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De feestavond is al weer in zicht. Voor de één een mooie afsluiting van een 
goed wegseizoen en voor de ander de start van het ATB-seizoen. Al is het de 
afgelopen weken ook flink drassig op de weg geweest. En dan heb je nog 
altijd een derde categorie die denkt: Nu al, ik moet nog beginnen!
Vanaf juni is het nieuwe clubshirt te verkrijgen met de nieuwe en natuurlijk 
ook de bestaande sponsoren van de club. Het shirt is wat aangepast en heeft 
nu ook een rits over de gehele lengte. Over het afhalen is iedereen inmiddels 
op de hoogte gesteld.  
Buiten de mooie tochten en de goede prestaties die door heel Europa zijn 
gefietst (dank je Jan en Jan voor jullie bijdrage voor deze editie) hebben er ook 
een aantal dit jaar beroep moeten doen op de fietsverzekering. Er is een aantal 
maal flink gevallen. M.i. kunnen er eindeloze discussies op los worden gelaten 
hoe dit komt, maar het lijkt mij van belang dat het thema veiligheid/fietsregels 
in een groep weer eens worden aangehaald. Zeker nu er meer nieuwe leden 
zijn er en er vaker nieuwe routes worden gefietst. Het volkomen uitsluiten van 
valpartijen zal niet lukken dus daarom in deze editie van het clubblad de fiets-
verzekering uitgelegd.
Ook dit jaar wordt de Cyclestar ATB-tocht georganiseerd. Ieder jaar is het weer 
een succes. De reacties zijn dan ook erg positief. Om dit te realiseren is het van 
belang dat alle leden, die zich hebben ingeschreven om te helpen, aanwezig 
en goed geinstrueerd zijn. De club vraagt dan ook aan de leden die meehel-
pen om contact met elkaar op te nemen als de indeling van de groepen 
bekend is gemaakt.
Een aantal nieuwe leden hebben op de oproep gereageerd om zich voor te 
stellen in het clubblad. Het aantal reacties was dermate hoog dat de redactie 
de ingebrachte stukken zal verdelen over diverse edities.  Natuurlijk is er nog 
voldoende plaats voor de nieuwe leden die zich niet hebben voorgesteld. 
Dus vergeet niet: 5 november Feestavond!!
Nieuwe kopij graag voor 1 oktober a.s. naar clubblad@vlugtrug.nl

Groeten,
Jochem Huibers

Voorwoord

5 november 2011  

Feest Vlug Trug
Voor alle leden en partners

Aanvang 20:00 uur bij Boer Goossens
De feestcommissie heeft weer eens ouderwets uitgepakt en biedt de leden een bourgondische avond 

met hapjes, drankjes en gezelligheid tot in de late uurtjes, Behalve met een dj. zijn we ook nog in onder-
handeling  met een zangeres voor een muzikaal optreden. En hopelijk lukt het dit jaar om dit mogelijk 
te maken en anders zal er nog een andere “Mistery Gast” aangezocht worden. Het wordt in ieder geval 

een avond waar nog lang over nagepraat zal worden.

Tevens wordt de clubkampioen 2011 bekend gemaakt.

Opgeven voor1 november, en/of je met of zonder partner komt, 
kan per mail bij j.w.m.m.vdven@home.nl of gonnie.broeren@live.nl 

of telefonisch bij de commissieleden: Toon Broeren  073-5514384 
en Jan van de Ven 073-5941988.

PS:  voor de echte hollanders:  Het is gratis maar als je je opgeeft kom dan ook om de club niet voor de kosten te laten opdraaien.

	  	  

Wegens het vertrek van  
Marc van Gastel uit de redactie van 
Vlug Trug zoekt het huidige team 
versterking!

Marc heeft de afgelopen 10 jaar zijn aandeel 
geleverd met het verzamelen van copij en 
de opmaak & vormgeving van ons clubblad. 
Hij heeft besloten gas terug te nemen, en de 
kans te gunnen aan 'nieuw bloed' om er elke 
2 maanden weer een prachtige uitgave van 
te maken.

Het blad verschijnt 6x per jaar en voor elke 
uitgave houden we een redactie-overleg van 
+/- 1 uur, waar de verzamelde copij wordt 
besproken. De redactieleden vragen binnen 
de club leden te schrijven over club-evene-
menten en verreden tochten. Ook herrinne-
ren wij nieuwe leden er aan om een stukje 
over zich zelf te schrijven in het kader van 
'even voorstellen'.

Ben jij die creatieve Vlugger die het leuk 
vindt om wat extra's voor de club te doen in 
de vorm van bijdragen en ideeën voor het 
clubblad, meld je dan bij het redactieteam:

Jochem Huibers, Bart de Geus,
Marc van Gastel of Jac Biemans

Kom jij de redactie 
versterken?
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www.rabobank.nl/dommel-en-aa

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen sta je sterker.

Het idee is dat we samen
rijden.
De Rabobank is een bank met ideeën. Ons eerste, oudste en meest unieke idee is het idee

om samen te werken. Om samen een bank op te richten zonder aandeelhouders. Het idee

van de coöperatie. Samenwerken zorgt er voor dat ieder mens zich kan ontplooien en

ontwikkelen zoals hij of zij dat zelf wil. Al onze ideeën en opvattingen komen hieruit voort.

Dat is ook het idee achter de sportsponsoring van Rabobank Dommel en Aa.

Keukens
Badkamers
Tegels
Natuurs teen
Natuurs teenzageri j 

w w w . p a r T i c o l a r e . N l

ruim 1800m2

keukens, tegels
e n  b a d k a m e r s
in één showroom

parTicol are Bedrijvenweg 11 •  5272 pa Sint -Michielsgestel •  T 073-534 09 30 •  F 073-534 09 31 •  e info@par ticolare.nl
opeNiNgSTijdeN ma-do: 09.00-18.00 uur  vr :  09.00-20.00 uur  za: 10.00-16.00 uur
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Begonnen op de 
racefiets van Rini Wagtmans

Ineens is daar de vraag of je een 
stukje over jezelf wil schrijven 
voor in het clubblad. Deze vraag 
zat er natuurlijk aan te komen als 
nieuw lid van Vlug Trug. 
Ik ben Bart Stevens ik ben 29 jaar 
geleden geboren in Ravenstein 
en woon sinds 3,5 jaar in ’ 
s Hertogenbosch. Hier woon ik 
samen met mijn vriendin 
Daniëlle en onze twee honden. Ik 
ben werkzaam bij BAS Trucks in 
Veghel, dit is de grootste hande-
laar in gebruikte transportvoer-
tuigen van Europa. Hier ben ik 
werkzaam als project manager/ 
Business Developer. Kort gezegd 
houdt dit in dat ik verantwoorde-
lijk ben voor het uitdenken van 
nieuwe IT oplossingen en deze 
ook daadwerkelijk te realiseren. 
 
Op mijn 15e ben ik begonnen met 
fietsen. Eerst een paar rondjes op 
mijn ATB, maar deze trapte behoor-
lijk zwaar, dus ik naar de fietsenma-
ker op zoek naar een goedkope 
tweedehands racefiets. De fietsen-
maker kwam met een schitterend 
oud beestje aan, namelijk een 
Union – Rini Wagtmans. Een stalen 
fiets met de versnellingen op de 
buis en met toeclips. Na wat kle-
ding te hebben gekocht was het 
outfit compleet.

