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Zaterdag 3 september,
Zondag 4 september,
Maandag 5 september,
Dinsdag 6 september,
Woensdag 7 september,
Donderdag 8 september,
Vrijdag 9 september,

Axel - Bergen op Zoom (via veer Breskens)
Bergen op Zoom - Gouda
Gouda - Ede
Ede - Beek Ubbergen
Beek Ubbergen - Maasbree
Maasbree - Kasterlee
Kasterlee - Axel

Zwaailicht in de polder van een gehavende schoonheid
GOUDA – Twee dagen onderweg, veel zon op de eerste dag en af en toe een buitje op dag twee. De Ronde van
Nederland is zaterdag van start gegaan voor vijftien fietsende leden van de TC Axel en drie begeleiders. Het
hoogtepunt, of beter gezegd dieptepunt, van die twee dagen? De val van Irma op de eerste dag, vlak na het
verlaten van Middelburg.
Het gebeurde in een flits: een auto die tegemoet kwam in een bocht, een waarschuwend geluid van een van de
rijders die vooraan reden (,,auto vóór), een plotselinge reactie en vervolgens een ongelukkige aanrijding tussen
het voorwiel van Irma en het achterwiel van Leo.
En daar lag ze. Bloed op de straat, in de polder vlak voor Nieuwland, een paar minuten buiten bewustzijn, een
verontrustend gezicht en verschrikte meerijders om haar heen. ,,Direct 1-1-2 bellen’’, klonk het gelijk alarmerend.
En terwijl Irma nog maar net bij haar positieven was, verscheen er al een pijlsnelle motorambulance met
zwaailichten in de polder.
De man die kennelijk over een schat aan ervaring beschikte, was de rust zelve. ,,Weet u wat voor dag het is
vandaag’’, vroeg hij aan de gehavende schoonheid die daar zo hulpeloos lag te kreunen. ,,Ehhhh, ja, zaterdag,
geloof ik". ,,En wat zijn jullie aan het doen?’’ ,,Ehhh, de Ronde van Nederland aan het rijden, maar we zijn nog
maar net onderweg, waarom moet dit nu gebeuren…’’ ,,Hoe heet u?’’ ,,Irma den Deurwaarder-de Krijger, want dat
is mijn man’’, zei ze, wijzend op Frans, die er nogal beduusd bij stond.
Wat een start, wat een schrik en wat een commotie in die eerste uren van wat zo’n mooie week moest worden.
Het ziekenhuis in? Zal toch niet waar zijn hè… Nee, gelukkig niet. ,,Ik ga u pols verbinden’’, zei de man, ,,want die
is behoorlijk opgezwollen. En ik ga uw gezicht behandelen met een zwaluwstaart, want een paar hechtingen maakt
het alleen nog maar erger, denk ik. En om eerlijk te zijn zult u voorlopig geen schoonheidswedstrijd winnen.’’
Maar om kort te gaan: Irma stapte uiteindelijk gewoon de bus in bij Jack, Jan en Marjan en hield zich die dag
rustig. ’s Avonds, in Bergen op Zoom, waar na 130 kilometer de eerste tussenstop werd gemaakt, werd de schade
opgemaakt. ,,Ik wil eigenlijk morgen toch wel meerijden’’, zei Irma. ,,Dat zullen we nog wel eens zien’’, sprak
Frans met een waarschuwende en zorgzame vinger.
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De volgende dag, de tweede etappe van Bergen op Zoom, startte met een licht regentje, maar daarna brak af en
toe weer een lekker zonnetje door. Twee keer varen met een pontje, 125 kilometer noordelijk, in een mooi tempo,
met (inderdaad en bijna ongelooflijk) Irma in de eerste honderd kilometer gewoon in het pelotonnetje.
Vanavond in Gouda, in het Campanile hotel, was er weer een ouderwets sfeertje aan de bar. Met Charly, Frans,
Jan, Herman, die het hoogste woord hadden. Wie doet het licht uit in de bar? Ach, dat is een zorg voor later. De
Ronde van Nederland is vandaag eigenlijk pas goed gestart.

