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Van de voorzitter
“Iedereen wijkt af van het gebaande pad. Gravelen wordt plots omarmd door de hele wie-
lerwereld” stond boven een artikel in het AD van 17/11. Journalist en voormalig profrenner 
Thijs Zonneveld schetst hoe deze relatief nieuwe tak van wielersport inmiddels is uitge-
groeid tot een hype. Steeds meer onverharde stroken doen hun intrede in profkoersen. In 
Nederland is inmiddels het eerste NK Gravelen verreden in Epe. En in 2022 start de UCI een 
Gravel World Series waarmee gravelaars zich kunnen kwalificeren voor een heus WK. 

Dat gravelen een nieuwe hype zou zijn die plots wordt omarmd, herken ik niet. Op de 
website staan gravel routes van Michael, Piet en Geurt die teruggaan tot 2015! Binnen WTC 
Houten wordt dus al jaren enthousiast gegraveld door een groeiende groep liefhebbers. We 
zijn onze tijd dus ver vooruit!

Wat is de charme van gravelen? Een fiets met iets bredere banden biedt gewoon veel meer 
routemogelijkheden, weg van het asfalt en dwars door de natuur over onverharde wegen. 
Waar de trend op de weg is om steeds sneller te gaan rijden, ligt het accent bij gravelen 
meer op de duurprestatie, een beetje meer techniek, maar bovenal genieten van de natuur. 
Zeker in de herfst zijn er prachtige tochten te maken over onverharde bospaden.

Matigen van snelheid en genieten van 
de omgeving is trouwens sowieso iets 
om aandacht aan te geven. Laten we 
leren van afgelopen jaar en meer letten 
op de afgesproken snelheden. Zodat we 
allemaal kunnen genieten van het fietsen 
en er geen mensen afhaken omdat er 
te hard gereden wordt. Een beetje naar 
elkaar omkijken dus. Een mooie Kerstge-
dachte en een goed voornemen voor het 
volgende wielerjaar, zowel op het asfalt 
als in het bos!

Eric van Vliet

Van de toercommissie
De wereld verandert, de fietswereld verandert en WTC Houten verandert ook. Ja, ook de 
WTC. Zo is geleidelijk het in clubverband mountainbiken geheel van onze toerkalender ver-
dwenen. Tegelijkertijd heeft - in lijn met een wereldwijde trend - het  gravelbiken een hoge 
vlucht genomen. Niet zelden staan er in de winter meer dan tien gravelaars op zondagmor-
gen bij het clubhuis.
Vanwege die grote belangstelling voor het gravelen hebben we webmaster Piet de Boer 
gevraagd het mogelijk te maken om op de digitale presentielijst bij de zondagse Winterrit 
aan te geven of je interesse uitgaat naar een gravelrit in B of C tempo. Het leek de toer-
commissie een goed idee om vooraf via de presentielijst te kunnen zien of er qua tempo 
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enigszins homogene groepen kunnen worden gecreëerd. Die tempo’s zijn bij het gravelen 
overigens niet heel scherp gedefinieerd en er kan afhankelijk van de opkomst ook zeker 
gemixt worden. We zijn te zijner tijd benieuwd naar jullie ervaringen.
In goed overleg hebben de gravelaars ook het plan opgevat om periodiek een verlengde 
gravelrit te rijden. De eerste was op 21 november en voerde naar de Binnenveldse Hooilan-
den, het laaggelegen gebied tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Een dergelijke pro-
grammawijziging wordt altijd via het forum gepubliceerd, niet in de laatste plaats vanwege 
het afwijkende starttijdstip.

Een ander nieuw onderdeel van de toerkalender zijn de virtuele fietsritten in Zwift. Net 
als vorig jaar staat er iedere dinsdagavond om 20.00 uur een clubrit gepland van 60 tot 
90 minuten in een van de virtuele werelden van Zwift. Inmiddels is er door WTC-groepjes 
gefietst op de vulkaan van Watopia, op het WK parcours van Innsbruck en over het glooi-
ende parcours van la douce France. Ook tijdens de virtuele ritten geldt het credo: ‘samen 
uit, samen thuis’, mede mogelijk gemaakt voor de magie van Zwift. Zo lang je blijft trappen 
blijft de groep bij elkaar, ongeacht hoe hard je fietst. Een echte inclusieve clubactiviteit 
dus, die wordt gecoördineerd door Menno van Bohemen. Aan het eind van iedere rit wordt 
afgesproken wie de volgende route organiseert en de Zwiftende clubleden daarvoor een 
uitnodiging stuurt. De geplande route wordt tevens van te voren op het forum gezet. Daar 
staat ook uitgelegd hoe  je mee kunt doen en je kunt er terecht met eventuele vragen.
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De toercommissie heeft er behoefte aan om de leden - in voorbereiding op 2022 - een aan-
tal stellingen voor te leggen. Dat kunnen stellingen zijn over bijvoorbeeld de groepsgrootte, 
de noodzaak (of niet) van ingeroosterde toerleiders, de kruissnelhedentabel etc.
Vervolgens willen we de traditionele toerleidersvergadering dit keer in januari beleggen 
zodat we eventuele met de toerleiders besproken nieuwe inzichten op de ledenvergadering 
begin maart kunnen delen. Wij zijn van plan onze stellingen in december via elektronische 
weg aan je voor te leggen.

Tot slot herinneren wij jullie eraan dat het Clubweekend in de Eifel gepland is van vrijdag 
10 juni tot zondag 12 juni 2022. Herman Lagé heeft voorlopig het hele hotel gereserveerd. 
Zodra de prijzen bekend zijn zal het organiserend comité een en ander publiceren.
Maar dan hebben we het al over zomer 2022. De toercommissie wenst jullie eerst fijne 
feestdagen en een gelukkige en gezonde start van het nieuwe jaar!
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Dappere Dames, vervolg   Oktober 2021
We zijn de zomer al bijna weer vergeten, ons korte clubfietsseizoen is – voor de zomer- 
periode in ieder geval – afgesloten.
Ook al hebben we dit jaar minder dan andere jaren mee gefietst met WTC, de club is wel 
de basis van onze fietstochten. We, dat zijn Rina, Marijke, Annemiek en ondergetekende.  
De gemiddelde leeftijd van WTC en dus ons lezerspubliek is van dien aard dat een beetje 
herhaling vast geen kwaad kan. Ik heb geleerd steeds iets te herhalen, dan kan er ook nog 
een stukje nieuwe info bij, vandaar deze volgorde. 
Zoals jullie vorige keer in het clubblad al lazen, fietsen wij sinds corona samen. We zijn alle 
vier fanatiek op onze eigen manier. Redenen waarom we samen fietsen:
• We willen onze fietsconditie krijgen,  behouden of verbeteren. Welk werkwoord van 

toepassing is ontdekken we  vaak pas al fietsende….We streven steeds naar verbetering, 
maar als je leeft als een pensionado is het eerste werkwoord – conditie krijgen-  regel-
matig van toepassing.

• Daarnaast schijnt het bij het verstrijken der jaren, van belang te zijn sociaal actief te 
blijven. Dat is natuurlijk onze tweede reden om samen te fietsen.  Wij doen precies 
wat Eric Scherder  ons voorhoudt te doen willen we kans maken fit oud te worden. Hij 
adviseert ook nog iets aan muziek te doen, maar zingen of een instrument bespelen op 
de fiets is ons nog niet gelukt. Mogelijk kunnen we op onze wintertochtjes wat bekende 
liedjes oefenen, dan is het meestal niet druk op de weg en schrikken we niemand af.

• Wij houden ervan goed te trainen, vandaar dat we ook inzetten op een derde doel, nl. 
het oefenen en verbeteren van onze communicatieve vaardigheden. Het is niet een-
voudig om dit al fietsend te doen. Vrouwen staan er in het algemeen om bekend goed 
te zijn in het combineren van vaardigheden, zodoende lijkt het een makkie te kunnen 
praten en fietsen tegelijk. Dat is nog een leerpuntje! Het lukt ons nog niet goed tempo 
te fietsen en ons lief en leed al pratend met elkaar te delen.
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Gelukkig kunnen we dit ondervangen door koffie- ijsjes- en andere -stops in te lassen en  
tijd te nemen voor een uitge-
breide nazit. Mijn fietscollega’s 
zijn erg goed in het nuttigen van 
alcoholische drankjes tijdens de 
nazit. Dit is voor mij persoonlijk 
nog een leerpuntje.  Maar goed, 
nooit te oud om te leren, daar 
kan ik  mee aan de slag in het 
winterseizoen.
Na een grondige evaluatie van 
de fietservaringen van afgelopen 
seizoen, wil ik de belangrijkste 
zaken even met jullie delen. 
Zaken waarin we gegroeid zijn:
Met stip op 1: flexibel omgaan met navigatie en routes. Het blijkt in onze omgeving gewoon 
te zijn dat er met enige regelmaat wegen zijn afgesloten, routebordjes zijn verdwenen 
of bruggen open blijven staan. Waar eerder de paniek toesloeg, zijn wij afgelopen jaar 
koelbloedige navigators geworden! We draaien onze hand niet meer om voor onverwachte 
verkeerssituaties. Het thuisfront merkt de vooruitgang op dit vlak; we komen steeds voor 
middernacht op onze fietsen weer aan in Houten en  hoeven  de ‘thuisbrengservice ’niet te 
bellen.
De groei van afgelopen seizoen zit zeker ook in het sociale stukje, hier een voorbeeld om 
jullie een beeld te geven van heldhaftig en sociaal optreden: Rina helpt Annemiek met 
gevaar voor eigen leven uit de berm als Annemiek denkt dat al fietsend bramen  plukken 
te doen is. Met blauwe plekken en vol jeukende brandnetelverwondingen vervolgden zij de 
tocht, 112 kwam er niet aan te pas.

Dit stukje is bedoeld om eerlijke informatie te geven over onze fiets- en andere vaardighe-
den. Een kritische noot mag  in deze tijd van zelfreflectie niet ontbreken.

Er is één vaardigheid waarin we wel gegroeid zijn, 
maar waar we snel vanaf willen. We zijn dit jaar 
kampioen’ lekke banden rijden ‘geworden. Deze 
titel bevalt ons wat minder. Waar we bij WTC altijd 
boffen met mannen die als redder in nood optreden 
bij lekke banden, moeten we nu zelf aan de bak. 
Jullie begrijpen  wel, dat we die uitdaging aangaan 
– het zal wel moeten-. 
Inmiddels hebben we ervaring met lek rijden in 
het bos, op de dijk, op zandweggetjes en voor een 
open brug….Een patroon hebben we nog niet kun-
nen ontdekken. Gelukkig leveren  uitdagingen ook 
altijd weer kansen op. Zo ook in dit geval. 
Onze laatste lekke band trof de achterband van 
Marijke, Voor de open brug.  ”Engelien kijk eens 
of mijn achterband leegloopt? “ We fietsen weg 
richting Meerkerk , ja de band lijkt  leeg te lopen. 
Marijke constateert: “Dat kan niet, ik heb die band 
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vanmorgen nog opgepompt”.  Logische reactie toch?? Wij toch maar even naar Plieger, want 
ja daar hebben ze vast wel een goede fietspomp. Marijke legt het probleem voor aan Marco: 
”Kun jij kijken of mijn  band leeg loopt? Hij is niet lek, want ik heb die vanochtend nog 
opgepompt” . Marco reageert stoïcijns: “ O ja, voel eens met je mond boven dit stukje van 
de band, hij loopt leeg, lijkt me een lek”. Marijke stomverbaasd ( ja dat kan toch niet als 
je de band ’s ochtends oppompt). Marco is de beroerdste niet. Wij kijken ademloos en vol 
bewondering naar deze handige fietsenmaker. Een nieuw bandje zit snel weer op het wiel, 
wat secondelijm werkt goed (ja , nu worden jullie nieuwsgierig…die info komt mogelijk in 
het volgende clubblad).

