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Van de Redactie

Sinds de seizoensstart mogen we rondrijden in ons flitsend nieuwe tenue. Het is 
alweer een tijd geleden dat we voor het eerst op  het gemeentehuis plein stonden 
in “shiny yellow”. Het was niet zo’n prettig weer die dag, gelukkig wel op  de dag bij 
de Kapellerput. In grote getale kwamen de leden opdagen om enkele 
professionele groepsfoto’s te laten maken; say cheese! En hoe stoer de outfit wel 
niet is kwam naar voren in het begin van het seizoen. Tijdens een rit was het 
toeval daar dat drie groepen elkaar inhaalden. Drie groepen van een man of 
15-20 groot allemaal op  een weggetje tussen Waalre en Veldhoven; dat was een 
schoon gezicht.

Deze keer geen verslagen over tochten in de toerflits, ondanks dat er weer aardig 
wat buiten-de-deur-tochten zijn gemaakt. Het is nu niet voor te stellen met het 
mooi weer maar er zijn verscheidene ritten gereden in treurig treurig weer: GJT 
classic, Hageland classic, Waalse Pijl, Jean Nelissen Classic. Daarnaast worden 
ook door leden andere tochten gereden, zoals de Volta classic of de Gejo 
Kersentocht in Tiel. Blijf de NTFU.nl afstruinen naar leuke ritten en vertel elkaar. 
Of we zien het wel op strava.

Het verslag over de Bolsward tocht laat ook nog op zich wachten (volgende keer 
maar weer). In plaats daarvan een verzoek voor het weekend volgend jaar in 
Oudenaarde. Maar voordat we naar het volgend jaar gaan, wat hebben we de 
komende maanden in het vat zitten. De TC Heeze Fietsweek, de Transalp, 
Gulbergen; er zal weer aardig wat afgejakkerd worden. Nee, in deze ToerFlits is 
meer te vinden over de persoonlijke ervaringen van verschillende leden dit jaar.

Frans is in Spanje geweest voor een Don Quichot ervaring. Wim Collart heeft 
meegedaan aan de Alpe d’Huzes. Dat moet een geweldige ervaring zijn geweest 
en natuurlijk voor een goed doel. En tenslotte, last but not least, onze redacteur 
die een verkenningstocht heeft gereden voor de Tour de France. Helaas heeft een 
valpartij er toe geleid dat Peter Bax de Lourdes tocht niet heeft kunnen rijden. en 
het geplande artikel over de Roparun is er nog niet en schuift daarom door naar 
het volgende nummer. Maar het geeft wel aan hoeveel onze leden met fietsen (en 
goede doelen) bezig zijn.

Wij wensen jullie veel leesplezier toe.

De Redactie 

Marc Klaassen en Jac Zwart
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In 2006 reed ik al eens de Honderd Cols Tocht in 25 
dagen met een kleine groep  van Le Champion. Daarna 
kwam de Tour de Jan Janssen in 2008, een replica van de 
Tour van 1968, als hommage aan de eerste Nederlandse 
Tourwinnaar die dat veertig jaar geleden had gepresteerd. 
Na een drieweekse Vuelta van Le Champion in 2010 zou 
ik in 2012 meegaan met de Tour de France van dat jaar, 
elke etappe maar dan een dag eerder dan de profs. Dat 
ging niet door omdat een hernia toen roet in het eten 
gooide. Toen de gelegenheid zich voordeed om dat in 
2015 alsnog te doen twijfelde ik er niet aan om in te 
schrijven; ik kende de organisatoren en er bleken nog 
enige bekenden van mij mee te gaan. Omdat ik 
ondertussen ook weer wat jaren ouder ben geworden 
beschouwde ik dit ook als de laatste kans om nog eens 
zo’n grote en uitdagende tocht te rijden. De voorbereiding 
verliep prima, in tegenstelling tot vorige jaren ben ik in het 
voorseizoen weer kilometers gaan maken om conditioneel 
helemaal in orde te zijn. En de start in Utrecht gaf er 
natuurlijk ook wat extra glans aan. De begeleiding zag er 
prima verzorgd uit: een eigen touringcar met een luxe 
fietsaanhanger, twee volgbusjes voor de bevoorrading 
onderweg en overnachtingen in hotels. Na enkele 
bijeenkomsten vooraf troffen we, een groep  van 43 
mannen en vrouwen, elkaar in Soesterberg voor onze 
eerste etappe. Tijdens een korte introductie liet ik iedereen 
weten dat ik volkomen a-competitief ben en mij door niets 
en niemand zou laten opjutten. Daarna vertrokken we als 
groep  naar de lunch in Utrecht, waar de burgemeester na 
een geanimeerde speech het startschot gaf. 

