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BESTUURSAMENSTELLING  VAN  TOURCLUB  LIMMEN

WILLY  LAMMENS,  VOORZITTER
Pinksterbloem 2
1902 SP Castricum
Tel 0251 652849
E- mail: willycycling@planet.nl

GERARD  KUIJS,  PENNINGMEESTER
Alkmaarderstraatweg 52
1901  DC Castricum
Tel. 0251 656779
E - mail: gerard.kuijs@casema.nl

ANDRIES  JELSMA, SECRETARIS
Rooinap 11
1906  VJ LIMMEN
Tel. 072 5020102
E - mail: a.jelsma@planet.nl

HARRY WULLINGS
Kerkweg 8
1906 AW LIMMEN
Tel. 072 5054266
E-mail: wullings27@zonnet.nl

TOURCLUB LIMMEN
Tourclub Limmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder num-
mer 37100952 als vereniging met beperkte handelingsbevoegdheid.
Statutair gevestigd te Limmen, Rooinap 11
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 07 939

Lid van de Tourclub sinds 1997. Reed eerder bij de
Tourclub toen die nog in een oprichtingsstadium was.
Kan  goed afzien, maar geeft na al die fietsjaren nu
liever de pijp aan Maarten als de regen in hagel
verandert. Rijdt gemiddeld 8000 km per jaar.

Gerard fietst sinds zijn 35e. In 1992 werd hij lid van
TCL.  In 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.

Andries is lid van de Tourclub sinds 2005. Behalve
fietsen is hij een verwoed schaatser. Hoe kan het ook
anders als je geboren bent in Friesland.
In 2006 kreeg hij van de commissaris der Koningin
een oorkonde omdat hij de Friese Elfstedentocht
zowel geschaatst, gefietst en gewandeld heeft.
Van beroep is Andries docent scheikunde aan het
HBO.

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.

Onze website is te vinden op: www.tourclublimmen.nl
De webmaster is Ruud van der Neut
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VAN DE VOORZITTER

Een halfjaar is toch niets? Zo rij je in winterkleding en zo komen de korte broeken en zomertruien uit de kast.
Degenen met gebruinde benen hebben die niet in Nederland gekregen of het moet onder de hoogtezon zijn
geweest. Veel opmerkingen heb ik daar niet over gehoord, kennelijk hadden de leden daar geen oog voor. Er
moest hard gereden worden en dan kijk je niet naar de benen van je voorganger.
Dat harde rijden baart mij zorgen. Zo links en rechts hoor ik geluiden dat Tourclub Limmen een soort
trainingsclub is geworden voor gasten die wedstrijden willen rijden, al dan niet lid van de club. Het schijnt
uitsluitend te gaan om hard te rijden en elkaar af te matten. Ik heb een andere perceptie over trainen.
Het samengaan van de groepen na de tijdwisseling in oktober afgelopen jaar is naar mijn idee een fiasco
geworden. De mensen van groep 1 bleven massaal  weg.
Twee jaar geleden hield Danny Rijk een lezing op de ledenvergadering over trainen in de winter. Hij heeft daar
kennelijk tegen dovemansoren staan praten, want sindsdien wordt er in de winter behoorlijk de riem op gelegd
op zondagochtend. “Ja, ik moet trainen voor de strandraces”. Prima, maar ga dan niet in een groep op de weg
rijden.
Waar is de dinsdagmiddaggroep gebleven? Een groep, aanvankelijk bedoeld voor leden die met pensioen
waren of anderszins niet hoefden te werken, maar gezellig wilden fietsen. Allengs verdween die gezelligheid en
daarmee dreigde ook de dinsdagmiddaggroep te verdwijnen omdat er mensen naar toe kwamen met een
andere doelstelling dan gezelligheid. Het gemiddelde moest omhoog. Samen uit  samen thuis verdween als
motto. De zwakkeren dienden zich maar aan de sterken aan te passen.
De laatste weken kon ik zelf ook weer eens meerijden op dinsdagmiddag  en gelukkig trof ik daar weer enkele
pensionados aan die gezellig met elkaar een tochtje wilden maken. Ik hoop dat deze ontwikkeling zich doorzet.
De leden die op zondagochtend en dinsdagmiddag wegbleven vormden intussen nieuwe groepjes, sommigen
met de schaatsclub Limmen. Mooi voorbeeld van verbroedering in de sport. Ik begrijp heel goed dat mensen
andere wegen zoeken om aan hun trekken te komen. Aan de andere kant snap ik het niet. Neem nu die
dinsdagmiddag. Als daar mensen staan te wachten uit de oorspronkelijke doelgroep en er komen leden bij die
enkele km’s per uur sneller gaan rijden, waarom laten ze die niet gaan in plaats van krampachtig proberen die
sfeerverpesters te volgen?  Zeur niet over het feit dat er te hard gereden wordt, maar laat de boosdoeners verder
rijden en knijp in de remmen om met gelijkgestemden verder te rijden.
Het afgelopen jaar hebben zich af en toe fietsers gemeld als adspirant - lid, doch geen enkele heb ik terug
gezien op de ledenlijst. De reden: het toeraspect ontbrak. Zo krijg je dus geen nieuwe leden. Er is eerder een
slogan van  “bij Tourclub Limmen wordt hard gereden”, in plaats van “bij Tourclub wordt gezellig gereden”.

Gelukkig gebeuren er ook nog gezellige dingen, getuige de verhalen in dit nummer. Verslagen doorJan Miggels
van de Driedaagse naar Nordhorn, Leen de vries was mee naar de Dolomitenmarathon in Italië, Ben Imhann
reed op de eerste zondag van juni mee in de polder en  Tom Beenjes trok naar verre oorden om per
mountainbike de route van de voormalige Spaanse overheersers te volgen.

Tenslotte nogmaals een verzoek van
onze penningmeester om naast de
traditionele adresgegevens ook  jullie
e - mailadres door te geven aan hem
(indien je dat hebt natuurlijk). Eigenlijk
behoeft het geen uitleg meer waarom we
dat zo belangrijk vinden.
Ik wens jullie een mooie zomer met veel
fiets - en leesplezier.

En......., schroom niet om ook eens een
stukje op de website en in het clubblad te
zetten. Gegarandeerd dat je leuke
reacties krijgt!

Willy Lammens
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DE  AGENDA VOOR  2008
ZONDAGRITTEN OP DE WEG
Deze ritten starten iedere zondag op de hoek van de Visweg en de Oosterzijweg in
Limmen.  Met het intreden van de wintertijd vertrekt groep 1 om 9.00 uur. Desgewenst
kunnen hardrijders die met groep 1 mee willen rijden halverwege de rit een andere route
nemen, maar tot dat moment geeft groep 1 het tempo aan!!!!

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.

Zondag  3 AUGUSTUS
De KROONE - LIEFTINGTOUR. Dit wordt  weer een mooie rit  langs pitoreske punten in “De Noord”. Een herhaling van
vorig jaar. 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 Marcel Bliek.

Zondag 10  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. Inschrijven kan bij Elly Koot, Dusseldorperweg 15 in Limmen.
Telefoon: 072 5052898. E-mail: qjm.koot@quicknet.nl
We hopen heel veel blauw - wit - rode tenues door het dorp te zien rijden !!!!!!!!!

