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De details maken het verschil

Wat u echt zal inspireren in een keuken van ALNO is de
liefde voor het detail waarmee de keuken ontworpen en
gerealiseerd werd.
Unieke ideeën die altijd weer leiden tot overtuigende
oplossingen. Hoogwaardige materialen die uitnodigen tot
aanraken en fascineren door hun esthetiek. En de kwaliteit
van ALNO die ontstaat uit passie voor de ambachtelijke
kunst en de zorgvuldigheid tijdens de verwerking. De eisen
die wij steeds aan ons zelf stellen kunt u in al onze keukens
ervaren. Omdat het ALNO is.
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staken. Heel verstandig. Wellicht een
vervolginterview met hem. We gaan
het proberen, maar Tonny is intussen
toch weer gezond verklaard en fietst
nu een rondje Nederland. Ik heb geen
idee of we hem daarop kunnen berei
ken en/of lastigvallen met moeilijke
vragen.

Van de redactie
We gaan het dit voorwoord eens an
ders doen. Ik heb nog geen idee wat
er in deze Derajeur komt te staan,
maar dat is eigenlijk ook niet zo be
langrijk. Ik heb al eerder op deze
plaats geschreven dat de inhoudsop
gave het best geschikt is om te zien
wat we zoal voor onze lezertjes in
petto hebben. Daarom in dit voor
woord een soort verwachting van
wat we jullie in deze zomerse Dera
jeur presenteren.
Natuurlijk zijn er de vaste dingen.
Naast de eerder genoemde inhouds
opgave en dit voorwoord, is er onge
twijfeld een woordje van de voorzit
ter. Ik kan me niet voorstellen dat hij
het daarin niet over de komende
Jan Janssen Classic of te wel Hel van
Wageningen zal hebben. Ik voorzie
mooie woorden voor de vele vrijwil
ligers en een dankblijk aan de orga
nisatie. Natuurlijk spreekt hij de hoop
uit dat we dit jaar mooi weer hebben
en dat we dan minstens vijfduizend
deelnemers krijgen. Tenslotte reken
ik erop dat hij nog even kort meldt
dat hij nog niet helemaal in vorm is.
Of juist wel. Dat kan ik moeilijk in
schatten. En natuurlijk heeft hij com
plimenten voor het noeste werk van
de kledingcommissie.
In de vorige Derajeur lazen we een
interview met onze bedevaartfietser
Tonny de Vaan. Hij had het plan op
gevat om van zijn woonplaats Druten
naar Rome te fietsen. Een soort ver
volg op zijn eerdere pelgrimage naar
Santiago de Compostela. Na een paar
dagen fietsen, merkte Tonny dat zijn
lichaam niet helemaal in orde was en
besloot hij wijselijk om zijn onderne
ming ergens midden in Duitsland te

Ik heb ook zo’n donkerbruin vermoe
den dat we jullie iets voorschotelen
van de kledingcommissie. Na maan
den wachten en hard werken van
Jaap en Liesbeth is de nieuwe kleding
onlangs eindelijk in Wageningen
gearriveerd. Zaterdag 2 juni stonden
in het clubhuis ongeveer 160 tassen
met bestelde kledij op de nieuwe ei
genaren te wachten. De mijne stond
er ook tussen en binnen een paar
dagen tijd had ik de gelegenheid om
alle soorten zomer- en winterkleding
uit te proberen. Met dank aan de paar
koude dagen die we laatst hadden. Ik
moet zeggen dat wat mij betreft de
kleding lekker zit en vooral ook lekker
warm is. Aanvankelijk miste ik de
ritssluiting in de shirts, maar de diepe
zakken vergoeden veel. Ik ben zelf
wel te spreken over het leuke groene
streepje over de broek.
Als dank voor hun inzet hebben Lies
beth en Jaap de toezegging van Ruud
Binnedijk ontvangen voor een fles
wijn. Ruud had er laatst een gewon
nen met zijn inzending van een uit
vliegend koolmeesje dat een tussen
landing maakte op een wiel van de
fiets van Eva. De prijswinnende fles
wijn stelt Ruud belangeloos beschik
baar aan de kledingcommissie. Daar
mee houdt hij een korte, maar zeer
lovenswaardige traditie in ere. Eerder
schonk Ruud zijn winnende fles uit de
kuitenquiz al aan de redactie. Be
nieuwd of hier een vervolg op komt.
Nog even terug naar de kleding. Het
fenomeen kledingleden kennen we
natuurlijk allemaal. Voor alle duide
lijkheid nog even de definitie. Kle
dingleden zijn mensen die slechts lid
worden van TCW’79 om goedkoop
een setje kleding in de wacht te sle
pen. Ik heb geen idee hoeveel van de
160 pakketten er naar kledingleden
gaan. Maar dat doet er nu niet toe.

Het brengt me op een ander soort
leden die we in onze gelederen schij
nen te hebben: de kortingsleden.
Kortingsleden? Ja, kortingsleden. Dat
zijn mensen die lid worden van TC
W’79 om vervolgens met 10 procent
korting bij de fietsenmaker een nieu
we fiets aan te schaffen. Probleem
met deze leden is dat ze in het wild
niet te herkennen zijn. Met kledingle
den is dat stukken makkelijker. Dat is
in feite een wildvreemde in een TC
W-shirt, om het heel kort door de
bocht te zeggen. Kortingsleden zijn
alleen maar te herkennen als ze ook
nog eens kledinglid zijn. Dus als jullie
ergens een volledig onbekend per
soon zien fietsen op een splinternieu
we fiets en dan ook nog eens gehuld
in de nieuwe clubkleding, dan zou
het een kortingslid kúnnen zijn. Na
tuurlijk wel even laten checken door
minimaal vijf personen, want er is
denk ik niemand in de club die ieder
lid kent. Voor je het weet ga je on
schuldigen beschuldigen van het zijn
van kortingslid. Dat moeten we ook
weer niet hebben.
En verder? Menno beschrijft een van
zijn roemruchte tochten in het bui
tenland. Ciska vertelt een verhaal
over haar ontmoetingen met het
profpeloton. En natuurlijk hebben
we een sfeerverslag van de Vierdaag
se. Tenslotte verwacht ik dat iemand
gaat melden dat iedereen die zich
voor de lustrumtocht van 2014 heeft
aangemeld, ook mee mag. Ik kan
jullie verklappen dat ik een van de
gelukkigen ben. De training is al
voorzichtig begonnen.
Veel leesplezier.
Arnold
PS. Dat valt nog niet mee zo'n voor
spelling maken. Een EK voetbaltoto
invullen is daarmee vergeleken een
eitje.
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Van de voorzitter
Wat zou het toch leuk zijn als het weer
eens een mooie zonnige dag werd op
23 juni als de JanJanssenClassic en de
Hel van Ede Wageningen wordt ver
reden. Als dit blad verschijnt is dat
wel bekend of misschien is de Dera
jeur dan juist verschenen, maar op dit
moment hoop ik daar p! Ik vind eigen
lijk dat al die vrijwilligers die ons die
dag helpen en al die fietsers en
moutainbikers die zich hebben inge
schreven, dit wel verdienen. Lekker
fietsen in de zon, lekker wat koek of
drankjes uitdelen in de zon, met een
lekker zonnetje al je vrijwilligerswerk
uitvoeren in het bos, voorfietsen in
de zon, routes pijlen op de weg en in
het bos in de zon, sponsors werven in
de zon, voorbereidingen buiten en in
de Bongerd in de zon, sponsoren
ontvangen en op de foto in de zon en
tenslotte lekker een biertje na afloop
in de zon! TCW verdient en u verdient
het, want uw hulp is ook dit jaar weer
hartverwarmend!
Vorige week was het dan eindelijk
zover, de clubkleding was gearri
veerd en werd aan een ieder die zich
hiervoor had ingeschreven uitge
reikt. Je fietst gelijk beter, als je er
weer modern uitziet, wat zit alles
weer lekker strak, wat voelt het zeem
leer weer als vanouds en wat een fijn
stofje en wat een toepasselijke kleu
ren en wat staat TCW er zorgvuldig
en duidelijk op en wat een leuke witte
bovenkant en wat zullen de sponso
ren tevreden zijn! Tuurlijk er waren
mopperaars die vonden dat het veel