Het is begonnen. 
Heel Utrecht stond op zijn kop. Het was snikheet en je kon 
over de hoofden lopen en, in ons geval, fietsen. Hoewel 
zich soms wat gevaarlijke situaties voordeden reden we 
de etappe, behoudens een kleine valpartij, probleemloos 
uit. De dag daarna kwam wat de route betreft de 

moeilijkste dag. Hoewel de route was verkend was het 
toch vaak zoeken naar de fietspaden waarover wij 
moesten rijden, we waren tenslotte nog in Nederland. De 
Brouwersdam viel tegen door een knalharde wind schuin 
van voren. Ondertussen was onze bus op  Neeltje Jans 
weggestuurd van de parkeerplaats naar een kant van de 
weg. Daar zakte hij door zijn gewicht weg in het zand en 
moest door een sleepdienst weer vlot worden getrokken. 
Wij kregen van de organisatie porties kibbeling om de 
ergste honger te stillen, waarna we vertrokken naar 
Antwerpen. We hadden gehoord dat in 2012 de 
“flecheurs” van de Tour de hele route vaak al hadden 
uitgepijld, maar we hebben die eerste dagen geen pijl 
gezien. Maar goed dat ik alle etappes voor iedereen 
geschikt had gemaakt voor op  de GPS. In Huy viel de 
Muur mij toch weer mee, wel steil maar met 34-30 goed te 
doen. Dat gold zeker ook voor de citadel van Namen op 
weg naar de kasseienstroken. Die vielen niet mee, het 
regende weggesprongen bidons. Ik had mijn fiets voorzien 
van twee nieuwe bidonhouders met toepasselijke gele 
bidons. Na de een na laatste strook bleek een daarvan 
compleet afgebroken en verdwenen te zijn. 

Door Noord-Frankrijk. 
Het bleef bijna de hele week bloedheet, met temperaturen 
rond de 35 graden. De enige uitzondering was de etappe 
naar Le Havre met regen en een harde wind tegen. Maar 
daarna scheen de zon weer volop  en rezen de 

pag. 3

Een Tour te veel.! ! ! ! ! ! ! ! door Jac Zwart



 

 

Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze pag. 4

temperaturen weer de pan uit. Zoals al van tevoren was 
verteld bleken er tijdens dit soort “vlakke” etappes drie 
groepen te gaan ontstaan. Een snelle groep  die als 
voornaamste doel had om iedereen er zo snel mogelijk af 
te rijden, een middengroep  die bijna constant toch wel ca. 
34 km/u reed en de laatste groep die het met name tijdens 

de klimmetjes wat rustiger aan deed maar verder ook niet 
stil stond. Zelf verkeerde ik meestal in die middengroep 
waarbij ik alleen af en toe op  kop  kwam omdat ik in de 
korte klimmen mijn snelheid wist te behouden en de 
anderen meestal eerder moesten terugschakelen. Mijn 
methode om zo zuinig mogelijk te rijden. In die groep 
zaten meestal ook enkele oude bekenden: Richard, mijn 
ex- collega en kamergenoot en George en Monique die ik 
nog kende van toen ik nog fietsvakanties organiseerde 
voor Le Champion. Tijdens een van die dagen kwam 
Monique langs mij rijden: “Goh Jac, ik heb toch wel 
bewondering voor je dat je dit allemaal nog doet”  en 
George, die het al knap  vond dat ik überhaupt nog aan 
zoiets was begonnen. Op  zo’n moment voel je je al een 
stuk ouder, niet fysiek, maar mentaal laat het al een beetje 
zijn sporen na misschien. Onze eerste week werd 
afgesloten met het parkoers van de ploegentijdrit van 
Vannes naar Plumelec. De avond ervoor waren er vier 
mecaniciens van Specialized langs geweest om onze 
fietsen te controleren en af te stellen. De rit zelf was weer 
een beetje een racepartij want na aankomst zouden we 
meteen de bus in stappen voor de verplaatsing van 
Bretagne naar Lourdes, een busrit die als ik mij goed 
herinner zo’n tien uur in beslag zou nemen. Omkleden 
deden we buiten in het vrije veld zonder enige vorm van 
gêne want mocht je die hebben dan verlies je die wel na 
een paar dagen. En omdat de wekker elke dag zo rond 
half zes afliep  hadden we in de vroege ochtend nog niet 
veel last van de hitte die later op de dag zou komen. Toen 
we Lourdes bereikten was het toch al tegen tienen ’s 
avonds. Maar daar zouden we vier nachten in hetzelfde 
luxe hotel blijven, met een ruime kamer en een airco die 
nog werkte ook. Even niet meer verkassen en de eerste 

rustdag kwam eraan. 

