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Voorwoord		

27e jaargang 04-09

Afgelopen maanden heeft Vlugtrug en individuele vluggers niet stil gezeten. Zo zijn er aardig wat tochten gefietst en
activiteiten geweest. Het leuke is dan ook dat aardig wat stukjes zijn geschreven worden, zodat iedereen de prestaties kan lezen. Gelukkig hebben ook een aantal nieuwe leden een mooi stukje geschreven waarin ze zich voorstellen.
In de afgelopen maand hebben een aantal vluggers meegedaan aan toertochten in het buitenland. Zo hebben Mark
en Erik meegedaan aan de Trans-alp. Hebben Hilde, Cees, Rob en Jochem meegedaan aan de Maratona dles
Dolomite en Ger Heus aan de Martmotte. Ieder heeft daar een mooie prestatie geleverd en een mooi verslag
geschreven. Nu weet ik dat er meer Vluggers zijn die pittige Cyclo’s/ Toertochten hebben gefietst. Het lijkt mij leuk
om daar ook een verslag met hun bevindingen over te krijgen. Zo kunnen alle Vluggers meegenieten en misschien
dezelfde tocht in de volgende jaren ook fietsen.
Maar je hoeft niet alleen maar naar het buitenland om een mooie tocht te fietsen. Kinderdijk stond afgelopen maand
op het programma. Een aantal Vluggers hebben het slechte weer getrotseerd en hebben ook nog zelfs van de
natuurlijk en het mooie Nederlandse landschap mogen genieten. Al was het genieten niet meteen na de tocht afgelopen. Door de rond vliegende haartjes van de Processierups hebben er een aantal nog wel wat kunnen krabben.
Gelukkig had onze kruidendokter daar een goed remedie voor.
Afgelopen tijd zijn er ook weel veel activiteiten geweest bij Vlugtrug. Op vaderdag is de koppeltijdrit gereden. Aan
het begin van de rit kon er weer het gemiddelde worden opgegeven. Aan de hand daarvan werden er koppels
gemaakt. Er werd weer gestreden voor mooie prijzen en punten voor het clubkampioenschap.
Ook dit jaar was er een fietsmarkt. Dit jaar was het niet gekoppeld aan de rommelmarkt, maar aan de braderie. Aan
de verkopers heeft het niet gelegen, maar het weer, de standplaats op (of juist naast) de Braderie en de nog onbekende fietsmarkt op de Braderie strooide roet in het eten.
Na al deze activiteiten zou je bijna denken dat alles is geweest, maar dat is zeker niet het geval. De aankomende
maanden staan weer bol met leuke activiteiten. In september is het clubweekend gepland. Dit jaar is het in Schin op
Geul. Er is weer een heel programma opgesteld, zodat niemand zich hoeft te vervelen in dat weekend.
Om het ATB seizoen weer in te luiden is er weer de Cycle star ATB tocht. Dit gaat plaats vinden op 27 september.
Afgelopen jaren was dit een groot succes. Om dit goed te laten verlopen zijn er flink wat medewerkers nodig.
Gelukkig is er een planning gemaakt om alles in goed te laten verlopen.
Aan al het goede komt een eind en zo ook aan het wegseizoen van 2009. Om dat weer in stijl af te sluiten is er weer
een feestavond. Deze gaat plaatsvinden op 17 oktober! Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de
(grote, leuke) verhalen op tafel komen van het afgelopen seizoen. Ben benieuwd of er gelijk ook leuke plannen voor
het volgend jaar worden afgesproken.

Meld je aan!
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Op zaterdag 17 oktober zal als
afsluiting van het wegseizoen de
jaarlijkse feestavond bij Boer Goossens
plaatsvinden.
Vanaf 21.00 uur zal het feest beginnen
en duren tot in de late uurtjes….?

Meld je aan!

!

De kosten zijn €10, - per persoon.
Opgeven voor feestavond vóór
11 oktober telefonisch of per mail
bij: hildevdvelde@hotmail.com
tel: 06-16395112
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Domenica 05-07-2009

MARATONA DLES
DOLOMITES

Eindverslag

4 juli 2009, the day before - In ons overnachtingdorp Pedraces, zo’n 5 kilometer van La Villa,
waar morgen de startplaats is van de Dolomiti
Maratona hebben ze een compleet wielerdorp opgezet. Fabrikanten showen hier de
nieuwste fietsen, schoenen, accessoires,
snufjes op fietsgebied en heel veel kleding.
Vooral Pinarello zijn hier erg in trek. De
Italianen in deze regio, zijn echt helemaal
wielergek en dat laten ze merken ook. Ze willen er allemaal gesoigneerd bijlopen, waarbij
fiets, helm, shirt, wielerbroek, schoenen en zelfs
de sokjes volledig op elkaar afgestemd moeten zijn.
Het is een genoegen om dat allemaal te aanschouwen,
een waar lust voor het oog. Als je daar zo rondloopt, word
je er vanzelf mee besmet. Wielrennen is meer, dan alleen maar
zo hard mogelijk je benen rond laten gaan. Het is een beleving.
In Pedraces moesten we ook ons startbewijs ophalen. Nadat je je gelegitimeerd had, kreeg je van de organisatie een goed gevulde plastic zak, waarbij naast je startnummer met chip, ook
een prachtig wielershirt zat, een bijpassende bidon, sportrepen, poederzakjes met sportdrank, goede informatie over de tocht zelf en natuurlijk het
nodige reclamemateriaal. Ondanks de
vele deelnemers, verliep alles heel soepel, het was perfect geregeld. De
Italianen hebben wel wat kleinere
confectiematen maten, dan wij
Nederlanders gewend zijn. Zowel
Hilde, Jochem, Cees als ik, moesten
dan ook ons gekregen shirt, tegen een
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wat grotere maat omruilen, maar ook
dat was geen enkel probleem en zo
gebeurd.
5 juli 2009, 04.30 uur, wakker worden!
Ruw word ik verstoord door mijn GSM
wekker. Eruit, want we hadden afgesproken dat we om 05.30 uur richting
La Villa zouden vertrekken om op tijd
bij de start te staan. Het was rustig aan
het ontbijt. Je hebt toch altijd een
bepaalde spanning, hoe de tocht zal
gaan verlopen. Die spanning hoort er
ook bij. De onzekerheid over de vorm
van de dag, wat gaat het weer doen,
de vraag of je banden heel blijven, hoe
ga je die 7 cols verteren, maar vooral

ook, kom ik ongeschonden uit de strijd
met al die gevaarlijke afdalingen met
zoveel medefietsers. Het geeft de tocht
extra glans. Cees had die ochtend, een
vervelend opspelende maag en
besloot daarom wat later te starten en
achter in de lange rij aan te sluiten.
Daar hij daags ervoor, nog een lange
autorit had moeten maken, besloot
Cees vooraf al, om de middenafstand
van 105 kilometer te gaan rijden.
05.30 uur richting de start
Zodoende vertrokken Hilde, Jochem
en ik om 05.30 uur richting La Villa. De
weg van Pedraces naar La Villa is weliswaar niet ver, maar loopt wel vervelend gestaag opwaarts. Net iets meer
dan vals plat dus. In La Villa aangekomen was alles prima georganiseerd.
Door vrijwilligers en Carabinieri werden we keurig verwezen naar onze
startplaats. En Route had dit jaar voor
het eerst, bij de organisatie kunnen
bewerkstelligen, dat hun deelnemers
vooraan in groep 2 mochten plaatsnemen. Het geeft je een machtig gevoel
als je langs die vele duizenden fietsers
helemaal naar voren wordt gedirigeerd
tot vlak achter de wedstrijdrijders.

06.25 uur, de zegen van de paus
Vlak voor de start klonk een stem
door de luidsprekers en vele luisterden aandachtig toe. Later hoorde wij,
nietsvermoedend, dat het een ingesproken boodschap van de paus was
geweest, die ons allen inzegende voor
een goed afloop. Jammer, dat we er
ons, op dat moment niet van bewust
waren, want iedere steun voor zo’n
helse tocht was zeer welkom. Het
gebulder van de helikopter, die boven
onze hoofden cirkelde maakte alles
nog mystieker en spannender. De
tocht zou namelijk live op RAI 3 uitgezonden worden.
6.30 uur, eindelijk is het tijd
om te vertrekken
Het startschot heeft geklonken, je
voelt je adrenaline in je lijf. Nerveus
werp je een laatste blik op je fiets.
Natuurlijk is alles dik in orde, daar zal
het niet aan liggen. Vijf minuten later
zie je de eerste renners voor je in
beweging komen. We geven elkaar
nog een laatste “high five” en spreken
af dat we bij de finishlijn elkaar zullen
weerzien. Je klikt een voet alvast in je
pedaal en beseft dat het avontuur nu
echt is begonnen.