Wij verzuchten, ja we kunnen al wel bandjes verwisselen, maar daarvoor zijn we dan wel 
met minimaal 3 personen nodig. De één haalt het wiel eruit, de ander is goed in het eraf 
halen van de buitenband en weer een ander krijgt het binnenbandje erin. Met z’n drieën 
trekken we dan aan de buitenband om die weer om de binnenband te krijgen, zo ongeveer 
verloopt een bandenverwisselsessie bij ons. Zijn we met z’n vieren dan is de vierde persoon 
degene die het overzicht houdt, goede tips van you-tube met de anderen deelt en in nood-
gevallen passerende mannen aanhoudt om toch even dat laatste beetje hulp te versieren. 
Het kost even wat moeite en wat tijd…..maar dan heb je ook wat…
Ondanks onze vorderingen vinden Marijke en ik dat we nog wat beter moeten worden in het 
banden wisselen. Vandaar de opmerking in de werkplaats bij Plieger dat we ‘ “Eigenlijk-let 
op het woord ‘eigenlijk’- een cursus zouden moeten volgen.
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En juist deze zin pikte  Marco van Plieger op.  “Dat kan hoor, een cursus”. Lang verhaal 
kort: Marco wil voor ons wel een cursusavond banden verwisselen verzorgen.  Wel één 
voorwaarde: breng geen mannen mee.

Wij weten als geen ander dat discriminatie niet kan, maar als vrouwen kennen we de 
noodzaak  van positieve discriminatie .Dus daar houden we het op. Ons doel voor komende 
winter staat: nog beter worden in het verwisselen van een binnenband.
Ervan uitgaande dat de cursus en onze fietstochten doorgang vinden in de winter, beloof ik/ 
beloven wij jullie op de hoogte te houden van verdere perikelen.

Dames van WTC  opgelet: wil je ook beter worden in het verwisselen van een bandje : meld 
je aan voor de  cursusavond.

Vanaf heden kunnen jullie je via mijn mailadres ( engelienvs@gmail.com) aanmelden voor 
de cursus. Na inschrijving houden wij je op de hoogte van de verdere procedure.
Fijne sportieve winter gewenst. Namens Rina, Annemiek en Marijke
Engelien van Schaijk
PS de cursus is een serieus plan!!Dus dames, meld je aan.

Avondcursus ‘eerste hulp bij bandenpech’.
Doelgroep: vrouwen van WTC
Cursusplek: werkplaats Plieger Meerkerk
Cursusleider: Marco
Aantal deelnemers: maximaal 8
Datum en tijd: na inschrijving wordt met Marco een avond gepland.
Inschrijven: graag binnen 2 weken na het verschijnen van dit clubblad
engelienvs@gmail.com
Kosten: kleine bijdrage voor een attentie voor de cursusleider 

Verslag thuisrit midweek  13 tot en met 17 sept.  
2021 Scherpenzeel midweek

Op maandag 13 september starten we 
met 11 mensen op de fiets naar Scher-
penzeel. Het is prima weer en we zijn in 
onze groene kleding goed zichtbaar. Het 
is een fietsroute van 44 km. We fietsen 
via een mooie route naar Klein Zwitser-
land. Gelukkig is dat open op maandag, 
dus dat werd koffie en voor sommigen 
met heerlijke appeltaart. Super lekker 
en warm.

Weer op de fiets richting Doorn, waar 
we een eindje buiten het dorp een 
bankje vinden om te lunchen.
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Door een mooie omgeving komen we langs een boerderij: de Grebbelinie.
Zelfbediening met heerlijke warme koffie. We zijn bijna in Scherpenzeel en fietsen door naar 
Landgoed Ruwinkel, onze eindbestemming. Het zijn 2 prima huisjes, met een reuze tafel 
buiten. Dat is gezellig met een drankje. Om half 6 komt AH onze boodschappen brengen tot 
aan het huisje. Dat is een reuze luxe. Om 6 uur kunnen we op het terrein pannenkoeken 
eten. Wat een gezellige dag. Daarna nog even in het huisje bij praten en toen naar bed. De 
volgende ochtend ontbijten in de Bread en Breadfest. (Marijke)

2e dag van de Midweek
Deze tweede dag hebben  we een uitgebreid ontbijt en na het klaarmaken van onze lunch-
pakketten, maken we ons klaar voor een mooie tocht.
Eerst goed insmeren want het zonnetje schijnt al lekker. Daarna stappen we op de fiets en 
volgen Jos, die voor deze dag een mooi route heeft uitgezet. We gaan eerst naar Ame-
rongen, waar we gezellig bij de drie zussen op de koffie gingen. Dat hadden we ook wel 
nodig, want daarna kwam een flinke klim.  Door de bossen ging het naar Rhenen waar we 
een plekje in het bos vonden voor onze lunch. Weer aangesterkt fietsten we  via de Blauwe 
Kamer naar Wageningen, waar leuke terrasjes zijn. Daar maakten we dan ook dankbaar 
gebruik van. Via Veenendaal en Renswoude kwamen we, na een goed besteedde dag, terug 
in Scherpenzeel, waar het weer gezellig borrelen was tot het tijd werd voor het diner. Voor 
deze week stonden nog meer mooie tochten op het programma, maar dit was wel een heel 
mooi begin van een hele fijne week. (Jeanne)

Verslag 3e dag midweek 15 september 2021
Nadat we heerlijk hadden ontbeten in onze huisjes (Maaike had de tafel  opnieuw mooi 
gedekt) stapten we weer op de fiets richting Amersfoort. 
Iets voor Leusden zagen we een heel leuk theehuis  ‘MON CHOUETTE’.  Heerlijke koffie met 
nog heerlijker gebak, iets met rabarber. Dat was smullen. Weer verder langs Leusden en 
daarna langs Amersfoort, heel mooi gebied. 
In Zwartebroek (bij Hoevelaken) geluncht in park. Via Voorthuizen naar Barneveld, daar 
weer op een terras wat gedronken en even dorp in voor wat boodschappen. Weer verder 
via Renswoude naar ons park. Daar nog even met groepje op terras een wijntje of biertje 
gedronken. ’s Avonds bij restaurant 
De Kromme Hoek heerlijk gegeten. 
Weer een geslaagde dag met mooi 
weer. (Gerry)
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Dag 4 van de midweek 
Zo als elke dag vertrokken we met zijn elven.
En een prachtige dag om weer heerlijk te gaan fiet-
sen richting  Lunterse buurtschap, waar we bij een 
grote  geitenboerderij heerlijk koffie hebben gedron-
ken.  Na een heerlijk stuk geiten kaas te hebben 
gekocht weer verder gefietst  naar Wekerom. 

Wat een mooie omgeving! Echt genieten. Daarna 
richting  Bennekom  om ergens  ons broodje op te 
eten en daarna weer koffie te drinken. Toen richting  
Scherpenzeel en ‘s avonds heerlijk uit eten.  Het was 
een super heerlijke en gezellige midweek. We hebben 
genoten. (Stien)

Dag 5 van de midweek
Het zit er weer op onze midweek. Huisjes opgeruimd, nog even de bezem erdoor en dan in 
het restaurant lekker ontbijten. Het was zo overdadig 
dat we genoeg hadden voor onze lunch op de terug-
weg. Intussen was Cor (Willeke haar man) gearriveerd 
om een deel van onze bagage mee te nemen. 

De tassen achterop de fietsen en op weg naar Hou-
ten. Stukje langs Valleikanaal (heel mooi) en daarna 
richting  Maarn (onderweg paar mooie paddenstoe-
len gezien (het wordt herfst). Bij de warme  bakker 
koffie met taart genomen. Nog een ommetje gefietst 
(anders waren we te vroeg op het clubhuis).  

Cor had onze bagage reeds in het 
clubhuis gezet.
Daarna naar huis. We hadden met 
een aantal afgesproken om bij De 
Zwijger ons galgenmaal te gebrui-
ken. Heerlijk gegeten. 
Jammer het was voorbij maar een 
geweldige week gehad. Op naar 
de volgende midweek. Mei weer? 
(Gerry)
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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Verslag van de dagtocht op 15-10-21
Om 10 uur kwamen 8 mensen opdagen in de regen, maar de voorspelling was dat het 
binnen 1 uur droog zal worden. Dus snel koffie gezet en om 10.30 uur konden we vertrek-
ken. Bram en Marijke hadden de tocht van vorig jaar bewaard, en die hebben we weer 
gefietst: het Let de Stigter pad in een prachtig bos. Eerst rijden we over bekende wegen 
naar Wijk bij Duurstede, waar we op de waranda van de Veldpoort een bakje koffie drinken, 
het is best fris, maar wel droog. 
Daarna over de dijk van  de Rijn 
naar Amerongen, hier eten we ons 
brood op. Daarna verder, naar 
Leersum en het Let de Stigterpad. 
Dit pad is vernoemd naar mevrouw 
A.D. de Stigter-Huising, oud 
burgemeester van Maarn en mede 
grondlegger van het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. Zij wilde dat 
alle mensen in dit bijzondere park 
mogen lopen en fietsen. Er zijn 
bossen, heidevelden, grafheuvels, 
kastelen zandverstuivingen en 
vennen. In het midden is de route 
heuvelachtig door een stuwwal. Wij klimmen hier op en roetsjen er weer heerlijk vanaf. Het 
is goed te zien dat er op sommige plekken kaalslag is door de storm op 18-6-21. Een groot 
deel van het bos is afgesloten, maar het fietspad is vrij.
Er staan ook paddenstoelen, zoals de rood met witte stippen (niet op de foto) en witte. 
We komen weer in bekender streken: langs kasteel Sandenbroek, we drinken koffie in 
Langbroek en gaan via Odijk en Bunnik naar het Wulfensebos en snel door naar Tante Truus 
op Castellum om pannenkoeken, wraps of salade te eten. Het smaakt weer uit de kunst. We 
zijn blij dat we met ons allen weer bij elkaar zijn! 

Dwars door de Balkan – 14 juni/5 augustus 2021
Zin in!
Na een fietstour in 2009 (Neder-
land-Santiago de Compostela-Portugal) 
heb ik voor de 2de keer de gelegenheid 
om Europa in te trekken per fiets. 
Ging ik de vorige keer nog op pad met 
kaarten, dit keer gaat alles digitaal. En 
ook stuur ik nu elke dag een verslag 
met de foto’s erbij met behulp van 
Polarsteps. Wat een genot om zo op pad 
te gaan.
Het eerste deel van de route gaat via de 
LF4 (Houten-Arnhem) en R1 (Arn-
hem-Berlijn-Poolse grens) oostwaarts. 
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Het ritme is weer snel gevonden; ’s ochtends ontbijtje in of bij de tent, opbreken en op pad. 
Voor een koffiestop, liefst met Apfelstrudel, lenen zich de vele Conditorei-en in Duitsland 
uitstekend. Voordat het lunchtijd is, wil ik de meeste kilometers gemaakt hebben. Soms een 
lunch in de vrije 
natuur, soms op 
een terrasje in 
een dorp of stad. 
Door de diverse 
Covid-maatrege-
len is het pro-
gramma in het 
voorjaar wel 
enkele keren 
gewijzigd. Eerst 
zou ik The Ride 
(Stelvio-Cauberg) 
in de tweede 
week van juni 
gaan fietsen en 
dan rond 20 juni 
op pad gaan, 
maar toen werd 

Verslag van de dagtocht op 15-10-21
Om 10 uur kwamen 8 mensen opdagen in de regen, maar de voorspelling was dat het 
binnen 1 uur droog zal worden. Dus snel koffie gezet en om 10.30 uur konden we vertrek-
ken. Bram en Marijke hadden de tocht van vorig jaar bewaard, en die hebben we weer 
gefietst: het Let de Stigter pad in een prachtig bos. Eerst rijden we over bekende wegen 
naar Wijk bij Duurstede, waar we op de waranda van de Veldpoort een bakje koffie drinken, 
het is best fris, maar wel droog. 
Daarna over de dijk van  de Rijn 
naar Amerongen, hier eten we ons 
brood op. Daarna verder, naar 
Leersum en het Let de Stigterpad. 
Dit pad is vernoemd naar mevrouw 
A.D. de Stigter-Huising, oud 
burgemeester van Maarn en mede 
grondlegger van het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. Zij wilde dat 
alle mensen in dit bijzondere park 
mogen lopen en fietsen. Er zijn 
bossen, heidevelden, grafheuvels, 
kastelen zandverstuivingen en 
vennen. In het midden is de route 
heuvelachtig door een stuwwal. Wij klimmen hier op en roetsjen er weer heerlijk vanaf. Het 
is goed te zien dat er op sommige plekken kaalslag is door de storm op 18-6-21. Een groot 
deel van het bos is afgesloten, maar het fietspad is vrij.
Er staan ook paddenstoelen, zoals de rood met witte stippen (niet op de foto) en witte. 
We komen weer in bekender streken: langs kasteel Sandenbroek, we drinken koffie in 
Langbroek en gaan via Odijk en Bunnik naar het Wulfensebos en snel door naar Tante Truus 
op Castellum om pannenkoeken, wraps of salade te eten. Het smaakt weer uit de kunst. We 
zijn blij dat we met ons allen weer bij elkaar zijn! 

