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Voorwoord  27e jaargang 06-09

De kerst staat voor de deur en ‘’het vluggertje’’ ligt op de mat.

Tijdens de feestavond is duidelijk geworden wie er clubkampioen 2009 is geworden. Het bleek een nek aan nek race 
te zijn geweest. Uiteindelijk met een klein verschil is onze penningmeester Stefan Wonders kampioen geworden. 
Volgend jaar zal Stefan in de kampioentrui  door het  Dungense landschap fietsen. Hopelijk wordt de strijd in 2010 
net zo spannend als dit jaar.

Ger is het afgelopen jaar op mooie fiets locaties geweest en heeft daarover weer eens flink de pen in zijn hand geno-
men.  Door de artikelen is het gemakkelijk een mooie impressie te krijgen hoe het is om te fietsen in Spanje en Italië. 
Mochten nog meer leden mooie fiets vakanties maken, schrijf er een mooi stukje over voor het clubblad. Clubleden 
kunnen meegenieten van de mooie tochten en zelf ideeën op doen voor een eventuele vakantie.

Vanaf januari 2010 heeft de C-ploeg een nieuw lid bij. Jan van Bragt. De redactie wenst hem veel fietsplezier bij de 
club en hopelijk dat hij zich voorstelt in het Vluggertje. 

Ook deze editie van het ‘’Vluggertje’’ heeft een nieuwe stelling. Op de laatste stelling zijn een aantal reacties geko-
men. De uitslag en de reactie zijn te lezen in deze editie.

Wil je een artikel plaatsen in de volgende editie van het ‘’Vluggertje’’stuur dan je kopij in voor 1 februari 2010.

Jochem Huibers

Operatie
Eindelijk was het dan zover.
Maandag 12 oktober ben ik aan mijn hand geope-
reerd (is nog van de val van vorig jaar september).
Ze hebben een stukje bot uit mijn bovenhand 
gehaald, want dat was afgestorven.
Aan de onderkant van mijn hand was een pees heel 
dik en verkalkt, maar ze hebben toch een stukje pees 
kunnen gebruiken voor in mijn bovenhand te zetten.
Al met al een hele operatie.
Nu de eerste week spalkgips en veel verband er om heen.

De volgende week maandag, komt er als alles goed is 
gips om mijn hand en pols heen, en dat blijft er dan 6 
weken omzitten.
al met al ben ik nog wel een poosje bezig.
In januari of februari  2010 hoop ik weer met Vlugtrug 
mee te fietsen.
 
groetjes, 
jan de beer

Agenda
21.03.2010 
VlugTrug Toertocht 
Boer Goossens Den Dungen

04.07.2010 
Rabo Actief / VlugTrug gezinstoertocht 
Rabo Bank Sint-Michielsgestel  
Sint Michielsgestel

26.09.2010 
"CycleStar"-ATB- veldtoertochten Boer 
Goossens Den Dungen
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Het is inmiddels het derde jaar 
dat het clubkampioenschap vol-
gens de huidige formule georga-
niseerd wordt. En elk jaar is het 
een verrassing, ook voor de orga-
nisatoren, wie uiteindelijk de wis-
selbeker en het kampioensshirt in 
ontvangst mag nemen. Ook dit 
jaar gold dat weer,  als begin 
oktober de presentielijsten ver-
werkt zijn wordt pas duidelijk wie 
bovenaan staat. 

En gezien de opzet is dat iemand 
die niet alleen veel  fietst, maar ook 
zijn steentje bijdraagt in de organi-
satie. Het is dus niet mogelijk om 
clubkampioen te worden door veel 
en goed te fietsen. En het is ook niet 
mogelijk om kampioen te worden 

zonder veel mee te fietsen maar wel 
allerlei andere activiteiten voor de 
club te verrichten.
Dat is dus het leuke van het club-
kampioenschap in deze vorm; de 
winnaar is een echte clubmens, die 
zich op alle vlakken laat zien. Vorig 
jaar hadden we een sportieve kam-
pioen in Rob de Laat. Die onder-
streepte zijn capaciteiten nog eens 
door dit jaar de klimtijdrit in 
Limburg overtuigend op zijn naam 
te schrijven. Daarnaast was hij 
redactielid van het clubblad en zat 
in de commissie ter gelegenheid 
van het 25 jarig bestaan.
Ook dit jaar zitten actieve bestuur-
ders in de voorste regionen. Geen 
winnaars van de klimtijdrit of ATB 
proef, maar wel mensen die voorin 

eindigen in de andere fietsonderde-
len, zoals koppeltijdrit en oriëntatie-
rit. 

