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liever de pijp aan Maarten als de regen in hagel 
verandert. Rijdt gemiddeld 8000 km perjaar. 

Gerard fletst sinds zijn 35e. In 1992 werd hij lid van 
TeL. [n het bestuur sedert 1994. Het liefst zit hij aan 
kop bij de snelle groep. Hij rijdt gemiddeld 6000 km's 
per jaar. Gerard is een omnisporter: schaken, skieen en 
schaatsen zijn hem net zo lief als fietsen. 

Kees is lid van het eerste uur. Kees reed regelmatig 
wedstrijden. Voelt zich lekker in elke groep en zit 
regelmatig op de veldritfiets. Tegenwoordig is hij meer 
gaan hardlopen, o.a. marathons. Loopt per jaar 
ongeveer evenveel kilometers als hij fietst. 

Harry fietste ooit met een licentie als liefhebber. Een 
paar jaar geleden heeft hij de fiets weer uit de wilgen 
gehaald en fietst sindsdien bij TCL. Een flink verzet 
en vaak op kop. Harry houdt van lekker doorfietsen 
zowel in de zomer als in de winter. Maar wel in sociaal 
verband!!. Samen uit en samen thuis. 

TOURCLUB LIMMEN 
Tourc1ub Limmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 
37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid. 
Statutair gevestigd te Limmen, Molenweg 37 
De vereniging beoogt het recreatieve fietsen in de regio Limmen te bevorderen. 
Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar. Deze wordt na machtiging automatisch van de 
rekening afgeschreven. 
Het bankrekeningnummer is 3364 07939 
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VAN DE VOORZITTER 

Zo, als jullie dit nummer in handen krijgen is er al weer een half jaar voorbij. Vreemd eigenlijk, want officieel 
heeft Tourclub Limmen nog maar drie maanden gefietst en dat is pas een kwart jaar. Maar wat gebeurt er 
veel in de wereld. Nu is de Fietsbel geen periodiek die de toestand in de wereld beschouwt, maar toch zijn 
er wel gelijkenissen te trekken met datgene wat zich afspeelt in bijvoorbeeld Nederland en de fietssport. 
Laten we eens een thema aanpakken. Integreren, aanpassen. Daar houdt de politiek zich mee bezig, hier 
worden we regelmatig mee geconfronteerd .. Een multiculturele samenleving, waarin ieder zijn eigen cultuur 
kan blijven aanhangen of wordt het een integrale maatschappij waar iedereen water bij de wijn doet? Krijgt 
iedereen gelijke kansen of vallen de zwakkeren in een steeds diepere put? 
Gaan we in een toerclub met zijn allen op stap en komen we met zijn allen weer gelijk thuis, of worden de 
minder sterke fietsers total -Ioss, gereden, gekraakt, ter meerdere eer en glorie van de sterken? Rijden we 
allemaal in clubtenue, zoals op 7 mei naar Breezand (zie het verslag van Leo Vermeulen), waar zich op een 
bepaald moment een lang gerekt blauw - wit lint vormde langs een smal dijkje, of rijdt iedereen in het tenue 
dat hij beter bij zich vindt passen? Rijden er straks bij Rabobank renners in een Quicksteptrui omdat ze dat 
mooier vinden? Gaan Ajaxspelers in een Feyenoordshirt voetballen omdat dit beter zit? Moet toch kunnen , 
in dit vrijgevochten land. Je draagt toch wat je mooi vindt. Clubbinding, wat is dat, dat stamt toch uit een ver 
verleden? Clubkleding is toch onzin, dat heeft immers geen status? Dat is eenheidsworst, nietwaar? Dat is 
goed voor die sukkels die met zijn allen aan een tafel in een café aan de koffie zitten en meteen herkenbaar 
zijn voor binnenkomende klanten . 
Wat is clubbinding eigenlijk? Dat is betrokkenheid tonen bij de club waarmee je je hobby beoefent. Dat is 
eens meerijden met een groep die er een lager tempo op na houdt en dat is eens iemand die moet lossen 
opwachten en trachten terug te brengen naar de groep, of een dubbele waaier maken als het hard waait. Dat 
is ook je contributie betalen. 
Clubbinding is met een leuke groep drie dagen naar de Veluwe oftien dagen naar Italië gaan en een OAD 
effect oproepen als je bekenden tegenkomt: "je ziet ons ook overal" . In dit nummer lezen jullie er meer over. 
Jan Veld die een verslag heeft ingestuurd van zijn Skippytour, heeft tijdenseen zondagmorgenrit aangeboden 
om tijdens de komende ledenvergadering een filmpje te draaien over deze reis . Leuk idee. 

Let op 6 augustus, dan rijden we de Kroone - Lieftingtocht. Deze rit wordt voorbereid door enkele 
medewerkers van onze sponsor, want die jongens daar kunnen niet alleen goed fietsen maken, maar ze ook 
ook prima berijden. Op 3 september de Triangeltocht, genoemd naar onze andere gewaardeerde sponsor, de 
Triangel Groep. Evenals op 6 augustus wordt ook hier de koffie met gebak door de sponsor aangeboden . Ik 
hoop op mooi weer en een ferme opkomst van onze leden. 
Vergeet vooral niet 16 juli: na een paar jaar onderbreking nu weer een keer een BBQ, vooraf gegaan door 
een spelletje Jeu de Boules. Verder wens ik iedereen nog veel fietsplezier, goede vakantie of gewoon lekker 
thuis van de zon genieten. 

Willy Lammens 

. r. 

Bijna thuis na drie dagen 
plezier maken, met zijn allen 
op de pont in IIpendam 
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DE AGENDA VOOR 2006 
ZONDAGRITTENOPDE~G 

Deze ritten starten iedere zondag op de hoek van de Visweg en de Oosterzijweg in 

Limmen. Als de zomertijd aanvangt rijden er twee groepen. Met het intreden van de 

wintertijd rijden deze twee groepen weer samen en vertrekken dan om 8.45 uur. 


Groep 1 vertrek 8 uur 30 afstand 80 -100 km max. snelheid 35 - 40 km / u 

Groep 2 vertrek 8 uur 45 afstand 60 -80 km max. snelheid 30 - 35 km / u 

Verder zijn er nog mogelijkheden om samen te rijden op dinsdag- en donderdagmiddag. 

Vertrekken om 13 uur 30 vanaf de bovengenoemde plaats. Afstand en tempo worden in onderling overleg bepaald. 


Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waaronder een meerdaagse. Deze tochten 
vertrekken bij Café De Lantaarn in Limmen en start om 8.00 uur. Voor het seizoen 2006 zijn de 
volgende tochten gepland: 

r:r 

JULI 
Deze maand staat er geen gezamenlijke tocht op het programma, maar wel wat anders: 
Zondag 16 juli 
Voor de thuisblijvers en hun partners willen wij op een Jeu des Boules - middag organiseren, gekoppeld aan een 
Barbeque. Aanvang 15.30 op de Jeu des Boules - baan aan het Wouterland in Castricum. Kijk voor verdere 
informatie op pagina 10 van dit clubblad. 