Enkele weken en ritten later ben ik 
lid geworden bij het Stalen Ros in 
Ravenstein. Daar maakte ik mijn 
eerste kilometers in de groep en al 
snel had ik het fietsvirus te pakken. 
Na een paar maanden heb ik mijn 
oude Union in de schuur gezet en 
een “echte” racefiets gekocht. In de 
jaren erna heeft het fietsvirus mij 
niet meer los gelaten en heb ik 
altijd fanatiek in toerverband 
gefietst. 
Enkele jaren ben ik met een groep 

fanatieke fietsers 
van het Stalen Ros 
op fietsvakantie 
geweest. Deze 
vakanties hadden 
altijd als doel om 
een of meerdere 
Cyclosportieven te 
rijden, waaronder 
de Alpen challenge 
in Zwitserland, de 
Fausto Coppi in 
Italië en de drie-
daagse van 
Charleroi in België. 

Natuurlijk kon na al 
deze cyclo’s de 
Marmotte dan ook 
niet ontbreken. In 
2005 heb ik deel-
genomen aan de 
Marmotte, De dag 
zelf was uitstekend 
verlopen. Na 7 uur 
en 42 minuten was 
ik boven op de 
Alpe d’Huez. Wat 
ver boven mijn eigen verwachtin-
gen lag. 

In de jaren erna heeft het fietsvirus 
me niet verlaten, maar is het fiet-
sen wel op een lager pitje komen 
te staan. In eerste instantie vanwe-
ge mijn afstuderen en daarna van-
wege het hebben van een full-time 
baan. In 2007 ben ik ook nog ver-
huisd naar Den Bosch, waardoor 
het meefietsen in Ravenstein 
steeds meer tijd ging kosten van-
wege het op en neer rijden.

Aangezien het fietsvirus nog steeds 
aanwezig was en eigenlijk ook 
behoorlijk zat te kriebelen ben ik 
op zoek gegaan naar een toerfiets-
vereniging in de buurt van Den 
Bosch, hierbij kwam ik al snel uit bij 

Vlug Trug. Ik fiets inmiddels vanaf 
het begin van het seizoen mee met 
de B groep en het bevalt me uitste-
kend. We hebben al mooie tochten 
gereden (ook al waren er verschil-
lende naar of in de richting van 
Ravenstein). 

Ik hoop dat ik nog vele jaren bij 
Vlug Trug mijn fietsvirus kan uitdra-
gen en wellicht dat er de komende 
jaren weer mooie uitdagingen op 
mijn kalender komen te staan. 

Groeten, 
Bart Stevens

Even voorstellen
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COMPLEET ASSORTIMENT

VELUX-DEALER

TAPIJT

RAAMDECORATIE

VERF

BEHANG

GORDIJNSTOFFEN

Piet Cooijmans
H. Hartplein 6, 5275 BM Den Dungen,

Tel. 073 - 594 14 48
www.pietcooijmans.nl

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

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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Op de eerste zondag van juli 
stond uiteindelijk de koppeltijdrit 
op de activiteitenkalender van 
onze toerclub. 

25 leden, waarvan 3 dames, 
kwamen zondagmorgen 
rond 8 uur bij Boer 

Goossens bij elkaar om mee te doen 
aan de koppeltijdrit. Deze activiteit 
telt ook mee voor het clubkampi-
oenschap 2011. Onder het genot 
van een kop koffie werden de kop-
pels gevormd. Elk koppel gaf vooraf 
de gemiddelde snelheid door die 
men denkt te gaan rijden. Elke 3 
minuten ging een koppeltje van 
start, het koppel dat de laagste 
gemiddelde snelheid had opgege-
ven als eerste. De fietsen werden 
door Frank gecontroleerd op kilo-
metertellers, garmins en andere 
navigatiemiddelen, want  dat spul 
werd natuurlijk niet toegestaan.
Nadat iets over 9 uur de laatste 
groep was vertrokken, gingen Frank 
en Frans richting Olland om onder-

weg foto’s van elke koppel te 
maken. 
Nog geen half uur later belde Rien 
Hairwassers die mij wist te vertellen 
dat Wil Siebers was gevallen. Hij 
vroeg of iemand direct met de auto 
naar de plek des onheils wilde 
komen. Wil was samen met Gunar 
als voorlaatste groep vertrokken. Wil 
was waarschijnlijk achter tegen de 
fiets van Gunar gereden en op het 
asfalt gevallen en had een flinke 
smak gemaakt. Toen Frank en Frans 
bij de Koeveringsedijk aankwamen, 
was de ziekenwagen er al en waren 
de hulpverleners met Wil aan de 
slag. Nadat Wil naar het ziekenhuis 
en Veghel werd gebracht, zijn de 
groep van Rien Hairwassers, Ad van 
Caulil en Pieter Rijnbeek niet meer 
verder gereden en rechtstreeks 
terug naar Boer Goossens gegaan.
Na ruim 2 uur arriveerden de eerste 
groep(en) en rond half 12 was ieder-
een binnen en kon de tijden en de 
opgegeven kilometers verwerkt 
worden. De einduitslag was dit jaar 

verrassend nl. het damesteam 
behaalde de eerste plaats. Iedereen 
vond het een mooie tocht ondanks 
dat er enkele toch nog een stuk(je) 
verkeerd waren gereden en dat er 
een groep, ondanks dat ze flink 
doorgereden hadden, uitkwam op 
een gemiddelde snelheid van 
slechts 26 km per uur. Dat krijg je 
natuurlijk als je eerst thuis nog kof-
fie gaat zetten en de klok niet in de 
gaten houdt. Later op de zondag 
kregen we nog te horen dat Wil 
Siebers naar het Radbout ziekenhuis 
in Nijmegen is gebracht en daar aan 
z’n heup wordt geopereerd. 
Wil had door z’n val niet alleen z’n 
heup gebroken maar ook z’n neus 
en oogkas en sleutelbeen. Daarbij 
ook nog een hersenschudding 
opgelopen. Maar goed dat hij een 
helm op had, anders was het mis-
schien nog slechter afgelopen. 

Willie Spierings

Koppeltijdrit zondag 3 juli 2011

De uitslag:
 
1: Astrid van Schijndel en Francis Voets.
2: Herman de Haas en Walter Hairwassers
3: Jo Sanders en Jan Sleutjes
4: Toon Broeren en Angelique Schevers
5: Bert Voets en Peter Goossens
6: Rien van Grinsven en Jo de Laat
7: Christ van den Oetelaar en Henk van Gestel
8: Toon van Gestel en Marcel Michiels
9: Ton Huijbers en Jan de Beer
10: Coen Theunissen en Stefan Wonders

Pieter Rijnbeek, Ad van Caulil en Rien 
Hairwassers (geen uitslag mogelijk omdat deze 
groep de rit niet uitgereden heeft, val van Wil 
Siebers). Wil Siebers en Gunar Johannesson 
(geen uitslag, valpartij Wil).

Herinnering: "CycleStar" 
ATB- veldtoertocht  

25 september a.s. 
Na de nagenoeg vlekkeloos verlopen ATB tocht van vorig 
jaar gaan we er dit jaar natuurlijk weer alles aan doen om het 
de deelnemers minstens net zo goed naar de zin te maken. 
En daarvoor zijn weer een heleboel Vluggers nodig. Er heb-
ben zich een aantal mensen opgegeven om dit evenement 
mee te organiseren. Op onze website, onder 'indeling club-
activiteiten' staat bij welk clubactiviteit je staat ingedeeld. De 
indeling van deze ATB-tocht wordt bepaald in overleg met 
de coördinatoren van de verschillende takenpakketten.
Mocht je iets anders willen doen, dan graag zelf even contact 
op nemen met iemand die daarvoor ingedeeld staat. Maar 
we rekenen er wel op dat jullie begrijpen dat we niet met 40 
man pijlen op kunnen halen, en op andere onderdelen met 
onderbezetting te maken hebben.



