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Van de voorzitter

Even geen C meer

In dit voorwoord geen zware crisisteksten. Ik wil het graag hebben over de positieve 
ontwikkelingen die ik zie binnen onze club. Sinds 1 juli kunnen we weer in groepen fiet-
sen, waar veel leden dankbaar gebruik van maken. Dat zie je op de weg, maar ook op de 
website. Gelukkig geven veel leden gevolg aan de regel om je vooraf in te schrijven via de 
digitale presentielijst. Veilig idee en leuk om te weten met wie je gaat fietsen.

Begin juli maakte ik met Harriët een avondwandeling over de Houtense Wetering en reed 
de C-groep ons tegemoet. Het was de eerste keer dat ik als toeschouwer een peloton in ons 
nieuwe, blauwwitte tenue voorbij zag komen. Wat ziet dat er mooi en fris uit! 

Kort daarop beleefde ik onverwacht m’n vuurdoop als onofficiële toerleider. Voor een avond-
rit vond ik via de website een route naar Austerlitz en zette deze op m’n Garmin “voor het 
geval dat”. Ik bleek de enige met een route te zijn en we reden een prachtige tocht door 
de bossen. Wel met veel gravel en steeds smallere paadjes. Dat ging sommigen een stap 
te ver. Gelukkig kende Piet Moolhuijsen de asfaltweg terug naar Houten. Erg leuk om zo’n 
route een keer te leiden en goed om te merken dat je er niet alleen voor staat.

Wat mij verrast, is de rust die uitgaat van fietsen in een groep van acht. Meer overzicht, 
sneller aanpassen aan de situatie, minder ver achteropraken na de bocht en - wat mij 
betreft - groter fietsplezier. Je kunt je nauwelijks meer voorstellen hoe we op de drukke 
wegen in Midden Nederland met groepen van meer dan 16 mensen hebben gereden.

En als klap op de vuurpijl natuurlijk 
de heropening van het clubgebouw 
op zondag, begin augustus. Een 
groot compliment aan de commis-
sie beheer die hard gewerkt heeft 
om dat mogelijk te maken. Met het 
aanbrengen van verkeersborden, 
vloerbelijning en andere voorzie-
ningen zoals de introductie van een 
zeer praktische pinautomaat en een 
volle koelkast. Wat ooit vanzelfspre-
kend was, voelt nu opeens heel bijzonder: met elkaar in de zon op het terras gezellig iets 
drinken en napraten. Mooi om te merken hoe iedereen hiervan geniet. Dat grote genieten 
gaat hopelijk ook gebeuren tijdens de enige meerdaagse tocht van dit seizoen: de Teuto-
tocht! 

Natuurlijk stelt deze tijd de nodige beperkingen, maar als je dit voorwoord hebt gelezen, 
krijg je hopelijk net zo’n positief gevoel als ik over de ontwikkelingen binnen onze WTC.

Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Gelukkig hoef je niet meer alleen of met een vast fietsmaatje te fietsen maar mag er weer 
in groepjes gereden worden. Op 1 juli is het zomerprogramma gestart met de reguliere 
ritten op dinsdag- en donderdagavond, en op zondag- en woensdagmorgen.
Maar vanwege corona is het iets minder vrijblijvend dan we daarvoor gewend waren. We 
rijden nu met groepen van maximaal acht. Hierdoor blijven de groepjes compact en is het 
makkelijker om 1.5 meter afstand te houden tot de andere verkeersdeelnemers.
Het is ook verplicht om je vooraf via de website in te schrijven en daarmee “De 10 clubre-
gels in Coronatijd” te accepteren. We hebben dan direct ook een goed overzicht wie wan-
neer in welke groep heeft gereden.

Zeker tot het einde van dit seizoen is 
het niet mogelijk om vaste toerlei-
ders in te roosteren. De groepen zijn 
veel kleiner en een aantal toerleiders 
heeft aangegeven om voorlopig nog 
alleen te blijven fietsen, waardoor we 
niet genoeg toerleiders hebben.
Daarom hebben veel deelnemers nu 
een passende route paraat waardoor 
groepjes van maximaal 8 fietsers snel 
gevormd zijn. Het is mooi om te zien 
dat steeds meer leden de rol van ad-hoc-toerleider op zich nemen.

Gelukkig is het sinds begin augustus ook weer mogelijk om op zondag na het fietsen even 
gezellig bij te praten onder het genot van een drankje in het clubhuis. Zeker bij lekker 
zomerweer als we het hele terras kunnen gebruiken. Mooi om al die tevreden gezichten te 
zien bij de nazit als er nog even nagenoten wordt van een mooi rondje fietsen.
Iedere zondag van 12.30 tot 14.30 uur is het clubhuis open en is er een barvrijwilliger aan-
wezig. Meld je vooral ook aan als vrijwilliger bij de voorzitter, zodat dit niet na enkele keren 
weer moet stoppen.
Er is hard gewerkt door de gebouwcommissie om het clubhuis coronaproof te maken en aan 
alle strenge horeca-regels te voldoen. Fijn dat dit gelukt is. 

En dan is er ook nog het goede nieuws dat de Teutotocht dit jaar door kan gaan. Er zijn vele 
maatregelen genomen door het hotel, zodat we daar veilig kunnen verblijven. Op vrijdag 11 
september zal een groep van 44 toerfietsers en recreanten in verschillende groepen en op 
verschillende manieren afreizen naar Almen. Mooi dat deze lustrumversie ondanks corona 
toch nog door kan gaan.
De Teutowerkgroep heeft al mooi weer besteld en daarmee staat er niets meer in de weg 
om er een onvergetelijk weekend van te maken.
Geniet nog even van de vakantietijd en blijf gezond.

Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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VLIERWEG 1 (OUDE DORP)  |  HOUTEN  |  030 - 637 27 16  |  WWW.BANIERHUIS.NL

Binnen 1 
werkdag klaar
Snelle fi etsreparaties. Voor 
10:00 gebracht,  zelfde dag klaar!

Gratis 
verzending
Nieuwe fi ets besteld? 
Eigen bezorgservice!

85 jaar 
ervaring
Fietsspecialisten sinds 1932. 
Dat spreekt boekdelen!

8 fi lialen in de
regio Utrecht
De grootste fi etsspecialist 
in de regio Utrecht!

De grootste fi etsspecialist van Midden-Nederland

KOM LANGS 

BIJ BANIERHUIS 

Kom bij Banierhuis voor:
 

 fietshouding

 racefiets volgens meetadvies

 
Onder genot van een heerlijk 
kopje GIO koffi  e 
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Recreantenverslagen
Vanaf 2 juni 2020 
Helaas is het ivm de coronacrisis een hele tijd niet mogelijk om in groepen te fietsen. De 
leeftijd van de recreanten noopt tot voorzichtigheid. Gelukkig zijn ze ook zo inventief om 
met een vast maatje te gaan fietsen of alleen, en later in kleine groepjes. Hieronder een 
aantal verslagen van de diverse groepjes.

