
                                            WTC OOSTERHOUT  seizoen 2021 

Zondag 24 oktober Rijsbergen 
Energie-masochisme in de EU? Ligt klimaattotalitarisme op de loer? Klimaatbeleid 
een groter gevaar dan klimaatverandering? Democratie ondergeschikt aan 
klimaatdoelen? Glasgow? Oogopener van Mark Lynas; het boek: “Zes graden”. 
 
Het was niet warm deze ochtend. De hoogte van de temperatuur was te duiden door 
de duim en de wijsvinger op minimale afstand van elkaar te houden. Acht man aan 
het vertrek. Aan de ene kant van het gewelf boven onze hoofden stond de afgaande 
maan, aan de andere kant stond een opkomende zon. Net als vorige week, niemand 
in een korte broek, wel meer winterjacks. Richting de Hoevestraat last van de 
laagstaande zon, je zag niets. De dauwdruppels op de grassprietjes veranderden in 
prisma’s zodra ze beschenen werden door de zwakke zonnestralen. Rondom de 
sprietjes een micro kleurenspectrum, elk weertype heeft iets betoverends, je moet 
het wel willen zien. Veel bomen hebben nog hun groene bladeren, toch verschijnen 
er wekelijks meer die zich tooien in hun herfstuitrusting, een bonte schakering van 
bruin. De sapstromen gaan in een rustmoment totdat het voorjaar de stromen weer 
wellustig maakt en de bomen hun groene frisheid aan ons gaan tonen. De komende 
tijd vooral genieten van de kleuren van het stervend blad met de kenmerkende geur 
van de dood. 
Na Dorst werden wij voorbij gereden door zowel de Toppers, het bier bij het Zonneke 
Moet even wachten, als de snelle groep van WTC Hank. Niemand had de animo om 
aan te pikken. De vogelhuisjes van de Woestenbergseweg waren leeg. Bij de 
Galderse Meren regelden verkeersregelaars een veilige oversteek van de crossers. 
De thuislanden van Kees werden aangedaan. Gelukkig won de zon aan kracht.  
Op de Schuivenoordseweg testte Ary zijn gekwetste knie, het gas ging open. 
Al snel zag ik de afstand tussen mij en de groep centimeter voor centimeter groeien.  
Gelukkig was ik in goed gezelschap. Naweeën van de bloeddonatie? Na de afslag 
naar rechts vloeide de groep weer samen. In Terheyden kon Theo zijn hart nog eens 
ophalen. Erik werd haast thuis afgezet, evenals Twan. 
 
Zondag 17 oktober Riel 
Xi belooft hereniging Taiwan en China. Pandora Papers; Panama Papers in een 
ander jasje. Inquisitie-democratie? Is voedsel produceren zonder emissie mogelijk? 
Potje ver plassen tussen China en de USA. Tour 2022 belooft spektakel. 
 
Vertrek om 09:30 uur. Niemand stond hier te vroeg, dat is wel eens anders geweest. 
Tien man en een gastrijdster, Shelana Poindexter, uit het land van Uncle Sam. Haar 
aanwezigheid deed de textuur van de groep goed. Ze was al op de racefiets vanuit 
Tilburg, waar ze studeert aan de Universiteit, naar Oosterhout gekomen. Aan 
fietservaring geen gebrek, ze heeft fietstrainingen gegeven, heeft wedstrijden 
gereden, kortom zo ongeveer een tweede Minke van Dongen, ook qua uitstraling op 
de fiets. 
De laatste snee gras wordt van de weilanden gehaald. Kortgeknipte lavendelvelden. 
De Bosweg, een schitterend stukje verharde verbinding in de Chaamse Bossen, laat 
zich van de mooiste kanten zien. Groene spaarzaam bekoeide weilanden, solitaire 
bomen, houtwallen, verhogingen en boomgroepen maken van het geheel een plaatje 
voor het oog. Zeker met een wisselend wolkendek . Schoonheid  is vaak dichterbij 
dan je denkt. Via d Chaamseweg/Hazenberg naar Ulicoten met wederom een 



coulissenlandschap. Even plaats maken voor een tros motorrijders. In Baarle Nassau 
is het Bels Lijntje wegens werkzaamheden opgebroken. Alphen, Riel, Waterleiding.  
Eens lagen hier uitnodigende kasseien. Vooraan in Tilburg gaat Shelena huiswaarts, 
wij vervolgen de weg richting de Rijense Broek en de bij velen vervloekte 
Steenovensebaan. Erik K wordt nog door twee man vergezeld naar de Teraalster 
Brug. 
  
Zondag 10 oktober Meerle 
Wokeconomics. Lobbycratie. Rastafarianisme. Energiecrisis. 
R. Taghi werkt vanuit zijn thuis in de EBI te Vught. De Italiaanse koersen waren een 
waardige afsluiting van het wielerseizoen. Baanrenners en baanrensters waren top. 
 
Een klein wereldje. Een kille, zo niet koude, mist hield de verkwikkende zonnestralen 
tegen. Eén man in de korte broek. Bikkel? Zelfs de clubnestor aan het vertrek.  
De waterpartijen van Surea lagen rustig te dutten onder een deken van mist.  
Als gevolg van de afzetting van de mistdruppels op de brillenglazen werd de wereld 
nog kleiner. Geregeld een vinger als ruitenwisser gebruiken bood uitkomst. Achter 
het vliegveld bleek dat een pufje bij Mike wonderen deed.  
Richting Alphen werd route 66 opgepakt, de wegen van het bungalowpark waren 
opgeknapt. De klinkers van het Hooispoor werden aangedaan. De akkers aan 
weerszijden waren kaal, de maïs was geoogst. Wie had 40 jaar geleden durven 
denken dat er in ons kikkerlandje ooit zoveel maïs verbouwd zou worden. Richting 
Ulicoten moest een latente lekkage verholpen worden. Links van de weg was het 
geluid van een motorcross te horen. Slechts de in nevelen gehulde schimmen van de 
crossers waren te zien. Met een bosrijke lus naar Meerle. Chaam lieten wij rechts 
liggen. Via de Bosweg werd de Kleine Slingerdreef opgezocht. In het koudere 
seizoen krijgt het oog soms nog iets dat zeer de moeite waard is te verteren. Een 
tegenligster reed onder in de beugel, de scherpe blijk vooruit gericht, de goudblonde 
krullen wapperden lustig vanonder haar helm, de malende benen straalden een en al 
kracht en souplesse uit. Bij het einde van de Kleine Slingerdreef gooide de mist 
eindelijk de handdoek in de ring. De zon begon aan een opmars. Marco had nog een 
voorraadschuur in overschot en rukte eens aan de boom. In Oosterhout werd een 
oude bekende, Fred Dauwerse, ingehaald, hij had zijn rit op de mountainbike erop 
zitten.   
 
Zondag 03 oktober Essen 
Na zes maanden weer terug bij af. Zullen het Lachebekje en de Tafeldanseres bij 
zinnen gekomen zijn? Curacao discrimineert inwoners met een Nederlandse 
achtergrond. Marianne tweede, Mathieu derde in de Hel van het Noorden. 
 
De voorspellingen zijn uitgekomen. Regen, regen en nog eens regen.  
 
Zondag 26 september Duin en Maas 
Edelhert Hubertus is dood. Hoe wordt de CO2-uitstoot van de spuwende vulkaan 
gecompenseerd? Diversiteitsbureaucratie is in opkomst. Is academische vrijheid nog 
gewaarborgd? Julian op herhaling. Marianne een dag eerder tweede. 
 
De weersvoorspellers zitten er wel eens naast. Een verrassing dat de weg nat was.  
Het spatbordje gemonteerd en op weg naar het bekende parkeerterrein. Negen man 
aan het vertrek. De lucht voelde vochtig, klam en zwaar aan. De klinkers van de 



Steenovensebaan zijn aan het begin van de rit beter te verteren dan aan het einde 
van een rit. Richting het kanaal deed een groepje eenden wie het langst durft te 
blijven zitten alvorens een veilig heenkomen te zoeken voor aankomende wielen. 
Na de Coca Cola nog een klinkerweg naar De Moer. Voor sommigen was het jammer 
dat de kasseiweg bij het golfterrein vervangen is door asfalt.  
De duinen lagen er nog behoorlijk mooi bij. De fleurige paarse gloed is minder dan 
een paar weken geleden, maar in combinatie met de vele dauwdruppeltjes en de 
vele spinnenwebben blijft de heide een lust voor het oog. Het zand had als gevolg 
van de nachtelijke regen een rustdag, geen gestuif vandaag. Nu waren dampende 
vergezichten ons deel. Halverwege nog een verrassing, strak wit afgezet met oranje 
biezen kwam ons tegemoet.  
Het Drongelens afwateringskanaal lag er rimpelloos bij. Veel motoren op de weg 
richting Drunen. De Maas vervolgde traag stromend haar weg naar de uitgang. 
Twan en Theo namen de weg over de dijk in de Overdiepse Polder, de rest ging voor 
de langere versie. Marco en Ary hadden veel overschot. Al zouden zij meer dan de 
helft van hun overschot aan ons geven dan zouden wij nog tekort komen. 
Aan het einde een haakse bocht naar links. Oppassen, in de buitenbocht lag een 
forse pluk platgereden vochtig gras. Dan ineens een geluid dat je niet wil horen, het 
geluid van een frame dat kennis maakt met de hardheid van het asfalt. Mario was 
slachtoffer geworden van de pluk platgereden vochtig gras. De ketting zat muurvast. 
Uiteindelijk bracht het Zwitsers zakmes verlossing. Al met al een oponthoud dat vele 
minuten in beslag nam. Twan en Theo zullen zich afgevraagd hebben waar wij 
bleven. Tegen twaalf uur waren wij thuis. 
 
