopers. Kort daarachter de Nederlandse kampioen met 
acht ingehaalde en teruggekomen renners in zijn wiel. Bauke mollemalend aan de staart van 
dat groepje. Met de beelden van de helikopter is het verschil in snelheid goed te zien. 
Kwiatkowski haalde de koplopers in en ging erop en erover. De twee sprongen in zijn wiel. 
Alaphilip keek om, zag van der Poel met zijn gevolg aankomen en begon als een gek te 
sprinten. Ook Fuglsang trok zich op gang. Te laat.   
Iedereen die de wedstrijd live heeft gezien, zal de beelden van de vaste camera nog op zijn 
netvlies hebben. Hoe Mathieu in de laatste 800 m van links naar rechts slingerde en steeds 
omkijkend naar de acht volgers . Met nog 600 meter te gaan, begon hij echt voluit te 
sprinten.  
Na 266 kilometer en 35 hellingen had niemand nog de kracht om over te nemen. Ongeveer 
100 m voor de streep waren de sprinters op gelijke hoogte. Mathieu perste er alles uit wat  hij 
nog in zich had. Alleen Simon Clarke kwam nog enigszins in de buurt. 20 meter voor de 
finish kon hij zich al oprichten.   
En dan de uitbundige blijdschap en verbazing. Liggend op het asfalt schreeuwde hij het uit. 
Een ongelooflijke solo-eindsprint van 2,5 kilometer! De spannendste en mooiste ontknoping 
van een klassieker ever! 
Toch nog een schitterende wieler-TV-middag! 
 
Zondag 24 mei Arendonk                                             

Femke en Rob verstaan de kunst van het wegkijken van problemen met Marokkaanse 
reljongeren als geen ander. Groene Frans wil ons van het vlees af. Merkel en Macron spelen 
al vroeg voor Sinterklaas. Xi zal Hong Kong nog meer knevelen. Ecodictatuur op komst? 
 
Schengen is voorlopig geparkeerd. Arendonk is niet mogelijk; België houdt de deur dicht. 
Toch is er iets in mij dat mij uitdaagt om richting Arendonk te gaan, al is het maar on te 
controleren of je echt België niet in mag. Zal dat smalle binnendoorweggetje bij Aarle ook 
afgesloten zijn? De nieuwsgierigheid won het dit keer. Onder een grijze hemel vertrok ik 
richting Alphen. Onderweg het bekende beeld van de afgelopen weken, 
beregeningsinstallaties die uit alle macht aan de vochtvragende verlangens van de akkers 
proberen te voldoen. De krachtige wind vernevelde de druppels tot minuscule druppeltjes, de 
naar water snakkende grond kreeg alle tijd om ze op te nemen. Een haas maakte zich al 
zigzaggend uit de voeten, een hekel aan een nat pak. Valken deden hun gebed hangend in 
de lucht. Bij De Kameel werd een tent in gereedheid gebracht waar versnaperingen en 
drinken afgehaald konden worden. Het Zand ontwaakte. Op de Boerenbaan viel op dat de 
grijsfactor in de lucht aan intensiteit won. Op het fietspad langs het mulle zand de wind in de 
rug. Dan scherp naar rechts. Hier is weinig tot geen verkeer.  
Na de Poppelsche Ley een  rond verkeersbord met een rode rand en een wit binnenwerk. 
Dranghekken langs de kant van de weg. In het midden van de weg een betonnen verhoging 
die alleen door tractoren te nemen is. Een waarschuwing dat alleen essentiële 



verplaatsingen zijn toegestaan. Ben ik met een essentiële verplaatsing bezig? Nee! Wil ik het 
risico lopen een Belgische diender tegen te komen? Nee! Zij zijn over het algemeen minder 
tolerant dan de Nederlandse. Dus, terug naar het fietspad langs het mulle zand en op naar 
Goirle. Het fietspad gaat over in een klinkerweg die minimaal vergelijkbaar is met het 
gevreesde stuk uit Den Hout – Den Hout – Den Hout.  
In Alphen het Bels Lijntje opgepakt om uiteindelijk via de Rijense Broek, Oosterheide en Den 
Hout thuis te komen. Den Hout had ik beter kunnen laten liggen, dan was ik voor de regen 
thuis geweest, nu mocht ik kennis maken met de verkennende stroken van de miezerregen. 
 
Zondag 17 mei La Trappe of Giersbergen 
Macron denkt dat hij de nieuwe Napoleon is. Louis van gaal heeft een uitgesproken mening 
over de crisisaanpak van Mark Rutte. Het Constitutioneel Hof van Karlsruhe heeft kritiek op 
de ECB. Ramadan Midnight is door enkele fanatici de nek omgedraaid. NPO: eliteracisme. 
 