De hele meute gaat richting het 4
kilometer verderop gelegen Corvara,
waar je door rijendikke menigte aangemoedigd wordt. Dat is echt kicken,
iedereen is zo enthousiast, de agenten, de dorpelingen, familie of geheel
onbekende vakantiegangers, iedereen
laat zich horen en doet mee. Het is
geweldig, om dit mee te maken. De
eerste klim, de Passo Campolongo, is
relatief gemakkelijk en niet zo stijl. De
afdaling is heerlijk en in volle vaart
dender je het skidorpje Araba binnen,
waar gelijk de tien kilometer lange
Pordoi beklommen mag worden. Een
lekker lopende klim, bovendien in de
vroege ochtend geheel in de schaduw. Bovenop is een monument van
Fausto Coppi. Helaas, nu even geen
tijd om dat te gaan bekijken. Daarna
lekker afzoeven naar de Passo Sella.
Toch wel frisjes en het windjack komt
me goed van pas.. Het gaat lekker en
ik hou me dan ook niet in, op reserve
rijden komt geheel niet in me op en
tijdens de klim van de Sella, geef ik
nog wat extra gas. Na de Passo
Gardena volgt een geweldige afdaling
richting Corvara. Hier kun je je volledig laten gaan. Met snelheden van dik
boven de tachtig passeer ik een dorpje. Als een TGV zoef je er doorheen. Ik

kan me niet voorstellen dat de mensen die langs de kant van de weg
staan, ook maar een glimp van
iemand kunnen herkennen, met dit
soort snelheden. Het enthousiasme is
er niet minder om. Overigens heeft de
organisatie bij iedere gevaarlijke passage of gevaarlijke bocht mensen met
vlaggen staan. Ze hebben werkelijk
overal aan gedacht en laten niets aan
het toeval over. Hier kunnen die
Fransen, met hun Marmotte, nog wat
van leren!
09.05 uur, 2e passage Corvara
Na precies 2 ½ uur fietsen bereik ik
voor de 2e keer Corvara. Nog meer
publiek is toegestroomd en je waant
je als fietser in een spannende bergetappe van de Tour de France. Het
Sellarondje van 55 kilometer zit er nu
op. Slechts enkele fietsers, besluiten
om richting finish te gaan en het overgrote deel gaat dan ook links af, om
de tocht te vervolgen. Het moet
gezegd, ook al zou je besluiten om
alleen het Sella rondje te rijden, dan
nog is deze tocht, de moeite van de
reis waard. Je inspanning wordt ruimschoots gecompenseerd door geweldige panorama’s, watervallen en overig natuurschoon.
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Voor de 2e keer wordt de Campolongo beklommen. Ik merk bij mezelf,
dat het al niet meer zo soepel gaat, als
de eerste keer. Niet zeuren Rob,
gewoon doorstoempen! Nu volgt een
gestaag aflopend gedeelte richting de
col Le Sante Lucia . Dit puistje wordt
niet eens meegerekend in de zeven te
overwinnen bergen. Ik vind dat rotding echter lastig zat en ben dan ook
blij dat ik boven ben. Snel wat proviand naar binnen slaan bij de bevoorrading op de Belvedere, waar je een
prachtig uitzicht hebt op de vallei.
Helaas is dit niet aan mij besteed. Ik
heb andere zorgen, hoe ga ik in godsnaam die lastige steile Giau overleven? Wanhopig werk ik snel nog maar
een gel weg. Wat een zoete troep! Met
veel water probeer ik het te verdunnen zodat ik het toch nog door mijn
keel kan krijgen.
Het tijdsbesef valt weg
Geen flauw idee hoe laat ik aan de
Passo Giau ben begonnen. Wat ik wel
weet is, dat ik reeds na een paar honderd meter, helemaal stil viel op de
klim. De door mij zo aanbevolen en
gepredikte “vooral in je ritme blijven
rijden” was bij mij in ieder geval helemaal niets meer van over. Wat heb ik
die rotberg vervloekt. Het leek wel een
eeuwigheid te duren, eer ik de top
bereikt had. Oké, ik ben niet van me
fiets af geweest, maar ik was best blij,
dat ik besloten had, om maar niet in
mijn klimkampioen-shirt van Vlug Trug
van start te gaan. Ik ben bang, dat ik in
dat geval enkele smalende blikken,
had moeten incasseren. Wel moet
gezegd worden, dat zo om me heen
kijkend (met die snelheid heb je daar
tijd genoeg voor) het merendeel wat
om me heen fietste, ook niet meer al
te fris op hun fiets zaten. Dus eigenlijk
paste men zich heel goed aan elkaar
aan en viel ik dus waarschijnlijk veel
minder op als ik aanvankelijk vreesde.
Na die eeuwigheid klimmen en al dat
gezamenlijke leed bereikte ik eindelijk
de top. Wat volgde was een lange
enerverende afdaling richting de laat-

ste klim van de dag. Deze Passo
Falzereggo/Valperola is eigenlijk, de
makkelijkste in de reeks van zeven,
maar na al zijn voorgangers, kan zij je
toch nog behoorlijk pijn doen. Het
voordeel is, dat bij het bereiken van
de top van deze klim, je weet, dat
slechts een grote lange afdaling resteert naar La Villa. Vanaf La villa is het
nog zo’n 4 km vals plat omhoog naar
de finish in Corvara. Maar eenmaal in
La Villa aangekomen, soupeer je de
laatste energie uit je lijf en doet de
adrenaline de rest!.
13.45 uur Corvara over de eindstreep
Onder luid applaus van al die mensen,
passeer je dan die eindstreep waar je
de laatste uren zo naar verlangd hebt.
Door de plaatselijke speaker word je
persoonlijk ingehaald en verwelkomt.
Het gevoel dat je het uiteindelijk
gered hebt, maakte aardig wat emotie
in me los. Bij vertrek wist ik natuurlijk
wel, dat ik niet meer de echte topvorm had, van eind mei, begin juni.
Dat doet er ook niet toe, want voorafgaand aan zo’n tocht komt iedereen
wel iets op zijn pad tegen, waar hij of
zij zich dan toch zal moeten aanpassen. Ik was dan ook heel tevreden met
mijn prestatie. Ik ben echt tot het
uiterste gegaan en heb me volledig
leeg gereden. De voldoening was dan
ook groot toen ik over de streep kwam.

De rondemissen Bianca en Linda stonden ons hier al op te wachten.
Ook Jochem en Hilde waren tot op de
bodem gegaan en hadden het fantastisch gedaan. Cees met heel weinig
trainingskilometers in de benen, had
de middenafstand heel knap volbracht. Ik vind dan ook dat we alle
vier heel trots mogen zijn op onze
mooie prestatie en daar met volle teugen van mogen nagenieten. De maratona is echt aan te bevelen. Qua organisatie, entourage, beleving en
schitterende natuur is het echt een
hele happening. De keuzemogelijkheid, voor drie afstanden maakt het
voor vele mogelijk, om dit evenement
te ervaren. Ondanks de vele deelnemers slaagt men erin, om iedere deelnemer het gevoel te geven dat hij of
zij diegene is, om wie het vandaag
gaat. Deze dag staan de fietsers centraal en daar heeft men in deze regio,
heel veel werk van gemaakt. Ondanks
dat ik flink heb afgezien, heb ik er met
volle teugen van genoten. Dit smaakt
naar meer! Ik hoop dan ook, dat ik
deze prachtige tocht nogmaals mag
ervaren, maar dan wel met mijn Marmotte-maatje Jo Sanders, die helaas
moest afhaken, er dit keer ook bij.
Rob de Laat

Moe maar voldaan...
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Even voorstellen: Luc Beckers
Oorspronkelijk kom ik uit Limburg en dat kan je nog goed horen. Samen met Margo en ons zoontje Raf
(van 17 maanden) wonen we sinds een jaar of vier in Vught. Vantevoren woonden we in het centrum van
's-Hertogenbosch. Ik ben 38 jaar en werk bij de gemeente Tilburg als beleidsmedewerker Sociale Zaken.
Ik ben begonnen met fietsen op
mijn zeventiende, nadat ik met
voetballen een ernstige blessure
aan mijn rechterknie (kruisbanden,
meniscus en kraakbeen) had opgelopen. Van mijn ouders heb ik toen
een racefiets van het merk Sjefke
Janssen (wielrenner die eind jaren
veertig tweemaal aan de Tour de
France deelnam) gekregen. Na een
aantal jaren veel in het Limburgse
heuvelland te hebben gefietst,
kreeg ik in mijn studentenjaren
steeds meer andere interesses
(ahum..). De fiets is hierdoor langzamerhand wat op de achtergrond
geraakt. Zes jaar geleden kreeg ik
echter weer zin om op de fiets te
stappen. En na aanschaf van een
Ridley-racefiets ben ik weer begonnen met zondagochtend-ritjes. Dat
beviel goed en langzamerhand
begon ik steeds meer en langere
afstanden te fietsen. Soms met
vrienden / bekenden, maar meestal
alleen.
In principe rijd ik het hele jaar door,
alleen als het hard regent of meer
dan 2 graden vriest dan hoeft het
van mij niet. Naast diverse min of
meer vaste rondjes (met allerlei varianten natuurlijk) door het Brabantse