Zondag 19 september Willemstad 
Nulrentoceen werd minrentoceen. Vervolg?  Wie is de volgende aftreder? 
De Zwaluwenberg bracht geen oplossing. Heiweekend vervangen door een tbs-
weekend? Afghanistan: oud ministerie vrouwenzaken nu ministerie deugdzaken. 
Klimaatactivisten hebben een nieuw wapen: iemand beschuldigen van “ecocide”. 
 
Een mooie ochtend van een mooi nazomer. Acht man aan het vertrek, Twan staat bij 
het Pannenkoekenhuis en Erik K staat in Terheijden. Op de Bankenweg worden wij 
door motorrijders aan de kant van de weg gezet, er komt een forse groep fietsers aan 
die onder begeleiding van vele motoren en een auto een georganiseerde tocht rijden. 
Na een paar minuten mochten wij weer verder. Een rijder van HGW rijdt ruim 
honderd meter voor ons. Het gat wordt niet kleiner.  
Op de Mark dobberen een groot aantal ganzen, een roeier in een éénpersoons 
roeiboot verstoort de rust en de ganzen zoeken luid gakkend een rustiger oord op. 
De akkers met uien zijn inmiddels gerooid. Op de Markdijk werden de netvliezen 
geprikkeld door een sportieve, fris en fruitige verschijning. Je maakt wat mee als 
toerfietser. In de jachthaven, links van de Lamgatse brug, lag een kapitaal aan 
jachten. Via vele dijken, met zo nu en dan zicht op een zwevende buteo buteo, wordt 
richting gezet naar Willemstad, waar net als vorige keer een wandeltocht gaande 
was. Een tweetal kreeg voor het binnenrijden van de vestingstad een spontane 
verhoging van de testosteronspiegel. Een strak lijnenspel doet iets met de hormonen. 
Het is ondertussen een traditie, ooit mede door Rien in het leven geroepen, om in 
Willemstad in de remmen te knijpen. Bij het Wapen van Willemstad werden de 
coronaregels overduidelijk aan de laar gelapt.  



Na Tonnekreek werden wij in een onoverzichtelijke bocht verrast door een iets te 
snel rijdende auto die op zijn beurt door ons verrast werd. Alles al remmend aan de 
kant. Voor het laatste wagonnetje restte slechts het gras van de schijn aflopende dijk. 
Bij de ingang van het industrieterrein vielen de windmolens en de zonneweiden op. 
De zonneweiden van de openlucht zwembaden hebben bij een mooie zomerse dag 
toch mijn voorkeur.  
Vanaf Zwaluwe red een aanhaker van WTC Prinsenbeek mee.  
Na de visvijvers probeerde Ary vergeefs de knuppel in het hoenderhok te gooien. 
Weinigen hadden nog de ambitie, na de al afgelegde stevige kilometers, om wat 
dieper in de reserves te tasten.  
 
Zondag 12 september Bockenreyder 
Een ondiplomatieke ex-diplomate. Winston Churchill ook afgedaan? Olivijn, de 
oplossing voor de co2-problematiek? Stephany Kelton; Moderne Monetaire Theorie. 
Klimaatcrisis of klimaatverandering?  
 
Acht man aan het vertrek. K-fitness ging mosselen eten. De nestor van de club stond 
ook aan het vertrek. Goed gesoigneerd en met een ambitieuze blik wachtte hij in alle 
rust op de eerste meters, die afgelegd werden onder een grijs wolkendek. De zon 
deed al wel pogingen om de dag te veraangenamen. Het toverdoosje van Ary pakte 
na enig zoekwerk de route op. Steenovensebaan, Coca Cola, De Moer, Loon op 
Zand. Het bekende recept. Nog veel aardappelen, maïs en uien op het land. 
De olifant staat nog steeds op de uitkijk bij de Gebr. Van Oirschot. 
Inmiddels heeft de zon de strijd met het grijs gewonnen. Nu start een 
deerniswekkende agonie van de dauwdruppels.  
Op het fietspad richting Moergestel was er heel even oponthoud dat veroorzaakt 
werd door twee loslopende keffertjes. Een oude Sparta bromfiets met valbeugels en 
een oude Kreidler Florett haalden ons in. Na Diessen zagen wij ze weer rijden, zij 
hadden de omleiding gevolgd, wij niet. 
Na Baarschot rechts af de Esbeeksedijk. De varkens hebben hun plaggenhutten 
verruild voor een tijdelijke koepelstal.  
Bij de Bockenreyder was het weer druk als vanouds. In Poppel was de kermis 
verplaatst. Om Alphen richting Gilze. In de sloot van het bos lagen meerdere grijze 
vuilniszakken. Waarom zou men die in de natuur droppen? Te lui om naar de 
milieustraat te gaan? Chemisch afval? Drugs afval? Of wil men niet betalen voor het 
ingeleverde afval. Jammer dat er nog steeds mensen zijn die op deze wijze te werk 
gaan. Wij weten allemaal wie het doet, namelijk: “Niemand”. 
Achter het vliegveld draaide Ary de gas nog verder open, de zweep ging erover. 
En wat schetst onze verbazing? Nestor rijdt met speels gemak het gaatje dicht. Velen 
zullen ervoor tekenen om nog hetzelfde te kunnen als ze qua leeftijd zijn schaal 
bereikt hebben. Wat is zijn geheim?  
Zonder het te weten hebben wij vandaag een rit gereden die over plaveisel voerde 
dat aan alle eisen van diversiteit en inclusie voldeed. De woke-adepten mogen trots 
op ons zijn. Alles hebben wij vandaag onder de wielen gehad. Asfalt, klinkers, 
betonplaten en zelfs onverharde delen. Wie had verwacht dat wij de tafeldanseres en 
de Jessias nog eens ter wille zouden zijn op een van hun stokpaardjes. 
 
Zondag 05 september Drunen 



Lakshmi Mittal € 1.419K. Vandaag zou Freddy Mercury 75 jaar zijn geworden. 
Statushouders gaan op vakantie naar hun thuisland. Nog slechts 6.000 
komodovaranen in het wild. Roglic; drie op één rij.  
 
Een uitrijrit of een aanhaakrit, het doet er niet toe. Het weer nodigde uit om heerlijk 
op de fiets te stappen. In Loon op Zand had de nacht van Loon nog iets minder dan 
drie uur te gaan. De duinen werden inmiddels door velen bezocht. Bij de Rustende 
Jager was het terras goed bezet. Bloeiende heide blijft een mooi gezicht. Richting de 
Maas ging bij Dick de telefoon. Hij maande ons niet te wachten. Een forse 
achtervolging was zijn deel. Na Drunen ging het kris kras naar Doeveren, waar de 
kerkdeuren openstonden. Op de dijk langs de Maas een zuigend en plakkend geluid 
onder de banden. De koepel van lindekruinen zit vol met incontinente luizen. 
Vandaag geen in flexibel grijs gevatte good vibrations te zien. De verdozing van het 
landschap bij Waalwijk neemt alsmaar toe. 
De mais in de als overloop bestemde uiterwaarden stond er troosteloos bij. De hoge 
waterstand van een aantal weken geleden is de plant niet goedgezind geweest. 
Slechts enkele planten hebben het gered. Gisteren zagen wij overigens twee soorten 
mais, een hoge plant met rechtopstaande pluim en een lagere plant met sierlijk 
afhangende pluim.  
 
Zaterdag 04 september Brabantse Wal 
Benjamin Loh € 1.087K. Alles wat nodig is voor de overwinning van het kwaad is dat 
goede mensen niets doen (Edmund Burke). Het huidige energiebeleid is gebaseerd 
op politieke dogma’s. Links floreert met oppervlakkige moreel superieure dogma’s. 
 