De Pyreneeën. 
Voordeel was dus dat we weer zouden terugkeren in 
Lourdes, nadeel was dat we in de ochtend met de bus 
eerst naar Tarbes moesten voor de eerste echte 
bergetappe. Die had nog wel een lange aanloop  en 
eindigde op La Pierre-Saint-Martin via de Col de Soudet. 
Die col kende ik van de honderd cols tocht, alleen kwamen 
we toen vanuit het westen en nu vanaf het noorden. Maar 
van welke kant ook, het is een onregelmatig en af en toe 
gemeen steil kreng, zoals bijna alle cols in Frans 
Baskenland, waarbij je nooit goed in een ritme komt. Die 
eerste klim viel nog best tegen en ik vroeg mij al af of ik 
het nog wel kon. Maar de volgende dag verliep  heerlijk. De 
etappe zou beginnen in Pau en dan na 35 km weer door 
Lourdes komen. Met zeven anderen vonden we dat een 
beetje onzinnig: wij zouden starten in Lourdes en omdat 
we na Cauterets weer fietsend zouden terugrijden naar 
Lourdes kwamen we toch aan onze kilometers. En voor 
diegenen die vonden dat we dan de echte Tour niet reden 
haddden we ook al een antwoord: dan moet je ook in 
Parijs tien rondjes over de Champs Elysee rijden en niet 
eentje. Vier van ons, waaronder ik, hadden besloten om 

wel op  dezelfde tijd te vertrekken als de anderen, als het 
nog heerlijk fris zou zijn en nog niet verstikkend warm. De 
vier anderen hadden behoefte om even iets langer te 
slapen. Met voorspriong gingen we dus op  weg naar de 
Col d’Aspin en het begon zowaar op vakantie te lijken. In 
Arreau was het tijd voor een terrasje met koffie en 
rozijnenbroodjes van de bakker. Na de Aspin, waar we 
geen moeite mee hadden, deden we een echte lunch in La 
Sainte- Marie-de-Campan met een tagliatelle carbonara. 
Dit is zoals een fietsvakantie behoort te zijn. De Tourmalet 
had ik nog nooit van oost naar west beklommen. Hij zou 
steiler zijn maar daar heb  ik niet veel van gemerkt, vanuit 
het westen reken ik er altijd twee uur voor, maar het ging 
nu een kwartier sneller. In La Mongie stond het al vol met 
campers, maar ik zat in een goede kadans en maalde 
rustig door naar de top. Mijn drie metgezellen zaten 
ergens achter mij en al helemaal uit het zicht. Ik werd daar 
al wel ingehaald door de snelsten van “groep  1” en kreeg 
een bemoedigend klopje op de rug van Alfred, een 
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sympathieke Groninger. Later hoorde ik dat er mensen 
van ons trillend en uitgewoond boven op  de top  hebben 
gestaan, maar ik had nergens last van en daalde snel 
maar zonder risico’s te nemen af naar Luz St. Sauveur 
waar een van onze busjes stond voor een drankenstop. 
De begeiding had het de afgelopen dagen ook aardig voor 
de kiezen gekregen: de volgwagen met daarbovenop 
enkele reservefietsen had pech gekregen en moest 
worden gerepareerd, nadat daarvoor al twee fietsen die 
op het dak stonden total-loss waren gemaakt door het 
lage tolpoortje van de peage. De laatste klim van die dag 
naar Cauterets was niet moeilijk, een brede weg met een 
stijging van 5% en pas op het laatst wat steilere bochten. 
Ik kwam weer in kadans en bleek ongermerkt wat mensen 
uit de eerste groep, die achter mij zaten, losgereden te 
hebben. Ik werd dan ook alom geprezen om mijn 
regelmatige tred en mijn zitpositie op de fiets. 

De laatste bergetappe. 
De laatste bergetappe in de Pyreneeën zou naar 
verwachting de moeilijkste zijn en dat was ook zo. Richard 
en ik hadden vrij snel onze fietsen uit de trailer en 
besloten om direct te vertrekken nu het nog niet zo heet 
was. Wij reden al de hele Tour in temperaturen tussen de 
35 en de 40 graden en hoewel ik vrij goed tegen de 
warmte kan begon de hitte toch zijn slopende werk te 
doen. We reden “rustig” en zonder ons te forceren met 34 
km/u door de heuvels van de voor-Pyreneeën op  weg 
naar de Portet d’Aspet (met 5 kilometers tussen de 
12-14%) toen wij werden ingehaald door de losgeslagen 
meute van groep 1 die zeker zo rond de 40 km/u reden. 
Dat begon naar mijn smaak een beetje de grens van de 
waanzin te benaderen en ik maakte tijdens de stop al een 
opmerking dat mocht iemand een studie doen naar 
groepspsychoses dat die dan maar eens bij ons zou 
moeten komen kijken. Wij waren zo verstandig om niet 
mee proberen te gaan en reden in eigen tempo de eerste 
col over. Daarna kwam de Col de la Core, een beetje 
saaie maar wel lastige col. Vervolgens de Port de Lers. 
Die kwam ik nog op  maar die werd achter mij afgesloten 
door de politie wegens smeltend asfalt en omdat 
onverlaten punaises hadden gestrooid. In de Ariège blijkt 
niet iedereen van fietsen te houden want enkele jaren 
geleden had de echte Tour daar ook al last van gehad. 
Verschillenden van ons liepen lekke banden op, maar zelf 
bleef mij dat bespaard. Ik kreeg het pas in de gaten toen 
ik in de afdaling achter een veegwagen kwam te rijden die 
de weg schoon maakte. Iedereen die achter mij zat werd 
omgeleid via de Col de Porte, een col die makkelijker is 
en een kortere route naar Tarascon-sur-Ariege. Daar 
aangekomen, het was inmiddels al tegen zessen, hoorde 
ik dat de bus aan de voet stond van de Plateau de Beille 
en dat vanwege de rijtijdenwet waar de chauffeur zich aan 
moest houden de bus uiterlijk half negen zou moeten 
vertrekken. Omdat die laatste klim de moeilijkste was van 
de hele dag en het twijfelachtig zou zijn of ik en een aantal 
anderen achter mij dat zouden halen werd ons 