te lang duurde en of we niet wat za
kelijker konden zijn bij TCW en of de
kledingcommissie er wel van alles
aan deed. Ik kan u gerust stellen er is
van alles aan gedaan en de kleding
commissie verdient niet anders dan
ontzettend veel dank en lof voor hun
prachtige ontwerp, hun kleurkeuze
en al het werk!! De ergernis en boos
heid die Liesbeth en Jaap kregen van
die kledingleverancier zijn uitstel en
niet nakomen van de afspraken, had
den ze toch echt niet verdiend! En
mijn vrouw is ook tevreden en dat is
het allerbelangrijkste, dat je ermee
thuis kunt komen en dat voor zo
weinig geld! TCW, sponsoren en kle
dingcommissie namens alle mooi
uitgedoste leden, hartelijk dank!!
Fietsend was het voorjaar prachtig,
maar de maand mei en vooralsnog
ook juni vind ik nogal teleurstellend
qua weertype. Wat verder opvalt dit
voorjaar is dat de B-groep en de A-
groep erg wisselend aanwezig en
bezet zijn. Er zijn zaterdagen bij dat
de A-groep er niet was en de B-groep
met slechts 3 personen fietste. Ja, bij
enkele leden gaat het gebrek aan
training of de leeftijd tellen, met als
gevolg dat de C- en D-groep lijken te
groeien. Verder kan ik u mededelen
dat het (tijdelijk) vertrek van Jan van
de Brink in verband met zijn rug
klachten en de soepele leidingover
dracht aan Ben Huiskamp leidt tot
een stevig tempo bij de B-groep!
Gemiddeldes van nabij 30 km/u of
nog hoger met afstanden variërend
van 110 tot 150 km zijn dan ook flink
inspannend voor de B-groep en ook
voor mij. Soms was ik blij er vroeg af
te kunnen in Ede, ik heb natuurlijk
een goede fiets, andere keren lukte
het me niet voldoende kopwerk te
doen. Ja, ook ik word een dagje
ouder. Wat verder opvalt is, dat een
vijfde deel of een tiende deel van de
B-groep; kortom ik zat daar dan in
mijn eentje of met nog iemand na
een tocht, waarbij bij terugkomst de
overige leden van de B-groep dus
rechtstreeks huiswaarts waren ge
gaan. Dat is niet goed voor de klandi
zie van TCW en het is minder gezellig.
Gelukkig is Bertus er altijd en is ook
de bar altijd vrolijk bezet en als je

maar voldoende geduld hebt, ver
schijnt ook de C- en D-groep in het
clubhuis en dan wordt het toch van
zelf gezellig!
De voorbereidingen en uitvoering
van de Jan Janssen Classic op 23 juni
2012 betreft de laatste onder leiding
van Jan Hontelez. Gezien het deelne
mersaantal van de voorinschrijvin
gen zal dat ook dit jaar een groot
succes worden. Ik heb dit voorjaar als
voorzitter, vanuit het bestuur, de taak
op me genomen om op een goede
manier afscheid te nemen van Jan
met TCW en om zijn vervanging ade
quaat te regelen. Jan heeft te kennen
gegeven graag afscheid te willen
nemen in september tijdens de TCWBBQ-activiteit! Daarbij wil hij graag
afscheid nemen in aanwezigheid van
zoveel mogelijk JJC-vrijwilligers, dus
TCW-ers, maar ook andere vrijwilli
gers van Waag, de Harmonie, STW
enz. Wat betreft de vervanging in de
JJC-organisatie kan ik u melden dat
Ben Huiskamp, Evert Kloosterboer en
ondergetekende de eindverantwoor
delijkheid voor de organisatie van de
JJC vanaf dit najaar op onze schou
ders willen gaan nemen. Als eerste
zullen we uitgangspunten voorberei
den voor de koersvisie van de JJC de
komende jaren. Deze uitgangspun
ten willen we in de ALV dit najaar aan
de leden voorleggen voor commen
taar. Ik heb er vertrouwen in dat de
JJC, als belangrijk onderdeel bij TCW,
daarmee een toekomst krijgt, die
hij/zij verdient!
Tenslotte wens ik u mooie fietsda
gen, een goede vakantie en in ieder
geval een mooie zonnige zomer toe.
Ik hoop dat u gezond blijft en tref u
graag op de club bij TCW waar gezel
ligheid vanzelfsprekend is!
Herman Winkels
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Tochtenkalender
Datum
Za 23 juni
Za 23 juni
Zo 24 juni
Zo 8 juli
Za 28 juli
Za 11 aug
Za 18 aug
Za 25 aug
Zo 26 aug
Za 1 sep
Za 8 sep
Zo 9 sep
Za 15 sep
Zo 16 sep
Za 22 sep
Zo 30 sep
Zo 30 sep

Naam tocht
Jan Janssen Classic
Hel van Ede-Wageningen
GEJO Cycleword Kersent.
Klimtoertocht ov.de Veluwe
Menzis West-Betuwe Toer
Rivierendal-Klimtocht
Reichswald Posbanktoer
Germania Klimtocht
Airborne Fietstocht
Rabo Corso Fietstour
Huchiestocht
Toertocht Via Romana
Rabo Lingetocht
Pukkeltocht van Bemmel
Gert Jakobs Classic
ATB Tocht Oss
Rondom Oss

weg
MTB
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
weg
MTB
weg

Schoonmaakrooster

Start
Wageningen
Wageningen
Tiel
Heelsum
Tiel
Ochten
Ede
Wageningen
Oosterbeek
Lienden
Veenendaal
Nijmegen
Ochten
Bemmel
Scherpenzeel
Oss
Oss

Afstand km
35/65/115/ 150/200
55/90
30/60/100
70/100/140
60/100/125/150/185
110/135
135/180
110/160
80/150
80/120
80/115/160/200
85/115/145
85/100/130
80/120
65/110
30/45
90

Ledenmutaties
(342)

MAANDAG 25-06-2012
Henk Roffelsen
Mechteld v/d Horst
Ger Kramer
Rien Spee

Nieuwe leden:
Marijke van den Berg – van Holland
Paul van Helden
Peter Schoch
Sonny Wessels