Vandaag de laatste grote klassieker op het programma. Gingen wij bij de 
voorgaande edities van start onder aangename omstandigheden, nu was het kil, fris 
en zelfs onaangenaam. Het was heiig onder  grijze luchten. Gelukkig was de 
voorspelling van de deskundigen van het KNMI dat de zon snel zou zorgen voor 
verkwikkende omstandigheden.  
Via een nieuwe weg langs Langeweg, Zevenbergen werd langs de zijkant genomen. 
Onder de Lamgatsebrug werd het water door een dunne nevel bedekt. Van de 
windmolens richting Stampersgat waren de wieken slechts gedeeltelijk zichtbaar 
wanneer ze op het laagste punt aangekomen waren. 
Oud Gastel, met het voormalige kostschool waar broeders de scepter zwaaiden en 
waar menig traantje geplengd is, lieten wij links liggen. De kerktoren was niet 
zichtbaar. In Wouw langs de praktijk van huisarts van der Kar.  
Het viaduct aan de schansbaan dat toegang geeft tot de Brabantse Wal werd nu 
benaderd vanaf de andere kant, nu dus rechts af in plaats van links af. Het terrein 
van GGZWNB ligt er vredig bij. De eerste stop zorgt voor afkoeling van de spieren, 
waar blijven de verkwikkende temperaturen. Dertien graden is geen pretje. Verder 
richting Heimolen. Gelukkig wat vals plat. Onder normale omstandigheden zouden 
wij zicht hebben op de koeltorens van Doel, vandaag helaas niet.  
Veel akkers met te rooien uien. Na de velden van de grootste rabarberteler wordt de 
Kalmthoutse Heide opgezocht. Hier en daar de paarse gloed afgewisseld met strakke 
vennetjes en karkassen van dode bomen. Bij de tweede stop is de temperatuur nog 
altijd aan de lage kant. De uitbaatster en uitbater zorgen voor wat zonneschijn.  
Via mooie binnendoorfietspaden langs de kot-toren terug naar Nederland. 
Dan komt eindelijk de zon om het hoekje kijken. De deskundigen hebben vertraagd 
gelijk gekregen. Op de schuivenoordseweg blijkt dat Ary nog volop overschot heeft. 



Mooie Mario is grensverleggend bezig, na een paar weken geleden de 150 
kilometergrens gepasseerd te zijn bindt hij nu de 170 kilometergrens aan zijn 
praalfiets. Eenmaal thuis laat de zon zich van de beste kant zien.  
 
Zondag 29 augustus Hollandse Biesbosch 
Thierry van Lancker € 6.035K. Wie weet, heeft Charly Watts zijn drumstokken 
meegenomen. Een pijnloos einde van het huidige beleid van de ECB en de FED is 
onmogelijk. Het roer moet radicaal om, zoals Paul Volcker deed eind jaren 70. 
Denk-, spreek-, en gedragsinstructies worden van hogerhand opgelegd.  
 
Een grijze start. Zullen wij de zon nog te zien krijgen? Toch twaalf man aan het 
vertrek. Een inmiddels tot klassieker uitgegroeide tocht op het programma. Via het 
pannenkoekenrestaurant naar de watertoren van Made om vervolgens in één lijn 
door te stoten naar de dijk die het uitzicht op de Biesbosch belemmert. De oevers en 
de drassige delen van de visvijvers laten zich van hun mooiste kant zien. Paars, geel 
en vele schakeringen groen vormen een streling voor het oog. Je moet het alleen 
willen zien. Iets verderop ligt een afgedankt bankstel, dit past niet in het zojuist 
geschetste plaatje. Helaas er zijn nog altijd mensen die de moeite nemen om 
kilometers te rijden met afgedankte spullen en ze dan in de natuur te dumpen. Wat 
bezielt die mensen toch? Er is meestal wel een vereniging of een hulpbehoevend 
gezin mee blij te maken. En de kringloop niet te vergeten.  
In de luwte van de dijk bereiken wij de moerdijkbrug. Voor de spoorlijn gaat Mike 
links af, hij moet op tijd terug zijn, de tweeling wacht op hem. Wij volgen het fietspad 
langs den Engel. Van veel akkers is het graan al geoogst, wat resteert is een 
stoppelveld, vergelijkbaar met een blockhead nadat de tondeuse het werk gedaan 
heeft. Ganzen zoeken naar achtergebleven graankorrels. De percelen hebben aan 
de randen fleurige en geurige bloemenranden, een waar paradijs voor insecten. De 
geur van drogende uien dringt diep door in de neus. In de nieuw gecreëerde natuur 
hebben de lisdodden en de kattenstaarten alsmede de gouden roede het naar hun 
zin. Voor schaatsers op wieltjes is het hier een walhalla. De weg door Sliedrecht is 
opgeknapt. Langs de A15 wordt het gaspedaal verder ingedrukt. Op de brug van 
Gorinchem worden wij voorbijgesneld door de Kleppers uit Dongen en door snelle 
mannen in een shirt van Havermans Assurantiën uit Lage Zwaluwe.  
Vanaf Werkendam nog door een deel van de Brabantse Biesbosch naar Hank. 
Met de wind in de rug wordt de groep op een lint getrokken. Een stuk met klinkers 
gecombineerd met de wetten van Isaac Newton wordt niet door iedereen met vingers 
in de neusgaten verteerd. Het gat moet met ruim 38 km/uur gedicht worden. 
Op de Keizersveerse brug rijdt een scooter ons tegemoet, de bestuurder is 
overduidelijk in overtreding. Toch wenst de bestuurder ons een scala aan ziekten 
toe. Wanneer zullen dit soort asocialen eens het licht zien? Wanneer gaan wij nu 
eens de gestelde regels handhaven? Regels invoeren middels wetgeving is één, de 
ingevoerde regels handhaven is twee. Dat laatste schiet er helaas nogal eens bij in.  
 
 
Zondag 22 augustus Haghorst. 
Frans Muller € 6.564K. Gaat NEED Noord Europa beveiligen tegen de 
zeespiegelstijging? (S)linkse truc van PVDA en GL? Afghanistan, terug in de tijd? De 
toekomst zal het leren. CO2 in de grond stoppen is als vuil onder het tapijt vegen. 
Volgens het IPCC warmt de aarde niet sneller op, volgens het KNMI wel. 
 



De weervoorspellers hebben het maar moeilijk. Zij die steunen op de voorspellingen  
hebben het niet gemakkelijk. Wat te doen als de voorspellingen negatief zijn? Wat te 
doen als ze positief zijn? Afgelopen donderdag was het prijs, vandaag was het 
achteraf ook prijs. Had de ervaring van donderdag gecombineerd met de alom 
aangekondigde weerdip enkelen doen besluiten thuis te blijven? Het was mijn rit en 
ik heb geen app. Ik voelde mij verplicht naar het vertrek te gaan. Daar reed Mario 
verweesd rond. 
Er was een aantal afzeggingen. Na overleg werd Haghorst geschrapt omdat in die 
richting de kans op nattigheid groot was. Het werd iets in de directe omgeving zodat 
wij in geval van regen, de lucht was duidelijk zwanger van goed gevulde grijze 
wolken, snel thuis zouden zijn. In Daesdonck kregen wij te maken met heuse alf-
regen. Regenjack aangetrokken. Dan maar om Breda heen en naar huis. Al voor 
Effen werd het droog. Regenjack uit. Even deed zelfs de zon verwoede pogingen 
door de grijze massa te breken. De karige stralen deden de weg opdrogen. Een 
akker met afrikaantjes, ter verbetering van de grondkwaliteit, bracht nog meer 
vrolijkheid in het hoofd. De route werd omgegooid. Via de Rith naar Etten-Leur om 
vervolgens te constateren dat de wegwerkzaamheden in Zevenbergen afgerond zijn. 
Vol goede moed richting Roode Vaart en Moerdijk. De buien waren zeer plaatselijk 
gevallen, stroken droge weg werden afgewisseld met stroken natte weg. Van boven 
kwam gelukkig geen water. Vanaf Moerdijk was de wind ons gunstig gezind. Op een 
weiland voor Drimmelen graasde een kudde Black Angus, een runderras dat in de 
19e eeuw in Schotland is gefokt als een zijtak van de Aberdeen Angus. De 
vetmarmering zorgt ervoor dat de spier soepel blijft met als bijkomend voordeel een 
mals stuk vlees dat door menig restauranthouder aanbevolen wordt. De Bromtol op 
de Weststad nadert zijn voltooiing.  
 
Zondag 15 augustus Kermistocht 
Pieter van den Does € 612K. 15-08-1971 Nixon ontkoppelt de $ van het goud. 
15-08-1945 Japan capituleert. China neemt steeds meer Afrikaanse landen in een 
houdgreep. Het Lachebekje en de Tafeldanseres schieten niet echt op.  
Gerd Müller, der Bomber, zal niet meer scoren. 
 
Zes man aan het vertrek voor de Kermistocht. Een vergissing in het programma, de 
kermis is pas volgende week. De tocht zal ons onder Zundert langs voeren om via 
De Elsakker weer thuis te komen. De groep van K-Fitness, met Super Mario en 
Mighty May, haalde ons al snel in. Even later werden ook voorbij gesneld door de 
rappe mannen van De Kleppers. Bij de Galderse Meren werden de neuszenuwen 
geprikkeld door de scherpe geur van zojuist gerooide preiplanten. In Maalbergen een 
groot veld met afrikaantjes. Na Sprundel het beeklandschap in. Hoe lang zal dit nog 
open staan voor genietmomenten op de fiets? Altijd gedacht dat je het van skaten bij 
deze temperaturen zeer warm kreeg. Vandaag de uitzondering op de regel, althans 
ogenschijnlijk had ze het niet al te warm. Theo kon het ook niet helemaal bevatten. 
Aan de Brielse Dreef een tweede veld met afrikaantjes. Hopelijk begrijpt Sylvana S 
dat wij hier plantjes bedoelen. Op de Schuivenoordseweg bleek dat Theo, Peter en 
Mario nog veel overschot hadden. In Terheijden mochten wij nog getuige zijn van 
een creatie van Marlies Dekkers waarbij de bandjes frivool gedrapeerd waren. 
 
Zaterdag 14 augustus Zeeland 
Lard Friese € 3.200K. Afghanistan, terug in de tijd. Het IPCC-rapport ramt alle 
levensvreugde uit de mens. Oude wijn in nieuwe zakken.  