Vandaag geen keuzespanning. La Trappe mag niet in deze tijd. Giersbergen zou kunnen. 
Gelet op de windverwachting werd het Zundert plus. De lucht was al vroeg strak blauw. Later 
in de ochtend zou blijken dat er meer strak was. Tricot in vele kleuren en vormen kwam op 
het netvlies. De een stak nog mooier af tegen de bloeiende rododendrons dan de ander. Het 
devies is nog steeds: “Blijf zoveel mogelijk thuis maar een ommetje mag”. En dat ommetje 
werd door velen gemaakt.  
De weilanden zijn gekortwiekt, de eerste snee is eraf. Het kwetsbare lichtgroen krijgt het de 
komende tijd zwaar te verduren met de voorspelde droogte. De overvloedige regenval van 
maanden geleden is nu een wensdroom. De grond snakt naar vocht, hunkert naar vocht. Het 
grondwaterpeil zoekt nieuwe diepten op. De waterschappen moeten zich gaan richten op het 
vasthouden van water in plaats van op het afvoeren van water. Er is een omgekeerd 
Deltaplan nodig. Beregeningsinstallaties maken overuren voor zolang het nog toegestaan is. 
Vandaag veel fietsers op pad. Veel individuelen, veel paren en ook een aantal forse 
groepen. Richting De Elsakker had een club zich gesplitst in drie plukjes van vier renners 
met daartussen een afstand van 15 meter.  
Dat de fietsenverkopers gouden tijden beleven is te zien. Een probleem vormt nu de aanvoer 
van fietsen en onderdelen. Er rijden mooie karretjes rond. Zo ook een, uitgevoerd in 
glanzend zwart met de merknaam in een mengeling van antracietgrijs en bordeauxrood. 
Ridley stond op de buis. Op de Schuivenoordseweg nu eens geen forse tempoversnelling, er 
waren geen aanjagers, maar een gezapig tempo. Het gekwaak van de kikkers in de sloten 
klonk als muziek in de oren. In Terheijden is de doorgaande weg nog altijd afgesloten. Dus 
geen zicht op de mooie benen die de aanhanger van een beddenspeciaalzaak sieren. 
 
Zondag 10 mei Schijf 
De virtuele Ronde van Vlaanderen 2020            Piet van Gastel 

Vorig jaar rond deze tijd, half mei, zaten wij pensionado's, als we zelf niet moesten fietsen, 
bijna iedere middag voor de televisie om de meerdaagse wielerkoersen te volgen. De Ronde 
van Romandië, de Ronde van Zwitserland en de Dauphiné Liberé  worden door het 
profpeloton vooral beschouwd als voorbereiding op de Giro en de Tour. We misten geen 
ontsnapping, geen valpartij en geen eindsprint. We noteerden hoeveel seconden voorsprong 
of achterstand onze favoriete renners in het algemeen klassement, het bergklassement enz. 
hadden.   
Dit coronajaar is alles anders. Geen wielerklassementen, maar wel het corona-klassement 
van het aantal ziekenhuisopnames, ic-patiënten en overledenen.  
 
Op de Belgische wielergekke zender bij uitstek Sporza had men een probleem. De Ronde 
van Vlaanderen afgelast! Hoe kunnen we onze miljoenen wielerliefhebbers in België en 
Nederland toch een aangename sportieve zondagmiddag bezorgen. Kan het niet live, dan 
maar virtueel! 
Het was de hele week al groots aangekondigd. 13 renners, 8 sterke Belgen, 2 Italianen, een 
Tsjech en Mike Theunissen zouden van start gaan om de laatste 32 km virtueel op de 



rollerbank thuis (“in hun kot” zoals de Belgen zeggen) af te leggen.   
De eerste virtuele RvV was 5 april op kanaal  Eén live te zien met commentaar van Michel 
Wuijts en José de Cauwer, de twee ook in Nederland populaire verslaggevers.  
 
Het simulatieprogramma steekt natuurlijk knap in elkaar met renners in de gesponsorde 
shirts op mooie fietsen, die demarreren en afhaken. Ze rijden zonder probleem elkaar in de 
wielen vliegen nooit uit de bocht. Een live uitgezonden wedstrijd is vele malen mooier en 
spannender. Je mist de echte renners in hun kleurige shirts en de blitse fietsjes, het afzien, 
het zwoegen, het onderlinge contact, het ploegenspel, maar ook de valpartijen, de lekke 
banden en de spanning van de laatste kilometers voor de finish. Natuurlijk mis je ook het 
publiek, de ambiance en ook het schitterende West-Vlaamse voorjaarslandschap met zijn 
groen in alle schakeringen, zijn dorpjes en witte boerderijtjes.  
De beelden van de zwetende renners thuis op de rollen kon dat gemis niet goedmaken. Ook 
niet het commentaar van Michel en José. Al deden zij nog zo hun best, je kon merken dat zij 
het zelf ook niks vonden. Een sfeerloze bedoening. 
Op de rollen fietsen is net als breien of puzzelen, wel mooi om zelf te doen, maar er naar 
kijken is waardeloos en ik hield het dan ook niet lang vol. 
's Avonds las ik op de site van Sporza: 

2 seconden werden 9 seconden voorsprong. Olympisch kampioen Greg Van 
Avermaet was ribbedebie. 13 kilometer verder kraaide hij victorie in de 1e virtuele 
editie van de Ronde van Vlaanderen.Van Avermaets trainingsmakker Naesen hield 
Roche nog af in de strijd voor de 2e plaats. Thomas De Gendt eindigde 4e, Stuyven 
vervolledigde de top 5. 

Voor hen die deze eerste virtuele klassieker, een goedbedoelde initiatief om 
wielerliefhebbers toch iets moois te bieden op een sportloze zondagmiddag, gemist hebben: 
google naar sporza ronde van vlaanderen 2020. 

Laten we eindigen met de uitspraak van de altijd duidelijke Peter Sagan:  “Ik ben een echte 
coureur, geen virtuele.” 
 