MAANDAG 09-07-2012
Gerrie Wijnen
Arie de keizer
Annelien Huiskamp
Rien Spee
MAANDAG 13-08-2012
Jos Cobussen
Greta Jansen
Gerrie Wijnen
Rien Spee

Contactgegevens van deze leden zijn
te vinden op het ledengedeelte van
de website.
Roel van den Meiracker
ledenadministratie@tcw79.nl

Dorst

MAANDAG 03-09-2012
Ronald Brussen
Ger Kramer
Wil de Keizer
Rien Spee
Groet,
Het Beheer
Rien Spee

Wijnand Folmer moest hartelijk lachten om deze afbeel
ding in de AD Sportkrant. Een genoegen dat hij graag met
de lezers van de Derajeur wil delen!
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Massagepraktijk Valentijn
FGYKPMGNOGVCTVKMGNGP

HIKSIHOSSTWXIMRWTSVXTVMN^IR
Valentijn van den Berg
Sportmasseur NGS
HIKVETTMKWXIOEHS´W
t: 06 43 55 94 66
e: mpvalentijn@gmail.com
i: www.mpvalentijn.nl
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Wijzigingen in de route van de
JJC 2012
De 35 km versie van de JJC
Deze versie leidt elk jaar weer tot discussie: Het kleine
aantal deelnemers (een 30-tal vaak) en het relatief vele
extra werk omdat er 3 splitsingen uitgezet moeten wor
den. Na een discussie is deze afstand wel gehandhaafd,
maar de laatste splitsing is vervallen en deze deelnemers
mogen nu ook de Wageningse Berg beklimmen. De an
dere 2 splitsingen worden vooralsnog gehandhaafd.
Leersum: De Leersumseberg en Plaggeberg zitten nu
ook in de JJC
In Leersum nemen we nu ook de Leersumseberg,
Utrechtse Baan en de Plaggeberg mee in de route. De
Utrechtse Baan is een smal fietspad en daarom schrok ik
er vorig jaar nog voor terug. Als we daar met onze grote
aantallen ook de gewone recreatiefietsers tegenkomen,
dan is dat niet fijn voor beide.
Maar, analyse van de starttijden van de JJC in 2011 (zie
grafiek hieronder), die we via het videosysteem hebben
gekregen, geven aan dat het grootste deel van onze
fietsers rond 10:00 uur al weg is op de Bongerd.
Ervan uitgaande dat de gewone recreatiefietsers pas
vanaf rond 10 of 11 uur in de ochtend op pad gaan, zullen
de deelnemers aan de 200 km versie van de JJC dan al
allemaal dit smalle pad voorbij zijn. Ook de fietsers van
de 115 km tocht, die tot 11 uur mogen starten, zullen voor
een overgroot deel al voorbij Leersum zijn als de gewone
recreatiefietsers op pad gaan. Daarom denk ik dat het wel
kan om deze mooie klimmetjes in de route op te nemen.
Het maakt de lus over de Utrechtse Heuvelrug zeker
aantrekkelijker.
Ook pakken we nu de Uilentoren mee in de route. Vorig
jaar kon dat niet door wegwerkzaamheden. Bij de Uilen
toren wordt een U-bocht gemaakt, ofwel we keren er (zie
kaartje).
Hierdoor is het deel over de Utrechtse Heuvelrug onge
veer 3 a 4 Km langer geworden. In onderstaan plaatje is
in bruin de route wijziging aangegeven. Details van dit
deel kunnen ook op de website van de JJC met de rou
teinformatie (http://www.janjanssenclassic.nl/detailrou

Overzicht van het aantal startende deelnemers per 10 minuten (alle af
standen).

Overzicht van de route in en om Leersum met een keerpunt bij de Uilen
toren (einde van de Lomboklaan).

tes of beter bekeken worden. Klik daar op de link “Klik hier
voor beeldvullend”.
Start bij de Bongerd
Er is veel kritiek gekomen vanuit de parkeerploeg op de
Start van de JJC 2011 via het Akkermaalsbos en de split
sing op de Dijkgraaf (115, 200 links of 65, 150 rechts).
Besloten is nu om de start en deze splitsing weer te leggen
zoals in 2010, dus de splitsing op de kruising Nijenoordal
lee met Dijkgraaf = Mondriaanlaan. De start is dus: LA
vanuit sporthal; LA Bornsesteeg; RA Nijenoordallee en
splitsing voor de diverse afstanden is bij de volgende
kruising.
De MTB route gaat op de kruising Nijenoordallee meteen
Rechtsaf over het fietspad aan de linkerkant van de weg
richting de kruising van de Nijenoordallee met de Mans
holtlaan.
Discussie met Natuurmonumenten
Op 2 maart zijn Frank Fiselier en ikzelf bij Natuurmonu
menten (Dhr. G. Knol) geweest om de problemen en
mogelijkheden voor de JJC op de Posbank te bespreken.
Diverse alternatieven hebben daar de revue gepasseerd,
zowel aangedragen door Dhr. Knol als door ons. Maar al
die alternatieven hadden weer nieuwe nadelen of deden
ernstig afbreuk aan het karakter van de JJC. Afgesproken
is dat we dit jaar (2012) de tocht door het gebied rond de
Posbank laten zoals deze ook in de voorgaande jaren was
en dat we volgend jaar (febr. 2013) nog een keer bijeen
komen om nog eens opnieuw naar de alternatieven te
kijken.
Omleidingen
Er waren vorig jaar veel omleidingen i.v.m. evenementen
(Rhenen) of wegwerkzaamheden (Arnhem en Leersum).
Dit jaar is er alleen een verstoring van de route door
wegwerkzaamheden op de Zaslaan in Arnhem. Door op
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Spinning is de ideale indoor fietstraining voor jong
en oud. De gedreven instructeurs van Sportcentrum
De Plataan geven dagelijks meerdere lessen op verschillende niveaus en je kunt komen op het tijdstip
dat jou het beste uitkomt. Wil jij ook de komende
winter je fietsconditie op peil houden? Maak dan
gebruik van de winteraanbieding voor TCW leden:
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de Dr Schaepmanlaan twee straten eerder Linksaf de
Burgemeester Bloemersweg te nemen naar de Monni
kensteeg hebben we hier een goed alternatief.
Afstanden en hoogtemeters
Onderstaand is een tabel met de werkelijke (of beter:
officiële) afstanden en hoogtemeters. De oude afstands
tabel week (voor de complete 200 Km tocht) ongeveer 4
km af van de afstanden die mijn GPS aangaf (212 km i.p.
v. 208 km op de GPS voor de 200 km versie). Daarom is
voor de afstanden de hele oude indeling vervangen door
een afstandsbepaling met de GPS. Daarop zijn nu de
onderstaande afstanden gebaseerd. Helaas, ik heb al een
keer met een kennis samen een MTB tocht van een 30 Km
gefietst. Beide met een Garmin GPS en al zou je verwach
ten dat de 2 GPS apparaten nagenoeg dezelfde afstand
zouden aangeven, er was toch een afwijking van enkele
procenten! De meeste fietscomputers wijken onderling
natuurlijk ook af. Dus als iemand op deze afstanden een
andere meting heeft, dan is dat interessant maar voor mij
geen nieuws.
De hoogtemetingen zijn vorig jaar gedaan door de tracks
te uploaden naar de website gpsies.com. Daar kan van de
track het hoogteprofiel en het aantal hoogtemeters
herberekend worden. Dit jaar heb ik dat weer geprobeerd
maar nu gaf gpsies.com voor de 200 km versie van de JJC
2096 hoogtemeters. Dat is niet vergelijkbaar met het
vorig jaar (en ook de jaren daarvoor) en daarom heb ik de

Hoogteprofiel van de 200 km versie volgens gpsies.com.

cijfers van het vorig jaar aangehouden en alleen gecorri
geerd voor de wijzigingen. Zie hieronder de tabel met de
JJC Tocht
200 km
150 km
115 km
65 km
35 km

Afstand
208,77
153,97
115,7
60,9
35,2

Hoogtemeters
1747
1297
949
499
180

"officiële" afstanden en hoogtemeters per afstand en een
grafiek uit gpsies.com voor de 200Km tocht.