Dwars door de Balkan – 14 juni/5 augustus 2021
Zin in!
Na een fietstour in 2009 (Neder-
land-Santiago de Compostela-Portugal) 
heb ik voor de 2de keer de gelegenheid 
om Europa in te trekken per fiets. 
Ging ik de vorige keer nog op pad met 
kaarten, dit keer gaat alles digitaal. En 
ook stuur ik nu elke dag een verslag 
met de foto’s erbij met behulp van 
Polarsteps. Wat een genot om zo op pad 
te gaan.
Het eerste deel van de route gaat via de 
LF4 (Houten-Arnhem) en R1 (Arn-
hem-Berlijn-Poolse grens) oostwaarts. 
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The Ride uitgesteld naar eind augustus. Omdat er begin juni nog beperking waren in 

Duitsland en Tsjechië, is het vertrek uiteindelijk op 14 juni geweest. 
De R1 route is niet bepaald de kortste weg naar Berlijn, maar is heerlijk om te fietsen; niet 

The Ride uitgesteld naar eind augustus. Omdat er begin juni nog beperking waren in 
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alleen verharde paden, maar ook onverharde stroken door weilanden, akkers en bossen. 
Meestal lukt het wel om dichtbij de route een camping te vinden, maar niet altijd! Een mooi 
excuus om dan van het hotelletje te genieten. Op dag 10 bereik ik Berlijn; ruim 1000 km 
op pad. Onderweg kom ik een enkeling tegen op de fiets; het is duidelijk dat alle corona-
maatregelen een flinke rem gezet hebben op de grote trektochten met de fiets. De meesten 
blijven liever in eigen land. 
Het Oostelijke deel van Duitsland is uitgestrekt en de dorpen zijn zeer herkenbaar opgezet 
in de communistische tijd met brede wegen en vrijwel identieke losstaande huizen, afgewis-
seld met grote flats in de wat grote plaatsen. 
9DQDI�GH�3RROVH�JUHQV�YROJ�LN�GH�2GHU�1HLǃH�5DGZHJ��HHQ�IUDDLH�URXWH�JURWHQGHHOV�ILHWVSDG�
PHW�]LFKW�RYHU�GH�2GHU�HQ�ODWHU�GH�1HLǃH�QDDU�GH�3RROVH�RYHUNDQW��%LM]RQGHU�LV�GH�ODDWVWH�
stop voordat ik Tsjechië in fiets: waar nog een camping ingetekend stond, was niet veel 
meer over; het gebouw heeft een bestemming gekregen als onderkomen voor arbeidsmi-
granten; een aparte ruimte zijn nog aan het inrichten en ik krijg het aanbod om hier de 
nacht door te brengen; niet verkeerd voor een kampeerder. 
In Tsjechië beginnen de heuvels weer. Mooie beklimmingen om van het ene dal het andere 
dal in te trekken. Overal zie je zomerkampen waar de jeugd zich overdag vermaakt met 
kajakken en ’s avonds bij het kampvuur. De eerste avond in Tsjechië is het ook feest; het 
Tsjechische voetbalelftal wint afgetekend van Nederland! Gefeliciteerd (ik slaap er niet 
minder om).
Over de Moldau Radweg arriveer ik op dag 16 in Praag. Rustdag. Een dagje wandelen door 
de stad; het is rustig in de stad, de grote toeristenstromen ontbreken duidelijk nog. En na 
zo’n rustdag heb ik ook weer zin in het vervolg: de route Midden-Europa van Paul Benja-
minse. 
Heuvels worden bergen en na enkele kleine dorpjes kom ik nu in enkele schitterende steden 
in het zuiden van Tsjechië; Ceske Budejovice (met zijn Budweiser Bier) en Cesky Krumlov 
zijn niet voor niets grote toeristische trekpleisters. 
Via een mooie bergweggetje trek ik Oostenrijk in en daal af naar de Donau. Met de veer-
boot naar de overkant en dan het Ennsdal in met een stop in de fraaie stad Steyr. Geleide-
lijk gaat het omhoog door het park Kalkalpen, uitgeroepen tot een van de best bewaarde 
natuurgebieden van Europa. De route gaat over een gravelpad naar een hoogte van 800 
PHWHU�HQ�EHUHLN�LN�KHW�1DWLRQDO�3DUN�*HVDǖVH��:DW�HHQ�SUDFKW�YDQ�HHQ�GDO�PHW�HHQ�ULYLHU�
die zich door flinke rotswanden heen wurmt. Het is ook voor het eerst sinds 2 weken dat ik 
weer Nederlanders ontmoet op de camping.    
Als ik dan naar Knittelfeld fiets verandert dat volledig. Een grote invasie van Hollanders; 
hoe zit dat? Wel, de verklaring is simpel: op nog geen 10 kilometer ligt het Red Bull Circuit 
en op de dag dat ik daar aankom, zondag 4 juli wordt hier de GP van Oostenrijk verreden 
en ‘onze’ Max wint. Je kunt je voorstellen, dat het een groot feest is. Daar kun je dus ook 
tussen verzeild raken. 
Het is geweldig fietsen door Oostenrijk; veel losliggende fietspaden door de dalen en kleine 
wegen die je over de Karawanken naar Slovenië brengen. Klimmen naar 1300 meter hoogte 
kost wat tijd, maar de afdaling naar Kranj is vervolgens ook genieten. Op dag 23 arriveer ik 
in Ljubljana voor een rustdag om door de stad te slenteren.     
Tijd om over te schakelen naar de route “Dwars door de Balkan” van Dubrovnik naar Bol-
zano, uitgeschreven door Gerrit Koelewijn. Ik volg de route in omgekeerde richting vanaf 
Ljubljana naar Albanië. De eerste camping stop, in Brezice, heeft een thermaal bad, wat 
natuurlijk heerlijk is na een je een dagje in het zweet gewerkt te hebben. Het oostelijk deel 
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van Slovenië kent trouwens vele thermische baden. Een voordeel van fietsen is dat ik rijen 
auto’s kan passeren die geduldig moet wachten om Kroatië binnen te kunnen. Even het gele 
vaccinatieboekje en paspoort tonen en ik fiets Kroatië in.  Dit is het eerste land waar ik een 
andere muntsoort nodig heb, de Kuna, dus direct een geldautomaat gezocht er geld opge-
nomen. Toch heb ik een probleem als ik mijn eerste kop koffie daarmee wil afrekenen: ze 
hebben niet terug van de grote coupures die het geldautomaat uitgespuugd heeft. Tja, wat 
nu, nou dat wordt snel opgelost door een Kroatische dame die aan de volgende tafel zit; zij 
stelt voor de koffie te betalen. Wat een welkom in Kroatië!   
De weg volgt vanaf Ljubljana het dal van de rivier Sava stroomafwaarts en is in Kroatie een 
laaglandvlakte Lonjsko Polje, een natuurgebied waarin veel aandacht is voor fietstoerisme. 
Het is ook een gebied waar 2 jaar geleden een aardbeving heeft plaatsgevonden; links en 
rechts zie je vervallen huizen, maar dat zou ook kunnen komen door ouderdom. De meeste 
huizen zijn van hout. 
In Ljublana heb ik een lekke band gehad (en dat is ook de enige keer geweest), maar wat 
me nu meer zorgen maakt is een tik tijdens het trappen, vooral als er kracht gezet moet 
worden. Ik kan het niet goed duiden en besluit in Sisak nieuwe trappers te komen; de mon-
teur is op vakantie, maar ik mag ze in de werkplaats ze er wel opzetten. Die dag fiets ik ook 
eerst zonder een tik te horen, maar in de middag is het weer terug. Los van dat het irritant 
is, vraag ik me toch af of dit niet verkeerd kan aflopen…. 
De eerstvolgende grotere plaats is in Bosnië Herzegovina is Prijedor en in 2 dagen te berei-
ken; dat moet lukken. De volgende ochtend sta ik om 8 uur bij de fietsenwinkel en probeer 
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uit te leggen wat er aan de hand is. Hij geeft aan even op de fiets te willen stappen om het 
zelf te ervaren. Binnen een paar minuten is hij alweer terug, loopt naar het magazijn en 
pakt een trapas; deze moet vervangen worden geeft ie aan. Ok, dat zou kunnen en vraag 
of hij dat kan vervangen. Nee, daarvoor hebben ze een service werkplaats aan de rand van 
stad. En zou het daar dan nu uitgevoerd kunnen worden. Hij bellen en de afspraak staat. Op 
de fiets er naar toe, 15 minuten fietsen, en zodra ik binnen ben gaat de fiets waar ze mee 
bezig zijn opzij en gaat alle aandacht uit naar mijn fiets. Met z’n 2-en zijn ze een kwartier 
zoet, wordt de ketting ook nog bijgesteld en klaar is de Santos. Materiaalkosten (35 Bos-
nische Marken = € 17,50) en arbeidsloon (15 BM = € 7,50); wat een koopje! En wat veel 

mooier is, de tik is volledig ver-
dwenen. Ik heb een foto gemaakt 
van de trapas; deze was sterk 
aangepast door oxidatie; blijkbaar 
toch lekkage. 
Bosnië Herzegovina is dunbe-
volkt en heeft vele wegen waar 
het heerlijk rustig fietsen is. 
Helaas zie ik ook op diverse 
plaatsen kapotgeschoten huizen 
en monumenten ter herdenking 
van de recente oorlog. Tussen dit 
oorlogsleed is er ook natuur om 
van te genieten zoals bossen en 
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meren, met als hoogtepunt de watervallen van Jajce. 
Ondertussen zit ik op dag 32 en blijf ik een dagje in Sarajevo om de stad te verkennen. In 
de stad Sarajevo zijn de herinneringen aan het oorlogsverleden weer volop aanwezig. Met 
een Free Walking Tour kom je op interessante plekken in de stad; een groot deel van de 
bevolking is islamitisch en de Turkse invloeden zijn ook goed zichtbaar. De boeiende rondlei-
ding levert de gids een mooie beloning op!
Tijd om verder te fietsen: op naar Montenegro. Met een steeds grotere regelmaat heb ik al 
enkele passen van meer dan 1000 meter hoogte moeten overwinnen, zo ook de grens met 
Montenegro. De weg begint verhard, maar is niet meer dan een gravelpad als ik de grens 
oversteek. In de laatste kilometers 
zijn steeds meer rafting camps, het 
raften op de rivier de Drina ziet er 
indrukwekkend uit. Als fietser mag 
je gratis overnachten op z’n rafting 
camp. Ik had al veel enthousiaste 
verhalen gehoord over Montenegro 
en ik kan bevestigen: Montenegro 
is 1 groot fietsparadijs. Mooie, 
pittige  beklimmingen, fantastische 
vergezichten en een uitgestrekte 
hoogvlakte met schaapskudden en 
paarden. Via de wintersportplaats 
Zabljak en brug over de Tara kloof 
(speelde in rol in de film “Force 10 
from Navarone”) brengt dit me Kolasin in het zuidoosten van Montenegro. Omdat hier in 
Kolasin een bijzonder natuurpark (Biogradska Gora) ligt met 1 van de weinige oerbossen 
van Europa, verblijf een dag extra in Kolasin.      
Om Albanië binnen te kunnen fietsen, volgt opnieuw een col op 1200 meter hoogte. Wat 
dan volgt is echt een adembenemende afdeling; elke bocht levert weer een verrassing op. 
Maar op 200 meter hoogte volgt ook nog een extra beklimming tot 800 meter hoogte. 
Bijzonder is dat er overal langs de weg “Bavaria” gekalkt staan op de betonnen wanden en 
op de top staat zelfs een barretje waar je Bavaria Radler kunt kopen (in diverse smaken). 

