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Van de Redactie

Deze editie van de Toerflits zit bomvol; de EPIC 300, een rit van Praag naar Heeze, 
het clubweekend, eentje zoekt het hoger op  bij Cadel. Zo, er is weer genoeg te 
lezen over de activiteiten die ontplooid zijn door onze clubleden. Ook zijn er weer 
nieuwe clubleden bij die zich mogen introduceren. 

Ik werd bij Cafe Thuys erop  geattendeerd door Jeroen en Bernard dat we een 
handige manier hebben om de GPX op onze Garmin te krijgen. Waarschijnlijk dat 
velen van jullie het al op  deze manier downloaden, maar de redactie wilt de 
methode via deze wijze onder de aandacht te brengen. Tenslotte is het alleen maar 
goed als we allen met de routebeschrijving op  de Garmin rijden. Dit zorgt voor 
verbeterde veiligheid.

Er zijn twee topics waar we als bestuur zeer content mee zijn. Ten eerste gaat het 
erg goed met de dinsdagavond ritten (zie ook de foto op  de voorpagina). Rob 
Verhees (en enkele andere leden) zijn begonnen om regels te stellen voor deze 
ritten. We starten iedere dinsdag om 18.30 uur, er wordt gemiddeld 30 km per uur 
gereden en de groepen mogen niet groter zijn dan 16 man. Tja, 16 man, dat 
haalden we niet de laatste jaren…. Nou, 6 man de eerste week, toen 10, 15 , 22. 
Kortom, het gaat gewoon lekker. Er wordt relaxed gefietst met een goede sfeer. We 
blijven hiermee doorgaan! Ten tweede, tijdens een NTFU vergadering hoorden 
Stephan en ik over een activiteit van TC Goirle: een keer per jaar organiseren ze 
een zaterdag rit gevolgd door een clubactiviteit, bijvoorbeeld BBQ. Daar hadden wij 
ook wel oren naar. 23 juni was het dan zover. Eerst een mooie rit in de Pelten regio. 
En vanaf pak em beet 4 uur lekker eten en buurten met elkaar. 33 leden en 15 
partners hadden zich aangemeld en het werd dan ook gezellig laat. Ook dit is voor 
herhaling vatbaar.

Wat gaat er nog meer komen in de volgende maanden? Een zevental heeft zich 
aangemeld voor de Mijl van Mares (recreanten variant). Het Heezer FietsWeekend 
staat weer voor de deur. En natuurlijk niet te vergeten: de Fietsweek in het Franse 
Barcelonette.

Veel leesplezier namens de redactie

Jac en Marc
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Notulen Algemene Vergadering van 23 februari 2018
1. Opening. 
De voorzitter Stephan Eltink opent de vergadering. Jeroen 
Manders, Wim Camp, Familie Thijs, Anneke Hekker, Rik 
Meessen, Cees Vinck, Erwin Bovens, Peter Klarenbeek, 
Ton Vissers, Maikel van den Eijnden, Cees van 
Sambeeck, Jos van Horrik en Marian Zwart hebben zich 
afgemeld voor de ALV.

2. Notulen AV van 10 november 2017.
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

3. Mededelingen van het Bestuur en 
ingekomen stukken.

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

De secretaris Marc Klaassen meldt dat er twee leden zich 
afgemeld hebben zijnde Jos van Ruler en Hans Dekker. 
Daartegenover zijn er vier nieuwe leden bijgekomen: 
Andre Smeulders, Patrick Groenen, John Deelen en 
Pierre Kees. 

Het bestuur attendeert de ALV erop  dat de jaarlijkse 
vernieuwing van NTFU pasjes is afgeschaft. We moeten 
het doen met de huidige pasjes die onbeperkt geldig 
blijven. Als je deze verliest of ze dermate beschadigd 
raken, dan kun je voor 5 euro een nieuwe aanschaffen. 

Stephan Eltink laat de ALV weten dat het bestuur de 
clubkampioenschappen deels willen veranderen. De 
Elegance Wissel- en de Piet Bosmans trofee zullen blijven 
bestaan. De kilometervreters prijzen genaamd Super 
Prestige Heren/Dames worden vervangen door een 
bijzondere prestatie prijs. Een bijzondere prestatie kan 
van alles zijn: terugkomen van een blessure, het fietsen 
van enkele mooie tochten, combinatie van fiets events, 
etc. Het bestuur zal de beslissing nemen aan de 
toekenning. 

De ALV gaat akkoord met dit initiatief. 

4. Bestuurssamenstelling.
Het bestuur heeft gezocht naar een bestuurslid 
verantwoordelijk voor de Elegance. Dit heeft helaas niet 
tot succes geleid. Het bestuur vraagt de ALV tot het 
instellen van een Commissie Elegance die bestaat uit Jos 
van Horrik, Peter Verlaan en de voorzitter Stephan Eltink. 
De ALV gaat akkoord. 

5. Jaarverslag 2017.
Geen commentaar op het jaarverslag 2017 en de 
voorzitter bedankt de secretaris die dit jaar het verslag 
gemaakt heeft. 

6. Financiën 2017 en 2018.
Exploitatieoverzicht 2017: Penningmeester Wim Collart 
presenteert de financiële 2017 getallen aan de ALV. De 
realiteit scheelt €2500 met de begroting van 2017 
vanwege het ontbreken van dat bedrag aan de 
sponsorgelden.  Hij attendeert de ALV om te gaan 
stemmen via de Rabobank Clubkas Campagne . Dit levert 
de club meer geld op aan sponsor gelden. 

Er zijn hogere kosten in het TCHeeze fietsweekend te 
bespeuren. Dit is te verklaren door het weggeven van een 
cadeautje aan de deelnemers. Het fietsweekend hield in 
2017 het 30-jarig jubileum. De helft van de helm actie is 
afgeschreven in 2017. De andere helft in 2018. Het jaar 
2017 kan worden afgesloten met een exploitatie 
overschot van bijna €1000. 