geadviseerd om die klim dan maar niet meer te doen. Een 
heel begrijpelijke maatregel en erg veel zin had ik er toch 
al niet meer in. Bovendien kwam ik daar bij de bus John 
en Arjen tegen, beiden kende ik van de Tour de Jan 
Janssen. Zij hadden zich verkeken op  het destructieve 
rijden van groep  1, hadden zich moeten forceren en 
waren tot de ontdekking gekomen dat ze eigenlijk te lang 
in het rood hadden moeten rijden om bij te blijven. John 
was compleet uitgewoond en Arjen ontbrak het aan 
motivatie om verder te gaan. Ze hadden besloten om de 
volgende dag het vliegtuig naar huis te nemen want hun 
Tour was een mislukking geworden. Voor beiden was het 
hun derde Tour en deze was er net eentje te veel 
geweest. Het was lang wachten op  diegenen die nog 
terug moesten komen van de Plateau de Beille en toen wij 
met de bus in Toulouse aankwamen was het al 22.00 uur. 
Het personeel stond al klaar om het eten op  tafel te zetten 

en douchen zou pas later plaats kunnen vinden. Na de 
ruime kamer in Lourdes was het weer even behelpen in 
de krappe kamer in het IBIS hotel in Toulouse, waar ik 
over mijn fietskoffer moest stappen om in mijn bed te 
komen. 

En toen was het genoeg. 
Zoals gewoonlijk was ik een half uur voordat de wekker 
afliep  al wakker. En toen begon het te malen. Het zou de 
komende dag nog weer twee graden warmer worden. We 
zouden weer door een prachtig landschap  rijden maar wat 
is het nut om daar doorheen te jakkeren op  een fiets? 
Voor iedereen is Parijs halen het ultieme doel, maar gold 
dat ook nog voor mij? Had ik al niet eerder dit soort 
tochten gedaan? Voelde ik mij nog wel thuis in dit 
prestatieve wereldje met een sfeer die mij steeds minder 
aanstond? En dan elke keer met mijn fiets de bus in en 
wachten tot die gaat rijden. Tot nu toe was ik fysiek goed 
in orde, herstelde ik nog snel en had ik geen last van 
allerlei pijntjes. Maar de belangrijkste vraag: vond ik dit 
nog leuk? Is de essentie van fietsen niet dat je er plezier 
aan beleeft en geniet van de omgeving? Ook al had ik 
een paar leuke nieuwe vrienden opgedaan met wie het 
goed klikte, is het niet veel leuker om op  een wat minder 
prestatief niveau te fietsen met een partner die nu alleen 
thuis zit en dat ook helemaal niets vindt? Had ik eigenljik 
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nog wel een doel en een reden om door te gaan of waren 
mijn ambities inmiddels zover gedaald dat het mij al niets 
meer interesseerde of ik nou de hele Tour af zou maken of 
niet? Die vragen drongen zich met een verpletterende 
kracht aan mij op  en dwongen mij om een besluit te 
nemen. Ik zou die beslissing nog uit kunnen stellen tot 
Valence, daar zouden de verbindingen mij ook in staat 

stellen om eventueel vervroegd naar huis te gaan. Ik wist 
dat de laatste week nog lastiger zou zijn omdat alle hotels 
in de buurt van Gap en Digne waren gereserveerd voor 
de Tourkaravaan. Wij zouden verblijven in een 
wintersportplaats, uren verwijderd van de etappeplaatsen, 
met lange busritten en ontbijten in diezelfde bus. Binnen 
een kwartier had ik besloten dat Toulouse de beste 
mogelijkheid bood om terug te gaan en klapte ik mijn 
laptop  open om de terugreis uit te stippelen en te boeken. 
Bij het ontbijt was iedereen verbaasd om mij in mijn 
gewone kleding te zien. “Maar je reed juist zo goed”, klonk 
het. Ja, zo zag het er misschien ook wel uit, maar je kunt 
nu eenmaal niet in iemands hoofd kijken. In de trein terug 
feliciteerde ik mijzelf met een verstandige beslissing 
waarvan ik nu, tijdens het schrijven, nog steeds geen spijt 
heb. Er zijn nog genoeg leuke activiteiten te doen, ook 
fietsend maar zonder dat het prestatieve element 
overheerst. Dus besloot ik uit een wereldje te stappen 
waarin ik mij steeds minder thuis voelde. Dit zou toch al 
mijn laatste extreme uitspatting zijn geweest en daarna 
zou ik er een dikke streep  onder zetten onder het motto 
“het is mooi geweest”. Dat die streep tien dagen eerder is 
gezet komt door het leerproces waar ik deze Tour 
doorheen ben gegaan. 
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Alpe d’HuZes 2015! ! ! ! ! ! ! door Wim Collart