Dag 3.
Meneer de president slaapt zacht
GOUDA – Hallo Gouda, het begin van een nieuwe dag, de start van een nieuwe etappe. De TC Axel ontwaakt en
spoelt de kater weg van een avondje doorzakken aan de bar. Zeven uur in de morgen, Charly loopt al buiten te
spoken, het weerbeeld is redelijk, met hier en daar een dreigend wolkje aan de lucht. En Meneer de president
slaapt zacht.
Zo maar even terugkijken op de eerste twee dagen voordat we aan het ontbijt gaan. Daar was natuurlijk die val
van Irma, kort na de stop in Middelburg, die gelukkig nog redelijk goed is afgelopen. De schaafwonden in het
gezicht beginnen al te genezen, ze had aan het begin van de tweede dag een klein beetje last van duizeligheid,
een overblijfsel van de lichte hersenschudding, de knie en de heup doen wat pijn, maar Frans is er niet weinig trots
op dat ze zo hard is. Vandaag gewoon weer op de fiets, zei hij gisteravond.
We rijden de koninginnerit vandaag, 135 kilometer met start in Gouda en finish in Eede, ,,D’r zijn een paar
behoorlijke klimmetjes’’, voorspellen Bram en Johan, de voortreffelijke organisatoren. ,,En we worden door het
Amerongse bos gestuurd, met de beruchte Holleweg.’’ Dat belooft dus een aardig ritje te worden, maar de moed
zit er goed in, de verzorging onderweg is fantastisch en we hebben in twee dagen 255 kilometer op de teller.
Hoe het vandaag zal aflopen? Vanavond kunt u het volgende bericht uit de samenleving verwachten.

Donder en bliksem in Amerongse bos
EDE – Het grote afzien is begonnen, de koninginnerit van gisteren, tussen Gouda en Ede, was een beproeving met
af en toe een klein zonnetje, maar soms ook een regenbuitje en op zo’n dertig kilometer van het einde donder en
bliksem in het Amerongse bos.
De schrik zat er even later nog in, toen de eerste van vijftien fietsers met een korte tussensprint de bossen achter
zich liet. Wat anders zo’n mooi tochtje is, met de Amerongse berg als kuitenbuiter, was nu een soort hellentocht.
We waanden ons in de film Apocalyps now…
Het was gelukkig maar een momentopname, want het viel achteraf nog mee met de verdoemenis die over ons was
afgeroepen. ’s Morgens begonnen in de regen, daarna veel zon en uiteindelijk dat zware middenstuk, waarin de
dames onder ons kranig meereden.
,,Het wordt een soort kastelentocht vandaag’’, had Bram, de organisator voorspeld. ,,En precies daar scheen de
zon, zodat het prachtig was om foto’s te maken. We kwamen ze een voor een tegen: het Kasteel van Woerden,
het Kasteel van Haarzuylens en het Slot van Zeist.
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,,Mooie dag weer’’, daar was iedereen het wel
over eens. Vooral ook de afdaling door de bossen
van de Grebbenberg, waarin Johan Haak in een
plotselinge demarrage het hele peloton uit elkaar
trok.
Hoe gezellig was het daarna in het
Wokrestaurant De Chinese Muur in Ede, met veel
verhalen over de dag, veel stoere wielerverhalen
ook en hééérlijk gegeten.
Vandaag staat de vierde etappe op het
programma, van Ede naar Beek Ubberbergen,
128 kilometer met een paar flinke beklimmingen:
de Holleberg, de Italiaanse weg bijvoorbeeld. Het
weer? Veel wind weer, maar de verwachting is
dat er af en toe wel eens een buitje over ons
wordt uitgestort.

Drie M’s voor al uw rijwielherstel
BEEK UBERGEN – Het was allemaal zo mooi bedacht voor de start van de Ronde van Nederland. ,,Voor al uw
rijwielherstel kunt u terecht bij de drie M’s’’, zo luidde de boodschap. De drie M’s, wie zijn dat? Voor de insiders
onder ons: Monnie (IJsebaert), Martinu (Leo) en Meyer (Charly).
