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Redactioneel

Een populaire zanger scoorde nog niet
zo lang geleden met een lied genaamd
‘Afscheid Nemen Bestaat Niet.’ Niets is
minder waar; afscheid nemen bestaat wel,
en het doet pijn. Het redactietrio van uw
geliefde verenigingsperiodiek buidt dit
gevoel ten volste uit. Al zeker drie edities
zijn Rob, El & Paul bezig met afscheid
nemen van hun redactiewerkzaamheden
voor het Buitenblad. En het heeft zijn
vruchten afgeworpen: deze editie staat vol
met odes aan ons adres. Odes van trouwe
leden, zoals Danny van den Deijssel en
Barend Rip. Niet toevallig personen die
vaak een hoofdrol speelden in de door
ons vervaardigde buitenbladen. Zo werd
Danny ‘DanMen2Be’ erg vaak door ons
op de korrel genomen en had Barend –als
winnaar van de Coole Dudes Contest- de
eer al pissend de voorkant van een editie
op te sieren. En wat een eer, het was het
enige Buitenblad van onze hand waarop
wij, of tenminste een van ons, niet zelf de
voorkant opleukten.
Genoeg nostalgie, maar toch niet
genoeg. Elk Buitenblad beloofden wij
namelijk weer het allerdikste nummer
in de Buitenbladgeschiedenis te leveren.
Deze keer is het dan echt raak, onze
laatste nummer is het dikste Buitenblad
aller tijden. Wat staat erin? Naast de
genoemde odes, vier goede, bladvullende
vakantieverslagen. De St. Petersburggasten
publiceren, in tegenstelling tot de
Istanbulgangers, hun belevenissen in één
keer, Lexan beschrijft 2,5 week afzien
in de bergen, Peter van Glabbeek komt
steeds dichter bij de Himalaya en Robin
verkeerd in een New York state of mind.
Ook treffen jullie een verslag van het
introkamp aan, alsmede een bewogen
interview met het scheidende redactietrio,
wat werd afgenomen door Dennis van
Bart. De voorzitster heeft traditiegetrouw
ook weer wat te melden, zij het niet over
ons, waardoor wij ons stevig op de pik

getrapt voelen.
Vanwege het speciale karakter van deze editie
verblijden we jullie met een extraatje: geheel op
onze eigen kosten krijgen jullie van ons een heuse
centrefoldpagina, met, hoe kan het ook anders, ons
erop! Hang deze prachtige prent allemaal boven
jullie bedjes, zouden wij zeggen.
Aangezien wij het allemaal nooit hadden kunnen
doen zonder jullie, lieve lezertjes en lezerinnetjes,
ontbreekt een bedanklijst van onze kant niet. Ook
op de cover zijn we jullie niet vergeten, inhoudelijk
gaat deze editie van uw geliefde vereningsperiodiek
echter niet over jullie, dit Buitenblad gaat slechts
over ons, uw geniale redactie, die nu echt deinitief
de handdoek in de ring gooit, en afscheid neemt
met een lach een traan...
Veel lees- & kijkplezier,
En voor hen die de fakkel van ons overnemen: doe
het maar eens beter... Succes ermee!
Rob, El Buitre & Paul Dillen

Beste Domrenners,
Helaas voor ons allemaal is de zomervakantie
alweer voorbij. Ik hoop dat jullie net als ik een
fijne vakantie hebben gehad! Gelukkig betekent
het einde van de vakantie niet dat er niet meer
gefietst gaat worden, integendeel! Er staan
nog verscheidene fietsevenementen op het
programma.

Allereerst is komend weekend onze Tour de
Domrenner, een initiatief van Danny van den
Deijssel en Lexan Pieterse. Hopelijk wordt dit een
groot succes. Verder organiseert ook Mercurius
een toertocht op zondag 11 September. Dit wordt
waarschijnlijk ook heel erg leuk, aangezien deze
club een mooie route heeft uitgestippeld. Ook
staan er twee NSK’s op het programma. Op 16 Zo, dat was het wel weer even. Veel
September organiseert Tandje Hoger het NSK plezier met dit Buitenblad!!
tijdrijden en op 24 September is het de beurt aan
Mercurius voor het gewone NSK. Verschillende Kim
Domrenners hebben zich ingeschreven, het zou
leuk zijn als er mooie overwinningen behaald
worden!!!!!
Het introkamp is helaas alweer achter de rug. Dit
was een groot succes. Met een groep van vijftien
man/vrouw sterk hebben we de Limburgse
heuvels doorkruist. Het was schitterend weer
en de route was vermoeiend, maar heel mooi
en leuk. We kregen nog versterking van DM’er
Wouter die ons in samenwerking met Lexan de
hele dag gidste en Thom, hij woont nu nog in
Maastricht maar gaat in Utrecht studeren en wilde
daarom graag een keer met ons meerijden. Dit
maakte het er alleen maar gezelliger op!!! Helaas
kon ik zelf niet het hele kamp aanwezig zijn, op
zondagochtend ben ik huiswaarts gekeerd. Wel
begreep ik van de anderen die waren gebleven
dat ook de zondag een goede fietsdag was.
Onze jaarlijkse ALV komt er ook alweer aan. De
precieze datum en locatie zullen zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt worden. Ik kan het jullie aanraden
hierbij aanwezig te zijn, omdat je op deze manier
de vereniging beter leert kennen en omdat dit dé
gelegenheid is om je eigen ideeën in te brengen.