Rondje Schoonhoven   
Dinsdag 2 juni rijden Gerry en Marijke, ieder met eigen auto, naar Schoonhoven waar onze 
route begint. Maar eerst natuurlijk koffie aan het water, een terrasje mag weer. 
We rijden via een prachtige route richting Vlist. We komen over  het Boezemmolen pad 
langs een meer met heel veel vogels. We genoten even van al het vogel geluid, prachtig!
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Door naar Haastrecht via het stadje.
Onderlangs  Gouda door de polders naar Stolwijk. Daar lunchen we en gaan weer door. Bij 
Lekkerkerk nemen we de pont en fietsen we een heel stuk langs de Lek. Via Groot-Ammers 
en Gelkenes nemen we weer de pont naar Schoonhoven. Tijd voor een drankje met bitter-
ballen en weer naar huis. (Marijke en Gerry)

Recreantenfietsen Green
5 dames van de recreanten die zich de GREEN noemen, (Gerda – Ria –Edy –Elise en Nel-
leke), zijn 15 Juni  een midweek naar Noordwijk geweest en hebben daar 3 dagen gefietst. 
Nelleke had een huis gehuurd van 7 pers. Waar we met 5 personen in gingen, dus ruimte 
genoeg. Zo konden we genoeg afstand houden. 
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Eerste dag naar Scheveningen gefietst, dat was rond de 45 km. Het was stralend weer met 
een lekker windje  door de duinen heen.

Tweede dag naar Leiden gefietst en weer scheen een stalende zon. Bij de molen kwamen 
we Leiden binnen fietsen, daar op het terras koffie gedronken . Daarna Leiden ingegaan, 
het is een heel mooi stadje met veel bruggetjes en grachten en terrassen boven het water 
Het was heel leuk om er te vertoeven maar we moesten  weer richting huis. Dus weer 35 
km trappen op de fiets. 
Nadat het nachts heel veel geregend had, stonden we ‘s morgens weer op met de zon hoog 
aan de hemel. 

Dag 3: onze laatste dag, zijn 
we naar Zandvoort gefietst. 
Was weer een geweldige tocht.  
Lekker vis gegeten in Zandvoort, 
nog even daar rond gelopen, 
toen weer terug naar Noordwijk. 
Het was geweldig deze 3 dagen,  
maar de pret was voorbij en we 
moesten toch weer naar huis. 
Hopen dat we volgend jaar weer 
met de club een midweek  weg 
kunnen gaan. 
(Ria)
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Verslag van fietstocht 19 juni
Marijke had een leuk idee. Weer eens de Maas-Waal route fietsen. 
Dus weer met 2 auto’s, nu  naar Tiel-Passewaaij.  Daar auto’s geparkeerd en de weg  
gezocht naar de pont van Tiel. Gelukkig hadden we mondkapjes in onze tassen want dat 
was verplicht.Op naar onze eerste koffiestop. Dat werd  Beneden Leeuwen.  Heerlijke koffie 
met een heerlijk klein  ijsje en drankje (zonder alcohol) met slagroom zoals in Driebergen 
bij Klein Zwitserland (verleden tijd). Daarna weer verder richting Druten. Ondertussen 
genieten van het mooie uitzicht over de Waal. In Druten heerlijk geluncht bij restaurant De 
Gouden Leeuw.  Daarna weer verder richting Horssen. Heel mooi fietspad langs water en 
daarna kwamen wij de Ruïne van Kasteel  Batenburg

Verder  langs de Maas richting Appeltern. Weer even op terras gezeten bij moeke Mooren. 
(Appeltern). Wat hebben we dat gemist de afgelopen tijd. Dus nu er volop van genieten. 
Weer  verder gefietst langs de Maas en van het mooie uitzicht genieten.  Langs Dreumel  
weer richting de pont. Laatste stuk weer langs de Waal. We moesten ons wel weer een 
beetje haasten (veel tegenwind) want de laatste overtocht is ongeveer half zeven. Pont 
ging net voor onze neus weg maar gelukkig was het een hele aardige pontbaas en hij kwam 
even terug om ons op te pikken. Weer naar het station gefietst om onze auto’s op te halen 
en met ca. 70 km op te teller van een heerlijke fietsdag genoten. Marijke en Gerry

Kersenroute Vrijdag 26 juni zou normaal onze kersenroute zijn. Maar vanwege corona 
kon dat dit  jaar niet doorgaan. We hebben er iets op bedacht. We hebben groepjes van 8 
gemaakt en ieder kreeg een half uur om bij te kletsen. We hebben Hanny Pater uitgeno-
digd van Paters fruitbedrijf. Ieder kreeg een bakje kersen en natuurlijk kon je zelf nog iets 
kopen, zoals jam of noten en natuurlijk kersen.
We konden nu fietsen in groepjes van 4. Gerry had 2 kersenroutes gemaakt. Eén links om 
en één rechts om. Zo was de afstand gewaarborgd. Maar het was veel te warm die dag, dus 
van fietsen is het niet gekomen.
Er kwamen bij elkaar wel 54 recreanten. We zijn een hechte groep en iedereen is blij met 
de sociale contacten. Het was een mooie En gezellige ochtend.
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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Komende vrijdagen zal er weer samen 
gefietst mogen worden. Maar omdat de 
recreanten tot de risico groep behoren 
hebben we afgesproken om de groepjes 
klein te houden. Max 6. 
Dat wordt nog een uitdaging. Marijke

3 juli 2020 Deze dag startte de recreanten weer voor 
het eerst dit seizoen, door de omstandigheden nu, in 
meerdere groepjes van ongeveer 6 personen om de 
30, 40 en 50 km te fietsen. Voor Marijke en Gerry is dit 
een hele klus geweest om dit zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Onze dank aan hen!!!
 Er werd vertrokken vanaf het clubhuis, Castellum, Dorp 
en Gemeentehuis. Wij fietsten de 40 km en maakte 
er een alternatieve kersenrit van. We kwamen door 
Wickenburg, ’t Goy, langs Cothen naar De Veldpoort 
in Wijk bij Duurstede. Daar genoten we van koffie 
enz. op afstand. Op de terugweg gingen we langs en 
door Cothen heen, langs Werkhoven, door de gehele 
Achterdijk naar Gewoon op ’t Rond. Na onze gezel-
lige fietstocht met het laatste half uur, veel wind, was 
het ook daar even gezellig vertoeven met nog andere 
clubleden. Lidy 

Iedereen was heel blij dat er sinds maart weer gefietst mocht worden (in een weliswaar 
kleine groepjes) We vertrokken in groepen van 6 mensen van verschillende locaties. We 
hadden er zin in, het was prachtig weer en wij gingen via Oud Wulven en Rhijnauwen 
richting Driebergen, waar we bij het Beauforthuis koffie hebben gedronken.  We wilden net 
weer op weg gaan, toen de groep van Bram er aan kwam . Toch maar opstappen richting 
huis.  Het was weer een mooie tocht en we hebben genoten.  Hopelijk blijft het zo.  Tot een 
volgende keer, groetjes Marijke en Stien 

10 juli Met een groepje van 5 fietsers starten we voor 1 keer vanaf het clubhuis. Het mie-
zert, maar daar kunnen we wel tegen. Omdat het plan is om iedereen te zien bij Fort de 
Batterijen, hebben we een route gemaakt, die daar langs gaat. Via een mooie route langs 
kersenkraampjes, appelbomen en perenbomen, belanden we in Wijk. We gaan op de koffie 
bij wat vroeger de Gouden Leeuw was. Terug hebben we best wel wat wind tegen en de 
bedoeling was, langs de Lek. Dit hebben we een beetje om gegooid zodat we iets meer in 
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de luwte reden. Ik ben de enige van 
dit groepje met een gewone fiets, 
maar het ging prima. Aangekomen bij 
de Batterijen, druppelt iedereen lang-
zaam binnen. Wat een super locatie 
en heel geschikt voor een grote groep. 
Iedereen was blij om elkaar weer eens 
te zien. Na een drankje kon iedereen 
op eigen gelegenheid weer naar huis. 
Marijke 

Het groepje van de 30 km belandde 
deze dag toch nog in een kersenboom-
gaard en heeft genoten van een mooie 
en gezellige tocht. 

