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Voor werkzaamheden binnen de GWW-sector onder andere:

• aanbrengen van asfaltverhardingen • bestratingen • rioleringen
Mouwrik Waardenburg BV
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Telefoon 0418-65 46 20
Fax
0418-65 46 29

E-mail info@mouwrik.nl
Website www.mouwrik.nl

Voorwoord
Het wegseizoen is in volle gang! Door het warme voorjaarsweer zijn er al veel kilometers afgelegd.
Verschillende Vluggers zitten vol in hun voorbereiding voor mooie cyclo's of fietstochten in Europa. Het zal de
forumbezoekers dan ook niet zijn ontgaan dat er rond de zuiderzee gefietst is. Een groepje ‘’tempo beulen’’
zijn 2 dagen flink te keer gegaan. Ook Jan Kool en Ger de Heus zijn er weer op uit getrokken en hebben beiden
hierover een artikel geschreven.
De strijd om de fel begeerde klimkampioenschap is dit jaar niet op de Camerig gestreden, maar in de Eifel. Het
weer was niet al te goed, maar dat mocht de competitie niet drukken. Dit jaar was er ook een andere tijd/
punten registratie (met dank aan Leon) die rekening houdt met leeftijdsverschil. Of dit er voor zorgt dat de
absolute favoriet Mark Spierings wederom de trui pakt???
Een aantal nieuwe leden hebben de oproep opgepakt door een stukje te schrijven voor het clubblad waarin ze
zich voorstellen. Ze zullen in de aankomende clubbladen worden geplaatst. De redactie wilt diegene
bedanken voor de bijdrage en nodigt de andere nieuwe leden om hun voorbeeld te volgen.
Ook dit jaar is er weer de Rabo-actief. Op 26 juni is er de mogelijkheid om met het hele gezin 28 of 56 km te
fietsen! Hopelijk is mooi weer en de opkomst hoog.

Graag ontvangt de redactie nieuwe copij vóór 1 augustus a.s. via clubblad@vlugtrug.nl
Jochem Huibers

Schrijf alvast in je agenda!!!
Clubweekend 9, 10 & 11 September 2011
Na de vele positieve reacties omtrent het
clubweekend vorig jaar hebben we besloten om weer
drie dagen lekker te gaan fietsen richting de Veluwe.
Zowel het onderkomen in de chalets als het eten op
het Droompark was erg goed zodat we dezelfde
locatie gekozen hebben.
We fietsen dus vrijdagmorgen bij Boer Goossens weg
met een ommetje naar Arnhem, maken daar op
zaterdag een grote ronde op de Veluwe met alle
denkbare bulten en fietsen zondagmorgen weer
richting Den Dungen waar we dan met veel
fietskilometers om ca. 15:30u aankomen.

Hennie Kerssens:
kerssens@home.nl
073-5217256

Voor de A, B en de C zijn er aangepaste afstanden
zodat er voor iedereen gezellig gefietst kan worden.
Ook onze sportieve damesleden worden van harte
uitgenodigd die natuurlijk een eigen dameshome
krijgen.
Schrijf je alvast in bij één van de organisatoren alwaar
je ook verdere informatie kunt inwinnen. De precieze
details volgen nog in een later bericht.

Rob de Laat:
rob.de.laat@home.nl
073-5941430

Will Siebers:
willysiebers@kpnmail.nl
073-5519126
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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.

Samen sta je sterker.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/dommel-en-aa

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
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Even voorstellen
Een simpele fiets en
schoenen als Sinterklaaskado
Mijn naam is Hanneke van Dillen,
30 jaar en woonachtig in Vught met
vriend Remco, dochter Hebe van 1
jaar en hond Suus. Toen ik Remco 5
jaar geleden leerde kennen was al
snel duidelijk dat ik met een sportieve man te maken had.
Nu kom ik ook uit een sportief nest,
met Marathonlopende ouders, dus
kon ik niet anders dan aanhaken bij
de hobby van mijn nieuwe vriend. Dat
was de kennismaking met het wielrennen. Samen met hem, een simpele
fiets en schoenen als Sinterklaaskado,
heb ik de eerste kilometers gemaakt.
Na een paar maanden heb ik
Limburgs Mooiste en de Ladies Ride
(snel parcours) meegedaan. Een jaar
later de Jan Janssen Classic. Allemaal
leuk om te doen.
Daarna deed zich een verhuizing met
verbouwing aan en verwachtten we

ons meisje. De fiets ging in de de
schuur en Hebe werd januari 2010
geboren. Najaar 2010 begon het weer
te kriebelen en werd het tijd om actie
te ondernemen: ik schreef me in voor
Fiets-Fit.
Een paar maanden later, maart jl., zat
ik dan eindelijk weer op de fiets! Niet
van plan om lid te worden van een
club, maar als zetje om weer te gaan
fietsen deed ik mee. Na 4 lessen voelde het echter zo goed om met een
groep te fietsen en die stok achter de
deur te hebben daadwerkelijk te
gaan, dat ik besloot me in te schrijven.
Ik ben nu 3 keer met de C meegereden en heb er geen spijt van! Dank
voor het warme welkom bij de club
en ik hoop nog heel wat kilometers
met jullie te maken.
Groet,
Hanneke

RABO-ACTIEF;
fietstocht voor het hele gezin
Volgens traditie was deze schitterende fietstocht altijd op
de eerste zondag in juli, vanwege omstandigheden wordt
deze tocht nu opnieuw georganiseerd op zondag 26-062011.
Starttijden: van 9.00 tot 12.00 voor de langere afstanden
en van 9.00 – 14.00 voor de kortere afstanden. De eindtijd
is gepland om 17.00 uur. Dit geldt voor alle startplaatsen.
Er zijn weer schitterende nieuwe tochten uitgezet met pijlen, dit maakt het fietsen nog aantrekkelijker en meer ontspannen. De afstanden zijn: 28 en 56 km.
De opstapplaatsen zijn: Den Dungen, bij Hotel Boer
Goossens tegenover de kerk, St. Michielsgestel (Rabo-bank
Hoogstraat) en Boxtel (Langspier Molenwijkseweg 5c, 5282
KA Boxtel ). Het inschrijfgeld: 2,00 euro incl. routebeschrijving en er is een drankje/versnapering bij de start/pauzeplaats. Als je de hele tocht tot het einde fietst, is er ook
nog een herinnering van deze schitterende fietstocht.

een prima met pijlen uitgezette fietstocht, alsook voor
drank en lekkers onderweg.
TIP: De Rabobank plaatst een bon voor alle leden in het
ledenblad “Dichterbij”. Deze bon is goed voor gratis deelname van deze Rabo-actief.
Dus stap op de fiets en geniet van uw omgeving tijdens
het fietsen met Rabo-actief, Dommel en Aa.
Heeft u nog vragen: 073-5513494.