De aangepaste transgenderwet ontkent de biologie, gevoel wordt bepalend. 
 
Het is er toch van gekomen. Zeeland. Zeven man vertrekken in een kil Steenbergen. 
Onder een nebuleus gewelf wordt richting gezet naar de Krammersluizen. Terwijl wij 
de brug over het Rijn-Schelde Kanaal nemen vaart links van ons motortankschip 
Desirade (135 meter lang, 15 meter breed, een diepgang van 4,24 meter, 
laadvermogen van 6.000 ton, hoofdmotor van 3.000 pk en een kopschroef van 940 
pk) richting Antwerpen. Wij hebben de wind relatief gunstig. Het water van de 
Krammer is groen van de algen. Jan in ’t G weet het onverlichte en een beetje 
omhoog lopend tunneltje feilloos te vinden. In de verte zijn de masten van de talloze 
zeiljachten in de haven van Herkingen te zien. Vanaf Herkingen wordt het binnenland 
opgezocht. Een heus gravelpad, niet van steenslag doch van vermalen schelpen, 
wordt opgezocht. Ook wij kunnen niet achterblijven bij de routekeuze van de grote 
ronden. Het punt waar Niek jaren geleden een steltloper onder de wielen kreeg laten 
wij links liggen. Richting Ouddorp laat een ree zijn kunsten zien, behendig springt het 
elegante dier over sloten en omheiningen.  
De Brouwersdam is wederom grotendeels ingenomen door onze Oosterburen. 
Gelukkig vandaag geen windkracht 6. Op naar de Oosterscheldekering. Frank ging 
de ongelijke strijd aan met de zwaartekracht. Het is afgaand water, enorme witte 
rondtollende draaikolken aan de zeekant. 
Hier gaan over het tij, de maan, de wind en wij.  
Op de Veerse Gatdam worden wij ingehaald door in de tijdrithouding voortsnellende 
blonde schone, het verbindingsdeel tussen de bovenbenen en de rug was van 
Rubensachtige schoonheid. Normaal gesproken zou wel iemand er achteraan zijn 
gegaan, nu werden de krachten gespaard voor hetgeen nog komen zou. 
In Vrouwenpolder de eerste stop bij De Pelgrim. Jammer hadden wij tevoren de 
beoordelingen gelezen dan waren wij hier zeer waarschijnlijk niet neergestreken. 
Exorbitante prijzen voor koffie, thee, een stukje appeltaart en een toefje slagroom. 
Oostkapelle, Domburg en Westkapelle staan op het programma. De zeedijk is 
indrukwekkend. Aan de brekende golven zijn de posities van de zandbanken te 
herkennen. Frank gaat wederom de strijd met de zwaartekracht aan. Door het 
binnenland van Walcheren naar Veere. De akkers omzoomd met stroken vol 
prachtige bloeiende en geurende bloemen. De geur van uien was overal aanwezig. 
In Veere lagen drie goed onderhouden platbodems binnen de palen. Zicht op de 
Lange Jan van Middelburg en het industriegebied van Vlissingen. De tweede stop is 
bij de ons inmiddels bekende Meerkoet, hier gelukkig normale prijzen. Voor Eric g 
kwam de stop als geroepen.  
De Oosterscheldebrug met wind in de rug is een verademing als de zwaartekracht is 
overwonnen. Zierikzee, Bruinisse en weer de Philipsdam. De wind is enigszins 
gedraaid, de zorgen van deze ochtend waren niet nodig. In de buurt van de Heense 
Molen nog een kudde Lakenvelders (een van de oudste Hollandse koeienrassen) 
gespot. In Steenbergen nog een drankje. 
 
Zondag 8 augustus Moerdijk 
Geraldine Matchett 3.436K. Sifan Hassan is TOP. Baanwielrenners zijn TOP. 
Marxisme, fascisme, communisme, wanneer gaan bij Sabine Scharwachter de ogen 
open? Verpolitiekt het IPCC? Wreed, wreder, Loekasjenko. 
 
Zeven man aan het vertrek, onderweg zouden Twan en Erik K nog aansluiten. 



Marco was er niet bij. Hij had zijn zinnen gezet op Zeeland, hij had er zelfs zijn 
vakantie op afgestemd. Zeeland ging niet door. Marco heeft zijn opgeslagen energie 
gebruikt om op en neer naar Herentals te fietsen, hopelijk was hij voor de buien 
terug. Theo had goede benen, hij reed al vroeg op kop. Onder de bomen was het 
wegdek  nog vochtig. Via de overbekende wegen naar Zwartenberg. Vanaf de 
Pootweg een mooi zicht op Zevenbergen en op het enorme kassencomplex dat zelfs 
nog uitgebreid wordt. Een binnendoorweg naar de Achterdijk, het verkeersbord werd 
genegeerd. Het stond er niet voor niets, de spoorwegovergang was afgesloten 
wegens werkzaamheden. Dan maar lopend langs de hekken door de vochtige klei. 
De clickpedalen van Theo weigerden dienst. Het Zwitsers zakmes van Piet R bracht 
uitkomst. Gelukkig dat Eric G merkte dat wij achter bleven. Als een ware kruising van  
Tony Martin en Rohan Dennis bracht hij ons terug naar de groep.  
Voor Moerdijk werd de Klaverpolderseweg genomen. Verrassend, in de wei liep een 
aantal blaarkoppen. De Blaarkop is een natuurlijk ras koeien, wat betekent dat ze niet 

zijn doorgefokt. Deze koeien zijn zowel vlees- als melkkoeien en bestaan al sinds de 
veertiende eeuw in Nederland. Op de Zwaluwsedijk ging het tempo fors de hoogte in. 
Nog een paar stukjes met wind tegen, daarna de wind van achteren richting 
Geertruidenberg. In de Oranjepolder ging Mario er op zijn Zoetemelks tussenuit. 
  
Zaterdag 7 augustus Zeeland 
Jacques van den Broek € 3.146K. Eén op de dertien Nederlanders is miljonair. 
Wereldwijd zijn er 215.000 UHNWI’s. Klimaatverandering leidt ondanks een hogere 
plaagdruk tot grotere oogsten. Een nieuwe slager in Teheran. 
  
Buienradar, weeronline en weerplaza werden tot in den treuren geraadpleegd. Eén 
was positief, twee waren negatief. Wind werd overal voorspeld. Wat te doen? 
Uiteindelijk besloten de rit een week op te schuiven. Hopelijk dan beter fietsweer. 
  
Zondag 2 augustus Zaltbommel 
Frans van Houten € 7.313K. De Groene Khmer van 020 probeerde weer een voor 
hen onwelgevallig rapport over bepaalde knuffelbevolkingsgroepen die het niet 
voorzien hebben op Joden en niet-hetero’s weg te moffelen. Bikinilijn naar het strand. 
 
De weersvooruitzichten werden door allen op de voet gevolgd alvorens naar het 
vertrekpunt te gaan. Ondanks de mindere voorspellingen toch nog 7 man aan het 
vertrek. Omdat rond 11 uur een bui aangekondigd was werd besloten Zaltbommel, 
helaas dus geen Bossche Bollen, in te ruilen voor Wijk en Aalburg. Bij het vertrek 
was het al intens grijs met slechts een gering spoortje lichtgrijs. Zeven is het 
geluksgetal, wie weet zouden wij vandaag geluk hebben. Er werd zeer voortvarend 
van start gegaan, het deed mij denken aan Barcelonnette in 1995 toen Piet v G, 
Klaas en Ton K iedere dag vol gas uit de startblokken schoten. In Raamsdonksveer 
stonden de benen al in vuur en vlam.  
Na Keizersveer kwam een weifelend zonnetje zo nu en dan twijfelachtig door het 
overtuigende wolkendek. Na Woudrichem kreeg de zon zelfs de overhand. In Andel 
kwam een zwemster uit de afgedamde Maas, zij had haar verfrissende duik achter 
de rug. Op de brug van Heusden, oud lid Ton Schellekens heeft bijgedragen aan de 
bouw, was in de verre verte een donkere waas zichtbaar. De blauwe doos in 
Waalwijk werd nog droog gepasseerd. De taxandriabrug met de haarspeldbocht gaf 
ons moed, mogelijk zouden wij droog thuis komen. De lucht klaarde weer iets op.  



Het slagenlandschap tussen Waalwijk en Sprang Capelle krijgt een 
onderhoudsbeurt. Op het fietspad van de halve zolenlijn werd het positivisme op de 
proef gesteld. Duidelijk was nu de omtrek zichtbaar van een uitbollende zwarte 
onheilspellende wolkenmassa. Zouden wij nog te grazen genomen worden? Waspik 
werd nog droog aangedaan, de houten brug naar Raamsdonk van hetzelfde laken en 
pak. Maar toen de eerste druppels. Aan het einde van het fietspad regenjasjes 
aangedaan, althans door degenen die dat wilden. Toch gingen de sluizen open.  
Zelfs nog geschuild onder de brug van het Gat. Toen de druppels kleiner werden 
vervolgeden wij de weg. Op de Veerse Weg wilde ik de bij het oversteken opgelopen 
achterstand goed maken. Helaas, de benen implodeerden. De rek was eruit, dus in 
een rustig tempo naar Oosterhout. 
 