ZONDAG 7 SEPTEMBER
Een extra rit. Bestemming  nog onbekend, maar Willy Lammens zal iets leuks bedenken.

Zondag  21 SEPTEMBER
De TRIANGELTOCHT; o.l.v. Gerard Kuijs. Bestemming waarschijnlijk richting Hilversum, over een afstand van 150 km.
De koffie met gebak wordt aangeboden door De Triangel Groep.  Dit is tevens de seizoenafsluitingrit van TC Limmen.
Daarna willen we ‘s avonds met de deelnemers van deze tocht en andere leden  gezellig gaan eten in Castricum bij Tjau
Tjin, in gezelschap van de partners. Omdat we dit vooraf moeten reserveren, willen we graag weten hoeveel mensen er
deelnemen en wie er mee gaan eten. Gelieve dit uiterlijk 10 september  via e- mail of schriftelijk door te geven aan
Gerard Kuijs. In 2007 was deze avond zeer geslaagd.

De Triangeltocht is traditioneel de afsluitende toertocht van het seizoen en tevens ook de langste ( 150
km). Men kan zich hier het hele seizoen op voorbereiden om een dergelijke afstand aan te kunnen. De
afgelopen 2 jaren ging de tocht richting Leiden en de Haarlemmermeer polder. Dit jaar zal de tocht
richting Hilversum gaan.
In de vorige “Fietsbel”had Leen de Vries een heel leuk verslag van de Triangeltocht geschreven en als je
dit verhaal nog eens teruglees gaan de benen zeker jeuken. Wij rekenen dit jaar op een nog grotere
deelname als vorig jaar. De koffie met gebak wordt wederom aangeboden door de sponsor van deze
tocht: De Triangelgroep B.V.
Omdat dit de laatste toertocht van het seizoen is, willen wij dit net als vorig jaar afsluiten met een
gezamenlijk etentje, met eventuele partners, bij Tjau Tjin te Castricum. In verband met de reservering
hiervoor zal het fijn zijn als de deelnemers dit ruim van te voren aangeven. Een week van te voren zal er
ook nog een aankondiging in de plaatselijke krant worden geplaatst, maar ik adviseer u deze datum nu
al in uw agenda te noteren.
Gerard Kuijs

OKTOBER
Vanaf  26 oktober om 9.00  vertrekken uur in de bocht  Visweg / Oosterzijweg

Vrijdag 24  oktober
ALGEMENE LEDENVERGADERING  in de Lantaarn aanvang 20.30 uur

Eenmaal per maand is er een gezamenlijke tocht, waaronder een meerdaagse.
Deze tochten vertrekken bij Café De Lantaarn in Limmen en de start is om 8.00 uur.
Voor het seizoen 2008 zijn de volgende tochten gepland:
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DRIEDAAGSE TOURCLUB LIMMEN 2008
PRACHTIG WEER EN CULINAIRE HOOGSTANDJES IRONDOM NORDHORN

Eerste dag: Verdwaald in Nordhorn prachtig weer en verrassend diner
Op 6 juni was het weer zover: het jaarlijkse driedaagse fietsavontuur van Tourclub Limmen. Veertien
dapperen en de onvermijdelijke maar lieftallige
begeleiding Ramona & Annelies meldden zich
klokslag zeven uur bij de Lantaarn in Limmen.
Na een hartelijke welkom voor onze twee
sterren ging het vandaar uit in vliegende vaart
naar het Duitse Nordhorn waar iedereen,
behalve Sjaak Lute en bemanning, rond 9u30
arriveerden.
Sjaak had de mazzel ondergetekende aan
boord te hebben die al eens in Nordhorn
geweest was, het enige wat ik me echter kon
herinneren was  het centrum met terrassen en
geen hotel Rammelkamp, maar na diverse
keren vragen arriveerden wij ook met een
kwartier vertraging in het hotel. Voor de
duidelijkheid hotel Rammelkamp ligt ongeveer 5
km buiten Nordhorn en is omringd door velden
en boerderijen. Zij die gewend waren aan
Brugge tipjes dachten: hoe komen we de avond door.

Na de koffie de wielerkleding aangetrokken en in prettig warm weer met de juiste snelheid terug naar
Nederland gefietst via  Denenkamp, Ootmarsum, Losser, de Lutte en noem al dien kleine plaatsjes maar
op terug naar Nordhorn waar wij rond 16u30 arriveerden precies op tijd om de dorst op Duitse wijze te
lessen.
Na een heerlijke douche konden we dan aan het diner beginnen een heerlijke soep vormde de opening
van een voortreffelijk  diner met een gigantische vleesschotel gekookte aardappelen, helaas voor Wil
Brakenhof geen Opperdoesers), gelukkig voor Wil diverse soorten sla, broccoli en gebakken
aardappelen. Wie dacht dat dit alles was, kwam bedrogen uit want als toetjes werd er roomijs geserveerd
met een eigengemaakte warme custard met vruchtensaus en slagroom. Na de koffie besloten enkelen een
wandeling te gaan maken om dit alles te laten verteren of een  praatje aan de bar aan te vangen om
vervolgens tevreden naar bed te gaan.

Tweede dag: Op stap met miss Holland,een paaldanseres en bijna geen drinken.
Dag twee begon waar dag 1 eindigde met een voortreffelijk ontbijt, waarbij al snel bleek dat Annelies zich
compleet met oranje sjerp had vermomd als miss Holland. Alle routes van deze dagen waren veelal vooruit
gereden door Patrick Droog en vastgelegd op een GPS zodat verdwalen vrijwel uitgesloten was. De dames

vooruit op deze zeer warme dag en
afgesproken was dat we rond kilometer
55 zouden pauzeren. In gestrekte draf
ging het richting Itterburen waar na 55
km bleek dat een ieder bijna door zijn
water heen was en geen dames in de
buurt. Vervolgens ging het ietwat smerig
omhoog, een bocht om en bleek er
ineens geklommen te moeten worden.
Niet op gerekend want had Gerard niet
gemaild alles is vlak een bergversnelling
is niet nodig. Goed, na veel puffen
boven een snelle afdeling en nog was
het leed niet geleden want er bleek nog
zo’n berg in te zitten. Gelukkig toen
deze was beklommen, vonden we na
72km na de afdaling onze auto met eten
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en drinken terug. Dit was niet te missen want
Ramona hing ondersteboven in een verkeersbord
die voorzien was van een Duitse vlag.
Geheel opgefrist vervolgden wij onze trip zonder
incidenten om rond 17.00 uur weer bij het
hotel aan te belanden. Het ritueel van dag 1
herhaalde zich alleen deze keer met een compleet
asperge menu: asperge soep, asperges met moten
zalm gekookte of rauwe ham, kortom bijna een
bacchanaal.
Ook na het eten, het was inmiddels al bij tienen, ging
ieder zijns weegs, een wandelingetje, een praatje
buiten op het terras waarbij het nog even dreigde te
gaan regenen en vervolgens heerlijk slapen

Derde dag: Weer een prachtige rit 4,4km
omgereden en aan alles komt een eind
Bij het ontbijt op deze laatste dag bleken de dames
het Duitse vlaggetje van de dag ervoor te hebben
aangewend voor wat handwerk activiteiten; beiden
gekleed in een zwart jukje hadden het vlaggetje er
keurig verdeeld opgenaaid. Deze dag gingen we
weer richting Nederland en bleken vlak over de grens
toch een rotonde te ver te hebben gereden. Dit
leidde tot een tochtje over grindpaden en meer
onverhard spul   totdat we via Gronau weer in
Duitsland terecht kwamen. In Bad Bentheim moest
vervolgens nog even een heuvel en de oude Kwaremont
beklommen  worden alvorens we via oranje zakdoekjes richting een park geleid werden, waar we weer
werden opgevangen door onze trouwe metgezellinnen. Na dit prettige oponthoud vervolgden we onze
geweldige tour, waarbij opviel dat je op zondag gemakkelijk op de grote weg kan rijden omdat er weinig
verkeer is. Om drie uur arriveerden we weer bij het hotel waarna we na een heerlijke douche nogmaals
een voedzaam doch heerlijke lunch tot ons namen. Om 17.00 uur trokken we weer huiswaarts zodat
iedereen rond 19.00 uur weer thuis was.
Volgend jaar maar weer zo’n culinaire tour.