Van de Voorzitter

Zoals gebruikelijk zal de ALV worden
afgesloten met een borrel. Op de ALV zal
ook de bestuurswissel plaatsvinden. Omdat
er op dit moment nog niet voldoende mensen
beschikbaar zijn om alle plaatsen te vullen,
wil ik jullie er nogmaals op wijzen dat het
heel erg leuk is een jaar deel te zijn van het
Domrenner bestuur. Op deze manier ben je
niet alleen bezig met het ietsen zelf, maar
hou je je bezig met het draaiende houden
van de vereniging, leer je veel mensen
kennen en doe je veel leuke dingen. Mocht
je interesse hebben, neem dan contact op
met één van de huidige bestuursleden.
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Sommige afstuderende studenten kunnen niet
wachten tot ze de arbeidsmarkt op kunnen en
met hun eerst verdiende loon hypotheken af
kunnen sluiten. Anderen zijn minder zeker
van hun zaak; vijf jaar studeren om vervolgens
niet te weten wat te doen met het vervolg van het
leven. Meestal in een baan rollend, omdat het
zo hoort. Het gevolg is steevast een ongelukkige
tijd, waardoor de student, inmiddels patiënt,
algauw terug valt in creatieve therapie. Kleiend
en schilderend probeert hij zich een weg door het
leven te banen.
Gelukkig is een deel van de patiënten in staat
om uit deze spiraal te glippen. Zo heb ik een
vriend, Peter, die een ontdekking heeft gedaan,
die wel eens alle therapieën, psychologen en
psychiatrische instellingen overbodig zou kunnen
maken: tijdens een ietstocht in Nieuw-Zeeland
ondervond hij de ware vrijheid en ervoer innerlijke
rust. Een voorbestemde ontmoeting maakte een
Australische jongeman, Cameron genaamd, al
snel tot metgezel in zijn nieuwe plan: een ietsreis
met als eerste doel Tibet. Het is nog niet duidelijk
of verdere doelen, misschien zelfs tot in Australië,
voorbestemd zijn. Maar misschien dat het toeval
hen ook wel een handje helpt.
Wat hier volgt is het tweede e-mailverslag dat
de ervaringen en avonturen van deze twee
heren vertelt. Een leven waarin een afbrekend
bagagerek niet langer een belemmering is, maar
een mogelijkheid. Geen planning, geen haast,
geen baas, geen verplichtingen. Leve Het Lot!
Leve Het Toeval!
Emiel
9 juli 2005
Ik zal het verhaal vervolgen waar ik
gebleven was, in Ankara. Na de vorige
e-mail volgde er een periode met een
interessante mix van in bed liggen en op
de wc zitten. Waarschijnlijk iets verkeerds
gegeten of gedronken met een vrij
serieuze dysenterie tot gevolg. Gelukkig

verbleven we net in een hotel met eigen wc en
om de beurt bevuilden we die met onze waterige
uitwerpselen. Het een dag of vier was er nog geen
verbetering zichtbaar, behalve dat ik de 7 kilo die ik
aan was gekomen weer kwijt was. Dus maar weer
aan de antibiotica. Door deze kuur voelden we ons
een stuk slechter dan ervoor, maar na vijf dagen
was de diarree toch weg. Eindelijk konden we weer
op de iets stappen, met de
visa voor Iran en Pakistan in de tas.
Om nog op tijd in Tibet te zijn voor de winter
besloten we een bus te nemen naar Erzurum, een
stad in oost Turkije. Deze 14 uur durende en 940
kilometer lange busreis kostte maar liefst 19 euro.
En dan waren er nog wel twee chauffeurs en twee
mannen die ons eten en drinken gaven aan boord.
Na een vrije rusteloze nacht besloten we meteen
een stukje te ietsen. Deze snelle transfer had een
kleine cultuurshock tot gevolg. Veel arme mensen
in lemen hutjes en veel meer volledig gesluierde
vrouwen. Bovendien ietsten we nu continu rond
de 2000 meter boven zeeniveau. Volop genietend
van de wind en de zon en de mooie, vrijwel verlaten
weg ietsten we verder naar het oosten. Na de eerste
dag van
60 kilometer voelden we ons weer goed. Heerlijk
10 à 11 uur slapen in onze tentjes ergens verstopt
tussen te kale bergen en zalige lange dagen op de
iets met 133 km als langste dag. Al snel was het
leed van Ankara vergeten. Op een van deze dagen
ontmoetten we Marco uit Zwitserland. Hij reist
met een omgebouwde touringbus over de wereld.
Cameron kreeg een heerlijke kofie en ik een
chocomel. Een heerlijke afwisseling. We drinken nu
zo’n 10 liter water per dag en vaak met een verdacht
smaakje. Dat gaat zo nu en dan tegenstaan.
Een aantal dagen ietsen we met uitzicht op de
indrukwekkende Mount Ararat (5100 m). De
besneeuwde top is een vreemd gezicht wanneer
het zo ontzettend heet is. De grens met Iran
leverde geen problemen op. Aan de Turkse zijde
misschien 30 minuten gewacht omdat er net
een personeelswisseling plaats vond, maar de
Iranese zijde duurde slechts 5 minuten. Na wat
onderhandelen met een geldwisselaar kregen we
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uiteindelijk 10 keer zo veel als hij eerst bood. Alles aan de praat met engels sprekende, jonge
in kannen en kruiken dus om het oude Perzië te en intelligente Iraniërs.
gaan ontdekken.
We hebben nog een aantal weken te
Een heerlijke rugwind en licht dalende weg leidde gaan in Iran en ik zie er zeer naar uit.
ons door een schitterend landschap van 3000 meter Waarschijnlijk word ik ook oom de
hoge, kale bergen met hier en daar een lemen komende weken. Ik ben benieuwd hoe