Zondag 03 mei Noordwaard 
Beangstigend dat de antisemitische haatgevoelens wereldwijd toenemen. Heeft China druk 
gezet op de EU om een kritisch rapport minder kritisch te maken? Gaat de Euro de Weimar-
Mark achterna? De kritische journalist Chen is voor 15 jaar monddood gemaakt. Planet of 
the humans al gezien? MBS kijkt niet op een mensenleven. Ronald Plasterk heeft lef! 
 
Het spookte al een paar dagen door mij  hoofd, ik werd er zelfs een beetje onrustig van. Bij 
rustig weer wilde ik zondag naar de Noordwaard gaan. Het was immers al weer twee jaar 
geleden dat ik daar geweest was. Hoe zou het er nu uitzien? Meer begroeiing? Meer 
spontane natuurlijkontwikkeling? Zaterdagavond de knoop doorgehakt.  
Voor de zekerheid de windvanger bij de fietskleding gelegd. Was achteraf een goede zet. 
Omdat er nog niet al te veel kilometers in de benen zitten rijd ik via Hank en Nieuwendijk 
naar De Waterman in Werkendam. De polders aan weerszijden van de Buitendijk liggen er 
vredig bij. Bruine blokken met kaarsrechte voren waarin de pootaardappelen voor 
nakomelingen zullen zorgen. Groene blokken met rustig grazende blaarkoppen. De stilte is 
te horen. De door het landschap uitgestraalde rust is voelbaar tot in de diepste vezels. Een 
buteo buteo zit op de uitkijk. De Kildijk is feestelijk versierd in verband met de herdenking 
van de bevrijding. Op het fietspad richting het fort is het druk met wandelaars. na De 
waterman volgt de Bandijk. Ik kies het fietspad langs de Nieuwe Merwede. Een familie 
Schotse Hooglanders graast onverstoorbaar achter een gladde draad. Hier en daar is het 
nieuwe groen al fors uitgegroeid.  
Na het museum wordt het drukker. Veel tegemoetkomende fietsers. Individuelen. Enkele 
groepen van soms wel acht man, die zijn erg goed bezig de boel voor de welwillenden te 
verstieren.  
Onder de bruggetjes is duidelijk de stroming van het water zichtbaar. Een aantal akkers 
wordt besproeid. Je zou zeggen water in overvloed. Alleen niet daar waar het nodig is, bij de 



gewassen. Nadat de Noordwaard gerond is neem ik het fietspad langs het Steurgat naar 
Hank. Dit blijft een mooi pad met rechts het rimpelige water en links een boomgaard, een 
visvijver en heel veel akkerbouw. Een speedboot doorklieft het Steurgat gelijk de Kameleon 
van Hielke en Sietske Klinkhamer. De dijken zijn hier begroeid met gras en gelukkig ook veel 
kruiden en bloemdragende planten. Een dijk met alleen gras is een groene woestijn. Meer 
diversiteit qua flora komt een dijk ten goede. Vooral planten met penwortels verhogen de 
kwaliteit van een dijk. Nog fut over om Geertruidenberg en Made aan te doen. 
Volgende keer hoop ik de Noordwaard toch onder begeleiding van Ary te rijden, hij kent daar 
de weg als zijn broekzak.  
 