Tot slot wist u dat:

Er slechts 2 lekke banden te betreuren waren en dat deze beide voor rekening kwamen van Kamer 5
Dat er slechts één valpartij te betreuren was omdat Sjaak zich tijdens een pauze vast hield aan een paaltje
daarbij geen rekening houdend dat
dit paaltje verend vastgezet was.
Dezelfde Sjaak steeds riep niet
harder dan 30 en op een gegeven
moment op kop kwam en 34 ging
rijden (deed hij vorig jaar ook). Fred
nog niet weet of hij zijn onderbroek
tijdens het fietsen aanhoudt of niet

Deze driedaagse voortreffelijk
voorbereid was door Patrick Droog.
Tourclub Limmen een prachtige
webside heeft waar (hopelijk) alle
tourfoto’s te bewonderen zijn.
(Degenen die nog foto’s hebben,
kunnen die alsnog naar mij zenden
- Willy Lammens)

Ramona, altijd weer een verrassing in petto
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De schrijver van dit artikel: Jan Miggels

PS:

In het kader van de nagekomen berichten, ontving ik van Gerard nog de bloemlezing van Ramona en
Annelies die zij voordroegen tijdens de laatste lunch in het hotel.
Hier de complete versie:

Gerard: Wat een gewenning, al 3 jaar fietsen met penning
Frans: Frans, jij fijne vent... Ik geloof dat jij nu aan de beurt bent.!!
          Geniet maar lekker van die banaan, dan zal het straks nog beter gaan
Frans: Frans, is jouw fiets 2e hands
Sjaak: Sjaak, we slaan het liefst jou aan de haak
Jelte:  Hard fietsende Jelte, zet toch niet alles op stelte.

Pak gewoon lekker water, heb je morgen
geen  kater

Harry: Harry, fijn dat we mee mogen rijden in jouw
mooie karri

Leo:    Leo, sterke verhalen bij de thee o.
Wils:   Wils, als wij achter jou rijden genieten wij

jouw strakke  bils
Martien: Martien, jou hebben we van dichtbij in de bus

gezien
Jan:    Jan , leuk om te weten dat jij op je fiets stunten

kan.
Patrick: Patrick, jij bent een onopgeloste limmerick
Willy:   Willy, doe jij nog eens even zo‘n mooie weely
Fred:    Een onderbroek draag je alleen in bed 

Zo kom je ook bij een groep, professioneel hangen

Wil Brakenhof, altijd in voor een praatje

Sjaak Lute, steeds goed geluimd
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DE CLASSICTOERTOCHT  OP 1 MEI 2008

Hemelvaartsdag, 1 mei of gewoon een vrije dag, hoe benoem je
dat nu? Zeg je Hemelvaartsdag dan zit je in de christelijke hoek,
zeg je 1 mei dan zit je op de socialistische Dag van de Arbeid,
spreek je over een vrije dag dan geeft dat aan dat je nog in het
arbeidsproces zit. Geen van drieën is voor mij echter van
toepassing. Hoewel, ik had vandaag aanvankelijk een wedstrijd
in België met Line Lloyd, maar die werd twee dagen eerder
afgemeld, dus had ik gewoon een dag zoals vele anderen, laten
we het maar op de eerste van de maand houden en toevallig
zijn er dan veel mensen thuis om andere dingen te doen.
Fietsen bijvoorbeeld.
Op de ledenvergadering in november kwam Leen de Vries met
een prachtig opgeknapte racefiets aanzetten, een Union
Saporro ongeveer twintig jaar oud. Leen stelde voor om eens
een rit te rijden met alleen maar oude fietsen, liefst in
ouderwetse fietskleding.
De datum werd 1 mei 2008. Om half negen verzamelen bij de
Lantaarn. Zo stond het op de website.
Ik reed die ochtend in het groen – gele jubileumtenue van TCL
en een worstenhelm op het hoofd,  gewoontegetrouw naar de
Visweg, draaide wat rondjes om warm te blijven en af te wachten wie er zou komen. Leen met zijn zoon
Dylan in ieder geval, had hij me gezegd. Doch die zag ik niet. Toen ging er een lampje branden: wacht
eens, de Lantaarn.. Nu brandde daar geen lamp en jawel daar stonden Leen en zijn zoon. Cees
Luttikhuizen, die geruime tijd niet meer gefietst had,  kwam eveneens aanzetten en even later vervoegde
Jan Veldt (Akersloot) zich bij ons. Leen was op een Peugeot gekomen, vermits zijn keurig opgetunede

Union nog niet geheel rijklaar was, Dylan op een
Moser, Cees op een Batavus, Jan Veldt op zijn Gios
Torino en ik had mijn Saronni van de haak gehaald.
Voorwaar, aardig wat  klassiek spul bij elkaar. Er
reden nog wat mensen langs, zo te zien op oude
fietsen, maar die stoven door. Hoorden ze niet bij de
club of dachten ze dat ze naar de Visweg moesten?
Wie zal het zeggen. We vertrokken toch maar, in de
veronderstelling dat er wel geen classics meer
zouden komen. Daar kwam Leo Vermeulen op zijn
moderne De Rosa, die reed verbaasd kijkend door
naar de Visweg.
Leen legde ons de route uit: een molentocht. Te
beginnen bij Uitgeest, door naar Krommenie en de
Zaansche Schans, Middelie, Neck, Warder. Als er nu

meer deelnemers waren geweest had Leen overwogen een prijsvraag te maken over het aantal molens
langs de route. Net voorbij Warder bleek zich vlak bij de Ijsselmeerdijk een bezoekerscentrum te bevinden,
genaamd De Breek. Nooit geweten. Leen had de route voorgereden en wist ons te vertellen dat we daar
vandaag koffie met gebak konden gebruiken. En dat klopte. We kregen een enorme mok koffie en een
flink stuk appelgebak. Het bestuur betaalde en daar was de zoon van Leen blij om, want hij had vergeefs
geprobeerd een sponsor te vinden voor deze rit en nu werd hij toch een beetje gesponsord.
We vervolgden onze weg richting Oosthuizen, Beets en Schermerhorn. Hier nam ik afscheid van de
mannen die nog langs Ursem en Oterleek naar Oudorp reden, om via Alkmaar naar de laatste molen van
de rit in Akersloot te rijden.
De harde, koude westenwind ten spijt, vond ik dit een prachtige rit, prima initiatief van Leen. Ik stel voor
om deze rit op de agenda te houden. We draaiden nu eens tegen de wijzers van de klok in, we reden over
zeer veel kleinere wegen, praktisch autovrij, er ligt halfweg een gelegenheid om koffie te drinken, de
afstand is 90 km. En, wat belangrijk is: het was een echte toertocht, tempo zo rond de 25 per uur, gezellig
met elkaar praten, geen gejakker om tijdig thuis te zijn.
En Leen had de route voorgereden, hetgeen gemakkelijk is voor de anderen.