Dan bereik ik de kustzone van 
Albanië en neem afscheid van de 
fietsroute Dwars door de Balkan; 
de rest van de tocht heb ik uitgezet 
met de hulp van Komoot. 
Elk dorp heeft meerdere (auto)
wasstraten en benzinestations; 
heel bijzonder. De armoede is er 
goed te zien, boeren met paard en 
wagen komt er nog steeds tegen 
(boer is soms wel met een mobiel-
tje aan het bellen!) en langs de 
weg vele straatventers die groente 
en fruit aan de man proberen te 
brengen. 
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Als ik in Tirana aankom, begint de hitte ook toe te nemen. Dagelijks meer dan 30 graden 
betekent vroeg op pad om de ergste hitte voor te zijn. Langs de weg zijn gelukkig weer die 
benzinestations (en barretjes) om telkens weer een koel blikje cola te nuttigen. De zwaarste 
dag is zonder meer de rit van Berat naar Permet in Albanië. Het pad wat ik op Komoot had 
geselecteerd gaat heftig op en neer en is onverhard met veel keien; regelmatig moet ik van 
de fiets af omdat ik onvoldoende grip heb of domweg te steil is. Deze dag heb ik mezelf 
vervloekt dat ik niet kieskeuriger ben geweest in het kiezen van mijn weg….. 
Maar goed, ondanks alles bereik ik Permet en besluit een dagje rust te nemen, het is 
inmiddels dag 42 van mijn trip. Het appartement heeft een zwembad en het stadje een 
kapper, een avontuur op zich. Met een lokale gids die enkele zinnen Engels kent, lukt het 
om weer enigszins verzorgd mijn weg te vervolgen naar Griekenland. Ondanks de hitte lukt 
het nog aardig om dagelijks een 100 km te fietsen tot aan de oversteek naar Peloponnesos. 
Athene is niet ver meer, maar nu het eigenlijk nog mogelijk is om in de ochtend te fietsen; 

de middag is het siësta tijd, in de avond een hapje eten (meer trek heb ik niet met deze 
hitte) en ’s nachts slapen in een te hete kamer (airco uit) of met te veel herrie (airco aan). 
Geen reden tot klagen hoor, tot hier is het fantastisch gegaan en dit laatste stuk gaat me 
ook lukken. 
Maar dan verschijnt een alert op mijn iPhone; een dorp op 20 kilometer afstand moet zich 

klaar maken om te evacueren in 
verband met een grote bosbrand. 
Dat klinkt heftig! Als ik de vol-
gende dag daar in de buurt, langs 
de kust, aan het fietsen ben, zijn 
de smeulende resten zichtbaar en 
blijven blusvliegtuigen bezig om 
meer in het binnenland water uit te 
storten over de heuvels. In elk café 
zijn nu beelden van bosbranden, 
ook omdat er ten noorden van 
Athene en op het schiereiland Evia 
nog meer branden zijn uitgebro-
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ken. Het geluk is met me en op donderdag 5 augustus, dag 53, arriveer ik in Athene, aan 
de voet van de Akropolis. Tocht voltooid!
In totaal 4600 km gefietst en 38 km geklommen; het is mooi geweest.  
En genoeg getraind om over 3 weken te starten in The Ride. 
Voor de liefhebbers: Op Polarsteps heb ik dagelijks een verslag gemaakt (inclusief foto’s): 
Link_Dwars_door_de_Balkan
De dag-etappes zijn vastgelegd 
op Komoot; op verzoek kan ik 
je toevoegen als volger.

Harry Pronk 

Wat train ik nu eigenlijk? (deel 2)
In het eerste deel van ‘Wat train ik nu eigenlijk?’ heb ik vier trainingstypen besproken op 
basis waarvan je zelf je trainingen kunt classificeren. Daarmee heb je inzicht gekregen in 
wat een specifieke training met je doet. Elk trainingstype heeft een hoofdeffect. Daarnaast 
heeft elk trainingstype neveneffecten, sommige positief, andere negatief. Om er even in 
te komen vind je hieronder de samenvatting van de vier trainingstypen en hun hoofd- en 
neveneffecten.
Tabel 1 Overzicht van de vier trainingstypen en hun effecten

Op basis van J. Olbrecht
* VO2max = maximale zuurstofopnamecapaciteit
** VLmax = maximale lactaatproducerende capaciteit
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In dit tweede deel geef ik voor elk van de vier trainingstypes voorbeeldtrainingen op het 
gebied van fietsen. Ik ga hierbij uit van een goed getrainde wielrenner: 36/uur gemiddeld 
op veertig kilometer (1.40/km). Pas de voorbeeldtrainingen dus evt. aan adhv je eigen 
niveau !
Aerobe capaciteit
Flinke omvang, lage intensiteit en korte (actieve) rust tussen de intervallen zijn de kenmer-
ken van een aerobe capaciteitstraining. Deze trainingen richten zich op het vergroten van 
de efficiëntie van de langzame spiervezels. Deze zijn al actief op lage intensiteit. Als je op 
hogere intensiteiten gaat trainen, dan zullen ook de snelle spiervezels een gedeelte van de 
arbeid voor hun rekening gaan nemen. Intensievere trainingen betekenen echter niet dat 
je je langzame spiervezels efficiënter traint – je gaat dan (mede) andere systemen trainen. 
Je aerobe capaciteit ontwikkelt zich nog beter als je je training afwisselt met korte, inten-
sieve intervallen van het type anaerobe capaciteit. Dat voorkomt eenzijdigheid en maakt de 
training uitdagender en leuker. Uit onderzoek blijkt dat de aerobe capaciteit in een combina-
tievorm van lang en langzaam, afgewisseld met kort en intensief, zich het best ontwikkeld. 
Doseren en variëren is dus de kunst.
Voorbeeldtraining
2,5 uur fietsen met als basistempo 28-30km/uur; drie blokken van 8’ op 33-34 km/uur; 
>100tpm als basis en in de blokken afwisselend 70tpm en 110tpm. Als je met hartslagme-
ter traint, dan kan je deze training perfect doseren: de basisintensiteit is rond de 70% van 
je anaerobe drempel (ADhf), met daarin een aantal blokken tot max. 90%.

Anaerobe capaciteit
Korte intervallen, een hoge intensiteit (tegen maximale snelheid) en lange, passieve rust 
(tenminste het dubbele van de tijd van de inspanning) zijn de kenmerken van een anaerobe 
capaciteitstraining. Deze trainingen richten zich op het vergroten van je lactaat produce-
rende capaciteit. Deze is voor een groot deel erfelijk bepaald, maar je kunt dit systeem dus 
ook trainen. Reken er wel op dat je minimaal een jaar moet investeren voordat dit rendeert. 
Op de korte termijn zijn er ook effecten te verwachten. Die zijn dan niet blijvend, maar zijn 
wel van invloed op je prestaties in die specifieke periode. Interessant is dat dit type training 
is te combineren met de aerobe capaciteitstraining voor een extra prikkel.
Het ontwikkelen van dit systeem is voor duursporters van belang, omdat het een buffer 
geeft in het verdragen en verwerken van de intensieve (vermogens)trainingen. Sporters 
bij wie dit systeem onderontwikkeld is, hebben vaak moeite om signalen te herkennen die 
duiden op een te hoge intensiteit, met als risico overtraindheid. Bovendien is een goed ont-
wikkelde anaerobe capaciteit erg handig om je aeroob vermogen te optimaliseren.

Voorbeeldtraining
Na een goede warming-up: 3x(4×20” sprint)/start elke 1’30”. De rust tussen de blokken is 
ruim (minimaal 5’) en zeer ontspannen, zodat je het geproduceerde lactaat kunt afvoeren. 
De spinfiets of rollenbank zijn ideaal voor dit soort trainingen. Buiten kan je een viaduct of 
tunnel uitzoeken. Het overige deel van deze training richt zich op aerobe capaciteit (lage 
intensiteit, veel omvang). De intensiteit van de sprints ligt rond de 105%.

Aeroob vermogen
De intensiteit van deze trainingen is rond het tijdrit-tempo, de rust is relatief kort en wordt 
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korter naarmate je dichter bij je cyclo of wedstrijd komt. Idealiter benader je aan het eind 
van een set van aerobe vermogenstrainingen je cyclo- of wedstrijdafstand. Wat je hiermee 
doet, is jezelf trainen om zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijke intensiteit te trainen. 
Dit is wat de meeste trainers bedoelen met drempeltraining. De uitvoering lijkt simpel, maar 
er zitten een paar addertjes onder het gras. Het bepalen van de juiste intensiteit (tegen de 
anaerobe drempel, en eventueel pas bij de laatste herhalingen op of iets boven de drem-
pel) en de pauze (kort, dus met onvolledig herstel) zijn essentieel. Dit type training moet 
je dus gedoseerd en geconcentreerd uitvoeren. Deze training als groep afwerken is vragen 
om moeilijkheden: grote kans dat het gros van de groep te intensief traint. Ongewenste 
bijeffecten van dit type training is een vermindering van zowel de aerobe als de anaerobe 
capaciteit. Het duurt 3 tot 7 weken om de effecten te verkrijgen. Zelfs de top renners kun-
nen maximaal twee van dit type trainingen per week aan. Wees er dus zuinig mee, en plan 
ze goed in.

Voorbeeldtraining
Na een goede warming-up: 2x(5’-3’-5’-3’) met 2’ ontspannen fietsen als rust. De intensiteit 
ligt tegen, op of iets boven je anaerobe drempel; de rust tussen de blokken is een kwartier.