Zondag 26 april Drunense duinen  

Veilig fietsen in coronatijd             Piet van Gastel 
“Blijf thuis, spaar levens” is de dringende oproep van Mark Rutte. Een frisse neus halen is 
nog steeds toegestaan, maar nies in je elleboog en houd je aan de social distancy.  
Fietsen in groepen is verboden, dus we moeten er alleen op uit. Ik permitteer me één tocht 
per week om de kans op een ongeplande ziekenhuisopname of een besmetting zo klein 
mogelijk te maken.  
Woensdag 23 april was het ideaal fietsweer, volop zon en eindelijk een afgezwakte 
oostenwind. Het was druk op de fietspaden richting Eindhoven waar mijn zoon woont.  
Iemand die zelf  een fietstocht maakt, kan moeilijk de andere fietsers verwijten dat zij niet 
thuis gebleven zijn.  
Je aan de 1,5 meter afstand houden is dikwijls een probleem. Stellen die mij tegemoet 
komen, veelal bejaarden die zelf ook in de risicogroep zitten, blijven vaak stug naast elkaar 
rijden. Dan zelf maar uiterst rechts rijden om zo ver mogelijk van die potentiële virus-
verspreiders vandaan te blijven. Om de 1,5 m afstand te halen, had ik de berm in moeten 
sturen. Twee dames staan gezellig te kletsen, keurig op 1,5 m van elkaar met de fietspad 
ertussen. Ik passeer ze dus op 75 cm.  
Net voorbij Oirschot haal ik een toerfietser in die bij mij aanhaakt. Even later rijdt hij mij 
voorbij en mijn natuurlijke reactie is dan: aanpikken. Ik realiseerde me al snel dat dat niet 
verstandig is en ik moest direct aan clubgenoot Mike denken. Mike, de man die let op onze 
veiligheid, gezondheid en conditie,  heeft ons gewezen op het onderzoek van de TU 
Eindhoven en de KUL (de L staat voor Leuven) dat het achter elkaar fietsen op 1,5 m lang 
niet genoeg is. Om veilig te fietsen moet je eerder denken aan 20 m of meer om alle 
uitgeademde lucht, zweet en snot, die oude mannen op een racefiets in ruime maten 
afscheiden, te ontwijken. Een paar weken geleden reed ik, gelukkig op behoorlijke afstand, 
achter een fietser die, zonder eerst om te kijken zijn neus naar rechts en toen naar links leeg 
blies. Een zakdoek, of liever nog een papieren zakdoekje gebruiken, is “het nieuwe normaal”. 
Misschien was dat ook al normaal in het precoronatijdperk.  
Nu zullen racefietsers meestal wel gezond zijn, maar zeker is dat niet. Je kunt ook besmet 
zijn zonder dat je daar zelf erg in hebt.  Zoals het weer zich niet houdt aan Buienradar, zo 
houdt het onbetrouwbare covid-19-virus zich niet aan de richtlijnen van het RIVM. Ook lastig 
voor het virus. In het westen mag het zich 1,5 m verplaatsen, in Trumpland 1,83 m (6 feet).   
Zei Cruijff al niet: de kortste weg tussen twee punten is van A naar B? De kortste route naar 
Eindhoven is vrijwel geheel over fietspaden langs het Wilhelminakanaal. De fietsbel is dan 
een onmisbaar accessoir op de fiets bij het inhalen van langzame fietsers. Voor deze tocht 
heb ik mijn bel verplaatst van onder de moeilijk te bereiken plek op mijn zadelpen naar 
bovenop het stuur. Lastig is steeds het moment van bellen. Je maakt een inschatting. Zijn 
het onzekere bejaarden op e-bikes, sportieve stellen of slechthorenden?  Zeker oppassen bij 
facebookende pubers, jonge kinderen en honden. Niet te vroeg en niet te laat bellen. Zodra 
je ziet dat de voorliggers uitwijkende bewegingen gaan maken, stoppen met bellen. Te lang 
bellen geeft alleen maar irritatie en wij, toerfietsers, hebben al zo'n weinig rooskleurige 
reputatie. 
Ik probeer verder de voorrangnemende automobilisten te ontwijken (twee keer vol in de 
schijfremmen) en met wat aandacht en geduld kom ik ook in coronatijd weer veilig thuis. 
  



Zaterdag 25 april Lek en Lingeroute 

China heeft zijn oog laten vallen op de Paracel eilanden en de Spratly eilanden. Gaat Xi voor 
elkaar krijgen wat Mao niet gelukt is? Frans de Boskabouter wil 30% natuur in de EU. Het 
begrotingstekort wordt dit jaar meer dan gigantisch. Dettol is niet om in te nemen. Het 
Victoriameer is op dramatische wijze buiten haar oevers getreden. 
 
Ieder voorjaar een rit om naar uit te kijken. De Lek en Linge. Helaas, dit jaar gooide een , in 
eerste instantie door de overheid als onbeduidend aangegeven, virus roet in het eten. Ik 
begin de pest te krijgen aan corona.  
Een rit waarin het ontluikende voorjaar een prominente rol speelt. Soms zit het voorjaar nog 
letterlijk in de knop, soms is het voorjaar al tot volle wasdom gekomen. Soms is het fris met 
onderweg een miezerig regentje, soms heb je spijt geen zonnebrand gesmeerd te hebben.  
Vandaag zou het in ieder geval een rit onder een zonnig gesternte geweest zijn. Alleen 
jammer dat er een schraal windje uit het Oosten waaide. Voordeel hiervan is weer dat op de 
terugweg de wind in de rug zou waaien. Vandaag dus geen mooie zichten op het Hollandse 
rivierenlandschap. Geen genotmomenten van de in volle bloei staande fruitbomen. Geen 
wegdromerijen op het terras in het zonnetje. Niets van dat alles. Vandaag alleen de zoete 
herinnering aan hoe het eens was. Herinneringen aan de brede stromen die traag door 
Hollands laagland gaan. Herinneringen aan de kronkelende dijken, zoevend onder de ranke 
wielen. Herinneringen aan de smalle weggetjes door de polders met aan beide kanten een 
volle sloot met in het kroos dobberende eenden.  
Vandaag ook de hoop gericht op volgend jaar, dan zal de rit weer op de kalender staan. 
Hopelijk is de anderhalvemetermaatschappij dan verleden tijd. 
 
Zondag 19 april Zondereigen                                   

Macron preekt voor eigen parochie met zijn pleidooi voor eurobonds. Trump zegt tijdens een 
bezoek aan coronapatiënten dat hij de zondebok zal aanwijzen. De droogte slaat dit jaar erg 
vroeg toe. De zelfbenoemde Sultan roert weer de immigrantentrom. Mondkapjes? 
 