Willy Lammens
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Het is zondag 22 juni en ik word wakker om vijfuur.
Ik vraag me slechts één seconde af wat ook alweer
het plan is voor vandaag, jawel we gaan naar
Oostenrijk! Al vanaf september 2007 is de
voorbereiding voor deze vakantie begonnen waarbij
het einddoel het rijden van de Maratona te Italië is.

Met tien personen te weten Ben Imhann, Gerard Kuijs,
Hidde Brugman, Bert Hendriksen, Jacob de Maar, Frans
Schermer, Henk Biesterbos, Patrick Droog, Hans
Frederiks en Leen de Vries wordt besloten om vooraf aan
de Maratona een trainingsstage te fietsen in Oostenrijk.
Helaas kon Henk Biesterbos vanwege een opkomende
ziekte niet mee  gaan.
Na alles ingepakt te hebben zie je toch dat de voorbereiding van zo’n reis best wat voeten in de aarde heeft, wat neem
je wel- en niet mee, bezetting van de auto’s, hoe worden de fietsen vervoerd etc.etc..
Bij Gerard aangekomen blijkt hij enigszins zenuwachtig te zijn want ik ben iets te laat en bij TC Limmen geldt nog
steeds “tijd is tijd”. Nadat ik mijn bagage heb overgeladen in de auto van Frans wordt besloten om een tweede reserve
wielset achter te laten. We gaan op weg met 900 km in het vooruitzicht. Het is een rustige trip zonder files waarbij wel
een tijdelijke zonsverduistering wordt geconstateerd vanwege een gigantische zwarte roetwolk uit de auto van Ben.
Aangekomen bij het hotel Goldenes Lamm in Oostenrijk (Tirol, Eisenbach Am Lech) zijn de fietsen direct uitgeladen en
gereedgemaakt voor de training. Het hotel is prima evenals het eten en de avond wordt ondermeer doorgebracht met
het bekijken van een voetbalwedstrijd.
De volgende dag, maandag 23 juni, op tijd wakker en na een goed ontbijt wordt er vertrokken voor een tocht van 103
km in de omgeving waarvan de route is uitgezet door Patrick via zijn GPS. We steken op bij een gezellige Duitser die
Zandvoort als vakantiebestemming kent waar we heerlijke apfelstrudel eten. In de tocht zit ook een beklimming van 5 á
6 % naar de top van de Oberjoch.  Hierbij wordt overduidelijk dat Hidde bij deze discipline het verschil maakt. Gerard
is een goede tweede met wel een zorgelijk piepend geluid wat uit zijn pijnlijke borstkas lijkt te komen. Na de klim
kruipen we nog een kwartier door het gras om de accu van het fototoestel van Frans te zoeken. Gelukkig vinden we
het gevalletje. Een leuke afdaling richting het hotel levert de beloning op voor het klim- en zoekwerk.
Heerlijk gegeten en s’avonds een leuke verassing. Doornemen van het hotelkrantje maakt duidelijk dat er die avond
met luchtdrukbuksen geschoten kan worden bij de plaatselijke schietvereniging. Wij erheen, wel te laat maar men
maakt een uitzondering. Het schieten is heel leuk met als winnaar Jacob (gouden medaille en beker als
groepswinnaar), Hans en Ben krijgen een zilveren medaille.

Dinsdag 24 juni staat er een zware etappe van 119 km op
het programma. Blijkbaar is de gedachte hieraan voor Ben al
te veel want hij loopt om 7.00 uur buiten met wat hoofdpijn.
Ook koopt hij bananen die zo te zien een koopje waren want
de uitdrukking “overrijp” is nog zwak uitgedrukt. Het weer ziet
er wat slecht uit maar gedurende de dag hebben wij tijdens
het fietsen geen last van regen gehad. Het lijkt erop dat er een
omgekeerd causaal verband bestaat tussen het weer en
Gerard die zonder zonnebril aan de start staat. Nadat we na
een klimmetje weer verder gaan blijkt dat er bij Hans een
gebroken spaak in het achterwiel zit. Gelukkig kan Hans
doorrijden en meldt ook nog dat hij, jawel, in het bezit is van
reservespaken voor zijn speciale Shimano wielen. Bij een
plaatselijke fietsenmaker iets verderop is gepoogd het wiel te
herstellen maar de spaken waren hier niet in voorraad, wel is

hier de remkabel gevierd om het wiel wat ruimte te geven. Halverwege de beklimming van de Fernpas wordt
opgestoken en genieten we van de plaatselijke lekkernijen en een geweldig uitzicht.
De absolute climax van de dag is de beklimming van de Hahntennjoch vanaf Himst (CBB rating ***, 1058
hoogtemeters over 14 km met stijgingspercentages van boven de 10%). De afdaling naar Elmen is een karweitje voor
de DHD’s (Down Hill Devils) Patrick en Leen die als eerste beneden zijn.
Terug bij het hotel wederom heerlijk gegeten en natuurlijk de avonturen van die dag doorgenomen.
Het wiel van Hans is door Frans en Leen voorzien van een nieuwe spaak en een nieuwe buitenband daar deze tegen
het frame is aangelopen.

Woensdag 25 juni is alweer de laatste dag in Oostenrijk. De tocht van deze dag gaat over 113 km. Langs de
prachtige Plansee wordt stilgestaan voor wat foto’s en hangt Jacob zijn voeten in het water wat een zwaan doet
besluiten om de tenen als maaltijd te zien. Vervolgens komt er een zeer lange afdaling waarbij we in het plaatsje
Linderhof opsteken. Bij het vertrek komt er een lokale collega wielrenner langs waar we eigenlijk geen acht op slaan.
Hij blijkt evenwel niet echt uit te lopen dus wordt er besloten tot een achtervolging. Nadat we in het wiel zijn gekomen
brult Gerard om niet te passeren. De wielrenner schalkelt op maar de TCL-ers raakt hij niet kwijt. Vervolgens wordt er
vriendschap geschoten en is Klaus de wielrenner bereid om als gids te dienen voor de route naar de klimschans van
Garmisch Partenkirschen. Het olympisch stadion bij de schans is net als de schans zelf zeer indrukwekkend en we
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zijn blij er te zijn daar 1 januari nu toch een andere dimensie heeft gekregen. Op de grens van Duitsland en Oostenrijk
gaan we lunchen waarbij de gastvrouw beweert een ijzersterk geheugen te hebben maar we haar uiteindelijk toch
moeten helpen bij het inventariseren van de door onze genuttigde drankjes.
Die avond is er weer een voetbalwedstrijd. Het lijkt leuk om dit op een groot scherm te gaan bekijken. Het valt ons op
dat er nogal wat muzikanten in typische Tirolerdracht richting het dorp lopen en dus besluit een deel van ons om daar
eerst even langs te gaan. Het muziekfestival blijkt een Tiroler avond te zijn waar we behoorlijk genieten van de
kneuterigheid maar ook van de goede kwaliteit van de muzikanten. Tussen de hevige buien en onweer door zijn we
terug naar het hotel gegaan om daar nog even te kijken naar het restant van de voetbalwedstrijd.