Hallo allemaal. Laat ik beginnen dat 
het fietsen in groepjes van 6 a 7 per-
sonen een goed idee is. Ons groepje 
bestaat uit 7 gezellige dames.
Een greep uit verschillende routes. 
17 juli naar Doorn. Een mooie bosrijke landelijke omgeving. Bij Gasthuys de Notabele even 
pauzeren heerlijk genieten van ons drankje of cappuccino. Het was een afwisselende route.
24 juli hadden we echt geluk. De hele ochtend had het geregend, om 12.45u werd het 
droog en verder dus  geen druppel meer gevallen. We gaan met 4 dames naar Groenekan.
Wat een mooie route! Bij de land winkel Groenekan even rusten. Wat gedronken, maar het 
was daar heel erg prijzig voor je consumptie. Weer verder door de landelijke omgeving. 
Toppie Toppie.
31 juli een hele warme dag. We gingen met 6 dames er een gezellige middag van maken. 
En dat is helemaal gelukt ondanks de warmte. In Vleuten bij Anafora heerlijk op het terras 
gezeten in de schaduw en een fijn 
windje. Het was weer een mooie 
route, wel warm maar goed te doen.
7 Augustus. Deze vrijdagmiddag rit 
ging niet door helaas. Veel te warm.
De afgelopen weken heeft Janny Prins 
voor gefietst dat doet ze graag zegt 
ze.
En dat waarderen wij ten zeerste.
Hartelijk dank Janny namens Vera , 
Carla , Tiny , Gerda , Marjan en ik zelf 
Marijke.
We hebben genoten en plezier gehad.   
Marijke Meijs
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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

Dealer van

• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Duette en Plissé
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Horren

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423

info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl

Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas 

krijgt u 10% korting op alle materialen. 
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Geen Dirty Kanza, maar Geurty Kanzelled
Gravelrijden is het hype-stadium inmiddels al lang voorbij, maar was in 2006 nog tamelijk 
onbekend. In dat jaar werd in de Amerikaanse staat Kansas de eerste Dirty Kanza gereden. 
Het is één van de zwaarste gravelraces ter wereld: met een afstand van 200 mijl geldt het 
als het officieuze WK Gravelracen. Stonden er in 2006 nog 36 deelnemers aan de start, dit 
jaar zouden dat er op 30 mei 4.000 zijn. Helaas zette Corona een streep door de Dirty Kan-
za-editie van 2020. Maar voormalig profrenner en gravelfanaat Laurens ten Dam presen-
teerde in zijn podcast Live Slow Ride Fast een alternatief: ‘Dirty Kanzelled’. De belangrijkste 
spelregel was dat deelnemers zelf een route maakten van 100 of 200 mijl (160 of 320 
kilometer) met start en finish vlak bij huis en over zoveel mogelijk gravel. Het initiatief werd 
een groot succes: honderden fietsers, onder wie profs als Wout Van Aert, Niki Terpstra, 
Anna van der Breggen en Amy Pieters, reden op 30 mei hun eigen Dirty Kanzelled.  
Ik las er een verhaal over en stuurde dit, samen met een suggestie voor een route richting 
de Veluwe, ter inspiratie door naar Geurt Breukink, die bij onze WTC inmiddels bekend is als 
een fanatieke gravelroute-expert. Geurt ging onmiddellijk met het idee aan de slag, reed 
diverse verkenningsritten en optimaliseerde de aangereikte track van ruim 100 mijl (177 
kilometer) tot een perfect rondje met Houten als vertrek- en finishlocatie. 
Zaterdag 25 juli, 8 uur sharp: de start van Geurty Kanzelled! John van Beek, Harry van 
Wijk, Remy Thijssen, Gerard Huitsing en ik mochten mee. Geurt had ons vooraf geïnstru-
eerd om voldoende proviand mee te nemen ‘wegens een gebrek aan pleisterplaatsen in 
het bos’. Fijn, dus kon ik eindelijk het ooit als verjaardagscadeau gekregen hydro pack, dat 
al jarenlang ongebruikt op zolder lag, op mijn  rug binden! Aangekomen bij het clubhuis 
toonde ik trots mijn rugzak, die ik had volgetankt met 2½ liter energiedrank en voorzien 
van krentenbollen en repen in alle resterende vakjes. In plaats van ontzag bespeurde ik 
echter hoon op het gezicht van mijn koersgenoten: de zakken van hun fietstruien puilden 

weliswaar uit, maar geen van 
hen droeg een rugzak. Geurt 
had wel een soort van hutkof-
fer aan zijn frame bevestigd, 
maar de anderen slechts 
minieme zadeltasjes. Geluk-
kig werd nut en noodzaak van 
mijn hydro pack al na een 
paar kilometer aangetoond: 
in de bocht bij het Witte 
Kerkje in Odijk vloog het 
zadeltasje van Harry’s fiets. 
Het mocht de pret voor de 
rest van de dag niet drukken. 
In een strak tempo koersten 
we via Bornia en Austerlitz 
richting Harskamp. Daar-
bij ontweken we zorgvuldig 
de bebouwde kommen van 
Scherpenzeel, Renswoude en 
Lunteren. Een korte ravitail-
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lering-stop bij de grote kei, die het Middelpunt van Nederland markeert. Een enkele keer 
was het asfalt niet te vermijden, maar we hobbelden vooral eindeloos voort over kiezel-, 
gras- en bospaden en de stenige, verzakte verbindingswegen van eeuwenoude landgoede-
ren. En over zand: waar een aantal van ons de wielen niet meer rond kreeg en geparkeerd 
raakte in de rulle ondergrond, toonde John zich als ervaren strandracer een ware meester in 
het bedwingen van zandstroken. In no-time bouwde hij daar een voorsprong van honderden 
meters op. 

De pauzestop was gepland bij het monumentale zendstation Radio Kootwijk, in het hart 
van de Veluwe en midden in een open gebied van heidevelden en zandverstuivingen. Reden 
genoeg voor een foto, dacht Remy. Zo gezegd, zo gedaan: met zonder handjes van het 
stuur recht overeind uit het zadel, toestel omhoog, klik, klaar, toestel weer richting achter-
zak en… boem is ho!! De toegang naar Radio Kootwijk bleek iets smaller dan Remy vanuit 
zijn ooghoek had ingeschat, waardoor het voorwiel in aanraking kwam met de voet van de 
stenen poort en een harde val onvermijdelijk was. Die val werd gelukkig grotendeels opge-
vangen door zijn helm (2 deuken!), maar Remy hield er toch ook wat schaafwonden en een 
stram lijf aan over. In de nabijgelegen uitspanning konden we van de schrik bekomen, aan 
de koffie en appelgebak en schuilen voor de (mot)regen, die inmiddels gestaag viel.  
Remy nam een paar paracetamolletjes om de pijn in de flanken tegen te gaan en we 
stoempten met z’n zessen verder, kilometerslang strak en vals plat naar beneden over de 
brede gravelpaden en tussen het dichte groen van Kroondomein het Loo. Leve De Koning! 
dacht ik bij en over mezelf. 
Vlak voor een haakse, zanderige bocht naar links was ik getuige van Harry’s spectaculaire 
stuurmanskunst: hij trapte links van het pad in een hoge cadans flink door, stuurde bij 
het ingaan van de bocht scherp in, dreigde door de snelheid zijn evenwicht te verliezen, 
schudde heen en weer, maar wist door een hem kenmerkende Harry Slinger-manoeuvre 
toch op de fiets te blijven. En na die acrobatische actie peddelde hij doodgemoedereerd 
door, alsof er niets gebeurd was. Indrukwekkend.
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Het hield op met regenen en de zon kwam af en toe door. Het knerpen van onze ban-
den over de gruizige weggetjes tussen de weilanden bleef als muziek in de oren klinken. 
Maar de vermoeidheid begon na zo’n 130 kilometer ook zijn tol te eisen. Gerard bleek nog 
genoeg munitie in zijn benen te hebben. Als hij naar de kop reed, schroefde hij het tempo 
echter zo hoog op dat hij al snel een gat sloeg. Grote Smurf Geurt (we reden die dag bijna 
allemaal in het nieuwe, blauwe clubtenue) riep Gerard streng tot de orde, zodat we ook 
daadwerkelijk profijt konden hebben van zijn kopwerk. 

