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Zondag 21 maart Mc Donalds Etten 
De kiezer heeft gekozen. Asha ten Broeke heeft een ruime definitie van fascisten. 
Was de foto van Sigrid Kaag in scene gezet? Meer geld naar defensie? Zal China in 
Myanmar ingrijpen? De favorieten kwamen heel ver in Milaan - San Remo. 
 
De wind maakte dat het extra fris aanvoelde. Op mijn vraag hoe fris het buiten was 
maakte mijn vrouw een gebaar met haar duim en wijsvinger, er zat zeer weinig 
ruimte tussen. De wolken hielden zich niet aan de coronaregels, zij klonterden samen 
tot een grijze massa met hier en daar meerdere tinten grijs. 
Toch een Cruijffiaanse opkomst van de leden. Een potentieel lid had voor de eerste 
de weg naar het vertrekpunt gevonden. Erik K gingen wij ophalen. Twan was iets aan 
de late kant en moest al meteen een stevige achtervolging rijden. 
Het begin van de route was gelijk aan het omgekeerde einde van de route van vorige 
week. Op veel plaatsen stond de sleedoorn (prunus spinosa) al in bloei. De groene 
bladeren komen pas na de bloei. De lente maakt timide aanstalten om zacht op de 
deur te kloppen, knoppen gaan zich opmaken om het frisse groen ten toon te 
spreiden. De komende geur van het frisse groen heeft de wind in de zeilen.  
De Moerdijkse Postbaan blijft een mooie laan met die statige pilaren waarop 
machtige boomkronen steunen. Een aantal pilaren had bezoek van grijze zwammen. 
Bij Mc Donalds fladderde Martien het viaduct op, al zijn virtuele klimkilometers 
werpen vruchten af, het kost hem geen moeite, zijn hartslag zal, naar ik aanneem, 
hooguit één of misschien twee slagen omhoog gaan tijdens het spel met de 
zwaartekracht. Parijs is nog ver. Parkeerplaats De Bak, met toegang tot natuurgebied 
De Pannenhoef, is al goed bezet. Veel groepen zijn onderweg. Zelfs een groep met 
alleen vrouwen. Eigenlijk moet ik hier schrijven: Zelfs een groep met alleen wezens 
met een vagina. De genderkolder heeft bij een aantal wezens die denken tot de elite 
te behoren wel erg toegeslagen. Vader en moeder is voor hen zelfs uit den boze, je 
moet spreken over niet-barende-ouder en barende-ouder. Nou vraag ik me toch af 
waar wij allemaal mee bezig zijn. Hoe ga je dan je opa en oma benoemen?   
Kees geeft de voorkeur aan een kortere weg richting Ulvenhout, Ary vergezelt hem. 
De geur van onlangs geoogste prei dringt diep in de neus, het heeft dezelfde 
uitwerking als een vers gesneden ui. In Breda neemt Twan de kortste weg naar Den 
Hout. In het Mastbos is het een drukte van jewelste, evenals op het fietspad langs 
het Mastbos. Na Ulvenhout viel de groep uiteen. Wij kwamen in ieder geval binnen 
de coronaregels aan in Oosterhout. Erik nog een stuk richting Terheijden gebracht, 
bij het Pannenkoekenhuis zagen wij Twan nog in de verte. 
 
Zondag 14 maart Ontbijttocht 
Roglic en Pogacar zijn al top! China heeft inmiddels een enorme marine opgebouwd. 
Geradicaliseerden zien democratie als een afgod die uitgebannen moet worden. Lost 
immigratie de vergrijzing op? Grenzeloze verzorgingsstaat leidde tot ophef.  
 
Vandaag stond de ontbijttocht op het programma. Gezien de beperkingen in het 
gaan en staan heeft iedereen thuis van het ontbijt genoten. Rob de Nijs kletterde 
weer eens op de dakramen. Wat later werd het droog, daarna weer nattigheid. Het 
lijkt de politiek wel, dan zus, dan zo. Toch stonden er uiteindelijk tien man aan het 
vertrek. Wat dreef hen om onder deze labiele omstandigheden het huis te verlaten 