landschap, rij ik ik ook geregeld vanuit Vught naar mijn ouders in
Munstergeleen (Limburg) of mijn
schoonouders in Ulft (achterhoek).
Ik kijk vantevoren dan wel even op
de kaart hoe ik ongeveer wil rijden,
maar ik vind het leuk om verschillende routes uit te proberen. Dat je
dan wel eens verkeerd rijdt en wat
meer kilometers af moet leggen,
neem ik dan maar voor lief. De fiets
gaat sowieso altijd mee als ik naar
mijn ouders in Limburg ga, want dat
blijft toch de ideale fietsomgeving
wat mij betreft. Ook op vakanties of
een weekendje Ardennen neem ik
de fiets standaard mee. De laatste
jaren gaan wij meestal naar Italië,
vooral Toscane en Umbrië zijn favoriet. De foto's zijn van vorig jaar juni
toen ik in zuid Toscane de monte
Amiata opgereden ben. Met 1734
meter en veel steile stukken echt
een behoorlijke beklimming.
Omdat ik dit jaar meer en wat intensiever wilde gaan fietsen, ben ik
begin maart lid geworden van Vlug
Trug. Rijden in een groep bevalt
goed en het stimuleert mij in ieder
geval om vaker op de fiets te stappen. Ik vind ik het ook nog steeds
heerlijk om alleen te fietsen, maar

dat zijn dan meestal tochtjes in of
naar Limburg, dan wel de achterhoek. Dit jaar heb ik buiten de Vlug
Trug tochten ook de Amstel Gold
toerversie en Limburgs Mooiste
(beide 150 km) gereden. Mooie
route allebei en goed verzorgd,
maar alleen veel te druk. In
Limburgs Mooiste ben ik na zo'n
120 km door onervarenheid van
een medefietser trouwens nog in
een afdaling gevallen. Maar op
wonderbaarlijke wijze (ik landde in
de brandnetels) zonder veel schade.
Ook heb ik in mei van dit jaar nog in
Toscane gefietst in de buurt van
Volterra en Cecina. Mooie omgeving
(vooral als alles nog groen is!) met
veel natuur en heuvels tot 700
meter. Door het warme weer (twee
weken boven de 30 graden) was dat
soms best afzien.
Voor de rest van dit jaar heb ik geen
concrete fietsplannen meer, al sluit
ik niet uit dat ik in augustus of september nog een mooie toertocht in
Limburg of België maak. Daarnaast
zal ik natuurlijk geregeld om 08:00
of 19:00 uur bij de kerktoren van
Den Dungen staan. Ik zie jullie dan!
Luc Beckers
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Wist u?

Dat het nog al eens kan verkeren tijdens het fietsen bij Vlug Trug,
Dat d.d. 07-06 het rondje Culemborg op het programma staat voor de B-ploeg, 135 km,
Dat op deze ochtend een grote groep mannen klaar stond om samen deze tocht te fietsen,
Dat na de Bommelse brug er landelijk verder werd gefietst, was dat richting Culemborg ?
Dat door Chris handig de groep verder werd gestuurd, echter het werd richting Tiel,
Dat voor niemand dat veel uitmaakte, als er maar pauze en koffie is !
Dat werd afgesproken tijdens de pauze dat we terug zouden gaan middels een paar (veer)pondjes,
Dat deze alternatieve route toen de naam kreeg van de “pondjesroute”,
Dat op het fietspond de dekvloer zo lekker warm was en iedereen daarom op het dek ging zitten,
Dat het op dat moment meer een vakantieroute leek, samen relaxed zittend op het fietspondje,
Dat daarna er weer gewoon gefietst moest worden over de dijk richting Rossum,
Dat op een gegeven moment er weer gestopt werd, Peter was bijna zijn lens kwijt,
Dat we samen rustig wachtten opdat Peter het hulpmiddel weer mooi op zijn oog kon plakken,
Dat dit niet goed lukte, de wind zorgde ervoor dat de lens weg waaide ,
Dat daarna de halve groep op de grond lag, zoekend naar de lens of was het de weg naar Culemborg ?
Dat iemand riep dat je dan nog beter een hoorapparaat kan hebben, die waait niet weg !
Dat dan weer blijkt dat we toch met een oudere groep fietsen, met hulpmiddelen voor lichte handicaps,
Dat het voor het fietsen niet veel uitmaakt en ook niet voor de gezelligheid,
Dat het niet meevalt als je op een gewone dinsdag een bekend rondje omgekeerd gaat fietsen,
Dat het is gebleken dat zo’n bekend rondje dan lastig fietsen is zonder verkeerd te rijden,
Dat we er altijd wel weer uitkomen en daarna het gewone trainingsritme weer snel oppakken,
Dat Chris soms nog onbekende kwaliteiten heeft en dat hij dit zelf ook nog niet weet,
Dat het op een dinsdagavond dreigde te gaan regenen en hij zoals gewoonlijk bepaalt hoe we fietsen,
Dat achteraf bleek dat we die avond echt rondom een hele fikse bui heen zijn gefietst,
Dat als er ’s avonds gefietst wordt en het is een beetje fris er gegarandeerd “lek” gereden wordt,
Dat er dan ca. 5 of 6 personen van de fiets springen en dan langs de weg “wild staan te plassen”,
Dat Marc onlangs weer is aangesloten bij de B-groep, na een periode van ziek te zijn geweest,
Dat hij daarna eerst weer is begonnen in de C-groep om kracht en ritme op te doen,
Dat deze opbouw Marc goed is bevallen, dat hij hierbij ook pillen had gekregen om aan te sterken,
Dat hij deze pillen heeft gekregen van een “medicijnman” binnen de club,
Dat deze persoon vooralsnog onbekend wenst te blijven omdat de nawerkingen nog onbekend zijn !
Dat nu al wel duidelijk dat Marc weer rijdt als een speer, is hier sprake van dope ?
Dat na een jaar pas duidelijk is wat de eventuele gevolgen, positief of negatief zijn geweest,
Dat ook is gebleken een aantal nieuwe leden behoorlijk hard kunnen fietsen,
Dat Ger, Jan, Luc en Arnoud de nieuwe leden, hebben laten zien dat zij hun mannetje al staan bij Vlug Trug,
Dat d.d. 21-06 Vlug Trug de langzame tijdrit weer heeft georganiseerd ten behoeve het clubkampioenschap,
Dat de organisatie: Bert, Will, Jos en Frank weer een applaus hebben verdiend met hun prima organisatie,
Dat de opkomst redelijk was en het weer prima om te fietsen,
Dat het uniek in de geschiedenis was dat vader en zoon samen hun “langzame tijdrit” hebben gefietst,
Dat Rien samen met Edwin erin slaagden om ook nog als laatste in de einduitslag te eindigen,
Dat zij dus hun krachten niet gespaard hebben, sterk als ze samen zijn en dan als laatste !
Dat de “oudjes” van de club, Hans en Will, hebben laten zien dat die nog goed kunnen fietsen,
Dat zij de snelste tijd hebben gereden van allemaal, 31.7, dit voor een langzame tijdrit !
Dat de winnaars: Ad en Peter, het nieuwe unieke koppel, hun opgegeven tijd het beste hebben benaderd,
Dat zij volgend jaar opnieuw moeten laten zien dat zij dit goed kunnen en dat het geen toevalstreffer was !
Dat Paul van Dam een rassprinter is en hij hiervoor een zeer speciale methode voor heeft ontwikkeld,
Dat hij daarom vaak wint en zijn methode bestaat uit: je zelf héél kwaad maken, vasthouden en dan alles eruit
Dat Vlug Trug inmiddels nog 2 evenementen heeft georganiseerd voor de club,
Dat de fietsenmarkt zwaar weer heeft gekend, nagenoeg de hele dag regen, de verkopers bleven enthousiast,
Dat het uiteindelijke (financiële) resultaat toch is tegengevallen, volgend jaar staan we er weer, met beter weer!
Dat het weer helemaal goed was tijdens Rabo-actief, 05-07 en de verwachtingen hooggespannen waren,
Dat we hoopten nog meer deelnemers in te kunnen schrijven dan vorig jaar, dat ging toen super !
Dat het aantal inschrijvingen tegenviel, ondanks de SUPER-DE-BOER-sponsoring van Richard,
Dat we Richard erg erkentelijk zijn voor zijn werk, de voedingsmiddelen en de drank die hij gratis verstrekte,
Dat we samen met de Rabo nog gaan “banken” met als doel dat de opkomst volgend jaar weer beter is,
Jac
11

Keukens
Badkamers
Tegels
Natuursteen
Natuursteenzagerij

ruim 1800m2

keukens , tegels
en badkamers
in één showroom

www.parTicol are.Nl

parTicol are Bedrijvenweg 11 • 5272 pa Sint-Michielsgestel • T 073-534 09 30 • F 073-534 09 31 • e info@particolare.nl
opeNiNgSTijdeN ma-do: 09.00-18.00 uur vr: 09.00-20.00 uur za: 10.00-16.00 uur