Na een glansrijke?? volleybal carrière van bijna 40 jaar, 
ben ik begin 2014 lid geworden van Tourclub Heeze. Je 
moet immers iets doen om op  mijn leeftijd je lichaam 
enigszins “in shape” te houden. Schoonvader fietst al net 
zo lang als ik heb  gevolleybald, dus de keus was al snel 
gemaakt. Het eerste jaartje is me goed bevallen, dus ook 

de winter maar wat door gefietst, intussen wetende dat ik 
voor 2015 een speciaal doel voor ogen had. Op  het werk 
waren er nog meer fietsers die ook de Alpe op  zouden 

willen fietsen. Een team was toen snel geformeerd.  Het 
leuke dit jaar was dat we “internationaal” gingen. Twee 
Noren en een Canadees completeren ons Topigs Norsvin 
team. We maken onderdeel uit van Big Challenge een 
organisatie die naast fietsen voor het goede doel ook 
probeert de landbouwsector in een beter daglicht te 
stellen. 

Dit betekende natuurlijk wel extra trainen en ook geld 
inzamelen voor het goede doel. Ik heb  uiteindelijk ruim 
euro 6.000,- bij elkaar gehaald. Dat geld inzamelen ging 
me eigenlijk wel goed af, nu het fietsen nog! Voor de 
zekerheid maar een abonnement bij de sportschool 
genomen voor het geval het weer buitenfietsen niet toeliet. 
Ik ben immers een mooi weer fietser. Als ik nat wil worden 
ga ik wel onder de douche staan!! En ik moet zeggen dat 
is goed van pas gekomen. Ik houd niet van half werk, dus 
carnavalszondag samen met mijn fietsmaat al eens in 
Limburg gaan trainen en de eerste echte hoogtemeters 
van 2015 “binnen getikt”. Ja die Zuid-Limburgse 
carnavalsvierders keken wel raar op. Ook de Ardennen, de 
Eifel werden vereerd met een bezoekje en als klap  op  de 
vuurpijl een “hoogtestage”  in de Vogezen met Hemelvaart. 
Daar voor het eerst echte “lange” beklimmingen gedaan 
als Ballon d’Alsace, Col des Chevreres (wat een 
verschrikkelijk pokkeding), Ballon de Servance en Planche 
des Belles Filles. Een geslaagd weekend, maar zou ik er 
klaar voor zijn?

Zaterdag 30 mei vertrokken naar Alpe d’Huez. Een 
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voorspoedige reis, maar als je dan aan de voet van de 
Alpe staat, is het wel even schrikken. Zondag maar 
meteen even kijken of al het trainen ook nut heeft gehad. 
Naar beneden ging lekker snel, geen centje pijn, maar nu 
nog omhoog. Puur op  hartslag 145-155 naar boven 
gefietst en zowaar ik kwam boven en het viel allemaal 
nogal mee. Maandag nog maar eens proberen, kijken of 
de spiertjes wellicht wat vervelend zouden doen, maar 
nee hoor. Ruim 5 minuten sneller en in 1.36 uur boven. 
Dat geeft vertrouwen.

Dinsdag en woensdag lekker rustig aan gedaan en 
genoten van het mooie weer, de terrasjes met bier en wijn 
(je bent immers sportman!), de schaars en strak (in 
wielerkleding) geklede dames en natuurlijk de deelnemers 
van Alpe d’Huzus aangemoedigd. Iedereen werd ludiek 
binnen gehaald door, zoals Bea zichzelf noemt, “die roze 
vlek aan de finish”. Ze stopt er helaas mee, dus mocht er 
iemand talent en zin hebben, je kunt je melden bij Alpe 
d’Huzes.

Ja en dan komt toch echt die 4 juni. Vroeg naar bed, want 
om 2.15 staat de wekker. Om 3.15 verzamelen en in het 
donker onder begeleiding van motards naar beneden. De 
kaarsen met hartenkreten staan in elke bocht, een 
indrukwekkend gezicht. Kom je in Bourg d’Oisans aan, 
denk je op “pole position” te staan na zo vroeg uit de 
veren, maar helaas. We konden het startpunt niet eens 
zien!! De start was om 4.30 en wij gingen om 4.40 over de 
start/tijdmeting heen. De eerste klim is begonnen! 
Waarom iets wijzigen in de strategie, dus ik weer mooi op 
mijn hartslag gefietst en ik wist natuurlijk niet wat mijn 
benen ervan zouden vinden om meer dan 1 keer omhoog 
te gaan. Het ging  heel goed en na 1.54 uur kwam “Vati” 
boven (Ik was de oudste in ons appartement, dus ik kreeg 
al snel die bijnaam). Even opfrissen bij ons oppeppunt en 
weer naar beneden. Om 7.30 aan de start voor de tweede 
keer. Der Vati ging goed en fietste wederom in 1 streep 
door naar boven in 1.48 uur.