Donderdag 26 juni betekent vertrekken naar Italië waar de Maratona op ons wacht. Het is bewolkt en later zal het
zelfs gaan regenen. Na het ontruimen van de kamers, het inladen van de fietsen en het programmeren van de Tom
Tom gaan we op weg. Rijdend over de Fern pas realiseer ik me nu hoe gevaarlijk het eigenlijk is voor fietsers door al
die (vracht)auto’s. Bij het passeren van ons opsteekpunt twee dagen eerder zie ik een nevelige omgeving en ben ik blij
dat we naar het zonnige zuiden rijden.

Via de Brennerpas komen we Italië binnen en
arriveren redelijk snel bij ons hotel Melodia Del Bosco
in het dorpje Pedraces. Dit plaatsje ligt dicht bij La
Villa wat het startpunt is van de Maratona.
Het hotel is prima en na het uitladen en opbouwen
van de fietsen gaan we alvast het zogenaamde ‘Sella’
rondje rijden. Dit “rondje”  bestaat uit de bergen
Campolongo, Pordoi, Sella en Gardena met zo’n
1800 hoogtemeters.
Het plaatsje Arabba waar we willen opsteken ligt na
de Campolongo. Er is nog even gedacht om het
‘Alles’ rondje te rijden maar dat zou betekenen dat we
pas na drie bergen in Arabba zijn. Daar niet iedereen
het volledige rondje wil rijden besluiten we de
originele “Sella” te doen. Aangekomen in Arraba,
eindelijk gearriveerd na maandenlang het plaatsje op
de kaart gezien te hebben, doen we ons tegoed aan
een maaltijd.

Vijf man, Gerard, Hans, Hidde, Jacob en Leen besluiten de Sella ronde af te maken, de overigen keren terug naar het
hotel. s’Avonds heerlijk (6 gangen menu) en gezellig gegeten. Uiteraard was er weer een voetbalwedstrijd te zien op tv.
Opvallend was de lage animo om te kijken. Blijkbaar gaan wielrennen en voetbal niet echt goed samen.Een aantal is
naar een terras gegaan in het dorp om daar wat te drinken. De overigen komen na de voetbalwedstrijd. Daar het nogal
gaat regenen besluit Gerard op een draf terug te keren naar het hotel. Daar hij daarbij een klimmetje moet nemen geeft
hij later toe dat klimmen per fiets hem beter af gaat dan te voet.

Vrijdag 27 juni besluiten Frans, Gerard, Leen, Patrick en Hidde de Valparola(800 hoogtemeters) aan te vallen. Toch
wel een steile klim waarbij we in de afdaling zijn gestopt om spaghetti te lunchen. We ontmoeten daar wat
Nederlandse motorrijders van wie er nog een
regelmatig fietst en dat ook vroeger veel
gedaan heeft. De afdaling verder is perfect en
we realiseren ons dat deze afdaling deel
uitmaakt van de klim van aanstaande zondag
gedurende de Maratona. In Corvara besluiten
we nog even lekker ijs te gaan eten. Frans wil
verderop nog naar een schoenenwinkel gaan
en Leen gaat met hem mee.
Bert en Jacob maken er een sleuteldag van
waarbij vooral Bert zeer ver gaat door het
monteren van een compact (50/34) trapstel.
Bij het proefrijden in de namiddag blijkt het
toch niet lekker te lopen. Morgen nog maar
even de zaak nakijken.
In de middag naar de inschrijving gegaan waar
we de stuurbordjes met ingebouwde chip en
goody bag in ontvangst hebben genomen. Het
Maratona shirt dat in de bag zit blijkt voor velen
behoorlijk te klein te zijn. Ruilen dus. Een aantal koopt nog de bijbehorende broek. Na het maken van een foto gaan we
nog even de wielermarkt op waar vooral Patrick zich enorm staat te vergapen aan de nieuwste Picobello fietsen. Je
weet wel, die fietsen met die (sommigen noemen het kunst) zwanenhals in de voor en achtervork. Na het eten(weer
prima) nog wat gedronken en gebabbeld.
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Zaterdag 28 juni is een zogenaamde lummeldag. Daar de fietsen van Hans en Bert geen fijn schakelgedrag vertonen
wordt besloten hier eens goed naar te kijken. Leen ontfermt zich over de fiets van Hans en door enig verstelwerk aan
de kabels blijkt dit Shimano Ultegra systeem weer perfect te schakelen. De meester Campagnolo mecaniciens Ben en
Patrick constateren bij de fiets van Bert dat de ketting te lang is. Na diverse inkortingen en fijngevoelige afstelling lukt
het ze om ook deze fiets perfect te laten schakelen. Opvallend is de cranklengte van 175 mm bij het compact trapstel
daar Bert normaal met 170 mm rijdt. Hopelijk heeft het geen consequentie voor de dag van morgen.
Na de middag zijn Jacob, Gerard, Hans, Hidde en Leen per auto naar de Pordoi gegaan. Na een lunch zijn we per
kabelbaan naar de top gegaan (2950 m). Op de top is er een fantastisch uitzicht naar de hoogste berg van de
Dolomieten de Marmolada (3342 m), adembenemend. Hier moet je echt geweest zijn. Er ligt nog sneeuw dus
sneeuwballen gooien in juni is behoorlijk apart.
Na het eten op tijd naar bed want morgen is de grote dag.

Zondag 29 juni de dag van de Dolomieten Marathon, 138 Km met 4200 hoogtemeters. Ik ben al vroeg wakker en
realiseer me dat het toch door je hoofd heeft gespookt de afgelopen nacht. Het slapen is wel eens beter gegaan. Het
blijkt echter geen invloed te hebben op de prestaties van vandaag.Tijdens het ontbijt hoor ik van de anderen dat de
wekker niet afliep en dat het slapen ook niet echt goed ging.
Om 6.00 uur gaan we naar La Villa waar de start is. Het parcours van de Maratona bestaat uit de Sella ronde met
daarna nogmaals de Campolongo om via
enige kleine bergen door te stoten naar de
lastige Giau. Na de Giau volgt de Falzagero/
Valparola waarna een lange afdaling naar
Corvara volgt. Corvara is de plaats die drie
keer wordt aangedaan, finish en twee maal
een passage.
De officiële start is om 6.45 uur. Het lijkt erop
dat iedereen er klaar voor is, het is prachtig
weer, de heli’s zijn in de lucht en de hartslag
loopt op. Daar Hans in de eerste groep zit en
Jacob, Gerard en Patrick in de tweede zijn
die direct al uit het zicht. Het starten van 9000
deelnemers gaat wat langzaam zodat ik pas
rond 7.15 uur over de startregistratie lus ga.
Samen met Hidde haal ik al snel Ben en Frans in. Op de Campolongo rijdt Hidde weg en ik heb hem pas weer gezien
na de finish. Daar ik een soort eet en drinkschema heb gemaakt besluit ik me daaraan te houden dus zit ik tijdens de
beklimming van de Campolongo en de Pordoi met een witte bol met honing in de hand te eten. De afdalingen gaan
goed waarbij de vele wielrenners om mij heen het niet mogelijk maakt om voluit te gaan. Na de Sella ronde voel ik mij
nog prima en met voor de tweede keer de bidons gevuld te hebben op de Campolongo gaat het via enige kleinere
hellingen richting Giau. De Giau is niet gemakkelijk maar ik kom redelijk boven en een heerlijke afdaling(max 83 km/u)
is de beloning. De Falzarego is zwaar en ik merk dat het minder gaat. Dit blijkt ook uit het feit dat Hans op deze klim 7
minuten op mij inloopt. Gelukkig verloopt de afdaling voorspoedig en rij ik al gauw Corvara binnen.
De finish is fantastisch waarbij het extra leuk is dat de reeds gefinishte TCL-ers mij toejuichen. Over de finish