België is niet te bereiken. De grenzen zijn gesloten. Weer maar eens een rondje in de buurt. 
Vandaag op de oude vertrouwde Koga. De Look heeft mij vorige week een haperende 
rechter knie bezorgd. Iedere dag veel last bij het bewegen. Hoe ga ik het rechter 
schoenplaatje juist afgesteld krijgen? Al meerdere keren bij Rullens geweest.  
Vandaag waait de wind uit het Oosten, een stevige wind. Boeren zijn op hun akkers bezig. 
Veel gestuif. De bovenste laag is kurkdroog. Op veel gronden wordt gesproeid. De 
standvastige wind heeft vrij spel, het gesproeide water wordt meegevoerd over een forse 
afstand.  
Er rijden vandaag veel groepjes van twee of meer, zelfs een groep van vijf. De discipline 
verzwakt. Hoe zal het ons straks vergaan als anderhalvemeterwielertoerclub? Zullen wij er 
een passend antwoord op vinden? Indien wij vorig jaar op 25 augustus al een 
anderhalvemeterwielertoerclub waren geweest had dat mij een berg pijn, sores en twijfels  
gescheeld. Had ik nu ook geen last van een haperende rechter knie. Het fietspad aan de 
oostkant van de Keizersveerse brug is afgesloten. Golfjes op de Bergsche Maas. Vandaag 
duidelijk veel meer wandelaars op pad. Wel minder trossen motorrijders.   
Bij het fietspad van de rotonde van de Oostpolderweg en de Hoofseweg nam een toerfietser 
niet de moeite om achter een gezin te blijven hij schoot ineens de rotonde op en vervolgde 
zijn weg over het zwarte asfalt. Het schoot door mijn hoofd dat dit veel leek op een 
onbesuisde actie van Jan S. De toerfietser moest, evenals ik, de Hoofseweg op, hij droeg 
een rode zakdoek om zijn nek. De Sint Janstraat was zijn einddoel. Het was dus inderdaad 
Jan S, zal hij het ooit leren. Toen ik hem onlangs confronteerde met de lezing van anderen 
omtrent het gebeurde op 25 augustus zei hij dat hij de mening van anderen niet vertrouwde, 
dat hij dus niet tweemaal in mijn achterwiel was gereden. 
Al met al voelde het einde van dit korte doch mooie en in eerste instantie heerlijk ontspannen 
ritje als een domper. Volgende week beter. 
 



Maandag 13 april Rucphense heide 
Eindelijk weer op de fiets in coronatijd.  Piet van Gastel 

Gedurende de slimme lockdown en de periode van social distancy, lijkt het mij beter om me 
maar zo goed mogelijk aan de RIVM-adviezen te houden. Als de senior van deze toerclub 
sta ik immers hoog op het prioriteitenlijstje van juffrouw Corona. Ik verlaat ons perceel zo 
weinig mogelijk, zelfs de wekelijkse biljartsessie moet er aan geloven.  Naar de supermarkt 
en een wandelinkje in de polder of bij de Duiventoren kan nog net, al voel ik me soms als 
een wetsovertreder met een enkelband die te ver van huis is. Het laatste wat je wilt is het 
virus oplopen of, erger nog, mee naar huis brengen.  
Na 14 dagen algehele onthouding vind ik het toch wel verantwoord om met de racefiets even 
een frisse neus te halen. Hoewel, frisse neus? Bij volop zon en 23 graden? Dan maar een 
rustig ritje  om mijn immuunsysteem te versterken. Dat zal Rutte toch wel toestaan? 
Voor het eerst met de korte broek is het heerlijk fietsen op mijn nieuwe Ridley. Wel de 1,5 m-
afstand aanhouden. Meestal lukt dat. Adem inhouden als je iemand tegenkomt of voorbij 
moet fietsen. 
Daartoe aangespoord door een paar pijnlijke benen, besluit ik bij  Rijsbergen  de aandacht 
wat meer op de omgeving dan op mijn Garmin te richten. Het Brabantse landschap is nu 
eigenlijk op zijn mooist. Alles begint te bloeien en te groeien. Veel boeren en tuinders op het 
land zijn aan het werk met hun veel te zware trekkers. Een paar zonnige dagen na een 
regenperiode en de Zundertse boomkwekers beginnen weer met hun beregeningsbuizen te 
sjouwen.  
In Zundert een wegomlegging die me al aardig in de richting van Rucphen brengt. Toch 
tamelijk veel auto's op de weg. Waarschijnlijk thuiswerkers die nog even om wat 
boodschappen rijden. In Sprundel is geen kip te zien. Die zie je daar trouwens nooit. Na vier 
uur wordt het steeds frisser. In Etten-Leur staan 3 jonge gasten en een aantrekkelijke jonge 
meid te chillen.  Zij maken zich niet druk over de 1,5 m - afstandsregel.  
Terheijden wordt vandaag niet aangedaan, kortste weg naar huis. In de Haagse Beemden 
verdwaal ik bij een poging om de hobbelige klinkerweg richting Teteringen te vermijden. Voor 
het kerkhof weer een omleiding. Zelfs in Teteringen met zijn nieuwe wijken kun je nog 
behoorlijk kwijtrijden. Na 75 km weer thuis. 
Hoewel ik graag alleen fiets, zal ik na vier soloritjes, blij zijn als we toch weer verantwoord 
met een groep of groepje kunnen fietsen. Benieuwd hoelang deze virusellende nog gaat 
duren. “Ik zou het niet weten, ik ben geen medici”, zou Peter Post zeggen. 
 
Zondag 05 april Fijnaart 

Is de neergaande lijn van de Kondratieffcyclus (zo die al bestaat) begonnen? Orban 
misbruikt corona om de democratie om zeep te helpen. De inwoners van Bnei Brak zijn zelf 
hun grootste gevaar. Trump en Bolsonaro maken een draai. De zuidelijke landen moeten 
hun dak repareren wanneer de zon schijnt. Kantianen versus utilitaristen. 
 