nederzetting precies in de bouwstijl van de fata dat is zo ver van huis. Wat een mooie
morgana en de piranha in de Efteling. Een heuse vooruitzichten...
woestijn! met af en
toe een koele oase (nog altijd een graad of 37 en de 31 juli 2005
schaduw). Natuurlijk ontmoetten we Marco weer
en ditmaal gebruikten we gezamenlijk de maaltijd Na een half uur wachten ben ik eindelijk
en sliepen we in de bus.
ingelogd en kan ik jullie van mijn
avonturen in Iran verhalen. Na een
Gisteren deden we boodschappen in een klein heerlijk verblijf in een hotel in Tabriz
winkeltje. We rekenden 7000 rialen af (zo’n 65 waren we nog twee dagen te gast bij
cent) en ietsten weer verder. Ruim een half uur Peiman, een zeer leergierige jongen van
later kwam de eigenaar van de winkel ons achterop 17 die zeer goed Engels sprak. Hij was het
gereden met zijn motoriets en drukte mij een die ons mee naar het huis van zijn ouders
plastic zak in de hand. Voordat ik iets kon zeggen en zusje nam. Dit gaf ons een eerste blik
ging hij er weer vandoor. Tot mijn verbazing vond in een Iraans huishouden. Allereerst een
ik in de zak volop eten en drinken en de 7000 beschrijving van het huis. Het eenvoudige
rialen die we hem betaald hadden. Een ongelofelijk appartement heeft een kleine woonkamer,
voorbeeld van de gastvrijheid en vrijgevigheid van keuken en 1 slaapkamer. Er zijn bijna geen
de mensen in dit land. Ik was volledig sprakeloos.
meubels. Men zit en eet op de grond en
men slaapt dunne matrassen die overdag
Gisteravond kwamen we aan in Tabriz, een vrij in een kast verdwijnen. De enige echte
grote stad in het noordwesten van Iran. We hebben meubels zijn een tafeltje met TV en twee
hier inmiddels een aantal zeer aardige mensen kleine zitbankjes. Zittend rond een kleed
ontmoet, een aantal zeer boeiende gesprekken in het midden van de keuken gebruiken
gevoerd en heerlijk gegeten. (Een volledig maal met we de maaltijd met Peiman, zusje, ouders
drinken kost ongeveer 1 euro.) Het is buitengewoon oom, tante en neven. Iedereen heeft een
boeiend om van de mensen zelf te horen hoe
heerlijke avond en we wisselen van alles
het leven in Iran is. We zijn duidelijk verkeerd uit. Er worden politieke en religieuze
ingelicht in Europa/Nederland. Hoewel alle grappen gemaakt. Wij demonstreren onze
vrouwen een sjaal dragen en de mannen en vrouwen tenten en camera. Iedereen probeert de
gescheiden zijn in bijvoorbeeld de bus blijkt het zonnebrillen. De tijd vliegt en plotseling is
land veel vrijer te zijn dan ik dacht. We zien jonge het twee uur ‘s nachts. Een zeer geslaagde
mensen hand in hand over straat lopen en ik heb avond om nooit te vergeten. Met pijn
nog niemand gezien met een volledig gesluierd in mijn hart neem ik afscheid van deze
gezicht. In een zeer interessante conversatie met bijzonder aardige mensen.
een jonge vrouw kwam ik te weten dat het leven
van de vrouwen niet voor iedereen aanvaardbaar De plicht roept en we stappen weer
is. Ze zou graag een aantal dingen veranderen, op de iets. We kiezen voor een vrij
maar ze weet niet hoe. Voortdurend worden we hooggelegen weg door de bergen om
rondgeleid door allerlei mensen en we raken steeds enigszins aan de hitte te ontsnappen. De
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kwaliteit van het asfalt is zeer goed en we
maken goede vorderingen. Al snel neemt
de verkeersintensiteit af en kunnen we
volop genieten van de omgeving. We
bevinden ons vrijwel continue boven de
2000 meter, maar het landschap is toch
vrij vlak. In de dalen groeien wat bomen
en dat zijn de plekjes waar we kamperen.
Op een van deze dagen gebruiken we
de lunch bij een familie in een klein
bergdorpje. Na de lunch gaan we met hen
mee naar het land om te kijken hoe ze het
gras binnen halen. Bijna alles gebeurt hier
nog met de hand. Men maait met zeis en
harkt het gras bij elkaar. Vandaag is het
gras droog en kan het in de hakmachine.
Met een riek laait met het gras in deze
machine, waarschijnlijk de enige in het
dorp. Ik kan het niet laten en neem de
riek van de oudste man over. Hij heeft een
makkelijk dagje vandaag. Na een paar uur
is het karwei geklaard. We stappen weer
op de iets en nemen afscheid van weer
een zeer hartelijke familie. Na een dag of
5 en 600 kilometer verder nemen we een
rustdag in Hamadan. Een hooggelegen
stad met een aantal mooie plekjes om uit
te rusten. Uitgerust en wel beginnen we
aan de laatste 500 kilometer naar Esfahan.
Al voor 6 uur ‘s morgens zitten we op de
iets en na een kilometer of 30 ontbijten
we. Volop genietend van de koelere
uren in de morgen ietsen we door een
verlaten woestijnachtig landschap. Hier
en daar een lemen nederzetting of een
graanveldje. Al voor de lunch hebben we
110 kilometer op de teller staan en we
beginnen te beseffen dat we een droom
van Cameron in vervulling kunnen laten
gaan. Hij wil altijd al een 200 kilometer dag
neerzetten. In jawel, rond 8 uur ‘s avonds
passeren we deze magische grens. Een
opmerkelijke prestatie gezien de bagage,
de 42 graden en het heuvelachtige terrein.
Als beloning vinden we ook nog eens een
park om te kamperen en een tuinslang
om te douchen. Een klein nadeel is dat de