AUGUSTUS 
Zondag 6 augustus 
De KROONE - LlEFTINGTOUR. Dit wordt een mooie rit over, voor misschien vele leden, onbekende weggetjes in 
"De Noord". De koffie tijdens de pauze wordt aangeboden door de firma Kroone - Liefting . De afstand bedraagt 
ca. 120 km en de leiding berust bij John Vader en Willy Lammens 

Zondag 27 augustus 
De Ronde van Limmen . Ook dit jaar kunnen de recreanten en zeker de Tourclubleden hun beste beentje 
voorzetten in een koers door het centrum van Limmen . En gezelligheid is troef natuurlijk. Vergeet niet: Deelnemen 
is belangrijker dan winnen. Oh ja? Ja. Hou de aankondiging in de locale kranten in de gaten om je in te schrijven . 

SEPTEMBER 
Zondag 3 september 
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs. Bestemming waarschijnlijk richting Scheveningen over een afstand van 
150 km. De koffie wordt aangeboden door De Triangel Groep Dit is de slotrit van TC Limmen . 
's Avonds willen we met de deelnemers van deze tocht en andere leden ergens gezellig gaan wokken , in 
gezelschap van de partners. Omdat we dit vooraf moeten reserveren , willen we graag weten hoeveel mensen er 
mee gaan en ook willen wokken . Geef je zo snel mogelijk op bij Gerard Kuijs . 

OKTOBER 
Vanaf 29 oktober rijden beide groepen samen. Vertrek om 8. 45 Visweg I Oosterzijweg 

Vrijdag 27 oktober: 
ALGEMENE LEDENVERGADERiNG 


in de Lantaarn 

met gastsprekers: Dann.ie Rijk en Robbert de Groot 


aanvang 20.30 uur 
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VERSLAG VAN DE RIT NAAR BREEZAND OP ZONDAG 7 MEI 2006 

De eerste rit van dit seizoen op de eerste zondag van de maand omdat de openingsrit van 2 april 2006 in het 
water was gevallen. 
Daar stonden we dan, klaar voor de start bij de Lantaarn met 25 renners waaronder drie bestuursleden . 
Daar gaat de telefoon van de voorzitter Wil. Of we nog even een paar minuten willen wachten want Graham rolt 
met auto net Limmen binnen vanuit Katwijk . 
Graham arriveert precies om 08.00 uur. Even de fiets uit zijn autootje en strak in het gele pak van een onbekende 
sponsor op de fiets. 
Op de Kerkweg de eerste lekke band .... . .. Van Graham, hij was in een stukje glas van een bierfles gereden voor 
de R.K. kerk en stond op de Visweg al stil. Je kunt het slechter treffen. 
Heerlijk om met dit prachtige weer door de duinen naar Bergen aan Zee te rijden en vervolgens ook door de 
duinen naar Hargen aan Zee . 
Vanaf Hargen namen we de polder in de richting van de Stolpen. Vele bloemenvelden en het viel mij op dat de 
hyacinten op verscheidene plaatsen al uitgebloeid waren. Waarom heeft Limmen de bloemendagen eigenlijk 
twee weken uitgesteld? 
Zonder pech onderweg bereikten wij 't Zand en via de vlotbrug kwamen omstreeks 10.15 uur bij ons koffieadres 
Bloemenlust te Breezand aan ( 60 km gereden). Ik had vorig jaar een opmerking over het armzalige 
appelgebakje gemaakt en misschien was dit wel de reden dat we verrast werden met speciaal gesorteerd 
gebak van een echte banketbakker uit de Anna Paulownapolder. En dit voor een "Spijkerman" prijsje. 
Tijdens de koffiepauze zag Jan Veld nog kans om een poging te wagen een spaak van de fiets van Fred Verdonk 
te repareren. Jammer, niet gelukt maar Fred kon toch blijven rijden 
Er waren enkele mannen die zich zorgen maakte om het aantal kilometers en de tijd van thuiskomst. Ik had 
gezegd dat wij om 13.00 uur weer in Limmen zouden zijn. Ik had ook beloofd dat de rit niet langer zou zijn dan 
110 kilometer en we hadden er nu al 60 km op zitten. De tourclub Limmen heeft namelijk niet zo'n goede naam 
bij de leden als het gaat om de afgesproken aantallen kilometers tijdens de toertochten te realiseren. 
Terug naar Limmen met een sterke oostenwind richting Oudesluis. Op verzoek van Theo v.d.Meer de 

Westfriesedijk (beetje winderig?)maar niet in de route betrokken en via de Grote Sloot naar Krabbendam 
gereden. 
Via de Westerweg door Alkmaar, Heiloo en Limmen. 
In Limmen aangekomen veel vrolijke mensen. We arriveerden om 12.45 uur al in Limmen en de 
kilometers? ....... inderdaad 110 '!!' 

Lea Vermeulen 

't Wild in de biene 

d'Hêle winter hangt z 'nfiets al 
stil en droevig in de boet 
maar nou komt ie weer te voorskoin 
en hai poetst 'm vreis 'lijk goed! 

Ja, want as de dage lenge koekeloert ie deur de ruit 
Kroigt ie ~ wild weer in de biene 
Oh, den wui ie d 'r op uit' 

Als ~ den een dag gnap weer is 
Snort ie d' lange fietsbroek op 
Raidt al gauw z 'n eerste toch ie 
Beurd is 't met de winterstop! 
Ja, want as de dage lenge 
En ie 't skasen maar vergeet 
Kroigt ie ~ wild weer in de biene 
Oh, den wui ie an de reed! 

Fietst den mooi deur vlakke polders 
Over 'n hoge kale doik 
Ziet deer roigers, Jute, eende 
Oh, d'r is zó 'n zoot te koik 
Ja, want as de dage lenge 
Vult ie fluitend z'n bidon 
Kroigt ie 't wild weer in de biene 
Fietst ie b;oid deur wind en zon. 

© lna Broekhuizen - Slot 

Ingestuurd door Sjaak Lute 
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EEN VERSLAG VAN DE DRIE DAAGSE 2006 
UITSTEKEND WEER, OPPERBESTE STEMMING, STRALENDE BEGELEIDING 

Eerste dag, 170 km 
U ziet , superlatieven te over voor de jaarlijkse meerdaagse tocht van Tourciub Limmen. De start was zoals 
gebruikelijk rond 8 uur op vrijdagmorgen bij de Lantaarn in Limmen . Bij een zwakke noordwesten wind trok de 
karavaan richting Enkhuizen, wat enige verbaasde blikken opleverde 
want Apeldoorn ligt in het oosten en zeker niet richting Enkhuizen. Dit 
alles met een compleet vrouwelijke begeleidingsploeg omdat Ber de 
Wit deze maal verhinderd was . Annelies en Ramona waren degenen 
die de koffie en alle andere toebehoren serveerden. En dat leverde bij 
het eerste opsteken in Enkhuizen meteen een hoop kabaal op . Getooid 
in het oranje en gewapend met toeters werden we aldaar op de 
parkeerplaats ontvangen en dit kabaal was nog maar het begin. 