VO2max
De maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2max) wordt uitgedrukt in ml/kg/min. Onge-
trainde personen hebben een VO2max tussen 35 en 50ml/kg/min. Nationale toppers zitten 
rondom de 70. De hoogste VO2max ooit gemeten is van een langlaufer: 93. Lance Arm-
strong zat op 85. Beginners kunnen hun VO2max het meest verbeteren: tot wel 20%. Hoe 
getrainder je bent, hoe moeilijker het is je VO2max te verbeteren.
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VO2max en omslagpunt
Aerobe capaciteitstrainingen hebben een negatief effect op het aerobe vermogen. Na een 
periode waarin je consequent je aerobe capaciteit hebt getraind ben je niet in staat om 
direct al in een cyclo of wedstrijd op hartslagen tegen je anaerobe drempel te fietsen. Dat 
is nu eenmaal het effect van aerobe capaciteitstraining. Het mooie is echter dat, als je in je 
voorbereidingsperiode aerobe vermogenstrainingen gaat doen, je weer in staat zal zijn op je 
anaerobe drempel hartslag te fietsen. Maar dan wel vanuit een veel bredere aerobe basis !
Ter illustratie een rekenvoorbeeld om aan te geven wat het effect is van het trainen van je 
VO2max en de invloed hiervan op je omslagpunt in een periodisering. 
Startconditie: VO2max = 50 Omslagpunt = 90% VO2max.
Dat betekent dat deze atleet op zijn omslagpunt (0,9*50)=45ml/kg/min zuurstof kan opne-
men.
Periode 1 (aerobe capaciteit): VO2max = 55 Omslagpunt = 80% VO2max.
De VO2max verbetert in deze periode met 10%. Omdat er bijna geen aerobe vermogen-
strainingen worden gedaan, daalt het omslagpunt tot 80% VO2max. Op dit moment van het 
seizoen kan deze persoon op zijn omslagpunt (0,8*55)=44ml/kg/min zuurstof kan opne-
men. Praktisch net zoveel dus als in de startconditie, alleen nu met een grotere motor die 
nog niet gewend is op hoge toerentallen te draaien.
Periode 2 (aeroob vermogen): VO2max = 55 Omslagpunt = 90% VO2max.
In deze periode, in aanloop naar het wedstrijdseizoen, worden de aerobe vermogenstrainin-
gen gedaan. De VO2max wordt onderhouden (!). Op het moment dat het erom gaat kan 
deze persoon op zijn omslagpunt (0,9*55)=49.5ml/kg/min zuurstof opnemen. Een verbete-
ring van 10% !. Op een 40 kilometer kan dat een verschil van 3 a 4 minuten betekenen. 

Anaeroob vermogen
De meeste duursporters doen dit type training niet – gewoonweg omdat het niet, of heel 
beperkt, relevant is. Je traint hiermee het vermogen om lactaat te kunnen tolereren. Dit is 
met name relevant voor bijvoorbeeld een 400-
1500 meter op de baan, of de kilometertijdrit 
op de baan. In twee tot vier weken hebben dit 
type training al effect. Nadeel is dat dit type 
training zowel de aerobe als de anaerobe capa-
citeit aantast. En die hebben we als duurspor-
ters juist zo nodig.

Voorbeeldtraining
Na een sublieme warming-up: 3x(15”-20”-20” 
SPRINT)/10” rust. De rust tussen de twee sets 
is minimaal 10’ op een heel lage intensiteit. 
Dit is een training die je eigenlijk alleen op de 
rollenbank of spinfiets kunt doen.

Conclusie
Aangezien elk trainingstype bijeffecten heeft, 
kan je niet lukraak een greep kunt doen uit 
de vier trainingstypes. Zoals je uit de voor-
beelden hebt begrepen, is het ook belangrijk 
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om de verschillende trainingstypen goed op elkaar af te stemmen en in te plannen in je 
seizoensopbouw. Fouten hierin kunnen erg kostbaar zijn. De meest gemaakte fouten liggen 
in teveel, of slecht getimede, anaerobe trainingen. Je betaalt de prijs op het gebied van je 
anaerobe en aerobe capaciteit. De aeroob vermogenstraining is er ook eentje waarmee je 
zuinig moet zijn en die je op de juiste intensiteit en pas na het goed ontwikkelen van de 
aerobe capaciteit dient uit te voeren om er optimaal rendement van te hebben.
Renners die erg intensief trainen in de winterperiode zie je vaak direct in de eerste ritten 
erg goed presteren, om vervolgens terug te vallen. In de wedstrijden kunnen ze vaak niet 
harder dan in training. Hoe langer hun seizoen duurt, hoe minder de wedstrijdresultaten. 
Dat zijn signalen die wijzen op teveel anaerobe arbeid in de training. Renners die durven te 
wachten met de intensieve trainingen en bouwen op een ijzersterke aerobe capaciteit zijn 
vaak degenen die naar het eind van het seizoen alleen maar beter worden.
Ten slotte zal ik ingaan op welke van de vier trainingstypes je met elkaar kunt combineren 
en welke elkaar bijten. Inclusief de valkuilen waar veel duursporters instappen en hoe je die 
kunt omzeilen. Ten slotte zal ik aangeven hoe je de vier trainingstypes kunt opnemen in je 
seizoensopbouw.

Combineren van trainingstypes
Zoals je inmiddels hebt begrepen kan je de vier typen trainingen niet lukraak met elkaar 
combineren. In totaal zijn er zes mogelijke combinaties van de vier trainingstypes te 
maken. 
Eerst de trainingstypes die elkaar versterken.

Aerobe capaciteit & anaerobe capaciteit
Zoals in deel één is uitgelegd, is een positief bijeffect van het trainen van de aerobe capaci-
teit een verhoging van de anaerobe capaciteit. Je kunt deze twee trainingsvormen mooi met 
elkaar combineren

Aeroob vermogen & aerobe capaciteit
Met een aerobe vermogenstraining train je je motor om op hoge toerentallen te draaien. 
Het nadeel is dat dit type training een negatief effect heeft op zowel je motorinhoud (aerobe 
capaciteit) als op je anaerobe capaciteit (je maximale lactaatproductie). Om goed te her-
stellen van aerobe vermogenstrainingen is het essentieel om erna een hersteltraining te 
doen. Op lage intensiteit, dus een aerobe capaciteitstraining. 

Anaeroob vermogen & aerobe capaciteit
Er zijn weinig renners die anaerobe vermogenstrainingen doen. Voor de volledigheid geef ik 
aan dat een anaerobe vermogenstraining, net als een aeroob vermogenstraining, dient te 
worden gevolgd door een hersteltraining. Dus een aerobe capaciteitstraining. Die herstel-
trainingen dienen op een zeer lage intensiteit uitgevoerd te worden. 
De drie combinaties van trainingstypes die elkaar bijten, zijn:

Aeroob vermogen en anaerobe capaciteit
Een aeroob vermogenstraining komt erg nauw. Je dient deze training goed te doseren door 
tegen of net over je tijdrittempo te fietsen. Het heeft geen zin in zo’n training ook nog eens 
je anaerobe capaciteit te willen trainen. Dat doe je in een andere training of in een ander 
gedeelte van het seizoen.
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Anaeroob vermogen en anaerobe capaciteit
Een anaeroob vermogenstraining richt zich op lactaattolerantie: korte herhalingen op 
maximale snelheid met heel weinig rust. Dat moet je niet combineren met een training die 
gericht is op lactaatproductie: daarvoor moet je weliswaar ook (bijna) maximaal sprinten, 
maar dan juist met veel herstel, zodat je telkens weer uitgerust genoeg bent om weer 
opnieuw lactaat te produceren.

Anaeroob vermogen & aerobe vermogen
Als je ooit een goede anaeroob vermogenstraining hebt gedaan, dan weet je dat je daarmee 
voor die dag echt wel klaar bent. Het lactaat spuit dan bij wijze van spreken uit je oren. Het 
laatste dat je dan wilt is een aeroob vermogenstraining afwerken. Lekker herstellen op een 
heel lage intensiteit is wat je dan moet doen – het tegenovergestelde dus van een aerobe 
vermogenstraining.

Valkuilen
Nu je dit allemaal hebt gelezen, sta je natuurlijk te popelen om te gaan trainen. Dat is 
mooi! Houd het vooral leuk: zoals je hebt gezien, kan je naar hartenlust variëren in je trai-
ningen.
Kijk, in al je enthousiasme, uit voor de valkuilen. Hieronder drie veel voorkomende. Soms 
is het helemaal niet erg om iets te doen dat inspanningsfysiologisch gezien eigenlijk niet zo 
verstandig is. Omdat het gewoon heel leuk is. Of omdat je wilt kijken wat er met je gebeurd 
als je iets doet dat eigenlijk niet kan. Je bent tenslotte wielrenner.. Twee wedstrijden in 
een weekend bijvoorbeeld, of een hattrick van knalharde aeroob vermogenstrainingen kort 
op elkaar. Zolang je je er maar bewust van bent en dat daarna weer compenseert. Of de 
gevolgen accepteert…

Valkuil 1: groepstrainingen
In groepstrainingen wordt vaak een ‘gemiddeld’ schema opgesteld. Dat is prima als dat bij 
jou past. Vaak is het zo dat zo’n ‘gemiddeld’ schema voor de meesten niet voldoet: het is of 
te intensief, of juist niet. Een training kan helemaal uit de hand lopen als er competitiedrift 
bij te pas komt. Trainingen worden dan verkapte wedstrijden.
De oplossing is simpel: maak, afhankelijk van de niveaus in de groep, verschillende sub-
groepjes met elk hun eigen intensiteit en rusttijden. En laat de koning van de training zich 
maar elke training bewijzen. In de wedstrijd kan je dan je gram halen. Let your self-confi-
dence be bigger than your ego.

Valkuil 2: grijze trainingen
Als je niet langzaam kan, dan kan je ook niet hard. Dat lijkt een Johan-Cruyff-open-deur-
uitspraak, maar hoe verleidelijk is het niet om elke training op een aangenaam tempo, niet 
te hard en niet te zacht, je uren te maken? Als je nog weinig trainingsjaren hebt, dan zal je 
best beter worden van ‘grijze’ trainingen, maar op een gegeven zal je vooruitgang stoppen. 
Variatie is het sleutelwoord van een goed trainingsprogramma. De juiste mix van aerobe 
en anaerobe capaciteits- en vermogenstrainingen leiden tot topvorm in je piekwedstrijd. 
Dat betekent dat je in de trainingen en gedurende het seizoen telkens weer andere prikkels 
uitdeelt. Dat houdt je trainingen leuker. En effectiever.
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Valkuil 3: foute combinaties, mix en opeenvolging van trainingstypen
Stel dat je naast het fietsen ook nog hardloopt en aan krachttraining doet. Bij iedere 
discipline horen trainingsschema’s, per dag gespecificeerd. Het probleem bestaat dat de 
krachttrainer je op maandagmiddagen tekeer laat gaan in het krachthonk, de fietstrainer 
je op dinsdagochtenden een verschroeiende anaerobe capaciteitstraining of aerobe vermo-
genstraining voorschotelt en de looptrainer de dinsdagavonden gebruikte voor knalharde 
aerobe vermogenstrainingen op de baan. Binnen 24 uur drie van dergelijke trainingen 
betekend dat je alle zeilen moet bijzetten en je op woensdagochtenden wakker wordt alsof 
er een trein over je heen was gereden. De oplossing is om de drie programma’s over elkaar 
heen te leggen en te bepalen op welk onderdeel je welk systeem wil trainen.

Periodisering
Om je aerobe en anaerobe systemen optimaal te ontwikkelen (trainen van de aerobe en 
anaerobe capaciteit) en af te stellen (trainen van het aerobe en anaerobe vermogen) dien je 
ze uit te voeren in de juiste omvang, op de juiste intensiteit en op het juiste moment. Wat 
‘juist’ is, hangt van een aantal factoren af, zoals je trainingsleeftijd, trainingshistorie, hoe 
je aerobe en anaerobe basis zich tot elkaar verhouden, de periode van het jaar en het type 
cyclo of wedstrijd waar je voor traint. Ook periodisering is maatwerk, maar er gelden wel 
algemene principes die je kunt toepassen.

Voorbereidingsperiode
In de voorbereidingsperiode ligt de focus op het ontwikkelen van de aerobe en anaerobe 
capaciteit. Omdat cyclo’s en wedstrijden tellen als aeroob vermogenstrainingen, dien je er 
voorzichtig mee om te gaan in deze periode. In plaats van voluit te fietsen, kan je bijvoor-
beeld een 150 km cyclo/wedstrijd onderverdelen in drie maal 50 kilometer en train je hoog 
in je aerobe zone zonder in het rood te gaan. Later in de voorbereidingsperiode kan je 
geleidelijk aeroob vermogenstrainingen introduceren en testwedstrijden doen, zodat je je 
voorbereid op de ‘scherpe’ trainingen in aanloop naar het cyclo/wedstrijdseizoen.