Op de 10e plaats eindigde dit jaar 
iemand die vorig jaar nog 3e was; 
Wim Houdijk. Die geeft zijn muzika-
le carrière voorrang boven de spor-
tieve, en was daarom niet bij de ATB 
proef. Dat betekende een 2e nul bij 
de fietsonderdelen, toch knap om 
dan nog bij de eerste 10 te staan.
Op de 9e plaats Edwin Spierings, dit 
jaar voor het eerst deelnemend en 
al winnaar op een van de onderde-
len.  Op de 8e plaats onze vliegende 
voorzitster, Hilde van de Velde. Die 
liet toch wat puntjes liggen bij de 
opkomst in verband met haar trai-
ningsprogramma voor de 

Stefan Wonders

clubkampioen
2009
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Dolomieten marathon, anders was 
ze beslist nog hoger geëindigd.
Op de 7e plaats Will Siebers, naast 
een snelste tijd (maar niet de mees-
te punten) bij de koppeltijdrit ook 
goed voor 100 punten bij de oriën-
tatietocht. Op de zesde plaats Rien 
Spierings, sterk op alle onderdelen 
zoals we weten. Slechts 5 punten 
scheiden hem van de hoogste 
nieuwkomer, Ger de Heus, die op 
alle vlakken een welkome verster-
king is binnen onze club. Op de 
vierde plaats Ad van Caulil. Vorig 
jaar liet Ad bij de fietsonderdelen 
nog regelmatig verstek gaan, dit 
jaar was hij, op de ATB proef na, 
overal bij. En met een maximum 
score bij de koppeltijdrit eindigt hij 
maar net naast het podium.
Op dat podium komen we bekende 
gezichten tegen. Want op de 3e 
plaats staat Jan Sleutjes, die zijn 
sporen binnen de club al ruim-
schoots verdiend heeft. Op de plaat-
sen 2 en 1 vinden we 2 bestuursle-
den, die dus niet alleen hun fiets 
goed weten te besturen, maar ook 
de club in goede banen leiden. 
Uiteraard levert dat ook de nodige 
punten op, maar het leeuwendeel is 

toch echt verdiend met fietsen. Jac 
Biemans trok zelfs de ATB uit de 
schuur om ook op dat onderdeel, 
niet zijn meest favoriete, te scoren. 
En bruto haalde hij ook het meeste 
punten. Maar onze penningmeester 
Stefan Wonders was degene die dit 
jaar de wisselbeker en het kampi-
oensshirt in ontvangst mocht 
nemen. Uitgerekend in een jaar 
waarin het fietsen niet altijd zo 
gemakkelijk ging bij Stefan blijkt 
zijn volharding en inzet toch een 
eervol resultaat op te leveren. En 

welverdiend, mogen we wel zeg-
gen. Vele jaren van inzet voor de 
club, vele kilometers in het gele 
shirt hebben uiteindelijk dit jaar het 
ultieme resultaat voor een echte 
clubmens opgeleverd; het kampi-
oenschap en het bijbehorende shirt  
dat hij de komende jaren met trots 
mag dragen. Stefan, proficiat!!

De organisatie van het club- 
kampioenschap 2009 
Frank, Jos, Rien, Willy, Bert

Stefan Wonders

clubkampioen
2009

 Einduitslag 2009         

Klassering Naam Limburg Koppeltijdrit Orientatie ATB proef Opkomst 

Bestuur 
enz. Totaal Bruto 

1 Wonders, Stefan  0 99 98 92 94 85 468 468 

2 Biemans, Jac  90 94 96 88 86 100 466 554 

3 Sleutjes, Jan  0 99 98 90 93 82 462 462 

4 Caulil, Ad van 86 100 97 0 88 85 456 456 

5 Heus, Ger de 99 94 95 97 71 89 451 545 

6 Spierings, Rien  96 90 99 99 89 63 446 536 

7 Siebers, Will  88 96 100 90 84 74 444 532 

8 Velde, Hilde van der 95 93 97 0 58 95 438 438 

9 Spierings, Edwin  0 90 100 96 58 63 407 407 

10 Houdijk, Wim  0 93 95 0 96 94 378 378 

11 Gastel, Marc van 0 0 100 94 96 86 376 376 

12 Goossens, Peter  93 100 0 0 85 96 374 374 

13 Oorschot, Perry van 0 0 98 95 98 74 365 365 

14 Graaf, Edwin de 98 0 0 100 93 63 354 354 

15 Rijnbeek, Pieter  0 98 97 0 71 82 348 348 

16 Laat, Rob de 100 98 0 0 49 99 346 346 

17 Huibers, Ton  91 91 0 0 78 82 342 342 

18 Sanders, Jo  0 0 99 93 71 74 337 337 

19 Broeren, Toon  92 0 97 0 66 63 318 318 

20 Voets, Bert  94 0 0 0 99 97 290 290 

21 Grinsven, Rien van 0 97 96 0 0 87 280 280 

22 Haas, Herman de 0 0 96 92 25 63 276 276 

23 Spierings, Willie  89 0 0 0 97 82 268 268 

24 Doelen, Hans v.d. 0 0 98 0 93 74 265 265 

25 Jansen, Jan 0 0 0 98 66 78 242 242 
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Spelregels clubkampioenschap
Er bestaan toch nog een paar misverstanden over het clubkampioenschap, met name wat betreft de pun-
tentelling. In het verleden werden er punten gegeven voor elke keer dat iemand op een training, of op een 
zon- of feestdag met de club ging rijden. Ik begreep dat men bij de C groep in de veronderstelling leeft dat 
het nu nog op die manier gaat, en dat zij daarom bij voorbaat kansloos zijn. Daarom nu nog even in het kort 
de telling zoals die ook dit jaar gehanteerd is. 