Na de koffie via de 
dijk naar Lelystad 
waarbij kopman 
Geard Kuijs de 
snelheid aangaf (nou dan weet je het wel ). Voorbij 
Lelystad probeerde Gerard er nog een slingertje richting 

- Almere aan te geven , echter toen greep reisleider Kees 
Denneman in en ging het rechtstreeks naar Harderwijk 
waar onze begeleidsters ons zouden opwachten voor de 
brug nabij de plaatselijke McDonald . Met nadruk op 
zouden want de dames waren in geen velden of wegen te 
bekennen. Dat klopt ook want in Harderwijk is geen 
McDonald, wel bij de afslag Barneveld en aldaar stonden 
zij te wachten . Na wat getelefoneer was het misverstand 
opgelost en kwamen ze aangereden bij het Dolfinarium 
waar in een lekker zonnetje wat werd gegeten en 
gedronken. Vandaar trokken we via de Leuvenumse beek 

door prachtige dorpen en natuur richting Ugchelen . Eén 
keer ging het bijna mis toen op een Y-splitsing de ene 
helft links af ging en de andere helft rechts , de 
zogenaamde scheiding der geesten. Rond 4 uur 
kwamen wij aan bij hotel Cantharel waar we onder het 
genot van een versnapering op het terras de gehele rit 
geëvalueerd hebben . 
Ook 's avonds tijdens het uitstekende diner werden er, 
onder het genot van een wijntje, vele geanimeerde 
gesprekken gevoerd , die zelfs tot in de bar voortduurden . 

Tweede dag, 110 km 
De tweede dag trokken wij richting Posbank, door vanuit 
het hotel naar Loenen te fietsen en aldaar de 
Veluwezoomroute te volbrengen. Voordat we echter 
vertrokken moesten we verplicht een aantal rek- en 
strekoefeningen doen onder leiding van Annelies en 
Ramona. Ook was Gerard Kuijs al tijdens het ontbijt 
door onze dames omgedoopt tot Penning, een naam die hij de rest van de trip zou houden . 

De Veluwezoomroute is ongeveer 50 km lang en trekt door 
prachtige bossen over smalle, soms onverharde fietspaden 
waar naast elkaar rijden bijna niet mogelijk is . Vlak voor de 
Posbank hadden we eerste tussenstop alwaar Frans 
Schermer zoals gebruikelijk het riool van het plaatselijke 
dorpshuis verstopte. De eerste klim naar de Posbank werd 
gewonnen door Johan Kuijs, die ook de tweede beklimming 
wist te winnen. Teruggekeerd in Loenen kwamen we tot de 
ontdekking dat het nog te vroeg was om naar het hotel terug 
te keren (is nog nooit voorgekomen) . En terwijl de meeste 
deelnemers naar het plaatselijke Schaapscheerderstoernooi 
stonden te kijken , stippelden Kees Denneman en Wil 
Lammens nog een alternatief rondje uit richting Hoog 
Soeren. Op dit traject waren de paden dusdanig dat ze niet 
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zouden hebben misstaan in een crossparcours; veel losliggende stenen die slechts tot één lekke band leidden, 

van Henk Portegies. Ook deze dag weer op de vooraf gestelde tijd terug in het hotel waar ditmaal de evaluatie 

binnen plaats vond aangezien het buiten iets te fris was. 

's Avonds bij het diner opperde Kees Denneman om na ieder gerecht van tafelzetting te wisselen, aangezien 

onze begeleidingsploeg nadrukkelijk de aandacht opeiste. 

Het thema van de gesprekken was o.a. "loopt een vent op een ventweg: vent weg" 


Derde dag, 150 km (exact) 
Een dergelijk driedaagse is zo voorbij als je het naar je zin hebt en het weer mee zit, zo ook deze morgen alweer 
het vertrek richting Limmen. Sommigen hadden het wat moeilijk door de avond ervoor, persoonlijk dacht ik even 
dat onze voorzitter in een wasdroger geslapen had, zoveel kreukels had hij, maar eenmaal op weg werden de 
hoofden weer helder. Via Kootwijk en Kootwijkerbroek richting Stroe waar we bijna de mist ingingen door een 
weggestopte paddenstoel, zodat we bijna weer terug fietsten naar Apeldoorn. Vervolgens via Voorthuizen, Nijkerk 
naar Bunschoten/Spakenburg waar de zondagsrust door de onzen danig verstoord werd. Men is daar zeker niet 
gewend dat er koffie in het plaatselijk plantsoen wordt gedronken, laat staan op zondag met keiharde 
radiomuziek op de achtergrond. Vanaf deze stopplaats zouden we via een pontje over de Eem gaan, echter deze 
was door de zondagsrust uitgevallen, zodat er een lusje bij kwam richting het Gooise matras. 
De tweede stop vond plaats bij het Muiderslol, waar een toevallig passerend Marokkaans echtpaar zich 
geamuseerd en verbaasd afvroeg wat hier voor een vertoning gaande was. Twee in Oranje gehulde dames met 
plastic boterhamzakjes als hoofdbedekking en een bikini over hun kleding aan, terwijl ze op hun toeters bliezen. 
Dit temidden van uitgestalde tafeltjes en stoelen. Daar omheen lachende bezwete fietsers. De rest van de tocht 
ging via de Schellingwouderbrug richting lipendam, waar we via een pontje over het kanaal werden gezet onder 
luide aanmoedigingen van, jawel daar zijn ze weer A & R. De dames hadden lekker liggen slapen in het gras en 
ontdekten te laat dat wij al met de pont naar de overkant voeren! Via het Wormerpad ging via het Twiske richting 
Wormer, Krommenie om uiteindelijk weer bij de Lantaarn aan te komen. 
Aldaar werd nog van een laatste drankje genoten waarna een ieder, na een hartstochtelijk afscheid van ons 
begeleidingsteam zijns weegs ging. 

Wat ik verder nog kwijt wilde: 
Wil Lammens heeft eindelijk de juiste vertaalslag gemaakt; Nederlandse kilometers zijn korter dan 

Belgische. 

Henk Portegies dank voor de bus, de deuken schijnen bij het ontwerp te horen. 

Gerard Kuijs hoopt dat er volgend jaar meer deelnemers aan de 3-daagse mee willen doen, nu alles 

inclusief het weer, zo goed gegaan is. 

Dat de inschrijving dan sluit bij 30 deelnemers. 

Dat er op de tweede avond een danswedstrijd Latin American en een karaoke show wordt gehouden 

met prijzen 

Dat er slechts twee lekke banden waren in drie dagen 

Er een buitengewone bestuursvergadering komt over het begeleidingsteam van volgend jaar. 