De ALV heeft geen verdere vragen omtrent het 
exploitatieoverzicht. 

Balans 2017: Wim leidt de ALV door het balans overzicht. 
Het verschil tussen 2016 en 2017 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat de financiën voor “Fietsen 
voor alle jaren” zijn afgehandeld. TCHeeze heeft een 
periode als bank gefungeerd en is in deze nu ontheven, 
omdat er een eigen stichting is opgericht. De ALV heeft 
geen vragen omtrent de balans. 

Kascontrole commissie 2017: de commissie (Gerard 
Dierick en Toos Kluijtmans) heeft flink gezocht maar niets 
kunnen vinden. Daarom is Gerard Dierick maar in het 
archief gedoken. In deze kwam het 2013 plan voor het 
financieel beleid naar voren. Ook de aanvraag voor 
subsidie in februari 2015 van Leny Thijs. Hij vroeg zich af 
wat er mee gebeurd is. Er is door het bestuur in het 
verleden en nu niet op terug gekomen. 

Enfin, de kascommissie stelt de leden voor om de 
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 
financiële beleid over 2017, hetgeen wordt geaccordeerd 
door de leden. 

Voor het nieuwe jaar is er in de kascontrole commissie 
vervanging nodig van Gerard Dierick. Naast Toos 
Kluijtmans zal Michiel van der Veen de rol op zich nemen. 
Mark Smit meldt zich als reserve aan en zal een jaar later 
doorschuiven. 

Begroting 2018: Wim Collart bespreekt de begroting van 
het jaar 2018. De verwachting bestaat dat er een 
exploitatie overschot van ongeveer €1750 zal zijn. Er is 
een aantal jaren geleden een financieel beleidsplan 
opgesteld. De doelstelling was en is om een laag risico te 
houden en dus genoeg geld te hebben, voordat grote 
uitgaven gemaakt worden. Dit is in het huidige jaar ook 
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zichtbaar. Vandaar dat het bestuur ook besloten heeft tot 
de actie met de helmen. 

Er wordt gevraagd of de aanhanger en de wielen nog in 
orde zijn en dit wordt bevestigd.

Pieter Groenveld vraagt de penningmeester of het 
verstandig is om een reservepot aan te maken voor 
risico’s. Hij pleit voor zo een constructie voor het volgende 
jaar. Wim geeft als reactie dat het eigen vermogen 12K 
euro is en daarmee ruim voldoende. Het is niet 
gebruikelijk om een extra reservepot te creëren voor 
ongedefinieerde risico’s. Daarnaast is het eigen vermogen 
ruim voldoende om een mogelijke tegenvaller op  te 
vangen. 

Op  de vraag wat verstandig is aan eigen vermogen is het 
voorzichtige eerste antwoord: “in de orde van grootte van 
de jaaromzet”, al moet ook worden opgemerkt dat de 
vereniging erg weinig vaste lasten heeft, dus dat moet 
ruim voldoende zijn. 

De ALV gaat akkoord met de begroting 2018 

7. Mededelingen Commissies.
De commissies Elegance en Elite/Prestige hebben weer 
een mooi programma samengesteld. Het is een variatie in 
de richting van alle windstreken. Ook hebben we extra 
100+ ritten in het programma verwerkt. Dit was ook 
kenbaar gemaakt in de TCHeeze enquete. 

In het zaterdag programma zijn de normale ritten weer in 
het programma opgenomen: Hageland, Mendig Budel, 
JNC, Diekirch. Ook heeft bestuur in samenspraak met 
Theo Thijs en Ad van Asten besloten om 3 ritten van het 
zaterdag programma mee te laten tellen voor de Piet 
Bosmans trofee. Een van de drie zaterdag ritten zal 
eindigen met een BBQ (deelnemers zal verzocht worden 
om een bijdrage). De BBQ (en rit) is voor alle groepen 
mogelijk. De afstanden zijn aangepast. 

Het bestuur heeft Peter Rothuizen en Geurt te Biesebeek 
verzocht om andere zaterdag ritten voor te stellen. Daar 
zijn twee uitgekomen: de bergtoer van Ochten in Maart en 
de Kromme Rijnstreek tocht in September. Dit tot 
doelstelling om andere mooie plekjes in de omgeving te 
bezoeken naast de gangbare. 

De lijst met wegkapiteins is niet veranderd. Het bestuur 
verzoekt de leden om naar de wegkapiteins te luisteren 
maar om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen om de 
veiligheid te garanderen. Er zal in April wederom een 
wegkapiteins vergadering plaatsvinden om de start van 
het seizoen te bespreken. 

De volgwagen zal ook in 2018 achter het peloton rijden. 
De sleutel moet nu opgehaald worden bij Peter Rothuizen 
(Ketsheuvel 10). Het bestuur verzoekt de rijders om de 
gebeurtenissen tijdens de ritten te registeren in een 

boekje. Deze is te vinden in de volgwagen tas. Het doel is 
om bij te houden hoeveel nut de volgwagen heeft. 

De PR-commissie laat weten dat de toerflitsen dit jaar in 
drie uitgaves ontvangen mogen worden. De commissie wil 
wederom via de Kabel ofwel Horizon meer bekendheid 
van de club  te geven. De clubleden verzoeken om Heeze-
Leende 24 in te schakelen. 

Peter Rothuizen heeft met verve de taak van Mat 
Cremers overgenomen en presenteerde het tijdstip  en de 
locatie van het clubweekend nummer 25 van TCHeeze. 
Datum 25 tot 27 Mei 2018 in het Overijsselse Vasse. 