Zo kwamen we geleidelijk weer in de voor ons bekende regio: Leusden, Den Treek, Hen-
schoten. Toch reden we ook daar regelmatig over onbekend terrein. De Garmins wezen ons 
dan naar een pad over of langs een boerenerf, zodat je het vermoeden kreeg dat er sprake 
was van een eigen weg. Maar uit het goedkeurend knikje van de boer konden we afleiden 
dat we niets illegaals deden en niet het risico liepen om aan zijn riek te worden gespietst.
Bij Driebergen brak de zon pas echt goed door. Het laatste eindje naar Houten ging soepel 
over vertrouwd asfalt. En in zijn eigen achtertuin maakte Geurt het feest compleet: hij trak-
teerde op een paar gekoelde biertjes, die lekker vlot wegzakten in onze leeggereden benen. 
Leeg maar voldaan. Het was een topdag!
Bert de Koning
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Niet in haar kont

“Het zou toch leuk zijn om vanuit Houten de Zeelandbrug en de Stormvloedkering te fiet-
sen?” Dat riep ik al een jaar tot wanhoop van Paul, die natuurlijk dacht: “Ze heeft weer wat 
in haar hoofd hoor...” En als het in m’n kop zit, zit 
het niet in m’n kont. Dat zou m’n moeder zeggen. 

Tijdens de Markermeerronde gooide ik het balle-
tje op bij Joost (geen clublid maar goede vriend) 
en Cinta (u allen welbekend). En ja hoor, ik vond 
mede-gekken! Omdat 3 zo’n raar aantal is, gooide 
ik het plan in de WTC-A app groep en kreeg Rob 
Grift en Wilco Vernooij mee. Leuk! De dagen 
voorafgaand aan de grote dag werden er tips in de 
speciaal aangemaakte groepsapp uitgewisseld; wat 
doe je aan? Wat neem je mee? Enorme zadeltassen 
werden aangeschaft, energievoer gekocht.

Zaterdag 11 juli was het zo ver en laat het nu ook echt een topdag zijn qua weer. Wat een 
mazzel. Om 6:30 uur vertrokken we vanaf de Muur. Mijn partner Paul zou een kilometer of 
40 mee rijden en dan alleen weer terug gaan, dan kon ie ook zijn nieuwe wieltjes even tes-
ten. Al kwebbelend en keuvelend volgden we de route, althans... dat zouden we gemoeten 
hebben. Toen ineens het paarse lijntje van de Garmin verdwenen was, beseften we waarom 
dat ding van Wilco even geleden zo aan het piepen was geweest. Gelukkig wist Rob de weg. 
Via een prachtig pad dat over ging in gravel (au, nieuwe wieltjes testen) kwamen we weer 
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terug op de route. Phieuw. Toch maar even iets minder kwebbelen en meer opletten. Een 
eindje voorbij Ottoland namen we afscheid van Paul; kus en zwaai. Met Wilco en Rob op 
kop, kozen we het ruime sop. 
Nabij Mijnsheerenland was er een wegonderbreking en volgden we de bordjes van de omlei-
ding die ons steeds verder weg leken te voeren van de originele route. Cinta had al een paar 
keer geroepen: “dit gaat niet goed”. Jawel hoor... niet dus. Uiteindelijk maar omgedraaid 
en wat bleek? We waren inderdaad aan het afdwalen. Gelukkig dat Cinta voet bij stuk hield 
anders waren er nog heel wat kilometers extra bij gekomen. Enfin, we waren weer op koers. 
Bij een volgende wegonderbreking spraken we twee ultra lopers en hun coach. Ze waren 
onderweg voor 52 km hardlopen, stelletje mafkezen. Ze hadden een goede coach die zich-
zelf voorstelde als ‘inspirator, motivator en masturbator’. Ik informeerde even of ik dat goed 
verstaan had en zeer serieus bevestigde hij dat. Oké... ja dat kan natuurlijk hè. Snel verder.
Langzaam maar zeker raakten de bidons leeg en vlak voor de Zeelandbrug vonden we bij 
Zierikzee een Landwinkel waar we onze flessen bij mochten vullen. Wat er precies in het 
water daar zat mag Joost weten want de Bambi’s (= kleine hertjes) die daar rondhuppelden 
zeiden elke keer “hallo”. Ik weet het nog steeds zeker dat zij dat waren! Na deze ravitaille-
ring vervolgden we onze weg over de Zeelandbrug, maar niet nadat we een poos hadden 
gewacht voor onderdoor varende boten en dus een openstaande brug. Toen de brug weer 
dicht was, leek het alsof er een startschot gelost werd; POEF, weg waren we. Als veulens 
die net los gelaten werden in de wei, galoppeerden we over die machtige Zeelandbrug. We 
waren nog wel zodanig bij onze positieven dat we het dobberende zeehondje gelukkig niet 
misten. Echt leuk om die in het wild te zien! Mijn gedachten gingen terug naar 1985-’86 
toen ik helemaal weg was van de tekenfilmserie Seabert. De tune met mijn eigen aange-
paste kindertaal-tekst galmde door mijn hoofd. 
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Eigenlijk kwam nu pas het lastigste stuk qua wind, tussen Colijnsplaat en camping De Ban-
jaard. Joost hoopte dat er iemand lek zou rijden, hoezo collegiaal, maar durfde het uitein-
delijk aan om te vragen of er nog iemand moest plassen... Rob reageerde: “ik ben blij dat 
je het zegt!” Als een eensgezinde groep gingen 5 zemen naar beneden en bewaterden we 
het groene Zeeuwsche grasland. Wauw, dat luchtte wel op zeg. We genoten nog kort van 
de prachtige wolkenlucht maar moesten toen weer door ondanks dat Joost heel erg veel zin 
had in verse koffie. Het doel was om uiterlijk 18:30 uur thuis te zijn dus voor lang keutelen 
hadden we geen tijd.
Het tweede monument was in aantocht: De Stormvloedkering. Zeeland ligt voor een groot 
deel op of onder de zeespiegel. Na de watersnoodramp in 1953 is men gestart met de bouw 
van de Deltawerken. Deze machtige stormvloedkering werd in 1986 symbolisch gesloten 
door koningin Beatrix met de woorden: “De stormvloedkering is gesloten. De Deltawerken 
zijn voltooid. Zeeland is veilig”. Het is tevens een 9 kilometer lange wegverbinding tussen 
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. 
Vlak voordat we de kering over zouden gaan herkende Rob een jonge professional van 
Education First. We gingen erachter aan en haalden hem in, yeah. Hij stond stil. Het bleek 
Julius van den Berg te zijn op zo’n knettergave Cannondale SystemSix met paars en roze... 
ik wil die, ruilen? Hij lachte en zei uit beleefdheid dat mijn Cannondale ook niet verkeerd is. 
Waar ik uit op moest maken dat ruilen geen optie was. 
Na dit indrukwekkende bouwwerk en de lichte teleurstelling van niet-thuis-komen-met-
paars-roze-systemsix had ik echt heel veel zin in cola en op de Brouwersdam was het een 
drukte van jewelste. Her en der stonden van die rijdende friettenten die vast ook wel cola 
verkochten. Nadat ik het woord COLA een keer of 8 had laten vallen, maar geen verdere 
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(re)actie van de anderen kreeg en niet al te zeurderig over wilde komen, ging ik fictief maar 
even in een hoekje zitten huilen... Ha, maar toen kwam Brielle nog! Dat plekje had ik er 
tijdens het maken van de route nog even tussen gezet want: collega komt daar vandaan 
dus dat moet. Geen ruimte voor enige discussie. Zouden ze daar cola hebben? Het plaats-
naambord Brielle kwam in zicht. Als bewijs moest daar echt een selfie gemaakt worden 
anders zou collega het nooit geloven. Beetje vervelend dat de selfie in spiegelbeeld op mijn 
schermpje kwam maar later door de telefoon omgekeerd bleek te zijn, tot grote hilariteit 
van de rest van de groep. Blijkbaar doen telefoons dat tegenwoordig. 