Wielersport, 
fietsonderdelen 
en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE 
Schijndel

Tel: 073 - 611 28 33
Fax: 073 - 611 28 34
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Allround en dynamisch
in metaalbewerking 

Innovatieve meedenkers, ontwikkelaars en producentenInnovatieve meedenkers, ontwikkelaars en producenten

Allround en dynamisch
in metaalbewerking 

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

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

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente.

Wij zijn uw bank.

Kom

langs of doe de 

Rentevergelijker

op regiobank.nl

2,0%

2,5%

3,0%

novsepjul
mei

mrtjan decokt
augjunaprfeb

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij

Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000

Rabobank InternetLoyaalSparen
Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

Bron: MoneyView (2010)

M.J. J.A. Foolen-Smits
Groot Grinsel 9
5275 BZ DEN DUNGEN
T (073) 594 15 78
E mjfoolensmits@hetnet.nl
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WTTC Vlug Trug is een club met 200 
leden. Om deze allemaal in het nieuw 
te steken is een hele investering. Het 
resultaat is echter wel dat de sponsor-
naam veel in beeld komt. Omdat het 
contract van een van de sponsoren niet 
werd verlengd moest de club op zoek 
naar een nieuwe sponsor om naast 
Hotel Café Restaurant Boer Goossens 
op de gele shirts te prijken. Gelukkig 
werd net op tijd, voor aanvang van het 
nieuwe wielerseizoen, Mouwrik 
Waardenburg aannemersbedrijf-
wegenbouw bereid gevonden om onze 
vereniging te ondersteunen. Hiermee is 
de club voor de komende jaren verze-
kerd van twee sponsors waarin we alle 
vertrouwen hebben.
Hotel café Restaurant Boer Goossens is 
al 10 jaar een enthousiaste sponsor van 
de club. Behalve voor financiële onder-
steuning zorgt den Boer ook voor ruim-
te en faciliteiten bij activiteiten. Dit alles 
op medisch advies maar dat zal de heer 
Goossens U graag bij een bezoek aan 
zijn zaak uitleggen.
Mouwrik Waardenburg aannemersbe-
drijf –wegenbouw, uit Waardenburg is 
een bedrijf dat flink aan te weg timmert 
en dat mag zelfs letterlijk zo gezien 

worden want zij hebben gezorgd voor 
diverse asfalteringswerken in onze 
gemeente en zijn momenteel bezig 
met de bestrating van het Heilig Hart 

plein.
Bovenstaande foto is gemaakt op 29 
juni. Hierop tonen beide sponsoren 
trots de nieuwe outfit.

	  

Vlug Trug presenteert nieuwe clubkleding

Fietsverzekering geen All-Risk verzekering

Woensdag 29 juni was het dan eindelijk zover!

Hier en daar binnen de vereniging hoor ik dat men denkt dat 
de fietsverzekering die de NTFU aanbiedt een soort van All 
risk verzekering is. Dit is zeer zeker niet het geval. Bij schade 
wordt alleen de schade aan de eigen fiets vergoed onder 
aftrek van een afschrijving van 1 % per maand vanaf de aan-
koopdatum. Schade aan derde zal men dus via de eigen WA- 
verzekering dienen te regelen. Voor wat betreft kleding is er 
eveneens een afschrijving. Geef dus bij de verzekering op 
wanneer je de kleding van de club ontvangen hebt en vraag 
dit desnoods op papier bij onze materiaal man Tiny Huibers. 
Hij verzorgt de kleding en kan zien wanneer iemand nieuwe 
kleding ontvangen heeft. Voor leden die problemen hebben 
met het invullen van het schade formulier of vragen hebben 
hoe ze dit het beste in kunnen vullen is mij telefoonnummer 
073-5941988 of mail j.w.m.m.vdven@home.nl

Hopelijk wordt ik weinig gebeld omdat er weinig ongelukken 
gebeuren
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T 073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl

Als uw kozijn 
perfekt  
moet zijn!
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Met een aantal fietsmaten en fiet-
sende collega’s ga ik in juni 2011 
de Mont Ventoux rijden. Begin 
maart zat ik bij Ger de Heus in 
Andalusië op hoogtestage. Twee 
weken na carnaval is dan de Joop 
Zoetemelk Classic aan de beurt. 
Met Martin Bosch, ook lid 
Vlugtrug, mengen we ons in de 75 
km. Veel voorpret, want ik ben 
geselecteerd voor een gesprek en 
handtekening van de maestro 
himself of op zijn Frans lui-même. 
Ik heb altijd een enorme bewon-
dering voor Joop Zoetemelk 
gehad en de fascinatie voor het 
wielrennen is er door zijn inspan-
ningen niet minder door geworden.

Bij aankomst in Leiden bij het grote 
clubhuis van Swift Leiden, de wielerver-
eniging waar Joop is begonnen, stallen 
we de auto met de fietsen pardoes voor 
de ingang. Het is plaatselijk één grote 
bouwput, her en der worden wegen 
aangelegd en verlegd. De stroom deel-
nemende fietsers is niet te stelpen. Een 
feesttent in voor de startbewijzen en de 
shirts en dan gaan we. Het is prachtig 
weer,maar arm –en beenstukken zijn 
nog nodig. Na een aantal kilometer rij-
den we het groene hart in. Fietspaden, 
pittoreske dorpjes als Rijpwetering wor-
den afgewisseld met een plaats als 
Alphen aan de  Rijn. 
Opvallend veel lekrijders zo vroeg in 
het seizoen. Dat lekrijden begint na een 
kilometer of dertig. Binnen -of buiten-
band zijn na een winter binnenstaan 
kwetsbaar en een groot aantal fietsers 
rijdt lek. We rijden al niet langzaam 
maar worden regelmatig door voort-
denderende pelotonnetjes ingehaald. 
Als deze stilstaan bij een lekke band is 
dit wel wat sneu. We komen zelf meer 

op stoom en het laatste uurtje voordat 
we Leiden weer binnenrijden zitten we 
aan 37 km per uur. Dat is het voordeel 
van de wind die het laatste kwart van 
de tocht flink in de rug waait.

Bij terugkomst in Leiden wacht een 
leuke verrassing, we staan naast Joop 
zijn auto en de meester arriveert even 
later onder luid gejoel van fietsende 
vrouwen. Het hele spul gaat natuurlijk 
op de foto. Mooi is dat Joop zijn eigen 
fiets zoals wij allen hup achter in de kof-
ferbak legt, wielen eruit en deken 
erover en klaar. [hij rijdt een Gazelle 

met dura ace afgemonteerd.]
We wachten in het clubhuis met kroket 
en bier nog op de huldiging van de 
oud-kampioen. Meteen hierna krijg ik 
een handtekening op het shirt. We gaan 
terug naar Brabant. We hebben weer 
een flinke stap gezet in de aanloop naar 
de winderige berg. Deze rit is voor her-
haling vatbaar.
De gps versie van de routes die je kan 
rijden:
http://www.swift-joopzoetemelkclassic.
nl/index.php/routes-en-afstanden.html

Jan Kool

“uit Den Dungen helemaal?” is de verbaasde reactie van Joop...
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Vrijdag 27 mei vertrok ik met 4 
fietsers uit Den Dungen van wie-
lerclub Vlug Terug naar Münster, 
waar we 28 en 29 mei  Münster - 
Venlo – Münster, een  tocht van 
de wielerclub Radsportfreunde 
Münster, zouden gaan rijden. Dit 
is een 2 daagse tocht van 2x 220 
km. 
 