Voor diverse onderdelen van het club-
kampioenschap zoals we dat sinds 
2007 houden zijn punten te verdie-
nen. Degene met het hoogste aantal 
krijgt 100 punten toegekend, de vol-
gende 99 enz. bij gelijk aantal krijgt 
men evenveel punten, waarna de vol-
gende op de ranglijst weer doortelt. 
In tabelvorm, wanneer de nummers 2 
en 3 gelijk zijn geëindigd:
1: 100 2: 99
3: 99 4: 97

- Presentie:
Gedurende het jaar worden presentie-
lijsten bijgehouden door de wegkapi-
teins en hun assistenten. Voor elke 
week dat iemand aanwezig was krijgt 
hij 1 punt, ongeacht of hij/zij 1, 2 , 3 of 
zelfs 4x aanwezig was. Uitgangspunt 
is dat regelmatig met de club mee-
doen waardering verdiend. Als je van 
de 52 weken in een jaar er 30 geweest 
zou zijn eindig je in 2009, wat 
opkomst betreft, op een gedeelde 5e 
plaats, met 96 punten. En dat is ook 
voor mensen van de C-groep, die in 
de winter ook doorrijden met ATB of 
race fiets, geen onmogelijke opgave. 
Natuurlijk dient een en ander wel 
geregistreerd te worden, bij voorkeur 
dienen er afspraken gemaakt te wor-
den dat iemand het even doorgeeft 
als de wegkapitein er niet is.

-  Bijdragen in organisatie, clubblad
Natuurlijk krijgt iedereen punten voor 
bijdragen in organisatie, clubblad 
enz.:
Artikelen in het Vluggertje, 5 punten 
per halve A4.
Lid bestuur, redactie, weg kapitein en 
of commissie per onderdeel 10 punten
Meehelpen clubactiviteit 5 punten per 
onderdeel.

-  De Limburg tocht,  
met klimtijdrit. 

Om zoveel mogelijk vaste data aan te 
houden plannen we alle evenemen-
ten op de 3e of 4e zondag van de 
betreffende maand. De klimtijdrit 
gaan we in mei rijden, over de 
Mergelland route. Op de Camerig 
nemen we de tijden op. Bij Boer 
Goossens doen we de prijsuitreiking, 
met shirt voor de winnaar

- Koppeltijdrit
Op vaderdag het volgende evene-
ment, waar we toch de naam maar 
van hebben aangepast. Want het was 
vorig jaar nauwelijks een “langzame” 
tijdrit te noemen, er werd stevig door-
gereden. De opzet blijft wel hetzelfde: 
we verzamelen ’s morgens bij Boer 
Goossens om gezellig een kopje koffie 
te drinken. Iedereen geeft het gemid-
delde op wat hij / zij denkt te gaan rij-
den, en start samen met iemand die 
deze snelheid ook heeft gekozen, of 
althans dicht in de buurt zit. Je kunt 
ook gezamenlijk inschrijven.  Wij zul-
len een mooie tocht uitzetten, als het 
kan over een minder bekende route 

die, uiteraard zonder teller, afgelegd 
gaat worden. Na afloop prijsuitreiking 
bij boer Goossens, met bekendma-
king van de gerealiseerde tijden.

- Oriëntatie tocht
In augustus staat de oriëntatie tocht 
op de agenda, met moeilijke vragen 
en verrassende activiteiten onderweg. 
Afsluiting weer bij Boer Goossens.

- De ATB proef 
Deze rijden we in de week vooraf-
gaande aan onze toertocht. Bestaat 
uit een behendigheidsoefening(trial) 
en een snelheidsproef. 

Omdat (met uitzondering van 2008) 
de regel bestaat dat het slechtste 
resultaat van de fietsonderdelen 
wordt geschrapt kan iedereen die 
regelmatig meedoet met alle voorko-
mende activiteiten dus kampioen 
worden. 

Namens de organisatie van het club-
kampioenschap,

Bert Voets
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Fietsen in de Vogezen
Redelijke weersverwachtingen en wat ruimte in mijn agenda. Daarom nog vlug een paar dagen in de 
Vogezen geboekt om lekker te fietsen. Mooie hellingen, hier en daar pittig klimmen maar vooral op een 
redelijke afstand. De noordkant en het midden heb ik al eens vaker verkend en vanwege de lange klimmen 
daar is mijn oog op Gérardmer gevallen als uitvalsbasis. Na een toch nog lange rit door files (ongeval) arri-
veer ik maandagavond tegen 20 uur bij mijn hotel. Als basis voor mijn ritten ga ik het boekje van Richard 
van Ameijden gebruiken “25 mooie fietsgebieden in Europa”.