De ALV vraagt de tochten commissie om enkele Elegance 
ritten aan te passen vanwege het clubweekend en 
opeenvolgende lange ritten. De commissie gaat akkoord 
en zal deze veranderen in het programma. 

8. Pauze.
Even een kort momentje voor een drankje 

9. 9e TCHeeze Fietsweek.
Rob  Geilleit heeft een leuke verrassing in petto door via 
een App  de leden een aantal vragen te stellen. 
Wielervragen natuurlijk! Via deze vragen komen de 
aanwezigen langzamerhand erachter waar we ons gaan 
vertoeven de eerste week van September. De laatste 
vraag maakt het dan wel duidelijk : Barcelonette is de 
bestemming. De fietsweek commissie loopt daarna door 
de slides en geeft alle details weer. Deze slides zullen dan 
ook op TCHeeze internetsite te vinden zijn. Het is wel 
nieuwswaardig dat er al 15+ inschrijvingen voor de 
fietsweek zijn voordat de bestemming bekend werd. 

Oh ja, de vragen app van Rob  had ook een winnaar: 
Paola van Scherpenzeel was het slimste meisje van de 
klas! 

10. Uitreiking eerste helm.
TCHeeze heeft het overgrote deel van de helmen mogen 
ontvangen van Hans Daams. Het bestuur heeft besloten 
om de eerste helm aan het oudste mannelijke en jongste 
vrouwelijke clublid uit te reiken. Sjaak van Bree en Kim 
van Kessel mochten daarom de eerste helm ontvangen. 

11. Rondvraag en sluiting.
Er waren geen vragen meer aan het einde van de 
vergadering. De voorzitter Stephan Eltink sluit vervolgens 
de vergadering en nodigt de aanwezige leden uit voor het 
ophalen van de bestelde helmen, en natuurlijk tot het 
nuttigen van een drankje. 

12. Afhalen helmen.
Het bestuur stelt zich op  achter de buro’s en de helmen 
gaan als zoete broodjes naar de leden. Een goeie actie! 
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Wij zijn een club  met veel actieve leden en er is een schat 
aan ervaring binnen onze vereniging. Er zijn al veel mooie 
verslagen daarvan in de Toerflits gepubliceerd. Maar er 
zullen vast nog meer leden zijn die ooit hun grenzen 
hebben verlegd of een aansprekende prestatie hebben 
geleverd. Een deelname aan een evenement waar je 
jaren later nog stilletjes van nageniet of trots op bent. En 
dat hoeft natuurlijk niet per se op prestatief gebied te zijn. 
Het kan ook een mooi landschap zijn waar je doorheen 
gereden bent op  een fiets met bagage. De redactie wil 
graag van u weten “wat is de mooiste tocht die u ooit heeft 

gereden”? Voor de een is dat de keer geweest dat de 
Marmotte of de Maratona dles Dolomites op het 
programma stond. Voor een ander was dat met de fiets 
van Heeze naar Rome of langs de Donau van Passau 
naar Wenen. Voor mijzelf was dat het rijden van de 
Honderd Cols Tocht en ik wil daarmee in het volgende 
nummer deze nieuwe rubriek openen. Maar als redactie 
zijn wij overtuigd van het schrijftalent van onze leden en 
daar willen wij graag ruimte voor geven. Wij hopen op 
heel veel mooie verhalen die anderen misschien nog op 
ideeën kunnen brengen.
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Nieuwe rubriek “Mijn mooiste tocht”! ! Door Jac Zwart

Peter Rothuizen heeft dit jaar voor het eerst het 
Clubweekend georganiseerd, nadat Mat Cremers dit vele 
jaren heeft gedaan. De lat ligt dus hoog. Met de keuze van 
Tante Sien in Vasse en prachtige routes in Twente en 
Overijssel heeft Peter met steun van Theo Thijs de goede 
traditie van het Clubweekend kunnen voortzetten om de 
jubileum versie nummer 25 te realiseren.

Ik heb zelf de beslissing om mee te gaan pas een week 
tevoren genomen, mede na mailtjes van Peter dat er 
kamers waren vrijgevallen. Met wat puzzelen is ruimte 
gevonden. Ik ben tot nu toe vooral mee geweest naar de 
weekenden in België, Luxemburg en Duitsland, vanwege 
de hoogtemeters. Toen in de laatste jaren de keuze meer 
op Nederlandse bestemmingen kwam te liggen, was de 
aantrekkingskracht voor mij wat weg. Ten onrechte, bleek 
deze keer. Nederland is erg mooi en de gelegenheid om 
flink wat kilometers te maken in de seizoensopbouw 
maakte het voor mij en de anderen tot een succes.

Het weer was goed, zelfs wat aan de warme kant, vooral 
’s nachts. Overdag zijn we flink bijgekleurd en waren de 
bidons bij terugkeer helemaal leeg. Het hotel ligt in het 
centrum van Vasse, dat ten noordwesten van Ootmarsum 
ligt, op  slechts enkele kilometers van de Duitse grens. Het 
heeft een enorm gezellig terras, dat van de zon wordt 
afgeschermd door enorm bomen, zeer sfeervol. De 
bediening was uitstekend en de prijs zeer acceptabel.

Vrijdagmiddag en -avond arriveerden we, sommigen met 
flinke files. We waren met 20 personen, 7 Elite, 8 
Elegance en 5 wandelaars. Er was een lange tafel voor 
ons gereserveerd, waar het gezellig en goed eten was. Op 
zaterdag zijn we naar Dalfsen gereden, deels door het dal 
van de Overijssels Vecht (125 km). Op de terugweg was 
er een heuse beklimming: de Lemelerberg, met een 
hoogteverschil van 30 meter. Zie het bijgaande profiel. Er 
blies een stevig windje op  de weg terug, waar ook de 
Elegance mee te kampen had. Zij hadden ongeveer 
dezelfde route, maar draaiden wat eerder om (80 km).