gekomen realiseer ik mij dat ik ruim 7
uur gefietst heb zonder rust en zonder
plassen. Snel op zoek naar een toilet
dus.Er wordt gewacht totdat iedereen
van onze groep over de finish is
gekomen. Na wat drinken en spaghetti
merk ik al snel dat weer gaat.
Tijdens het avondeten in het hotel wordt
de balans opgemaakt waarbij blijkt dat
Hidde de absolute winnaar is. Zelf ben ik
vijfde geworden. Gezegd kan worden
dat iedere TCL-er tot het uiterste is
gegaan en een wereldprestatie heeft
geleverd. Op www.maratona.it zijn alle
resultaten terug te lezen voor de
liefhebbers.
Na nog weer een voetbalwedstrijdje op
tv bekijken we nog wat foto’s en Polar-
data.

Maandag 30 juni is het opbreken en de auto’s volladen. We nemen afscheid van Italie. De reis naar Nederland
verloopt voorspoedig zonder files en ander ongemak. Ook opvallend is dat we geen enkele lekke band hebben gehad
tijdens de vakantie. Om 22.00 uur arriveren we weer in Castricum. Dank aan de organisatie, dank aan de prettige
reisgenoten en dank dat ik mee mocht gaan. Het was echt FANTASTISCH!!

Leen de Vries
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LA RUTA DE LOS CONQUISTADORES

Na in 2005 de Transalp te hebben volbracht werd het hoog tijd voor een nieuwe uitdaging. Na veel
wikken en wegen hadden we daarom besloten om ons in te schrijven voor, wat ze zeggen, de
zwaarste en meest extreme meerdaagse mountainbikerace van de wereld.

La Ruta, oftewel la Ruta de los Conquistadores. Letterlijk vertaalt de route van de veroveraars,
refererend aan de Spaanse kolonisten die ooit Costa-Rica doortrokken en veroverden op de inheemse
bevolking. Voor de echte mountainbike liefhebber is dit een magisch en welhaast mythisch begrip, bijna
vergelijkbaar met de Elfstedentocht voor de schaatsers. Het parcours, speciaal voor het 15-jarig jubileum
verzwaard tot 360 km met 12.000 hoogtemeters, is verdeeld over vier dagen en kronkelt van de kust van
de Stille Oceaan naar de Caribische zee. Het loopt dwars door de prachtige doch ongenaakbare natuur
van Costa-Rica, door nationale parken, oerwoud, rivieren, over 3000 meter hoge vulkanen, langs
boerderijen, door modder, over vele kilometers spoorlijn, door ananas- en palmolieplantages en ook met
heel af en toe een kort stuk asfalt. Hitte, stof, regen, kou, wind, vlijmscherpe vulkaanstenen, grote keien,
gladde spoorbruggen, krokodillen, kans op overvallen en berovingen, je kunt het zo gek niet bedenken,
maar deze tocht heeft alles in zich wat een mountainbiker zich maar kan wensen.
Na maanden van zware voorbereiding, waarvoor zelfs ons sociale leven moest wijken, vertrokken wij, Tom
Beentjes, Ruud Groot en Bill Apeldoorn op zondag 11 november via Madrid richting San Jose, Costa-Rica.
Aangekomen op het vliegveld bleek dat onze tot in de puntjes geprepareerde fietsen in Madrid waren
blijven steken. Gelukkig was de start pas woensdag en hadden we dus een “ruime” speling. Uiteindelijk
arriveerde onze rossen van carbon op de maandag.

Stage 1: Jaco Beach – El Rodeo, 95 km, 4500 hm
De dag begon vroeg, want de start was al om 5:10.Omdat de jetlag ons nog parten speelde waren wij voor
de wekker wakker. Om half vier zaten we daarom al aan de galla pinto, een typisch Costa-Ricaans
gerecht bestaande uit een mix van rijst met zwarte bonen.
Eenmaal aan de start verzamelt, samen met 600 andere deelnemers van over de hele wereld, begon het
vuurwerk. Letterlijk! Na een kwartier van een kabaal dat zijn weerga niet kent en helse lichtflitsen werd de
muziek ingezet en vertrokken we over een kort stuk asfalt richting de eerste gevreesde moddergeul. Deze
geul was als het ware een tunnel met wanden van 3 meter hoog. Als je om je heen keek zag je niets
anders dan de bruine, natte, kleverige kleigrond, waar fietsen noch lopen mogelijk was.
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Badend in het zweet door een omgeving met een luchtvochtigheidsgraad van tegen de 100%, kwamen we
aan bij het eerste checkpoint alwaar we de eerste slachtoffers van deze race aantroffen. Twee
Amerikanen met beiden een gebroken arm.
Na drie uur ploeteren kwamen we aan bij de eerste serieuze klim. Deze was relatief gemakkelijk te
berijden in vergelijking tot de modderstrook. Vlak voor de laatste slotklim begon de etappe zijn tol te eisen
aan het materiaal van Tom. Zijn shifter begaf het door de modder die in de kabels terecht was gekomen.
Als een engel uit de hemel gevallen stond daar langs het parcours onze Canadese vriend Frasier, die als
mechanicien was mee gereisd met een ander team.hij pakte zijn materiaalkoffer en verving alle kabels
terwijl Tom een moment van rust pakte om te herstellen van de immense inspanning
Na een strijd van ongeveer 8,5 uur reden we een voor een over de streep in El-Rodeo, een klein cowboy
dorpje in het binnenland. De fietsen gelijk afgegeven aan de Costa-Ricaanse mechaniciens die zorgden
voor een was- en servicebeurt terwijl wij de “douche” indoken. Deze douches bestonden uit niet veel meer
dan een tent waar je je onder een ijskoude straal kon verfrissen, wat wel nodig was. Nog even snel naar
de masseuses waar we goed gesoigneerd werden. Na een bord pasta verorberd te hebben doken we de
bus in naar het hotel.