Dat ik mij alvast voor volgend jaar opgeef. 


Jan Miggels 
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SKIPPY TOUR 2006 

Zondag 29 januari vlogen we met 25 personen via Maleisië naar Melbourne, waar we de volgende dag op gehuurde 
mountainbikes onder leiding van een plaatselijke gids een interessante excursie kregen . Zo fietsten we door de oude wijken in 
Engelse stijl , afgewisseld met de moderne architectuur, die zelfs ik mooi vond . Ook het gigantische honkbalstadion en het 
beroemde tenniscomplex van de Melbourne Open kreeg de aandacht. Wat heel leuk was, was het bezoek in de haven waar 
de boten lagen van de Volvo Ocean race. Een bezoekje bij ABN-AMRO werd ook niet overgeslagen. Trots lieten zij weten dat 
ze na de eerste etappe 1 en 2 lagen. De volgende dag vlogen we naar het eiland Tasmanië, naar de plaats Hobart. Hier begon 
onze Skippy Tour. Even een beetje zoeken om de stad uit te komen , maar al snel 
konden we genieten van moeder Natuur. Het was wel even wennen, lang niet 
gefietst , links rijden, grote vrachtwagens o.a. Mack en Kenwords . Na deze etappe 
hadden we een verrassende overnachting in een tiental Engelse museumhuisjes. 
Het leek wel of de mensen er zo uitgelopen waren , niet alleen de boekenkast stond 
vol ook de speelgoedkist was rijkelijk gevuld. 
Vijf dagen lang reden we door dit groene zeer heuvelachtige "ik moet zeggen" 
bergachtige landschap, want soms was 15% niet te veel gezegd. Op de route 
waren viewpoints die echt de moeite waard waren , of diverse wandelingen. Bij één 
wandeling waande je je in een tropische oerwoud met een schitterende waterval. 
Behalve pittige klimmen en goede wegen in dit groene land "ik wist niet dat er zoveel 
verschillende kleuren groen waren" konden we ook gen ieten van het dierenrijk, mooi 
vee , gitzwarte koeien, bonte koeien, schapen, grote groengele egels , een enkele 
walibi, witte papagaaien en veel kleurige vogels . 
De zwaarste was de vierde etappe van Queenstown naar Cradle Mountain . Queenstown, vroeger een goudmijn stad , hier 
hebben we vlakbij nog de resten van een goudmijn bekeken. We verbaasden ons hier over de prachtige kleuren van de 
uitgehakte/gegraafde steenlagen. 
Op weg naar Cradle Mountain moesten we heel wat hindernissen nemen, zoals stevige lange klimmen tot 14%, temperaturen 
boven de 35 graden en veel wind en als je van de fiets ging zoemde een ware vliegenzwerm rond het zwetende lijf. Ook 
moest er veel zonnebrand gesmeerd worden tegen de felle zon en de zeer dunne ozon- laag. Maar 's avonds was iedereen 
weer present met de fiets of in de volg bus. Hier in Cradle Mountain sliepen we in een vakantiepark, waar veel makke vogels 
en andere dieren ons wakker hielden en Arde Hofmans zijn fietstas door hen werd leeg geroofd. De volgende dag 
veranderde het landschap wat meer agrarisch , lange akkers met groente , graan en velden met papavers . Deze velden 
werden afgeschermd met hekwerk met de borden Danger. Het eindpunt van deze dag was op de Ferryboot waar we de 
nacht doorbrachten en met een opkomende zon Melbourne binnen voeren. Deze dag waren we weer stadstoeristen en in de 
namiddag gingen we per bus naar Philip Island waar tegen zonsondergang de pinguïns aan land gaan om 's nachts in het duin 
te overnachten. "De beroemde Pinguïn Parade." Onze fietstocht ging verder via de Great Ocean richting Conberra . Hier 
kwamen we de eerste kangoeroes tegen die een schutkleur hebben op de verdroogde grasvlaktes. De Ocean Road zorgde 
voor veel oponthoud , steeds ging men van de fiets af om naar de enorme krachtige branding te kijken tussen de rotsblokken . 
De mooiste bezienswaardigheden waren de twaalf apostelen ( nu nog negen) en de Londen Bridge. Met Ton Nellis, inmiddels 

mijn vaste fietsmaat en Jan Ettema maak1en we nog een helikopter 
vlucht boven de rotsrijke kust. Na enkele dagen Ocean Road reden we 
meer naar het binnenland . Hier was veel veeteelt en enorme grote 
melktankwagens reden op onze route. Onderweg stopte ik bij een boer 
om zijn melkstal te bekijken, hier was plaats voor 2 x 24 koeien tegelijk 
te melken . Even later kwam de boerin met zoon op een quad aan 
scheuren en we raakte aan de praat. 
De tiende etappe was een 400 km lange busrit door een kale 
prairieachtige vlakte. Met zijn drieën besloten we 's morgensvroeg 120 
km te fietsen . Samen met Ton en Willem Borst reden we in pittig tempo 
naar Ballarat. Onderweg was alleen in een klein postkantoor wat te 
krijgen. Onder het genot van een krassend deuntje muziek uit een 
oude pathefoon, dronken we koffie met een sandwich. Gelijk met de 
bus die een koffiestop hield, kwamen we aan in Ballarat om samen nog 
280 km te bussen. De volgende dag was het weer genieten via een 
mooi fietspad op een voormalige spoorlijn tussen de bomen naar 
Beechworth. Hier staat de nationale bekendheid de bakkerij van Tom 0 

Toole, waar de hele groep ook gebruik van maakte. Zo stiekem weg 
werd het almeer klimmen vooral de dag naar Thredbo. 