Dinsdag 1 september
104 km, 2.153 hoogtemeters
Ik vertrek in de richting van de beken-
de Col de la Schlucht maar sla vlak 
voor het begin van de klim rechtsaf 
om de weg langs het fraaie Lac de 
Longemer te volgen. Iets verder 
begint de klim naar Le Collet, een niet 
al te moeilijke klim. De weg loopt lek-
ker en je kunt goed in je ritme komen. 
Boven aan de klim kom je 2 km voor 
Schlucht op de hoofdweg, net waar 
het vals plat begint. Nog even door-
trappen en ook Col de la Schlucht 
wordt gepasseerd.
Ondanks dat het een warme dag 
wordt moet ik mijn windstopper voor 
de afdaling nog aantrekken. Dan volgt 
een van de mooiste afdalingen in het 
gebied naar Munster. Brede wegen 
met overzichtelijke bochten en hier 
en daar prachtige panorama’s. Veel te 
snel naar mijn zin ben ik al beneden 
om af te slaan naar Luttenbach. Daar 
begint de klim naar Petit Ballon 
(1.163m), een klim van 9km met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 
8%. Geen echt fijne klim, hier en daar 
pittig en je verkijkt je een paar keer op 
het hoogste punt. Tot twee keer denk 
je dat je er bent en dan moet je nog 
even door. Zeker de laatste keer als je 
nog een open vlakte over moet valt 
dat wat tegen. Boven is het kaal, een 
parkeerplaast met wat campers dus 
gauw mijn jack aangetrokken en afda-
len naar Sondernach.
Daar aangekomen volgt geen rust 
want via een haarspeld naar links ga 
ik de Platzerwasel (1.193m) beklim-
mem, gevolgd door een kleine afda-
ling en dan direct de Breitfirst 
(1.282m). De Platzerwasel was dit jaar 

het decor van de Tour waar Hausler in 
verschrikkelijke slecht weer de etap-
pezege greep. Het is een zware klim 
waar je moeilijk je ritme kunt vinden. 
Inmiddels is het ook warm geworden 
en dat maakt het niet lichter. Eenmaal 
boven vind ik het voor vandaag dan 
ook genoeg en rijd over de prachtige 
Route de Cretes terug naar Schlucht. 
Over de Route de Cretes is het op een 
paar plaatsen nog even stevig klim-
men maar de afdaling naar Gérardmer 
is lekker. Om 14.30 uur zit ik op het  
terras van een late lunch te genieten.

Woensdag 2 september
115 km, 2.321 hoogtemeters
Dinsdagavond is het hard gaan rege-
nen maar vanmorgen is het weer 
droog. Wel is het eens tuk frisser dan 
gisteren dus armstukken en wind-
stopper bij vertrek al aan. Ik vertrek in 
de andere richting en begin aan de 
Col du Haut de la Cote (799m) na een 
heel klein stukje naar beneden 
gevolgd door de Col de Grosse Pierre. 
Allebei lekkere klimmen, niet al te steil 
en ideaal als warming up. Na een 
lange en mooie afdaling volgt La 
Bresse, een wat grotere plaats. Het is 
nog te vroeg voor koffie dus sla ik 
rechtsaf om het dal verder te volgen 
tot Cornimont. Wijs door de ervaring 
van gisteren stop ik daar wel voor kof-
fie en een croissantje.
Daarna naar Ventron om de Col 
D’Oderen (884m) te beklimmen. Ook 
deze gaat nu lekker en wordt gevolgd 
door een snelle afdaling naar Kruth 
met het gelijknamige meer. Even 2 
kilometer in de richting van 
Wildenstein en dan rechtsaf om 14 km 
te klimmen naar Le Markstein. Een 

lekkere klim, de eerste 2 kilometer en 
de laatste zijn steil (tussen de 10 en 
12%) maar verder loopt het goed. Ik 
kan zelfs regelmatig een tandje bijste-
ken en haal zelfs snelheden tegen de 
20 km/uur. Boven is het tijd voor de 
lunch en ik trakteer mezelf op een 
bord spaghetti.
Het is vroeg en het gaat goed dus ik 
besluit het stuk van gisteren in omge-
keerde richting te rijden. Even pittig 
klimmen tegen de Breitfirst en dan de 
lange afdaling over de Platzerwasel. 
Vreemd maar ook deze afdaling loopt 
net als de klim niet lekker. Vanaf 
Sondernach is het via Luttenbach naar 
Munster heerlijk vliegen over een licht 
dalende weg. Daar begint de slotklim 
van vandaag naar Schlucht 1.135m). 
De benen zijn goed vandaag want 
ook deze klim loopt lekker, lang maar 
overal blijft de trafrequentie ruim 
boven de 70 en sneller dan gedacht 
sta ik boven voor de opnieuw de afda-
ling naar Gérardmer. Om 16 uur arri-
veer ik moe maar voldaan bij mijn 
hotel.

Donderdag 3 september
Regen. De geplande hersteltraining 
van 60 km gaat dus niet door. Maar 
toch kijk ik weer terug op twee dagen 
lekker fietsen in een prachtige omge-
ving. Zeker voor herhaling vatbaar 
maar dan wil ik eens wat meer de 
zuidkant verkennen.