12

Terugblik op de fietsenmarkt
Voor het eerst in de fietsenmarkt geschiedenis van Vlug Trug, werd dit evenement nu niet meer georganiseerd samen met de snuffelmarkt. We hadden in het verleden al naam gemaakt dat deze markt op een
goed zichtbare en ruime plaats stond vlak bij de kerk. Daarbij hadden we dan nog de snuffelmarkt, dus
alles in eigen hand en mede daarom heel veel vrijwilligerswerk.
Het bestuur heeft besloten om in
2009 niet meer de snuffelmarkt te
organiseren en wel de fietsenmarkt
aan te houden, Vlug Trug heeft ten
slotte alles met fietsen.
Dit betekende een andere organisatie,
dus werd afgesproken om met onze
fietsenmarkt aan te sluiten bij de
Braderie d.d. 14-06-2009.
Het bestuur van deze Braderie moest
eerst hierover nog “vergaderen” of wij
als fietsenmarkt wel pasten bij de
Braderie ! Er volgde groen licht, dus
we konden aansluiten.
Zoals bij elke markt is de plaats altijd
heel belangrijk, want je wil zoveel als
mogelijk verkopen. Wij kregen een
plaats toegewezen op de
Brouwerstraat, het begin of einde van
de Braderie. De mensen moesten hun
fiets toch kunnen uit proberen. Het
zou veiliger zijn op de aangewezen
plek en bij grote drukte ben je eerder
een fiets kwijt, aldus de organisatie.
Er was dus over nagedacht, de plaats
die we toegewezen hadden gekregen
bleek uiteindelijk buiten de markt te
staan en dus een minder goed zichtbare plek.
Natuurlijk had ik zelf ook rondgekeken en een andere plek bedacht, dus
goed zichtbaar. Hierover nog gesproken met de voorzitter en de uiteindelijke conclusie werd: vasthouden aan
de toegewezen plaats.
Dus het grote reclame bord van Vlug
Trug van stal gehaald met daarom
speciale tekst voor de fietsenmarkt.
Ook weer zoals gebruikelijk de advertenties in de week- en dagbladen, om
zoveel als mogelijk klanten te trekken
voor de koop en verkoop van fietsen.
Van te voren nog enkele fietshandelaren gebeld om fietsen te brengen,
want hoe meer fietsen, des te meer
keuze en de mogelijkheid om meer te
verkopen !

Dit laatste was goed gelukt, het aanbod was prima, vele fietsen stonden
te wachten op een nieuw baasje, echter de verkoop viel erg tegen.
De voorspelling van het weer was op
zaterdag goed, op zondagmorgen
tegen half 9 vielen de eerste druppels.
Snel nog even op de buienradar gekeken, dat zag er niet goed uit ! Het
werd uiteindelijk één bui die rond de
klok van 3 uur stopte.
Rond half 9 kwamen de eerste fietsen,
de regen begon te vallen en we hadden nog geen kraam om alles goed
en droog op te kunnen schrijven.
Balen dus, alles wordt nat en de
kraam was toch geregeld ! Na ruim
een uur konden we toch gebruik
maken van een kraam.
Een uur later zijn we nog van plaats
verwisseld. Omdat de poppenkraam
van de Braderie niet kwam opdagen,
konden wij gebruik maken van de
goede zichtbare en ruime plaats. Dus
samen alle fietsen en kraam verhuisd.
De regen bleef maar vallen !
Maarten van Lierop, voor de meeste
van de club nog heel onbekend, was
als eerste aanwezig om te assisteren
bij deze fietsenmarkt. Een prima
kracht ! Hij had nog een zak gereed-

schap meegebracht om kleine reparaties te kunnen verrichten en hij heeft
dit ook gedaan. De regen deerde hem
niet, elke mogelijk klant werd door
hem geholpen. Maarten vertelde later
dat hij in het verleden een bijbaantje
heeft gehad bij een fietsenmaker, dus
nu de juiste man op de juiste plaats.
Ook de andere “Vluggers”: Paul, Frans,
Jos en Herman hebben prima geassisteerd, alle verkooptrucs werden uit
de kast getoverd om maar zoveel als
mogelijk fietsen te verkopen.
Het uiteindelijke resultaat: 14 fietsen
verkocht, ondanks de regen !
Tegenvallend ? In eerste instantie ja,
de hele dag bezig samen met nog
anderen van de club met een uiteindelijk netto resultaat van 150 euro.
Voor de eerste keer op de Braderie, ze
kennen de fietsenmarkt nog onvoldoende en het slecht weer, dit alles
vraagt toch om een herhaling volgend jaar !
Dan dus beter weer, dus een betere
verkoop en ook met hetzelfde team,
dan moet het nog beter gaan, dus
gaan we er weer in 2010 met de fietsenmarkt op de Braderie ? !
Jac
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Vervolg info 11-09 t/m 13-09-2009

Clubweekend te Schin op Geul

In het laatste Vluggertje heb ik jullie al het een en ander laten weten over het komende weekend 11-09 t/m
13-09, op camping Schoonbron te Schin op Geul.
Vrijdag 11-09.
D.d. 14-09 zullen we weer vetrekken
vanaf Boer Goossens, verzamelen
om 9.45 uur en vertrek om 10.00
uur. De aankomst is gepland ca
11.30. Daarna zullen we de spullen
naar de caravans brengen.
De lunch is gepland ca 12.45 en het
diner ’s avonds ca. 18.30 uur in de
kantine.
Vertrek voor het fietsen in de
namiddag rond 14.00 uur tot ca
17.30 uur.
Voor de avond: de kantine en het
terras is groot en er zijn voldoende
mogelijkheden voor het gezellig
samenzijn.
Zaterdag 12-09.
Ontbijt ca. 8.30 uur. Vertrek voor het
fietsen op deze dag van 10.00 uur
tot ca. 16.00 uur.
De lunch op deze dag is ergens
onderweg, de kosten voor deze
lunch is voor de leden zelf.
Het diner voor de avond is gepland
ca. 18.30 uur en daarna zijn er weer
voldoende mogelijkheden voor het
gezellige samenzijn.
Zondag 13-09.
Ontbijt ca. 9.00 uur. Vertrek voor het
fietsen op deze laatste dag ca. 10.15
tot 12.00 uur. De caravans moeten
om 12.30 schoon en verlaten zijn.
Voor diegene die niet meer willen
fietsen en wel nog willen leren om
nog beter te fietsen moeten bij de
fietsclinic zijn op zondagmorgen
vanaf 10.15 uur. Hans Hairwassers is
bereid gevonden om deze ochtend
een fietsclinic te geven. Samen kunnen jullie onder leiding van Hans
oefenen met:
• remtechniek rechte einde
• remtechniek bocht
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• remtechniek in de bergen
• bochtentechniek
• houdingsaspecten bocht
• houdingsaspecten rechte einde
• houdingsaspecten in de bergen
• stuur vasthouden ivm nek- en of
rugstand
• stuurvaardigheid met een en twee
handen enz.
• eten en drinken tijdens het fietsen
• rijden in een groep
• rijden in een waaier.
• Trapritme
• Band verwisselen
• Banden spanning
• Trainingsopbouw algemeen, specifiek
• Uit het zadel fietsen
• Warming Up en cooling down
• Kledingadviezen
Als je beter en meer verantwoord
wilt fietsen, zorg dat je dan bij deze
fietsclinic aanwezig bent ! Je bent
nooit te oud om te leren, zelfs niet
bij Vlug Trug !
Het diner is gepland om ca. 13.00
uur. Het doel is om rond 15.00 uur
weer te vertrekken richting Den
Dungen.
Voor het eten is in het vorige
Vluggertje voldoende info verstrekt,
ieder levert een briefje in bij
ondergetekende wat hij wil eten,
bij vertrek op vrijdag. Diegene die
geen briefje inlevert krijgt het standaardmenu. Onthoudt zelf goed
welke keuzes je hebt gemaakt voor
het eten !!
Wat moet je meenemen ?
Om te beginnen een goed humeur
en veel zin om er een gezellig fietsweekend van te maken.
We slapen in caravans, dus een
slaapzak, (of lakens en sloop) toiletspullen en handdoeken.