Zondag 25 juli Zomertocht 
Steven van Rijsewijk € 1.141K. Haagse krokodillentranen over Peter R. De Vries. 
Hoe hypocriet wil je het hebben? Volgens Frans T staat de toekomst van de 
mensheid op het spel (apocalyptisch preken is zijn handelsmerk). De maximale 1,5 
graden opwarming is net zo dogmatisch als de inflatiedoelstelling van de ECB. 
 
Ongekend, zeventien man aan het vertrek. De laatste zomertocht. Een oude 
bekende werd omgekeerd van stal gehaald. Rijkevorsel. Een rustig begin, sommigen 
moesten waken niet in te dommelen. Tempo is en blijft een moeilijk onderwerp. Offer 
je de groep op voor een individu of offer je een individu op voor de groep? Hier zijn al 
heel veel woorden over gezegd en geschreven. Het is jammer dat men afhaakt 
omdat het tempo te hoog ligt, het is ook jammer dat men afhaakt omdat het tempo te 
laag ligt. Een kruissnelheid van 30 km/uur, na een korte opwarmperiode, en op het 
einde een gemiddelde snelheid die onder de kruissnelheid ligt, is volgens mij tijdens 
de vergaderingen van afgelopen jaren al polderend uit de bus gekomen. Op de 
woensdagavonden ligt het wat hoger.  
Eenmaal op Belgisch grondgebied was de opwarmperiode voorbij. Omgekeerd rijden 
werpt een andere kijk op de omgeving. Nu zag je solitaire eiken waarvan de onderste 
takken nooit gesnoeid zijn, een fascinerend gezicht indien je gewend bent om eerst 
een stam te zien en dan pas een kroon. De voorheen verraderlijke bocht naar rechts 
was nu een eenvoudige bocht naar links. De nog altijd op een schilderbeurt 
wachtende beer stond nu links van ons. Na Rijkevorsel gingen Kees en Mike in een 
rustiger tempo verder. De overigen draaiden het gashendel iets verder open. 
Het Belgisch landschap heeft zijn charmes. Iets minder strak dan in Nederland. Ook 
iets rommeliger. Een boerderij met een grote natuurlijke vijver waar de koeien 
verkoeling zochten. Een van zwaar hout gemaakte hoefstal of travalje op het 
naastgelegen land. Bij Leemans een grote mestsilo. De kolonie van Merksplas laten 
wij rechts liggen. Na Theeuwes Mengvoeders ging het richting Chaam. Hopelijk lukt 
het de wethouders met een rechte rug dit gebied te behoeden voor de bouwdriften 
van niets ontziende projectontwikkelaars. 
Op het fietspad richting Gilze kregen wij van een groep, gehuld in wielerkleding van 
Van Boxel uit Galder geen al te prettige verwensingen naar ons hoofd. Wij waren in 
hun ogen te traag met het maken van ruimte voor hun tomeloze geldingsdrang of zo 
je wilt haantjesgedrag. Achter het vliegveld ging de gaskraan nog verder open. 
Hoezo van het gas af? De groep spatte uiteen. Het wiel van Frank met de Belgische 
voorouders gekozen, bleek een juiste beslissing te zijn, bij aankomst op de kruising 
sprong het verkeerslicht op groen.   
 



Zondag 18 juli Zomertocht 
Robert Swaak € 701K. Zuid Limburg getroffen door water. Na de blanke man is nu de 
blanke vrouw de klos. Nederland = dramcratie? Peter R de Vries is niet meer. Louise 
Fresco; is “nature of nurture” bepalend voor het onderscheid tussen man en vrouw? 
 
Cruijff mag weer trots zijn. Flexibiliteit voorop, Noordwaard ingewisseld voor 
Sliedrecht. Via de inmiddels overbekende Zonzeelse polder met de blokken uien, 
aardappelen en graag naar Blauwe sluis. Een aantal blokken graan was al geoogst, 
duiven en kauwen deden zich tegoed aan de achtergebleven graankorrels. Rijdend 
over de Moerdijkbrug had je een mooi zicht opde overgang van de Amer in het 
Hollands Diep. Het water was taupe gekleurd, de bruine tinten overheersten, het had 
ook iets van de tinten van meconium. Afval werd door de stroom meegevoerd. Op 
het Nederlandse deel van de Rijn, waar nog geen vaarverbod gold, hebben 
schippers de haven opgezocht omdat er te veel stronken in de rivier dreven. 
Bij de bunker, iets voor de spoorovergang, hingen wat vage figuren rond. De politie 
stond verderop te controleren. Na het spoor werden wij ingehaald door twee fietsers 
die een mooi tempo onderhielden. Ary voelde zich aan zijn stand verplicht om aan te 
haken, zo geschiedde. De Hollandse Biesbosch is met zonnig weer toch een andere 
ervaring dan met druilerig weer. Nu voelde je de frisheid van het opgeschoten groen, 
je hoorde de vogels en je zag mensen die niet beteuterd keken. Op een splitsing van 
fietspaden gingen Kees en Mike richting het pontje van de Kop van het Land, helaas 
voor hen, het pontje was uit de vaart. Voor hen nogmaals de Moerdijkbrug op het 
menu.  
Wij namen de blauwe brug over het Wantij, hier ook bruin doordrenkt water. 
Hetzelfde laken en pak bij de brug over de Beneden Merwede. Links voer een 
Veerhaven met zes duwbakken, rechts een fors uit de kluiten gewassen tanker. 
In Sliedrecht de Beneden Merwede opgezocht. De platanen vormen een mooi decor 
voor het uitzicht op de rivier. Langs de A15 krijgen wij even gezelschap van een 
fietsster die, gelet op de omvang van haar bovenbenen, de grote plaat goed kon 
draaien. Toen zij afgeslagen was ging het tempo zienderogen omhoog. Vandaag 
was Twan het laatste wagonnetje. Bij de halte van de riviertaxi gewacht. Daarna ging 
het weer los. Het peil van de Boven Merwede was hoog, niet verontrustend hoog. Bij 
scheepswerf Damen was nog gras zichtbaar. De groep ging, na een kort overleg, 
gesplitst verder. In de Biesbosch reed de eerste groep steeds iets verder vooruit, 
goed was voor ons zichtbaar dat het tempo daar dusdanig was dat de groep op een 
lint getrokken werd met zo nu en dan een onderbreking. Na Keizersveer werden wij 
nog ingehaald door een ploeg uit Made. De dames droegen een shirt zonder 
mouwtjes, heren droegen shirts met mouwtjes. Waarom toch al dat gezeur en 
gedram over gendergelijkheid?  
 
Zondag 11 juli Baarle Nassau 
Erik Engstrom € 3.951K. Nederland, maffialand? De ECB rekt de doelstelling van 
haar beleid op. TJV op koers naar iets moois. Anna van der Breggen = Giro Donne. 
 
Het zou droog moeten zijn. Toch viel er miezer. Verbazing alom toen Dick zijn 
buitenbanden begon te poetsen. Arjan vd S zag het schouwspel aan. Volgens Dick 
lag er glas op het fietspad vanuit Teteringen. Na de poetsbeurt werd geconstateerd 
dat een band  Arjan v S lek was. Elk nadeel heb zijn voordeel. Als gevolg van dit 
oponthoud kon Mario, die anders te laat zou zijn geweest, nog aansluiten bij ons. 



In Oosterheide ging de miezer over in serieuze regen. Regenjack aan. In de polders 
van Molenschot had je een mooi zicht op het naderende blauw aan de rechterkant en 
op het vertrekkende grijs aan de linkerkant.  
Nu kwam het mooiste stuk van de route. De toverdoos van Kees had veel stille 
wegen en weggetjes op het menu staan. De uitzichten wisselden continue. In de zon 
werd het snel warmer. In de schaduw van de bomen proefde je de vochtigheid bij 
een lagere temperatuur. Mooi om eens door onbekend terrein te fietsen. 
Soms valt je mond open van verbazing, soms zelfs van verwondering om het 
schoons  dat je ogen streelt. Het laatste was het geval bij Theo, gelukkig dat hij 
bijtijds bij zijn positieven kwam om de kaken op elkaar te doen, anders was de 
krentenbol pardoes op het wegdek beland. Een haast mythische, voorbeeldig 
gelijnde,  verschijning reed ons tegemoet. Achter Alphen mochten wij getuige zijn van 
een soortgelijke ervaring, nu wandelend. Bij het recreatiepark Linberg was het ook 
prijs. Jammer voor Jan van G, dit was een uitgelezen rit voor hem geweest. 
 
Zaterdag 10 juli Oosterhout – Oosterhout – Oosterhout 
Jitse Groen € 2.306. 600 geplande kolencentrales in Azië; hoe krijg je de uitstoot 
wereldwijd omlaag? Nicholas Dlamini is een held en vooral een doorbijter. 
 