En of ze van pas kwamen vandaag? Reken maar van yes, de enige conclusie achteraf is dat die ene M (Charly
Meyer) de kat meestal uit de boom keek als er weer eens lek werd gereden in de etappe die door regen en
tegenslag werd geteisterd.
De derde M is meer een naamloze vennoot, een gangmaker aan de bar ’s avonds, maar niet direct bereid om een
hulpzame hand toe te steken. Toch is er niemand die het Charly kwalijk neemt, hij is de man van de scherpe
opmerking, de humoristische kijk op het leven, het toekomstige lid, nu nog aspirant, maar hij heeft zich al
onsterfelijk gemaakt.
De vierde etappe van vandaag was er één om niet snel te vergeten. De morgenuren waren prachtig, met veel wind
en ook met een sluimerend zonnetje, de rit ging over een paar klimmetjes, de Holleberg, de Posbank, de Italiëweg
en over een schitterend stukje heide, één van de mooist plekjes van Nederland.
Maar toen de ochtend langzaam voorbij was gegleden, werd het plotseling donker en somber en kondigde zich een
neerslachtige middag aan. Eerst nog met een gezapig regentje, later met een plensbui die niet meer ophield.
De harde wind (kracht zes of zeven soms) schuin op kop, de regen die iedereen teisterde, de Ronde van Nederland
beleefde wéér een dag die niet uitblonk door prachtig weer. Het was een dag voor de die hards, zullen we maar
zeggen. Zelden zo veel regen gezien, zelden zo veel wind gevoeld, zelden zo nat geweest, zo veel kou gevoeld en
zelden zo veel lekke banden gezien.
Het zijn de avonden die alles weer goed maken. De diners zijn overheerlijk, de wijn smaakt wonderbaarlijk goed,
er wordt onbedaarlijk gelachen aan tafel en in de late avonduren zijn alle ontberingen van de dag weer vergeten.
Morgen op weg naar de vijfde etappe, wacht in de eerste kilometer al een fikse klim, daarna rijden we de kortste
etappe van de week: 106 kilometer. ,,Maar’’, zei Irma vanavond aan de bar, ,,daar staat wel tegenover dat we zelf
moeten koken. Dus het komt wel goed uit dat we een tamelijk rustige etappe hebben.’’

Murkers, snurkers, ijsjes en Poolse meisjes
KASTERLEE – De gevreesde groene murker heeft ons land in z’n greep en slaat genadeloos toe in de bossen en op
de heide. Wij hebben er in zes dagen Ronde van Nederland miljoenen onder het voorwiel zien wegspringen.
,,Plats, floeps…’’ Het zijn irritante, kleine rotdingetjes, gemene vijanden van de fietsers die er voorbij rijden. Ik zou
bijna zeggen, het lijken wel eikels.
Zes dagen onderweg dus, waarvan één met een stralende zon, maar daarna vijf met buien, die soms een
dag lang duurden. Het was doffe ellende soms, veel natte kleren, wassen, drogen en opruimen.
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Vandaag in de plenzende regen 140 kilometer gereden, dat maakt in
totaal al 750. Morgen nog een goeie honderd, voordat we vanavond
aan de laatste maaltijd van de trip gaan, alvast een terugblik in de
vorm van ’Dank aan.’
Dan kunnen we dat al niet meer vergeten.
Dank aan de snelle ziekenhuisman die Irma na haar val in de polders
rond Nieuwdorp zo snel weer op de been hielp.
Dank aan Irma die een half uur na de val weer helemaal bij haar
positieven was en alleen een paar keer in herhaling viel. (,,Ik heet
Irma den Deurwaarder-De Krijger, de ziekenbroeder: ja, ja, nu weten
we het wel.’’)
Dank aan de goedlachse José achter de bar van het mooie hotel in Gouda, die zelfs niet boos werd toen één van
ons zelf de tapkraan wilde hanteren.
Dank aan Herman, die in de vroege morgenuren van de voorlaatste dag met een ongelooflijkse soeplesse 20
eieren in de pan sloeg.