De mooiste en zwaarste etappe 
Samen met Ton rijd ik nu de 13" etappe. Het is meteen stevig klimmen en er wordt weinig gepraat , de ogen gericht op de mooie 
natuur en de ademhaling in het ritme van mijn traptempo op mijn lichtste verzet. Ton is uit het zicht als ik omkijk, die rijdt zijn 
eigen tempo. De zoveelste top is bereikt en het is remmen geblazen en uitkijken, en ja hoor in de steil Rini Wagtmans suist Ton 
mij voorbij. Na 26 km is het al opsteken . Dit is de enige plaats , "Khancebon" genoemd, waar wat is te krijgen . Terwijl we de 
koffie met wat lekkers nuttigen komen meer mensen van onze groep naar binnen en het wordt weer gezellig. Er staat weer 
een zware klim voor ons en weer is het iedereen voor zich. Deze klim duurt erg lang. Ik stop bij een riviertje om extra te 
genieten van dit stukje natuur gewapend met mijn camera. Ton is nog niet gearriveerd, maar ik besluit verder te gaan. Aan de 
bossen kan ik zien dat hier behoorlijke branden zijn geweest, veel zwart geblakerde bomen staan er tussen het nieuwe groen . 
Een bord geeft aan dat rechtsaf naar een viewpoint leid , dus ga ik even van de route. Na 1 0 minuten zwaar klimmen krijg ik 
waar voor mijn arbeid 'wat een wijds uitzicht alsof ik vanuit de wolken kijk' . Ik vervolg mijn weg op de route en blijf maar 
afdalen . Ik twijfel, zit ik wel goed? Geen bord, geen fietsers, ik stop en na zon 1 0 minuten wachten kan ik een auto aanhouden 
om te vragen of ik goed zit. Hé, gelukkig en zet mijn daling voort en gelijk zoeft Kees Hoekstra mijn voorbij . "Jan, ik stop er 
beneden mee" roept hij. We zitten weer op 400 meter terwijl we tot 1200 meter geklommen hadden. De volgbus rijdt me voorbij, 
pikt Kees op en rijdt nog 5 km door om voor ons een picknick te regelen. Opnieuw ben ik aan het klimmen tussen de 
eucalyptus bomen , hier moeten koala 's zitten en weer zien ik ze niet. Wel zie ik de bus op een overkapte picknick plaats. Ton 
zit lekker een banaan te eten en kijkt raar op dat ik eraan kom en roept : "Je zat toch voor me"? 
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We gaan op de pedalen richting Dead Horse Gap, het hoogste punt van de tocht. Het wordt weer kaler, de weg is geflankeerd 
met sneeuwstokken, af en toe is het zo steil dat je het voorwiel van het asfalt trekt. Zuinig zijn met het laatste water denk ik, 
want vanaf de picknick heb ik al bijna 2 bidons leeg en ik blijf maar klimmen. Toet- toet, daar is de bus "Moet je nog water, Jan"? 
roept Trudy. "Graag", roep ik en de bidon wordt gevuld met water dat de buitentemperatuur heeft van 35 graden Celsius. 
Vrolijk aangespoord door de mensen in de bus die het voor vandaag voor gezien houden, klim ik naar de top, wat mij op 1582 
meter brengt. Dak van de Australie tour en ik laat me rustig afzakken naar Thredbo, een wintersport plaats . Deze dag brengt 
ons in 103 km naar 2795 hoogte meters. 
De volgende dagen was het parkoers een stuk makkelijker, toch waren er weer venijnige klimmen , maar niet meer zo lang. Ook 
werd ik nog verrast door een koppel kangoeroes. Ton en ik kozen voor een gravelweg langs een groot stuwmeer, hier 
moesten we enkele hindernissen nemen, maar bij één hindernis van de brug die we over moesten stonden alleen de pilaren 
nog in het water. Dus omkeren en terug rijden, dat was na een lekke band dubbel pech, maar we konden er hartelijk om 
lachen. Het laatste stuk naar de hoofdstad Canberra was wel even zoeken, maar ook dat lukte. In Canberra waren we de 
volgende dag opnieuw stadstoerist, zo bezochten we de fontein die 140 meter hoog spuit, het Australia War Memorial e het 
regeringsgebouw Capital Hili. De laatste 4 etappes ging richting Sidney en ook hier werden we verrast door moedematuur. 
Op het eind van onze langste etappe 153 km reden we door de Blue Mountains , wel moesten we 2 x een flink stuk zeer grof 
gravelweg nemen dat met afdalen nog wat problemen gaf. Nog een hele dag reden we door de Blue Mountains. Bij de plaats 
Katoomba bezochten we Echo Point, hier is een mooi uitzicht op de Blue Mountains en de Three Sisters, 3 grillige rotsblokken 
dicht bij elkaar. 
De 1ge" en laatste etappe ging naar Sidney. De helft van de groep 
hield het voor gezien en nam de trein naar de ferry in Paramatta, 
maar wij gingen toch met de fiets . We zochten een route om de 
drukke Highway te vermijden en boven verwachting was dit een 
hele mooie route. Wel besloten we om als groep te blijven rijden , wat 
we nog niet eerder hadden gedaan. Het laatste stuk met de 
ferryboot gaf ons een mooi binnenkomst. Van ver zag je de skyline 
van Sidney en het olympische dorp. Met een mooi zicht op het 
wereldbenemende Opera House en de legendarische Harbour 
Bridge, waar we onderdoor voeren, bereikten we ons eindpunt. Het 
was een prachtige fietsvakanties met weinig pech. Twee velgen en 
hooguit tien lekke banden ( 3 van Ton). Een hele leuke groep en aan 
Siep de Witte had ik een prima slapie. 
Na een dag bezoek aan Sidney o.a. prachtige parken, Harbour 
Bridge, Harbour haven, Sidney Aquarium, Opera House en Sidney 
Tower was er in de avond een afscheidsdiner op het cruiseschip 
van Capitain Cook. Een heel gezellige avond met zicht op de verlichte 
stad en haven. De volgende dag fietsen in de dozen plaatsen, wat 
niet meeviel, omdat deze dozen kleiner waren dan op de heenweg . 
Dus moesten de fietsen worden gedemonteerd. Na een terugreis 

van precies 28 uur stonden we op Schiphol en verruilden we de zomer voor de winter, hetgeen duidelijk te merken was. 

Met dank aan Marjan Zaadnoordijk en Le Champion ben ik weer een ervaring rijker. 


Jan Veldt 

JEU DE BOULES MET B.B.Q. ZONDAG 16 JULI 

Op zondagmiddag 16 juli 2006 organiseert Tourclub Limmen in samenwerking met Jeu de 

Boules vereniging "De Stetters" een jeu de boules middag met barbecue (inclusief 

salades) verzorgt door slagerij Theo van de Meer. 

Ben Kuilman, voorzitter "De Stetters", zal de leiding verzorgen van de wedstrijden . 

De aanvang is 15.30 uur en wordt gehouden op het complex van "De Stetters" op het 

Wouterland te Bakkum. 

Om 22.00 uur willen wij het geheel afsluiten . 

De kosten zijn 12.50 euro per persoon (exclusief consumpties) . 

De vereniging "De Stellers" hanteert zeer schappelijke prijzen voor de consumpties. 

De eerste consumptie wordt aangeboden door Tourclub Limmen. 

Wij zullen er alles aan doen om er een leuke dag van te maken, maar dit lukt alleen als 

vele Tourclub Limmen leden met hun partners zich hiervoor opgeven. 

Om alles zo goed mogelijk te organiseren vragen wij uiterlijk 10 juli zich hiervoor op te 
geven via telefoon of e-mail bij Gerard Kuijs. 
De deelname kosten kunnen worden overgemaakt op bankrekening nr. 33 .64.07.939 t.n.v. 

Tourclub Limmen o.v.v. Jeu de Boules 

Wij hopen op een grote belangstelling, mooi weer en een gezellig dag lil!!. 