En ja hoor, Brielle had ook cola! Daar konden ook de arm- en beenstukken uit na bijna 200 
km in het zadel. De anderen hadden zich al met 7 graden in de ochtend (freeeeeezing!) 
gehouden aan Velominati regel 7: “Tan lines should be cultivated and kept razor sharp. 
Under no circumstances should one be rolling up their sleeves or shorts in an effort to 
somehow diminish one’s tan lines. Sleeveless jerseys 
(+ leg- and armwarmers) are under no circumstan-
ces to be employed.” Want: in Zeeland schijnt de zon 
altijd. En dat klopte ook vandaag weer dus uit die 
dingen! Bij de benzinepomp waar we onze pauze hiel-
den, hadden ze ook een automaat met koffie. Joost 
ging naar binnen. Eindelijk verse koffie (en cola!). 
Maar voor hij door had hoe de automaat werkte, 
moest ie alweer op de fiets. Toen was het zijn beurt 
om fictief in het hoekje te gaan huilen. Behalve Rob 
hadden we allemaal het hoekje al van dichtbij gezien. 

Over de Oude Maas tussen Heinenoord en IJssel-
monde gaat heel wat transport maar dit bijzondere 
transport hadden we nog nooit gezien; enorme silo’s, 
een stuk of 6 op pontons met een duwboot erach-
ter. Maar waarom bleef de sirene af gaan en ging de 
brug niet open? Oh jee, we zagen ons al helemaal 
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waterfietsend liggen in de Oude Maas. 
We stonden aan de goede kant van de 
slagboom maar twee Duitsers blijkbaar 
niet. Gooi maar open dat ding joh, kan 
best. Maar nee, de beide jongelingen 
moesten eerst naar onze kant geholpen 
worden. Ze waren zich van geen kwaad 
bewust terwijl het toch wel gek is als er 
een slagboom dicht zit, wij aan de ene 
kant staan, zij aan de andere kant, we 
elkaar een hand konden geven (maar dat 
mag niet vanwege Corona) en iedereen 
dan heel vragend kijkt als er een sirene 
gaat. Uiteindelijk kwam het goed en 
kwamen we met droge voeten de Oude 
Maas over. 
Het laatste stuk vanaf Kinderdijk leek 
kinderspel maar met nog een kilometer 
of 25-30 te gaan, stond het inmiddels 
bekende hoekje wel heel vol. Het was 
ook tijd om de bittergarnituur te bestel-
len want oh, wat hadden we zin in bitter-
ballen! Rob sleepte Joost door de laatste 
kilometers. Na 329 km en 11,5 uur fiet-
stijd zaten we klaar voor de bitterballen die niet in de garnituur zaten. Als grote verrassing 
kwam de vrouw van Wilco met een enorme pan zelf gemaakte erwtensoep (daar mag je me 
‘s nachts voor wakker maken) en we genoten met z’n allen van deze welverdiende maaltijd.
ww
Wat was het een ontzettend leuke dag geweest, fijne groep, fijn tempo en enorm gezellig! 
Dank jullie wel Rob, Wilco, Cinta en Joost.
Christy
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Fietsvakantie in Italië en Oostenrijk 
Hoe combineer je twee manieren van vakantie vieren...? Tot we elkaar leerden kennen, zat 
Paul elke zomer 4 weken met z’n benen omhoog voor de caravan en zat Christy 3 weken 
aaneengesloten minstens 100 km per dag op de fiets in de bergen. Twee uitersten dus. We 
hebben deze twee in de blender gegooid en zijn tot een voor beiden redelijk smakelijke 
smoothie gekomen, af en toe zuur maar vaak heel zoet: onbepaald aantal weken (afhanke-
lijk van het weer en omstandigheden zoals Corona) in de bergen waarbij we om de dag een 
fietstocht maken van 30 tot 90 km met één beklimming. Soms doet Christy dan nog wat 
extra... 

Rit 1, dinsdag 28 juli: Torre di Fraele / Lago di Cancano
30 km – 790 hm 
[Door Paul] De eerste dag in de bergen viel me zwaar, het moest een warming-up zijn... Het 
begon met een goed gevoel qua materiaal; fietsje doet het perfect maar mijn hartslag zit 
gelijk vlak tegen maximaal aan en gaat daar de hele klim niet meer weg. Misschien moest 
mijn lichaam weer wennen aan stevig klimmen en de hoogte, ook de temperatuur heeft 
altijd invloed. Het was behoorlijk warm. De uitzichten waren ook adembenemend maar dan 
in positieve zin, een erg mooi maar zware rit!

[Door Christy] De eerste dag begon natuurlijk met een warming up rondje. Gezien de 
omgeving is er niet echt vlak te “warming-uppen” dus daarom kozen we voor het beste 
alternatief: Torre di Fraele / Lago Cancano. Een prachtige beklimming van dik 9 km die 

Plein Oude Dorp
dinsdag 9.00 – 18.00
donderdag 14.30 – 18.00 

vrijdag   9.00 – 18.00
zaterdag  8.00 – 16.30

Het Rond
woensdag    9:00 – 18:00

vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag   9.00 – 14.00
Houten Zuid
woensdag 9.00 – 18.00
Praxis
donderdag   9.00 – 18:00  

zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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gemiddeld zo’n 7% stijging heeft met aan het einde supermooie haarspeldbochten en 
geweldig natuurschoon die me tot tranen kan beroeren. Het lijkt al bijna op een romanne-
tje. Met een cadans tussen 70 en 80 rpm en een hartslag midden D2 reed ik ontspannen 
omhoog. Een aantal keer wachtte ik op Paul zodat ik leuke foto’s kon maken en hij niet de 
hele weg alleen zou zijn. Ja, soms ben ik lief... Boven genoten we van de omgeving alvorens 
af te dalen. Een goede generale voor de Stelvio overmorgen. Oh, we hebben ook al Itali-
aans ijs op mmmm.