We overnachten van vrijdag op 
zaterdag in het TRYP hotel in 
Münster. Zaterdagmorgen 

gingen we om 5.15 uur ontbijten. De 
jeugd uit Münster ging toen net naar 
huis uit een verder op gelegen disco . 
We moesten ons bij een school verza-
melen, waar we de rugnummers ont-
vingen en de tassen moesten afgeven, 
die naar Venlo gebracht zouden wor-
den. Bij deze tocht is het zo dat je in 
groepen van 20 personen fietst dus no 
1 t/m 20 – 21-t/m 40 en zo verder. Je 
moet in deze groep 2 dagen blijven rij-
den en mag niet naar een andere groep 
gaan. In onze groep waren veel  
Nederlanders ingedeeld waaronder een 
aantal van De Doortrappers uit 
Langenboom. Om even voor 7 uur 
opstellen op het plein voor het Slot, 

waar om 7 uur het startschot werd 
gegeven en een lange kolonne van 180 
renners en helpers, twee motoren met 
verkeers- begeleiders en voor en achter 
een auto met zwaailampen en als laat-
ste 2 wagens van Feuerwehr Münster 
We reden door het mooie Münsterland. 
Tussen de groepen was een ruimte van 
± 200 meter dus ruim een kolonne van 
anderhalve km. Je blijft op de weg rij-

den  dus niet op fietspaden. Via 
Billerbeck en Rosendahl naar de eerste 
pauze in Gescher, waar bananen, 
broodjes en verschillende soorten drin-
ken aanwezig waren. Je moet ´s-mor-
gens alleen wat voor de eerste 50 km in 
je zak steken en voor de rest van de dag 
is er iedere 50 km een verzorgingspost. 
We gingen verder door de dorpen 
Heiden en Raesfeld naar de middag-
pauze, waar we een warme pastamaal-
tijd  met salades kregen. Als je na de 
pauze weer vertrekt gaat eerst weer 
groep 1, dan groep 2 en zo verder tot 
iedereen weer op de fiets zit. Via Wessel, 
Alpen, Lintford en Staelen kwamen we 
aan de Nederlandse grens, waar twee 
motoragenten met blauwe zwaailam-
pen ons door de buitenwijken van 
Venlo naar Motel Van der Valk brachten. 
We hadden deze dag 212 km gefietst. 
De fietsen werden in ontvangst geno-
men en per groep weggezet. Nadat we 
de kaart (sleutel) voor de kamer hadden 
afgehaald was het douchen en daarna 
naar een groot dinerbuffet. Later werd 
ons een wielershirt uitgereikt,  waarvan 
we bij inschrijving de maat op hadden 
moeten geven.
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2e dag Venlo – Münster
Om kwart voor zes zaten we aan het 
ontbijtbuffet en om half zeven werden 
de fietsen weer per groep aangereikt, 
waarna we om 7 uur vertrokken, 
opnieuw met politiebegeleiding uit 
Venlo. Allemaal in het zelfde shirt, die 
we de vorige dag hadden ontvangen. 
De tocht ging de eerste 40 km door 
Nederland, waar we bij de Wellse Hut 
de grens overgingen. Er werd onder 
luid gejuich  afscheid genomen van de 
politie en we reden via Weeze, Kevelaer 

en Kalkar naar de Rijnbrug bij 
Emmerich. Bij het duitse Millingen kre-
gen we weere en warme maaltijd . Door 
Dinxperlo, waar de ene kant van de 
weg Nederland is en de andere kant 
Duitsland, ging de route door een mooi 
gebied met veel kleine weggetjes en 
stiltegebieden naar Bocholt, Südlohn 
en Coesfeld weer naar Münster, waar 
we door de oude binnenstad onder 
veel gejuich over de kasseien naar het 
raadhuis reden. Hier werden we ont-
vangen met muziek en toespraken en 

ieder kreeg een beugelfles bier. We 
hadden deze dag 235 km gereden, 
zodat we over twee dagen 447 km had-
den afgelegd. Terug naar de school 
waar onze tassen stonden. Douchen, 
afscheid nemen en op weg naar huis 
Het waren twee mooie dagen en het 
blijft toch altijd weer een belevenis zo´n 
tocht mee te fietsen.Mijn dank nog aan 
mijn fietsvrienden Jeanne, Jan V., Hans 
en Jan S. van Vlug Terug uit Den 
Dungen voor alle gezelligheid tijdens 
de tocht. Edo Sander.

Even voorstellen: 
Astrid van Schijndel 

Hoi allemaal, velen zullen mij al wel kennen van 
het fietsen, maar voor degene die mij nog niet 
hebben gezien wil ik mij graag even voorstel-
len. Ik ben Astrid van Schijndel en ik ben 44 
jaar. Inmiddels al 24 jaar getrouwd met Ad en 
wij hebben drie dochters. 

Ik woon in Sint-Michielsgestel, maar ben geboren in 
Den Dungen. In ons gezin is iedereen sportief bezig 
zowel, fietsen, hockey, badminton, fitness als hardlopen. 
Sinds half mei ben ik lid van de club en heb ik al vele 
mooie tochten meegemaakt, zoals de Abdijentocht, 
Amerongen, Biesbosch en heb zelfs met Angelique 
Schevers de Elfstedentocht gefietst. Ik ben twee jaar 
geleden begonnen met mountainbiken. Vorig jaar zei 
een collega van mij dat hij een wielrenfiets over had dus 
heb ik deze met schoenen van hem overgenomen en 
ben toen met collega’s gaan fietsen. Het was wel even 
wennen. In oktober ben ik geopereerd waardoor ik 
minimaal een half jaar niet veel kon doen, maar nu gaat 
het steeds beter. Ik vind het heel gezellig en ga ook 
mee op weekend. 

Tot snel op de fiets!