Het zonnetje begon te schijnen en om ook de sponsors 
van TC Heeze tevreden te houden de hier bijgevoegde 
foto. Tweemaal in dit tenue naar boven gefietst. Hierna 
het officiële Alpe d’Huzes tenue maar aangetrokken. Ik 
voelde me eigenlijk best nog fit na deze tweede keer. 
Appeltje-eitje naar beneden en aldaar werd ik door het 
medisch team nog even heerlijk verwend. Ik werd 
ingesmeerd met zonnebrand door twee lieftallige 
jongedames, het werd immers steeds zonniger. Wat een 
verwennerij! Dat smaakte naar meer, dus een extra 
motivatie voor de vierde keer. De derde keer wederom in 
een ruk naar boven en zowaar slechts 1 minuutje 
langzamer dan de tweede keer. Ik voelde me echt een 
toppertje.

Heerlijk gedoucht, ervan uitgaande dat de twee 
jongedames der Vati nog wel een keer zouden insmeren. 
Fris en fruitig naar beneden dus, maar  geen dames meer, 
shit een kleine tegenvaller!

De temperatuur was intussen gestegen naar tropische 
waarden van dik boven de 30 graden en op het wegdek 
lag een thermometer die 49 graden aangaf. Oeps, dat 
wordt afzien.  In bocht 12 voor de eerste keer gestopt in 
de schaduw, banaantje gegeten en weer verder. Gelukkig 
begon het dicht te trekken en de zon verdween. Dat 
maakte het tweede deel van de klim een stuk 
aangenamer, alleen dreigde er onweer en regen.  Bij de 
finish van de vierde keer begon het dan ook te druppelen, 
maar een “high five” met Bea maakte veel goed. Ik heb 
mijn doel gehaald, super trots op  mezelf. Je kunt veel 
meer dan je zelf denkt. Ik had nog wel een vijfde keer 
gekund, maar gezien het dreigende onweer en de heftige 
regen (zeker in het dal), was de keus niet zo moeilijk om 
een welverdiende douche te nemen.

Ik heb  een fantastische week gehad, die ik niet had willen 
missen. Het is een geweldig evenement dat perfect is 
georganiseerd dankzij de vele vrijwilligers, echt petje af 
voor zoveel inzet en passie bij iedereen, die op  wat voor 
manier ook betrokken is bij dit evenement. Ik wil 
daarnaast ook iedereen bedanken voor het meeleven 
tijdens de beklimmingen. Was superleuk om na iedere 
beklimming  bij het oppeppunt steeds de appjes te lezen. 
En nu weer een nieuw doel voor 2016 bedenken. Tips zijn 
welkom. 
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Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze

Hieronder probeer ik een verslag weer te geven over mijn 
reis door Spanje, naar Frankrijk. De route liep  vanuit 
Sevilla naar Girona en van daaruit ben ik verder gegaan 
naar de camping in de Provence (ongeveer 80 km. schuin 
boven Avignon).

Ik ben naar Sevilla gevlogen. Na een verkenning van deze 
prachtige stad, gedurende drie dagen, ben ik op  de fiets 
gestapt om aan mijn trip  te beginnen. De eerste dagen 
waren erg zwaar: veel steile klimmen en de grote hitte 
maakten het er niet makkelijker op. Na enkele dagen 
kwam ik steeds meer in mijn Spaanse ritme. In het begin 
waren er weinig tot geen campings en moest ik tegen de 
avond op  zoek naar onderdak. Meestal vond ik wel een 
hotelletje of een hostel. Toen ik verder naar het noorden 
kwam, waren er steeds meer campings. Eén keer heb ik 
meegemaakt dat ik de enige campinggast was.

Regelmatig heb  ik mensen ontmoet, die ook aan het 
fietsen of aan het wandelen waren. Het is dan heel leuk 
en gezellig om de ervaringen samen  te delen. Sommige 
delen van mijn tocht kon ik afleggen over zogenaamde Via 
Verdes. Dat zijn oude spoorlijnen, waar fietspaden van 
gemaakt zijn. (vergelijkbaar met het Bels lijntje). Meestal 
was het daar erg mooi en prettig fietsen, maar één keer 
heb  ik meegemaakt dat, na het verlaten van de Via Verde, 
het zo steil was dat ik, te voet, mijn fiets met moeite naar 
boven geduwd kreeg. (Van collega fietsers heb  ik gehoord 

dat ik niet de enige was, die daar af moest stappen). 
Tijdens mijn tocht heb  ik, vooral in het zuiden, 
verschillende bekende steden bezocht. Eén voor één de 
moeite waard. Nu weet ik zeker dat ik samen met Elly nog 
maar eens een reisje door Zuid-Spanje ga maken. Ook de 
natuur in het binnenland is prachtig. Ik heb  er ontzettend 
van genoten.  Er zijn verschillende soorten landschappen: 
bergen, hoogvlaktes, canyons, kanalen en rechte wegen, 
olijfboomgaarden en noem maar op. Het is moeilijk te 
beschrijven wat je meemaakt, als je door zo’n mooi land 
fietst.