’s Middags hebben we eerst op  terras wat gedronken, 
daarna heerlijk buiten gegeten. Enkelen van ons, 
waaronder uiteraard Hans Smits, hebben de finale van de 
Champions League gekeken, waarin Real Madrid won van 
Liverpool.

Ook op  zondag was het warm. De route (80 km) verliep 
voor beide groepen eerst naar het Westen en toen 
Noordwaarts Duitsland in. Langs soms kaarsrechte (niet 
altijd even goede) wegen, bereikten we Üelsen, in een 
klein heuvelgebied. We dronken koffie. Daarna stegen we 
naar 86 meter, met uitzicht op het Twentse land. Via een 
lange afdaling aan de Duitse kant, reden we Nederland 
weer binnen en via Lattrop  en Ootmarsum reden we over 
een paar heuvels terug. Het werd wat bewolkt, maar het 
onweer bleef gelukkig uit.

We kunnen terugzien op een prima weekend, met voor de 
Elite meer dan 200 mooie kilometers, met dank aan Theo 
Thijs, die zoals we gewend zijn, de routes heeft gemaakt. 
We zien weer uit naar volgend jaar.

Tot slot, zoals eerder vermeld was dit nummer 25 in de 
TCHeeze clubhistorie. Speciale attentie mag uitgaan naar 
Ger en Joke Peeters die aan alle versies deelgenomen 
hebben.

Clubweekend 2018 in Vasse (1)! ! ! Door Rob Geilleit
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Op  vrijdag 25 mei rond het middaguur zijn we vertrokken 
naar Vasse in Overijsel. Na aankomst bij ons hotel, Tante 
Sien, zijn we nog even op  het terras gaan zitten. 
Vervolgens hebben we binnen nog kunnen genieten van 
een lekker dinner. Om het dinner te laten zakken zijn een 
aantal dames Vasse lopend gaan verkennen. Bij 
terugkomst was er niemand meer te bekennen, later bleek 
dat de rest ook was gaan wandelen. Verder een gezellige 
avond gehad. 

Zaterdagochtend, na een stevig ontbijt, zwaaide een 
aantal dames de fietsers uit en zijn ze zelf nog een stuk 
gaan lopen. Ze zijn van Vasse naar Mander gelopen en 
hebben in Mander nog de route van de Mandercirkels en 
het dal van de Mosbeek gelopen. Ondertussen was 
Willemien haar Thaise hoedje kwijtgeraakt en kon het niet 
meer vinden. We hebben de route vervolgd en zijn 
tussendoor als rust even gaan lunchen. Vervolgens zijn 
we weer verder gelopen en zijn we uiteindelijk een drankje 
gaan nuttigen op  het terras van Tante Sien. En je raadt het 
nooit, het hoedje van Willemien is terug gevonden. 

’s Avonds hebben we weer van een heerlijk dinner kunnen 
genieten en zijn we nog een stukje gaan wandelen. We 

kwamen langs een goed verzorgde kruidentuin en hebben 
onze naam achtergelaten in het gastenboek. Bij 
terugkomst hebben we met z’n allen nog gezellig buiten 
gezeten. Na deze intensieve dag zijn we op  tijd gaan 
slapen.

Zondagochtend waren we weer vroeg uit de veren. We 
hebben lekker ontbeten en de fietser waren op  tijd weer 
vertrokken. Wij zijn met de auto naar de Paarden Slenkte 
gereden. Toen wij daar aankwamen hebben we nog een 
kopje koffie gedronken met verschillende lekkernijen erbij. 
Vervolgens zijn we gaan wandelen langs bossen en 
waters. Er waren veel kikkers te vinden, die bij elkaar veel 
lawaai maakten. Na de wandeling hebben we bij het 
beginpunt nog een ijsje gegeten. Daarna zijn we terug 
gegaan naar hotel Tante Sien, waar de fietsers al weer 
terug waren. Als afsluiter hebben we met z’n alle genoten 
van een heerlijke lunch en hebben we flink kunnen 
bijkletsen. Het was een heel fijn weekend met veel zon. 
Het was een gezellige groep  mensen, die voelde als een 
hechte familie. 

Met dank aan Peter en Ingrid Rothuizen die deze locatie 
voor ons hebben uitgezocht. 

Clubweekend 2018 in Vasse (2)! ! ! Door Tonny den Ouden



 

 

Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze

Velen van ons gebruiken Garmin Basecamp  om de routes 
op de Garmin te zetten. Vooral blijven doen! Hoe meer 
leden de route op  de Garmin hebben des te veiliger de rit 
verloopt.

Maar voor diegenen die een Garmin 810/820/520/1000 of 
1030 hebben (ofwel een met BlueTooth technologie) kan 
het handiger. Op je telefoon heb je waarschijnlijk al de 
Garmin connect app geinstalleerd. 

Eerst ga je gewoon naar de TCHeeze site naar de locatie 
waar de GPX file staat (let wel het werkt niet met de GDB 

files, ik hoor graag tips). Druk op  de GPX file en 
vervolgens krijg je de melding “open in connect”. De 
connect app  wordt geopend met het verzoek om de gpx 
toe te voegen aan een categorie. Je kunt de naam 
aanpassen of andere details veranderen. Tenslotte 
opslaan en je rit is toegevoegd. Via de Garmin connect 
app  synchroniseer je de rit met je Garmin en klaar ben je. 
Geen Basecamp meer, geen PC in het midden nodig.
Deze manier van uploaden moet ook kunnen via 
whatsapp  of emails! Ik zou zeggen probeer het en laat de 
redactie vooral weten of je nog meer tips hebt.
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Stay connected with your Garmin!! ! Door Marc Klaassen

Sportieve aspiraties ! ! ! ! ! ! door Nyls Kiestra

De meeste mensen van de tourclub  zullen mij al wel 
kennen: Nyls Kiestra; onderhand al weer ruim 6 jaar 
tourclublid. Een poosje geleden werd mij de vraag gesteld 
of ik een stukje kon schrijven voor de tourflits. 