Cyclo/Wedstrijdseizoen
In het cyclo/wedstrijdseizoen ga je je aerobe en anaerobe systemen finetunen in vermo-
genstrainingen. Omdat zowel aerobe als anaerobe vermogenstrainingen een negatief effect 
hebben op zowel het zuurstofopnamevermogen (aerobe capaciteit) en het lactaatprodu-
cerend vermogen (anaerobe capaciteit), blijft het zaak deze twee te blijven onderhouden. 
Mocht je met twee pieken (cyclo’s/wedstrijden) werken, dan kan je tussendoor een periode 
van capaciteitstrainingen inplannen om daarna je tweede periode van fijn-afstelling in te 
gaan.

Overgangsperiode
Dit is de periode tussen het cyclo/wedstrijdseizoen en de voorbereidingsperiode. Voor de 
meeste renners ligt die periode in november. In deze periode doe je het heel rustig aan en 
laat je je conditionele vorm bewust teruglopen. Je laadt je daarmee fysiek en mentaal op 
om vol goesting en met een uitgerust lijf de voorbereidingsperiode in te gaan.
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Conclusie
Je weet na het lezen van dit tweede deel welke combinaties van trainingstypes wel en niet 
werken, wat de grootste valkuilen zijn en hoe je de trainingstypes kunt opnemen in je peri-
odisering. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze serie.
Voor de volledigheid meld ik dat dit tweeluik de inspanningsfysiologische kant van trainin-
gen heeft belicht. Wat niet besproken is, zijn het ontwikkelen van de basisvoorwaarden 
(kracht, lenigheid, coördinatie), het trainen van technische vaardigheden, mentale en tacti-
sche vaardigheden en voeding. Dat zijn aparte onderdelen die buiten dit kader vallen.
Trainse !! 
Roy Jaspers

Am See, de vertelling van een Zeester
Graag neem ik jullie mee naar het jaar 2019. Of 2018. Of was het toch 2019. Maakt niet 
uit. Mijn melancholische gevoelens willen mij met ietwat opdruk mededelen dat het een 
tijd zonder zorgen was. Om een tegenwoordig veelgebruikt cliché maar gelijk in te zetten, 
ter onderstreping van de onnoemelijke literaire kwaliteit van dit stuk, Corona was toen 
nog maar een … - missie in een veel te ingewikkeld maar ontzettend bevredigend tactisch 
bordspel getiteld Star Wars Armada, wat ik zo af en toe met een goede maat van mij speel 
wanneer wij de moed en mentale kracht hebben verzameld om de 90 pagina’s aan spelre-
gels, meerdere webpagina’s aan errata op deze spelregels, en de uren die het kost om een 
ruimteleger (een, je raad het, ruimte-armada) vorm te geven en voor te bereiden binnen de 
door het spel gestelde kaders. Zo, heb ik jullie tegelijk zowel op het verkeerde been gezet 
alsmede ingewijd in een van mijn meer obscure hobby’s. Voor de liefhebbers van bordspel-
len die wat verder gaan dan de kolonisten van Catan of Monopolie (ik kan het overigens 
iedereen aanraden om je eens te verdiepen in de strategieën achter monopolie, er zijn 
fascinerende boeken over volgeschreven) schrijf ik dit ook vooral als open uitnodiging om 
eens gezellig hierover te ouweneelen tijdens een lange zondagrit, een uurtje of 5 is dan zo 
gevuld. 
Waar was ik. Ohja. Het jaar 2019. Of 2018. Of 2019. Maakt niet uit. Wie precies de 

schuldige was kan ik helaas niet meer oprakelen, maar ik vermoed dat het een van de 
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heren van Beek, Thijssen of Piket was. Zij hadden het lumineuze idee ondergetekende te 
introduceren aan de wereld van het strandracen. “Kom eens mee naar het strand, de Bles!” 
En zo geschiedde. Niet omdat ik zo avontuurlijk ben aangelegd, meer omdat ik mij makke-
lijk in dingen laat lullen door enthousiaste verhalen van anderen. Nou heb je voor het strand 
wat ander materiaal nodig dan dat je doorgaans vind in het bos of op de weg. Gelukkig had 
ik thuis een 29” MTB staan, en konden er via via nog wat strandbanden geregeld worden. 
En wat blijkt, het was nog best leuk ook! Met John, Remy, Tiemco en Martin zijn we op een 
koude maartdag afgereisd naar de Noord Hollandse stranden. Met windkracht 5 tegen 
gezandstraald worden om vervolgens met diezelfde windkracht in de rug je eigen broodkrui-
melspoor aan zweet en tranen op de terugweg op te rapen is uitzonderlijk vermakelijk. 
 
Of het direct naar meer smaakte weet ik niet meer precies, aangezien een smoel vol aan-
gekoekt zout en verdwaald zeewier wat doet met je smaakbeleving, maar er is uiteindelijk 
een positieve ervaring blijven hangen. En wat doe je met positieve ervaringen? Juist, die 
deel je met je (fiets)maten. En dan blijken die fietsmaten in dit geval ook nog eens uiterst 
behulpzaam. Binnen no-time kwamen er uit alle hoeken en gaten frames, wielsets, advie-
zen, zadels, voorvorken en remsystemen naar voren om een mooie strandfiets in elkaar te 
draaien. 
In mijn enthousiasme was ik de uitdaging aangegaan om mijn volgende fiets zelf te gaan 
bouwen. Een strandfiets wel te verstaan. Nou weet ik niet of de volgende beeldspraak bij 
iedereen aanslaat, maar ik probeer het toch maar. Op RTL4 is er een programma dat ik 
graag kijk. Kopen zonder kijken heet het. In dit programma stellen koppels hun financiële 
middelen ter beschikking aan een makelaar en bouwer (die gelukkig Bob heet), die vervol-
gens een huis voor hen regelen en opknappen. Enige regel, de stelletjes hebben na hun 
intake gesprek niets meer te zeggen. Een van de kritieken die Bob de bouwer in een recent 
interview geuit heeft is dat de stelletjes die meedoen helemaal niks meer zelf kunnen. Geen 
schroef krijgen ze ingedraaid. 
Ik kan me heel goed identificeren met deze stelletjes. Mijn enige schroevendraaier in huis is 
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de Ikea schroevendraaier met uitneembaar schroefbitje waar je andere bitjes in kunt doen, 
die toevallig precies de juiste zijn voor andere Ikea bevestigingsmiddelen. Super, meer 
heb je niet nodig in je leven…Enter mijn poging een strandfiets te gaan bouwen. En ja, die 
bouwt zichzelf niet. Gelukkig is daar weer de behulpzaamheid van de WTC-ers!

Na veel vragen, hervragen en het antwoord weer vergeten denk ik uiteindelijk de juiste 
onderdelen te hebben besteld. We schrijven hier medio zomer 2020. Rond oktober zouden 
de eerste strandraces van het seizoen zijn. Tijd zat! De onderdelen komen stukje bij beetje 
binnen uit binnen- en buitenland, en vormen samen met mijn via-via verkregen spullen een 
mooi altaar van de belichaming van de onmetelijk grote afstand tussen mijn aanvankelijke 
enthousiasme en mijn doorzettingsvermogen zaken aan te pakken die net iets buiten mijn 
comfort zone liggen. Eens in de zoveel dagen kijk ik naar dit prachtige altaar, en hoop ik 
door mijn ogen samen te knijpen zoals Mathilda dat zo goed kon dat de onderdelen zichzelf 
magisch verplaatsen en zichzelf op de juiste manier aan elkaar verbinden.
Een van de grootste enablers van uitstellers als ik zijn veranderende omstandigheden die 
de noodzaak voor het uitvoeren van een actie om zeep helpen. Corona deed precies dat. 
Strandraces gecancelled, geen strandfiets nodig, comfort zone veiliggesteld. Vragen over de 
StaVaZa van de strandfiets kon ik (zonder te liegen) voorlopig afdoen met “ja alle onderde-
len zijn er bijna, alleen nog “even” in elkaar schroeven. Ik wist natuurlijk beter. 
Fast forward in de tijd een jaartje. Oktober 2021 is de eerste strandrace van het seizoen. De 
beachrace van Noordwijk. Het altaar van onderde-
len had ik inmiddels allang opgeruimd en staarde 
mij de afgelopen 9 maanden alleen aan wanneer 
ik de trapkast opendeed. Eind september begint 
de tijd toch echt wel te dringen om het apparaat 
bijtijds in elkaar te krijgen. Toch maar op een hul-
paanbod van WTC-ers ingaan. (Nogmaals hartelijk 
dank voor de hulpaanbiedingen Rob en Henk!!). 
Kop koffie klaarzetten, spulletjes afstoffen, en 
Henk en zijn gereedschapskoffer ontvangen op 
een mooie zaterdagochtend in september. 
We hangen het frame op de fietsenstandaard 
en gaan van start. Tenminste, Henk start. Ik sta 
er ongemakkelijk bij te kijken en probeer af en 
toe een handje te helpen terwijl ogenschijnlijk 
extreem logische handelingen met speels gemak 
worden uitgevoerd. Zoals eigenlijk te verwach-
ten was had ik het een en ander over het hoofd 
gezien bij de inkoopfase van het project, zo’n 15 
maanden geleden. We misten remschijven, een 
zadelpenklem en handvatten. Ook het balhoofd 
paste niet. En de banden waren met geen moge-
lijkheid om de velgen te krijgen. Als kers op de 
taart bleek ik een verkeerd voorblad besteld te 
hebben. 
Dat is balen, want de strandrace is dit weekend 
al….
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Gelukkig heb ik de backup nog. Dezelfde setup als vorig jaar bij het strandfietsen met de 

club. Strandbanden onder mijn mountainbike. Suboptimaal, maar voor 50KM knallen, dat 
moet toch wel lukken? Met John rij ik richting Noordwijk voor mijn tweede kennismaking 
met het strand, wat tegelijkertijd mijn eerste officiële race op een fiets ooit zou worden. 
Beetje klooien met de bandenspannnig, 50 meter proefrijden langs de vloedlijn, kopje koffie 
en startnummer ophalen en op naar de start. 
 
Nou zie ik mijzelf niet als de minst fitte fietser die ooit op de aarde geleefd heeft, en heb 
daarom de verwachting dat ik mijn suboptimale materiaal en totale gebrek aan ervaring en 
techniek nog wel een beetje goed kan maken met de beentjes. Oh boy, wat had ik dat mis. 
 