Stage 2:El-Rodeo - Terramall, 75.2 km, 3650 hm
Na wederom een stevig galla pinto ontbijt stonden we om half 7 weer aan de start in El-Rodeo. De benen
voelden goed, in tegenstelling tot die van Thomas Dietsch, de regerend wereldkampioen op de marathon
discipline, die niet in top vorm verkeerde.
De etappe begon in de modder maar werd geleidelijk beter. De gehele etappe ging het op en af langs
afgelegen dorpen, waar hele scholen waren uitgelopen om ons aan te moedigen: Vamos! Vamos!
Het grootste gedeelte van de dag hebben we te maken gehad met een sub-tropical dry forest klimaat, een
van de 9 microklimaten die we hebben moeten doorkruisen gedurende de race.
Terwijl de etappe vorderde realiseerde we ons pas echt goed dat klimmen in Costa-Rica niet hetzelfde is
als we het gewend zijn in Europa. Het ene moment redelijk te bedwingen, het andere zo stijl dat alleen het
koffiemolentje je omhoog kon brengen. Zelfs dit bleek voor veel andere bikers nog teveel gevraagd, maar
wij moesten koste wat kost fietsend de top bereiken. Het laatste gedeelte van de slotklim was echter zo steil
dat we geen andere keus hadden dan de fietsen, inmiddels 10 kilo zwaarder door alle modder, aan te
geven aan een behulpzame local die ze bovenop omhoog stond te sleuren. Wijzelf moesten kruipend en
klauterend de top zien te bereiken, want we stonden tot aan onze knieën in de modder.
Uiteindelijk bereikten we alledrie de finish bij het winkelcentrum, Terramall.

Stage 3: Terramall - Aquiares, 66.7 km, 2750 hm
Vandaag de dag van de waarheid. Als we deze dag zouden overleven maakten we een grote kans om La
Ruta uit te rijden. De dag stond in het teken van de beklimming naar de top van de vulkaan Irazu. Deze ligt
op 3000 meter boven zeespiegel. De etappe was relatief kort, maar er werd gewaarschuwd voor de
vlijmscherpe vulkaanstenen tijdens de afdaling van de vulkaan.
Vanaf de start ging het gelijk omhoog. Via de buitenwijken van de hoofdstad San José reden we langs een
zeer smalle singletrack richting de jungle. Ons een weg banend omhoog, tussen de koeien door, bereikten
we de eerste bevoorradingstocht. Hierna volgde een stuk van tegen de 20 procent. Een leuke
bijkomstigheid is dat regende alsof je onder de douche stond. Voor verkoeling zorgde het niet, want de
luchtvochtigheid bleef schrikbarend hoog. Halfweg de vulkaan brak de zon door, maar niet voor Tom die
wederom problemen kreeg met zijn versnellingsbak. Op 1 versnelling omhoog gereden naar de top vond hij
daar tot zijn grote geluk weer de canadees Frasier. Die kon hem nog maximaal 3 versnellingen geven voor
de rest van de etappe. De keuze viel op de 3 zwaarste tanden, omdat het volgens de kaart alleen nog
maar omlaag zou gaan. Echter dit was niet het geval. Met regenjassen aan doken we van de vulkaan af.
Alleen Bill dook zonder jackie naar beneden wat hem later nog duur zou komen te staan. Er stond ons
anderhalf uur puur mountainbiken te wachten, waarbij het niet alleen bergaf ging, af en toe nog zelfs
stevig bergop. Hierbij had Tom het zwaar met zijn beperkte aantal versnellingen. Na een supertechnische
afdaling langs koffieplantages bereikten we alle drie de finish in Aquiares.

Stage 4: Aquiares – Playa Bonita (Limon),120 km, 1750 hm
Na de derde etappe werden we met een klein busje terug naar 2000 meter hoogte gestuurd. We sliepen in
een lodge op een andere vulkaan. Na een dergelijke inspanning was het voor ons onmogelijk om op die
hoogte de slaap te vatten. Ook de maaltijd ’s avonds hield te wensen over, evenals het ontbijt. In de bus
terug naar de start voelden we alledrie dat deze etappe niet zo gemakkelijk zou gaan als dat we alvorens in
gedachten hadden. Bill, doodziek van de vorige etappe, probeerde zichzelf te redden met koolstofpillen
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tegen de diarree. We vermanden ons en prepareerden onszelf voor de laatste inspanning. De fietsen
waren weer perfect afgeleverd door de mecaniciens.
Na de start ging het weer gelijk bergop door de koffieplantages waar we gisteren vanaf denderden. De
etappe voerden ons langs gravelpaden en zo nu en dan wat asfalt, wat heerlijk aanvoelde. Na de laatste
hoogtemeters kon de weg ingezet worden naar de Caribische kust,
Ruud en Bill waren volledig door hun remmen heen en hadden geen reserveblokken meer, hierdoor kwam
Bill ernstig ten val. Zijn helm was in tweeën en zijn knie geblesseerd. Het was door de hersenschudding
dat hij de pijn niet voelde. Al hallucinerend is hij doorgefietst naar het eerst volgende checkpoint om daar
verzorging te ontvangen van het ambulance personeel. Na een grondige controle en wat te eten van onze
Canadese “engel” Frasier, vervolgde hij zijn weg.
De tocht vervolgde zich over een stuk spoorweg zonder einde. Spoorwegbruggen met woeste rivieren
eronder die bielsen misten moesten lopend genomen worden. Door de heftige regenval waren deze ook
nog eens zeer glad. Ook tegemoetkomende vrachttreinen waren geen uitzondering. Eenmaal aangekomen
Bij de Caribische kust werd duidelijk dat de etappe niet 120, maar 130 km lang was. Je kunt je voorstellen
dat 10 km op een dergelijk moment hard aankomt. Van deze 10 km moesten er 5 km door een
waterbedding van een meter diep afgelegd worden. Af en toe reikte het water tot aan de zadelpen.
Na ruim zeven uur bereikten we de finish in het havenplaatsje Puerto Limon. Bill kwam met een knie zo
groot als een voetbal over de eindmeet.  Van vreugde sprongen we gelijk de Caribische zee in. Een biertje
was wel verdiend, want we kunnen ons nu scharen tussen de conquistadores!

Tom Beentjes

POLDERTOCHT 1 JUNI 2008

Op de tourkalender stond “Rit naar Waterland” maar het werd onder leiding van Willy Lammens
een echte poldertocht. Via Alkmaar langs de Schermer en door de Beemster, Purmer en Wormer
weer naar huis.

Het was vochtig weer. De weg was nat en het regende nét niet. Geen zon, een beetje heiïg en heel stil op
de wegen. Noord Holland is mooi op de fiets. Dijkjes, molens, vergezichten met akkers en grasland, en
een torenspits in de verte. Een haas die van ons schrikt en een Kiekendief op rooftocht.
Genieten van dat landschap doe je het best in een toertocht. Met een stuk of zestien fietsers, bijna
allemaal in tourclub-kleding, in een rustig tempo, handjes op het stuur, gezellig keuvelend. Willy en Ton
Duin loodsten de groep naar Oosthuizen (waar we er al twee lekke banden hadden opzitten), binnendoor
via Middelie, langs Volendam en Katwoude naar Ilpendam. Koffie.

Bij het café dat Tourclub Limmen wel vaker aandoet aangekomen (Het Wapen van Ilpendam - n.v.d.r),
was de temperatuur wat opgeklommen en bleek het buiten op het terras aangenaam. De sfeer werd nog
beter toen de voorzitter even ieders aandacht vroeg en “een beleidswijziging” aankondigde. Het op één na
voltallig aanwezige bestuur met Willy, Harry en Andries  had op de heenreis in een fietsende
bestuursvergadering met één agendapunt besloten dat op de maandelijkse gezamenlijke toertocht zonder
sponsor, de koffie met appelpunt voor rekening van de toerclub komt. Dat vond iedereen een sympathiek
gebaar.
De uitbaatster ook. Die gaf Willy wél de kassabon, maar vergat het wisselgeld te geven, en Willy kwam
daar pas achter toen de pont al was vertrokken. Na het gratis gebak wilde iedereen dit Willy graag
vergeven en aan de overkant wachten terwijl hij met een retourtje het geld ging ophalen.