voor een tocht waarvan het karakter, droog of nat, ongewis is. Laten wij het erop 
houden dat de liefde voor de fiets sterker is dan de weerzin tegen een nat pak. 
De regenjasjes werden getest. Een spatbordje was geen luxe.  
Een echte oldtimer, qua uiterlijk vergelijkbaar met de auto van de stripheld Guust 
Flater, was ook van stal gehaald. De geur van de uitlaatgassen prikkelde de neus. 
Het reukorgaan doet nog dienst, geen corona onder de leden. Theo had wat 
problemen met het lopen van zijn fiets, het liep niet zoals het hoort. Na Ulvenhout 
bleek dat een rem aanliep. Hopelijk was dit het enige euvel. Bij de Galderse Meren 
werd het droog, de zon kwam er zelfs doorheen. Benieuwd hoe het hier over een 
aantal maanden zal zijn, Breda heeft plannen met het recreatiewater. 
Via binnenwegen om Rijsbergen heen, de thuisgronden van Kees R werden 
aangedaan. Op de Deurnestrat en de Verloren Hoek blies de wind pal van opzij.  
Een tuinder op een trekker met een voorbouw had ons pas zeer laat in de gaten, de 
arme drommel was in beslag genomen door zijn telefoon. Is een mobiele telefoon de 
nieuwe afgod? Na de paardenfysiotherapeut rechts af. Hoe krijg je een paard op de 
behandeltafel? Twan plaatste een machtsprint op de brug over de Mark. Aanhaken 
was voor velen onmogelijk. Ik had het te doen met het frame van zijn fiets. De 
Schuivenoordseweg werd in een strak gelaagd tempo afgelegd. Zelfs het mooiste 
been van Terheyden kon de gemoedstoestand van Theo niet naar zonnige oorden 
brengen, hij had vandaag echt zijn dag niet.   
 
Zondag 07 maart Hoe staat de wind?      
Mensenrechtenschendingen in het noorden van Mozambique. Met een gebroken 
stuur is niet te sprinten. KNMI: “Nederland doet te weinig tegen de opwarming”. 
Mathieu is de held van de stoffige paden. Zal de olie voor Oeganda een zegen zijn? 
 
Tien leden hadden het warme bed verlaten om de frisheid van deze ochtend te 
ervaren. De elfde, Erik K, werd opgehaald in Terheyden. Peddelend op de Meerberg 
hadden wij een mooi zicht op de Hoge Vucht. De weilanden waren voorzien van een 
niet overal dekkend wit, de lucht erboven was een mengeling van zacht blauw met 
veel plukken glanzend wit. De zon deed al pogingen de rijp van de velden te 
verdrijven. Bij het golfterrein lag een fortuin aan ballen werkeloos in het gras. 
De brug over het Markkanaal is goed opgeknapt met de schilderbeurt. Het been van 
Terheyden werd nu eens van de andere kant benaderd. De ijsbaan was aan de 
zomerslaap begonnen. In de sloten langs de Schuivenoordseweg was langs de 
randen ijs zichtbaar. Ja, het is een koude nacht en ochtend geweest. Langeweg lag 
nog op één oor. Het vernieuwde asfalt van de Goudbloemsedijk was een genot voor 
de bandjes. Een buteo buteo zit rustig op een paaltje. Mogelijk in gedachten 
verzonken. Waarom moest de Biesbosch zeearend in Nedersaksen het leven laten in 
een windmolenpark? Er zullen er helaas nog meer volgen. Het dorp van Frans Bauer 
ligt ook nog in diepe rust. Via een dijk met mooi gevormde bomen naar Noordhoek.  
De toverdoos van Jan de R gaf aan dat wij rechts af moesten. Een strook kasseien 
die door een aantal, hoewel er een gladde klinkerstrook naast lag, in het midden 
genomen werd. Op de Dikke Dijk was het druk met wandelaars en wandelaarsters. 
Een loslopend hondje, of was het een grote marmot, zorgde voor een hachelijke 
situatie. Aan het einde van de Zwarte Dijk rechts af. Op de twee viaducten was Arjan 
vd S ongenaakbaar. Met speels gemak ging hij haast fluitend de hoogte in.  
De akkers in de Zonzeelse polder zullen binnenkort ingezaaid worden. 
Langs de kant van de weg stonden vier vogelverschrikkers op wacht. 
 



Zondag 28 februari Tweede poging 
Is de democratie vervangen door een virolocratie? De klimaatpaus wil 
burgerparticipatie bij de klimaatplannen; een dode mus. De door de hoge heren 
voorgestane “Great reset” is net als de “Green deal” een staaltje volksverlakkerij. 
 