In Girona kwam een einde aan mijn ‘Spaanse’ route. Een 
bezoek aan Girona was  ook weer de moeite waard. Toen 
ik hier was, had ik er 23 fietsdagen op  zitten. Van hieruit 
was de route naar  Frankrijk gepland. Op  dit gedeelte van 
de route lag nog  Figueres, de stad van Dali, die je niet 
kunt overslaan. Hier heb ik nog een paar uurtjes van Dali’s 
kunst genoten. Daarna ben ik van de route afgeweken om 
ook het uiterste oostelijke puntje aan te doen: Cap  de 
Creus. In 5 dagen ben ik naar de Provence gefietst, met 
een tussenstop  in Saintes Marie de la Mer.  Deze plaats 
was het einddoel van mijn fietstocht naar de Middellandse 
Zee, drie jaar geleden. Het plaatsje heeft toen veel indruk 
op mij gemaakt en wilde ik dus nog eens bezoeken. 

Op  1 juli kwam ik op  de camping aan, waar ik hartelijk 
onthaald werd door verschillende  campingvrienden. Iets 
later op  de avond, arriveerde Elly ook nog. Zij kwam (voor 
mij onverwacht) met een vlucht vanuit Eindhoven. Erg 
verrassend.

Hiermee kwam er een einde aan mijn avontuur, waar jullie 
nu hopelijk een beetje een indruk van hebben gekregen. 
Het is onmogelijk om in één verslag te beschrijven wat je in 
een maand op de fiets hebt meegemaakt. De beste manier 
is om het zelf ook eens te ervaren. Ik kan het iedereen 
aanraden.
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Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze

Monique van Kessel
Hoi allemaal. Mij is gevraagd om mezelf even voor te 
stellen als nieuw lid bij de Tourclub. 

Mijn naam is Monique van Kessel, getrouwd met John en 
moeder van 3 volwassen kinderen. Ik ben al eens eerder 
lid geweest van de tourclub, maar door een herseninfarct 
gedwongen te stoppen. Na een afwezigheid van 8 jaar 
ben ik blij dat ik toch weer op  de fiets zit en hoop  nog  heel 
veel kilometers mee te kunnen fietsen. Verder ben ik 25 
jaar werkzaam geweest als tandartsassistente. Nu geniet 
ik van de wandelingen ,met onze 2 honden (beagles), 
tuinieren en het fietsen.

Stijn van Meerwijk
Hoi, ik ben Stijn van Meerwijk, 38 lentes ‘jong' en geboren 
en getogen in Heeze. Al mijn gehele werkende leven ben 
ik actief in het reclamevak. Sinds 8 jaar heb ik mijn eigen 
reclamebureau; Studio Smeer. Ook ben ik erg actief met 
de Brabantsedag. Als ontwerper van De Lambrekvrienden 
ben ik samen met een creatief team verantwoordelijk voor 
de creaties die wij elk jaar op  de weg zetten. Erg leuk om 
te doen! Inmiddels sta ik al 32 jaar ‘onder contract’ bij de 
plaatselijke voetbalvereniging RKSV Heeze, maar het 
werd zo langzamerhand tijd voor iets anders, ik was toe 
aan een nieuwe sportieve uitdaging. Wielrennen heeft 
altijd wel mijn interesse gehad. Vroeger, tijdens de 
fietstochten met m’n ouders, draaide ik m’n stuur los en 
kantelde het zo dat er een – in mijn beleving - 
schitterende tijdritfiets ontstond. Bij elke denkbeeldige 
finishlijn demarreerde ik en vierde menig overwinning. 

Vaak met een grote ijsco als beloning, rondemissen waren 
er in die tijd nog niet.

Ik was altijd groot fan van Sean Kelly. De ontmoeting 
tijdens de mijl van Mares heeft dan ook diepe indruk 
gemaakt. Toch heeft Kelly er niet voor kunnen zorgen dat 
ik m’n voetbalschoenen verruilde voor de spaken en de 
lederen zeem. Lang geleden heb ik wel veel op  de 
mountainbike gezeten (m’n eerste, de Giant Coldrock, 
was begin jaren 90 m’n grote trots), maar verder is het 
eigenlijk altijd bij de gedachte ‘ik ga nog ooit wielrennen’ 
gebleven. Tot vorig jaar. 