Daarna ging het snel, via Purmerland, Wormerveer en Akersloot naar huis. Zo rustig als het begon, zo
hard werd er op het laatst gereden. En zo hoort het ook, we zijn een toerclub, maar we rijden wél op een
racefiets, zo is al jaren onze leus.

Vlak voor Limmen vroeg Willy een tweede keer de aandacht. “Wie wil deze keer een stukje schrijven voor
de rest van de clubleden”.
“Ik”, zei ......

Ben Imhann
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ZOMAAR EEN ZONDAGOCHTEND IN MAART

Slaperig gaan de ogen open en blijkbaar is het dit keer gelukt om voor de wekker wakker te worden. De
gordijnen langzaam opzij schuivend ontwaar ik een serieus grijze wereld met in de horizon hier en daar
een vleugje zwart. Omdat het toch gewoon droog is wordt het wielerpak aangehesen en het ontbijt in 5
minuten naar binnen gewerkt.
Op het moment dat het aluminium ros uit de schuur wordt gehaald en het stuur wordt beetgepakt, valt de
eerste druppel op m’n neus.
Stoïcijns de druppel negerend word er koers naar het startpunt aan de visweg gezet. Onderweg kom ik
Monique Andriessen tegen en bij de start komen Gerard Kuijs en Leen de Vries de boel versterken.
Gerard laat nog even weten dat hij gekomen is omdat hij geen zin had om in huis te hangen maar voor
Leen was er geen twijfel mogelijk. Hij rijdt altijd!!!
Wel had hij zich aangepast aan, het volgens hem, komende weer. Hij heeft bewezen dat fietsframe’s niet
altijd van aluminium werden gemaakt en er in het westen van Europa ooit echt “stalen” rossen zijn
gemaakt. Leen verscheen op een exemplaar dat volgens mij 2 wereldoorlogen had overleefd. De fiets leek
op het oog al zwaar maar dat werd mede veroorzaakt door de, op de fiets, vast gemonteerde spatborden.
Des te groter was het verschil met de fiets van Monique. Haar fiets was de avond ervoor net door Kroone
Liefting afgeleverd en liet duidelijk zien dat de techniek in de afgelopen decennia grote sprongen had
gemaakt. De fiets van Monique was werkelijk zo licht dat ik terplekke in m’n hoofd een rekensom moest
maken. Ik vroeg me af of zij met zo’n lichte fiets, zo’n licht postuur en zo’n harde wind in staat zou zijn om
op het asfalt te blijven rijden en niet ongewild in de hekken of het weiland zou belanden. Nadat ik van alle,
bij mij bekend zijnde, formules een berekening had gemaakt moest het volgens mij lukken.
Het eerste stuk voor de wind ging voorspoedig. Het stadia van “een paar druppels”werd verlaten en we
bevonden ons al snel in de echte regen. Voor de wind is dat niet zo’n heel groot probleem dus gingen we
dapper verder. Bij iedere bocht moest Monique een gaatje laten vallen en begon ik te twijfelen of mijn
berekening wel juist was geweest.
 Eenmaal richting Oosten kwam de wind van opzij en zorgde die ervoor dat we gegeseld in Avenhoorn
aankwamen. Omdat Gerard er blijkbaar geen genoeg van kon krijgen “kozen “ we direct voor tegenwind
en zagen we er in enkele minuten uit als mijnwerkers die al 2 weken geen licht hadden gezien.
Om elkaar toch een beetje te sparen gingen we kop over kop rijden. Het mooie was dat je bijna niet kon
zien wie de kop van je over nam. Alleen Leen was goed te herkennen omdat hij door zijn spatbordjes
relatief schoon was gebleven. De jaloerse blikken van Monique naar de fiets van Leen zijn me niet
onopgemerkt gebleven. Het was dat de framehoogte niet klopte want anders had ze willen ruilen.
Beukend tegen de weersomstandigheden komen we bij Spijkerman terecht.
Daar aangekomen is er geen recreatieve fietser te vinden. Spijkerman verwacht ons ook eigenlijk niet en
ik denk dat hij ons met ons natte zooitje liever zag gaan dan komen. Toch vriendelijk als altijd worden we
van koffie voorzien en als “dank” daarvoor laten wij bij vertrek circa 30 liter vers regenwater achter op zijn
parket.
Eenmaal op de terugweg wordt het regenen niet minder en valt het op dat de enkele schapen die we
gezien hebben allemaal in het weiland lagen. Ze waren door hun zwaar geworden vacht denk ik niet meer
in staat om te staan.
Het voordeel van een rondje rijden is dat de tegenwind ook weer omslaat in voor de wind.
Van Zaandam naar huis ging voorspoedig.
Gerard heeft altijd zijn slogan ”de thuisblijvers hadden weer geen gelijk”op de plank klaar liggen. Op mijn
vraag of het nu ook weer van toepassing was kon hij alleen maar melden dat uitzonderingen de regel
bevestigen.

Patrick Droog
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Warm onthaal door Spaanse gasten op een zondagochtend bij Frans Spijkerman in Purmerend

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting op de aankoop van

winterjacks en bovenkleding

Tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van CRAFT

onderkleding een tweede exemplaar
voor de halve prijs

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting op de aankoop van

winterhandschoenen

Tegen inlevering van deze bon
10 % korting op de aankoop van

overschoenen

NABESTELLING VAN TOURCLUB LIMMEN KLEDING

In het vorige clubblad stond dat er dit jaar weer clubkleding kon worden besteld.
Hier is in ruime mate op gereageerd. Liefst 42 leden hebben een nabestelling gedaan.
De totale order bij AGU betrof  Euro 6.107,38
Hiervoor is het volgende geleverd:

Omschrijving: aantal: leden prijs:
Shirt korte mouw en lange rits 40 stuks 32,50
Shirt lange mouw en lange rits 25 stuks 40,00
Broek kort en kwaliteit zeem 40 stuks 32,50
Broek lang zonder zeem 20 stuks 35,00
Wielerhandschoenen 40 stuks 10,00

De totale verkoopprijs voor Tourclub Limmen leden bedaagt  Euro 4.700,00
De totale Tourclub Limmen korting ( Euro 1.407,38) wordt dit jaar als eenmalige kosten meegenomen. De nog in
voorraad gehouden kleding wordt tegen de vastgestelde ledenprijs in de balans opgenomen

Wij hebben namelijk wat extra‘s besteld i.v.m. minimale afname en/of kwantum korting, waardoor er nog enige
voorraad  is. Deze voorraad betreft:

Shirt kort Shirt lang Broek kort Broek lang handschoenen
M = 3 M = 1 M = 3 M = 1 M = 1
L   = 1 L   = 2 L  = 2 L   = 3 L  = 10
XL = 2 XL = 3 XL = 2 XL = 2

XXL = 2
Leden die nog Tourclub Limmen kleding willen aanschaffen kunnen hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

Gerard Kuijs