temperatuur de hele nacht niet onder de 31 graden
zakt. Wie zei ook alweer dat het ‘s nachts koud is in
de woestijn? De volgende dagen wordt het steeds
heter. Toch rijden we 120 en 180 kilometer en
bereiken Esfahan moe maar voldaan. Later horen
we dat het 48 graden was en in de nabijgelegen
lagere gebieden zelfs 60!
De eerste dag komen we niet van onze airconditioned
kamer af. Uitrusten en bijtanken. Cameron kampt
weer eens met voedselvergiftiging, ik ontsnap met
een slechts licht ontregelde stoelgang. Via mijn email verneem ik intussen dat ik oom ben geworden.
Mijn neefje Luc is gelukkig kerngezond. Een paar
uur later komen al de eerste foto’s binnen. Wat een
mooi medium is dit toch. Hoewel ik er natuurlijk
veel voor over zou hebben om hem zelf vast te
houden.
Vanaf de tweede dag kunnen we beginnen met het
ontdekken van deze beroemde stad. Ze doet haar
naam eer aan. De sfeer is fantastisch, de islamitische
architectuur indrukwekkend en de rivier met zijn
eeuwenoude bruggen buitengewoon romantisch.
Cameron en ik gaan iedere onze eigen weg. Er
is zoveel te doen dat ik nauwelijks aan slapen
toekom. Iedere dag heb ik verschillende afspraken
met locals en de avonden op het centrale plein en
aan de rivier zijn heerlijk. Ook het hostel waar we
verblijven is zeer gezellig. We maken vele vrienden
en gaan regelmatig met een groep van vier of vijf
mensen op avontuur.
Tijdens een van deze dagen ontmoet ik Rezvan.
Een waar sprookjesverhaal ontspint zich met als
climax een dramatisch afscheid aan de rivier met
een prachtig verlichte brug op de achtergrond.
Nooit zal ik vergeten hoe zij moedig, zonder om te
kijken, wegloopt richting
de brug, terwijl ik achterblijf. Zal ik haar ooit
weerzien? Het probleem is dat het echt heel
gevaarlijk is voor ons om elkaar te ontmoeten.
Voor haar misschien nog meer dan voor mij. De
zweepslagen zijn misschien nog te doen, maar de
daaropvolgende gevangenisstraf
lijkt een stuk minder aangenaam. Overal schijnt
geheime politie in burger te zijn die dit soort dingen
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in de gaten houdt. Zelfs bij het schrijven van deze feestvreugde.
e-mail voel ik me niet 100 procent zeker.
Pakistan heeft al enkele van zijn vele
Een aantal dagen later verlaten we Esfahan. Onze gezichten aan ons getoond. Ik vertelde al
visa lopen ten einde, dus we moeten verder. Ik heb van de hete, stofige, troosteloze woestijn
hier de 10 mooiste dagen van mijn leven beleefd die wij doorkruiste van de grens met
en een gedeelte van mijn hart blijft hier achter, een Iran tot Quetta (waar ik de vorige e-mail
iets TE groot gedeelte. Op de valreep koop ik een typte). Daarna volgde er een schitterend
Koran, om me grondig te gaan voorbereiden op treinreis van 35 uur. We reden door
een terugkeer naar deze prachtige stad.
woeste berglandschappen, zinderende
woestijnen en uiteindelijk door haast
Na een zeer vermoeiende busreis van 40 uur door verblindend groene rijstvelden langs de
de woestijn bevinden we ons nu in Quetta, Pakistan. Indus. Gedurende deze treinreis steeg de
We zijn weer eens een volledig andere wereld temperatuur tot 45 graden en dronken we
ingestapt. De wereld van riksja’s, open riolen, maar liefst 33 liter water! Toch was het
gewapende mannen, traditionele kledij, roepies, volop genieten. Vooral ook omdat we een
mango’s (1 kg voor 30 eurocent), dadels, prachtige eersteklas slaapcoupe tot onze beschikking
vrouwen, gesluierde vrouwen, een hotelkamer hadden. Deze memorabele reis eindigde
waar moeder Theresa nog nee tegen zou hebben in Rawalpindi. Een miljoenenstad dichtbij
gezegd, poepen op straat, eten in een restaurant de hoofdstad Islamabad.
voor 25 eurocent voor twee personen en oneindig
veel andere dingen om ons over te verbazen, te Het hoofddoel van ons bezoek aan deze
lachen of te huilen. Morgen nemen we een luxe tweeling steden was het verkrijgen van een
trein naar Islamabad om een visum voor China te Chinees visum. Dit liep zeer gesmeerd, we
regelen en dan gaan we weer ietsen. De bergen in, hebben een drie maanden visum gekregen
weg van de hitte, vliegen en te veel mensen. Deze zonder ergens te hoeven wachten. Zeer
steden en culturen zijn zeer boeiend, maar ook zeer opmerkelijk was het verschil tussen
vermoeiend. Ik zie er naar uit om weer in de natuur Rawalpindi en Islamabad. Rawalpindi is
te zijn en alleen krekels en kikkers te horen.
een arme stad met 1,5 miljoen mensen
opeen gepakt in een rumoerige, stinkende
Dit is slechts een korte samenvatting van de laatste en chaotische verzameling bouwvallen.
drie weken. Wanneer ik terug ben vertel ik jullie In Islamabad wonen slechts 600.000
allen graag meer. Ook hoop ik binnenkort weer mensen, maar het is 6 keer groter dan
foto’s naar Nederland te kunnen sturen, maar Rawalpindi. De stad is slechts 40 jaar oud
voorlopig ben ik al blij als er een internetverbinding en omgeven met groene heuvels. Overal
is.
rijden nieuwe auto’s door groene lanen
en alles is goed georganiseerd. Mensen
22 augustus 2005
van Rawalpindi komen hier slechts om
te bedelen. In Islamabad vind je alles wat
Wanneer je zo door de wereld ietst en het hoofd je maar nodig hebt, in Rawalpindi vind je
leeg is, zonder enige gedachte, dan komen er alles wat je niet nodig hebt. De vrouwen
spontaan allerlei liedjes in je op. Bij het zien van dragen geen hoofddoek in Islamabad
al die baarden van de fundamentalistische moslims en iedere zichzelf respecterende man
de afgelopen weken, vaak rood geverfd met henna, draagt de nieuwste mode uit Europa. In
kon het lied genoemd in het onderwerp natuurlijk Rawalpindi zie je nauwelijks vrouwen en
niet uitblijven. Ook de halve baard van Cameron mannen dragen de traditionele Pakistaanse
en mijn geitensik dragen iedere dag weer bij tot de kleding. En zo zijn er nog 1001 verschillen
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op te noemen tussen deze twee steden die het een gewoonte van de kinderen om met
slechts 15 kilometer uit elkaar liggen.
stenen te gooien. Hoewel vervelend, dit is nog
overkomelijk. Wanneer ze echter rotsblokken van
Op 15 augustus, na een week Rawalpindi grotere hoogte laten neerdalen, dan wordt het
en drie dagen Islamabad op een camping, echt levensgevaarlijk. Ook de volwassenen roepen
stapten we (Franz vergezelt ons nu) vaak vervelende dingen, slaan naar ons en doen
eindelijk weer op de iets. Het was precies niets aan de stenengooiende kinderen. Dit gedrag
26 dagen geleden dat we ietsend in vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de jarenlange
Esfahan aankwamen en het was heerlijk oorlog tussen Soeniten en Shiiten die hier elk jaar
om de wind weer in mijn haar te voelen weer vele slachtoffers eist. Dit levert natuurlijk veel
(ook al was die wind 30 graden om 6 uur frustraties op
‘s morgens). De eerste ietsdag leverde voor met name de kinderen. Gelukkig zijn we dit
ons meteen een zeer zware dag op. We gebied nu bijna uit.
klommen van 600m naar 2610m in een
ruk. Op deze pas vonden we een luxe Op het moment verblijven we in Gilgit. Hier
hotel met zowaar een warme douche en zijn dit jaar alleen al meer dan vijftig mensen
een wc waarvan de doortrek werkte (in doodgeschoten. Het geweld richt zich niet tot
beide gevallen de eerste en enige die we in toeristen, maar toch zal ik blij zijn als we de Hunza
Pakistan gezien hebben). Voor het eerst in vallei in ietsen. China is nog maar 270 kilometer.
meer dan een maand zakte de temperatuur De grens bevindt zich op de Kunjerab pas en is met
onder de 25 graden in de nacht. Heerlijk, 4730m de hoogste grensovergang ter wereld. We
die frisse berglucht. De volgende dag verlaten nu de Indus, maar we hopen haar over een
daalden we echter weer af naar 600 meter paar maanden terug te zien in Tibet. Daar willen we
om de Indus stroomopwaarts te gaan de bronnen bezoeken op de lanken van de heilige
volgen.
Mount Kailash.
Dit is het begin van Karakoram Highway.
Dit enorme project koste 22 jaar om te
bouwen en aan duizenden het leven.
Het leverde echter wel de mooiste weg
ter wereld op, zo zegt men. De ruim
500 kilometer die we tot nu toe hebben
afgelegd waren inderdaad schitterend.
Beneden ons stroomt de machtige,
kolkende Indus en links en rechts torenen
de bergen tot immense hoogtes. Vandaag
zagen we Nanga Parbat. Met 8126 m is
dit de negende berg ter wereld en het
hoogteverschil met de Indus is met zeven
kilometer het grootste ter wereld. Het was
overweldigend hoe de eerste zonnestralen
van de dag de top wit deden oplichten in
de strakblauwe hemel.
Een minpunt van de afgelopen week
is de hatelijke houding van de mensen
hier. Om de een of andere reden is