Fietsgroeten,
Ger de Heus
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Keukens
Badkamers
Tegels
Natuurs teen
Natuurs teenzageri j 
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Colli Euganei
In de serie onbekende maar ook zeer mooie gebieden vestig ik graag 
de aandacht op het hierboven genoemde heuvelgebied. Gelegen ten 
zuidwesten van Venetië en maar 20 bij 40 km groot maar niet minder 
interessant. 

Wij kwamen er bij toeval terecht 
omdat het overal zo druk was in 
augustus dat we blij waren daar nog 
een kamer te vinden. Abano Terme, 
waar we zaten, is een van de vier 
kuuroorden die aan de oostelijke 
kant van de heuvels gelegen zijn.

De heuvels (Colli, Italiaans voor heu-
vels) zijn mede zo bijzonder omdat 
ze midden in de Po vlakte liggen en 
daar plotseling als kegels oprijzen. 
Ooit gevormd als vulkanisch 
gesteente vormen ze nu een mooie 
afwisseling in de vlakte. De heuvels 
zijn zeker niet hoog (rond de 400m.) 
maar zo hier en daar zijn er pittig 
steile stukken te fietsen zodat je als 

klimmer voldoende aan je trekken 
komt.

Door de beperkte oppervlakte kun 
je via Padova, Vicenza en Este ook 
heel goed om de heuvels heenrij-
den. Je rijdt dan een ronde van ruim 
over de 100 km. Veel leuker is het 
echter om dwars door de heuvels te 
fietsen en zo wat lussen te maken. 
Na een paar dagen heb je het wel 
gezien maar ben je in de buurt van 
Venetië (Padova) en wil je een paar 
heuvels beklimmen dan zijn ze 
zeker aan te raden.

Ger de Heus
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Phoe, phoe

die Mont Ventoux
13 augustus 2009 
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Bijna elke fietser heeft wel een 
zogenaamd lijstje in z’n hoofd met 
tochten, beklimmingen of wed-
strijden van wat hij ooit nog 
gefietst wil hebben. Over de Mont 
Ventoux had ik altijd veel gehoord 
en gelezen. Ondanks dat ik niet 
echt een klimmer ben, stond ook 
deze berg op mijn lijstje.

Afgelopen voorjaar besloten 
wij onze zomervakantie door 
te brengen in Frankrijk, en 

wel in de Drôme. De camping die 
we geboekt hadden, vlakbij het 
plaatsje Die, lag niet zo gek ver weg 
van de Kale Berg. Toeval wilde dat 
Perry met z’n gezin ook in dezelfde 
periode zijn vakantie doorbracht op 
een camping die zowat tegen de 
Mont Ventoux ligt.
Gezien wij samen in 2006 de 
Marmotte gereden hebben, en qua 
klimkapaciteiten ongeveer gelijk 
zijn, was de afspraak snel gemaakt 
om ook samen de Mont Ventoux op 
te fietsen.

Maandag 10 augustus zijn we op de 
prachtige camping L’Hirondelle aan-
gekomen. Het is daar in de Drôme 
lekker fietsen. Om de dag ben ik 
een tochtje van pakweg 60 km gaan 
rijden, met telkens een klim als uit-
daging. 
Dinsdag’s heb ik Col de Rousset 20,6 
km 1254m. beklommen. Een lekker 
lopende klim, niet echt stijl, maar 
gezien mijn geringe aantal tot dan 
toe gemaakte klimkilometers, een 
welkome training. Over twee dagen 
zou het een stuk pttiger worden…

Donderdag 13 augustus. In die paar 
vakantiedagen kon ik al flink wen-
nen aan de hoge temperaturen,  
> 32 °C. Normaal heb ik het als blan-
ke rossige wel gehad als het boven 
de 30 °C uitkomt, maar ik kon het 
dit keer goed verteren.
‘s Ochtends op tijd met Annemiek & 
kinderen vertrokken, en na een 
mooie, 2 uur durende autorit, tegen 
11.00u bij Perry op de camping aan-
gekomen. 

Natuurlijk gezellig even bijkletsen, 
kop koffie erbij, en voor je het in de 
gaten hebt, is er weer een uur voor-
bij… Perry was in de afgelopen 
dagen al een paar keer naar boven 
gereden, dus wist wat er te wachten 
stond. ‘Wat doen we, eerst via 
Bedoin en dan later nog een keer 
via Malaucène omhoog?’ vroeg hij. 
‘Kunnen we doen’ was mijn ant-
woord. Maar ik voelde hier groot-
spraak, en gezien mijn weinige 
klimkilometers en de alsmaar toene-
mende hitte, was er ergens een 
stemmetje in m’n hoofd wat zei ‘rus-
tig aan!’… Anita had een flinke 
mand proviant klaargemaakt, welke 
een prima ravitaillering beloofde. 
Om pakweg 12.30u stonden we 
startklaar. Inmiddels was de tempe-
ratuur gestegen tot een goeie 36 °C, 
een slimme fietser was allang  terug 
van zijn tocht…

We besloten toch via Malaucène de 
Ventoux te beklimmen. Vanuit 
Entrechaux konden we eerst even 
lekker warm fietsen, in zoverre dat 
nodig was.
De klim begint redelijk makkelijk, je 
kunt vrij snel een ritme vinden. Als 
lichtste verzet had ik 34x25 staan, 
en deze wilde ik zolang mogelijk 
‘schoon’ houden. Zoals gezegd lig-
gen onze klimcapaciteiten dicht bij 
elkaar, en dus bleven we bij elkaar 
in het wiel. Zo om de paar kilometer 
wisselend van kop. De gehele klim 
is 21,2 km, 1535 hm, een gemiddeld 
stijgingspercentage van 7,2%, en 
een maximum van 12%.