Zoals u gewend bent van de organisatie zorgen wij voor
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COMPLEET ASSORTIMENT
VERF

VELUX-DEALER

BEHANG

RAAMDECORATIE

GORDIJNSTOFFEN

TAPIJT

Piet Cooijmans
H. Hartplein 6, 5275 BM Den Dungen,
Tel. 073 - 594 14 48
www.pietcooijmans.nl

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

Klimtijdrit in de Eifel
Zoals al in verschillende vooraankondigingen was gemeld, de
klimtijdrit voor dit jaar zou
plaatsvinden op 22 mei in de
Eifel. Toch maar eens gekozen
voor een andere locatie dan
Limburg en tevens ook een
“handicap”reglement ingevoerd,
om toch ook de meer ervaren fietsers mee te krijgen. Een extra stimulans voor laatst genoemde
groep was ook, dat er een mogelijkheid tot een verkort tocht
voorzien was.
Zondagmorgen 22 mei: 5.30 uur:
gerommel in de verte!! En inderdaad, onweer en ander slecht weer
op komst. Bij de verzamelplaats
toch 16 deelnemers aanwezig inclusief de volgauto ( ikzelf ). Er ontstond toch wat discussie: gaan we
wel/gaan we niet. Er werd besloten
om toch te gaan, wat uiteindelijk
toch een goede beslissing bleek te
zijn.
Na een rit van 150 km, kwamen we
in het plaatsje Kornelimunster aan.
Tijdens de reis hadden we nogal
wat oppervlakte water gezien, maar
bij aankomst was het daar droog.
Toch werd er driftig omgekleed in
“wet-suits”, je wist maar nooit.
Eerste honderd meters, gelijk op het
kleine verzet; de trend is gezet!

Gelukkig volgde daarna een vlakker
traject door wat dorpjes, om helemaal warm te fietsen.
Eerst uitdaging was een mooie trajekt door een bos. Halverwege dit
trajekt kwam het goed uit, dat er
een volgwagen was, er volgde een
ware “strip-tease”, de auto kwam al
snel vol te liggen met allerlei kledingsstukken. Voor de pauze volgde
nog een flinke klim van ca 8 km,
waarbij het ook steeds steiler werd.
De fameuze klim na Zweifal. Het kaf
werd van het koren gescheiden.
Aangezien er een pittige daling
ingezet moest worden, met op het
punt van de hoogste snelheid een
90 graden bocht naar links, werd
afgesproken, dat ik bij die bocht zou
staan om aanwijzingen te geven. Zo
gezegd, zo gedaan zou je zeggen.
Dacht ik toch echt, dat Ritsaert, de
laatste was en hij bevestigde dat
ook. Echter, bij het startpunt aangekomen, bleek dat Toon(tje) er niet
was. Met de volgauto dan maar op
zoek naar hem. Bleek Toon, wel de
afslag gezien te hebben, maar mij
gemist te hebben (ik was al weer
doorgereden), maw Toon begon
aan zijn 14% helling na de gemiste
afslag. Ik heb hem net voor de
“top”gespot, toch nogal afgemat en
terug gebracht aan de start van de
klimtijdrit. Besloten werd, dat Toon,

gezien zijn inspanning in het laatste
startveld mocht deelnemen.
De klimtijdrit ging over een ( zeker
in het begin) steil stukje helling.
Afstand was ongeveer 3 km. Tijd
werd geregistreerd, omgezet naar
seconden en gecorrigeerd voor een
leeftijds-handicap. De stand wordt
vermeld aan het einde van dit artikel.
Na nog een pittig hellinkje werd
gepauzeerd in het dorpje Schmidt.
Er werd goed genoten van de
koffie,cola en de Apfelstrudel, aangeboden door de club.
Het eerste deel zat erop. Gedurende
de pauze ontstond er toch een
groepje, dat de inspanningen wel
erg veel vonden en besloten de kortere route terug te rijden. De rest
begon ook na enkele voorzichtige
druppeltjes regen aan het tweede
deel. Nou.. toen gebeurde het, Wat
een onbeschofte regenbui. Het leek
wel of de fietsers met emmers water
werden bestookt. Het water ketste
op kniehoogte van het asfalt terug,
kun je nagaan. Gelukkig toch even
geschuild, maar eigenlijk te laat,
men was al doornat. Gelukkig is het
bij deze ene
(nogmaals onbeschofte) bui gebleven. De fietsers van de korte route,
konden nog even genieten van een
terrasje in het dorpje
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Innovatieve
Innovatieve meedenkers,
meedenkers, ontwikkelaars
ontwikkelaars en
en producenten
producenten

Allround en dynamisch
in metaalbewerking

Altijd een aantrekkelijke
spaarrente.

Marinus Spierings Gereedschapmakerij
Hambakenwetering 19
5231 DD ’s Hertogenbosch
Tel.: 073-644 52 10 • fax: 073-642 99 08

2,5%

Wielersport,
fietsonderdelen
en accessoires
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www.vofmsg.nl • info@vofmsg.nl
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bank.nl
op regio

3,0%

Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000
Bron: MoneyView (2010)

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij

Rabobank InternetLoyaalSparen

Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

Kloosterstraat
Wij
zijn uw bank.7, 5481 BE
Schijndel
Tel: 073 - 611 28 33
Fax: 073 - 611 28 34

M.J. J.A. Foolen-Smits
Groot Grinsel 9
5275 BZ DEN DUNGEN
T (073) 594 15 78
E mjfoolensmits@hetnet.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Kornelimunster, maar moesten toch
wachten op de volgauto, daarin
lagen immers nog omkleedspullen,
sieraden, autosleutels ,….Om ca
16.00 uur was iedereen binnen en
kon de terugreis naar Boer
Goossens beginnen.
Onder het genot van een welverdiend ( gratis) biertje of wat ander
lekkers, werd de uitslag bekend
gemaakt.
Uit het overzicht blijkt toch maar
weer eens, dat de leeftijd- handicap
een doorslaggevende rol heeft
gespeeld, met name ivm de titel:
“klimkampioen van VlugTrug.”
Mark Spierings had een ontzettend
snelle tijd neergezet, maar de leeftijd van Ad achterhaalde hem wel.