Met spanning werden de weersvoorspellingen gevolgd. Zouden wij met vijf man zijn? 
Uiteindelijk waren wij met vier man over, drie superkanonnen en een krakend laatste 
wagonnetje. Mario wenste ons nog succes. Een compleet nieuwe route werd ons 
voorgeschoteld. Na Gorichem werd de Linge aangedaan. De eerste omleiding bij 
Rietveld. Mooie doorkijkjes richting het gladde wateroppervlak. Binnendijks liggen 
wielen met eilandjes in de vorm van een donut, de ring begroeid met bomen. In 
tuinen solitaire treurwilgen die niet geremd worden in hun groei. Leerdam heeft ook 
al een Beren. De tweede omleiding. De veenpolders ademden toegankelijkheid uit.  
Wie heeft er ooit van Zoelmond gehoord?  
Op de Lek vaart RPG Oslo, een motortankschip van 110 meter, bij 11,45 meter, en 
3,21 meter. De afbouw heeft plaatsgevonden bij Asto in Keizersveer. De Prinses 
Marijkesluizencomplex bestaat uit twee schutkolken en een keersluis die indien nodig 
het Amsterdm-Rijnkanaal kan afsluiten van de Lek. Vervolgens gaat de Lek over in 
de Neder-Rijn. De eerste stop is bij het Eiland van Maurik, een uit de kluiten 
gewassen recreatiecentrum met de nadruk op de watersport. Folders zowel in het 
Nederlands als in het Duits.  
Links van ons het hogere deel van de Veluwe, in de verte de karakteristieke 
kerktoren van Rhenen, daarna de lichtmasten van de sportcomplex de Wageningse 
Berg, het hotel is goed zichtbaar. Rechts akkers, vaak omzoomd met onder andere 
blauwe korenbloemen en klaprozen, een lustoord voor de insecten. Ooievaars op 
hun nesten. Nederland is mooi. In Opheusden een opgebroken weg. Bij Driel zakken 
wij af naar de Waal. De kerktoren van Elst, bestaande uit twee vierkante en een 
achtkantige geleding gekroond met een korte spits is een bezienswaardigheid.  
In Oosterhout wordt de traditionele foto niet genomen. Op de Waal vaart de 
Stanleystad, een motortankschip van 135 meter, bij 15 meter, en 4,20 meter. 
Voortgestuwd door maximaal 3.000 paardenkrachten, laadvermogen van 5.900 ton.. 
De brug naar Nijmegen, de sluizen van Weurt. Een showroom met daarin een 
volwaardig herenhuis.  
Bij Niftrik steken wij de Maas over. In Schaijk de tweede stop. Het Natuurpark 
Maashorst met haar Wisenten, die wij niet te zien kregen, wordt aangedaan. Het 
buurtschap Slabroek, bekend van cabaretier Mark van de Veerdonk, laten wij voor 



wat het is. Ten zuiden van de provinciehoofdstad komen wij in bekend terrein. Vugt 
met de IJzeren Man. In Cromvoirt dacht een bestuurder van een zeer dikke auto dat 
hij een  driehoekig bord met de punt omlaag, een rode rand en een wit binnenvlak 
kon negeren. Gelukkig hadden wij schijfremmen. Opkomende kramp in de rechter 
kuit, dat wordt een hele dobber naar huis. Tegen zes uur in Oosterhout. De drie 
kanonnen gingen nog naar de beurs, het laatste wagonnetje zocht de douche op om 
de vermoeidheid en de kramp af te spoelen. 
Was het een mooie dag? Ja, het was een super mooie dag. 
Was het zwaar? Ja, ik vond het zwaar. 
Is het voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. 
Zijn meer deelnemers welkom? Ja, er zijn er genoeg die het aan kunnen. 
 
Zondag 04 juli Den Hout – Den Hout – Den Hout 
Piet van der Slikke € 2.186K. Kaag-gate! 100 jaar CCP, de Oeigoeren en de Hong 
Kong’ers  zullen niet feesten. Spijt is verstand dat te laat komt. Excuses maken is 
weer in. Wordt de Okavango geofferd aan de olie- en gasindustrie? 
Urgendadrammerij lijkt op dictatuur. 
 
Vandaag staat één van de klassiekers op het programma. Tien man bij de kerk in 
Den Hout. Via de nog vochtige Bergsebaan naar oosterheide. In Dorst wordt het 
traditionele dorpsfeest gehouden. Een omleiding is ons deel. Bavel laten wij rechts 
liggen. De rijk gekleurde vogelhuisjes aan de Woestenbergseweg zijn bewoond. 
In het Ulvenhouts bos werkt Staatsbosbeheer aan herstel van de kwelstroom. Dit is 
noodzakelijk om het karakter van een vochtig bos te behouden. 
Voor Chaam rechts af, een lus voor Meerle en via de binnenlanden richting Ulicoten. 
Kees en Twan gaan via een kortere route naar Oosterhout. De volgende strook in de 
binnenlanden wordt opgevrolijkt met een melding op de toverdoos van Marco dat wij 
“Uit koers” zijn. Geen nood, even terug en de route is weer zichtbaar. Collega’s op 
een terras zwaaien naar ons. Het asfalt wordt ingeruild voor klinkers. De strafkolonie 
is in zicht. De kasseien in een bocht naar rechts halen het ritme uit de benen. Dan de 
eerste strook slechte klinkers bij de kolonie. Het tempo gaat gestaag de hoogte in.  
Einde weg oversteken, een groep met louter goed gelijnden verlenen wij met plezier 
voorrang. Dan de tweede strook met nog slechter gelegde klinkers. Wederom een 
geleidelijk verhoging van het tempo. Achterop de eerste afvallers. Geen nood aan 
het einde zal gewacht worden. Marco en Jan leggen iedereen op het rooster. Alleen 
al het denken aan een kopbeurt doet de benen verlammen. Nog een keer “Uit koers”. 
Dan de brug over het kanaal Dessel over Turnhout naar Schoten. Het terras bij het 
café is goed bezet. Hier hebben wij ook eens gezeten, volgens Gerrit smaakte 
slootwater nog beter dan de door geschonken koffie.  
Bij het binnen rijden van Beerse, aan de rechterkant de weg naar Hout, is de weg 
opgebroken. Een stukje lopen. Ons bekende café Den Anker is de coronacrisis niet 
goed doorgekomen, de deuren zijn hermetisch gesloten. Op zoek naar een ander 
terras. De cappuccino drinkers hadden de keus tussen melk en slagroom. Zij kozen 
voor de slagroom. Een soepkom voor een deel gevuld met koffie en daarop een 
enorme laag slagroom. Volgende keer ga ik voor een soepkom slagroom. De 
terugweg over smalle wegen om uiteindelijk weer in Ulicoten uit te komen. Marco 
moest hier zijn schijfremmen testen omdat een automobilist achteruit de oprit afreed 
en niet goed had gekeken of er verkeer aankwam. Langs camping De Ponderosa. 
Daarna op terrein dat bekend is van de woensdagavond ritten. Rond 13:00 uur weer 
in Oosterhout. 



 
Zondag 27 juni Zundert 
Ben van Beurden € 5.841K. Els Holthuis was in de ogen van Sylvana S te blank en 
te hetero. Robin Imthorn heeft een meer dan puike prestatie geleverd. Had Peter 
Daszak toch een dubbele pet op? Mathieu van der Poel toont zijn kunsten. Max oké. 
 
Eerst een correctie inzake Tesla. De fabriek wordt niet gesloten, er wordt gekeken 
naar een andere functionaliteit.  
Het is al jaren traditie om daags na een zaterdagrit op zondag een zogenaamde 
herstelrit in het schema op te nemen, een kortere rit die als tweede doel heeft om 
degenen die om redenen een poos niet gefietst hebben de kans te geven het ritme 
weer op te pakken, dus naast een herstelrit ook een instaprit.   
Vandaag geen herstellers, wel een instapper. 
Met twaalf man op pad voor een ritje, dat achteraf toch een rit geworden is, naar 
Zundert. Bij het viaduct richting de Hoevestraat zagen wij een groep van Het Gouden 
Wiel voor ons. Normaal gesproken zouden zij van ons weg rijden. Vandaag haalden 
wij hen beetje bij beetje in. Een merkwaardige ervaring, zeker gezien het feit dat zij 
alle voorgaande jaren duidelijk sneller reden dan dat wij deden. Slaat bij hen de 
vergrijzing met alle gevolgen van dien sneller toe dan bij ons?  
Via Chaam naar de Oude Bredasebaan. De vennen van de nieuw gecreëerde natuur 
lagen rustig te sluimeren in de ochtendzon. Nadat Strijbeek aangedaan was ging het 
echt richting Zundert. De geur van aardbeien drong in de neusgaten. Daarna werd 
het beeklandschap van de binnenlanden opgezocht. Mooi, hoe goed Kees hier de 
weg kent. Weer goed dat hij erbij is. In Etten Leur moest een omleiding gevolgd 
worden. Via de Deurnestraat kregen wij toegang een rustig gebied gelardeerd met 
boomgroepen en een wandelgebied. 
De paardenfysiotherapeut aan het einde is nu een volwaardige dierenfysiotherapeut. 
Bij Elsakker was het terras nog verlaten. Als je gerekend had op een ritje van 60 
kilometer en hete wordt een rit van ruim 80 kilometer dan kan het zo zijn ddat de 
energievoorraad uitgeput raakt. Geen nood, er zijn altijd wel leden die bij je blijven, 
die je uit de wind houden. De asperges van Van Beek doen het nog steeds goed.  
De textielbranche doet het ook nog goed. Al heupwiegend liep een spijkershort met 
daarboven een strak wit licht doorschijnend shirtje en daaronder een oranje 
bijeenhouder. Op het erf van de boerderij na de bocht stond een in puike staat zijnde 
oude peugeot met opstaande achtervleugels, het geheel gespoten in fel oranje. 
Naar huis was nog een fluitje van een cent. 
 