Na een goede 10 kilometer, met een 
aantal stukken van boven de 10%, 
moest ik overschakelen naar de 25. 
‘Oef, dit is een serieuze klim’ schoot 
er door m’n hoofd. Perry wist wat er 
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kwam, en op zijn advies stemden 
we het tempo af.
Halverwege kwamen Annemiek, 
Anita en de kinderen in de auto’s 
langszij om aan te moedigen en 
foto’s te maken. Dat geeft weer 
extra ‘pep’. Plots kwam er ook een 
renner voorbij, constant staand op 
de pedalen(!), zijn postuur kwam 
sterk overeen met dat van Richard 
Virenque. Dan wordt je weer even 
op je plaats gezet in de fietswereld.

Ondertussen was het een gevecht 
geworden van de mens tegen de 
berg en de hitte. Ik had deze puist 
in de Provence toch onderschat… 
Een lichter verzet was niet wenselijk, 
nee, een must! Ook had ik één 0,75L 
bidon bij; ook te weinig! Spot dus 
niet met deze venijnige klim. Op 
een enkel vlak stuk, een parkeer-
plaats of zo, draaide ik even een 
rondje om de druk op de bovenbe-
nen even te ontlasten. Dan meteen, 
hup, weer door. Halverwege ston-
den onze supporters ons op te 
wachten voor deelname aan de uit-
gebreide en lekkere ravitaillering. 
Een plekje in de schaduw was moei-
lijk te vinden, de zon brandde er 
flink op los.

Dit gaf weer energie! Door het flinke 
transpireren was m’n kleding door-
nat, flink drinken is dan een must.
Snel weer het ritme gevonden, en 
de flinke mast op de top kwam als-
maar dichterbij. Dat ding kun je al 
van kilometers ver in de weide 
omtrek zien. Tijdens het afzien geeft 
het adembenemende uitzicht op 
het op zich relatief vlakke land in de 
directe omgeving flink wat aflei-
ding. Zo richting de top word ook 
de temperatuur aangenamer, zodat 
de paar echte overgebleven steile 
stukken nog te doen zijn. Boven 
aangekomen is het flink druk met 
auto’s van dagjestoerisme. Klimmen 
en ondertussen manouvreren door 
flinke chaos is de laatste hindernis 
om te overwinnen. Het is er alle-
maal veel te krap, auto’s staan over-
al, maar vooral langs de weg gepar-
keerd. Tegenliggers proberen zich er 
ook nog doorheen te wurmen wat 
de doorgang helemaal krap maakt. 
‘Attention, Attention!’ roepen we 
herhaaldelijk. Beneden aan de voet 
van de Ventoux staat een groot 
bord geplaatst wat automobilsten 
erop wijst dat fietsers ten alle tijden 
voorang hebben. 

Dan bereiken we samen in een tijd 
van 1.57u de top. Wat een magnifi-
que uitzicht. Ook die enorme toren 
geeft een magische sfeer. Vanaf ’87 
heb ik alle Touretappe’s met aan-
komst op de Ventoux live gezien, en 
die beroemdheden staan allemaal, 
m.u.v. de winnaar van 2009, op die 
toren levensgroot afgebeeld.

In de afdaling nog gauw even een 
stop bij het monument van Tommy 
Simpson. Ongeloofelijk wat een 
berg van achtergelaten souveniers, 
werkelijk uit heel de wereld. Met 76 
km/u storten we weer naar bene-
den, de hitte neemt weer enorm 
toe. Zelfs m'n bidon trekt vacuum 
van het luchtdrukverschil. Het is er 
gort- en gortdroog. 

Zo, die staat ook weer op het pal-
mares. Achteraf was het een mooie 
klim. 
Later tijdens de vakantie heb ik nog 
de Col de Menée (15,2 km 1497m.), 
de Col de Grimone 22,8 km 1318m, 
en de Col de Rossas 1115m beklom-
men.