	
  

De nieuwe Vlug Trug Klimkampioen 2011: Ad van Caulil

Nieuwe shirts
Als het vluggertje op bij U de mat
valt, is de nieuwe kleding opgehaald en zal er mogelijk aal een
stuk verschenen zijn in de regionale bladen waarin aandacht
besteed wordt aan de nieuwe outfit en de twee grote sponsoren
die dit mogelijk gemaakt hebben.
Met zowel hotel cafe restaurant
Boer Goosens almede met aannemersbedrijf en wegenbouw van
Mouwrik Waardenburg werd een
sponsorovereenkomst gesloten
voor een periode van zeven jaar.
Deze sponsoren zullen de nieuwe
clubkleding sieren. Er is voor het
ontwerp van de nieuwe kleding uitgegaan van een aantal basisvoorwaarden: Zo dient de hoofdkleur
van de nieuwe kleding de al ruim 25
jaar gevoerde kleur geel te zijn.
Daarnaast zijn er enkele ondersteunende kleuren, waaronder blauw,
welke kleur ook weer terugkomt in
de broeken. Met deze uitgangspun-

ten is er door Mark een ontwerp
gemaakt. Dit ontwerp was volgens
het bestuur niet geheel conform het
gestelde en daarop is in overleg
met de firma Lorini sportkleding (
voorheen Huisjes) een ontwerp
gemaakt uitgaande van het huidige
shirt en daarop een aantal kleine
aanpassingen. Tevens is met deze
firma een sponsorovereenkomst
afgesloten voor eveneens 7 jaar
waarbij het totale sponsorbedrag
met de eerste factuur verrekend kan
worden. Op deze manier werd het
mogelijk om het hele kledingpakket
in een keer te bestellen , totaal 400
shirts en 100 jacks. Hoe ze er precies
uit gaan zien? Ongeveer het zelfde
als wat we nu hebben maar dan
anders. Hopelijk heb ik hiermede
jullie nieuwsgierigheid gewekt. Er
zal eind juni een avond georganiseerd worden waarop de leden de
kleding kunnen ophalen. Via de mail
zal iedereen in kennis gesteld worden van het tijdstip van aanvang.
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Als uw kozijn
perfekt
moet zijn!
T 073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl
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Wist u?
Dat d.d. 29-03 de eerste avond was dat er “door de weeks” gefietst kon worden,
Dat op de eerste dag sprake was van schitterend weer, dus velen waren opgekomen,
Dat het opvallend was dat er nogal wat “Vluggers” van de C-groep erbij waren,
Dat dit prima was om te zien, beide wegkapiteins Jan S. en Walter waren er ook,
Dat zoals bekend Jan S. de C-groep begeleidt op de dinsdag en de donderdag,
Dat onze voorzitter, Jan, zijn goede fietsvoornemens meteen heeft laten zien, hij was er!
Dat we op deze avond in 3 groepen van ca 10 personen zijn gaan fietsen,
Dat Pien, vorig jaar nog actief in de C-groep het aandurfde om met de B-groep mee te gaan,
Dat dit respect afdwingt, gezien haar manier van fietsen, doorgaan en het niet willen opgeven,
Dat zij mogelijk in de toekomst nog sneller kan fietsen met “echte racefiets”,
Dat Angelique vorig jaar ook al meefietste in de B-groep en zij nu al veel progressie laat zien,
Dat hiermee enkele vrouwen laten zien er voor te gaan bij Vlug Trug, het goede voorbeeld,
Dat Ad een flinke vermageringskuur heeft ondergaan in de winter en fors heeft getraind,
Dat hij zichtbaar is afgevallen en fietst met giga veel kracht,
Dat hij ’n transfer naar de A-groep heeft aangeboden gekregen, de hoogte bleef onbekend,
Dat hij voor zichzelf en de A-groep heeft laten zien dat hij sterk is en goed mee kan,
Dat nadat hij dit zelf ervaren had, weer terug is gekeerd in de B-groep, uitbetaling bleef uit?
Dat meerderen binnen Vlug Trug heel goed “overwinterd” hebben, ze willen ‘t ook laten zien
Dat de opkomst op zondag goed te noemen is, het weer helpt ook een handje mee,
Dat d.d. 10-04 de B-groep op die frisse morgen met zo’n 20 personen vertrok,
Dat Wim al meteen een voorschot nam op de zon en de warmte, hij als enige in de korte broek
Dat Wim kon toegeven dat het wel fris was, later op die ochtend fietste hij glimmend mee,
Dat het normaal is dat de tocht” Klimmen-Banneux- Klimmen op de wielerkalender staat,
Dat het dit jaar ook weer het geval is, net zolang als de club Vlug Trug bestaat,
Dat nu pas bekend is dat je alleen met deze tocht kan meedoen middels voorinschrijving,
Dat het gevolg is dat zeer waarschijnlijk niemand van Vlug Trug deze schitterende tocht fietst
Dat dit uniek is in de geschiedenis, ook dat er dan geen verslag te lezen is in ’t Vluggertje,
Dat het is voorgekomen dat er wel 3 verschillende verslagen te lezen waren over deze tocht,
Dat de tocht als voorbereiding: “rondje Berg en Dal” ook weer gewoon op de kalender staat,
Dat d.d. 17-04 het “rondje Berg den Dal” is verreden, dit zowel door de A- als de B-groep,
Dat de B-groep deze tocht heeft gereden met de GPS, Peter had al veel voorwerk gedaan,
Dat de start niet helemaal goed verliep met de GPS, dit ondanks hulp van Ad en Frank,
Dat deze jongens flink samen aan het communiceren waren om de groep goed te laten fietsen
Dat Ad zelfs op een gegeven moment belde met de satelliet om de route te checken,
Dat we langzaam maar zeker over geheel andere schitterende wegen naar Berg en Dal reden,
Dat er nog een kleine valpartij was, Ritsaert was de ongelukkige, gelukkig kon hij verder,
Dat de groep bij het vertrek na de pauze zag dat Wim in zijn korte broek verscheen,
Dat hij opviel, zijn benen helemaal glad geschoren, zijn racebroek bleek echter 5 cm tekort
Dat net voor het begin van zijn fietsbroek de zwarte haren nog flink zichtbaar waren,
Dat dit voor grote hilariteit zorgde bij het vertrek richting Den Dungen,
Dat de terugtocht ook helemaal anders was, kei mooi, iedereen genoot van deze tocht
Dat dit zeker te danken was aan ’t mooie weer, de mooie wegen die gevonden waren en
Dat er samen goed gefietst werd in prima B-tempo,
Dat het resultaat was: een schitterende tocht Berg en Dal, 140 km, iedereen tevreden,
Dat het nu wachten is wie er toch nog Klimmen – Banneux-Klimmen fietst MET verslag !
Dat het schitterende weer in april het fietsen erg aangenaam maakt, dus goede opkomst.
Jac
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La Sufrida 2011