Dit weekend trotseerden 11 leden de frisse ochtendmist. Rijdend over de 
Bredasebrug was de Oosterheidebrug niet te ontwaren in de, vooral boven het 
dampende water, dichte mist. Een radar werd node gemist. Drie van de aanwezigen 
hebben gisteren de prik gehad. Liever een prik dan een spuitje, bij een spuitje denk 
ik al snel aan het levenseinde, dat wil ik toch nog even uitstellen, niet afstellen. 
Na de Heilige Driehoek de Heistraat in. De bomen die het zandpad langs het kanaal 
in de verte sieren zijn in sprookjesachtige flarden mist gehuld. Met wat fantasie zie je 
de elfen van boom tot boom gaan.  
Een misverstand tussen Arjan vd S en Jan de R leidde tot een schuiver, gelukkig 
zonder noemenswaardige gevolgen, van Jan de R. Op de Fazantenweg rekent de 
zon definitief af met de mist. De waterige kring rondom onze warmtebron gaat over in 
de strak omlijnde omtrek van het hemellichaam. Musk vindt een reis naar Mars een 
uitdaging, een reis naar de zon zou pas een echte uitdaging zijn.  
Richting de Rustende Jager zat een buteo buteo heerlijk in het zonnetje te soezen. 
Het kopje draaide met onze rijrichting mee. De ogen fel in de kassen. Bij de 
uitspanning was het een drukte van jewelste. De regels werden overduidelijk 
overtreden. Op het fietspad werden wij begeleid door het vrolijke gefluit van talloze 
vogeltjes, het voorjaar hangt in de lucht. Richting de Maas hadden wij een machtig 
zicht op de in nevelen gehulde bomen die de weg tussen Doeveren en Waalwijk 
omzomen. Van de windmolens links waren de wieken niet zichtbaar. Straks in de 
Oranjepolder molens van 235 meter hoogte, de wieken zullen 80 meter lang zijn. 
Ze maken mij niet wijs dat de wijkbewoners in Oosterhout en in Raamsdonksveer 
daar geen last van hebben. Het monotone gezoem, de constante slagschaduw en 
het zoevende geluid van de wieken zullen in een grote kring voelbaar en hoorbaar 
zijn. De klimaatpaus en Frans de Boskabouter wonen daar niet, zij zullen het 
wegwuiven. 
Via de Overdiepse Polder naar Raamsdonk. Erik K is nog onder begeleiding van drie 
man naar Terheijden gebracht. 
 
Zondag 21 februari Eerste poging 
Het is oorverdovend stil rondom de Arabische slavenhandel. Ayaan Hirsi Ali heeft 
een nieuw boek geschreven: “Prooi”. Wopke begaf zich op glad ijs. Involutie komt 
veelal in China voor. Mathieu en Wout zullen elkaar dit voorjaar menigmaal treffen. 
 
Het kan zeer snel verkeren. Stonden wij vorig weekend nog met 7 graden vorst op 
het ijs, nu zitten wij met 17 graden boven nul op de fiets. Onder een strak blauwe 
lucht waren 15 leden, met een bepaalde mate van hunkering naar de fiets in hun 
ogen, naar het vertrekpunt gekomen. Meteen een opkomst van 60%. Lange broeken, 
korte broeken, shirts met korte mouwen aangevuld met armstukken, shirts met lange 
mouwen en zelfs één in het dikke en warme winterjack. Als dit geen diversiteit is dan 
weet ik het niet meer. In ieder geval diversiteit in kledingkeuze. Laten wij het over de 
andere diversiteit maar niet hebben, dat is voer voor de Haagse stolpbewoners die 
zo goed en zo precies weten wat goed voor ons is en wat wij mogen denken en 
vooral niet mogen denken en uitspreken. 
Een mooie uitdaging om met zoveel man binnen de coronaregels op pad te gaan. 



Er worden gaten gelaten die je in een carnavalsoptocht niet graag ziet. Met wind 
tegen werd toch de beschutting opgezocht. Met wind in de rug keerden de gaten snel 
terug. Er waren zeer veel fietsers en fietssters op de weg. De motormuizen lieten 
zich ook weer zien en horen. Een clubje Kreidler-fans maakte een toer. De geur van 
de tweetakt drong diep in de neusgaten door. Je kon het zelfs proeven in de mond. 
Geur en smaak waren nog in orde, dus zeer waarschijnlijk geen corona.  
Wanneer zal Jan in ’t G zijn nieuwe fiets van Italiaanse makelij aan ons tonen? 
Als de drukte van vandaag een voorproefje is van hetgeen ons het komend seizoen 
te wachten staat dan is er heel wat te verwachten. Het heeft ook zijn mooie kanten. 
Er rijden er veel rond met een gracieuze blonde paardenstaart die vanonder de helm 
sierlijk op en neer beweegt door de wind. Voorheen sportten zij waarschijnlijk in 
strakke pakjes in sportscholen. Of je was slechtziend of je was al behoorlijk moe als 
je al dat schoons niet gezien had.  
Wat ook schoon was, was de route. Rondom Chaam en door de bossen van 
Alphen/Chaam is een schitterend netwerk van fietspaden aangelegd. Eric G had voor 
vandaag een eigen rit op het programma staan. 
Op de terugweg waren wij getuige van de laatste berg sneeuw die deed denken aan 
de voorbije ijzige week. De berg sneeuw lag in de schaduw, verstopt voor de zon. De 
berg was duidelijk met zijn laatste stuiptrekkingen bezig. Druppels en druppeltjes 
parelden langs de met fijnstof bezoedelde flanken, waren het tranen van verdriet om 
wat eens was of tranen van vreugde om wat komen gaat? 
Erik K wordt door drie man in een zetel naar huis gebracht. Jan de R vergiste zich in 
de afslag richting Den Hout. Het is uiteindelijk toch goed gekomen.  