Het is heerlijk om weer in de bergen te zijn. Wat
een rust en vredige stilte. We zijn nog niet hoog
genoeg (1500m) om al een wat koeler klimaat te
verwelkomen, maar ook dat zal binnen een paar
dagen veranderen. Het hoogtepunt van de reis
komt eraan. Bijna vier maanden in de Himalaya,
met enkele passen boven de 5000m en vele boven
de 4000m. Rust, stilte en frisse lucht voor al die tijd.
Onvergetelijke vergezichten vanaf het dak van de
wereld.
Peter

NK wielrennen voor studenten in Groesbeek
Op zaterdag 24 september is het weer zo ver. De Nijmeegse
Studenten Wielervereninging NSWV Mercurius organiseert op die
dag het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor studenten
op een selectief parcours tussen Groesbeek en Nijmegen.
Het NK wielrennen voor studenten 2005 vindt plaats op 24
september 2005 en is bedoeld voor elke student (HBO of WO)
die regelmatig op een raceiets zit. Er zijn wedstrijden voor zowel
licentiehouders als niet-licentiehouders.

60 km.
40 km.
50 km.
80 km.

Door middel van het organiseren van het NK wielrennen voor studenten 2005 wil de
NSWV Mercurius het wielrennen terugbrengen in deze fantastische regio. Binnen het
studentenwielrennen zijn veel nationale toptalenten aanwezig, wat perspectief biedt voor een
zinderende koers van hoog niveau.

Het parkoers start boven aan de Holdeurn bij Amusementspark Tivoli om daarna de
Zevenheuvelenweg op te draaien. Halverwege zal het peloton zich met grote snelheid van de
Derdebaan afdalen. Onder aan de Derdebaan gaan de renners links de Wylerbaan op, vervolgens
de eerste weg links de Waldgraaf op en aan het eind van de Waldgraaf links de Oudekleefse
baan op om zo met de belkimming van de ruim 2 kilometer lange Holdeurn weer bij start/inish
uit te komen. De ronde bedraagt ongeveer 10 kilometer en de verschillende categorieën zullen
meerdere ronden over het selectieve parcours moeten aleggen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.nsk2005.nl

NSK 2005

Onderstaande tabel geeft het schema van de dag aan.
CATEGORIE
START
Heren zonder licentie
10:00 uur
6
Dames zonder licentie
12:00 uur
4
Dames met licentie
13:45 uur
5
Heren met licentie
15:30 uur
8

Introkamp 2005

Introkamp 2005
Een bespiegeling van een geniale redactie op de gebeurtenissen
zwaar, niet in de laatste plaats door ons brute
drankgelach, malen wij, zoals gezegd, hologig de
Limburgse heuveltjes op en af. Op de routine
en met de nodige parcourskennis slaan wij ons
door de ietstocht heen. Het zonnetje schijnt, het
is aangenaam warm, de wegen liggen er goed bij
en de route is als vanouds, maar deze keer goed
gecoördineerd. Met een gezellige groep van tien
mannen en maar liefst vijf vrouwen - op de koop toe
allemaal leuk – wordt, mede door het introduceren
van het buddy-systeem van onze Sexy Doc a.k.a. de
Blanke Neger, gestructureerd en gezamenlijk door
het grensgebied geietst. De stemming komt er
steeds beter in en we beginnen zelfs te genieten van
ons introkamplustrum; Wat een zegen dat übereigenwijs Geert Scholma deze keer niet aanwezig is,
evenals Stefan Blom en Sander Smits, onze immer
Toch is het dit jaar anders dan anders. demarrerende medemensen.
Hevig emotioneel aangeslagen malen
uw legendarische redactieleden hun Al deze factoren dragen bij aan een opklarend
kilometers in het Limburgse heuvelland. gemoed bij uw afscheidsnemende redactieleden.
“Hoe dit zo?”,zal u zich als oplettende Paul zit, strijdbaar als hij is, alweer aan demarreren te
lezer afvragen. Voor de reden moeten denken, wat dan ook spoedig plaatsvindt. Ware het
wij twee dagen in het verleden terug. niet dat de demarrage spoedig in richting verandert
Wij werden woensdagavond in de van voor naar achter. Terwijl Dillen tijdens deze
Hyacinthstraat uitgenodigd en zijn fameuze demonstratie van een achteruitdemarrage
vervolgens compleet doorgezaagd door voorbijgestoken wordt, breekt Emiel een spaak
topinterviewer Dennis van Bart. Terwijl in zijn voorwiel. Gelijk slaat de stemming om
hij tactisch de champagne liet vloeien om in mineur; de gemoederen raken verhit. De
de tongen nog losser te krijgen, stelde groep, aangevoerd door de Sexy Doc, kan nog
hij de ene na de andere confronterende net voorkomen dat Paul Dillen zich suïcidaal de
vraag. Op dreef gekomen vertelden wij bocht uitslingert. Met veel moeite weet men de
honderduit over de betekenis van ons geestelijk gesloopte redactieleden uit de put en op
alter ego Paul Dillen, onze liefde voor de iets te praten. Door de voortdurend goede sfeer
elkaar, de vele literaire hoogtepunten en tijdens dit introweekend, sluit uw legendarische
het ontbreken van enig dieptepunt, om redactietrio eindelijk vrede met het idee dat er een
het even op welk vlak. Mentaal volledig tijd van komen en gaan is. Een tijd die voor hen wel
aan de grond, met de ziel onder onze heel erg dichtbij is gekomen. Maar met de steun die
arm verlieten wij rond middernacht het wij tijdens het introkamp hebben ontvangen en die
huis van onze interviewer, waarna wij ons wij in de toekomst van jullie lieve Domrennertjes
gedrieën tot in de vroege uurtjes naar de zullen ontvangen, slaan we ons er wel doorheen op
vergetelheid dronken.
de zoektocht naar nieuwe uitdagingen die de leegte
kunnen opvullen. Bedankt namens uw redactie.
Terug naar camping Schoonbron te
Schoonbron. Met het gemoed nog immer Lexan, Robin en Emiel
Als je al drie jaar in de redactie van het
buitenblad zit, durf je eigenlijk niet meer
aan je vrienden te vertellen dat je op kamp
gaat, laat staan op introkamp. Toch raken
we ieder jaar weer verzeild op camping
Schoonbron te Schoonbron en hoewel we
inmiddels Domrenner-oldies genoemd
kunnen worden, is het elk jaar weer een
leuk weekend. Vrijdags in de auto dan
wel de trein naar het zonnige Zuiden om
vervolgens de obligate rondjes te rijden en
in de immer gezellige camping(snack)bar
onze niet geringe dorst te lessen. Zaterdags
eigenlijk hetzelfde alleen dan zonder autorit
en zondags idem dito, maar dan weer met
autorit.