Zaterdag 26 juni Limburgs Groen (Jan in ’t Groen) 
Dit jaar had ik de route omgegooid om als het ware in de tegengestelde richting te 
rijden. Alle bekende klimmen van de andere zijde omhoog. Anders maar bijna 
hetzelfde aantal hoogtemeters.  
Ca. 9:15 gereed voor de start en redelijk relax inrijden over de plateau’s via Bahnholt. 
Waar het eerste obstakel was, een omleiding, dus extra kilometers erbij, richting 
Mheer naar Eijsden, eerst een kasseienstrook om daarna langs de Maas af te rijden. 
Via Gronsveld de eerste echte heuvel, Savelsbosweg, door naar Eckelrade op naar 
St.Geertruid,  Honthem en via Cadier en Keer naar Bemelen richting Maastricht om 
het fietspad naar Berg en Terblijt, vals plat op te rijden. Hier onze koffiestop met 
heerlijke Limburgse vla, in een heerlijk morgen zonnetje. Vervolg van onze rit eerst 
afdalen op de Geulhemmerberg, om daarna de Brakke berg te bedwingen. Wat we 
moesten bedwingen was een gordijn van uitlaatgassen van 5 oldtimer trekkers, wat 



een walm! Naar de Cauberg (maar nu de afdaling) onderaan in Valkenburg rechtsaf 
de Daalhemmerweg op, via Sibbe en Ingber de afdaling naar Gulpen. Door Gulpen 
de  Gulpenerweg naar Schin op Geul. De Schapendries op en vervolgens een 
heerlijke afdaling tot de voet van de Fromberg. Via de achterkant van de 
Eyserbosweg naar Elkenrade. Via Tintelen naar Simpelveld (dit keer geen lunchstop 
bij Maxime). De achterzijde van de Kruisberg afdalen naar Wahlwiller. Door naar 
Mechelen tot aan Holset. Hier onze lunchstop bij cafe-restaurant Het Klukske. Ze 
hadden ‘special voor ons’ een aantal tafeltjes op de parkeerplaats gezet, zo konden 
we onze fietsen dichtbij parkeren. De ober bedankte ons wel heel vaak. Het leek of 
hij een bandje afspeelde. Erik heeft het knopje van het bandje niet kunnen 
ontdekken.  
Drie landen punt, vanuit Vaals omhoog en afdalen in Belgie tot Gemmenich op naar 
de Camerig. Mooie afdaling naar Epen, de klim Eperheide en weer dalen via de 
Loorberg tot in Slenaken. Hier volgt de laatste klim en wel de Schilberg. Het laatste 
toetje vandaag met een stuk van 16 % op 110 km, even doorbijten. Daarna uitrijden 
op het plateau van Terlinden naar de camping.  
Met ca 120 km bereikte we de camping Grensheuvel-Natuurlijk Limburg om ca. 15:45 
uur.  
Eerst een heerlijke douche. Lekker op het terras nog wat genuttigd en nagepraat 
over de heuveltjes. Iedereen ging voldaan naar huis.   
 
Zondag 20 juni Duin en Maas 
David Knibbe € 2.689K. Twijfel is de waakhond van het inzicht (Confucius). 
Sociocentristisch of individualistisch? Politiek correct of populistisch? Wie wordt de 
nieuwe Winston Smith? De ECB breidt het toezicht uit naar genderdiversiteit. 
Kwaliteit speelt geen rol meer. Raisi, het kan haast niet gruwelijker.  
 
Na een letterlijk flitsende nacht was de ochtend grijs opgestaan. Je voelde en je 
proefde de vochtigheid. Met elf man op pad. Via de Steenovensebaan, hier had Rien 
altijd een hekel aan, naar de Coca Cola. Voor de brug over het Wilhelminakanaal is 
een zonneweide in aanbouw. Waarom kostbare grond volleggen terwijl de platte 
daken in de directe nabijheid volop ruimte bieden? De mais is bezig aan een 
groeispurt, hetzelfde geldt overigens voor de aardappelen. Voor Tesla, na het 
leegslurpen van de subsidieruif wordt de fabriek gesloten, links af en meteen rechts 
af, Galgeneind. Bij het golfterrein van de Efteling had een ons tegemoet komende 
groep geen geduld om even achter een voor hen fietsend echtpaar te blijven, ten 
onrechte kreeg het echtpaar allerlei verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Op 
deze manier worden de toerfietsers weer eens in een kwaaddaglicht gezet.  
Bij het betreden van de Duinen bleek al snel dat wij  niet de enigen waren die van de 
omgeving wilden genieten. Twee wagens door paarden getrokken, wandelaars en 
veel fietsers. Het zand van de open vlakte was nog vochtig. In de verte waren 
walsende nevelflarden op zoek naar vluchtigheid tussen de dampende naaldbomen. 
Nu eens geen zinderende, trillende luchten boven het zand. 
Het pechduiveltje leverde een hardnekkig doorntje af in de band van Jan de R. 
Na de duinen ging het richting de Maas, langs groene weilanden, of misschien beter 
gezegd groene woestijnen want in de moderne weilanden zit tegenwoordig weinig 
bodemleven.  
Een omleiding in Drunen mocht de pret niet drukken. Vanaf Doeveren de wind op 
kop. In de Overdiepse polder maakten Marco en Arjan vd S een stevig tempo, alsof 
er voor hen geen tegenwind bestond, slechts een beetje rijwind.  



 
Zondag 13 juni Viaductentocht             
Joost Farwerck € 2.356K. Een kudde Aziatische olifanten is in China aan de wandel 
gegaan. Wat is er toch gaande met het jaar 2030? Er zijn nog slechts circa 65 wilde 
Namibische woestijnleeuwen in leven. Rijp gemaakt voor een collectivistische geest? 
 
Er werd weer kwistig gestrooid met de goudgele stralen. Een aangename straling 
voor de huid. Wederom het ongeluksgetal aan het vertrek. Gespeend van bijgeloof 
vertrekken wij vol goede moed om Twan en Erik K onderweg op te rapen. Negentien 
viaducten liggen in het verschiet. Sommige akkers liggen er al watervragend bij. Een 
sterke zonnekracht gecombineerd met een stevige zuigt het vocht uit de grond. Het 
jonge gewas moet alle zeilen bijzetten om voldoende vocht tot zich te nemen. 
Traditioneel langs Jos Verdaasdonk en café Elsakker. Vennetjes hebben het taai, 
droogvallen dreigt. Veel akkers met uien, aardappelen en graan. Mooie randen met 
felrode klaprozen en blauwe korenbloemen. Via Breda naar de haarspeldbochten 
van de brug bij het treinstation van Prinsenbeek. De binnenlanden in. Kwakende 
kikkers in een dicht begroeide sloot. Bij het elfde viaduct komt Twan als een duiveltje 
uit een doos. Hij moest volgens mij eerst warmdraaien want de eerdere viaducten 
wapperde hij eraf. Ary en Erik K lieten zich ook niet onbetuigd. Zodra de twee Jannen 
aan de voet van een viaduct de gas een heel klein beetje open draaiden resteerde er 
voor de overigen slechts een bescheiden rol in de schaduw. Boswachterij Ulvenhout 
werd aangedaan via het buitengebied van Chaam. De nieuwe fietspaden zijn een 
waar genot. Goed dat het eerste plan om de boel te laten verwilderen is afgeblazen. 
Bij het oversteken aan het einde van de Hoevestraat stopte een van rechts komende 
auto om ons door te laten. De bestuurder verdiende alle lof. Een van links komende 
auto met achter het stuur een bellend huppeltrutje, ja dit is niet politiek correct en het 
is ook niet volgens de inzichten van de drammers die behoren tot de wokenen, maar 
zij kunnen wat mij betreft allemaal het dak op, had geen oog voor de situatie, ze ws 
teveel in beslag genomen door het zeer zeker ontzettend belangrijke gesprekje dat 
gevoerd moest worden. 
Erik K nog richting het pannenkoekenhuis vergezeld, op de Bergse Baan waren wij 
getuige van een bijna aanrijding tussen twee fietsrecreanten en een automobilist die 
met zijn Volvo een hoogst merkwaardige manoeuvre uithaalde. 
Gelukkig liep het goed af. Het zou anders een domper op deze mooi tocht geworden 
zijn. 
 
Zondag 06 juni Noordwaard 
Dolf van den Brink € 865K. Ben Feringa (2021-05-10 De Vooravond):”We hebben 
Shell nodig om het klimaat te reden”. De zelfbenoemde sultan wil op een 
onorthodoxe manier de inflatie beteugelen. Wat is er toch gaande met het jaar 2030? 
Iran is lid van de VN Commissie voor Vrouwenrechten, kan het nog wreder? 
 