Verder is de eigen bijdrage voor dit
weekend gesteld op 75 euro.
Verder je eigen racefiets of ATB.
Géén 2 fietsen.
Het fietsen:
In Limburg en België zijn talloze
fietsmogelijkheden. Bert en Peter
hebben middels de GPS schitterende routes uitgezet. Dit betekent dat
we op routes komen waar we
anders nauwelijks fietsen. Zowel
Peter als Bert leiden elk een groep
en voor de C-groep zijn ook speciale
routes ontworpen. We gaan zoals
we gewend zijn dus weer in 3 groepen fietsen. Uiteraard is iedereen
vrij om te kiezen voor A, B of C, kies
wel de groep die bij je past !
Diegene die willen fietsen met de
ATB, zoeken zelf hun routes. Er is
geen aparte fietsstalling, ik heb de
toezegging gekregen dat de fietsen
in de caravan gestald kunnen worden.
Vervoer:
Stefan regelt wederom het vervoer.
Diegene die bereid zijn zelf te rijden, dit gaarne voor 07-09 doorgeven aan Stefan.
Deelnemers voor dit weekend die
zich tot nu toe hebben opgegeven:
Peter Goossens, Edwin de Graaf,
Hans Hairwassers, Walter
Hairwassers, Frans Kouwenberg,
Henk Slim, Hennie Kerssens, Bart
Brinkman, Jos Mertens, Frank
Mertens, Henk van Boxtel, Toon
Broeren, Ton Huibers, Jac Biemans,
Hans van de Doelen, Rob de Laat,
Pieter Rijnbeek, Bert Voets, Tiny
Huibers, Stefan Wonders, Hilde van
der Velde, Wim Houdijk, Ger de
Heus. Rien Hairwassers, Jo Sanders
(onder voorbehoud), Eric van
Lokven.

Waar zijn de andere vluggers ?
Andere jaren was het enthousiasme
een stuk groter ! Zorg daarom dat je
er zeker bij bent bij het jaarlijkse
gezellige fietsweekend van Vlug
Trug. Een laatste kans om je alsnog
op te geven en dat moet dit echt
voor 06-09-09!!

Controleer of je naam erbij staat,
laat tijdig weten als er onverhoopt
iets niet mocht kloppen voor deze
lijst. Ik ga ervan uit dat iedereen die
zich heeft opgegeven ook op vrijdagmorgen vertrekt, ook bij mogelijk slecht weer !
Alles is afgesproken, eventuele extra
kosten worden dan niet door de
club betaald.

Zijn er echter bijzondere omstandigheden, laat dit tijdig, een week
van te voren weten, om misverstanden te voorkomen.
Tot zover deze informatie, nog vragen, bel of mail pr@vlugtrug.nl dan
even.
Jac Biemans
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Even voorstellen: Jan Janssen
Omdat ik sinds mei 2009 lid ben van jullie club is mij gevraagd om een stukje voor “het Vluggertje” te
schrijven.
Ik ben Jan Jansen (nee, niet DE maar
wel de zoon van mijn vader). Ik ben
42 jaar en geboren in Breda maar
opgegroeid in Terheijden. Inmiddels
woon ik alweer 9 jaar kinderloos
samen in Den Bosch met mijn vriendin Pien. Ik ben werkzaam bij Stork
te Veghel in de functie van werkvoorbereider/hoofdwerkplaats. Dit
bij een afdeling binnen Stork die
zich bezig houdt met het aanleggen
van procesinstallaties in de farmaceutische industire.
Ik ben al een aantal jaren een actieve fietser. Maar dit bestond voornamelijk uit elke jaar de 150Km van de
Amstelgoldrace. En verder elke zondag in de winterperiode een MTB
toertocht mee rijden. Dit kwam
mede door mijn andere hobby’s;
namelijk motorrijden en de onderwatersport. Het duiken in zoetwater
in Nederland heb ik inmiddels op
een lager pitje gezet. Daar in tegen
het duiken in de Grevelingen en de
Oosterschelde blijft nog steeds leuk
om te doen. Natuurlijk ook het duiken in tropische oorden, die bezoek
ik, samen met mijn vriendin, zoveel
mogelijk in de vakanties. Het nadeel
van deze hobby’s is dat ze allemaal
het leukste zijn als het mooi weer is,
hierdoor is het altijd weer lastig
om een keuze te maken. Maar dat is
natuurlijk een luxe probleem.
Ik werk nu ongeveer 2 jaar in Veghel
en ga bijna elke dag op de fiets.
Eerst deed ik dat op de MTB , maar
ik heb een jaar gelden toch maar
eens een racefiets aangeschaft. Dit
bevalt me zo goed dat ik op zoek
ben gegaan naar een fiets tourclub.
Zo ben ik bij WTTC Vlug Trug terecht
gekomen wat ik tot op de dag van
vandaag een goede beslissing vind.
De reden dat ik bij WTTC Vlug Trug
terecht ben gekomen is dat er twee
avonden zijn waarop gefietst wordt,
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dit vind ik persoonlijk zeer prettig.
Zo kun je toch een beetje plannen
wanneer het jou het beste uitkomt.
Verder wordt er voldoende georganiseerd en lijkt het mijn een leuke
uitdaging om volgend voor het
clubkampioenschap te gaan.

Ik hoop verder nog met veel plezier
veel fiets km bij WTTC Vlug Trug te
maken.
Groeten Jan Jansen.

Koppeltijdrit

zondag 21 juni 2009

“Wat ga jij rijden”? “Doe mij maar 28,5 km/hr”. Een gok, gevoel of ervaring om vooraf je gemiddelde snelheid op te geven zonder gebruik te kunnen maken van een snelheidsmeter? Wie zal het zeggen. Volgens
mij hogere wiskunde die ik (nog) niet machtig ben want de winnaar van de koppeltijdrit gaf een snelheid
op van 27,93 km/hr en kwam uit op 27,99! Maar ja, of dat nou helemaal zuivere koffie was? Ik verdenk onze
secretaris, die tevens GPS expert is, er toch sterk van een GPS in zijn zadelbuis ingebouwd te hebben.
Maar een klein competitie element
of niet het was een leuke en mooie
ochtend. Tegen een uur of acht
waren 22 deelnemers (3 vrouwen en
19 mannen) en de organisatoren
aanwezig voor een kop koffie (heel
hard nodig!) de inschrijving en de
start van de koppeltijdrit. Voor de,
net als ik, nieuwe leden die zich
afvragen wat dat inhoudt een korte
uitleg. Je rijdt met tweetallen een
uitgezet parcours en probeert samen
de opgegeven snelheid te realiseren.
Als je niet samen inschrijft deelt de
organisatie je bij een teammaat in.
Het team dat zijn opgegeven snelheid het dichtst benadert heeft de
tijdrit gewonnen.

weer heel wat nieuwe en mooie
fietswegen gezien hebben.
Kortom, een heel geslaagde ochtend
waarbij de meeste vaders nog ruim
op tijd konden zijn om thuis vaderdag te vieren of genieten (zelf in te
vullen). Uiteraard hebben de win-

naars onder luid gejuich en daverend applaus hun prijzen in ontvangst genomen en de punten voor
het klassement geïncasseerd. Op
naar de volgende activiteit voor het
clubkampioenschap.
Ger de Heus

Zo werd er voor de kerk in Den
Dungen vertrokken in volgorde van
opgegeven snelheid, het team met
de laagste opgegeven snelheid als
eerste en het team met de hoogste
opgegeven snelheid als laatste. Dat
die opzet tot gevolg had dat alle
teams dicht na elkaar binnen kwam
spreekt voor zich en is natuurlijk ook
een beetje de bedoeling. En hier en
daar werd dat heel gezellig met snelheden die alle ruimte boden voor
een praatje onderweg.
Afgezien van een paar spetters regen
hadden we prima fietsweer, in tegenstelling tot de week daarvoor. Ik was
nog aan het rusten van “Limburgs
mooiste” maar naar ik heb begrepen
zijn de “Vlugtruggers” toen van de
weg gespoeld! Dit keer niets van dat
alles en toerden we over prachtige
wegen rond. De complimenten in
alle opzichten voor de organisatie.
Omdat het allemaal prima geregeld
was maar zeker ook omdat we toch
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Lermoos (Oostenrijk)
Riva del Garda (Italië)

ROAD TransAlp
2009
Het idee van de TransAlp ontstond in het najaar van
2008. Erik Gielen had in dat jaar de Dolomieten
Marathon gereden en zocht een nieuwe uitdaging.
Ondergetekende zocht hetzelfde. Bovendien hebben beiden dezelfde interesse; namelijk het fietsen
in de bergen. Zo ontstond het idee om deel te
nemen aan de TransAlp. Een 6-daagse etappetocht
door en over de Alpen. Veel bergen dus!
De Voorbereiding
We hadden besloten om aan de
toerversie mee te doen, omdat het
per slot van rekening toch een beetje vakantie was. Dus nadat de aanmelding definitief was, konden de
voorbereidingen beginnen. Mark
dacht zich goed voor te bereiden
door in het voorjaar 2x op trainingskamp te gaan (weekje
Fuertaventura en een weekje
Mallorca) en daarnaast wedstrijden
te rijden. Erik had het echter nog
beter doordacht en had in mei een
trainingskampje bij de Alpe d’Huez
en half juni een trainingsweek in de
Dolomieten. Waar hij, samen met
Dolomieten-marathon-man Rob de
Laat een week prachtig getraind
had in en rondom het fantastische
Sella-gebergte. Enfin, we dachten
dat we er klaar voor zouden zijn.
Deze TransAlp vond plaats van 11
tot en met 18 juli en je kon verschillende niveaus rijden. Er waren 4
niveaus, elk met een eigen afstand
en aantal hoogtemeters. Variërend
van 80 tot 150 kilometer en 1000
tot 3000 hm per dag. Je kunt het
dus zo zwaar maken als je wilt. Wij
hadden gekozen voor het SPORT18