Achterliggende reden was dat ik weer eens een sportieve 
uitdaging was aangegaan en het wel leuk leek om ook 
eens iets anders dan wielrennen alleen aan bod te laten 
komen. Welnu, ik neem jullie graag even mee naar twee 
fantastische ervaringen op  dit gebied, welke ik het 
afgelopen halfjaar heb  ondernomen: de beklimming van 
de hoogste berg van Afrika en een fietstocht van Praag 
terug naar huis.

Kilimanjaro.
Van hetgeen ik van Afrika gezien heb, ben ik diep  onder 
de indruk. Vooral mijn verblijf afgelopen jaar op  een 
missiepost bij de Maasai heeft mij diep  geraakt. 
Voornamelijk de Maasai zelf: ze leven heel dicht bij de 
natuur en ze zijn altruïstisch en vredelievend. Echter de 
beklimming van Afrika’s hoogste berg bleek toen niet 
mogelijk en was iets wat mij nog wel heel leuk leek. 

Kilimanjaro (letterlijk: witte berg) is feitelijk de benaming 
van een bergmassief in het noord-oosten van Tanzania, 
bestaande uit een aantal strato-vulkanen waaronder de 
Kibo (5895 meter) en de Mawenzi (5149 meter). Velen 
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hebben het dus over de (beklimming van) de Kilimanjaro, 
terwijl het einddoel feitelijk de Kibo is. Dit is tevens de 
hoogste berg van Afrika en de enige waarop  nog eeuwige 
sneeuw te vinden is, voornamelijk in de vorm van 2 
gletsjers.

Welnu, afgelopen februari heb ik de bijna 5900m hoge 
‘Kibo’ bedwongen! Via mijn contacten bij de Maasai heb  ik 
de ‘crew’ kunnen regelen. Joy (37 jaar) was mijn berggids 
en hij heeft de Kibo al meer dan 300 keer bedwongen en is 
daarmee een zeer ervaren gids. Hij heeft een kok en 5 
dragers geregeld en daarmee waren we compleet!.

Joy (rechts), met kok Dulah (achter) en de 5 dragers.

De tocht besloeg 4½ dag naar boven en 1½ dag naar 
beneden. Het is zeer indrukwekkend hoe het landschap 
veranderd van tropisch laagland, daarna regenwoud, via 
de rotsachtige lage begroeiing naar het dorre alpine 
landschap. Als laatste, ter hoogte van het basiskamp  op 
5000m, kom je in de echte hooggebergte zone terecht. De 
luchtdruk is aanmerkelijk lager en grote inspanning wordt 
meteen afgestraft. Om een indruk te geven: de beklimming 
vanaf het basiskamp tot de top  ben ik met Joy om 1 uur ’s 
nachts gestart en het was ‘slechts’ 7 kilometer klimmen, 
maar we hebben er maar liefst 6 uur over gedaan! 
Ondanks de kou (op  de top  is het tussen -/-5 en -/- 25 
graden) en helse wind, is het toch vooral de hoogte zelf die 
parten speelt. Hoogteziekte komt veel voor en ikzelf heb  er 
ook last van gehad. Desalniettemin is de vreugde immens 
als je op de top staat om 7 uur ‘s ochtends!

Lang niet iedereen haalt de top, maar toch heeft een 
redelijk getraind persoon (zoals bijna iedereen van de 
tourclub) goede kans de top te kunnen halen. Wat dat 
betreft is het net als bij wielrennen: een goede instelling, 
goede kleding(!) en alertheid zijn al heel belangrijke 
voorwaarden om de tocht te kunnen volbrengen. En de 
hoogteziekte: daarop valt nauwelijks te trainen. Het is geen 

De top is bereikt; ik was niet alleen; het is onderhand een 
hele ‘índustrie’ geworden waar goed geld mee verdiend 
wordt.

kwestie van goede of minder goede conditie, maar geluk 
(of pech) hebben. Alleen zeer ervaren berggidsen hebben 
er weliswaar geen last meer van, maar zelfs heel goed 
getrainde ‘laagland’-atleten kunnen het bezuren!

Praag-Heeze.
Na de beklimming van de Kibo was mijn verhaal afgelopen 
halfjaar nog niet compleet. Net als ieder jaar wordt er in het 
voorjaar een week gefietst. Dit jaar stond Praag-Heeze op 
het programma wat ik met 4 vrienden in een week tijd heb 
afgelegd.

Zondagmorgen 04:00 uur: de wekker gaat af. Vanuit 
Airport Eindhoven gaan in alle vroegte 5 mannen met 
gevulde fietsdozen naar Praag. In Praag aangekomen, 
wordt in de aankomsthal alles weer in elkaar geschroefd, 
bagage op de dragers en… gaan!

Met ca. 130 kilometer per dag hebben we 1 nacht in 
Tsjechië doorgebracht, 2 dagen in voormalig Oost-
Duitsland (prachtig: door Thüringen tot 900m hoogte) en 
daarna nog 3 nachtje in voormalig West-Duitsland. 

De eerste dag was zwaar; het was warm en met weinig 
nachtrust een hele toer de laatste 30 kilometer het tempo 
erin te houden. De dagen erop went het lichaam aan de 
inspanning en ging het steeds beter. Een vriend van mij 
wist me toen te vertellen dat je gedurende de week niet 
beter wordt, want het lichaam heeft geen tijd te herstellen. 
Maar toch voelde het alsof elke dag beter ging!
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Wat is een weekje weg op de fiets toch lekker! Het 
veranderende landschap, de monotone tred van de 
pedalen, de koffiepauzes, het mooie weer, de vrolijkheid, 
de mooie dorpjes en stadjes. Vooral dat laatste: het heeft 
mij weer eens duidelijk gemaakt hoe mooi Duitsland toch 
is! Vanaf de snelweg ben je je dit niet zo bewust..