14

Dat d.d. 29-06 Culemborg op het programma stond, een afstand van 145 km
Dat ondergetekende voor het eerst met zijn nieuw racekarretje op pad zou gaan,
Dat bij aankomst bij Den Boer de nieuwe racefiets meteen opviel ,
Dat er meer dan voldoende opmerkingen waren over zijn nieuwe aanwinst,
Dat deze nieuwe fiets een gevolg was van een flink ongeluk in Oostenrijk,
Dat achteraf beschouwd hij heel veel geluk heeft gehad dat alleen de fiets in de kreukels zat,
Dat Toon ook een schitterende nieuwe racefiets heeft en dit hem veel extra “boost” gaf, 
Dat we hierna met de B-groep, 12 personen, richting Culemborg zijn vertrokken
Dat we nagenoeg de hele heenweg de wind van achter hadden, dus dat ging lekker
Dat op de terugweg, na ca 100 km, we de wind vol op kop kregen
Dat we toen een paar ijzersterke kerels op kop hadden, Ad en Jos,
Dat zij toch nog te snel waren voor enkele overige leden, dus werd er rustig aan doorgefietst
Dat we op een gegeven moment ca 23 km per uur reden, wel samen !
Dat we met elkaar konden terugzien op een mooie zware tocht die geen verliezers kende,
Dat de die dag om half 3 thuis waren, 155 km gefietst met een gemiddelde van 28.2
Dat deze Ad een week eerder al  de enige echte klimkampioen van Vlug Trug 2011 is geworden
Dat we Ad van harte feliciteren met deze puike prestatie, een beloning van flink trainen en afvallen 
Dat Ad  hiermee bewijst dat leeftijd niet bepalend is om klimkampioen te worden
Dat het prima is dat “de handicap”  door de organisatie voor ’t eerst is gebruikt
Dat dat ook een reden is om volgend jaar met nog veel meer leden voor die “trui” te gaan,
Dat de commissie een pluim heeft verdiend door voor de goede organisatie,
Dat zij ook een hele nieuwe omgeving hebben uitgezocht, iedereen was vol lof
Dat een mooi parcours ook nog heel veel klimmen betekende, iedereen kon er vol tegenaan, 
Dat d.d. 19-06 de fietsenmarkt weer werd georganiseerd samen met de Braderie,
Dat het inmiddels al de derde keer was dat we tijdens de Braderie de fietsenmarkt hielden,
Dat de weersvoorspellingen al langer niet goed waren, dus regen, geen lekker zomers dagje,
Dat dit altijd gevolgen heeft, er komen veel minder mensen naar de markt,
Dat de uiteindelijke verkoop niet tegenviel ondanks het mindere weer, 14 fietsen verkocht
Dat  de hoeveelheid fietsen die werden aangeboden vergelijkbaar was met vorig jaar, 42 stuks
Dat we veel meer hadden willen verkopen, “de verkopers” van Vlug Trug waren actief genoeg,
Dat we weer een prima plaats hadden voor onze verkoop, dat dank zij Janneke en Hans, 
Dat d.d. 21-06 een zéér grote groep B-mannen en vrouwen vertrok vanaf Huub Den Boer,
Dat de vrouwen op dinsdag goed vertegenwoordigd zijn, ook nieuwe leden,
Dat Astrid en Lisette als nieuw lid niet van opgeven weten, zichtbaar is dat ze hard moeten werken,
Dat geldt vooral bij het aanzetten en als we een brug op moeten, ze geven niet op
Dat zij een pluim verdienen en hebben aan Angelique  goed voorbeeld, zij rijdt intussen kei-goed,
Dat hiermee zichtbaar wordt dat de dames zich goed profileren binnen de club,
Dat het daarnaast heel duidelijk is welke nieuwe leden bij de club zijn gekomen dit jaar,
Dat zij zich nog niet kunnen laten zien in de clubkleding van Vlug Trug,
Dat Rabo-actief er als evenement ook weer op zit, de sponsoring was weer verzorgd door C 1000
Dat er 338 mensen zich hebben ingeschreven om deze tocht weer te fietsen,
Dat de organisatie toch meer inschrijvingen had verwacht, met name in St. Michielsgestel,
Dat daar in het verleden het “kloppende hart” van  Rabo was, dus de meeste inschrijvingen,
Dat dit toch een tocht is die met name door ouderen wordt gefietst, dus weinig jonge gezinnen,
Dat al met al gesteld kan worden dat RABO-actief weer succesvol is verlopen voor de club,
Dat d.d. 03-07 het tweede onderdeel van het clubkampioenschap is verreden, de individuele tijdrit,
Dat de kampioentjes van die dag 2 dames waren, Francis en Astrid, geweldig en beiden gefeliciteerd , 
Dat jullie hiermee een unieke prestatie hebben neergezet in de clubgeschiedenis,
Dat zij hiermee  alle mannen hebben verslagen en Astrid was nog kampioen zonder clubkleding !
Dat zij de volgende keer met fietsen meteen te zien was in de nieuwe outfit van Vlug Trug,

Wist u?
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Dat Astrid zich ook goed laat horen tijdens het fietsen, zij functioneert nu al als assistent captain,
Dat het deze keer wel een hele dubbele dag was, naast de vreugde was er de ernstige val van Will, 
Dat Will giga veel pech heeft gehad en in het ziekenhuis werd opgenomen met ernstige breuken,
Dat de operaties inmiddels succesvol zijn verlopen en we hopen verder op een voorspoedig herstel
Dat de redactie Will alle beterschap toewenst en ook voor zijn vrouw alle sterkte, 
Dat het inmiddels een feit is: Vlug Trug met geheel nieuwe kleding en een nieuwe sponsor.
Dat het schitterend is dat Hotel Boer Goossens weer heeft bijgetekend als sponsor,
Dat “Boer Goossens” nu al heel lang de grote sponsor is  club fietsclub  Vlug Trug, 10 jaar !!!
Dat Hotel Boer Goossens een prima thuishaven is van Vlug Trug en de plek was we altijd vertrekken,
Dat het geweldig is dat Mouwrik Wegenbouw uit Waardenburg  mede hoofdsponsor is geworden,
Dat Mourik Waardenburg hard aan ’t werk is, zij zorgen voor prima bestrating in de hoofdstraat,
Dat het uniek is dat beide sponsoren “broerderlijk” naast elkaar zichtbaar zijn in Den Dungen,
Dat dit tijdelijk zal zijn, totdat de werkzaamheden in ons eigen Den Dungen geheel is opgeleverd,
Dat mede hierdoor Vlug Trug telkens weer op een keurig geplaveide weg fietsend kan vertrekken,   
Dat Mouwrik Wegenbouw nu samen met Hotel Boer Goossens mooi op de shirts staan van Vlug Trug
Dat Vlug Trug nu 7 jaar lang met deze nieuwe mooie shirts in binnen en buitenland blijft fietsen,
Dat er daarom hopelijk in de toekomst veilig en nog met heel veel plezier gefietst kan blijven worden.

Jac 

Even voorstellen: Lisette Schuurmans
Laat ik me even voorstellen: mijn naam is Lisette 
Schuurmans, 39 en ik kom uit Schijndel. Een jaar of 
5 geleden ben ik begonnen met sporten, er moes-
ten de nodige kilo's af. Toen ik met spinnen begon, 
was dat om eerlijk te zijn meer een moet (goed voor 
de conditie) dan dat ik dat nou echt heel leuk vond. 
Mijn trainer zei toen echter al "ik krijg jou nog wel 
op een fiets, en jij gaat dat nog leuk vinden ook!" 
Ja... vast... echt niet!

Wielrennen was voor mij iets dat je volgt op tv, of gewapend 
met een fototoestel naar de criteriums. Dat was leuk. Zelf 
fietsen? Nou nee, niet direct. En toch begon het te kriebelen 
met al dat wielrennen kijken. Dus april vorig jaar heb ik ein-
delijk zelf een fiets gekocht, tweedehands... van mijn trainer... 
Een geweldige fiets en ik ben nog nooit zo blij geweest met 
iets dat ik voor mezelf heb gekocht.

Door mijn eigen trainingsinspanningen is mijn bewondering 
voor de mannen die dit na hun 35e nog steeds professioneel 
doen en goed doen alleen maar verder gegroeid. Dat is vorig 
jaar vlak voor de Tour de France uitgemond in een nieuwe 
website: www.greyjersey.com. Speciale aandacht en een 
nieuwe (virtuele) trui voor de professionele renner boven de 
35. Mannen als Voigt, McEwen, Vinokourov, Pinotti, Ivanov en 

Petacchi verdienen waardering, maar ook de kleinere helden 
zoals Danillo Hondo of Bert Scheirlinckx. En de mannen vin-
den zo'n grijze trui zelf ook een leuk idee, zeggen ze, dus wie 
weet, komt er ergens ver in de toekomst een echte grijze trui 
in de Tour de France...

Door familie omstandigheden heb ik vorig jaar vooral in mijn 
eentje gefietst. In zon en regen. En ik vind het heerlijk om in 
de regen te fietsen. Ik weet het, ik spoor niet helemaal, maar 
dan zit er lekker veel zuurstof in de lucht en kan ik mijn 
warmte goed kwijt. Wind heb ik wel een hekel aan en bergop 
is ook niet mijn favoriet. Bergaf daarentegen wel, en om af en 
toe echt bergaf te kunnen gaan ben ik bereid te klimmen en 
daarom gaan mijn meeste vakantiedagen op in Luxemburg. 
Daar hebben ze bergen die ik aankan, ook al zijn ze soms vrij 
steil, ze zijn niet zo lang en daarna volgen leuke afdalingen, 
lekker met 60-70 de berg af razen.