nivo (één na hoogste nivo), maar
hebben het uiteindelijk van dag tot
dag bekeken.
11 juli was de aanreisdag.
’s Morgens om 5 uur vertrokken we
uit Den Dungen en we kwamen
rond 14:00 uur aan in Lermoos, net
over de grens in Oostenrijk. We hadden daar een echte Oostenrijkse
“Ferienwohnung” en konden daar
de auto parkeren, fietsen in orde
maken en vervolgens een 1,5 “infietsen” in de bergen.
De TransAlp wordt verreden met
behulp van een GPS, net als wij Bert
Voets hebben bij Vlug Trug, dus de
Garmin-GPS werd geïnstalleerd en na
wat uitleg en het inrij-rondje waren
we klaar voor de eerste etappe.
Bovendien hadden we elke avond
van tevoren een briefing voor de
etappe van de dag erop. Compleet
met kaartje, hoogteprofielen, lunchlocaties en toelichting van de reisleider over de etappe en de verschillende niveaus.
Etappe 1
De eerste etappe ging van Lermoos
naar Nauders, op de grens van
Zwitersland, Italië en Oostenrijk. Erik

en ik reden deze dag de Sport-route
over 127 kilometer met 2500 hoogtemeters.
Het weer begon somber en fris,
maar naarmate we verder naar het
zuiden reden werd het beter. Later
zou blijken dat dat voor de gehele
week gold.
Het ging meteen bergop, over de
Fernpass (1216m) en de
Holzleitensattel (1119m), waarna we
door een dal richting de Pillerhöhe
(1559m) reden. Dit bleek een lastig
pukkel met steile stukken te zijn.
Maar we waren nog fris en fruitig,
dus geen probleem. Na een afdaling, een stuk door een dal en een
stuk door Zwitserland kwamen we
aan de voet van de klim naar
Nauders, de Norberthöhe (1413m).
Een mooie gelijkmatige klim.
Na ongeveer 5 uur fietsen kwam we
boven aan in Nauders (1347m),
waar we in ons appartement konden douchen, vervolgens een briefing hadden en ’s avonds de grootste schnitzel van Oostenrijk voorgeschoteld kregen.
Deze schnitzel bleek echter moeilijker te overwinnen als de bergen. We
hebben voortijdig moeten opgeven
die avond.

Etappe 2
De tweede etappe begon, na een
goed ontbijt, in Nauders en ook
deze dag reden we de Sport-route,
103km en 2400hm. Het ging meteen rustig omhoog, naar de grens
met Italië; de Reschenpass (1507m),
waarna we een mooie afdaling
(85km p/u) naar het dal hadden. Na
een 40-tal kilometers kwam we
langs ons hotel, maar toen begon
het pas.
Voor ons lag het hoogtepunt van de
Transalp, de 2760 meter hoge
Stelvio! 28 kilometer klimmen, 7,7%
gemiddeld, 48 haarspeldbochten en
de laatste 10 kilometer minimaal
9%. Over uitdagingen gesproken!
Ik begon voortvarend, net als een
dag eerder, en dacht even lekker
omhoog te dansen. Erik, met meer
hoogtemeters en bergervaring in de
benen dit jaar, ging lekker zitten,

deed een muziekje aan en trapte
zijn eigen tempo omhoog. Dat had
ik ook beter kunnen doen, want
nadat we de 2000m gepasseerd
waren reed Erik nog zijn muzikale
tempo, maar begon het bij mij minder goed te draaien. Of het overmoed was, de hoogte, de felle zon
of de gedachte aan de mooie
Italiaanse dame bij het hotel die
avond is moeilijk te bepalen. Feit is
wel dat ik de laatste Stelviokilometers niet meer vooruit kwam
en blij was dat ik boven een lekker
bord pasta naar binnen kon werken.
Daarna zijn we afgedaald, via de
Umbrailpass (2502m) en 3 kilometer
grind, waarna we nog een stukje
van de Ofenpass hebben gedaan
alvorens helemaal naar beneden af
te dalen om in ons hotel weer bij te
komen. De Heibe Liebe ijscoupe
smaakte extra goed die avond!

De Passo del Stelvio (2760m)

Etappe 3
Ook de 3e etappe reden we de
Sport-route. Van Prato allo Stelvio
naar Leifers. Inmiddels waren en bleven we dus in Italië. Deze dag reden
we 123 kilometer en 2200hm.
We werden gewaarschuwd voor een
pittig bultje in het begin. En dat was
maar goed ook, want na 10 kilometer moesten we ineens 2 kilometer
klimmen aan minimaal 10%, of
althans zo voelde het. Daarna een
kilometer of 50 lichtjes afgedaald
door prachtige Italiaanse natuur,
langs mooi fruitgaarden en adembenemende riviertjes en uitzichten. Het
zwaartepunt van de Sport-route lag
op het eind. De Gampenjoch
(1518m) en de Mendelpass (1363m).
Twee mooie en niet al te steile klimmen, die Erik weer lekker muziekaal
omhoog heeft gereden en continue
zijn eigen mooie tempo aanhield.

Grootste Schnitzel van
Oostenrij!
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Ikzelf kwam erachter dat mijn voorbereiding toch niet echt super was.
En ik bovendien de eerste 2 dagen
veel te gek had gedaan. Les van de
week was: Je rijd niet zomaar even
de Alpen op. Goede voorbereiding,
goede training en je eigen tempo rijden zijn van groot belang! Maar
goed, deze twee bergen waren voor
mij dus erg pittig. En ondanks een
lekker bord pasta onderweg kwam ik
redelijk total-loss aan in ons mooie
hotel met zwembad.
Het was inmiddels 35 graden geworden, dus aan het weer lag het zeker
niet!
Etappe 4
De Koninginnerit van deze Transalp
zou etappe 4 worden. Met de Passo
san Pellegrino (1918m), Passo Valles

Daarna reden we een 30-tal kilometer op 1000 meter, alvorens we aan
de Passo Rolle begonnen. De regen
en onweer hadden we inmiddels
gehad, maar we besloten toch maar
de Basic-route te blijven volgen.
De Passo Rollo is een mooie klim
door een fantastisch natuurgebied
en langs een prachtig meer. En
omdat het weer wederom prachtig
was geworden besloot Erik om de
Passo Valle nog omhoog te rijden,
om te keren, af te dalen en daarna
de Passo Rolle af te maken. Ikzelf heb
de Basic afgereden en kwam na 85
kilometer en 2000hm in het hotel in
San Martino (1447m) aan. Waar we
’s avonds weer een goede maaltijd
hadden en we de dag met
Apfelstrudels konden afsluiten.

een 15 kilometer lange afdaling voor
de boeg. Daarna ging het de Passo
Gobbera (988m) en vervolgens de
Passo Brocon (1616m) over. Beide
mooie, geleidelijke klimmen en niet
al te steil. Na de Passo Brocon gingen
we de afdaling in om na ongeveer 75
km bijna langs ons hotel te fietsen.
Wij wilden echter nog de Passo
Manghen beklimmen. En dat hebben we geweten.
De Passo Manghen is een klim van
18 kilometer, waarin je dik 1600hm
overbrugt. Als je dan ook nog weet
dat er twee keer een paar kilometer
vrijwel vlak in zit, dan kun je op je
vingers natellen dat de overige kilometers dik 9% a 10% zijn. En bovendien was het in de eerste kilometers
ook nog eens dik 35 graden.
Na dik 2 uur klimmen kwamen we