Fietsreisverslag 2005 Lexan & Guido
Spanje, San Sebastian 18-6-2005: Hitte, geen vertrouwde geluid van krekels (in de
airco & een Jezusbeeld
stad?!) op de achtergrond.
Ingeklemd tussen twee rotspunten ligt de baai
van de Baskische universiteits- en havenstad
San Sebastian, of Donestia zoals de Basken het
noemen. Op de rechter rotspunt brengt een inmens
Jezusbeeld zijn zegen over de stad. Het is meteen
duidelijk, ik ben in Spanje! Gezeten aan de baai,
denkend aan de noodzakelijkheid van zo’n beeld in
een Latijnse stad als deze, draaide mijn hoofd zich
van de linker naar de rechter rotspunt; en jawel,
daar stond de zoon van God.

Spanje, Potes 19-6-2005: Baskische
snelwegen & het ‘Inietsritueel’

Het is een verschrikkelijk hete dag geweest. Nooit
wil ik meer op vakantie in een auto zonder airco,
neem ik mijzelf vandaag voor. Desondanks
was het schema strak en verbluffend: 6:00 uur:
vertrek uit Rotterdam, 8.05 uur: Franse grens/
Lille, 10:50: Einde ring Parijs, 16:15: Bordeaux,
19:00: San Sebastian, Spaans Baskenland. Overal
konden we doorrijden, de gevreesde drukte bij
Parijs viel mee, alleen een bij dit weertype haast
onvermijdelijk bosbrandje in Bordeaux deed
ons even langzaamrijden/stilstaan. Bij 38 graden
Celcius overigens geen pretje...
Gedurende een goed uur rijden we de
‘Picos de Europa’ steeds verder binnen. De
Erg vies boekten Guido en ik een kamer in ‘Hotel streek blijkt prachtig: een ruig en verlaten
Terminus’. Een goede naam voor een hotel aan het landschap met hogere bergtoppen (tot
spoor... Na lekker gedoucht te hebben, gingen we 2700 meter) dan verwacht. Na het kopen
hongerig, en vooral ook dorstig, de stad in. Het bleek van een kaart besluiten we in het plaatsje
een prachtige stad. Haar architectuur fascineerde en Potes een camping te gaan zoeken. Al snel
de baai was prachtig. Een frisse zeebries plus dito blijkt het een prima camping, alleen helaas
geur bracht ons verlossende verkoeling. Na de maag weer helemaal vol met Nederlanders plus
gevuld te hebben, zaten we tot zonsondergang aan sleurhutten. De hele dag zagen we geen
de baai. Hier besloten we om de volgende dag verder gele nummerplaten, maar op Europese
te rijden naar de ‘Picos de Europa’, een gebergte in campings blijkt de voertaal toch altijd weer
Asturië, een 300 kilometer meer westelijk gelegen Nederlands. De camping is fonkelnieuw,
landstreek in Spanje. Vueltaklappers als de ‘Lagos en het sanitair is het schoonste en beste
de Covadonga’, ‘Alto de Naranco’, ‘Alto Cruz de wat ik ooit op een Europese camping
la Demanda’, en misschien zelfs de verschrikkelijk mocht aanschouwen. De vraagt reist
‘Angliru’ liggen op ons te wachten. De vraag is echter voor hoelang nog... Maar ja, op dit
echter of wij deze laatste beklimming aandurven. moment is alles dus perfect in orde, en
Steiler heb je ze nauwelijks... Hierover de komende ook het aanwezige zwembad is meer dan
dagen echter meer. Nu ga ik proberen te slapen een enorme pré.
mer het geluid ven treinen en het Mediterraan

Vakantie Lexan

De snelwegen in het Baskenland blijken de
meest fascinerende die ik ooit heb mogen
aanschouwen. Geen kilometer is vlak
of rechtdoor. Met verbazingwekkende
stijgingspercentages is het elke bocht
maar weer de vraag of de auto er echt
met de toegestane 100 km/u doorheen
kan. Na een paar uur geslalomd te hebben
tussen prachtige panorama’s – aan de ene
zijde lielijk/ruige groene heuvels, terwijl
aan de andere kant de oceaan nooit veraf
is- besluiten we bij Unquera de snelweg
te verlaten. Gelukkig maar, chauffeur
Guido is doodop van al het draaien en
keren. Desondanks zit de stemming er
goed in: de hitte van gister heeft plaats
gemaakt voor een stuk aangenamer zee/
bergklimaat.

Vakantie Lexan

Na
het
inmiddels
legendarische
martelritueel van het opzetten van mijn
oude & vertrouwde ‘Kruidvattent’,
kunnen Guido en ik het niet laten: we
moeten toch nog even ietsen. In het
dorp slaan we rechtsaf de weg naar
Riano in. Om in deze 56 kilometer verder
gelegen plaats te komen moeten we de
‘Puerto San Glorio’ over, een col van
1609 meter hoogte. Een bord geeft aan
dat de beklimming 26 kilometer bedraagt.
We besluiten de berg een klein stukje op
te rijden... Een kleine drie uur later zijn we
weer terug op de camping. In de afdaling
bleek het nog best koud zonder jasje.
Waarom betekent bij wielrenners de term
‘inietsen’ dat ze meteen een col van 26
kilometer moeten beklimmen?
Potes 20-6-2005:Verveling
We kwamen naar Asturië om bergop te
ietsen. Ondanks mijn nog altijd groeiende
welvaartsbuikje –zo’n 20 kilo meer dan
mijn afgetrainde ietslijf in 2001/2002blijft deze lompe bezigheid mijn grootste
verslaving. Mijn reisgenoot kan hierover
meepraten.