Maar het rijden in een groep is iets aparts. Het rijden in een 
peloton(netje) heeft toch een bijzondere dynamiek. De ene 
keer heel relaxt, de andere keer heel nerveus. Er zijn nog veel 
dingen die ik moet leren en ik bied bij voorbaat mijn excuses 
aan voor alle stomme fouten die ik ongetwijfeld nog ga 
maken :)
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Wielersport, fietsonderdelen en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE Schijndel Tel: 073 - 611 28 33 Fax: 073 - 611 28 34

 
  

Bramerslandstraat 1 | 5275 HE Den Dungen | T 073-594 1433 
www.partycateringschuurmans.nl 

 

Hèt adres voor de verzorging van al uw: 
  Feesten, partijen en recepties 
  Borrelhapjes en  huzarensalades 
  Warme en koude buffetten 
  Dranken, verhuur  en tenten 
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Zondag, vaderdag,  De Stichting het 
Oude Ambacht,  organiseert op 
deze dag De Braderie. Dus verschil-
lende vaders van Vlug Trug waren 
in actie om op de fietsenmarkt weer 
te doen slagen. 

Jan van de Ven, onze voorzitter heeft so 
wie so iets met de fietsenmarkt, hij is ook 
diegene die deze markt voor Vlug Trug in 
het verleden op de kaart heeft gezet. Jan 
was er dus weer de gehele dag, evenals 
ondergetekende. 
Voor de Braderie zijn we inmiddels ook al 
een begrip, de fietsenmarkt hoort er echt 
bij, dit is ook terug te zien  in de adverten-
ties van de Braderie. 
Voor de derde keer stonden we op de 
Braderie, de eerste keer was helemaal ver-
regend, het resultaat: zeer bedroevend 
qua verkoop en rendement. Vorig jaar 
was er sprake van een tevreden stem-
ming, de helft van de fietsen kunnen ver-
kopen. Het doel voor dit jaar was nog 
meer fietsen binnen krijgen, dan kunnen 
we meer verkopen en hopen op mooi 
weer!
De voorspellingen waren weer slecht, ’t 

zou toch geen herhaling worden van 2 
jaar geleden ! Toen waren we compleet 
verregend, nu viel ’t achteraf wel mee, een 
aantal buien en voor de rest droog. Verder 
was het fris, de bemanning was gekleed 
in de winterjack’s en dat voor de zomerse 
periode! We hadden al zoveel goed weer 
gehad in de voorbije periode, dus weer 
wennen aan de buien en het frissere weer.
Het aanbod van fietsen was weer verge-
lijkbaar met dat van andere jaren, ook zijn 
er steeds meer mensen die weten dat 
Vlug Trug er staat voor de fietsen tijdens 
de Braderie. We stonden nu er niet alleen 
voor de fietsen, ook veel fietsmateriaal 
werd er aangeboden door Vlug Trug. Er 
was zelfs vraag naar speciale voor- of ach-
terwielen, stond toch in de advertentie! 
Jan had ervoor gezorgd dat de kraam 
goed gevuld was met allerlei fietsmateriaal.
Het team, Jan, Maarten, Pien, Jan en 
ondergetekende stonden de gehele dag 
enthousiast hun materiaal te promoten. 
Maarten, al voor de derde jaar in actie, 
kan ook nog het nodige repareren en 
mensen adviseren. Hij is dan zo actief dat 
hij de tijd vergeet en nog langer blijft dan 
is afgesproken. Pien en Jan, beiden voor 

het eerst actief, reageerden enthousiast 
naar de “vele kijkers” en probeerden hen 
over te halen om ook te kopen. 
Het lukte Jan steeds beter om het fietsma-
teriaal, jack’s en shirts te verkopen, want 
eind juni komt de nieuwe kleding voor 
alle Vluggers weer binnen! Het restant van 
de kleding wat nog in beheer was, waren 
met name grote maten, deze hebben we 
goed kunnen verkopen. Het gevolg zal 
zijn dat er steeds meer Dungenaren,  
“Maaskanters” en Gestelnaren met het 
huidige shirt van Vlug Trug fietsen. Dus 
allemaal reclame voor Hotel Boer 
Goossens.  
De fietsenverkoop dan; het eindresultaat 
viel toch wat tegen, een derde van het 
aanbod hebben we kunnen verkopen. We 
hadden op meer gehoopt. Het weer werk-
te niet mee, vele andere kramen stonden 
zelfs leeg. Verder blijven we afhankelijk 
van het aanbod en de mensen die een 
gebruikte fiets nodig hebben cq willen 
kopen. Een geslaagde dag? Gezien de 
omstandigheden en het resultaat mogen 
we tevreden zijn, volgend jaar weer 
beter?!

Jac

Een terugblik op 
de fietsenmarkt
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RTV Steenwijk, dat jarenlang de 
Ronde van Nederland had geor-
ganiseerd, doch daarmee gestopt 
was, heeft nu in de hemelvaarts-
week voor de 1e keer onder 
auspiciën van de NTFU de Tour de 
Benelux georganiseerd, een 5 
daagse tocht door Nederland, 
België, Duitsland en Luxemburg 
van totaal ± 900 km . Ik hoorde 
van Jan Visser uit Den Dungen 
waarmee ik de R.v.N meerdere 
keren mee heb gefietst, dat die 
hem ging rijden,dus heb ik mij 
ook ingeschreven. Het aantal 
deelnemers was ± 120.
 
1e dag : Papendal – Simpelveld 
185 km (01-06-2011)
Ik werd ´s-morgens om half 6 door Hans 
en Jan, fietsers van Vlug Terug uit Den 
Dungen, opgehaald. Na een hartelijk 
weerzien op Papendal met de mensen 
van RTV Steenwijk en andere bekenden, 
kregen we onze startkaart en routebe-
schrijving voor de eerste dag. De tassen 
werden afgegeven aan Jaap, die er voor 
zorgt dat alles aankomt bij de overnach-
tingadressen. Na een toespraak door Piet 
de Jong, die ons een prettige en veilige 
tocht toewenste, werd om even over 8 
uur het startschot gegeven en vertrokken 
we voor de 1e etappe naar Simpelveld. 
Over de Rijnbrug naar Elst reden we naar 
Nijmegen, waar we de voor mij bekende 
pittige klimmetjes zoals Nieuwe Holleweg 

en de Zevenheuvelenweg beklommen. 
Via Gennep reden we bij Heijen langs de 
Maas naar de eerste pauze na 62 km bij 
Camping Leukemeer. Na de brug bij Well 
gingen we langs de westkant van de 
Maas verder langs de plaatsen 
Blitterswyck, het rozendorp Lottum en 
Grubbenvorst naar Kessel. Onderweg 
zagen we verschillende keren borden met 
”Asperges te koop”, die in dit gebied veel 
worden geteeld. Na Maasbracht ging het 
verder via Roosteren, Obbicht en Berg 
waar we de eerste klimmetjes in Limburg 
op moesten. Nadat we door de organisa-
tie nog een paar keer van bananen, repen 
en drinken waren voorzien, begonnen we 
aan het laatste stuk naar Simpelveld waar 
we na 190 km bij ”Huize Damiaan”, een 
voormalig klooster, aankwamen. Fietsen 
wegzetten, douchen, eten en ´s-avonds 

nog wat napraten over de eerste dag.