Gerard Kuijs 

Penningmeester en ledenadministratie 

Tel. 0251-656779 


e-mail : gerard .kuijs@1 2move.nl 
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MARATHON VAN PRAAG. ........................ EEN ERVARING 


Na de halve van Egmond ontstond het plan om ergens in mei '06 weer een marathon te lopen, het zou mijn 
derde worden . Ik wist één ding zeker; "ik ga in ieder geval niet alleen trainen". Uit trainingen voor de eerdere 
marathons was dat bij mij blijven hangen. Dus na wat lobby'en in de HB-groep bleek dat ik mij het beste bij Ton 
van Rooy kon aansluiten, die op 14 mei in Visé (Maastricht) wilde lopen. De trainingen, met name de lange 
duurlopen in het weekend, daarbij regelmatig gesteund door andere leden van onze HB-groep, hebben we dus 
vooral samen gedaan. We voelden ons echt maatjes , soms lotgenoten, regen en wind trotserend, we waren 
wisselend enorm trots op elkaar en onszelf (althans dat zeiden we ..... ). 
Heerlijk een Verheul-schema volgend, vakkundig voor ons op maat geschreven door C.Rootjes, met lekker veel 
wedstrijden en veel afwisseling, het leek soms wel èèrrruug makkelijk te gaan .... Kortom de training vooraf was 
al een genot en dan moest de marathon nog beginnen .... 
Ik had bewust weer voor een stadsmarathon gekozen. Lekker even een weekendje weg, de training zit er dan 
toch op, dus tijd om de stad verkennen en en -passant even een marathon lopen ...... Een aanrader voor ieder 
die marathonplannen heeftl! 
Wat een prachtige stad is Praag .!1 Vrijdag en zaterdag volop cultuur wezen snuiven met regelmatig een 
koffiepauze met heerlijke zoete lekkernijen en 's- avonds flink aan de pasta met allerlei Tsjechische 
aanvullingen (ik moest tenslotte zorgen dat ik extra koolhydraten naar binnen kreeg) èn natuurlijk op tijd naar 
bed . 
De weersverwachting voorspelde niet veel goeds , veel te hoge temperaturen voor een marathon, dus werd ik al 
wat onrustig. Bij het afhalen van mijn startnummer op vrijdag bleek dat de start voor zondag gepland was om 
9.00 uur, dus lekker vroeg. Toen ik echter de voedingsadviezen nog eens door las, hield dit in dat ik alom 5.00 
uur moest eten ..... 
Met mijn zwager ter voorbereiding het verzorgingsschema doorgenomen (hij leek daarbij nog fanatieker dan ik) 
waarbij bleek dat mijn 3 volgers mij wel 4x konden treffen zonder al te veel verplaatsingen (was mogelijk door de 
vele lussen in het parcours). Dus de zondag lekker vroeg uit de veren , een aantal mueslibollen met banaan 
(ontbijten in het hotel was zo vroeg niet mogelijk) op de rand van mijn bed naar binnen gewerkt, weer een paar 
uur slapen, en om 7.00 uur echt opgestaan en begonnen te drinken . Wel een wat bijzondere ervaring , zo op een 
hotelkamer èn ik had niet het idee dat mijn vrouw er zo blij mee was ..... 
Met de metro op weg naar de start, met een beetje gezonde 'brutaliteit' mezelf een prima startplek toebedeeld 
en klokslag 9.00 uur van start met een vierduizend medelopers. 
Na 4 km liep het zweet al met straaltjes langs mijn gezicht en in mijn ogen, "dit wordt een hele zware" wist ik 
toen . Ik liep de eerste 15 km keurig ontspannen in de buurt van mijn streeftijden/schema, maar daarna was het 
inleveren geblazen. Ik had het gevoel dat ik alleen maar met drinken bezig ben geweest, een constant gevecht 
tegen de warmte . De verzorging, lsostar via zwager Pim, water via de organisatie verliep geheel volgens plan . 
De aanmoedigingen van mijn vrouwen zus waren geweldig . Toch lukte het mij niet meer om in de buurt van 
mijn schema te komen en was ik gedwongen 'tussen de oren' te schakelen naar 'overleven' en ervoor te zorgen 
dat ik er nog een beetje als atleet uitzie en als zodanig de finish bereik. Diverse keren(rond de 30/32 km) flarden 
van gedachten door mijn hoofd : "dit doe ik nooit meer'en "ik ben helemaal niet geschikt voor een marathon". 
Uiteindelijk namen de gedachten van: "straks lekker aan het bier' en "ik heb toch verdomme niet voor niets zo 
lekker getraind", de overhand. Tevens zag ik om me heen steeds meer medelopers die aan het worstelen 
waren , wat je altijd help!.. ... De laatste 3 km volledig in een roes gelopen, gesteund door het vele publiek, bleek 
ik bij doorkomst finish een pr. te hebben gelopen: 3 uur, zeven minuten en 1 seconde !!!lll 11 
Een prachtige ervaring!! (de tevredenheid kwam enkele dagen later) 

Kees Denneman 

FAN NY ,een kort verhaal 

Het gebruik stamt uit de Savoie, een landstreek in Oost - Frankrijk. Kort voor de eerste 

wereldoorlog was er in een cafe van Grand-Lemps een serveerster die Fanny heette. De 

legende verhaalt dat de klanten die bij een jeu de boulespel verloren hadden zonder maar een 

enkel punt gescoord te hebben, als troost Fanny op beide wangen mochten kussen. 

Op een dag hoorde de burgemeester van Grand-Lemps van deze gewoonte en wilde zich ook 

door Fanny laten troosten. Of Fanny iets tegen deze burgemeester had of deze gewoon wilde 

plagen is niet bekend, maar in ieder geval stapte Fanny op een stoel tilde haar rok omhoog en 

boog zich met haar achterste naar de burgemeester. Waarop deze zich niet liet kennen en haar 

twee kussen gaf, op elke bil een. Zo werd de traditie geboren dat als je met 13-0 verliest met jeu 

de boules je de billen van Fanny moet kussen . 
 13 
Dit is op vele plaatsen een gewoonte geworden . Fanny is dan ook vervangen door een 

beeldje of een wandtegel met de beeltenis van een bilpartij . Zo werd de troost bij een verlies 

van 13-0 een ernstige straf voor elke jeu de bouler. 

In de kantine van de Castricumse Jeu de Boulesvereniging "de Stetters" hangen enkele foto 's van 

Fanny's en sinds 2005 ook een versie speciaal voor de Castricumse Jeu de Boulesvereniging gemaakt. 

U vindt de Stetters op het Wouterland aan de van Haerlemlaan te Castricum. 

Interesse in Fanny en Jeu de Boules? Informatie over boule-Ies en lidmaatschap Secretaris Mevr.N.Deen, ProLv.d.Scheeriaan 

80, 1901KR, Tel.: 0251.654616. 