Veel fietsplezier,
Toon Loonen

Rondje Rome werd Rondje
Nederland
Toony de Vaan zou na zijn pelgrimstocht naar Santiago
de Compostela en terug, dit voorjaar met de fiets naar
Rome gaan. En natuurlijk weer terug naar Druten. Nu
leiden er vele wegen naar Rome, maar de weg die Tonny
nam leidde uiteindelijk van midden-Duitsland naar de
Afsluitdijk en andere winderige plekken in Nederland.
Tonny vertelt hoe het zo kwam.
Arnold
In het vorige nummer van dit blad meldde je dat je een
nieuwe monstertocht wilde gaan maken: Druten-Rome en
terug. Dat is niet helemaal gelukt. Wat ging er mis?
,,Klopt, ik ben op woensdag 2 mei gestart met mijn tocht
naar Rome vice versa. Ik had er al geruime tijd naar toe
geleefd en had er erg veel zin in. De eerste dag begon al
met pech na een uur fietsen. Een grote spijker dwars door
de buitenband, zodat ik die meteen moest vervangen. 's
Middags een onvoorstelbare onweersbui, waar zelfs ik
een beetje bang van werd. Gelukkig klaarde het op en
kon ik droog op het eerste overnachtingsadres komen.
De tweede dag was het koud en grijs en had ik veel wind.
Vanwege het feit dat veel Duitsers die week vakantie
hadden, vond ik pas na 149 kilometers fietsen een hotel

Tonny poseert tijdens het Rondje Nederland in de duinen.

letje. De volgende dagen steeds weer regen en kou. Toch
gewoon 'vrolijk' doorgetrapt met elke dag rond de 120
kilometers achter de wielen. Achteraf heeft me dat heel
langzaam gesloopt. De eerste dagen was ik ’s morgens
weer redelijk hersteld van de inspanningen, maar toen
het weer slecht bleef ging het herstel steeds moeizamer
en moeizamer. Tijdens het fietsen ging het voor mijn
gevoel wel redelijk goed, maar in rust, ’s nachts, werd ik
steeds wakker met een benauwd beklemmend gevoel.
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reis af te breken, maar het rotgevoel blijft natuurlijk wel.
Omdat ik me eindelijk best goed voelde en het fietsen
ook prima ging, kreeg ik erg veel zin om toch nog iets te
gaan doen.''

Even uit de wind pauzeren op het strand bij Sint Maartenszee.

Hierdoor de volgende morgen niet goed hersteld en toch
weer een lange dag fietsen werd het langzaamaan een
uitputtingsslag. Dat realiseerde ik me eigenlijk pas op de
achtste dag. Die dag ging het eigenlijk steeds minder en
minder.''
En toen?
,,De nacht daarna niet kunnen slapen, maar ‘s morgens
toch weer op de fiets gestapt. Ik had die nacht een hotel,
dat enkele kilometers van de route af lag. Op weg terug
naar de route heb ik een sms naar huis gestuurd en tevens
een berichtje op de blog geplaatst met de mededeling
dat ik niet verder de route zou vervolgen, maar langzaam
richting Nederland terug ging fietsen. Daarna gingen de
alarmbellen rinkelen bij het thuisfront en verloor ik de
regie helemaal. Edwin, Bas en Nelly zijn meteen in de auto
gestapt om mij te komen ophalen. Ik mocht van hen
absoluut niet meer verder fietsen. Best moeilijk allemaal,
maar uiteindelijk heb ik me er maar bij neergelegd en het
eerste beste hotel genomen. Daar gewacht tot ze er
waren en na een overnachting met z’n allen de volgende
morgen terug gereden. Nu wel met prachtig weer,
verdorie…''
Je hebt de dokter bezocht en je uitgebreid laten onderzoe
ken. De uitslag was positief?
,,Jazeker, bloedprikken en allerlei andere testen gedaan.
Een torenhoge bloeddruk van 195/120. Dat was toch wel
schrikken. Twee dagen later terug voor de uitslag. De
bloeddruk was weer tot 145/85 gezakt, maar nog altijd te
hoog vond de dokter. Afgesproken om een week later
nog eens het bloed te testen en de bloeddruk te meten.
Het kalium was nu normaal, maar de bloeddruk iets te
hoog nog. Hiervoor heb ik medicatie gekregen, waarmee
ik 11 juni ben begonnen. Over enkele weken weer onder
zoek en de zaak checken.''
En toen begon het onmiddellijk weer te kriebelen?
,,Nou, ik had natuurlijk een rotgevoel over het mislukken
van de reis naar Rome. Volgens iedereen is het toch een
goede beslissing geweest om ermee te stoppen en de
14

Als vervanging voor de tocht naar Rome koos je voor een
Rondje Nederland. Hoe kwam je op dat idee? En wat moeten
we er ons bij voorstellen?
,,Ik heb ik eens op internet zitten kijken om nog iets te
ondernemen en welke mogelijkheden er zijn. Zo kwam
ik op het Rondje Nederland. Het is een route via LF routes
en dan een beetje langs de landsgrenzen. Totaal toch nog
rond de 1.300 kilometer lengte. De route begint in Arn
hem en gaat dan rechtsom volgens de wijzers van de klok.
Ik ben vanuit Druten naar Plasmolen gefietst en daar de
route opgepakt. Na 12 dagen en 1.366 kilometer ben ik
zondag 10 juni weer thuisgekomen.''
Onderweg geen klachten meer gehad?
,,Nee, gelukkig niet. Ofschoon het een voornamelijk
vlakke route is, speelt de factor wind een grote rol. De
eerste dagen was het prima weer, maar vanaf Zeeland
met noordwestenwind en veel regen was het toch niet
echt een eitje om te doen. Vooral de Afsluitdijk met regen
en tegenwind is best zwaar. Ondanks dat ging het uitste
kend en kon ik gewoon de hele dag door blijven gaan.
Tenslotte moet ik toch tot de conclusie komen dat ik tij
dens de Rometocht te veel van mezelf heb gevergd en
heel langzaam, zonder dat ik er zelf erg in had, de accu is
leeggeraakt. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen.
Hierdoor ben ik er nu ook van overtuigd dat ik toen de
goede en enig juiste beslissing heb genomen om de reis
af te breken. Zo zie je maar: zelfs ik ben nooit te oud om
te leren. Toch??
En hoe zit het met de pelgrimage naar Rome? Ga je die nog
een keer doen of laat je Rome lekker voor wat het is?
,,Ik heb de hele route kant en klaar beschreven en in gps
klaar liggen. Het eerste gedeelte tot 40 kilometer vóór
Bregenz heb ik al gedaan, dus wie weet. Wat in het vat zit
verzuurt niet. Wel is het misschien een goed idee om niet
meer in mijn eentje te gaan, maar samen met een fiets
maat. Aan de ene kant goed om op elkaar te kunnen terug
vallen bij moeilijkheden en zo. Aan de andere kant geeft
het alleen fietsen een ontzettend vrij gevoel om te gaan
en staan waar je wil. Dat wordt een afweging voor de
toekomst. Vooral voor het thuisfront zal het eerste wel
een beter gevoel geven. We gaan het zien…''