Erik reed met een lekker strak tempo omhoog, steeds met z’n
muziekje op. Toch eens vragen wat dat voor muziek is geweest…
(2033m) en Passo Rollo (1970m).
Bekende klimmen uit de Giro d’Italia.
Echter deze dag gaf men onweer aan
zodat we de Koninginnerit, via de
Extreme-nivo-route (hoogste nivo),
niet hebben we kunnen rijden.
We wilden daarom de Basic-route
(laagste nivo) beginnen en dan zien
wat het weer zou doen. Deze route
begon met een klim van 15 kilometer en +/- 1000hm (geen naam).
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Etappe 5
Deze etappe ging van San Martino
(1447m) naar Spera (558m), vlakbij
Trento. Erik en ik besloten om deze
dag de Extreme-route te rijden,
omdat daar in de finale de Passo
Manghen (2047m) in zou zitten.
Deze etappe was 130km lang en zou
3350hm bevatten.
De dag begon super met een lekkere
20 graden in San Martino en eerst

boven en zagen we, na een lekkere
pasta-maaltijd, dat de eerste paar
kilometers afdaling tegen 12% – 15%
waren geweest.
Toch is deze klim enorm mooi. Het is
een prachtige, rustige en vrijwel verkeersvrije weg waar je enorm van de
mooie natuur kunt genieten.
Na de afdaling had onze reisleider
ons nog voor een laatste klimmetje
naar het hotel gewaarschuwd. Dat

was maar goed ook, want het was zo
ongeveer 3x de Keutenberg achter
elkaar. Dus na 120km, 6 uur fietsen
en in 35 graden deed dat toch wel
even zeer. Een goede douche en fantastisch 4-gangen menu voor €12,-!
deed daarna wonderen!
Etappe 6
Op vrijdag 17 juli reden we onze
laatste etappe. Van Spera naar de
rand van het Gardameer, in Riva del
Garda. We zouden de Sport-route
fietsen, 111 kilometer en 2300hm
met daarin de Passo Sommo
(1350m) en Passo Bordala (1253m).
Eerst kwam de Passo Sommo, waarin
wederom flink stukken aan 10%
zaten. Bij mij was het toen helemaal
op. Achteraf had ik gewoon te gek
gedaan de eerste dagen en me niet
optimaal voorbereid. Erik niet, die
reed nog steeds een lekker strak
tempo omhoog. En nog steeds met
z’n muziekje op. Toch eens vragen
wat dat voor muziek is geweest…???
Of zou het aan de Noodles hebben
gelegen, die hij als herstel-drankje
gebruikte…???
Ik besloot na de Passo Sommo om af
te dalen en rechtstreeks naar het
Gardameer te rijden. Achteraf een
goede beslissing, want het was
inmiddels dik 35 graden in het dal en
een duik in het Gardameer is dan erg
aangenaam kan ik je vertellen!
Erik en z’n muziek zijn toen nog even
de Passo Bordala gaan overwinnen,
waarmee hij op dik 15.000 hm in 7
dagen fietsen kwam!!!
Na een lekkere afsluitende Italiaanse
maaltijd die vrijdagmiddag in Riva
del Garda werden we om 17:30u
door een bus opgehaald, die ons diezelfde avond nog terug bracht naar
de startplaats, Lermoos (Oostenrijk).
En je gelooft het niet, maar we kwamen de eerste dag aan en het stopte
met regenen, en we stapten de laatste dag in de bus en het begon weer
te regenen!!!

hadden we nog een gezellige afsluiting en kregen we een DVD met alle
foto’s van de hele week. Een goede
nachtrust in onze hotelkamer waar
we begonnen en een stevig ontbijt
later reden we op zaterdag weer
naar huis.
Het had die avond gesneeuwd in de
Alpen en we hadden een groot
gedeelte van de terugreis regen!
Hoeveel geluk kun je met het weer
hebben!
Al met al een fantastisch fietsweek.
Met enorm mooie etappes, prachtige
landschappen en natuurgebieden,
goede hotels, veel eten en mooie
fietservaringen.
Een week van veel letterlijke en
figuurlijke hoogtepunten. Ondanks
wat tegenvallende prestaties van

mijn kant waren we allebei toch erg
voldaan.
En op naar een volgende uitdaging!
De TransAlp, zowel in weg- als mountainbike-versie, wordt verzorgd door
Vasa Sports. Ook Edwin de Graaf en
Roland Hein hebben zich aan de
TransAlp gewaagd, zij het de MTBversie. Voor de fanatieke klimmers en
klimsters onder ons zeker een aanraden.
Zie http://www.vasasport.nl/zomerreizen/ voor meer informatie van de
door ons verreden TransAlp. En lees
daar ook het verslag van de reisleider
van onze week!
Sportieve groeten
Mark Spierings

Eindbetoog
Na onze terugreis richting Lermoos
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La Marmotte 2009
Zondag 28-6: Eindelijk is het dan zover. Na alle maanden van trainen kan ik eindelijk op pad om de
Marmotte te gaan rijden. Om 6 uur in de ochtend stap ik in de auto om op tijd in Frankrijk te zijn om deel
te nemen aan de trainingsweek ter verdere voorbereiding op de Marmotte. Gelukkig gaat onderweg de
zon schijnen en rond een uur of 4 in de middag kom ik aan in Venosc, een gehucht 15 km buiten Bourg
d’Oisans. Daar worden we met ongeveer 30 mensen in 3 prachtige chalets gehuisvest. ‘s Avonds uiensoep
en de onvermijdelijke spaghetti.
Maandag 29-6
Als een blok geslapen. Samen met de
anderen stevig ontbeten en genoten
van alle stoere maar nerveuze verhalen. Dan verzamelt de rest van de
groep ook tot we met zo’n 60 mensen
zijn en start de clinic over het fietsen
in de bergen. Veel goede tips van
ervaren rijders. Aansluitend meteen
een zware beklimming naar La
Bérarde om de onderlinge verhoudingen vast te stellen. De groep wordt in
een snelle en een iets rustigere groep
ingedeeld. Ik eindig als 23e in de eerste groep. Dat wordt dus afzien deze
week. Bij de fietsenmaker toch maar
een kransje (28) bij laten leggen.
Dinsdag 30-6
Vandaag een wat serieuzere toch van
135 km met twee grote beklimmin-

gen. Eerst rijden we met de snelle
groep met een gemiddeld van ruim
37 km/hr naar de voet van de eerste
klim die heel toepasselijk de “col de la
Morte” heet. De nummers 24 tot en
met 30 zijn vandaag met de andere
groep meegereden dus ik mag als
laatste omhoog klimmen. Maar het
valt niets tegen. Op de top staat de
wagen met ruim voldoende water,
cola, bananen en koekjes. Dan in vliegende vaart naar Valbonnais om aan
de 2e klim, de Ornon, te beginnen.
Inmiddels is het kokend heet en moet
ik de eerste keer deze week flink
afzien. Bij het diner horen we de eerste afmeldingen voor zaterdag. Dat
belooft veel goeds.
Woensdag 1-7
Vandaag staat de eerste klim van de

Marmotte, de Glandon, op het
menu en dat is stevige kost. Niet
alleen erg lang maar soms ook heel
steil met stukken tegen de 15%. En
of dat nog niet genoeg is wordt het
vandaag opnieuw heel erg warm.
Dat wordt dan ook voor iedereen
het grootste probleem maar iedereen komt uiteindelijk goed boven.
‘s Middags zijn we een van onze
huisgenoten, een Belg, kwijt. Om 19
uur komt hij boven water. Hij had
een afslag gemist, 182 km gefietst
en 4300 hoogtemeters gereden. Die
gaat het dus in ieder geval halen.
Donderdag 2-7
Vandaag sluiten we de trainingsweek af met een klimtijdrit op Alpe
d’Huez. Met het oog op zaterdag
spaart iedereen zich maar toch haal
ik 1hr en 12”. Weer een nieuw record
maar opnieuw is het enorm warm.
Vanaf nu is het rusten en eten tot
zaterdag.
In 4 dagen hebben we ruim 345 km
gereden en 6.615 hoogtemeters
geklommen. Daar komt de conditie
niet meer van maar het was wel een
goede test.
Vrijdag 3-7
De spanning is nu voelbaar bij
iedereen. Er wordt nog druk aan de
fietsen gesleuteld en iedereen is
bezig met de inhoud van de tasjes
voor onderweg. Verder is het vooral
rusten en de startnummers ophalen. De organisatie van de uitgifte
van de nummers boven op de Alpe
valt erg mee en al snel staan we met
de startnummers buiten.
Vanmiddag nog een pastabuffet en
dan vroeg slapen want de start is
morgen om 7 uur.
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Zaterdag 4-7; La Marmotte
Om 4.30 uur rinkelt de wekker en
even later zitten we aan het ontbijt. Ik
voel de spanning bij mezelf en besluit
vroeg naar de start te gaan. Samen
met Leo, mijn maatje voor vandaag,
vertrek ik naar Bourg. Daar begint het
al druk te worden en verzamelen de
7.000 deelnemers zich tussen de hekken. Wel gezellig. Vlak na 7 uur schuifelen we voetje voor voetje door de
straten maar al snel zit de vaart er
goed in.
Al snel mogen we aan de Glandon
beginnen en die is opnieuw pittig.
Vreemd om met honderden rijders
om je heen omhoog te klimmen. Het
gaat goed en na ruim 2 uur komen we
boven bij de eerste bevoorrading. Dan
volgt de afdaling en die valt niet mee.
Smal, steil en heel bochtig maar toch
vliegen de mannen me links en rechts
langs. Pas ‘s avonds zal ik te horen krijgen hoeveel mensen daar gevallen zijn.
De 22 km die in het dal overbrugd
moeten worden zijn warm en saai.
aanvankelijk kost het wat moeite een

groep te vinden waar we mee kunnen
rijden maar dat lost zichzelf op en al
snel staan we aan de voet van de
Télegraph. Het is nog steeds erg druk
en ongelooflijk warm en dat gaan we
voelen ook. Als we eindelijk de
bevoorrading aan de top bereikt hebben is het beste er echt van af en dan
moet die gevreesde Galibier nog
komen.
Een korte eenvoudige afdaling naar
Valloir brengt ons inderdaad op de
Galibier en dan begint het echte
afzien. Al in de lange, lange aanloop
gaat het steeds meer moeite kosten
om er een beetje tempo in te houden.
Als we eindelijk aan de haarspeldbochten beginnen is het al snel “harken” om nog omhoog te komen en als
we uiteindelijk boven komen rest nog
slechts en zucht van verlichting. De
term maanlandschap is inmiddels een
milde omschrijving geworden. Een
kalere wereld heb ik nog nooit eerder
gezien.
Dan in vliegende vaart de 50 km naar
de voet van de Alpe overbruggen.