Ingestuurd door Gerard Kuijs 
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IL GRAN FONDO CAMPAGNOLO 
Na de goede ervaringen van vorig jaar, toen een groep TCl - leden deelnam aan de Dolomieten Marathon, vertrok dit jaar 
wederom een aantal Tourclubleden naar Noord - Italië om daar te genieten van alles wat wielergek Italië te bieden heeft. Zeven 
van hen zouden deelnemen aan de cyclosportieve toer 11 Gran Fondo Campagnolo. Het vertrek op zondag 18 Juni vond plaats in 
Feitre, een prachtige oude stad op de splitsing van de routes naar Venzia en Padua, nabij de S 47 vanaf Trento . 
Het dappere zevental had gekozen voor de route van 95 km. Er waren nog mogelijkheden om 125 of 215 km te doen. Maar 
vermits de volledige groep een paar dagen tevoren ongeveer dezelfde route had gereden, maar dan 170 km , vond men 90 km 
welletjes. 
Met de chip aan de fiets stond de groep tussen heel veel Italianen, een handjevol Britten , Canadezen , Duitsers en en wat 
Fransen te wachten op het startschot. Toen werden de ongeveer vierduizend deelnemers losgelaten . Na wat gewring in de 
smalle straatjes, barstte het geweld los op de grote weg. Springend van groep naar groep, inhalen en ingehaald worden, 
bereikten ze de eerste Col, die van Castello Tesino, op ruim 900 meter hoogte. Renner A van TCl vond spoedig zijn cadans en de 
pedalen geselend als waren het zuigerstangen van een stoommachine, beklom hij deze helling die de groep een paar dagen 
tevoren als prachtige afdaling had genomen . Niet omkijkend, de blik op "daarboven " stoempte hij door. Renner B, wat opgehouden 
door tragere deelnemers, had de achtervolging ingezet en zou A wel eens een poepje laten ruiken. Renner C haalde D in, die 
lange tijd op kop had had gelegen, maar gas terug nam toen A hem passeerde . Renner C dacht" ik pak jullie wel tenug in de 
afdaling , want daar ben ik de beste in". E, F en G volgden op afstand en maakten zich verder niet dnuk, de dag was immers nog 
lang. 
Een paar dagen tevoren was de organisatie al bezig geweest met het parcours te markeren. Op weg naar de voorinschrijving 
(die tocht van 170 km) had de groep al gezien waar de diverse routes zich afsplitsten. Dat was O.a. het geval op de top van de 
Castello. Op zondag stonden daar nog eens medewerkers te roepen "125 km naar links, 95 naar rechts", maar dan in het 
Italiaans. Renner A arriveerde er als eerste . Nu stond het daarboven vol met kraampjes: water, bananen, sportdrank enz werd 
daar volop uitgedeeld aan de passerende renners. Twee grote borden met daarop aangegeven de te volgen richtingen, 
seingevers die het riepen , maar voor A hadden ze het net zo goed in het Chinees kunnen roepen, want ook dat verstaat hij niet. 
Laverend tussen de drukte vervolgde hij zijn weg in de voor hem logische richting : rechtdoor, op weg naar de Passo de 
Menghen. Deze Col van 2000 meter lag op de route van de 215 en niet op die van 95 km. Maar voordat hij dit ontdekte zat hij al 
aan de voet van de Menghen ! 
Wat gebeurde er bij de achtervolgers intussen? B reed zich het vuur uit de sloffen om A in te halen die niet voor hem zat, C 
probeerde dat ook en zat maar te foeteren van "A rijdt toch wel geweldig vandaag , want ik had hem al lang moeten hebben in de 
afdaling ". D wist ook van niets, maar vond het toch vreemd dat hij A niet meer ontwaardde . Na een heftige klim en prachtige 
afdaling van de Croce d'Aune ( hoogte 1100 meter) kwamen B, C en D met onderlinge verschillen van ca. vijf minuten binnen de 
vier uur bij de finish. Zij meenden dat A reeds naar de auto was gereden. Toen ook de overige leden zich melden bij de auto's, 
ging men denken dat A wel eens een andere route genomen zou kunnen hebben, hij rijdt immers wel eens vaker verkeerd. Na 
ruim een uur wachten werd het raadsel opgelost en hoorden we van A het verhaal in geuren en kleuren hoe hij aan de voet van 
de Menghen was terug gekeerd, tegen de stroom in, bijna met geweld de goede route was opgestuurd door de organisatie, 
hetgeen hij niet wilde, hij wilde terug naar Feltre en hoe hij de finish niet was gepasseerd en dus geen klassering kreeg. 
De deelnemers aan deze uitstekend georganiseerde Gran Fondo Campagnolo waren: Kees Denneman, Hans Frederiks, Ben 
Imhan, Gerard Kuijs, Willy lammens, Frans Schermer en Graham Shepley. Dit is niet in volgorde A, B, C enz. Degene die kan 
raden wie A, B, C enz in het verhaal waren krijgt een kleine attentie van de redactie (er zijn drie prijsjes beschikbaar). 

Willy Lammens 

Oe groep verbleef in twee gebieden. Onderstaande foto's zijn gemaakt in het Ortlergebergte rond Bormio, waar o.a. de 
beruchte Sleivio, de Motoroio en de Gavia werden beklommen. Dit was tijdens het tweede deel van de vakantie. 

Van linksboven naar rechtsonder: 
- De complete groep voor het hotel in Tenna (eerste deel van de reis) 

- Een gedeelte van de groep in Bormio 

- Hans zoekt verkoeling onder een boom (of is hij aan het uitrusten?) 

- De beruchte Stelvio: 2760 meter hoog, 48 haarspeldbochten 
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MOUNTAINBIKEN IN DE DUINEN 