meter)’ in. Gedurende deze beklimming blijkt dat
ook deze facinerende hobby grenzen kent. Al die
lange wegen ook hier... Tijdens deze 38 kilometer
lange beklimming slaat bij ons de verveling toe...
Na 16 gelijkmatige kilometers, volgen 4 extreem
steile naar een stuwmeer. Gelukkig worden deze
opgeleukt door overweldigend natuurschoon. De
18 kilometers die we nog voor de wielen hebben,
blijken wederom geleidelijk te stijgen. De zon
begint ernstig te branden, de bidons raken leeg: de
verveling is alom...
Eindelijk is daar de afdaling... We denderen het
dal in en posteren ons de rest van de dag aan het
zwembad. Conclusie van de dag: klimmen kan dus
ook gewoon saai & vervelend zijn. Geef ons maar
een wat kortere, steilere col naar de 1353 meter...
Potes 21-6-2005: Geen witte weggetjes, dan
maar steile weggetjes

Witte weggetjes, ze staan op onze kaart, maar
wat stellen ze voor? Zijn de berijdbaar, of zijn ze
onverhard en daardoor onbegaanbaar voor onze
smalle bandjes? Het ‘Piesta De Terra Par Todo
Terreno’ op de legenda belooft weinig goeds. In
ieder geval zijn we vandaag van zins dit mysterie
op te lossen. Mochten onze vermoedens juist zijn,
en zijn deze wegen niet te beietsen, dan zouden
Na het ontbijt opteren we voor een ronde we nog wel eens te maken kunnen krijgen met een
van ongeveer 120 kilometer. Na +/- 20 serieus wegentekort in deze streek...
kilometer in licht dalende lijn door een
wonderschone ruige kloof te hebben Na de camping te hebben verlaten rijden we niet
geietst, slaan we een weg in van 30 Potes in, maar gaan we linksaf de andere richting uit.
kilometer naar het plaatsje Puentenansa. Volgens de kaart volgt er een geleidelijke beklimming
Op deze weg twee cols: eerst een steile van 22 kilometer naar het op 1100 meter hoogte
van 10 kilometer (de Collado de Hoz), geleden Fuente Dé. Aldaar aangekomen willen we
daarna hetzelfde aantal kilometers steil een wit weggetje pakken naar de 700 meter hoger
dalen, om vervolgens nog een col (plus geleden ‘Collado de Lesba’. Maar helaas, het blijkt
dito afdaling) van vijf kilometer voor de geen begaanbare weg, ons instinct was juist.
wielen te krijgen. Een verrassing, want
de klim was serieus, maar stond niet op Wat nu? Het werd de etappe van de steile weggetjes.
de kaart... Maar goed, het waren lekkere In een rit van nog geen 70 kilometer slaan we
beklimmingen om te doen...
dan maar elke zijweg die aan de weg terug lag in.
Allemaal liepen ze steil tegen de bergwand omhoog,
In het genoemde dorpje vullen we alwaar ze telkens doodliepen op een dorpje. Zelden
onze bidons bij en slaan de weg naar zo vaak, zo diep gegaan op de iets als tijdens deze
de ‘Puerto de Piedras Luengas (1353 rit. En we dachten hier in Asturië maar eenmaal per
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dag zo diep te moeten gaan. Het enige weggetje
wat naar de camping loopt, is namelijk de grootste
kweling van de vakantie. Over steil gesproken! En
dat elke dag weer aan het einde van een zware rit,
wat een ellende...
Potes 22-6-2005: Competatieve rustdag
We hebben besloten dan maar alle gekleurde
weggetjes in de streek te gaan beietsen. Er lonkt
een prachtige etappe van kleurrijke wegen van zo’n
150 kilometer met maar liefst 4 hoge cols. Maar dat
is voor morgen. Wat nu te doen, een rustdag? Nee,
daarin hebben we eigenlijk geen zin. Tenslotte zijn
we nu hier, en dan moet er ook geietst worden. We
besluiten de ‘Puerto de Piedras Luengas (1353m)’
van de andere kant te beklimmen. Nu bedraagt de
beklimming ‘slechts’ 29 kilometer. Heen & terug
zal zo’n 66 kilometer behelsen. We spreken hier
van een zeer gelijkmatige klim: toch nog een halve
rustdag, is de redenatie.
Reisgenoot Guido is een betere klimmer dan ik.
Hij is een stuk lichter, en aangezien elke gram
extra bergop telt, is dit vanzelfsprekend een groot
voordeel. Bovendien heeft hij vier jaar op hoog
niveau wedstrijden gereden. De daar opgedane
koershardheid zit nog steeds ergens in hem.

Gezamelijk beginnen we aan de opdracht
van de dag. De kilometerbordjes volgen
elkaar gestaag op. Nog 25 kilometer,
nog 15... En nog steeds iets ik met een
lekker gevoel naast Guido. Ik rijdt zelfs
nog een tandje lichter dan de Zwitserse
Nederlander. Het begint steiler te
worden, maar nog steeds moet ik er
niet af. Inmiddels zijn er nog minder
dan 10 kilometer te gaan. Er komt iets
competatiefs in mij los. Nu wil ik ook als
eerste boven zijn...
5 kilometer voor de top los ik Guido
ineens. Ik heb echter niet het gevoel dat
hij ‘volle bak’ gaat. En inderdaad, een
kilometer voor de top komt hij terug.
Hij begrijpt het ook: samen tot hier
gekomen, betekent oorlog! Zeker omdat
Guido normaal overal ruim als eerste
bovenkomt en dan altijd een tijdje op mij
moet wachten.
Mijn concurrent versnelt vanaf de kop.
Op mijn tandvlees probeer ik het gat
dicht te rijden. Ik capituleer bijna, ga diep
‘in het rood’. Maar dan, 500 meter voor
de top, houdt plots de begroeiïng op. Een
open vlakte. En Guido krijgt ineens een

Vakantie Lexan
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stevig windje vol op kop! Mijn kans, dit
houdt hij niet vol, hij gaat stilvallen. Ik
kom terug in Guido’s achterwiel, schakel
zwaarder –ja, zelfs het buitenblad komt
eraan te pas- en sprint hem op de top
ruim uit het wiel. Eindelijk ben ik eens
een keertje als eerste boven! Gelukkig
speelt deze ‘battle’ zich af in de laatste
kilometer, zodat er toch nog sprake is van
een soort rustdag...