Hier lukt het wel vrij snel om een
groep van 20 rijders te formeren en
dat helpt. En dan de slotklim, nog 13
km omhoog! Ik kan er kort over zijn,
het was de laatste kilometers vreselijk
afzien. Overal zag je mensen lopen
met de fiets aan de hand, rijdes lagen
in de streepjes schaduw bij te komen
en waar water naar beneden stroomde stonden groepjes verkoeling te
zoeken.
Eindelijk na 10’ 11” passeerden we
glorieus de eindstreep boven op de
Alpe. Alle verschillen en tijden vallen
daar weg. Iedereen die boven is gekomen feliciteert elkaar. Het was zwaar,
de inspanning enorm maar de voldoening ook heel groot.
Het is de afsluiting van een lange periode van voorbereiding. Tijdens het
fietsen dacht ik eens maar nooit meer.
Nu, bij het schrijven van dit stukje
voor het clubblad, begint het toch
weer te kriebelen om mijn tijd te verbeteren. Wie weet?
Ger de Heus
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Kraanverhuur
voor al uw
grondwerk

F. v.d. Bersselaar

Litserstraat 85
5275 BT Den Dungen
Telefoon 073-5942777 - 06-53413183

Jan Goossens
Rijwielen en
bromfietsen
Gazelle, Batavus en Puch
Litserstraat 65
5275 BT Den Dungen

Telefoon 073-5942566

Bakkerij Ben Voermans
Als specialiteit: Suikerstollen
Dagelijks een groot
assortiment brood en gebak
Kwaliteit is onze reclame

Telefoon 073-5943474 Den Dungen

Maaskantje 47

Tegenover ‘t Schotsveld

Van de Ven B.V.

Betonijzervlechtersbedrijf
Betonstaal-buigcentrale
Verkoop betonstaal
Bouwstaalmatten
Ook aan particulieren
Het Schild 19 5275 EB Den Dungen

073 - 5941494
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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
Zondag

van 14.00 tot 2.00 uur
van 12.00 tot 2.00 uur

Indeling medewerkers Cycle Star
ATB tocht 27 september 2009
Indeling medewerkers Cycle Star ATB tocht 27 september 2009.

Ook dit jaar rekenen we op jullie medewerking om de ATB tocht net zo succesvol te laten verlopen als
vorig jaar. Wat betreft de indeling heb ik rekening gehouden met de voorkeur en ervaring, voor zover
mogelijk. Als je liever op een andere plaats ingezet wordt kun je wellicht ruilen met iemand anders.
Dat mag je helemaal zelf regelen, maar laat het wel even weten.
Route uitzetten op zaterdag 26 september. Aanwezig 14.00 u bij Boer Goossens.

Naam
Broeren, Toon
Broeren, Erik
Graaf, Edwin de
Hairwassers, Rien
Hein, Roland
Kerssens, Hennie
Laat, Rob de
Oorschot, Perry van
Siebers, Wil
Spierings, Mark

Uitpijlen
ZA 14.00 u.
Start
Start
Hooibrug 40 km
Hooibrug 40 km
Hooibrug 60 km
Sparrenrijk
Gruyterbos
Hooibrug 60 km
Gemeentebos, 30 km
30 km

Inschrijving zondag 27 september, aanwezig 7.30 u.
Naam
Inschrijving
Beekveld-, Jeanne van
x
Caulil, Ad van
x
Dukelo, Robin EHBO
x
Nelissen, Bert
x
Wonders, Stefan
x

Controle
Route zo.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pauzeplaats Hooibrug aanwezig 7.45 u.
Breugel, Robert van
Haas, Herman de
Hesen, Paul
Laat, Jo de
Velde, Hilde van der

x
x
x
x
x

Bemanning gevaarlijke oversteken: De vlaggen en hesjes zijn ’s morgens ter plaatse aanwezig. Na
afloop alle attributen graag inleveren bij Boer Goossens.
Naam
Oversteek
Boxtel, Henk van
De Ketting 8.30 u.
Huibers, Bram
De Ketting 8.30 u.
Genabeek, Erik van
Gemondseweg 9.30 u.
Tersmette, Tim
Gemondseweg 9.30 u.
Sanders, Jo
Halder 8.45 u.
Perebooms, Harrie
Kloosterstraat 8.30 u.
Vranken, Harrie
Kloosterstraat 8.30 u.
Sloet, Ritsaert
Nieuwe dijk 9.00 u
Schnabel, Emile
Nieuwe dijk 9.00 u
Pijlen ophalen; aanwezig 11.30 u. bij Boer Goossens, onder leiding van Wim Houdijk
Naam
Broeren, Ron
Gielen, Erik
Houdijk, Wim
Huibers, Jochem
Johannesson, Gunnar
Lokven, Eric van
Mertens, Jos
Otten, Jürgen
Spierings, Rien
Uptegrove, Rick
Voor vragen en opmerkingen over deze dag kun je terecht bij Bert Voets (06 515 71 504)
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De molens van Kinderdijk,
processierupsen en de kruidendokter
Het lijkt allemaal niet zo veel te maken te hebben met fietsen, maar het tegendeel is waar. Want wat is het
geval; in het streven naar het echte kilometervreten werd een lange tocht gepland, 200 kilometer moest
het worden. Net als vroeger in de beginjaren van Vlugtrug, toen zowel de fietsen als de mannen nog van
staal waren. Tegenwoordig zijn de meeste fietsen uit andere, meer flexibele materialen gemaakt. En gezien
het toenemende aantal vrouwelijke leden mogen wij ons gelukkig prijzen dat die uit aanmerkelijk beter
aaibare materie bestaan.
In verband met de tijd die 200 kilometer fietsend afleggen vraagt werd
er al een beetje van de afstand afgeknabbeld; Schoonhoven, de zilverstad, werd geschrapt want onze
eigen edelsmid ging toch niet mee,
hij vond het te ver. Maar Rien S., Erik
G., Jan J., Hans vd D., Mark en Marc,
en ondergetekende kwamen om half
acht al naar de kerk. Om voor de bui
weg te zijn zogezegd. En zo was het,
we hebben geruime tijd voor de bui
uit gereden, Maar al zijn de fietsers
nog zo snel, de regenwolken achterhalen je wel. Na zo’n 60 kilometer
plensde het en werd in onderling
overleg besloten om Kinderdijk voor
een andere keer te bewaren en via
Gorinchem huiswaarts te keren. Met
de GPS is zoiets relatief eenvoudig,
en zonder te pauzeren ging het
langs de Bergse Maas richting
Ammerzoden. Om half twaalf waren
we thuis, met een kleine 130 km op
de teller in plaats van de geplande
170. Maar de pijnlijke gevolgen kwamen nog in de vogende dagen. Jeuk
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aan de binnenkant van de benen en
de bilspleet hoeft natuurlijk niet per
definitie onaangenaam te zijn, maar
was het nu dus wel. De haartjes van
de processierups schijnen de schuldigen te zijn. Onder de eikenbomen
waar deze onaangename beesten
graag vertoeven barst het van de
haartjes, die behoorlijk kunnen irriteren. De wielen van onze racefietsen
gooien water omhoog, waarmee
deze haartjes dus op je rug en benen
terecht komen. Onthouden voor het
volgende voorjaar; allemaal spatborden monteren in deze periode.
Volgens onze kruidendokter, al
jarenlang lid en door alle wateren
gewassen, inclusief water met processierupshaartjes, bestaat er een
uitstekend middel. Toen hij enkele
jaren geleden gek werd van de jeuk
en niet kon slapen heeft hij in de
tuin dovenetels geplukt en er een
papje van gekookt. Dit bleek een uitstekende remedie te vormen en de
jeuk was snel verdwenen. Hij heeft
niet vermeld of deze substantie nog

gebruikt moet worden in combinatie
met alcoholische dranken, maar vermoedelijk is dat niet onverstandig.
Het papje na het koken af laten koelen lijkt eveneens aanbevelenswaardig, maar dat spreekt voor zich.
Bert Voets
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MSG is een dynamisch toeleveringsbedrijf gespecialiseerd in metaalbewerking voor industriële toepassingen.
U kunt bij ons terecht voor perfect maatwerk in metaalbewerking. Of het nu gaat over stempels of machineonderdelen 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 rechtstreeks 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

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

28

gaat over metaalbewerking, geen problemen maar uitsluitend 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 aangesloten. Voor
het modelleren kunt u meerdere
bestanden aanleveren.