Dank aan Jan G, Bram D en Herman D, die mijn anders zo serene nachten verstoorden met hun onophoudelijke
gesnurk.
Dank aan Jan G, die mij op een nacht de stuipen op het lijf joeg, toen hij plotseling zijn bed uit kwam en de deur
naar het toilet niet kon vinden.
En die met veel gestommel de deur naar de gang opende in een poging om buiten te gaan piesen.
Dank aan de hotelbaas die hem tegenkwam en vroeg: ,,Bent u een geest en zoekt u God?’’ Nee, zei Jan, ik ben Jan
en ik zoek de pot.
Dank aan Joost van den Vondel en Guido Gezelle, uit wier bundel wij in de nachtelijke uren uitvoerig declameerden
als de drank was in de man.
Zoals dit historische gedicht: (Op een eenzaam kikkereiland; tussen Delft en Overschie; zat een kikker luid te
wenen; met een zuigling op zijn knie;
Zie daar kleine jongen; zie die ooievaar; ’t is de moordenaar van je vader; vrat hem op met huid en haar;)
Dank aan de Poolse meisjes, die er zo jong en fleurig uitzagen en met z’n tienen werden uitgestort bij onze
herberg, waar ze in de kamer naast ons sliepen.
Dank omdat ze ons urenlang tevergeefs hebben laten wachten voor onze blind date. ,,We don’t like old Dutch
guys.’’’
Ik heb er gelukkig nog een mooie Poolse droom aan overgehouden.
Dank aan de weergoden, die ons één dag zon hebben geschonken en ons verder hebben getreiterd met vijf dagen
regen. Dank daarvoor, ook namens de miljoenen mensen in Nederland en België die de zomer op de camping
hebben doorgebracht.
Dank aan Giel, die ons heeft gewaarschuwd voor de vierde dag. ,,De poepers gaan d’r af vliegen’’, zei hij. Hij was
zelf de eerste die moest lossen op een klim.
Dank aan Charly voor zijn snelle aanpassing in de club en zijn gevatte, soms een tikje galgenhumor. Nooit geweten
dat Duitsers (,,ik ben geen Duitser, ik kom uit Metz) zo kon lachen.
Dank aan de Holleweg, die de beul van Axel klein kreeg. ,,Ik ga morgen vanuit de start demarreren’’, zei hij de
avond van tevoren. De volgende morgen, in de eerste, de beste beklimming, kwam hij als laatste boven. Te voet.
Dank aan de twee slaapplekken (Bergen op Zoom en Maarheze) waar ze ons geen Wifi (internet) konden
aanbieden, waardoor u, de lezer, bleef verstoken van de verslagen van die dag. We wensen die
overnachtingsplekken toe dat ze nog jarenlang mails met postduiven moeten versturen.
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Dank (en nu word ik serieus) aan Johan, Bram en Giel, die zo’n voortreffelijke tocht hebben georganiseerd en ons
de mooiste plekjes van Nederland hebben laten zien.
Dank aan het voortreffelijke systeem van bordjes die ons de weg hebben gewezen en waardoor we (zoals
hierboven gezegd) door prachtige bosrijke, waterrijke en heiderijke gebieden zijn gestuurd.
Dank aan Tanneke, die ons geleerd heeft hoe je
professioneel uit de wind kunt rijden en die zich zonder al te
veel trainingen een fantastische sportvrouw heeft getoond.
Dank aan Jan, Jack en Marianne voor de geweldige zorgen
en de heerlijke broodjes onderweg.
Dank aan Marianne, die zich heeft ontpopt als de
hoffotograaf van onze club.
Dank aan Nab, die zijn vrouw elke avond belangeloos
afstond om de foto’s van de dag feilloos op de site te zetten.
Dank aan Leo, voor zijn pijlsnelle bandenwisselingen en we
hebben er wat gehad in die zes dagen.
Dank aan de twee M’s (Monnie en Martinu, Leo dus), die zijn overgebleven van de opgerichte drie M’s voor
rijwielherstel. De derde M (Meyer, Charly) is helaas afgehaakt, getormenteerd door gebleken ongeschiktheid en
vermoeid door de lange avonden.