Deja Vu of mosterd na de
maaltijd
Wanneer jullie dit stukje lezen zit mijn jaarlijkse fiets
queeste er al weer op. Vanwege de deadline van de
derajeur, die precies in de Alpe d’Huzes week valt een
beetje een onwerkelijk stukje dus! Dit jaar had de fiets
queeste uiteindelijk relatief weinig met fietsen te maken.
Veel, zo niet alles, draaide om het verzamelen van (zoveel
mogelijk) geld in de strijd tegen kanker. Hieraan hebben
ook een aantal TCW leden hun bijdrage geleverd waar
voor jullie hartelijke dank!! De gewenste trainingen zijn
uitgevoerd dus ik ben er klaar voor!
Zo onvoorspelbaar als die vreselijke ziekte is, zo georga
niseerd probeer ik te zijn, zelfs tijdens het fietsen van een
zware cyclo of andere (berg)tour. Voorafgaand aan zo’n
fietsdoel maak ik altijd een tijdschema/planning van de
betreffende tocht. Een dergelijke tocht bevat eigenlijk
altijd een aantal cols dus ik bedenk na hoeveel tijd ik op
de verschillende toppen “door kom”. Meestal komt mijn
uitvoering dicht bij de planning.
Normaal hou ik mijn planning voor me om mezelf later
niet te hoeven “verantwoorden” maar deze keer zal ik
mijn planning met jullie delen. Ik ga mij op 7 juni tot het
uiterste inspannen om minimaal 6 keer boven te komen.
Mijn klimtijd bedraagt gemiddeld 1.10u en mijn daaltijd

SPINNING: DE IDEALE
CONDITIETRAINING

30 minuten. In totaal neem ik 1.00u rust wat mijn totaaltijd
voor 6 beklimmingen brengt op 11 uur. Bij een start om
05.00u ’s ochtends betekent dat mijn doel is bereikt net
voor 16.00u ’s middags!! Maar...
Wanneer je wordt geconfronteerd met een ziekte als
kanker zul je moeten vechten als een leeuw en verder/
dieper gaan dan je ooit hebt gedaan! Ik rijd mee in het
team “Big Challenge, Veehouderij tegen kanker” (www.
bigchallenge2012.nl). Dit team bestaat uit 23 Ad6 teams
(ruim 180 personen!) en gezamelijk proberen wij, als
sector, minimaal €1.000.000,- op te halen in de strijd
tegen kanker. Als team BigChallenge willen we om
17.00u, gezamelijk de laatste beklimming doen in ons
eigen BigChallenge tenue (“Varkens zijn Cool”). Ik zal dan
ook proberen deze beklimming mijn 7de te laten zijn
want opgeven is geen optie!
Ton
PS toevoeging 09-06-2012: Opzet geslaagd! Ruim
€ 5.000,- in de strijd tegen kanker én minstens 6 keer de
berg bedwongen (uiteindelijk 8 keer). Volgende keer een
uitgebreid verslag!

WIJ WENSEN JE
EEN SPORTIEF
ZOMERSEIZOEN!
Heb je tijdens het zomerseizoen behoefte aan extra
ondersteuning om in topvorm te blijven? Dan kun je
bij ons o.a. terecht voor:
• Conditie- en
• Inspanningstest
krachttraining
(incl. sportadvies)
• Sportvoedingsadvies • Kinesio Taping
• Sportmassage
• Fysiotherapie
Noteer alvast in je agenda:

Vanaf 1 oktober weer voordelig spinnen
bij Sportcentrum De Plataan!
Spinninginstructeurs Cheriëtte, Ellen, Erik,
Frans, Linda, Marco, Peter, Tom en Wiljan zien je
graag terug!

Plataanlaan 1 • Wageningen • 0317-414114
www.sportcentrumdeplataan.nl

Waag maakt sporten mogelijk
voor mensen met beperking

nis, balsporten, Sportmix en G-Tennis.
Deze hebben als doel om de deelnemers (kinderen/jon
geren) nog meer te stimuleren in klein groepsverband
meer te laten bewegen, zelfvertrouwen en plezier ont
wikkelen.

Beste Tourclub vrienden van Wageningen,
Voor wie mij nog niet kent, ik ben Leonard Pricken. Sinds
2003 ben ik penningmeester van sportvereniging Waag
in Ede, Renkum en Wageningen. Namens onze vereni
ging ben ik zeer erkentelijk dat Jan Hontelez, mij een
tijdje geleden vroeg of ik een stukje wil schrijven voor
jullie clubblad over wat Waag is en doet. Gezien de
Tourclub Waag al ruim 5 jaar financieel steunt via de JJC.
vind ik dit voor Waag een bijzonder moment omdat te
doen, en zoals een bekend gezegde zegt “voor wat hoort
wat” en trouwens sport kweet vriendschap. Iedereen
weet dat regelmatig sporten gezond voor je is. Toch
zullen weinig mensen verschil merken als ze een keertje
overslaan. Voor mensen met een handicap ligt dat an
ders. Voor hen is in het dagelijkse leven juist extra inspan
ning vereist om dezelfde dingen te kunnen doen als va
lide mensen. Sporten helpt daarbij.
Waar staat Waag voor?
WAAG is een sportvereniging voor mensen met een licha
melijke of verstandelijke beperking.
Waag dient hiermee het algemene belang, zodoende dat
Waag is erkend als ANBI instelling.
Het bestuur biedt voor deze doelgroep circa 128 leden,
daarvan zijn 60 jeugdleden in de leeftijd van 7 tot 35 jaar,
met zintuiglijke, fysieke en/of verstandelijke beperkingen
iedere week diverse sportactiviteiten. Het bewegen is
voor hun gezondheid onmisbaar en gelijk stimuleer je het
verbeteren van hun motoriek, maar ook het meedoen
met groepsactiviteiten bij het koffiedrinken na afloop en
de verschillende recreatieve activiteiten geeft het gevoel
dat ze mee doen.
In ons verenigingsblad Gewaagd komen onze leden re
gelmatig aan het woord.
Ik geef een voorbeeld van hoe het leven van onze leden
eruit ziet.
“Ik ben Berend Karwei; ik woon in huis 3 van de sociale
woningen in Rhenen. Ik woon met 5 anderen in huis 3.
We hebben allemaal een eigen kamer. We eten altijd
samen en hebben ook personeel. Ik ga elke dag naar de
dagbesteding in Veenendaal met de bus. Daar boor ik
plankjes waar ze mooie dingen van maken. Als hobby’s
heb ik TV kijken, muziek luisteren en mijn familie opzoe
ken. Ik zit op zwemmen en gym. Het sporten is leuk en de
mensen. Verder is het jaarlijkse lentefeest leuk bij WAAG.
Berend, Zou je iets willen veranderen? Vaker sporten is
leuk.”
Wat zijn de wekelijkse sportactiviteiten?
De activiteiten zijn zwemmen, gym, sportinstuif, tafelten