Ronda (Andalusië)

Zaterdag 30 april zal voor mij de
eerste cyclo van het jaar plaatsvinden, La Sufrida in Ronda. Ik zit hier
nu al weer enkele maanden en heb
heel wat traningskilometers kunnen maken. De afgelopen weken
heb ik me verheugd op deze tocht
van 193 km over 4.000 hoogtemeters. Een mooie test voor La
Marmotte begin juli.
Als ik opsta om 7 uur krijg ik bevestigd wat het weerbericht de afgelopen dagen al voorspelde. Regen! En
niet zo’n beetje ook maar een heftige
stortbui en overal om me heen een
grote grauwe massa. Het gevoel van
twijfel overvalt me nu heel duidelijk.
Moet ik in dit waterballet gaan starten? Wat staat ons nog meer te wachten.

Toch maar even aangekeken en besloten naar de start te rijden om daar
doornat en met een laag water in mijn
schoenen te arriveren. Maar op dat
moment droogt het wat op en breekt
de bewolking zowaar. Dus toch maar
naar het startvak gegaan.
La Sufrida is een niet al te grote koers
maar staat wel bekend om zijn zwaarte. De grote klapper van de streek is
de “101 km” volgende week voor
MTB’ers en hardlopers/wandelaars.
Dan zullen er ruim 7.000 deelnemers
uit het voetbalstadion van Ronda vertrekken.
Alles is hier boven verwachting goed
georganiseerd. Weliswaar in een prettige chaos maar wel goed. Alles gaat
op naam en nummer en er zijn zoveel

mensen van de organisatie aanwezig
dat je overal snel geholpen wordt. Het
startvak is aanvankelijk nogal leeg
omdat ik het Spaanse kwartiertje
weer vergeten was. Maar om 9.15 uur
klinkt dan toch het startsein compleet
met vuurpijlen en gaan we op weg.
Eén grote groep achter een echte
koersdirecteur in zijn wagen met
zwaailichten. We vertrekken uit Arriate
en tot en met Ronda verloopt de
koers geneutraliseerd. Niet dat het
wat uitmaakt want amper op weg
dient zich de volgende hoosbui
alweer aan en om beurten gaan we
allemaal de regenjacks aantrekken en
versplintert het hele peloton.
Tegen de tijd dat we aan de eerste
klim beginnen naar de puerto de
Montejaque (822 m) vormt zich een
voor mij leuke groep spanjaarden
waar ik lekker mee door kan rijden. De
kop is al geen velden of wegen meer
te bekennen maar dat mag de pret
niet drukken. Een krasse 60’er zet zich
aan kop en sleurt ons naar Zahara, de
voet van de klim naar Las Palomas.
De klim begint nog wel aardig maar
ook hier kennen de weergoden geen
genade en valt ons de nodige regen
ten deel. Alles raakt volledig verspreid
en van groepjes is geen sprake meer.
Op de top is het nat en koud maar de
verzorgingspost (avituallamiento, heel
mooi scrabblewoord!) voorziet ons
van alles wat we wensen. De afdaling
is waardeloos in de regen en de daaropvolgende klim (El Boyar) net zo.
Dan volgt de grote afdaling over 15
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km naar El Bosque. Normaliter een
heerlijke afdaling maar nu in de nevel
met soms zich van amper 50m.
In het dal tussen El Bosque en
Ubrique is het veld al aardig gedecimeerd, kennelijk hebben veel rijders
aan de voet van El Boyar besloten de
korte route van 103 km te nemen.

“hoe het mogelijk is om in het vlakke
Nederland zo te trainen dat je zo de
bergen kunt beklimmen? Ach ja, lid
van een goede club zal ik maar zeggen.
In Cortes krijg ik het zelf zwaar om het
groepje te volgen maar de volgende
verrassing dient zich al aan. De orga-

Ruim 163 km in iets minder als 7 uur
valt me gezien deze omstandigheden
niets tegen. De uiteindelijke hoogtemeters zijn onduidelijk maar ik houd
het op ruim 2.500. Mijn Garmin heeft
wat gehaperd tijdens de koers (door
de regen?) en laat na de beklimming
van Las Palomas alleen nog een afdaling zien! Kortom, het was een bijzon-

“hoe het mogelijk is om in het vlakke Nederland zo te trainen
dat je zo de bergen kunt beklimmen? Ach ja, lid van een goede
club zal ik maar zeggen..."
Misschien nog niet zo’n slechte keuze
want het wordt er niet beter op. Voor
mij betekent het alleen ploegen tegen
de wind in omdat de snelheidsverschillen met de enkele rijders te groot
zijn om een groepje te vormen. Na
Ubrique in de lange, lange klim naar
Cortes de la Frontera vind ik gelukkig
wel weer wat gezelschap. De beste
vraag van die dag wordt daar gesteld,

nisatie heeft besloten de koers met 30
km in te kroten vanwege het slechte
weer. Plots zijn er nog maar 40 km te
rijden en dat betekent dat het aftellen
is begonnen. Na nog een paar pittige
buien maar nu met de krachtige wind
in de rug arriveren we 1,5 later weer in
Arriate voor het in ontvangst nemen
van de oorkonde, polo en talloze
andere kleinigheden in het pakket.

dere ervaring om mijn eerste cyclo in
Spanje mee te maken. Veel beter
georganiseerd dan het dagelijkse
leven. En volgend jaar opnieuw maar
dan in de zon en de hele afstand!
Ger de Heus
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Fietsen met Andalusië Fietsreizen
Omgeving Ronda