Maar… het is ook afzien: alweer een steile beklimming… 
En dan komt het credo van de echte fietser naar boven: 
Opgeven is geen optie zolang je jezelf voorhoudt: 
doorgaan!

Ik hoop  dat eenieder van deze mooi trips ook inspiratie op 
kan doen of anders: weer leuke zondagmorgenritten 
rijden!

We kwamen o.a. door het stadje Alsfeld (Hessen)
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Bimbach Rhön Radmarathon! ! door Mark Ramakers en Thijs van Dam

Pinksteren, een weekend waarin gefietst word door het 
gehele gezin..

Zaterdagochtend, Thijs, Kris, Toon ,Dianne en ik zelf 
staan klaar om te vertrekken naar het Röhn gebergte in 
het midden van Duitsland. De Bimbach rhön rad 
marathon is het fiets tochtje waar we naar toe gaan. We 
komen aan in het altijd gezellige Fulda. We slapen in een 
oude bakkerij die omgebouwd is tot appartement met 3 
slaapkamers.

Alle luxe voorhanden. Het weer is goed tot zeer goed en 
we bereiden alles alvast voor om de dag erna tijd over te 
hebben. 180 km fietsen en ruim 3100 hm staan er op  het 
programma. We gaan die avond opzoek naar de 
startnummers bij het evenementen terrein in Bimbach. 
Het terrein staat vol met caravans, campers en tenten. 
Overal ruik je de geur van de BBQ  en de grote Duitse 
Weizen glazen vinden hun weg naar de dorstige onder 
ons. De leeftijd varieert van 10 tot ruim boven een 
gezonde leeftijd om zover te willen fietsen. Gelukkig heeft 
de organisatie weer voldoende keuze mogelijkheden 
geboden om te fietsen in afstand en hoogte meters. 28 t/
m 258 km met een variërend hoogte profiel van 200 t/m 
4600 hoogte meters. Voor iedereen wat te kiezen. De 
startnummers ophalen is een feit. We kunnen niet meer 

terug. De training tot dit moment is voor Thijs voldoende 
geweest. Weekje Garda meer heeft hem goed gedaan. Ik 
zelf heb  de 500 km training er op  zitten waar mee ik denk 
dat het wel gaat lukken. Een week eerder heb ik de Klim 
classic ook gefietst en die is me goed bevallen. We lopen 
nog een keer een rondje op  het evenementen terrein en 
gaan terug naar ons appartement. 

Toch nog even kijken of we alles hebben klaar staan. 
Fiets check, helm check, schoenen check. Ik zeg gas er 
op morgenvroeg.

De ochtend is daar. De zon schijnt boven de horizon uit. 
De temperatuur is nog wat aan de frisse kant maar zal 
gedurende de dag ruim oplopen boven de 25 graden. De 
eerste meters naar Bimbach doen we rustig aan. 
Appartement uit en meteen 800 meter klimmen met 
gemiddelde stijging van 7%. We zijn warm. Thijs zit lekker 
in zijn vel en ik ga duimen dat de training voldoende is 
geweest. Op  de eerste post weten we waarom we deze 
tocht alweer voor de tweede keer aan het fietsen zijn. 
Super organisatie van begin tot het einde. Eten, drinken, 
service, uitpijling, alles is op  en top  geregeld. De eerste 
post even kort een drankje, stempeltje en wat koeken in 
slaan. Vertrek naar de volgende post. We fietsen via 
verschillende mooie en uitgestrekte landschapsstijlen na 
het hoogste punt van deze tocht. Der Wasserkuppe met 
906 meter de hoogste berg in het Rhön gebergte. Boven 
op de top  ligt een mooi vliegveldje met verschillende 
leuke winkels en restaurants. We genieten even na van 
de inspanning en het uitzicht bij dit mooie zomerse weer 
en gaan dan beginnen aan de langste en mooiste 
afdaling in deze tocht. De snelheden blijven bescheiden 
onder de 80 km per uur. Ruime brede wegen. Super strak 
asfalt en weinig tot geen bochten waar je de remmen 
dient in te knijpen. De volgend post dient zich aan. Thijs 
geeft aan dat hij slechte herinneringen heeft aan deze 
post. Ik zeg gewoon doen Thijs bordje pasta….. Thijs 
slaat de pasta over en neemt wat vlaai en koeken tot 
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zich. Kop  zoute soep en veel drinken. Ik waag de gok voor 
een bord pasta. Niet te veel en gewoon alleen maar pasta 
saus zonder vlees. Kopje soep  met veel zout. Veel 
drinken en ook nog een paar snoepjes mee pikken. We 
vertrekken en weten dat we meteen de hoogte in moeten. 
De eerste meters heb  ik het idee of er iemand aan mijn 
fiets hangt. Niet vooruit te branden ben ik. Thijs grinnikt 
en zegt, “Lekker toch die pasta”. Ik kijk hem aan en merk 
dat het lastig gaat worden om niet te schelden. Ik 
verzamel alle moed en trap  meter voor meter naar boven. 
Gelukkig ben ik na een uur weer terug naar normaal. 
Geen Pasta volgend jaar roep  ik naar Thijs. Samen 
beginnen we aan de laatste kilometers die over een mooi 
glooiend landschap  tussen weiden en velden, langs 
bossen en rivieren. Alles ligt in het landschap  verscholen. 
Zo ook de laatste niet aangekondigde klim van 8% over 
een kleine 2 kilometer. Vervelend zo aan het eind als je 
verwacht dat er geen bultje meer komt. We komen aan bij 
de finish waar de feest vreugde al los gebarsten is met de 
fietsers en hun begeleiders en supporters. Friet mit 