2e dag : Simpelveld – Echternach 
(Lux) 160 km (02-06-2011)
Na een goed ontbijt en wat boterham-
men voor onderweg te hebben gemaakt 
zouden we klaar moeten zijn voor de 2e 
etappe naar Echternach. Het is onvoor-
stelbaar wat een groep fietsers kunnen 
eten. Via Vijlen reden we bij Gemmenich 
België in, waar we vandaag door de 
Ardennen moesten. Door het mooie zon-
nig weer waren er prachtige vergezichten. 
Na een lange klim naar Baraque Michelle, 
waar de eerste bevoorrading van de dag 
was, gingen we met de wind in de rug 
verder naar St. Vith. Daarna ging de reis 
verder door Duitsland, waar de wegen 
een stuk beter waren dan in België. We 
hadden intussen twee stellen ontmoet, 
Jan en Nel uit Andijk en Rob en Els uit 
Werfershoof lid van TC Grotebroek, waar-
mee we tot het einde van deze dag heb-
ben gefietst. Door Steinebrück , 
Weissenhof , Lichtenborn naar Plasscheid, 
waar we een lange afdaling met meerdere 
haarspeldbochten afgingen. Langs de 
rivier de Sauer gingen we redelijk vlak 
richting Echternach. In Echternach moes-
ten we ergens linksaf en kregen meteen 
na de bocht een zeer steile klim, waar 
velen van de fiets moesten om lopend of 
eerst naar het allerkleinste verzet te heb-
ben geschakeld om verder te kunnen. 

1 t/m 5 juni 2011
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Aan het einde van deze weg lag aan een 
meer het hostel ”Youth Hostel Echtenach”, 
waar we na 163 km aankwamen.

3e dag : Echternach – Maastricht 
180 km (03-06-2011)
Deze dag zou de zwaarste dag van de vijf-
daagse worden. Weer door de Ardennen, 
maar met veel meer klimwerk dan de 2e 
dag. Het weer was prima alleen veel 
tegenwind. We vertrokken om 8 uur en 
reden de eerste 50 km langs de rivier. Op 
de N1, na een paar lange klimmen in 
Luxemburg, reden we onze fietsmaatjes 
van een dag eerder achterop en we heb-
ben vanaf toen alle dagen samen gefietst. 
Na een lange afdaling reden we Clervaux 
binnen. Via Rossmillen  en Binsfeld kwa-
men we na 80 km bij de pauze in Deiffelt. 
Na de koffie, met een flink stuk gebak, 
maakten we ons gereed voor het zwaar-
ste gedeelte van de route. We verlieten 
Luxemburg en reden België weer in waar 
het weer opletten was vanwege de slech-
te wegen. Via Vielsalm en Grand-Halleux 
kwamen we bij ”Cote De Wanne” die 
beklommen moest worden. Deze cote 
had ik al verschillende keren tijdens Luik – 
Bastenaken – Luik gereden, dus ik wist 
wat er kwam. Boven op de Wanne stond 
de bevoorrading.  Even 20 min uitrusten, 
wat nieuw eten en drinken van onze 
begeleiders uit Steenwijk ingeslagen en 
dan de afdaling naar Stavelo,t waar de 
kasseien altijd al slecht lagen.  Ze vonden 
daar dat ze de weg maar open moesten 
breken en via allerlei omleidingen kwa-
men we aan de voet van de ”Haute 
Lavée”, ook een bekende voor mij uit L-B-L 
. Spa en Theux waren de volgende plaat-
sen die we aandeden en daarna naar 
Pepinster, waar we een smalle en steile 
weg naar boven moesten beklimmen . 
Toen we dachten nu hebben we het klim-
men wel gehad, kregen we in Herve nog 
een flinke klim voor de kiezen. Door de 
Voerstreek waar de wegen steeds slechter 
werden richting Neufchâteau, waar we 
voorbij Warsage weer Nederland in reden. 
Eindelijk weer goede wegen en langs 
Eijsden kwamen we om 7 uur en na 183 
km bij Stayokay Maastricht aan. Het was 
een zware dag geweest. 

4e dag : 
Maastricht – 
Dordrecht 180 km  
(04-06-2011)
Na gisteren moest dit 
een redelijk makkelij-
ke dag worden. Het 
weer was prima en 
we vertrokken met 
onze fietsvrienden 
om 7.45 uur voor de 
4e etappe. Door 
België via Veldwezelt 
, Zutendaal , Genk en 
Groot-Breugel kwa-
men we bij de pauze in Hamont. Bij de 
Achelse Kluis reden we Nederland weer 
binnen. Nu kwam ik op bekend terrein. 
Vroeger reden we vanuit Uden (TTV 
Uden) de 160 km lange Kempenroute. De 
temperatuur was intussen flink gestegen 
en als je stilstond was het erg warm. We 
fietsten door het zuiden van Brabant  
langs bos- en heidegebieden tot de 
bevoorrading, waar de mannen ons weer 
stonden op te wachten. Verder naar 
Poppel en Gilze en langs het vliegveld 
naar Rijen, Dongen en Raamsdonk naar 
de brug over de Bergse Maas naar Hank. 
Bij Werkendam gingen we over de 
Banddijk naar de pont over de Nieuwe 
Merwede naar Stayokay Dordrech,t waar 
we na 180 km aankwamen.

5e dag : Dordrecht – Papendal 
162 km (05-06-2011) 
Vier dagen hadden we mooi zonnig weer 
gehad, maar de 5e etappe zou heel 
anders worden. Het was bewolkt en voor 
we vertrokken gingen de regenjasjes al 
aan. De temperatuur was zeker 10  graden 
lager dan de vorige dag, maar het was de 
laatste dag dus op de fiets en rijden. We 
gingen  via Groot-Ammers in de regen 
naar de pont bij Schoonoven, die net  ver-
trok . We moesten 10 min nat en bibbe-
rend van de kou wachten. Langs het 
riviertje  de Vlist, een prachtig gebied om 
te fietsen (jammer dat het regende), 
reden we naar Haastrecht en daarna langs 
de Hollandse IJssel en de Lange 
Linschoten naar Woerden. Door het pol-
dergebied via Kockengen naar Breukelen. 
Bij Breukelen zagen we het in Chinese stijl 

gebouwde Van der Valk hotel-rest. Jan 
ging naar binnen om te vragen of we met 
onze natte kleren naar binnen mochten 
Dit was geen probleem en toen we aan 
de koffie zaten kwamen er plasjes water 
op de houten vloer te staan, maar de ser-
veerster zei: “ dat maken we straks wel 
weer schoon”. Toen we vertrokken zagen 
we een fiets staan onder de eendenkroos 
en  hoorden we dat die van een deelne-
mer was, die kort daarvoor in de sloot was 
gereden en zich denk ik bij v/d Valk stond 
te douchen. Het was droog geworden en 
zo nu en dan liet de zon zich zien. Langs 
Fort Tienhoven fietsten we naar Zeist en 
Austerlitz, de Amerongseberg op. Die kon 
na zoveel dagen geen probleem meer 
voor ons zijn. Door Veenendaal en 
Wolfheze kwamen we na 160 km weer bij 
Sportcentrum Papendal aan, waar we na 
het douchen een erg leuke herinnering 
kregen. Nadat we samen met onze fiets-
vrienden, waar we ontzettend fijn mee 
hadden gefietst, gebruik konden maken 
van de Indische rijsttafel, namen we 
afscheid van hen en de organisatoren. 
Voor alle helpers van RTV Steenwijk 
niets dan lof. Het was weer een prachti-
ge tocht met goede verzorging tijdens 
de overnachtingsplaatsen en onderweg. 
Nog een persoonlijke suggestie : Maak de 
routes door de Ardennen wat korter en 
maak in België meer gebruik van de jaag-
paden langs het kanaal (veiliger en mooi-
er en je hoeft niet steeds achterelkaar te 
rijden). Verder was het prachtig. Misschien 
tot volgend jaar.
Een tevreden fietser : Edo Sander uit 
Uden.
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Smaken 
verschillen
Ja, en daarom bestaat er een bekend gezegde : “Over smaak valt niet 
te twisten”. Dus nadat  ik mijn zin de laatste twee vakanties had gehad 
en deze in het teken hadden gestaan van zon en zee was nu mijn part-
ner Jan Jansen aan de beurt met andere interesses...
Door Pien van Maastrigt & Jan Jansen
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Gelukkig houden we wel allebei 
van sportieve vakanties, dus bij 
de zon en zee was weinig 

strand te vinden. Maar wel ging de 
duikuitrusting mee om het onderwater-
leven te bewonderen in de Rode Zee in 
Egypte en de koraalriffen en atollen van 
de Malediven. Beide vakanties werd er 
natuurlijk ook wrak gedoken, want dat 
blijft mij natuurlijk trekken mede van-
wege mijn vroegere beroep.