Marc van Gastel
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Kraanverhuur  
voor al uw  
grondwerk

Jan Goossens
Rijwielen en
bromfietsen

F. v.d. Bersselaar
Litserstraat 85
5275 BT Den Dungen
Telefoon 073-5942777 - 06-53413183

Gazelle, Batavus en Puch
Litserstraat 65

5275 BT Den Dungen
Telefoon 073-5942566

Bakkerij Ben Voermans

Telefoon 073-5943474  Den Dungen

Tegenover ‘t Schotsveld

Als specialiteit: Suikerstollen  
Dagelijks een groot  

assortiment brood en gebak

Kwaliteit is onze reclame

 Maaskantje 47

Van de Ven B.V.
Betonijzervlechtersbedrijf
Betonstaal-buigcentrale

Verkoop betonstaal
Bouwstaalmatten

Ook aan particulieren
Het Schild 19 5275 EB Den Dungen 

073 - 5941494

MAJORCA BAR
Uw adres voor feestjes of partijen.
Info: 073 5942955
Poeldonk 17 Den Dungen

HERBERG

“DE POELING”
Openingstijden:.
Woe. en Do. van 8 tot 1.00 uur
Vrijdag  van 8 tot 2.00 uur

Zaterdag  van 14.00 tot 2.00 uur
Zondag van 12.00 tot 2.00 uur
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Zomerse temperaturen in november
12 november en ik fiets onder een warm zonnetje. Een droom in de natte herfstmaanden? Nee hoor, een 
vlucht voor de Hollandse regens! Ik zag het slechte weer aankomen en had er al genoeg van voor het 
begon. Maar er is een plaats in Europa waar het ook in november nog heel mooi weer kan zijn. 

Andalusië! Ryanair vliegt vanaf 
Weeze, Düsseldorf voor een 
schijntje naar Malaga en de 

hotelletjes hanteren hier in novem-
ber ook lage tarieven dus de keus 
was snel gemaakt.

Ik was neergestreken in Ronda, een 
prachtige levendige plaats midden 
in Andalusië met hier en daar nog 
goed herkenbare Moorse invloeden. 
Ronda kent een keur aan hotels en 
restaurants in diverse prijsklassen. 
Van daaruit heb ik de omgeving ver-
kend. Werkelijk prachtig met schit-
terende witte dorpen tegen de 
berghellingen. Ook is het er veel 
groener dan ik verwacht had. In alle 
dorpen en stadjes vind je ruim vol-
doende horeca om onderweg een 
kop koffie te drinken en een brood-
je te eten.

Het is een waar paradijs voor de lief-
hebbers van het betere klimwerk 

want er is geen meter vlak te vin-
den. Het gebied varieert van heu-
velachtig ten noorden van Ronda 
tot bergachtig ten zuiden. Via de 
stadjes in de omgeving zijn er tien-
tallen dagtochten te maken varië-
rend in lengte, zwaarte en hoogte. 
In vijf dagen heb ik geprobeerd alle 
windrichtingen een keer te verken-
nen.

Een ideaal steunpunt in Ronda 
wordt gevormd door Ferry 
Stalemans (Cycle Ronda), afkomstig 
uit Arnhem is hij hier ooit neerge-
streken en heeft drie jaar geleden 
de fietsverhuur overgenomen. 
Inmiddels heeft hij ook racefietsen 
in het assortiment opgenomen. 
Naast de verhuur van fietsen en de 
routebeschrijvingen regelt hij des-
gewenst ook de transfer van het 
vliegveld van Malaga naar Ronda.

Zoek je in de donkere wintermaan-

den een mooie stek om te fietsen 
dan kan ik je het gebied inmiddels 
uit eigen ervaring aanbevelen. Heel 
mooi, goed bereikbaar en gastvrij.

Ger de Heus

Data Gezamelijke  
trainingen 2010
Zoals in het vorige Vluggertje 
geschreven zouden Ger en ik het 
leuk vinden om met andere 
Vlugtrug leden een aantal keer 
gezamenlijk te trainen voor onze 
Marmotte in 2010.
Wij zijn een keer bij elkaar gaan 
zitten en hebben een viertal data 
geprikt. We hebben voor de zater-
dag gekozen zodat het niet 
samen valt met de Vlugtrug acti-
viteiten. Daarnaast laten we 
Klimmen – Banneux – Klimmen 
en het rondje Limburg ook deel 
uitmaken van onze voorbereiding.
De extra data zijn: 20-maart, 
10-april, 8-mei en 12-juni.
Het staat nog niet vast waar we 
gaan fietsen, dit doen we in over-
leg met diegene die mee gaan en 
een goed idee hebben. We den-
ken wel aan heuvelachtig terrein 
in Limburg, Ardennen en de Eifel.
Wat wel vast staat is op 12-juni de 
Jean Nellissen classic in Vianden 
Luxemburg. 
Dus heb je zin om mee te gaan 
zet de datum in je agenda en laat 
op tijd wat aan Ger of mij weten.
p.s Club kleding is niet verplicht 