Oud verzekeringsman Ger de
Heus heeft zich op een tweede
carrière gestort. In het zuidelijke
stadje Ronda, gelegen in de
streek Andalusië heeft Ger zich
gevestigd. De geweldige omgeving met geen meter vlak leent
zich uitstekend voor het maken
van een flink aantal hoogtemeters.
De officiële start van Andalusië
Fietsreizen is begin maart 2011.
Hiertoe nodigde Ger een aantal
zakelijke contacten uit, die allen min
of meer behoorlijk bergop -en af
konden rijden, zo bleek niet veel
later. Bij Vlugtrug ging een veiling
van stapel,met als inzet meegaan
met de eerste groep. De veiling is
op de valreep gewonnen door Cees
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Marijnissen. Een dag later besluit ik
om ook te gaan. Dat is mogelijk
door extra vrije dagen vanwege een
nieuwe baan.
Woensdag 1 maart is het zover. Het
vertrek naar het vliegveld
Eindhoven waar een glimmend toestel van Ryan Air [alweer een vlucht
zonder ongelukken roepen ze om
bij elke landing] klaar staat op de
landingsbaan. We ontmoeten er
onze medereizigers: Lieven
Swinnen, Johan Koolen, Richard van
Ameijden. Een deelnemer [bijnaam
monsieur Alpe d’Huez] valt af vanwege ziekte.
Sierra Nevada
We vertrekken met een mooi zonnetje naar het zuiden. En terwijl ik
me afvraag of ik de Ardennen al kan

zien, blijkt later dat je nauwelijks 2
minuten boven Belgisch grondgebied vliegt [gps handigheidje:
hoogte snelheid en locatie inbeeld]
We vliegen boven enorme wolken
uit. En zien plots een heldere wolkeloze omgeving. De Sierra Nevada in
volle glorie met besneeuwde toppen. Ik zit naast Richard van
Ameijden, die tekst en uitleg geeft
over wat er allemaal in beeld verschijnt. Richard is bekend van boeken en artikelen over fietsen in bijvoorbeeld het blad Fiets, auteur van
artikelen over bergfietsen en als
coach bij Webtrainer.
Onder mij schuift het bergachtige
landschap voorbij en plots zijn we
boven zee en vliegen op Aeroporto
de Malaga aan. Goede landing en
jawel: alweer een vlucht zonder

ongelukken. Mooi vliegveld met
lange rolpaden in de hallen. Aan het
eind van de hal van aankomst staat
Ger met Ferry Staleman [fietsverhuur Cycleronda: rentabike@cycleronda.com ]
De autotocht naar Ronda over de
snelweg gaat voorspoedig. We passeren talloze punten waar we nog
komen met het fietsen. De omgeving is indrukwekkend.
Aangekomen bij het hotel worden
de kamers verdeeld en de fietsen
bekeken. Samen met Ferry
Staleman heeft Ger een combi
gemaakt. Ferry de fiesten, Ger de
reisorganisatie [fietsers en verblijf ]
Per e-mail heb ik mijn fietsmaat
doorgegeven. De fiets staat klaar
en rijden maar. Advies is om eigen
pedalen mee te nemen, die zijn zo
gemonteerd. Johan Koolen en Ferry
monteren een en ander. Cees heeft
nog een zadel bij zich wat niet goed
past, maar dat gaat verholpen worden. Er is veel aandacht voor de
fiets en de fietsers en dat wordt
gewaardeerd.
Anna
De fietsen staan in het hotel in de
directiekamer. De directrice is een
franse madame die met een
Spanjaard is getrouwd. De taalbarri-

Jan en Cees Marijnissen

ère wordt in het Frans omzeild,
want het Spaans is hier nog authentiek. Dat heeft zeker zijn charme. De
dames van de receptie en de bediening brengen graag nog een americano, of een tinto. Elke ochtend haal
ik bij Anna een americano en een
cappuccino voor op de hotelkamer.
Een goed begin is het halve werk.
Het is bij het ontbijt en diner telkens
weer de vraag: wat gaan ze de hongerige fietsers nu weer voorschotelen? De oplossing is steeds overleggen in de ochtend. Elke dag verbetert het eten. Het hotel is niet
bekend met wielertoeristen. Naast
het hotel staat een restaurant wat
bij het hotel hoort. Je merkt de verschillen met Nederland: keurig uitgedoste mensen hebben een lange
rit per auto achter zich en gaan een
hapje eten. En een slokje drinken.
En weer een hapje eten en een slokje drinken. Dat duurt uren. Dan
loopt het tegen vijf uur en denk je
nou gaan we warm eten, maar nee
dan loopt het restaurant leeg, en
tegen negen uur verschijnen de eerste gasten voor het avondmaal. Wij
gingen dus elke dag te vroeg eten
volgens de locale mores, de kok was
hierdoor uit zijn ritme en van slag?
Verkenning Serrania de Ronda
Zeg wordt er nog gefietst, vraag je

je af? Meteen na het uitreiken van
de fietsen een flinke verkenning
gemaakt en elkaars krachten gemeten. Zonder overdrijven: eerst 100
hoogtemeters klimmen en dan door
Lieven Swinnen in de laatste meters
voorbij gereden worden… Dan
omdraaien en een lange afdaling
tot Ronda waarbij ik een ontmoeting heb met de Ronda fietsclub La
Sufrida met 60 km per uur. We verzamelen bij een rotonde en draaien
naar het hotel terug.
Donderdag 3 maart, Serene
Het is zonnig, we vertrekken voor
een tocht via Ronda naar het noorden. Na een afdaling over brede
wegen nemen we een kleine weg
rechts. De weg draait de hoogte
in,we stijgen tot 13%. Plots zijn we
boven en arriveren bij een ruïne uit
de Romeinse tijd, Oud-Ronda. We
volgen de weg, steile kliffen doemen op. Vlak langs ons scheren
arenden. Langs de weg groeit de
plant die in allerlei crèmes en tegenwoordig zelfs ook in drankjes verkrijgbaar is: Aloë Vera. Als je hier
nog eens mocht vallen dan snij je
zo’n plant open en de pulp smeer je
op de wond. Gegarandeerd een
goede genezing.
Ik lig met Lieven op een kamer en