Ook nieuw voor mij waren een massastart. En wedstrijdzenuwen. En wedstrijdgedrang 
om posities. En opstappen in mul zand. En en en en….STRESS. We worden weggeschoten 
in een grote groep van honderden ijverige amateurs. John schiet er als een pijl vandoor. 
Ik denk nog “oh die pak ik zo wel, wacht jij maar van Beek!”. Na een onbekende half van 
de fiets af te hebben geschopt in een combinatie van opstappen en tegelijkertijd omvallen 
bereik ik de vloedlijn. We slaan linksaf richting Katwijk. Gelukkig zit ik direct volle bak in de 
wind, en zitten er rechts achter mij al een man of 10 mijn bordje leeg te eten. Ik kijk naar 
mijn Garmin en zie mijn hartslag op 174. Ik schrik me een ongeluk en pleur bijna direct 
weer van de fiets. John is inmiddels een ijverig stipje aan de horizon dat steeds kleiner aan 
het worden is. 
Met veel horten en stoten en mijn eerste echte wedstrijdelleboogjes werk ik mijzelf lang-
zaam naar de staart van een waaier. Hartslag 177. Au. Ter referentie, mijn max is 180 en 
in een gemiddelde WTC rit wil ik mijn hartslag nooit echt boven de 170 hebben, behalve 
in de laatste minuut van de Amerongseberg of bij het afsprinten Houten in. En alleen als 
ik precies weet hoe lang de rit nog duurt. Nu fiets ik blijkbaar al minutenlang op een bijna 
maximale hartslag en heb ik bovendien geen idee wat de rest van de dag mij gaat brengen. 
Na 5 kilometer kom ik compleet afgepeigerd bij Katwijk aan, waar een mul stuk zand de 
oprit is naar de uitwatering. Ik red het nu al niet meer om te rennen, en we zijn nog geen 
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kwartier bezig. De paniek slaat nu toch wel een beetje toe. Na het keren op en over de 
uitwatering vervolgt de weg naar Zandvoort. Ik ben voor geen meter vooruit te branden. 
Linksom en rechtsom word ik voorbijgereden door Jan, alleman en zijn kleine neefje van 3 
op een fiets met zijwieltjes. 
Nou heb ik mij altijd voorgenomen nooit mijn materiaal de schuld te geven van een slechte 
prestatie, maar met de krachten van deductie kon ik op dit moment toch echt weinig andere 
conclusies trekken. Er moet iets niet lekker zitten in mijn fiets. Na 3 kwartier kom ik als een 
slappe vaatdoek en in mijn remy aan bij het noordelijke keerpunt. Ik stap af en laat een 
grote hoeveelheid lucht uit mijn banden lopen in een noodgreep wat aan mijn onmogelijke 
geploeter te doen. 
Dit hielp gelukkig iets. Mijn banden beginnen eindelijk een beetje te zweven over het zand, 
in plaats zich continu in te graven. Mijn snelheid gaat omhoog en mijn hartslag omlaag. Nog 
steeds niet voldoende, ik word nog steeds aan alle kanten voorbij gereden, maar in ieder 
geval stukken beter dan eerst. Helaas heeft dit eerste gedeelte al zo ontzettend veel ener-
gie gekost dat ik praktisch omval. En dan ben ik nog niet eens op de helft…
Op de terugweg naar de passage van het start- en finishpunt dat de 50% van de race 
markeert denk ik aan afstappen en opgeven. Maar een koppig gevoel van trots maakt dat ik 
uiteindelijk toch doorfiets. Solo kom ik weer aan in Katwijk en met een slakkengang beweeg 
ik mij door de mulle stukken. Met extreem veel zelfmedelijden hijs ik mij op de fiets voor 
het lange stuk naar Zandvoort. Dit stuk voert via de finish, alwaar veel geklapt en gejuicht 
wordt. Blijkt dat de profs…en Rob… al gefinisht zijn, terwijl ik nog meer dan 1/3 van de 
afstand moet. Huilen. 
Ik kies er toch voor om door te ploeteren en vind wat lotgenoten. Met een klein groepje 
fiets ik de tocht uit, en finish een goede drie kwartier na de eersten. Dat materiaal…dat 
moet echt anders. En over een paar weken komt een nog veel zwaardere, de 135km lange 
Hoek van Holland – Den Helder…Met veel twijfel of ik er goed aan doe hieraan deel te 
nemen na mijn recente ervaring is een ding duidelijk, die strandfiets zou het verschil moe-
ten gaan maken. Eerst maar afbouwen…
Toch maar de joker inzetten. Altaar inladen en naar “het mannetje” brengen. Na mijn pro-
blemen uitgelegd te hebben en de teleurgestelde blik te incasseren die verdacht veel leek 
op de blik die Bob de bouwer elke aflevering van Kopen zonder kijken aan de deelnemers 
trakteert, zeg ik mijn altaar voor anderhalve week gedag met de afspraak dat “het manne-
tje” enkel de missende onderdelen zou inkopen en de banden om de velgen zou leggen. Na 
anderhalve week kom ik weer langs in de winkel aan de Weerdsingel Wz, waar mijn “man-
netje” met pretoogjes vertelde dat hij het puzzelen dusdanig leuk vond dat hij gelijk maar 
alles in elkaar heeft geschroefd. Genieten! 
Met de hulp van Henk puzzelen we de allerlaatste deeltjes in elkaar op de zaterdag voor 
HvH-DH. Het resultaat mag er absoluut zijn, een prachtig fel racemonstertje dat niks weegt!
 
Helaas zijn de windvoorspellingen niet gunstig. Gepaard met mijn angst vanuit mijn vorige 
strandervaring kijk ik toch wel erg op tegen HvH-DH. 135KM beuken tegen de wind op een 
fiets waar ik nog nooit op heb gereden, op een strand dat mij onbekend is. Met wat avond-
lijk chatverkeer weet Rob mij over de streep te trekken toch te gaan. 
Met frisse angst stap ik zondagochtend 7 november het geleende busje bij John thuis in. 
Hans is gecharterd als chauffeur voor de dag, en de broers Piket rijden ook mee. Half 
slapend komen we aan in een ijskoud en winderig HvH. Gelukkig hebben mijn darmen mijn 
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angst opgepikt en trakteren ze mij op een ongeplande uitzetting. Heerlijk tien minuten in 
de ijskoude wind wachten op een vrij te komen voor de gelegenheid geplaatste Dixie. Het 
tijdsoffer dat dit vergt voelt oncomfortabel, maar wel noodzakelijk. 6 uur fietsen met pro-
testerende darmen is een slecht vooruitzicht. 
Vanaf de strandtent ren ik terug naar het busje met de fietsen en de rest van de heren. In 

voor mij recordtempo kleed ik mij om en maak ik mij klaar. Nog een paar keer zenuwachtig 
met John de bandenspanning checken en gaan. Shit, nog mijn gewone schoenen aan. De 
mannen willen vertrekken en ik hou weer eens de boel op. Sorry nog. 
Als allerlaatsen schuiven we achteraan de lange rij van deelnemers aan, in het laatste start-
vak. Ik zie al doemscenario’s voor mijn ogen waarin ik de hele dag solo achterin aan het 
ploeteren ben. Toch maar even een lachje tevoorschijn toveren en gezellig op de foto met 
de mannen.  

Aftellen naar het startschot. Meer zenuwen. De eerste groepen vertrekken, de andere 
groepen schuifelen naar de startlijn. PANG! We zijn los! Iets soepeler dan 2 weken geleden, 
maar nog steeds minder soepel dan een pasgeboren veulentje dat probeert te lopen slinger 
ik mij op mijn stalen ros, en begint de dag dan echt. Ik hou mijn vizier op John schakel 
verder alles uit. 
Wat. Een. Verschil. 
Het oranjebehandvatte monstertje vliegt over het zand. Binnen no time zit ik met een grote 
grijns op mijn gezicht in het wiel van John. Wat ontzettend lekker om zo over het zand heen 
te scheuren. Het voelt bijna als glad asfalt zo soepel. Muld, hard, zuigend zand, alles pakt 
het oranje beest met gemak aan. Heerlijk. Aan de “Duinse” waaierkant scheuren John en ik 
groepje na groepje voorbij. Met elke meter groeit mijn plezier. Vlak voor Scheveningen gooi 
ik wat hout op de kachel en begin ik bij John weg te rijden. 
Met een lekker groepje trekken we naar Ijmuiden, waar de eerste VP is. Onderweg haalt 
John ons wel nog even bij, maar enkele minuten later is hij weer verdwenen. Bij de VP zie 
ik John weer, en we besluiten samen het geneutraliseerde gedeelte te rijden. Gelukkig was 
John eigenwijs en pakte hij een verkeerde afslag waardoor we weer los van elkaar reden. 
Dit was het laatste wat ik voorlopig van John zou zien. Mijn gebrek aan ervaring en techniek 
zou ik zich daarentegen snel weer in alle glorie tonen. Bij de oprit van het strand bij Velsen 
trakteert mijn gebrekkig technisch instinct mij op een prachtige salto over mijn stuur heen. 
Het grote voordeel van rijden op het strand is dat vallen doorgaans niet veel schade ople-
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vert. Met wat extra adrenaline in de aderen maar zonder noemenswaardige scheuren stap ik 
snel weer op om bij mijn groepje te kunnen blijven. 
Het plezier komt weer terug, maar zou de komende uren steeds verder in een donker 
en duister hoekje van vermoeidheid verdwijnen. Het strand begon slechter te worden en 
bovendien was er hoog water, waardoor het beschikbare strand steeds smaller werd. De 
wind besloot zich ook als een eikel te gedragen en draaide steeds meer naar het noorden, 
wat voor ons wind tegen was. De laatste kilometers voor de tweede verzorgingspost zijn 
harken. Groepjes spatten uit elkaar zodra ze gevormd zijn en het is vechten voor een plekje 
uit de wind. Een bijzonder spel waarbij je elkaar nodig hebt maar toch zo min mogelijk 
gunt. De vermoeidheid slaat goed toe vanaf een kilometer of 100, en de snelheid gaat zien-
derogen achteruit, niet in de laatste plaats door de veranderende wind. 
Bij de tweede verzorgingspost duw ik mijn gezicht vol met alles wat ik kan vinden. In mijn 
bidons komt zoete fris- en sportdrank en ik wil snel weer door voordat ik te koud word van 
de wind. Het eten gaat echter langzaam door de kou waarbij ik bovendien erg onrustig word 
vertrekkende groepjes. Sneller dan misschien verstandig was stap ik weer op de fiets en 
zoek ik een groepje. Op naar de laatste 25KM. 
 
Deze laatste 25KM voelden als een eeuwigheid. Elke keer als ik op mijn Garmin kijk lijken 
er maar een paar millimeter bijgekomen, of slechts enkele secondes verstreken te zijn. Ik 
herinner mij aan mijn  voornaamste les van The Ride: Als je geen honger hebt moet je juist 
eten! Met veel moeite werk ik nog een half reepje weg. Tijd voor gelletjes dan maar. Een 
goede zet, dit geeft me net genoeg energie om de rest van de reep weg te werken en een 
begin te maken aan de volgende reep. De wind fluit vrolijk maar vals van voren door. 
Nog 20 Km…Nog 19.5…Nog 19.3…
Op een slecht stuk strand versplintert mijn groepje. Ik vind 2 anderen, waarvan ik heel 
snel wens dat ik ze niet gevonden had. Niks persoonlijks, maar met mijn 1,87 meter heb ik 
bijzonder weinig aan 2 anderen van 2 turf hoog. Ik fiets continu in de wind en ben onnodig 
boos op deze situatie, wat in wederzicht niet de beste manier was om hier mee om te gaan. 
Na een goed kwartier mokken in dit groepje van 3 zie ik achter mij een mooie brede waaier 
aankomen. Benen stil en laten oprapen dan maar, wat mij op boze blikken van mijn groeps-
genootjes komt te staan. 
Het lichaam is inmiddels op. Nog 15km..nog 14.9….nog 14.8…Ik schakel mijn Garmin naar 
een ander scherm ,waar de kaart op te zien is. Ik zoom zo ver uit dat ik precies Den Helder 
zie, en zoom dan 1 tik in. Met een klein beetje genoegen zie ik Den Helder mijn scherm 
binnenkruipen. Weer een tikje inzoomen en wachten op Den Helder. En nog een keer. 
Het tempo is inmiddels gedaald tot een erbarmelijke 15 per uur. De hartslag wil niet meer 
omhoog en de gelletjes zijn op. In de verte zie ik iets wat lijkt op een strandtent. Zou daar 
de finish achter liggen? Hopen dan maar. 10km… 9.95km…9.91km….De wind blijft met aan-
zienlijke kracht beuken, het gesuis een continue metgezel. 
Bij de strandtent geen afrit. Huilen. In de verste verte kan ik vaag iets onderscheiden wat 
het eind van het strand moet zijn. Den Helder kruipt weer mijn Garmin scherm in, en de 
wind lijkt iets te gaan liggen. Geforceerd blijf ik nippen aan mijn bidons terwijl vlaggen zich 
beginnen af te tekenen aan de horizon…De afrit! Eindelijk!
Uit zelfbescherming stap ruim voor de rest van de groep aan het mulle stuk van de afrit 
begint af. Ik heb de energie niet om hier fietsend doorheen proberen te ploegen. In mijn 
afzwaai maak ik bijna nog een slachtoffer. Ik doe mentale oogkleppen op en richt mij op 
de laatste paar meter zwoegen door het zand. Het beton van de afrit voelt als een warme 
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douche. De laatste kilometers op het fietspad naar de finish probeer ik nog wat anderen in 
te halen, maar heel veel teweeg brengt deze poging niet. 