Rit 2, donderdag 30 juli: Passo Stelvio / Stilfserjoch
74 km – 2.106 hm
[Door Paul] Twee keer eerder, 15-20 jaar geleden, was ik op de Stelvio samen met broer(s) 
maar met heel wat andere PK’s (Ducati). Nu moesten mijn eigen PK’s het doen. Vol goede 
moed begonnen ondanks dat de eerste rit me zo zwaar gevallen was. We daalden eerst de 
Umbrail af waar ik mijn nieuwe Hunt wielen even goed kon testen; remmen doen ze prima 
en sturen is een feestje! De Stelvio beklimming begon goed, hartslag kon ik netjes onder/
rond de 140 houden. Met nog 10 km te gaan, was het frisse er wel af. Elke keer als ik dacht 
dat het zwaar was, werd het nog zwaarder. Ik heb meermaals naar adem moeten happen. 
Bij bocht 9 had ik al een aantal keer bijna geparkeerd gestaan en toen moest ik nog een 
eindje. Ik heb echt een paar keer gedacht dat ik het niet zou halen maar eigenwijs jong, 
toch weer opstappen en door. Met nog 4 bochten te gaan appte ik Christy: “bocht 4, dood”. 
Langzaam maar zeker vocht ik me omhoog. De pijn verbijtend. Damn, wat een zwaar ding! 
Ik rijd liever 200 km vlak dan nogmaals de Stelvio. Dat kan ik beter niet hardop zeggen 
want dan houdt m’n meisje me daar aan haha. Bovenop de top voelde ik me erg trots! 
Voor mij is de vakantie geslaagd, al heeft Christy nog wat andere plannen geloof ik... 
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[Door Christy] We kunnen naar huis, het doel is behaald! Echnie, er wachten nog véél meer 
mooie beklimmingen maar deze stond al 3 jaar op de planning en elke keer kwam er wat 
tussen. Door Corona nu ook bijna... Voor mij de tweede keer in m’n leven de Stelvio, voor 
Paul de eerste keer. Na de Mont Ventoux en Alpe d’Huez moest dit voor hem het volgende 
monument worden! Paul zijn doel: boven komen. Mijn doel: binnen 2,5 uur boven komen. 
We reden met de auto eerst omhoog tot de Umbrail om daar af te dalen en via een stukje 
Zwitserland weer naar Italië te rijden en vanaf Prato de beklimming te pakken. De afdaling 
was super!! Een marmot waarschuwde fluitend zijn vriendjes dat we eraan kwamen en stak 
vlak voor ons de weg over. Na de ravitaillering in Prato namen we afscheid: “tot boven”. 
De eerste 15 km verliepen soepel, met uitzondering van een lange stop bij een stoplicht. 
Er hing de hele tijd een kerel in mijn wiel en dat was best vervelend want hij hijgde nogal 
hard. Gelukkig ging ie er met nog 9 km te gaan voorbij: “Danke fürs hoch bringen” zei hij 
nog harder hijgend. Het werd steeds zwaarder en ik had steeds vaker m’n kleinste verzet 
nodig maar kon toch lekker blijven rijden met m’n hartslag onder omslagpunt. En daar was 
ie dan na 48 bochten, 24.5 km, 2 uur en 28 minuten: DE TOP! Fotootje, hup naar de auto. 
Even recovery shake en een beetje eten. Toen weer terug naar boven (zo’n 3 km en een 
250-300 hm) wachten op m’n mannetje. Via app hield ie me op de hoogte van de vorderin-
gen en daar kwam ie na 4,5 uur bikkelen boven!! TROTS! 

Rit 3, zaterdag 1 augustus: Mortirolo / Mortirolo + Gavia
72 km – 1.623 hm
124 km – 2.968 hm
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[Door Paul] Vanwege de warmte en de verwachte onweersbui aan het einde van de middag, 
zaten we al om 6:45 uur op de fiets. Een hele fijne warming up tot aan Grosio, de start 
van de Mortirolo. Onderaan de voet trokken we nog wat gekke bekken bij het bord met de 
cijfertjes... en daar gingen we ieder ons eigen tempo. Ik schakelde op het steile stuk naar 
mijn kleinste versnelling en ... BOEM ... daar lag ik. Ketting vast geslagen tussen wiel en 
cassette. Nog nooit gebeurd. Een fikse pijnscheut door m’n enkel/voet. Terugdraaien en 
weer opnieuw beginnen met de klim. Het gebeurde onderweg nogmaals maar toen was 
ik voorbereid en kon ik tijdig uitklikken. De beklimming was erg zwaar maar ik verteerde 
het goed. Misschien toch meer gewend aan de hoogte en de stijgingspercentages boven 
10%. Moe, maar niet kapot kwam ik boven waar mijn meisje trots op me stond te wachten. 
Samen daalden we af en begon de terugweg die heen zo lekker naar beneden liep... Daar 
ging ik kapot. Ik zei tegen Christy dat ze maar door moest rijden zodat ze nog de Gavia kon 
doen. Voor mij geen Gavia deze keer. Reden om nog eens terug te ko
men.

[Door Christy] Eindelijk durfde ik 
het aan, de Mortirolo. Eerst dik 20 
km naar de voet en toen omhoog. 
Omdat ik ook de Gavia wilde doen 
(komende dagen slecht weer dus rit 
van aanstaande maandag aan die 
van vandaag geplakt...) besloten 
we om niet vanaf Mazzo te klimmen 
maar vanaf Grosio. Desalniettemin 
ook een ding met hele steile stukken 
tot 16%. De eerste planning was de 
Mortirolo en dan de Gavia vanaf de 
zuidkant bij Ponte di Legno maar die 
was bleek afgesloten dus planning 
gewijzigd. Blijkbaar had ik mezelf 
van tevoren zo’n angst voor deze 
Passo di Foppa ingepraat, dat ie 
eigenlijk wel mee viel en het niet 
echt een uitdaging was. Volgende 
keer toch maar Mazzo. Bovenop de 
top wachtte ik op Paul, wat een kan-
jer!! Samen daalden we af en gin-
gen we terug naar Bormio vanwaar 
we de Gavia zouden doen. Heen was 
continu met 2 tot 5% en een stuk 
10-12% naar beneden en dat moes-

ten we nu dus omhoog. Na het steilste stuk zei Paul me dat hij kapot zat en niet meer mee 
zou gaan de Gavia op. Om voor de dagelijkse avond onweersbui terug te zijn, gaf ie aan 
dat ik maar door moest rijden. Dat deed ik. Even drinken en eten bijvullen in het hotel en 
verder, de Gavia op. Ondanks dat de afdaling naar Ponte di Legno afgesloten was door een 
aardverschuiving, was het toch redelijk druk. Overigens is ook de Stelvio afgesloten vanuit 
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Bormio door een aardverschuiving, het is de laatste twee avonden nogal noodweer geweest. 
Oké, terug naar de Gavia. Ik ben zelden zo langzaam een klim omhoog gegaan, jemig wat 
was ie zwaar met de Mortirolo al in de benen én vol in de zon (34 graden in Bormio). Pfff, 
ik kroop werkelijk omhoog. Ondanks dat kwam ik metertje voor metertje dichterbij de top 
en na net geen 100 km was ik er! Even snel fotootje en vervolgens snel terug. De afdaling 
was GAAF! Met name het stuk na Santa Catarina Valfurva. Wauw. Trots op mezelf en op m’n 
mannetje! Enne, nu mag ik het fietsshirt kopen waar de drie “groten” van deze regio op 
genoemd staan.