Bradwurst, Weizen, und ein schönes fraulein zum 
servieren. Duitsers weten precies hoe ze een uitgeput 
mens moeten bedienen. Bimbach bis nächstem jahr. 
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What’s up, dude?! ! ! ! ! ! ! door Thijs van Dam

Op  een zaterdag middag viel er een uitnodiging van John 
Knoops in de bus. Zijn winkel in Mierlo bestond 10 jaar en 
hij wilde dat dat met zijn klanten vieren. Voor de BMC 
klanten had hij een speciale dag georganiseerd. Cadel 
Evans , oud Tourwinnaar ( 2011 ) en  wereldkampioen op 
de weg ( 2009 ) en uiteraard BMC rijder kwam een tochtje 
fietsen rondom Mierlo en de eerste 25 klanten die 
reageerden op  de uitnodiging mochten meefietsen. Ik 
natuurlijk als de wiedeweerga gereageerd. Een paar 
dagen later kreeg ik de bevestiging. 25 maart was een 
van de eerste mooie fietsdagen van 2018 wat op  zich al 
een cadeautje was. Het aantal deelnemers was 
opgelopen tot 40. Vanaf de aankomst was het een en al 
verwennerij :
★ Over de rode loper ontvangen en fiets werd voor je 

gestald,
★ Omkleden in BMC tenue, ( cadeautje van de zaak )
★ Er was een echte koffiebar met vers gebrouwen 

koffie van IL MAGISTRALE CYCLING COFFEE,
★ Cadel Evans wordt ontvangen en schudt iedereen  

persoonlijk de hand,

★ Sportrepen, bananen en nieuwe bidons gevuld met 
sportdrank voor iedereen,

★ Fietsen met Cadel Evans naar de koffiepauze 40 
km verderop in de Brabantse Hoeve in Volkel.
( Wat zijn de overeenkomsten/verschillen met deze 
fietsen?)

★ Kruispunten worden afgezet, er wordt gefilmd en 
gefotografeerd vanuit rijdende auto’s en drones,

★ Na de terugtocht staat de Kwaremont klaar,
★ Evenals de soepen, salades en pasta’s,
★ En dat allemaal op de zonovergoten 

binnenplaats van de fietswinkel,
★ Nog een fotomomentje met Cadel en dan zit 

het er al weer op.

Aan gesprekstof uiteraard geen gebrek als je met een 
groep  BMC rijders op  pad gaat. In de drie kilometer die ik 
met Cadel Evans op  kop heb  gereden waren de nieuwe 
toegepaste technieken , schijfremmen, frameopbouw de 
onderwerpen van gesprek. Het blijft een materiaalfreak en 
een echte dude.
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Op  een donkere winterse dag afgelopen december werd 
ik door Niels via Facebook getipt over een nieuwe 
toertocht in België. De Epic 300, die – zoals de naam al 
verklapt – 300 lange kilometers zou omvatten in het mooie 
Vlaamse fietsgekke land. Startplaats Oostende, en dan 
via Oudenaarde weer terug. Als je het zo typt is het zo 
gedaan, in het ‘echt’ zou het toch wel andere koek worden 
dachten we zo. Maar goed, eigenlijk hadden we wel zin in 
iets anders en geks, dus hadden we besloten ons aan te 
melden. Dat zouden we ook snel moeten doen, want er 
zou slechts plaats zijn voor 300 deelnemers. Met 
startnummers 38 en 39 was het ruimschoots gelukt 
dachten we. Uiteindelijk gingen 539 mensen van start.

De start zou op  21 april om 7.00 uur in de ochtend 
plaatsvinden bij Hotel Vayamundo aan de kust van 
Oostende. Daarom hadden we ook meteen daar maar 
een overnachting geboekt. Na een reis door alle 
werelddelen (door een file-tip  van de navigatie kwamen 
we in de grootste achterbuurten van Antwerpen terecht, 
waarbij we bang waren dat de fietsen binnen één seconde 
van de dakdrager geplukt zouden worden) kwamen we 
aan in het hotel. Als het aan Niels had gelegen waren we 
‘gewoon’ met fietsen op het dak de parkeergarage 
ingereden. Dat leek me toch niet zo’n goed idee. Dus op 
het schuine parkeerdek de bikes toch nog maar even 
ontkoppeld. Anders hadden we niet eens kunnen starten. 
Gebroken carbon rijdt nu eenmaal niet zo lekker.

Het hotel was redelijk grijs. En dan bedoel voornamelijk 
de gasten. We waanden ons in het bejaardenhuis, waar 
heftig werd gekaart en gekakeld. In combinatie met een 
geestdodende Belgische promotie/degradatieklapper uit 
de Jupiler Pro League werd het de avond van ons leven. 
De roze legging van de veel te dikke mevrouw tijdens het 
‘waggelend’ buffet bracht nog enigszins kleur in de dag. 
Evenals het ‘stapelen’ tijdens het diner. We hebben 
werkelijk waar alles in onze kraag geduwd onder het mom 
‘dit zouden we morgen wel eens nodig kunnen hebben’. 
Gelukkig was de nacht minder memorabel.
Met de nodige wedstrijdspanning in ons lijf (Lees: Niels 
als een gierton aan de gang in ons mooie appartement) 
waren we in alle hectiek als een van de laatsten bij de 
start. Eerste worden zat er eigenlijk al niet meer in, 
daarvoor zouden we al teveel mensen in moeten halen 
(knipoog). Maar het was in ieder geval niet handig om zo 
achteraan te starten, want al snel fietsten we tussen het 
‘uitschot’ der deelnemers. Dat bedoel ik niet verkeerd, 
maar er waren mensen bij die nog nooit in een groep 
gereden hadden en zich schromelijk hadden overschat bij 
inschrijving, misschien hadden ze een 0 over het hoofd 
gezien. Maar goed, de eerste kilometers vorderden en we 
kwamen in een wat uitgedunde groep  terecht. Het tempo 
was goed, we konden mooi de andere bordjes leegeten 
zoals dat zo mooi heet. Aangezien we dat de avond 