Vlugtrug naar boven
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midden in de nacht geeft hij een
flinke dauw met permissie.
Snurkmans was langsgekomen. Ik
verbaas me over de core stability
training die hij elke dag opnieuw
uitvoert. Het zijn push ups maar dan
hele vreemde. Balanceren op linkerhand en rechtervoet en het lijf
ertussen als een plank, wonderlijk
gezicht. Lieven twittert dat het een
lieve lust is. Hij heeft een en ander
in zijn leven achter de rug, maar is
nu met een computerbedrijf goed
bezig. Hij geeft ook gastlessen aan
de Fontys Hogeschool. Hij twittert
met het bedrijf. Nee, loslaten is nog
niet zo makkelijk. Ook heeft hij contact met vrienden in het amateur –
en prof fietspeloton, anderen zijn in
training elders in Spanje, bijvoorbeeld Calpe bij Alicante, voor een
hoogtestage en daar is het weer
zoveel beter dan bij ons in Ronda.
Het gaat ook over de concurrentie
van al die fietsorganisaties. Waar ga
je heen en in welk jaargetijde? Zit
Ger wel goed in Ronda, hoe positioneer je je in de markt? Ook leuk, het
gerucht gaat dat Dennis Menchow
naar VacanSoleil gaat.
Vrijdag 4 maart, Zahara
Snurkmans is weer gehoord. We leggen extra dekens op bed, de nacht

Altijd handig een fietsenmaker terzijde
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is behoorlijk fris. Bij het ontbijt het
aanvalsplan besproken. We vertrekken in westelijke richting via Ronda
naar Zahara en het bord Sevilla 125
km doemt op. Hier gaat de weg
naar links richting Zahara,
Grazalema, Montejaque ook bekend
van Gran Fondo Serrania de Ronda La Sufrida welke op 28 mei is verreden. De route gaat serieus omhoog.
Ik ben de gehele dag bij Richard. Hij
wil enkele foto’s maken en heeft een
fietser nodig die hij instructie kan
geven; aan de rechterkant blijven
fietsen anders wordt de foto niet
geplaatst; omdraaien lang dat bord
rijden; op de achtergrond het pittoreske Zahara, hoog op een rots
gelegen. We zien donkere wolken
zich gaan samenpakken boven de
bergtoppen. Het is lang zonnig
weer geweest. De 15 km lange klim
van Zahara richting Grazalema gaat
steeds steiler worden en komt niet
meer onder de 10%. We tuffen
gewoon door en de wolken spuwen
de eerste lading naar beneden:
hagel tot aan de top. We rusten
even op de top van de Montejaque
en in een sneeuwbui vliegen lammergieren af en aan. Ik heb zomerhandschoenen aan en dat was tot
dat moment geen probleem. In de

afdaling gaat de sneeuw over in ijsregen en na een luttele 50 meter is
geen gevoel meer in de vingers en
moet ik stoppen. Ik neem de doorweekte handschoenen van Richard
over [hij heeft nog een extra paar],
alleen die heeft heel kleine handjes
en met vereende krachten wurm ik
mijn handen erin. Nu heb ik weer
gevoel en grip op de remhandels.
Met hooguit 25 km per uur dalen
want de weg is bezaaid met stukken
hout en takken van boswerkzaamheden. Ondertussen neemt de ijsregen toe en doorweekt komen we
aan in Grazalema. We zoek de anderen op die in een café zijn gaan zitten. Ik neem er twee americanoos
[koffie] en een bocadilla [Spaans
broodje met vlees]Omdat we op de
tocht zitten gaan we als groep weer
verder. We dalen nog verder af.
Iedereen is doorweekt en afgekoeld
en rillend van de kou gaat het naar
de eerste helling. We trillen bekant
van de fiets. Klein schakelen om
warm te trappen is het devies. Na
een heuvelig parcours waarbij we
afwisselend vaart maken, komen we
aan bij de weg naar Ronda.
Boem is ho, helm verplicht
De bocht draait scherp naar rechts.
De groep rijdt 10 meter voor me uit

Setenil, typisch Andalusisch plaatsje

en ik volg hen. Dan slipt het achterwiel weg en glijd ik twee weghelften en kom onder de vangrail tot
stilstand. Hoewel Spaanse auto’s
toeteren en behulpzame
Spanjaarden fluiten naar de wegrijdende groep 100 meter onder ons,
is er geen reactie. Een Spanjaard
gaat in zijn auto achter de groep
aan en na een poos komen we weer
samen. Schade kapot bovenbeen en
bloeduitstorting en beurs van top
tot teen. In aangepast tempo terug
naar Ronda en het hotel. Ger heeft
nog wondverband 15 x 8 cm
gehaald bij de apotheek. Maar de
wond was een stukkie groter.
Lopen ging wel en voorzichtig
draaien in bed ging nog maar
beperkt, Snurkmans hield zich koest
deze nacht.
Zaterdag 5 maart witte dorpen
tocht
Om 11 uur vertrek richting het zuiden, meteen flink klimmen vanuit
het hotel. We reden een klein rondje
waarbij de slotkilometer een afdaling is met zicht op het hotel. Alleen
missen we door de snelheid de
afslag naar een extra lus. Het is
evenwel de mooiste tocht met vrijwel uitgestorven wegen. Zeer

mooie vergezichten en soms stoppen we en verbazen ons over de
huisvesting op zijn Spaans. Eigenlijk
is het fietsen volgen het patroon
Ger en Johan en Lieven op kop,
daarna volg ik en komen Richard en
Cees achteraan. Cees ging mee naar
Spanje met slechts 25 km vlak in de
benen en verbeterde zich elke dag
behoorlijk. Ik merk ook veel winst.
Maar ja die beenwond maakt het
niet gemakkelijk, de vochtophoping
verdwijnt door de fietsbeweging en
ik kijk uit naar de dag van morgen,
de laatste fietsdag.
Zondag 6 maart
Carnaval in Oeteldonk, en wij worden wakker met regen en de dag
verloopt zonder een meter fietsen.
Vanavond vertrekt Johan van
Malaga naar Weese. Morgenochtend
gaat de rest. Ferry komt ons halen
en monter rijdt hij ons naar de
Aeroporto de Malaga. We zitten
door de korte slaap helemaal brak
in het toestel. De vlucht terug is
geheel in het zonnetje en met de
gps is het een feest der herkenning.
In de ochtendschering de lichtjes
van Madrid, San Sebastian met nabij
de Montana de Jaizkebel, Bordeaux,