Rit 4, maandag 3 augustus: Passo Gavia
43 km – 1.200 hm
[Door Christy] Als je dacht dat ik fanatiek was... Paul kan er ook wat van, al beweert ie 
keer op keer dat ie het bouwen van fietsen leuker vindt dan fietsen zelf. Hij wil persé de 
Gavia doen. De weersverwachting voor deze dag was dusdanig slecht (regen, onweer, natte 
sneeuw op de top en temperaturen rond het vriespunt op die hoogte) dat we niet meer de 
intentie hadden om überhaupt op de fiets te stappen. Alleen tijdens het ontbijt zag het er 
toch aardig uit buiten. We besloten de gok te wagen en in ieder geval tot Santa Catarina 
Valfurva te fietsen. De eerste 12 km van de Gavia, plan A. Ik besloot zoveel mogelijk bij 
Paul te blijven als een soort persoonlijke huisfotograaf. Plan A ging over in plan B: tot de 
eerste regendruppels door fietsen. Dat duurde en duurde. We kregen beiden goede hoop 
dat ook Paul de top van deze berg zou gaan halen. Paul zag zichzelf al in een heroïsche 
strijd met de elementen verwikkeld en ploeterend door de sneeuw zich een weg banen naar 
de 2652 mtr hoge top. Helaas, de wolken trokken samen en de lucht werd donkerder. Op 
een hoogte van 2388 mtr met nog 5 km te fietsen, vielen de eerste dikke druppels naar 
beneden. Mij is geleerd niet te spotten met het hooggebergte en geen risico’s te nemen. 
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Zeker niet met de wetenschap dat zowel de Gavia aan de zuidkant geheel dicht zit en de 
Stelvio aan de Bormio kan idem dito vanwege landslides door de vele regen die de afgelo-
pen week in de nacht is gevallen. Helaas, we trokken onze jasjes aan en begonnen aan de 
afdaling. Enerzijds een kleine deceptie maar hé, we zouden vandaag eigenlijk helemaal niet 
fietsen dus we zijn toch blij en misschien komen we nog wel langs Bormio op de terugweg 
van onze vakantie...

Rit 5, woensdag 5 augustus: Sella Ronda
56 km – 1.739 hm
[Door Christy] Genieten met een hoofdletter maar wel heel erg koud bij de start. Achter-
eenvolgens fietsten we de Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Gardena en Passo Campolongo. 
Prachtig natuurschoon! Vanaf het hotel in Arabba gingen we gelijk de Pordoi op, bij 7-8 
graden. Freezzzzzing! Bovenop moest ik effe wachten (giga druk daar!) en kreeg het nog 
kouder. In de afdaling maar even gestopt in het zonnetje om wat warmer te worden. Op de 
Sella heb ik halverwege gewacht op Paul om wat foto’s van hem én de omgeving te maken. 
Op de top wederom. Wat een prachtig uitzicht! Maar ook hier was het super druk. De auto’s 
stonden echt nog kilometers naar beneden geparkeerd langs de weg. Gelukkig hadden we 
weinig tot geen hinder van het verkeer. De Gardena heeft een wat vlakker stuk halverwege 
en daar heb ik samen met Paul gereden. Is toch gezelliger dan alleen omhoog. Bovenop 
de Gardena was het uitzicht fenomenaal! Nog 9 km afdalen en vervolgens de Campolongo 
op. Deze herinnerde ik me als enige nog van de Dolomieten Marathon (2009). Ik ben hier 
gewoon lekker even op eigen tempo omhoog gereden. Bovenop omgedraaid en afgedaald 
om m’n mannetje weer op te halen. Samen terug naar de top. Afdalen naar Arabba en terug 
naar het hotel aan de voet van de Pordoi. Prachtig mooie rit!! En ik waande me af en toe 
11 jaar terug... Paul ging redelijk stuk op de Campolongo en kan even de energie niet meer 
opbrengen om ook een stukje te schrijven. Komt wel weer… 

Rit 6, vrijdag 7 augustus: Passo Valparola 
en Passo Campolongo
62 km – 1.568 hm
[Door Christy] Het lijf van Paul protesteert. 
Langzaam maar zeker raakt de pijp leeg. 
Omdat we zondag en dinsdag (en eigenlijk 
ook donderdag) nog hele mooie maar zware 
ritten gepland hebben, hebben we de rit van 
vandaag ingekort en aangepast. Zowel qua 
afstand als qua hoogtemeters. Geen Giau en 
Falzarego maar Valparola en Campolongo. 
Ook leuk. De Valparola reden we elk ons eigen 
tempo en haalde ik Paul weer op toen ik boven 
was geweest. De Campolongo deden we zoveel 
mogelijk samen waar het ging. Tot 6% kan ik 
met mijn verzet prima bij Paul blijven maar 
daar boven kan ik geen cadans meer blijven 
rijden. Paul rijdt namelijk 30/36 en ik 34/34. 
Al met al toch een hele mooie rit. Morgen ver-
plaatsen we naar onze volgende uitvalsbasis...
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Rit 7, zondag 9 augustus: Großglockner Hochalpenstraße (Hochtor en Franz Josef 
Höhe)
115 km – 2.978 hm 
[Door Christy] Wat een dag... Soms is het ook maar goed dat je niet weet wat een dag 
gaat brengen… Vroeg vertrokken om de hitte en de drukte voor te zijn én op tijd terug te 
zijn voor de Formule 1. De eerste 21 km van de beklimming waren een goede warming 
up maar dan... Tot een km of 3 voor Heiligenblut bleef ik bij Paul maar toen werd het wat 
steiler en namen we afscheid. Paul zou alleen de Hochtor rijden en ik zou de Hochtor én 
de Franz Josef Höhe doen. Bij de splitsing zouden we op elkaar wachten. De Hochtor was 
echt een gemene klim! In de laatste 7 km leg je 650 hoogtemeters af met een maximaal 
stijgingspercentage van 14%. Ik stuurde Paul een app toen ik op de top was om vervolgens 
af te dalen en de Franz Josef Höhe te beklimmen. Die zou makkelijker moeten zijn dan de 
Hochtor. Een kilometertje voor de splitsing kwam ik Paul tegen op een plek met een bankje. 
Daar hebben we samen even 
gezeten. Paul ging verder omhoog 
en zou me een bericht sturen als 
ie de top bereikt had. We gingen 
ieder weer onze weg. De Franz 
Josef Höhe was pittig maar erg 
mooi. De gletsjer boven aan is 
zowat verdwenen; in 1986-’87 was 
ik hier en was het een indrukwek-
kend ding! Ik was toen natuur-
lijk zelf ook kleiner dus dan lijkt 
alles groter… In 2009 reed ik de 
Großglockner omhoog vanuit Brück 
en schrok mezelf een hoedje hoe 
klein de gletsjer geworden was in 
dik 20 jaar tijd. Nu was ik voorbe-
reid... Ik had nog niets van Paul 
gehoord dus daalde terug af naar 
de kruising. Toen ik daar aan kwam 
rijden, zag ik hem al en met een 
grote smile reed ik naar hem toe 
want als hij daar was, had ie de 
top al gehad. Waarschijnlijk had 
ik geen bereik toen ie me appte. 
Maar dichterbij gekomen, zag ik 
dat ie absoluut niet blij was. Wat 
bleek? Hij was na de laatste keer 
dat ie mij bericht had, zijn mobiel 
(met rijbewijs) op de een of andere 
manier kwijt geraakt en is toen 
ie dat ontdekte omgedraaid. Via 
andere mensen probeerde hij mij 
te bereiken maar dat lukte ook 
niet. 
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Dat was voor hem even dikke paniek. Tja en wat nu? We besloten nogmaals de Hochtor 
omhoog te rijden. Natuurlijk om te kijken of de mobiel ergens langs de weg zou liggen 
maar Paul had ook geen “bordjesfoto” en wilde niet nog een klim net niet gehaald hebben… 
Weer terug bovenop de top wachtte ik op Paul... Ik zag hem een dikke 700 mtr voor de top 
aan komen! Hij kwam boven! Helemaal kapot. Maar: gehaald! Nadat ie bij gekomen was, 
daalden we samen af. Helaas geen mobiel te vinden. Wel via Google getraceerd en hij zou 
op de Franz Josef Höhe zijn maar daar was Paul niet geweest. Later traceerden we hem in 
Winklern maar daar veranderde de positie. Iemand heeft hem dus mee genomen. Wel tig 
keer gebeld maar opnemen? Ho maar. Uiteindelijk zijn we afgedaald naar het hotel. Een 
mooie dag (qua natuur en berg) met een behoorlijke domper erop. In de avond zijn we nog 
gaan zoeken, eveneens samen met oom agent, omdat we de foon konden traceren, globaal. 
Tot twee keer toe bij eenzelfde woonhuis geweest maar de mensen wisten van niets. Om 
een lang verhaal kort te maken: niet gevonden. De volgende ochtend werden we gebeld 
door de politie: de telefoon was afgegeven mét rijbewijs en alles er nog in! Grote opluch-
ting. Oh en als kers op de taart had Max ook nog eens de Formule 1 race gewonnen!