Groeten,
Jan Jansen 
Ger de Heus
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Dat het laatste Vluggertje er weer schitterend uitzag én met een prima foto op de cover,
Dat dit ook Vlug Trug is; elkaar helpen met een lekke band onder supervisie van Hans,
Dat dit een prima actiefoto was van Perry,
Dat de andere actiefoto’s laten zien hoe en waar Vlug Trug fietst, ’t mag gezien worden !   
Dat d.d. 27-09 de jaarlijkse Cycle-ATB tocht weer is verreden,
Dat het deze keer allemaal meezat, prima weer, een goede organisatie en publicatie,
Dat dit het resultaat van deze dag was: 466 betalende deelnemers, vorig jaar net iets meer,
Dat het zeker vermeld mag worden dat de organisatie ’t weer goed voor elkaar had,
Dat Bert, hij zou ’t weer eens niet zijn !, de grote man was van deze organisatie,
Dat hij, maar ook zeker alle mensen die hierbij geholpen hebben, hiervoor bedankt worden,
Dat voor deze tocht 40 VLUGGERS  actief zijn geweest voor de organisatie,
Dat dit bijna de helft van de clubleden is en er geen wanklanken te horen zijn geweest !
Dat  het tegendeel waar is,  vele positieve reacties over het aanbod tijdens de pauze, 
Dat Richard Broeren de “grote man” was die de pauzeplaats voorzag van eten en drinken,
Dat deze man van Super de Boer, super is en Vlug Trug ideaal sponsort,
Dat het wegseizoen er in middels weer helemaal op zit en de ATB’ers er weer vol voor gaan,
Dat we terug kunnen kijken op een geslaagd wegseizoen en de opkomst redelijk was,
Dat we nogal wat nieuwe leden erbij hebben gekregen dit seizoen,
Dat deze nieuwe leden zich inmiddels duidelijk hebben laten zien, ze kunnen wel fietsen !
Dat er een steeds meer  Vluggers zijn die op de racefiets doorfietsen,
Dat zij dit spontaan zelf regelen op vrijdagmiddag of op zondagmorgen,
Dat  d.d. 13-11 we weer op de racefiets zaten, ’s-middags werd het zelfs 17 graden,
Dat dit toch ook een record is, half november en dan fietsen met zo’n temperatuur,
Dat de nieuwe clubkampioen 2009 Stefan Wonders is !
Dat Stefan zelf heel “verwonderd” was dat hij de enige echte clubkampioen is geworden,
Dat de redactie van het “Vluggertje” Stefan van harte feliciteert met dit  kampioenschap,
Dat Stefan voor het eerst clubkampioen is geworden ondanks dat hij  al 24 jaar lid is,
Dat Jac als tweede is geëindigd, ook voor hem was dit een grote verrassing, 
Dat is gebleken, het actief voor de club bezig zijn hard telt voor de punten, (lees de site !), 
Dat dit actief zijn vooral betekent; helpen/organiseren bij de vele activiteiten in de club, 
Dat als je volgend jaar er voor wilt gaan om clubkampioen te worden,
Dat je dan naast het actief zijn met helpen, je ook weer met alle onderdelen mee moet doen,
Dat de clubafspraken die hiervoor gemaakt zijn, terug te lezen zijn in ‘t Vluggertje,
Dat het hierbij ook heel passend om de commissie die dit organiseert hartelijk te danken, 
Dat zij het geweest zijn die het club kampioenschap weer nieuw leven in hebben geblazen,
Dat door deze mannen, Bert voorop, Frank, Will en Rien dit evenement weer echt leeft,
Dat het passend is als mensen een tijd vrijwillig iets gedaan hebben, een ander dit overneemt,
Dat voor de organisatie van het clubweekend er een opvolger is, Will Siebers neemt het over , 
Dat Will alle succes wordt toegewenst voor de organisatie van het weekend in 2010,
Dat Will er nog graag een persoon erbij heeft, kun je meer samen opdenken ! Wie durft ?
Dat dit leuk is om te doen, ’n weekend fietsen organiseren, ’t mooiste evenement van ‘t jaar !
Dat hiermee ook weer punten te verdienen zijn voor het clubkampioenschap,
Dat het fietsseizoen 2009 er weer bijna op zit en we alweer vooruit denken aan 2010,
Dat menige Vlugger weer plannen zal maken voor dit nieuwe jaar,
Dat de redactie alle leden een heel goed, gezond en  succesvol fietsseizoen 2010 toewenst.
Jac

Wist u?
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Marinus Spierings Gereedschapmakerij
Hambakenwetering 19

5231 DD ’s Hertogenbosch
tel.:073-644 52 10 • fax:073-642 99 08

www.vofmsg.nl • info@vofmsg.nl

MSG is een dynamisch toeleveringsbedrijf gespeciali-
seerd in metaalbewerking voor industriële toepassingen. 
U kunt bij ons terecht voor perfect maatwerk in metaal-
bewerking. Of het nu gaat over stempels of machineon-
derdelen wij maken het. U treft bij ons een flexibele 
organisatie. Alles is erop gericht om zo efficiënt mogelijk 
een goed product voor u te vervaardigen. U praat recht-
streeks met de mensen die voor u aan de slag gaan. 
Vanaf het eerste contact tot de aflevering wordt met u 
meegedacht. Door ons kennisniveau kennen wij,als het 

gaat over metaalbewerking, geen problemen maar uit-
sluitend uitdagingen. U kunt een volledig uitgewerkt 
ontwerp aanleveren, maar het is ook mogelijk dat MSG 
dit verzorgd. De CNC frees-en draadvonkmachines zijn 
door een intern netwerk op deze computers aangeslo-
ten. Voor 
het modelleren kunt u meerdere 
bestanden aanleveren.