Limoges, Parijs, Amiens, ZeeuwsVlaanderen, Breda, Tilburg, Den
Bosch: je ziet ze gelijk. We vliegen
op Welschap aan en passeren
Wintelre, en vliegen over de tuin
van schoonmoeder To heen. Een
prachtige vlucht met alweer geen
ongelukken volgens Ryanair. We
halen de koffers met de labels van
de transportband en gaan naar huis.
Nog wat statistieken
Mooie fietswegen, weinig verkeer.
Bijzonder mooie omgeving en naar
elke windrichting lopen routes.
Ronda ligt op iets meer dan 700
meter hoogte. Het weer kan sterk
wisselen, in februari was het 20 graden in begin maart 10-15 graden.
Zomers is het mogelijk te warm met
40 graden op de thermometer. In de
ochtend om 11 uur vertrokken om
de ochtendkou te mijden. Compleet
verzorgde reis, van deur tot deur. Je
krijgt reisbescheiden toegestuurd,
je wordt gehaald en gebracht. Je
fiets staat klaar. Hotel is goed met
ontbijt en diner en drankjes. Tussen
de middag wat eten kwam voor
eigen rekening.
Het was een kort maar krachtig
begin voor een mooi voorjaar wat ik
af wil sluiten met een dankwoord

Ger loodst ons door de stad
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Hèt adres voor de verzorging van al uw:
 Feesten, partijen en recepties
 Borrelhapjes en huzarensalades
 Warme en koude buffetten

 Dranken, verhuur en tenten

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

Voor Uw -- verzekeringen
-- hypotheek
-- financiering
Tel: 073 - 5941282 Grinsel 34, 5275 JP Den Dungen

Wielersport, fietsonderdelen en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE Schijndel Tel: 073 - 611 28 33 Fax: 073 - 611 28 34
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aan Ger en wil hem succes wensen
bij zijn Spaanse carrière. Ook dank
aan de anderen voor de kameraadschappelijke omgang. Cees heeft
toch ook goed mee kunnen doen.
De fietsverkoopverhalen van Johan
Koolen zijn weergaloos en we hebben er goed om gelachen. De foto’s
bij dit artikel komen van Richard
Van Ameijden. In het fietsblad Fiets
wordt een verhaal over Ger en zijn
fietsorganisatie van de hand van
Richard geplaatst, waarschijnlijk in
juni 2011.
Jan Kool

El torro de Ronda

Hotel Sierra Hidalgo

In Ronda hebben ze dus ook kasseienstroken...

Aan het ontbijt, plan de campagne, Ger, Jan, Fery, Lieven, Johan en Cees
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Rondje
Zuiderzee

2 & 3 juni 2011

Ruim een half jaar geleden werd door Roland
de volgende oproep op het forum geplaatst:
"In het kader van onze voorbereiding op de
Otztaler Radmarathon hebben we het idee
opgepakt om dit jaar met Hemelvaart een
rondje Zuiderzee te rijden. 'We' is in dit geval
Edwin en ikzelf. Ik weet: we zijn er nogal vroeg
bij, maar het kan maar in de agenda staan..."
En dit voorstel werd stiekem een succes: de één na de
andere Vlugger meldde zich aan. Op een gegeven
moment hadden zich 11 man aangemeld, maar door de
crash van Bert en ziekte van Jochem, bleven er dus 9 over,
voor deze 2-daagse tocht:
Roland Hein, Edwin de Graaf, Marc Spierings met kameraad Dennis Pijnenburg, Harrie Vranken, Marc van Gastel,
Tim Tersmette en Rien & Hans Hairwassers. Lees hier de
reacties welke na prachtige de 2 daagse rit op het forum
werden gepost...

Heren,
Het was me een waar genoegen om met jullie 400 km
rond de plas te toeren. Ik vond het reuze gezellig en
nog leerzaam bovendien. Zo hebben we de volgende
zaken kunnen constateren:
• Hindelopen is in 3.32 minuten te bezichten • Naarden
kost 5 minuten • Ook in Friesland is er een gezonden
spanning tussen de wandelaars en de fietsers •
Binnenkort hebben we een nieuw lid genaamd Dennis.
• Ome Rien verzocht baby-sits incl. ontbijt voor slecht
20 euro
• Marianne Timmer heeft heel veel look-a-likes. • Een
DVD-avondje is niet te vullen met alleen Jezus-films. •
Wind mee gaat harder als wind tegen • Een afsluitende
BBQ is nooit te versmaden.
Heren, nogmaals bedankt. Op naar de volgende expeditie.
Uw reislijder Roland.
______________________________________________

De eerste tussenstop in Oosterleek

Bevoorrading in Makkum
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Mannen,
Inderdaad, het was gewoon een kei-gezellige en sportieve happening. Wat me vooral is opgevallen:
• met 9 man ruim 400km = 3600km en maar 1x lek!

Het beeld wat Rien 400 km heeft moeten aanschouwen...

(Hans) • 1 schuiver (Edwin), maar gelukkig zonder noemenswaardige schade • Dat Harrie nog altijd verrekte
sterk is • De zon er bij Mark Spierings voor de komende
tijd een 'vast' wit shirtje op z'n lijf heeft afgetekend •
Dat Roland behalve goed fietsen ook dit prima heeft
georganiseerd • Gastrijder Dennis ook van een niet misselijk caliber is • Dat Tim nu perfect is voorbereid op de
Zuiderzee in 1 dag (!)
• Dat Rien, ondanks dat-ie het kopwerk voornamelijk
aan anderen moest overlaten, dit dubbel en dwars
goed heeft gemaakt met de BBQ (chapeau!)
Mannen, ik heb genoten.
Groet, Marc van Gastel
______________________________________________
Hé jongens,
nie overdrijven nu en later al helemaal niet meer. De
rest van de leden zal best wel spijt hebben gehad dat
ze niet zijn meegegaan zeker als jullie zeggen dat het
zo bijzonder was. Beste overige clubleden: ik heb alleen
maar achterwielen en lelijke konten gezien. Sommige
van die exemplaren gaven zelfs van tijd tot tijden
odeur-concerten weg. Daardoor raakte ik vaak achterop en moesten ze weer wachten. Ze hadden z.g. allemaal begrip voor mij maar vergaten dat even naderhand weer om vervolgens zo boven de 40 verder te
gaan. Vooral onze organisator had een parcours uitgezet door polders, langs ontzettend drukke boulevards,
over achterlijke springschansjes die ze in friesland
mooie bruggetjes noemen enz.. Het was komkommer
en kwel.