Rit 8, dinsdag 11 augustus: Passo Gavia “Nulla tenaci invia est via...”
66 km – 1.651 hm
[Door Paul]  Met Großglockner-benen de Gavia omhoog. Ik had absoluut niet meer ver-
wacht dat ik dat zou doen… Het eerste stuk kende ik al maar ik had de steile gedeeltes in 
een donker hoekje gestopt en was ze een soort van vergeten. Vanaf het punt waar we de 
vorige keer gedraaid zijn omdat het begon te regenen, was het toch nog een behoorlijk eind 
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klimmen. Toen was ik echt not amused dat we draaiden maar nu ik dit weet ben ik zo blij 
dat Christy besloot te draaien. Ik moet er niet aan denken dat stuk met regen te klimmen 
en ook nog te moeten dalen. Na een redelijke lijdensweg stond ik op de prachtige Gavia! 

Deze laatste, onverwachts ingelaste rit was een hele, hele mooie: Ciao Bella Italia! 
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Rit 9, donderdag 12 augustus: Kühtai Sattel
47 km – 1.369 hm / 62 km – 1.669 hm
[Door Christy] We hadden een mooie ronde in de planning… Nou ja, planning… eigenlijk is 
het verblijf in Gries im Sellrain een extraatje. Mijn neef en zijn vrouw hebben hier een pen-
sion en ik had ze al een aantal jaren niet meer gezien. Aangezien het, met een beetje fanta-
sie, op de terugweg ligt, besloten we er een paar nachtjes aan vast te knopen. Erg leuk 
en gezellig! Vanwege het erg natte weer besloten we niet de Kühtai ronde of Silzer Sattele 
(Haimingerberg) ronde te doen maar af te dalen naar Kematen en weer om te draaien om 
vanaf daar maar te zien hoe ver we zouden komen. Onderweg kwamen we een deel van de 
Sunweb dames ploeg tegen die hun trainingsstage in Kühtai hebben met o.a. Lorena Wiebes 
(Nederlands Kampioene) en Floortje Mackaij in de gelederen. We splitsten de beklimming 
eigenlijk in twee delen; eerst van Kematen terug tot Adlerhorst en vanaf daar zover moge-
lijk naar de top. Deze kant van de beklimming had ik nog nooit gedaan en ik moet zeggen 
dat ie best wel zwaar was! Persoonlijk vind ik de klim vanuit Oetz fijner. We kregen echt 
enorm steile stukken voor onze kiezen; bijna anderhalve kilometer lang minstens 12% met 
een piek tot 16%. Bovenop de top besloot ik niet helemaal tot Paul af te dalen, die had me 
net een app gestuurd met “nog 5 km”. Ik ben maar heen en weer gaan rijden op de wat 
vlakkere laatste kilometer om zo toch warm te blijven. Na drie kwartier hin und her zag ik 
hem aan komen! Het eerste wat hij zei was: “als ik dit van tevoren geweten had, was ik 
niet gegaan!” Nou, gelukkig maar dus dat ie het niet wist. Al had ik wel het profiel laten 
zien maar ja, op papier is alles vlak. Omdat het begon te spetteren maakten we snel de 
inmiddels zo bekende “bordjes foto”, trokken we onze regenjasjes aan en daalden we af. 
Het steile stuk is echt zo gaaf. Paul schreef op zijn Strava zo leuk: “Het enige moment dat ik 
Christy kon inhalen met 90 km/u!” Ontzettend genoten van deze rit. 
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Tja, en nu zit de vakantie er alweer bijna op. Op de terugweg overnachten we ook nog bij 
een vriend in Lauterbourg (Duits/Franse grens) en hopen we nog een rondje te fietsen in de 
Elzas. Het was een fantastische vakantie; voor mij is het nooit genoeg wat fietsen betreft 
maar ik ben toch wel tevreden. Voor Paul is dit absoluut een hele zware vakantie geweest 
maar hij heeft alles gedaan zonder mokken en zonder afstappen. Daar mag hij ontzettend 
trots op zijn! Ik ben in ieder geval heel erg trots op hem.
Chisty 



42Wielertoerclub Houten ’80

Augustus
 1 Ronald Gorter T
 5 Robert Baris T
 5 Engelien van Schaijk T
 5 Richard Bussink T
 9 Tiemco Bolt T
10 Marcel de Leeuw T
10 Lidy Middelweerd R
11 Femke Feenstra-Veenstra R
13 Sander Brinkhuis T
14 Robert Smit T
15 Pim de Moed T
16 Guy Harris T
16 Peter de Jong T
17 Peter de Laat T
18 Gerda Vernooij R
22 Maurits de Graaf T
23 Martin Janmaat T
23 Roy Jaspers T
24 Marianne Ebbe R
24 Margriet van den Bedem R
27 Bram de Vries T
27 John van Beek T
29 Willem Heuseveldt T
30 Gerry Bijsterbosch R

September
 1 Dennis Odijk T
 4 Dirk Boomstra T
 4 Margriet van Esschoten R
 5  Charlotte  

Bokhorst-Leferink R
 5 Tim van Walsem T
 6 Lex Goudswaard T
 9 Ad Nieuwenhuizen T
10 Henny Hogerhorst T
11 Wim van Esschoten T
13 Gert Knoef T
15 Theo Vernooij T
16 Marianne Overberg R
17 Annet Slijkhuis T
17 Henk van Leusden T
18 Harry van Wijk T
20 Ine Vermeer T
21 Henri Sturkenboom T
22 Marijke Balder T
23 Vincent van der Gun T
23 Anneke Stam R
23 Greet Diks - Bouwman R
24 Jelleke de Vries T
24 Rob Grift T
24 Jos van der Bent T
25 Ron Herman T

26 Wim van der Schaft T
30 Marcel Diepstraten T
30 Robert Wentink T

Oktober
 1 Willy Thijssen-van Riet R
 3 Ineke van Wijk R
 4 Ralph Bijlsma T
 12 Brigitte van Barneveld T
12 Hendrik Jan Goris T
13 Fernand van Drenth T
14 Claudia Dalebout T
14 Frank van Ierland T
15 Tim Sullivan T
17 Coen Maas T
17 Riek Beldman R
18 Nelleke Wallenburg R
19 Janny van den Boogaard R
22 Marjan van Kuijk R
23 Remco Martens T
24 Thera Mintzas R
25 Cathy de Graaf T
26 Pim Linschooten T
30 Gerry Diks-Goes R

Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

Leden van verdienste
• Roelie van der Blij

• Piet de Boer
• Ton Diks
• Onno Flemming
• Herman van Rooijen
• Harry van Wijk
• Bart van Wijngaarden (overleden)
• Thea Nieuwenhuizen
• Geurt Breukink
• Elly Kemper
• Riet van Bijlevelt

Ledenmutaties (tot 3 augustus 2020)

Verjaardagen

Nieuw 
• Ron Laarhoven (toerlid)
• Bas Castelijns (toerlid)
• Silla Gambardella (toerlid)

Opgezegd
• Fred Voorbrood (toerlid)
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