De ochtendzon was goed geluimd. Het wateroppervlak van het kanaal lag er rustig 
bij. Dertien man aan het vertrek. Via de Oranjepolder naar Raamsdonk. Op een geel 
bord stond  in zware letters “Verboden in de berm te parkeren”. En wat denk je, 
typisch een gevalletje van burgerlijke ongehoorzaamheid. De berm was bezaaid met 
geparkeerde vierwielers. Een regel invoeren is één, een regel handhaven is twee. In 
het eerste zijn onze bestuurders goed. Het tweede is vaak een wassen neus. Hoe is 
het verbod op telefoneren op de fiets gehandhaafd?  



Via het tunneltje in Raamsdonk naar de Werfkampseweg. De lengte van deze weg 
mocht Rien bij zijn opkomst in militaire dienst ervaren. De akkers liggen er mooi bij. 
Graan, aardappelen en uien. Graan, te denken aan tarwe en gerst, is een slordige 
10.000 jaar geleden in de Vruchtbare Halvemaan gedomesticeerd uit de wilde 
stamvormen. Toen deed men al, zonder het bewust te weten, aan veredeling van 
zaden.  
De kikkers in de sloten kwaakten er lustig op los. De viswormen van The Dutch 
Nightcrawlers doen ongezien en ongestoord hun werk. In Werkendam stond zelfs 
een deur open bij een café. Na de Spieringsluis rechts af, het fietspad dat bij hoog 
water onder water komt te staan. Een mooi zicht op de Nieuwe Merwede. Een 
containerkoppelverband in de dalvaart. Na de Bolle Bever wordt de Jantjesplaat 
aangedaan. Een waar wandeleldorado. Vervolgens wordt gekozen voor de ringweg. 
Wij zijn niet de enigen. Veel fietsers, al dan niet op een racefiets, veel wandelaars en 
veel vogelspotters zijn op pad. Via het industrieterrein naar de forellenvijver. Een 
buteo buteo hangt speurend naar eten in de lucht. Dan een paar machtige slagen 
van de vleugels en hij is gezien. De wind nu in de rug. Het tempo gaat omhoog. 
De landerijen liggen er fotogeniek bij, zeker voor een foto met een uitgebalanceerd 
lijnenspel. Overigens worden wij zo nu en dan ook verrast door mooie, golvende en 
deinende lijnen. Het is onder zonnige omstandigheden beter fietsen dan onder een 
druilerig wolkendek. Een man op een elektrisch ondersteunde racefiets rijdt een poos 
met ons mee. Moeiteloos. Op een kaarsrechte weg breekt de groep of beter gezegd 
verdapperen een aantal zodanig dat er twee groepen ontstaan. Voor Hank is er de 
samensmelting. Nu nog eensgezind via Geertruidenberg naar huis. 
 
Zondag 30 mei Heilige Eik 
Peter Wennink € 6.636K. Niet alleen milieuactivisten zitten RDS en consorten dwars. 
Een tiran haalt een vliegtuig uit de lucht. De angstaanpratende elite profiteert van 
hun bangmakerij. De EU tergt Zwitserland. CO2 is niet het probleem, HS is het! 
 
Cruijff zal weer tevreden zijn. Bij het opstaan wierp de zon al schalkse stralen 
verkwikkend licht over het dromerige landschap. Het loof van de bomen is 
razendsnel tot wasdom gekomen. Een enorm contrast met voorgaande dagen en 
weken. Het belooft een schitterende, mooie en prachtige dag te worden. 
Onder de fietsen nu ook een gloednieuwe Pinarello Prince, uitgevoerd in de mooi 
contrasterende kleuren zwart en rood.  
Via de bekende wegen naar Goirle. Van het voormalig industrieel complex van 
Havep staat alleen de voorgevel nog overeind. Weldra zal hier een nieuwe wijk 
verrijzen. Op het ongeschreven blad van de ochtend wordt nog steeds poëzie 
geschreven. In Haghorst worden twee kempenaars geschut.  
Vanaf het fietspad langs het Wilhelminakanaal een mooi zicht op de frisse landerijen 
en de daarin opgenomen boerderijen. De windmolens aan de horizon detoneerden. 
Vreemd, in het Shell-arrest wordt aangevoerd dat toekomstig gezinsleven ongestoord 
moet zijn, het huidige gezinsleven mag schijnbaar wel gestoord worden. Of speelt 
hier iets anders?  
Na de Heilige Eik een korte pauze. De kikkers kwaakten er lustig op los. Zou hier het 
sprookje van Fabiola ooit geschreven zijn? In Spoordonk was de route even van het 
padje af. Invloed van de Oude Jenever?  Binnendoor naar de Logtsebaan. Het 
buurtschap De Logt wordt aangedaan.  



Niet iedereen is even goed uit de coronabeperkingen gekomen. Besloten werd om 
gesplitst verder te gaan. Ieder treintje heeft een laatste wagonnetje. Voor het laatste 
wagonnetje is het prettig dat er andere wagonnetjes in de buurt blijven. 
De kasseien buiten Udenhout lagen er droog bij. Heerlijk peddelend op de 
binnenwegen werden wij weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Voorrang 
hebben is één, voorrang krijgen is twee. Een dikke auto voelde zich dusdanig 
verheven boven het fietsvolk dat hij het niet nodig vond zich aan de verkeersregels te 
houden. Uiteindelijk behouden thuis gekomen. 
 
Maandag 24 mei Arendonk 
Gaat het lachebekje bij de tafeldanseres uit de hand eten? NEC nekt NAC. Hoe ver 
zal Tom’s liefde voor zijn fiets reiken? Wie stopt Bernal? Een lastig kamerlid zou een 
zegen moeten zijn. Alan Jope € 3.447K. 
 
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn is er een andere spelbreker opgestaan, 
het weer. Goede hoop dat de weermannen en weervrouwen er naast zouden zitten. 
Helaas, de eerste blik uit het raam was niet bemoedigend. Een nat wegdek is nog tot 
daaraantoe, op en neer zwiepende ruitenwissers is van een andere orde. Tegen 
beter weten in de clubkleding aangetrokken. Het zal zomaar kunnen opklaren. Voor 
de zekerheid even de computer opgestart. De inspirator van vandaag ziet ervan af.  
Nog eens naar buiten gekeken. Alsof de grijze huilende massa gevoelig is voor 
smekende ogen. Nee, gestaag blijven de druppels en druppeltjes neerdalen. 
Jammer, de fiets blijft vandaag op stal. De Giro heeft vandaag ook met slecht weer te 
kampen, de rit is ingekort. Onze rit is verschrompeld tot nihil. Komend weekend zijn 
de vooruitzichten beter. 
 
Zondag 28 maart Udenhout 
Nancy McKinstry € 12.711K. Kauthar Bouchallikht; het paard van Troje? Van onze 
zeehelden moet men afblijven! Genocide in Tigray. Zelfs een vertaling van Dante’s  
Goddelijke Komedie moet politiek correct zijn. Het Islamzieltje moet ontzien worden. 
 
Na weken op gespannen voet met de coronaregels gefietst te hebben zijn ge 
gezamenlijk tochten geschrapt. Vanaf nu zal, totdat gezamenlijk fietsen weer mag, 
gereden worden met inachtneming van de coronaregels. Dit betekent in plukjes van 
twee met daartussen de nodige meters. Acht man vertrokken voor de rit naar 
Udenhout. De plukjes vertrokken met de wind in de rug. Nu was al bekend dat het 
een stevige terugtocht zou worden met een aanwakkerende wind.  
Na Udenhout, bakkerij Besselink befaamd van de Udenhoutse Broeder was nog in 
ruste, rechts af langs de vijvers met beelden van kikkers en een olifant. Het klooster 
van Biezenmortel lieten wij links liggen. In Helvoirt bij Pizzeria San Marco, heeft 
Marco niet alleen een installatiebedrijf?, rechts af.  
Helvoirt dankt zijn naam aan een doorwaadbare plaats (voort) in een woest en 
moerassig gebied (hel). Vervolgens werd Cromvoirt aangedaan. Cromvoirt dankt zijn 
naam aan een doorwaadbare plaats in de kromming (crom) van een waterloop, in dit 
geval de Zandleij. Na het Drongelens Afwateringskanaal kregen wij zicht op de 
kerktoren van Vlijmen. De ranke spits stak mooi af tegen de achtergrond van blauw 
en wit samenklonterende wolkenpartijen. De weilanden ademden de frisheid van de 
ontluikende lente uit. Zangvogels bakenden hun territorium af. De aanwezigheid van 
de mens was ook goed merkbaar en zichtbaar, op veel plaatsen was vuil 
achtergelaten. Tussen een groep bomen waren zelfs zes uitpuilende grijze zakken te 



tellen. In de verte waren de contouren van de buitenwijken van Den Bosch zichtbaar. 
Het Vlijmens Ven gaat weer in er hersteld worden. Dit laaggelegen gebied werd 
vroeger gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen 
dekzandruggen afstroomde. Blauwgrasland is hier in ontwikkeling. 
Inmiddels waren de plukjes ver uiteengeslagen en het zwaarste deel van de route 
moest nog komen. Richting Doeveren kwam de wind van opzij. Na Doeveren, waar 
de dienst volgens ons goed bezocht werd, kregen wij de wind pal op kop. 
De Zomerdijk kon nog deels in de luwte genomen worden, maar op de dijk van de 
Overdiepse Polder had de wind vrij spel. Terugschakelen en kop over kop naar huis. 
 
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.  