ervoor al flink geoefend hadden was dat geen enkel 
probleem. Totdat Niels moest pissen en bleek dat we in 
een niemandsland terecht waren gekomen. Voor ons lag 
een inhaaltocht van zo’n 25 kilometer ‘windtegen’ langs 
een nietszeggend kanaal, totdat we in een dorpje ineens 
weer aansluiting vonden bij de groep. Traag stoplicht in 
Roeselare, bedankt! Daarna werd het temp wat 
opgeschroefd en vonden we aansluiting bij de Groene 
Ferrari-boys. Een clubke enthousiastelingen die er een 
goei straf tempo in hadden. Niels en ik zaten vervolgens 
in een zetel. Mooi op  de 4e  rij, uit de wind, lekker 
peddelen op  weg naar Oudenaarde. Op  het parcours van 
de fameuze Ronde voelden we ons als een vis in het 
water. Tijdens de vele leuke en uitdagende klimmetjes 
lieten we de Ferrari-trein achter ons. Bergop sputterde 
het volbloed raspaard. Dit betekende weer enkele 
kilometers met zijn tweeën vol in de wind, totdat de 
volgende post opdoemde in het parcours. Daar stonden 
we natuurlijk zo uitbundig tijd te rekken totdat de Ferrari-
trein weer aan de horizon verscheen. En met een handje 
winegums en een koek in de zak sloten we daarna weer 
mooi aan, op naar de volgende serie klimmen.

Het lijkt nu of het allemaal is komen aanwaaien, dat is 
zeker niet het geval. We hebben er écht wel voor moeten 
fietsen hoor. Na een lekke band moesten we vol in de 
achtervolging, we hebben op kop gesleurd, tempo 
gemaakt, kop  over kop gereden op  de terugweg langs de 
imposante graven en monumenten uit de Eerste 
Wereldoorlog. En dat bij temperaturen van ver boven de 
28 graden. Eigenlijk vlogen de kilometers in een vloek en 
een zucht voorbij. De groep  was aan elkaar gewaagd, het 
tempo was flink te noemen, vooral aan het eind toen we 
de finishlijn roken. Alleen had de organisatie ons wel even 
bij de neus cq. ballen. Op  de Garmin stond inmiddels 295 
kilometer toen we een bord naderden….”Nog 10 
kilometer”….. En boem…weg was de moraal van de 
groep. Dat heeft er echt even een kilometer of 2 ingehakt. 
Oostende werd uiteindelijk met een flinke tegenwind 
bereikt, waar we de 305.9 kilometer op  de teller konden 
noteren. En dat in 10 uur, 7 minuten en 35 seconden. Een 
mooie 30,2 gemiddeld, met in totaal 1944 hoogtemeters. 
Moe, voldaan en trots konden we de fles Chimay-bier en 
het ‘Epic300 finisher T-shirt’ in ontvangst nemen. 
Uiteindelijk hadden 391 deelnemers de tocht volbracht. 
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Epic 300  Stijn van Meerwijk / Niels Brussé
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Heleen van Steekelenburg
Ik ben Hélène van Steekelenburg, geboren en getogen in 
het Westland. Daar waar de lucht oranje kleurt door alle 
assimilatieverlichting van de glastuinbouw. Dit is het 
gebied tussen Den Haag, Hoek van Holland en 
Rotterdam. Ik heb  daar zo’n 46 jaar doorgebracht en 
inmiddels ruim 3 jaar geleden voor de liefde verhuisd 
naar het skone Geldrop  omdat ik over ene aangename 
Brabander struikelde, Erwin Bovens. (fietst ook wel eens 
een tochtje mee bij deze club�) Naast mijne Brabander 
heb  ik 2 heerlijke zonen van 22 en 19 jaar oud, welke 
helaas op  afstand wonen omdat zij in het westen zijn 
gebleven, en hier in Brabant nog 2 kado-kinderen van 10 
en 11 jaar. 
In een ver grijs verleden altijd fanatiek aan het handballen 
en turnen geweest, maar helaas door een knieblessure bij 
het handballen kreeg ik op  mijn 17e de mededeling dat er 
voor mij in het vervolg geen andere sport meer mogelijk 
was dan fietsen en zwemmen. Nu is het Westland ook 
een gebied met enorm veel recreatieve wielrenners, dus 
een clubje medefietsers was zo gevormd en zo heb  ik 
jaren geleden al wat gefietst. Maar mijn knie bleef mij af 
en toe dwarsbomen waardoor het helaas een aantal 
keren weer terug bij af was en er lange fietsloze perioden 
volgden. 
Maar dus nu sinds een paar maanden lid bij jullie mooie 
club TC Heeze. Ik voel me in die korte tijd al erg thuis en 
dat komt zonder meer door de gezelligheid en het 
rekening houden met binnen de groep. Zo gingen de 

eerste ritten af en toe op mijn tandvlees en heeft de groep 
mij echt thuisgebracht. Daarnaast hebben jullie het erg 
goed geregeld vwb  de volgauto en de voorrijders in elke 
groep. Dat is voor mij nieuw en bevalt erg goed. 

Mochten jullie een keer gezellig in het echie willen 
kennismaken... jullie kunnen mij herkennen aan een 
ietwat ander taaltje dan jullie gezellig Brabantse tongval 
en natuurlijk aan mijn rode Jan Jansen- museumstuk. 
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Nieuwe leden stellen zich voor