Vandaag staat Fijnaart op het programma. Zou Frans Bauer even voor ons hebben gehad? 
Na wat polderen met mijzelf besloot ik richting Zundert te gaan, ik zag op tegen de terugtocht 
vanuit Fijnaart met wind tegen. Liever in het eerste deel wind tegen dan in het tweede. De 
zon heeft nog niet veel kracht, het voelt zelfs kil aan. De wind is krachtig, de vocht wordt 
wederom uit de bodem gezogen. Daar waar vorige week de kikkers en padden heerlijk in 
een poel spartelden zie ik dat ze nu moeizaam door de opdrogende modder ploeteren. Wat 
kan het snel veranderen. De Galderse Meren liggen er verlaten bij. Op de Oekelsebaan de 
wind schuin van voren. Deed mij denken aan mijn beginperiode op de racefiets in vorige 
eeuw, om exacter te zijn eind jaren zeventig. De Oekelsebaan was nog niet geasfalteerd. De 
klinkers maakten er voor mij altijd De Hel van Oekel van. Hoe vaak heb ik daar niet zitten 
sterven in het wiel van mijn enige voorganger. In de beginjaren reden wij vaak slechts met 
twee man. Kreeg de ander in de gaten dat ik moeilijk kwam te zitten dan gooide hij vaak de 
ketting naar een kleiner tandwiel van zijn 5-pion. Ik werd onderwezen in het opdoen van 
hardheid, in het ervaren van afzien. Mogelijk zou ik daar later profijt van hebben. Voor dat 



moment zag ik groene en zwarte sneeuw en vooral de 5-pion van de Nishiki die voor mij 
reed. 
Vandaag reed ik alleen, geen sneeuw te bekennen. Na Zundert de wind schuin van achter. 
De benen voelen nog behoorlijk. Na Effen besluit ik nog een extra lusje te nemen. Terheijden 
en Made, daarna pas naar huis. Achteraf was dit niet zo slim. In de polders rond Made de 
wind weer op kop. De benen lopen vol. Nee, ze lopen zelfs over. Het is gedaan. Behoorlijk 
uitgewoond rijd ik het gangpad naar de achterdeur. 
 
Zondag 29 maart Woudrichem 

Onder welke steen heeft de president van Brazilië (Jair Bolsonaro) gelegen? Volgens een 
dominee in Werkendam hebben kinderen de schuld aan de coronacrisis. Volgens Trump is 
vanaf 12 april alles weer normaal. Femke Halsema is blijvend van het padje. 
 
Vandaag is de zomertijd weer ingegaan. Normaliter had er deze ochtend een groep aan de 
Warande gestaan met één uur te weinig slaap in hun lichaam. Normaal zouden wij vandaag 
genieten van het ontluikende voorjaar met de aan intensiteit winnende zonnestralen. 
Normaal zouden er al mensen in korte broek op de racefiets hebben gezeten. Maar wat is nu 
normaal? Is de huidige situatie voor dit moment het nieuwe normaal? Althans voor de 
menselijke soort. De dieren en de planten hebben geen last, trekken zich niets aan van het 
rondwarende virus, noch van de zomertijd.  
Vandaag worden wij getrakteerd op een stevige wind uit het NO, of is het uit het NNO. De 
wind voelt ijzig aan, de gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt. Een voordeel van deze 
wind is dat de landerijen en akkers snel drogen. Met de kracht van een Nilfisk turbostofzuiger 
wordt de bovenste laag droog gezogen. Is de laag eenmaal droog dan gaat de wind spelen 
met de droge korreltjes en vormt hier en daar zandduinen op de akkers. Sporadisch is een 
zandhoos zichtbaar. De boeren kunnen hun velden weer bewerken.  
Het gras in de bermen van de Sluizeweg buigt met de wind mee en ligt plat tegen de grond, 
de bloeiende narcissen proberen uit alle macht overeind te blijven, ook zij buigen uiteindelijk. 
Bij rustig weer dobberen de eenden op de waterlopen van de Plukmadesepolder, nu moeten 
ze alle zeilen bijzetten om de sterke deining te weerstaan. Een verliefd stel zwanen kan met 
moeite bij elkaar in de buurt blijven. En wij moeten 150 cm afstand houden. Met de wind pal 
op kop is het alsof je de Redoute oprijdt. Vandaag zou het een zeer zware dobber geworden 
zijn naar Woudrichem. Achter de rug van Marco is geen plaats voor een voltallig peloton, 
Theo zou zijn kunsten van zuinig rijden volledig uitbuiten. Terug zou een makkie geweest 
zijn, als de krachten nog niet verspeeld zijn. Hoe zou Frank vd B het trouwens doen in zijn 
Zeeland? Alhoewel ze zitten daar nu niet op toeristen te wachten. Ik denk dat Frank vd B met 
zijn soepele tred door de wind snijdt gelijk het samoeraizwaard van Moesasji door de stengel 
van een bloeiende rode pioenroos. Moesasji was de meest geduchte en tenslotte 
onoverwinnelijk samoerai die al tijdens zijn leven een legende werd het Japan van de 17e 
eeuw. Hij verstond de kunst om met twee samoeraizwaarden tegelijk te vechten. De 
coördinatie tussen zijn linker arm en zijn rechter arm was perfect. Josjikawa heeft er een 
schitterend boek over geschreven. De 1.280 pagina’s vervelen geen moment Een aanrader. 
 