Dit keer zou het echter echt anders 
worden , de race fietsen gingen mee 
naar de bergen van de Dolomieten in 
Italië. We zouden daar eerst een “trai-
ningsweekje” hebben om af te sluiten 
met de Dolomieten Marathon die dit 

jaar voor de 25ste keer gehouden werd. 
Deze sportieve prestatietocht voor wie-
lertoeristen , is de Italiaanse tegenhan-
ger van de Franse “Marmotte”. Deze had 
Jan reeds , samen met Ger de Heus, in 
2010 gereden. De Marmotte was 174 
km lang met 5000 meter hoogtever-
schil. De route: Bourg d'Oisans-Col du 
Glandon-St Jean de Maurienne-Col du 
Télégraphe-Col du Galibier-Col du 
Lautaret-Alpe d'Huez.

Maar dat wel over ZEVEN passen en dus 
klimmetjes verdeeld. 

En het zijn niet de minste passen : 
Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, 
Campolongo (bis), Giau en Valparola.  
Gelukkig (voor mij) kun je ook onder-
weg nog kiezen voor een alternatieve 
route van 106 km/3090 m of de 
Sellaronda 55 km/1780 m.

 Maar zoals gezegd, zover was het 
voorlopig nog niet. Eerst konden we 
nog trainen en/of vakantievieren in dit 
supermooie gebied. Ons hotel was in 
Pedraces. De zondag na aankomst eerst 
dus maar eens de Gardena pas tegen-
gesteld opgereden om te kijken hoe de 
beentjes waren na de lange autorit. De 
dagen erna de drie rondjes afzonderlijk 
verkend om parkoers kennis op te 

doen. De woensdag had Jan wat te gek 
gedaan met de Giau op fietsen en had 
behoorlijke kramp gehad. Daarom hield 
hij de donderdag een rustdag en heeft 
mij begeleidt met mijn extra fietsdag 
over de Passa Fedaia. Weliswaar werd 
deze fietstocht ingekort vanwege de 
enige regen die wij deze week hebben 
gehad. Vrijdags was het weer warm en 
mooi weer en zijn we weer samen op 
de fiets geklommen, en om ook eens 
wat anders te zien als het Sella Massief 
zijn we richting Passo delle Erbe gere-
den. Ik moet zeggen dat dit een aardige 

“Bossche” pas is. Dat wil zeggen dat ik 
dat bekende Bossche woord zeer veel-
vuldig in de mond heb genomen… 
gezien de zwaartekracht wilde mijn 
fiets naar beneden, terwijl ik toch echt 
naar boven wilde. Er kwam geen einde 
aan!! Lengte 15 km, hoogte 1875 m, 
hoogteverschil 748 m, met een maxi-
maal stijgingspercentage van 16% en 
de laatste paar km kwam het stijgings-

percentage niet onder de 9%... 
Zwaarder als de Giau, vond ik , maar dat 
kon er ook aan liggen dat ik ondertus-
sen alle verkoudheidsbacillen had over-
genomen van Jan. 
Ik was dan ook blij dat ik eindelijk boven 
in het restaurant van een welverdiende 
versnapering kon gaan genieten. 
Overigens smaken verschillen… De 
meningen over onze clubkleuren in het 
clubtenue zijn ook verdeeld. Het geel is 
niet echt modieus en mooi te noemen. 
Maar de kleuren van het Maratona dles 
Dolomites jubileum tenue is ook voor 

	  

Deze Dolomieten Marathon is echter “maar” 138 km lang met 
een totaal hoogteverschil van 4190 meter...
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de liefhebber. Slanke, 25 jarige 
Italiaanse mannetjes staat het mis-
schien nog wel maar … Ach, oordeel 
zelf… mooi ???

Zaterdag was een rustdag ingepland 
om de volgende dag fris en fruitig aan 
de start te kunnen staan.
Weliswaar heb ik de spiertjes nog op 
spanning weten te houden met een 3 
uur durende wandeltocht in de bergen. 
Een hele mooie afwisselende route 
door de alpenweiden, bos, bergmeer-
tjes, singeltracks langs afgronden met 
hele mooie uitzichten etc. etc.

Ja en zondag was dus de dag van de 
apotheose !! Vroeg aan het ontbijt, 
want reeds om 05.30 uur moet er rich-
ting de start worden gefietst. Wat een 
belevenis, 9000 zenuwachtige mensen 
staan om 06.00 uur gereed, 
 
helikopters van de RAI vliegen over en 
doen live op TV verslag van de tocht. 
Voor de rest is het doodstil, wat een 
spanning. Om 06.30 uur klinkt het start-
schot, met daarna het geluid van hon-
derden schoenen die in de klikpedalen 
geklikt worden. Ook daarna blijft het 
stil, iedereen is bezig met de eerste klim 
vanuit Corvara naar de Campolongo 
pas. Een enkele Italiaan voert wel het 
hoogste woord maar bij de meeste 
mensen hoor je alleen de zware adem-
haling.

Op de volgende beklimming naar de 
passo Pordoi , zie je door de vele haar-
speldbochten mooi wie er allemaal 
voor en achter je fietsen in één groot 
lang lint. 

Daarna komt de Sella aan de beurt. 
Sommige bochten zijn steil en verve-
lend , maar na Passo delle Erbe valt 
alles mee. Als laatste van het rondje is 
de Gardena pas aan de beurt. En dan 
blijkt dat ik makkelijk de doorkomsttijd 
in Corvara haal om door te gaan voor 
de 106 km. Dus de afdaling leg ik jode-
lend van vreugde af. Wat een heerlijk 
gevoel is dat dalen. Zeker als je geen 
tegengesteld verkeer, auto’s & bussen 
hoeft te verwachten in de bochten. 
Dan weet je dat je nog zo’n mooie kilo-
meters lange afdaling krijgt na de twee-
de keer Campologno, dus ook die ga ik 
fluitend op. Weliswaar niet zo snel, 
maar wel met volle teugen genietend. 
Beneden aangekomen blijkt dan wel 
dat ik net 20 minuten te laat ben om 
ook de Giau nog mee te pakken. Daar 
mag ik niet meer door. Maar ach echt 
rouwig ben ik daar niet om.

Want , Ja ook daar verschillen de sma-
ken. De ene wil voor een goede tijd ( 7 
uur 9 minuten ) gaan, en voor de maxi-
male afstand (138 km) en hoge snel-
heid (gemiddeld 19.3 km/uur) , en de 
ander wil gewoon een mooie tocht en 
deze goed uitrijden… 
Meer foto’s en tijden en andere info 

kunnen jullie vinden op de website : 
http://services.datasport.com/2011/
velo/maradolo/LANDNL.HTM & http://
www.maratona.it/home.php?setlan=en 

Maar feit blijft : wat is het een mooie 
belevenis. Ik kan mij niet voorstellen 
dat de smaken daarover verschillen !!! 
Het is aan te raden om volgend jaar 
met de 26ste editie van de Marathon 
mee te fietsen! Het biertje na afloop 
smaakt verrukkelijk al is het geen 
Trappist ;-) 
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