Nadat ik afgelopen september voor het eerst een racefiets 
had gekocht, had ik al snel de smaak te pakken. Samen 
met straatgenoot Ronnie van Stiphout heb  ik toen de 
eerste meters asfalt onder de wielen door laten brullen. 
Ronnie en Niels Brussé hebben me daarna aangespoord 
lid te worden van TC Heeze. Vanaf februari ’15 ben ik van 
de partij. Een super leuke club, waarin ik perfect ben 
opgenomen. Het bevalt me prima, heb  het erg naar m’n 
zin, en ik heb  spijt dat ik niet 10 jaar eerder begonnen 
ben. Met pijn en moeite heb  ik daarna het lopende 
voetbalseizoen afgemaakt, balend dat ik vaak niet kon 
deelnemen aan de zondagritten. Nu dat hoofdstuk is 
afgesloten, kan ik lekker fanatiek aan de slag. Voor de 
komende jaren liggen er nog genoeg uitdagingen op  mijn 
pad. Zo wil ik ooit alle grote cols in Frankrijk en Italië 
beklimmen, en deelnemen aan alle mooie zaterdagritten. 
Maar nu eerst maar eens genoeg kilometers in de benen 
krijgen samen met onze mooie club.

Tot ziens in ons peloton!
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Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze

Al jarenlang heb  ik een hotel in Oudenaarde, Vlaamse Ardennen, op het oog voor ons clubweekend, maar pas begin 2016 
is dit hotel groot genoeg om onze club  op  te kunnen vangen en dus bestaat nu pas de mogelijkheid voor ons om dit hotel 
eventueel te boeken voor het weekend van 20-22 mei. Met dit eventueel maak ik nog een voorbehoud gezien de prijs die 
nu wordt gevraagd, want die ligt met 149 euro p.p. boven het niveau van een prijs die wij gewend zijn te betalen. Ook al 
omdat we voor deze prijs minimaal 40 deelnemers moeten hebben. Daarom heb ik met de leiding van het hotel 
afgesproken dat ik eerst een peiling houd onder de leden om te bezien of er belangstelling genoeg is (minimaal dus die 40 
man) voor deze mooie plek in de Vlaamse Ardennen. 

Voor mijn vakantie heb ik een mailtje laten uitgaan naar de leden en op  dit moment zitten we op  31 deelnemers, dus nog 
onder het beoogde aantal. Ik begrijp  dat het moeilijk is om zo ver vooruit te plannen en ook dat er personen zijn die opzien 
tegen de kasseien en de forse stijgingen uit de Ronde van Vlaanderen, maar die laatste wil ik meegeven dat de routes nog 
gemaakt moeten worden en dat er n.m.m. ook weggetjes te vinden zijn die om de hellingen heen gaan, maar als je ze toch 
wil pakken moet dat ook kunnen. De opzet zal iets anders moeten worden met de fietsroutes, want als we op  zaterdag het 
museum gaan bezoeken moeten we op  tijd terug zijn, want de rondleiding door Freddy Maertens valt steeds op een vast 
moment in de vroege middag. Dan kan die dag geen lange route worden gefietst.

Voor verdere informatie over het hotel en wat het pakketje is wat wordt aangeboden zie de link en de onderstaande info van 
het hotel: http://moriaanshoofd.be/hotel.html

Informatie van het hotel:

- Welkomst aperitief
- 2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
- 2 verzorgde drie-gangen diners met vooraf een bordje Mondjes-plezier.
- Gratis gebruik van fiets- en/of wandelkaarten
- Gratis gebruik toeristisch info pakketje
- Toegang tot het museum ronde van Vlaanderen (Direct groepstarief met 50% korting, waarbij wij proberen een 

rondleiding  met Freddy Maertens te regelen).
- Gratis privé parking
- Gratis Wi-Fi beschikbaar.
- Gratis veilige berging voor alle meegebrachte fietsen.
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Clubweekend Oudenaarde 2016! ! ! ! door Mat Cremers

Internet Sites! ! ! ! ! ! ! !      door Marc Klaassen

Wederom enkele nieuwe URLs ofwel andere social media elementen. We beginnen met een URL van de Vlaamse 
overheid. Belgen zijn fervente fietsers en druk bezig met hun gezondheid. En daar laten ze meer over uit op:

https://cjsm.be/gezondsporten/themas/trainen
Het is wel een site voor jongeren (daar staat de j voor in de URL). Maar je bent zo jong als je je voelt. 

Ik ben nie zunne facebookert, maar er zijn natuurlijk meerdere van die fietsgroepen op facebook te vinden. Een daarvan is:

https://www.facebook.com/groups/wielrennenANEKDOTES/
Er zijn allemaal van die leuke weetedingetjes te vinden. Of soms komen er leuke foto’s uit de oude doos te voorschijn die 
een leuk oh ja moment veroorzaken. Soms ben je jong dan weer wat ouder.

Tenslotte, het was gister ook op TV bij het Tour Journaal (20 July 2015, redactie); er is een nieuwe App. En wel eentje 
gemaakt door Niki Terpstra: CycleWe.

Een soort afgeleide van Strava maar wel met de mogelijkheid toegevoegd om ritten samen af te spreken. Nu zijn wij al 
strak bezig met WhatsApp en dat wil ik zeker niet veranderen. Desalniettemin wilde ik deze App niet in het ongewis laten.

Als iemand iets leuks tegenkomt op  world wide web, laat het me weten en dan voeg ik het toe in een van de komende 
nummers van de ToerFlits. 
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