Wie begeleidt de sportactiviteiten?
Wij hebben 70 deskundige en gemotiveerde vrijwilligers
zij maken het mogelijk dat alle leden op hun eigen niveau
kunnen sporten en dat de recreatieve activiteiten worden
uitgevoerd en begeleid. Het bestuur doet ook aan des
kundigheidsbevordering om de vrijwilligers van ‘bijscho
ling’ te voorzien. We proberen hiermee onze vrijwilligers
te stimuleren in de groepsactiviteiten om verfrissend te
kunnen functioneren.
Dit alles doen we met heel veel plezier en energie voor
onze doelgroep
Uit welke gemeente komen onze leden?
De leden komen uit gemeente Ede, Renkum en Wagenin
gen.
Een deel woont in zorginstellingen of gezinsvervangen
de huizen of thuis bij hun ouders. Anderen zijn afhankelijk
van mantelzorg en een klein deel woont geheel zelfstan
dig. Hun handicap is zodanig dat het niet mogelijk is deel
te nemen aan reguliere sportverenigingen, maar onder
goede begeleiding krijgt het gevoel van eigen waarde
meer aandacht.
Hoe komt de Sportvereniging Waag aan de benodig
de financiële middelen?
Omdat wij gebruik maken van openbare voorzieningen
als zwembad (in Wageningen en Renkum) en sporthal zijn
de kosten aanzienlijk. Ongeveer een derde van de kosten
worden opgebracht uit de contributie van de leden. Die
willen we zo laag mogelijk houden omdat de leden vaak
moeten rondkomen van een uitkering. Een derde krijgen
we als subsidie van de gemeente en het resterend een
derde deel komt van donateurs en een aantal sponsors
waarvan de Tourclub, via Fonds gehandicaptensport er
een is.

Die laatste bron is dan ook zeer belangrijk voor de vere
niging. WAAG kon en kan dit niet alleen. Daarom zijn wij
jullie en het bestuur enorm dankbaar dat 25% van het
inschrijfgeld bestemd is voor Waag. Gezien de vereniging
een jaar omzet heeft van € 50.000.
Dank zij jullie gerealiseerde opbrengst wordt het tekort
een fiks deel kleiner.
Zo is het mogelijk dat WAAG financieel belangrijke bijge
dragen kan blijven leveren aan de Sportactiviteiten en
evenementen voor de leden.
Erg belangrijk, omdat juist hier de sport veel plezier en
energie geeft voor onze leden.
Hartelijk dank namens Waag,
Leonard Pricken
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Uit de oude doos
Ditmaal hebben we uit de doos met clubbladen van Ad
van der Donk het februarinummer van 1984 opgevist. Jan
Agasi en Jan Oude Voshaar interviewen daarin Jan Wen
nekes jr. Aanleiding was dat de derde Jan na vier jaar
stopte als voorzitter. Opmerkelijkste detail uit het inter
view: de gemiddelde leeftijd van een toerfietser ligt rond
de 25 jaar. Dat is in de tussenliggende 28 jaar in elk geval
veranderd.
Arnold
In gesprek met…. Jan Wennekes jr.
Op de laatste ledenvergadering heeft Jan Wennekes zich
niet langer verkiesbaar gesteld als voorzitter, een functie
die hij bijna vier jaar heeft bekleed. Het leek ons als redac
tie leuk om eens een gesprek met hem te hebben en van
de gesprek volgt hieronder een verslag. We laten Jan aan
het woord:
,,Ongeveer een jaar voor de oprichting van onze Toerclub
ben ik met mijn vader gaan fietsen. Er ontstond later een
groepje waarin ook een aantal mensen zaten die onvrede
hadden met het toerfietsen zoals dat in Ede gebeurde.
Johan Kwint heeft toen de mensen zover gekregen dat
op 1 september 1979 ten huize van J. van de Wetering ‘
Toerclub Wageningen’ werd opgericht. Johan Kwint was
de eerste voorzitter. Op 2 april 1980 ben ik door de leden
vergadering gekozen tot voorzitter en er werd op die
vergadering besloten dat onze vereniging rechtsbe
voegdheid zou moeten krijgen. (In het begin waren be
stuursleden persoonlijk aansprakelijk!!) Er moest iets be
stuurd worden wat er formeel nog niet was. Er moest een
huishoudelijk reglement komen, er moesten statuten
komen, activiteiten moestem georganiseerd worden, er
moest publiciteit komen, kortom werk genoeg.
Vanaf het begin hebben we op het standpunt gestaan
dat onze vereniging geen commerciële binding wilde
met wie dan ook wilde hebben. Ondanks dat we geen
reclame op de shirtjes wilden hebben, kregen we op 9
april 1980 op de trappen van het gemeentehuis (publici
teit……) 45 shirtjes uitgereikt als geschenk van de 3
Wageningse rijwielhandelaren. Omdat onze club in het
begin haast niet kon beschikken over financiën kwam dit
aanbod goed uit. Ook om aan geld te komen is als in ja
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nuarie 1980 onze eerste bingo-avond gehouden, welke
een groot succes werd. Het voordeel van zo’n avond is
behalve het financiële – ook het contactbevorderende
aspect. Je krijgt dan ook contact met en tussen eventue
le gezinnen of echtgenote (n) (s) van onze leden. Deze
contactbevorderende activiteiten (denk ook eens aan de
kampeerweekends, droppings en feestavonden) vind ik
voor een gezonde vereniging erg belangrijk: je ziet dan
dat gezinsleden van T.C.W.-leden toch actief binnen de
vereniging zijn, terwijl ze zelf niet fietsen en je merkt dat
gezinsleden meer begrip krijgen waarom iemand met
een club meefietst.
Hadden we bij de oprichting in 1979 11 leden, eind 1980
konden we het 100ste lid al verwelkomen in de persoon
van Zweerus van Dreven, die van ons een taart kreeg maar
niet wist dat we met het oog op de publiciteit de pers
hadden meegenomen, waardoor hij nogal zenuwachtig
was. Het ledental heeft zich sinds die tijd zo rond de
honderd gestabiliseerd. We hebben geprobeerd een
jeugdafdeling op te zetten maar dit is om allerlei redenen
niet gelukt. (De jeugd voelt veel meer voor wedstrijdfiet
sen, de gemiddelde leeftijd van de toerfietser ligt bij on
geveer 25 jaar).
Onze vereniging heeft gedurende een half jaar de be
schikking gehad over een eigen clubhuis in de vorm van
de kantine van garage Harry Delsink. Het was voor ons
jammer dat het bedrijf weer terugging naar Renkum. We
waren ons clubhuis kwijt. We hebben daarna nog even
gesproken met de gemeente over een eigen clubhuis.
Maar met ongeveer 100 leden zouden de financiële
consequenties niet te overzien zijn. De contributies
zouden drastisch moeten worden verhoogd. We hebben
hiervan afgezien en vertrekken sinds die tijd weer bij het
aloude café ‘de Keyser’.
Het gaat bij onze vereniging natuurlijk om de toertoch
ten, waarbij het niet alleen om een zo groot mogelijk
aantal kilometers gaat, maar ook om buiten in de natuur
te zijn; sporten op een niveau dat iedereen aan kan en
niet in de laatste plaats om de onderlinge gezelligheid.
Voor mij is het fietsen nooit echt prestatiegericht ge
weest. Een probleem bij elke toertocht vormen de ge
sjeesde wedstrijdfietsers die bij een race niet meer mee
kunnen komen en bij een toertocht willen laten zien hoe
hard ze kunnen rijden en dan andere mensen meetrekken
die zichzelf kapot rijden en dat kan nooit de bedoeling
zijn. We maken ons als club hier zelf misschien ook wel
schuldig aan. We peppen mensen d.m.v. goed bezochte
conditietrainingen de gehele winter op en dan willen ze
echt gaan fietsen en dan mag het niet.
Het laatste jaar heb ik aan geen enkele toertocht meege
daan. Ik heb de 45+ tocht (het meest toepasselijk op mij..)
buiten mededinging gereden, ik heb namelijk de pijlen
opgehaald en ik moet zeggen dat ik dit een van de
mooiste tochten vind. Nu hebben we in Wageningen wat
betreft omgeving natuurlijk een prima uitgangspunt
voor het uitzetten van tochten. Ik vind dat de Toercom
missie (wat ik de spil van de vereniging vind) het erg goed