Dank aan Jack, voor de macaroni, spaghetti en pizza’s die hij zo voortreffelijk heeft klaargemaakt.
Dank aan mijn allerliefste Lily en al die andere vrouwen van onze deelnemers. We hebben weer eens gezien hoe
zwaar zij het hebben met al dat wassen, drogen, strijken van dat vieze goed. Hulde aan de vrouwen van de
fietsers.
Namens al de deelnemers, ook onze dank aan Frits, voor het maken van de verslagen waardoor U dagelijks de
belevenissen hebt kunnen volgen op de website van TC Axel.

Dertig lekke banden, tien kilo bananen
AXEL – De toespraak van de voorzitter was recht uit het hart gegrepen. Veel lof had hij voor Bram, Johan en Giel,
de organisatoren van de tocht, toen het voltallige gezelschap vanmiddag in Cambrinus was gearriveerd, maar ook
voor Marianne, Jacques en Jan, die voor de verzorging onderweg zorgden en klaar stonden bij de hotels om
iedereen zo snel mogelijk naar zijn kamers te helpen.
De Ronde van Axel, voor vijftien fietsers en drie begeleiders, eindigde vanmiddag rond vier uur na een dag, waarin
het eindelijk weer eens mooi fietsweer was. Bij een hapje en een drankje werd er even stilgestaan bij de zeven
dagen.
Het gevoel dat overheerste was: heerlijk gefietst, wel dikwijls in de regen, maar er waren altijd nog meer droge
uren dan natte uren, om het maar eens van de positieve kant te bekijken.
Vier keer werd er geslapen op hotel in een redelijk sjieke accommodatie, waar het eten heerlijk was en de bedden
iedereen weer tot volle rust lieten komen. Die ene keer dat er buiten de deur werd gegeten, in het WOK restaurant
in Ede, was ook niet te versmaden. De lekkerste gerechten, gecombineerd met een mooi glas wijn, geserveerd
door twee buitengewoon vriendelijke Chinese meisjes.
Het einde kwam vandaag met een hartelijke ontvangst op de Markt in Axel.
We hebben nog even wat cijfers op een rijtje gezet voor de geïnteresseerden.
In zeven dagen moesten we dertig keer stoppen voor een lekke band. De topscorer was Bram Dieleman met acht
lekke banden.
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In totaal werden tien kilo bananen naar binnen gewerkt.
Met uitzondering van de avonden aan de bar (die zijn niet meegeteld) gingen er twee kratten Leffe door.
Er was één valpartij, van Irma, die achteraf eigenlijk nog meeviel: lichte hersenschudding, schaafwonden in het
gezicht, aan de knie en op de schouder en een pijnlijke pols.
We hebben vijftien beklimmingen gedaan die redelijk pittig waren.
De zwaarste van allemaal? De Holleberg één kilometer na de start in Ede.
Charly, het adspirant lid, had de avond van tevoren aangekondigd: ik ga vanuit de start demarreren.
Het bleek grootspraak, want na honderd meter op de klim blokkeerde hij. Toen de rest al boven was, moest Frans
terugrijden. Hij trof Charly aan, hangend over zijn stuur, totaal buiten adem.
In totaal werden 834,5 kilometer afgelegd in 35 uur en 51 minuten, een gemiddelde snelheid van bijna 24 per uur.
Dertien uur (geschat) hebben we in de regen gefietst, de hoogst gemeten temperatuur was 32 graden, de laagste
14 graden.
Zeven keer moesten we met een pontje overvaren, in totaal rond de 1400 meter.
Het ergste was het tochtje over de IJssel, toen we allen drijfnat en in de bijtende kou aan de kant stonden.
De schipper lag met zijn bootje aan de kant en liet ons een uur wachten.
We wensen hem een plekje in het scheepvaartmuseum toe, maar dan in een hoekje bij het grof vuil.
Tot slot, wat we niet mogen vergeten: een dankwoord aan Jaap, die alles zo keurig op de site van de club heeft
gezet.
Frits
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