Als 48e van de recreanten finish ik zelfvoldaan maar uitgeput, alwaar held Hans met een 
heerlijk kopje warme thee op mij staat te wachten. Wat kan thee toch lekker zijn! Als een 
zeester plof ik met een zeker gevoel voor theatricaliteit neer in het gras. Na een heerlijke 
lange warme douche blijkt John inmiddels ook gefinisht, en doen we onszelf tegoed aan een 
goed vet broodje bal en een heerlijk biertje. En nog een. 
Terugkijkend ben ik ontzettend verbaasd over het verschil dat materiaal maakt. Een verschil 
van dag en nacht. Een verschil van goed competitief mee kunnen rijden of aan alle kanten 
voorbij geraasd worden terwijl je met je tong op je stuur ligt. En stiekem ben ik ook nog 
best trots op mijn soort van zelf gebouwde fiets, het is een plaatje! Al met al was dit wel 
een van de zwaarste dagen die ik ooit op de fiets heb mogen meemaken, maar ook een van 
de leukste. Volgend jaar dus vrolijk weer! Eerst op naar Egmond Pier Egmond, begin 2022. 
Rob, Henk en Marcel ontzettend bedankt voor jullie hulp bij de totstandkoming van de fiets!
Hans, ontzettend bedankt voor het chaufferen en bijstaan in HvH-DH!
John, Jeroen en Norbert bedankt voor een fantastisch fietsavontuur!

Thomas
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Standplaats Robic
De telefoon gaat en ik krijg te horen: Joost, wat ik nu toch heb gevonden, je zult het niet 
geloven. Vriend W aan de telefoon en hij heeft op een regionale Franse veiling een bijzonder 
lot van een Franse verzamelaar gevonden. Nou ja, het lot zelf was niet bijzonder, want dat 
bestond volgens de beschrijving voornamelijk uit bric a brac zoals meubilair, vazen, 
wandelstokken etc, maar daarnaast ook uit 11 originele foto’s (gelatin silver prints) uit de 

jaren 40. De beschrijving gaf aan dat de foto’s niet in perfecte staat waren omdat ze met 
punaises aan de muur hadden gehangen en dat er soms scheuren in zaten en verkleurin-
gen, maar wel met een formaat van 40 cm bij 50 cm. W. bleek de hoogste bieder op deze 
foto’s en uit zijn telefoontje begreep ik dat het een bijzondere aankoop was. Toen de foto’s 
uiteindelijk bij hem waren aangekomen snelde ik mij naar hem toe om deze foto’s met 
eigen ogen te zien. En wat blijkt, W. heeft de hand weten te leggen op grote originele 
vintage foto’s van de Tour de France 1948.  

In 1947 werd de eerste Tour de France gereden na de Tweede wereldoorlog en deze werd 
op de laatste dag gewonnen door de toen nog relatief onbekende Franse Renner Jean Robic, 
een Breton van 1 meter 59. Robic was zijn tijd op zich ver vooruit en innovatief met zijn 
sport bezig. Hij droeg namelijk altijd een leren helm die hij zelf had ontworpen nadat hij 
zwaar ongeval had gehad. Boven op de beklimming nam hij altijd een bidon gevuld met 
loden kogeltjes om met zijn kleine postuur sneller te kunnen afdalen.

Het was een markante figuur die zichzelf ook altijd scheen aan te kondigen als hij een res-
taurant inging met de woorden: ‘Oui, c’est moi, Robic’.
Op de rechterfoto zie je Robic in de tour van 1948 als hij als eerste bovenkomt op een col. 
Op de linkerfoto zijn Bartali en Bobet in beeld. 
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Robic eindigde weliswaar als eerste in deze Tour, maar daar ging nog wat aan vooraf want 
de grote man in deze Tour was ongetwijfeld Pierre Brambilla, een Italiaan die in Frankrijk 
woonde, in Annecy, daar bij het meer. 

Italianen, en zeker de Italianen uit de Savoie, waren in die tijd niet geliefd in Frankrijk. 
Dat had te maken met het feit dat de Savoie van oudsher onderdeel uitmaakte van het 
Italiaanse koningshuis en pas in de tweede helft van de 19e eeuw werd geannexeerd door 
Frankrijk. Toen werd Annecy de hoofdstad van de Haute Savoie. Omwille van dat conflict 
over de Savoie boterde het in 1947 nog niet erg goed tussen de Italianen en de Fransen.

Van oudsher werkten Italianen uit Lombardije in de bossen bij het meer van Annecy. Ook 
Brambilla, afkomstig uit Bergamo, was een houthakker die samen met een paar maten door 
de weeks in de bossen boven het meer van Annecy werkten. Vaak verbleven ze daar de 
hele week en kwamen alleen naar beneden als de proviand op was. In het weekend werd er 
dan meegedaan aan wielerwedstrijden in de buurt of in de regio.

Toen ik bij W. was om de foto’s te bekijken was er ook een kennis van hem aanwezig. Deze 
man, een avonturier, had in de jaren 70 gewerkt op een camping bij het meer van Annecy. 
De vader van zijn vriendin, was de eigenaar van die camping, en hij was ook een goede 
vriend van Brambilla. Hij was weliswaar niet zo’n verdienstelijk renner als Brambilla, maar 
hij ging wel vaak mee op training met hem. Ze kwamen uit hetzelfde dorp.

In 1947 hadden de Fransen er de pest over in dat een Italiaan en zeker een Italiaan uit de 
Savoie, eerste lag in de Tour en erger nog, dat het zeer waarschijnlijk was dat hij deze Tour 
zou winnen. 

Er zijn toen, volgens de vader van de vriendin tenminste, allerlei vuile spelletjes gespeeld 
door de renners en de toerleiding om Brambilla van de eerste plaats te verstoten en dat is 
uiteindelijk ook gelukt. Jean Robic was de gelukkige die eerste werd en Brambilla werd zelfs 
derde.

Het was voor Brambilla onverteerbaar dat hij op deze onsportieve wijze had verloren omdat 
hij zeker wist dat hij de sterkste renner was. Hij kwam dus, wederom volgens de vader van 
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de vriendin, ontroostbaar terug in zijn dorp en heeft toen een groot gat gegraven en zijn 
fiets daarin begraven met de woorden dat hij nooit meer een fiets zou aanraken.

De tijd heelt alle wonden, dus na verloop van tijd werd de fiets toch weer opgegraven en 
ook Brambilla pakte het fietsen weer op en draaide zijn trainingsrondjes.. 

Op de linker foto zie je de fiets van Brambilla nadat deze weer was opgegraven. 
De prachtige foto’s zijn een bijzonder tijdsdocument en geven een mooie kijk op hoe het er 
destijds bij Tour de France in 1948 aan toe ging. Dit was overigens de tour van Bartali. 

Halverwege de Tour kreeg Bartali een telefoontje van de Italiaanse president. Hij vertelde 
aan Bartali dat het land dringend behoefte had aan een Italiaans toursucces. In het thuis-
land dreigde immers een communistische opstand. 
Meteen daarna won Bartali 3 Alpenetappes op een rij. In totaal won hij in deze Tour 
7(!) etappes waaronder de vijf grote bergetappes. In het algemeen klassement was hij 
ongenaakbaar en werd dan ook winnaar. 

Louison Bobet presenteerde zich in deze Tour voor het eerst als jonge renner. Op de eerste 
foto zie je Bartali en Bobet op een col.
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Hoe ging het afgelopen seizoen eraan toe bij ons? Uit de Strava gegevens blijkt dat ieder-
een die ik volg het afgelopen fietsseizoen behoorlijk bezig is geweest. 

De standplaats in Italie was een succes en ook over de Teutotocht heb ik alleen maar mooie 
verhalen gehoord over het fietsen in winderig Zeeland over de Zeelandbrug en de Ooster-
scheldekering.

Een aantal WTC-ers hebben meegedaan aan The Ride. Dankzij de kleurrijke verslagen van 
onder andere Ralph kon je je goed inleven hoe het er daaraantoe moet zijn gegaan bij het 
opstaan, het ontbijt en de paar beschikbare toiletten voor 200 deelnemers. De verslagen en 
foto’s van de ritten waren ook prachtig voor de couleur locale, de onderlinge competitie, de 
zwaarte van de ritten, het plezier onderweg en niet in de laatste plaats de schoonheid van 
het landschap. Na de vorige bijdrage is Rob bij JOIN gaan trainen en dat heeft hem geen 
windeieren gelegd want volgens mij heeft een magistrale week gefietst. 

Geurt, Eric en ik hebben nog meegedaan aan de Gran Fundo Strade Bianche. Het was de 
editie van 2020 die eindelijk werd gereden in september 2021. Finishen op het plein in 
Siena blijft een bijzondere ervaring en samen met Eric over de streep komen was ook mooi. 
Geurt en Eric hebben van de Strade Bianche verslag gedaan in het clubblad.

Over verslagen gesproken: de verslagen van 
Christy van de ritten tijdens de wintercompetitie veldrijden waar zij aan meedoet zijn prach-
tig om te lezen. Ik ga er altijd even rustig, apart voor zitten om haar verslag van die dag te 
lezen; over het schijtweer, de verzuring, de man met de hamer, de stress voor de start, de 
tranen met tuiten van de spanning, de snoekduik in de modder, het gevecht met zichzelf en 
dan de ontspanning na de wedstrijd. Werkelijk prachtig leesvoer, ik kan het iedereen van 
harte aanbevelen!
Zijn er al doelen? Ja vast, maar ik heb ze nog niet. Er zou nog een voucher zijn voor de 
Gran fundo Girona. Maar ja, de Britse organisator van deze Gran fundo is failliet, dus weg 
voucher. De voucher voor het hotel hebben we nog wel, dus Geurt en ik kunnen in ieder 
geval die Gran fundo zelf een keer gaan rijden…
Voor het overige ligt alles nog in de schoot van de toekomst verborgen.
Ik zeg: Blijf fietsen, rij veilig en blijf gezond! #ALLEEN SAMEN Joost van der Poel
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Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Ton Mulders
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

Leden van verdienste
• Roelie van der Blij (overleden)
• Piet de Boer
• Ton Diks
• Onno Flemming
• Herman van Rooijen
• Harry van Wijk
• Bart van Wijngaarden (overleden)
• Thea Nieuwenhuizen
• Geurt Breukink
• Elly Kemper
• Riet van Bijlevelt

Ledenmutaties (tot 17 november 2021)

Verjaardagen

Nieuw 
• Roy van der Voort (toerlid)
• Marleen van Es (toerlid)
• Roel van den Ham (toerlid)

Opgezegd
• Wim van den Hoogen (toerlid)
• Nathalie Moorman (recreant)
• René van Aken (toerlid)
• Claudia Dalebout (toerlid)
• Henk Feenstra (recreant)
• Femke Feenstra-Veenstra (recreant)
• Janet Jol (recreant)
• Marjan van Kuijk (recreant)
• Floor Pater-Oskam (recreant)
• Leo Wilkes (toerlid)

December Januari
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