doet. De kortere tochten gaan over mooie fietspaden
waar je soms wel rustig moet rijden en de langere over
wegen waar je meer kunt opschieten. Over dit laatste het
volgende. Als je je tijdens het fietsen niets van de omge
ving aantrekt en moppert op een wat slechter stuk weg,
kun je beter op een rollenbank gaan rijden.
De Toercommissie is je gezicht naar buiten, ook binnen
de N.R.T.U., want de kwaliteit van de tochten moet goed
zijn. Als ik op de laatste jaren terugkijk vind ik dat we een
vrij zwaar programma hebben gehad. Voor mij hoeft dat
niet uitgebreid te worden, we moeten proberen de
kwaliteit te handhaven. Ik ben erg blij met het grote
aantal actieve leden. Bij heel veel verenigingen is het zo
dat het bestuur al het werk opknapt en de leden kijken of
het goed gaat. Bij ons is dit toch veel beter, als je alleen
al de leden van het bestuur, van de toercommissie, van
de feestcommissie, van de clubbladredactie en van de
organisatoren van bijvoorbeeld de vierlandentocht bij
elkaar optelt heb je een respectabel aantal actieve leden,
die niet alleen aan activiteiten meedoen maar ze ook
helpen organiseren. Ik hoop dat het zo blijft.”
Tot zover het gesprek met Jan Wennekes jr., die we
hierbij bedanken voor zijn medewerking. We zijn van plan
in een van de volgende nummers van ‘de Derajeur’ een
interview te plaatsen met onze nieuwe voorzitter, Teus
Hovestad.
Jan Agasi & Jan Oude Voshaar

Foto voorplaat 2013
Heb jij een leuke actiefoto van TCW-ers in clubkledij? Stuur hem (in een zo
hoog mogelijke resolutie) naar
derajeur@tcw79.nl. Misschien siert jouw foto dan wel in 2013 de voorkant
van dit blad!

DeMeubeltopper
Voor al uw woon- en slaapcomfort

Grandioze meubelshow
UW MATRAS OP MAAT?
DE MEUBELTOPPER.
3 DAGEN LEVERTIJD.
Enorme keuze uit: Bankstellen, kasten, eethoeken, kleine meubelen,
koloniaalmeubelen, slaapkamers, bedden, boxsprings, matrassen,
lattenbodems, hoofdkussens, dekbedden, stapelbedden, onderschuifbedden,
glasmeubelen, tafel op maat, decoratie, whitewasmeubelen,
hoogglans meubelen (wit en zwart), teakhout, beuken, slaapbanken, verlichting,
laminaat, computer en lcd meubelen en enorme keuze uit relaxfauteuils en
opstapstoelen, schilderijen, spiegels, witgoed, antiek en nog veel meer.

VOLOP NIEUWE COLLECTIE MEUBELEN
Mennonietenweg 15, 6702 AB Wageningen
Telefoon: 0317 - 45 38 97, Fax: 0317 - 45 33 72

www.demeubeltopper.nl

www.glasmeubeltopper.nl

Nieuws over de Lus
trumtocht 2014
Deelnemerslijst (voorlopig) vol
Er hebben zich inmiddels 62 deelne
mers aangemeld. Iedereen die zich
vanaf nu aanmeldt wordt op de
wachtlijst gezet. Aanmelden voor de
wachtlijst kan door een e-mail te
sturen naar:ledenadministratie@tc
w79.nl
Of een door een schriftelijke aanmel
ding te sturen naar:
Ledenadministratie TCW
Leeuweriksweide 202
6708 LP Wageningen
Er komt ook een lijst in het clubhuis
te hangen. Aan plaatsing op de
wachtlijst zijn geen inschrijfkosten
verbonden. Mocht er een plek vrijko
men op de deelnemerslijst dan wordt
de bovenste van de wachtlijst ge
vraagd of zij/hij op de deelnemerslijst
wil. Daarvoor moet dan wel het in
schrijfgeld van € 80,- betaald worden.
Gezien de ervaringen van de voor
gaande edities biedt ook een plaats
op de wachtlijst nog goede uitzich
ten op uiteindelijke deelname; dus
geef je vooral op, als je alsnog be
denkt dat je graag mee zou willen.
De route
De voorlopige route is bijna klaar. De
definitieve route hangt uiteraard af
van de beschikbaarheid van hotels,
maar ook van onze ervaringen tijdens
het voorrijden. De high-lights heb
ben we in de vorige Derajeur al be
schreven. Het belooft een gevarieer
de en af en toe uitdagende tocht te
worden. Wij krijgen er in ieder geval
al zin in.
Eva Düsterhöft, Arie de Keizer, Herman
Winkels en Roel van den Meiracker
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Katharenkasteel.

Fraaie vergezichten vanuit een kasteel.