Zondag 22 maart Udenhout 
Gaat globalisering over in slowbalisering? Een krachtig signaal dat Martin van Rijn (PvdA) 

de interim opvolger van Bruno Bruijns is geworden. Corona haalt bij velen het goede in de 
mens naar boven, helaas bij sommigen ook het slechte.  
 
De reden van het schrappen van de ritten is duidelijk op onze website te lezen. Transparante 
communicatie! Udenhout stond vandaag op het programma. Een rit richting het Oosten. Wij 
zouden dus in het begin een stevige wond tegen hebben gehad. De Oostenwind is een 
gevolg van een gebied met sterke hoge luchtdruk boven Finland. Koude lucht wordt met een 
behoorlijke vaart over West Europa gevoerd. Niet gefietst in groepsverband en toch een 
artikeltje. Ik heb er over nagedacht en vond het uiteindelijk een middel om nog enige 
verbinding met elkaar te hebben. Of het iedere week gaat gebeuren kan ik niet garanderen.  



Even terug naar de geplande rit. Ik kan me voorstellen dat het een zware rit zou zijn 
geworden. De temperatuur en de schrale niets ontziende Oostenwind zouden geduchte 
tegenspelers zijn geweest. Waar kon je het beste uit de wind zitten. Zeker weten dat Theo 
zijn ideale positie snel gevonden zou hebben. Marco en Eric zouden ons onvermoeibaar op 
sleeptouw hebben genomen. Achterin zouden menigmaal gaten gevallen zijn. De 
kasseistrook zou vele benen lam geslagen hebben. Uiteindelijk zouden wij als één groep 
richting de thuishaven zijn gereden. Het S.U.S.T.-principe zou niet met voeten getreden zijn. 
 
Zondag 15 maart Mc-Donalds 

Poetin heeft zijn positie voor de komende jaren veilig gesteld. Bij Donald T heeft altijd 
iemand anders het gedaan, hij  heeft waarschijnlijk geen goede spiegel. Het is allemaal 
Corona wat de klok slaat. Waakzaamheid is geboden. De groene Europese Paus is voor 
even naar de achtergrond verdreven, evenals de perikelen van de Groene Khmer in 020.  
 
Met zijn twaalven gingen wij Erik K ophalen in Terheijden. Een pittige zuidwestelijke wind 
bood tegenstand. Wij zitten al een hele poos in een Noord Atlantische Oscillatie. Een 
lagedruk bij IJsland en een hoge druk bij Portugal houdt een westelijke stroming op gang. 
Hoe lager de druk bij IJsland en hoe hoger de druk bij Portugal, des te meer wind er waait bij 
ons. In Terheijden was de hoofdstraat opgebroken. Erik leidde ons via een omleiding richting 
de ijsbaan. Elsakker lag er verlaten bij. Wij werden door een eenzame fietser gesignaleerd. 
Na Mc-Donalds kwamen de binnenlanden. De Hoge Vaartkant met de historische 
boerderijtjes afgewisseld met moderne landhuizen. De weg omzoomd met robuuste eiken. 
Veel nestkastjes aan de stammen. Een fietser in korte broek detoneerde.  De thuislanden 
van Kees vormen echt een schitterend fietsgebied. Zandspui, Klappenberg en 
Schuitvaardersweg zijn pareltjes in dit gebied. Bij natuurgebied De Pannenhoef is duidelijk te 
zien dat er veel, erg veel, regen is gevallen de laatste weken. Dan worden wij ingehaald door 
een drietal gezellig kwetterende fiets(t)ers. Het valt velen op dat de interactieve lycrabroeken 
tegenwoordig van uitstekende kwaliteit zijn. De broeken vormen zich perfect naar de 
ondergrond, die zelfs licht geaccentueerd wordt. Ary en Eric G sloten geruisloos aan bij de 
drie. De wind deed ondertussen zijn sloperswerk. Na Rijsbergen een onbetreden fietspad op. 
Een kasseistrook werd door Marco lichtvoetig, fladderend genomen. Het fietspad langs de 
Mark lag er verlaten bij. Goed was zichtbaar dat het water hier hoog had gestaan. In een 
zijtak konden wij zelfs een ware stroomversnelling annex kleine waterval ontwaren. Richting 
Chaam. Het wielerdorp lieten wij rechts liggen. Dassemus, Molenschot en Dorst stonden nog 
op het lijstje.  
 
Zondag 08 maart ontbijttocht 
Is Nederland op weg naar een dikastocratie? Dick heeft Feyenoord op de rails. De 
tramschutter hoort niet thuis in de maatschappij. Branko Milanovic, Thomas Piketty.  
Welke stikstofberekeningen zijn te vertrouwen? Sinds wanneer brengt een renteverlaging de 
productie op gang? Meritocratisch kapitalisme of politiek kapitalisme?  
 