Heren Zuiderzee-gangers, maar ook alle andere
VlugTruggers,
Ik heb genoten van de gezelligheid, humor, brede ruggen, en inzet van jullie de afgelopen 2 dagen!
Het bewijst maar weer dat Vlug Trug een enorm gezellig en fanatieke fiets-vereniging is die er mag zijn!
Eerdere reacties geven al een fantastisch beeld van de
Zuiderzee-tocht. Ik mag daar nog graag aan toevoegen, dat;
• Er veel rechte wegen zijn in Noord-Holland • Ook de
bochten op de Afsluitdijk op 1 hand zijn te tellen • De
pannenkoeken in Makkum zowel erg lekker zijn als ook
dat je er tot aan Lemmer plezier van kunt hebben! • Er
in Friesland "heuveltjes" door een bos liggen!?!? • Je
The New Kids-muziek ook in Friesland (op de kermis)
tegenkomt! • Het appelgebak in zowel Noord-Holland
als Overijssel ook goed smaakt • Er vele bruggetjes in
Overijssel zijn, maar gelukkig voor ons waren ze allemaal dicht (of open - dat weet ik nooit) • Er meerdere
mooie terrasjes in Kampen zijn, waardoor het wat langer kan duren voordat je zit • We langs het Dolfinarium
zijn gefietst, althans dat heb ik achteraf gehoord want
we reden boven de 40 p/u dus we hebben niet veel
dolfijnen gezien • Er ook in Utrecht loslopende honden
zijn waar je voor moet uitkijken • Er nog lang werd
nagepraat tijdens de heerlijke BBQ bij B&B Hairwassers
in Den Dungen

Zo en nu de waarheid.
Mannen ontiegelijk bedankt voor de supermooie
dagen. Een beetje waar van het bovenstaande is het
wel maar het gaf mij toch een goed gevoel. (zit nog
kapot grrr)
Rien Hairwassers

Turbodiesels Edwin en Harrie evalueren de 1e etappe

De eerste 230 km zitten erop, uitblazen bij de B&B in Lemmer

Tim; hoe zal 't zijn om de Zuiderzee route in 1 dag te fietsen?
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En verder dat;
• Roland naast een harde fietser ook een fantastische
organisator en Marianne-Timmer-spotter is • Edwin
bijna niet weg te slaan is van de koppositie, maar toch
ook graag in de zomer door het zand rijd • Hans, met
68 jaar de oudste van de groep, nog steeds fantastisch
rijdt. Zeker op langere afstanden. (Ben ik blij dat we
geen 2x 400km deden) • Tim, die zich op het laatste
moment heeft aangemeld ook het flinke kopwerk niet
schuwt • Dennis zich maar snel moet aanmelden bij
Vlug Trug • Marc van Gastel met de kilometer beter leek
te gaan rijden en na 380km (op de lokale Strade
Bianchi) pas in zijn element was • Rien blij was dat hij
zijn tijdritstuur bij had af en toe, maar ondanks zijn rug
nooit heeft geklaagd en stug mee bleef fietsen • Harrie
volgens mij (net als ik) de bergen miste, maar daardoor
niet minder hard reed • ik het een fantastische ronde
vond!
Mark Spierings
______________________________________________
Heren...
Hoezo alle positieve geluiden over het rondje
Zuiderzee.
We gaan toch niet zeggen dat Vlug Trug geen kritische
club is en alleen maar positiviteit uit wil stralen. Het

Prachtig fietsen ter hoogte van Kalenberg

was natuurlijk een vreselijk saai rondje, het feit alleen al
dat we met enkele minuten door de mooiste dorpjes
van Nederland rijden zegt eigenlijk genoeg, geen tijd
om al dat moois te bekijken op weg ja hoor naar weer
zo een saaie polderweg geen bochten geen viaducten
en natuurlijk geen enkele berg op dik 400 km in twee
dagen. Het aantal hoogtemeters is volgens mij niet
boven de 50 meter uit gekomen (geschat zonder
Garmin). Zelf op de afsluitdijk geen tegenwind. Dan
hadden we nog stoere verhalen kunnen vertellen
windkracht 7 tegen op de afsluitdijk.
En dat noemen wij leuk!!!!!
Nou ik moet bekennen ik heb stoer weg gezegd dat ik
volgend jaar Milaan San Remo wil gaan rijden, nou
helaas jongens, na dit weekend heb ik besloten om dit
niet te doen ...te SAAI 300 km vlak. Dus...
Wel reed er twee dagen een team die samen dit saaie
stuk tot een genoegen maakte, niet door de ronde
maar door de gezelligheid van iedereen.
Jongens bedankt voor het gezellige weekend, volgend
jaar nog een keer maar dan met bergen erin. Dan doe
ik mee!!!
Harrie
______________________________________________
Hoi Zuiderzee gangers,
Rien vroeg me of ik mee wilde gaan, dat is echt iets
voor jou! Ik moest daar even over nadenken, ik vond
het toch een hele uitdaging. Ik voelde wel wat spanning in me opkomen, van kan ik dat wel. Maar ik heb
geleerd om te denken in mogelijkheden en dan voelt
dat meteen beter. Dus ging er ook voor, met wat extra
kilometers moet dat geen probleem zijn. In het begin
heb ik me wel gereserveerd opgesteld, zeker met het
straffe tempo wat er gereden werd. Soms vond ik dat
wel jammer, omdat je dan meer moet opletten en minder kunt rondkijken. Dat werd wel weer goed gemaakt
in de pauze met drinken en appeltaart. S ‘avonds na de
eerste dag was ik wel moe en ben ik na een heerlijke
volle maaltijd snel gaan slapen. Met het goede bed was
dat geen probleem. De 2de dag voelde ik dat ik goed
uitgerust was en ging het ook wat beter. Alleen de
echte harde wind wordt me wel te veel en dan ging ik
er achter zitten. In Friesland was er een zeer verschillend landschap en daar heb ik echt van genoten (soms
niet) van een mooi stukje Nederland. Een echte aanrader voor de lange afstandrijders. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne fietstocht en de organisator. Ook een
goed idee was de BBQ bij Rien wat een mooie afsluiting was van deze inspannende fietstocht.
Bedankt en de fietsgroeten van Hans

Zie het forum voor alle posts!
Met een rotvaart sprongen we over de bruggetjes bij Kalenberg
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