Sur la route des Cathares
In de late middeleeuwen komt in Zuid-Frankrijk een be
weging op die een eigen soort godsdienst beleeft en zich
verzet tegen de almachtige katholieke kerk. Deze bewe
ging, de Katharen, heeft eigen kastelen en legers, vereert
eigen heiligen en leidt een kuis en sober leven waarin
bijvoorbeeld geen plaats is voor vlees, drank en rock &
roll. Als in 1207 een gezant van de Paus vermoord wordt,
is dat het sein voor de katholieke kerk om in actie te
komen en de Katharen met grof geweld te bestrijden en
uiteindelijk geheel te vernietigen. Wat nog rest zijn in
drukwekkende restanten van hooggelegen kastelen en
burchten waarvan Queribus en Peyrepertuse de bekend
ste zijn. In het achterland van Perpignan, ten zuiden van
Carcassonne tot aan de voet van de Pyreneeën liggen
talloze minder bekende ruines in een mooi decor van
wijngaarden en kleine oude dorpjes. Het glooiende
landschap met veel rustige wegen nodigt uit voor mooie
fietstochten. Toen de cyclo Sur la route des Cathares in
beeld kwam, was de keuze dan ook snel gemaakt om
hiervan het eerste sportieve doel in 2012 te maken.

nemen en een aangename plek voor een overnachting
te zoeken (Nuits Saint Georges, goed voor een aange
naam regionaal wijntje bij het avondeten), is ook de reis
een aantrekkelijk deel van deze korte vakantie. We arri
veren zaterdagmiddag 28 april dan ook ruim op tijd om
ons bij de plaatselijke Cave Coöperative te vervoegen
voor het ophalen van de rugnummers; we houden zelfs
nog tijd over voor een toeristisch bezoekje aan het
stadje Roussillion.

Het dient gezegd: het is een eind rijden om in de start
plaats Tuchan te geraken, maar door hier de tijd voor te

Het hotel in Tuchan is die avond volgeboekt maar dat
komt niet zozeer door de enorme omvang van deze cyclo;
de 7 kamers zijn snel vergeven als er verder weinig of geen
accommodatie in de directe omgeving te vinden is. Na
het gebruikelijke gepruts aan de fiets, waarbij tijd voor
schoonmaken wederom ontbreekt, is het tijd voor de
eenvoudige doch voedzame maaltijd met een plaatselij
ke wijn erbij. We zitten in de Corbieres, meer specifiek in
de Fitou, een klein wijngebied waar stevige volle rode
wijnen vandaan komen. De plaatselijke Cave is zeer ge
renommeerd en maakt inderdaad erg aangename wijn,
zowel rood als wit. Dat verdient dezer dagen zeker een
klein bezoekje om wat voorraad voor thuis in te slaan.

Sur la route des cathares: kastelen en wijn.

Spanning voor de start van deze belangrijke cyclo.
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Ging uw bw buitenlandreporter nou zo snel over de finish, of was uw
buitenlandreporterfotografe zo langzaam met afdrukken?

De gebruikelijke beloning.

De volgende dag is het fris maar droog en met niet teveel
wind en het vooruitzicht op zon en ± 18 graden lijkt het
een prima fietsdag te worden. Het is een kleine cyclo met
± 240 deelnemers gelijkelijk verdeeld over beide afstan
den: 152 km met ruim 2.000 hoogtemeters en 80 km met
1.300 hoogtemeters. Liesbeth zal de korte afstand voor
haar rekening nemen en ik offer me op om dan maar de
lange afstand te doen. Wat wacht is een glooiend par
cours over veel kleine weggetjes en een flink aantal niet
al te zware klimmen. In het lange parcours zit een wat
langere klim van ± 7 km en 450 hoogtemeters; daar zal
vermoedelijk het verschil gemakt gaan worden.

die dan nog uit 10 fietsers bestaat. Dat zelfde patroon
herhaalt zich op de volgende klimmen; uw buitenlandre
porter is hardleers.

Na de start duurt het even voordat ik me bij de kopgroep
kan vervoegen en ik heb het eerste stuk dan ook weinig
van de omgeving gezien. Vanaf dat moment is het volop
genieten; dat begint al met fraaie vergezichten op het
kasteel van Queribus en dat van Peyrepertuse. Daarna
volgt vanaf het kleine dorp Soulatgé de klim naar de Col
de Redoulade (685m), het hoogste punt van de dag. Men
laat het kopwerk in de klim aan mij over om vervolgens
op 500m van de top te demarreren. Met hangen en
wurgen kom ik daarna in de afdaling weer bij de kopgroep

Ondertussen komen we langs diverse andere kasteelruï
nes zoals Chateau d’Auriac, Chateau de Termes, Chateau
de Villerouges en het Chateau d’Aguillar bij Tuchan. Er
wordt ondertussen goed doorgereden waarbij de ene na
de andere coureur demarreert. Er zitten wat ploegmaats
in de kopgroep die elkaar daarin aardig weten af te lossen.
Kortom: een druk en onrustig geheel waarin van lekker
toeren weinig sprake is. Als op 15 km van de finish in een
bocht de renner voor me de bocht niet houdt en mij
daarbij meeneemt voor een bermbeleving, verlies ik de
koplopers uit het oog. Na een laatste klimmetje, de Col
d’Extreme (256m!),volgt nog een afdaling met veel tegen
wind en dan zit de 152 km erop. Ik kom als 7e over de
streep op 3 minuten van de winnaar. Met een tijd van 4
uur en 19 minuten en een gemiddelde van 34,2 km/uur
niet slecht voor een ‘oude man’. Zowaar heb ik ook weer
een keer het oude lullenklassement gewonnen. Op naar
de prijsuitreiking om het okshoofd wijn in ontvangst te
nemen!
Liesbeth is dan al enige tijd binnen zodat er nog tijd over
is om die middag na de gebruikelijke pasta-party en de
prijsuitreiking een toeristisch autoritje te maken en o.a.
het Chateau d’Aguillar te bezoeken. Jammer dat bij de
prijsuitreiking het okshoofd vervangen is door een
schamel flesje goedkope wijn uit de Cave; dat geeft ons
in ieder geval de kans om de volgende ochtend een eigen
selectie te maken.
Meer info: www.cyclo-cathares.fr.
Menno Bartlema

Geen okshoofd, maar toch...
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Plantsoen 44
tel. (0317) 421225
info@jeltes-tenhoor.nl
NVM•WONEN

www.jeltes-tenhoor.nl

Alleen op afspraak

Henk Elings,

keurslager

Verstand Van Lekker Vlees
Tel. 0317-412813
info@elings.keurslager.nl

STICHTING.SFW@GMAIL.COM

Indien onbestelbaar retour: TCW, Leeuweriksweide 202, 6708 LP Wageningen

Nu al voetbalmoe?
Ga toch fietsen!
Nu heel veel zomerakties
bij Mastbergen fietsen in Renkum

Kortingen van 10% 20% tot 30% korting
op de geselecteerde fietsen
Bij Mastbergen fietsen
enorme keuze in
elektrische fietsen van o.a.
Koga Miyata, Giant,
Gazelle, Sparta, Bikkel,
Bosch Kreidler,
en vele andere

Verschillende
elektrische
fietsen
honderden euro’s
afgeprijsd

Nu alle
racefietsen

10%
korting

Alle kinderfietsen
van onze webshop
direct uit voorraad
te leveren in de
winkel in Renkum

Kinderfietsen
absoluut de laagste
prijs van Nederland,
kijk zelf maar op
Kinderfietsshop.nl

Nu ook alle
mountainbikes
10% korting

Mastbergen fietsen is
exclusief dealer van het
Duitse topmerk Gudereit
zie ook Gudereit.nl

Mastbergen
fietsen
Winkelcentrum
Renkum, want
goede service
kan ook voor

scherpe
prijzen

Dorpsstraat 56 • 6871 AM Renkum • Tel: 0317 - 31 23 72 • Fax: 0317 - 315693
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