Wie had dat verwacht? Voor risicogevallen gold een ophokplicht. Toch stond 50% van de 
leden aan het vertrek. Een timide zonnetje deed zijn best van het muurbloempjesimago af te 
komen. De wind blies al hoog van de toren. Op weg. Ter hoogte van het parkeerterrein van 
de waterleiding het geroffel van een specht. In het bos meer pril voorjaarsgeluid. Knoppen 
aan de boomtakken. De sloot langs de berm van de weg tussen Dorst en Bavel was rijkelijk 
gevuld. Is lang geleden. De nieuwe wijk in Bavel is uit de grond gestampt. Geen pfasgedoe. 
In het Bavels bos meer voorjaarsgeluiden. De vennen aan de linkerkant zijn goed gevuld.  
Chaam laten wij rechts liggen. Op naar een deel van de slingerdreef. In Alphen rechtdoor en 
na de rondweg links af. Hier worden wij getrakteerd op de eerste druppeltjes. Met wind in de 
rug valt het nog mee. Druppels nemen qua intensiteit toe. Bij de Kameel is het weer droog. 
Langs Oosterheide toch weer wat nattigheid. Slechts een beetje vochtig komen wij aan bij 
De Kleine Abtshoeve. Zes mee-eters verwelkomen ons. In totaal vandaag een opkomst van 
75%. Marco had de gehele tocht fier op kop gereden, hij was toe aan een hapje. Zeker 



gezien de afstand, in de planning stond 50 km en het zijn er als gevolg van een misverstand 
60 geworden. De gevulde tomatensoep, het warme worstenbrood, de diverse soorten brood 
en diverse soorten beleg vinden gretig aftrek. Na afloop wordt nog een groepsfoto gemaakt, 
tevens worden, waar nodig, foto’s voor het smoelenboek genomen. In miezer wordt naar 
huis gereden. 
 
Zondag 01 maart: Hoe de wind staat 

De zelfbenoemde sultan haalt zijn oude dreigementen weer van stal. Het coronavirus hakt er 
zowel figuurlijk als letterlijk in. Zojuist de natste februari ooit achter de kiezen. Aeolus blijft 
maar bruinebonensoep en erwtensoep eten, met alle gevolgen van dien. 
 
Op deze winderige ochtend stonden toch nog vier leden aan de start. De groep werd 
gecompleteerd met aspirant Peter. Ik lag uitgeteld, koorts had mij te pakken. 
Het seizoen is wel eens beter begonnen. 
 
Zondag 23 februari: Tweede poging 
S. Salam is de ware personificatie van hetgeen hier niet thuis hoort. Hetzelfde geldt, mutatis 
mutandis, voor de schutter van Hanau. Veel optochten zijn afgeblazen. De discussies over 
de stikstofcrisis werken verstikkend. 
 
Ik had er zin in. De wens was de vader van de gedachte. De moeder had andere gedachten.   
Tegen achten de eerste druppeltjes op de dakramen. Na enige aarzeling gingen de 
druppeltjes over in uit de kluiten gewassen druppels. De stevige zuidwester zweepte ze nog 
verder op. Op straat al volop plassen. Bij vlagen ontstonden er zelfs golfjes. Ruitenwissers 
zwiepten driftig heen en weer. Dan maar een poosje op de tacx. 
 
Zondag 16 februari: Eerste poging 
De dictatuur van de politieke correctheid verzwelgt de democratie.  
De moorkop gaat in de ban. In Zevenaar is het Carnavalsfeest omgedoopt in verkleedfeest. 
Wat is er echt met Tom Dumoulin gaande?  
 
Heerste er deze ochtend een Dennisfobie? De zuidwester, of was het zuidzuidwester, storm 
deed danig van zich spreken. De crossers hadden er zin in. Pieter Koedijk ging vrolijk 
lachend op pad met drie vrouwen. Verkeersregelaars hadden het druk.  
Bij ons aan de start: Twan op zijn BMC, Piet R op zijn Koga. Het zou een eerste poging 
worden in de buurt van Oosterhout. Veel takken en takjes op de fietspaden en op de wegen. 
Bij Bergvliet een goed zicht op de nieuwe bebouwing, vakantiewoningen in het gekapte 
groen. Naargelang de omstandigheden werd de route gaandeweg aangepast. Via Hartel 
naar de Terheijdenseweg. Wind pal tegen. Terugschakelen. Bij de Makro was het al 
behoorlijk druk. Op de Moerlakenbrug vielen de eerste druppeltjes. Met wind tegen voelden 
ze aan als kogeltjes. Het aantal inslagen nam toe. Langs Renewi terug naar het voormalige 
pand van Sabatasso (pizzabakker) om daarna de Moerlakenbrug weer te nemen. Met de 
wind in de rug naar Terheijden. Op het water van het Markkanaal rolden de schuimkopjes. 
Eenden dobberden op hun gemak, alsof zij nergens last van hadden. In de Binnenpolder van 
Terheijden kwam de wind van opzij, dus schuin gaan hangen om niet omver geblazen te 
worden. Richting Wagenberg nog een keer de wind trotseren. De Helkant ging weer vanzelf. 
Made laten wij letterlijk rechts liggen. Dan vanuit het niets een onverwachte goed 
geproportioneerde wandelaarster. Jammer dat Rien er niet bij is, hij zou ongetwijfeld met een 
twinkeling in zijn ogen een gevatte opmerking hebben gemaakt. Het viaduct naar de Bromtol 
voelt als een beproeving. De klinkers van Stelven doen er overigens niet voor onder. 
Tegen half twaalf waren wij terug. Heerlijk uitgewaaid. Eerlijk is eerlijk, ik had vandaag niet in 
een groep van tien man willen rijden, te link met die onstuimige wind. 
 
 