Onlangs heb ik met Gerard Kuijs en een schaakmaatje van hem in de duinen gefietst. Het ging er behoorlijk pittig aan toe. In de 
bossen bij Bergen, raakte ik, na een scherpe bocht naar rechts en domweg vanwege het feit, dat je van versleten remblokjes 
niet teveel moet verwachten, ongecontroleerd van de weg. Mijn fiets knalde tegen stronken en struiken op en ik stootte mijn helm 
tegen een rijkelijk met grassen begroeid heuveltje dat weinig weerstand bood . Gelukkig maar, zodat Gerard die na de klap 
geschrokken omkeek, na enige tijd van angstig speuren , iets geels (mijn kl-fietsjack) tussen het gewas ontwaarde. Mijn fiets -het 
stalen Puch ros (voormalig bezit van de fam. Doets) had heel wat minder fortuin dan ik. Het voorwiel was zeer ernstig verbogen, 
dat was meer slinger dan wiel. Ook het achterwiel was verbogen en zat muurvast. hHt stuur stond op zes uur en het zadel was 
volledig van z 'n houders losgerukt! Er was geen telefoon in de buurt te bekennen (vreemd) en wij reden ook zonder mobieltjes 
(stom), maar het was niet anders . 
Dus hebben we de wielen er uit getrokken en zijn op een plat stukje zandpad op gaan staan en toen dat weinig hielp zijn we er 
maar op gaan dansen, ondanks de afwezigheid van muziek. Daarna hebben we de slingerwielen terug geplaatst en de remmen 
die toch al hadden gefaald gelaten voor wat het was . Daarna hebben we het stuur recht gezet en het afgebroken zadeldek op 
de iets teruggebogen pinnen geplaatst. Daarna met een aanlopend voorwiel -dus uiteindelijk toch muziek- en zonder remmen 
achter Gerard aan richting Egmond-Binnen naar Bert's fietsschuur. Dat bleek zo toch nog een hele ruk te zijn en zou lopend 
ondoenlijk zijn geweest. Gelukkig was Bert in z'n werkplaats en stond direct paraat. Toen Bert hoorde dat het om de loodzware 
stalen Puch van (oud eigenaar) Doets ging, was hij geroerd dat die fiets nog steeds trouw dienst deed . Ja, ja, vertel mij wat, 
goed onderhoud dat doet 't hem. Zonder zo 'n enorme staat van dienst zou Bert de Puch ongetwijfeld total loss verklaren, maar nu 
streek hij over zijn hart en zei dat hij het goed onderhouden beestje zou opkalefateren. Die goede Bert verschafte mij ook nog 
eens een leenbike zodat Gerard en ik nog een stukje in de Egmonderduinen konden crossen . Qua tijd kon dat nog goed , want het 
was nog lang geen zaterdag 10:30!! De superlichte leenbike reed als vanzelf, maar ik zal hem nooit inruilen tegen m'n Puch. Mijn 
Puch lag in de kreukels , maar de hartslagmeter (gekregen van Jacob) tikte onverstoorbaar in het zelfde ritme door (waar 
hebben we zoiets meer gehoord .... ?). Met mijn conditie is het momenteel dus duidelijk beter gesteld dan met de oude Puch en met 
die van Gerard? Tsja, ik zal toch nog een tijdje moeten door trainen ... .. en helaas minder moeten gaan eten en drinken. 

Hans Frederiks 

OUDE PUCH PERIKELEN 

Die Puch lijk ik wel te hebben om "mee" te vallen in plaats van om "op" te vallen. Alhoewel het een het ander niet uitsluit, valt het 
met de Puch meestentijds niet mee. Op een zondag was het weer eens een keertje, voor de zoveelste keer, raak. Ter hoogte van 
't Woud wilden langlaufers oversteken. Zwaaiend (een vroeg aprés ski?) stonden ze met hun latten en stokken, te aarzelen voor 
een verdwaald zebrapad . Waarlijk een vreemde plek om overstekend wild voorrang te verlenen. Een eng paddentunneltje zou 
daar beter op z'n plaats zijn geweest. Kees Jan, Jos, Jacob en ik kwamen in de aangegeven volgorde, daar met een vaartje van 
zo'n 35 km per uur aangesneld . De langlaufers aarzelden noch immer om over te steken, totdat het haantje zich realiseerde dat hij 
als voorste voorrang had en de hennen wilde laten zien dat hij over leiderseigenschappen beschikte. Hij haalde inclusief pluimage 
schielijk nog net ongeschonden de overkant. De tweede langlaufer dacht vast: als ik nu niet ga, vinden ze me een mietje en kan ik 
het voor de rest (waarover hij al wilde dromen had gehad) vergeten . Hij maakte dus aanstalten, maar bedacht zich op het laatste 
moment; beter Blo Janhen dan Dojanhen schoot er ongetwijfeld door zijn verkleumde kop. Het gevolg van al die ongecontroleerde 
manoeuvres laat zich raden ..... achtereenvolgens knepen m'n drie voorgangers meer dan fors in de remmen. In het wiel rijden 
kent zeer vele voordelen , echter, om JC-Superstar te citeren: elk voordeel heb ze nadeel.lk remde verwoed, maar kon het 
achterwiel van Jacob's bike niet ontwijken. Het roeststuur van de oude Puch kon dat niet aan, kwam op 5 voor 5 te staan en 
landde met de rest van de Puch en met zijn nog aanzienlijk oudere berijder in een grote berg van , met zout doordrenkte en 
daardoor zachte, sneeuw. Iedereen schrok: zou de Puch die zoveelste klap nog wel te boven komen? Het viel gelukkig weer 
vreselijk mee ..... onkruid vergaat nog steeds niet! Dat gold overduidelijk niet alleen voor die trouwe eigenzinnige Puch ..... . Het stuur 
werd weer op de juiste wintertijd gezet en we konden de rit voortzetten zonder dat we de ontdane langlaufers hoefden te 
ontdoen van hun materiaal (als de schade onherstelbaar was geweest had ik alzo verder kunnen langlaufen).Ter hoogte van 
Schoorl -kennelijk werd met vrees de oude Doetsstal geroken- weigerde de oude Puch plots dienst, waarbij gezegd moet 
worden dat mijn body ook al een paar keer halsstarrig weigerde het ontketende drietal te volgen. Wat was er nu weer aan de 
hand? De ongesmeerde ketting zat onwrikbaar vast. Gewoonweg niet normaal. eerder een psychische dan een fysieke oorzaak! 
Het was de Puch allemaal teveel geworden en uit protest en natuurlijke angst om weer bij de oude uitgebreide stal van z'n oude 
baasje gevoegd te worden liet hij de ketting achter onverbiddelijk van het kleinste tandwiel af .... vastlopen. 
Eerlijk gezegd had ik er alle begrip voor, het is nogal een verschil: anoniem tussen de superieure dagelijks opgepoetste glanzende 
racefietsen of herkenbaar lekker knus tussen je roestige ongewassen soortgenoten ..... 
We moesten echter voort , dus was er hoe triest ook, tijd noch plaats voor sentiment. De Puch werd dus voor de zoveelste keer 
door onze mecaniciën Jacob aangepakt. Vakkundig en ondersteund door mijn professionele gereedschap, bevrijdde Jacob de 
beknelde ketting als een volleerd hemiachirurg en stelde het schakelmechanisme zodanig in dat de Puch -althans voorlopig- niet 
meer hetzelfde geintje zou kunnen uithalen 
Na de reparatie passeerden we ter rechterzijde de ex?-boerenstulp van de Doetsies. We deden dat voor de zekerheid in hoog 
tempo , zonder enig op of omkijken en stil. Voor heel even was zelfs de Puch geruisloos: géén gepiep, géén geratel. ....... Na die 
enerverende evenementen volgde nog een loodzware strandrace. Van strandafgang Hargen tot aan strandopgang Castricum. Ik 
onderging het met m'n Puch als afgaan van Harken tot neervallen in Castricum ... Thuis hebben zowel de geteisterde Puch als mijn 
(eveneens gewichtige ijzeren) body de broodnodige rust genomen. Daar waren we -het zal duidelijk zijn- alle twee bot aan 
toe .... 

Hans Frederiks 
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