Vakantie Lexan

Potes 23-6-2005: Op z’n Armstrongs
De route van tevoren verkennen –behalve
Tourlegende Lance Armstrong- doen
wielrenners niet. Ze gaan gewoon ietsen,
en staan zodoende menigmaal voor
lompe verrassingen... Zo ook Guido
& ik. Elke regel is echter behelsd met
de
spreekwoordelijke
uitzondering:
vandaag verkennen we met de auto, het
al eerder genoemde, parcours van wat
de Asturiaanse koninginnerit moet gaan
worden. Hoe dit zo ineens?
Eerder die dag, om 5 uur ’s ochtends,
gaat de wekker. Een uur later willen we
al op de iets zitten, dit om de ergste hitte
voor te zijn. Na een ‘vlug & veel-onbijt’
–goed ontbijten is een noodzaak voor
een tocht als deze, maar wie krijgt er om
5 uur ’s ochtends in ’s hemelsnaam iets
door de keel- rijden we de camping af.
Een thermometer in het dorp geeft al 23
graden aan, en dat terwijl het nog praktisch
donker is. Het is sowieso zeer vreemd
weer. Door de drukkende hitte komen we
op de eerste col al nauwelijks vooruit. Na
13 kilometer klimmen aanschouwen we
een prachhtig schouwspel. De natuur laat
in volle hevigheid haar kracht zien. Hoog
in de bergen gaat het vreselijk te keer. Een
apocalyptisch tafereel van lichtlitsen doet
ons besluiten om te keren. Om kwart
voor acht zitten we weer op de camping.
Wat nu?
Het noodweer blijkt niet door te zetten,

zodat we besluiten de tocht per auto te verkennen.
En tijdens onze gebruikelijke pastaparty –één pak
pasta per avond, dus 250 gram de man per dagweten we zodoende wat ons morgen te wachten
staat. Het zal niet niets zijn. Eigenlijk best leuk dat
verkennen, we begrijpen die Texaan wel...
Potes 24-6-2005: De Asturiaanse Koninginnerit
De bekende Vueltacols waarover ik op de eerste dag
sprak zijn te ver verwijderd van onze standplaats.
En daarbij, de Angliru is toch veel te steil voor ons.
Het weggetje van een kilometer naar onze Spaanse
camping is dit al, laat staan een 1500 meter hoge
berg met nog hogere stijgingspercentages. Daarbij,
wij maken onze eigen zware collentocht wel. Geen
probleem.
Ditmaal staan we om zes uur op. Op het programma
staat dus een zware bergetappe van 150 kilometer
met vier hoge cols. De route: Potes – Puerto de San
Glorio (1609 meter hoog, 26 kilometer klimmen) –
Riano – Puerto de Panderruedas (1450 meter hoog)
– Puerto de Pandetrave (1562 meter hoog, klim
van 10 kilometer waarvan de eerste drie kilometer
een smalle weg –leve onze verkenning- met een
stijgingspercentage van 15%) – Puerto San Glorio
(1609 meter hoog, beklimming van de andere zijde)
– Potes (+ als uitsmijter de steile kilometer naar de
camping).
Over onze Verkenning & Riano gesproken. Riano
is de meest vreemde plaats die ik ooit zag. Op een
plek waar drie bergmeren elkaar kruisen, midden
in een kale hoogvlakte ligt dit stadje. Het doet op
het eerste gezicht wat Zweeds aan en is duidelijk
nog niet af. Er hangt compleet geen sfeer, en als
toch een poging tot sfeebeschrijving gedaan moet
worden, komen de woorden steriel en kunstmatig
bovendrijven. Wel is er hier qua afmetingen
sprake van een heuse, net nieuw opgetrokken
stad. Wat de (economische) functie van Riano is,
blijft ons een raadsel. Landbouw is op deze plek
niet mogelijk, toerisme is hier niet en we zien ook
geen aanwijzingen dat deze stad hier ligt vanwege
defensiedoeleinden. Het bezoeken van Riano is al
bij al een vervreemdende ervaring.

Terug naar de tocht: hier valt eigenlijk weinig over
te zeggen. We hadden beide de ‘goede benen’.
Bovendien had de verkenning zijn vruchten
afgeworpen: we wisten precies waar we aan toe
waren. Soms enorm afzien, soms lekker dalen,
soms lekker klimmen. Alleen de lange afdaling
naar Potes, was bizar, de mist haalde ons in, en in
een apocalyptisch –we konden geen 20 meter ver
vooruit kijken- & kletsnat decor daalden we af.
Drijfnat bleek eens te meer dat weer in berggebieden
zeer onvoorspelbaar is. Een jack meenemen voor
de afdalingen is dan ook altijd noodzakelijk, ook
als de temperaturen in het dal tropisch zijn. ’s
Avonds smaakten onze in Potes gescoorde pizza’s
supergoed. Het was weer zeer lomp geweest.
Ditmaal echter lomp met voorbedachte rade...

De wegen waren op in Asturië. Met pijn in ons hart
nemen we afscheid van deze prachtige streek, maar
ja, alle wegen in de omtrek zijn beietst. En om ons
nou nog een keer op dezelfde bergen omhoog te
hijsen... Of rondes van 300 kilometer te maken, dat
gaat ons te ver...
We besluiten van de eerste oficiële rustdag een
rust-/reisdag te maken. Flikken ze die jongens in de
Tour ook elk jaar weer... Volgende vraag; waar gaan
we nu heen? Tijdens de heenreis zag het Franse
deel van het Baskenland er erg fraai uit vanuit de
auto. En in Frankrijk heb je sowieso meer wegen...
We breken de tent af, pakken de auto in, betalen,
rijden weg... en het begint ineens te stortregenen.
Geluk is een keuze, zullen we maar zeggen... Na
een uur of vier in de auto te hebben gezeten rijden
we het Franse departement Pyrenees-Atlantiques
binnen. De sfeer is duidelijk Baskisch, alles wordt
hier in een onbegrijpelijk taaltje vol medeklinkers
aangegeven. In het stadje Mauleon kopen we een
gedetailleerde kaart van de omgeving. We besluiten
nog wat verder zuidwaarts –dichter in de buurt van
de bergen- te rijden. 15 kilometer verder stoppen
we in Tardets-Soholus. In het aangrenzende dorpje
Abense-de-Haut vinden we een wereldcamping.
Op een enorm rond grasveld staan overal dikke

Abense-de-Haut 26-6-2005:
Polderstoempen, ons specialisme
Polderstoempen. Het is een echte
specialiteit, je moet het kunnen. Guido
& ik zijn er noodgedwongen groot mee
geworden, en kunnen het dus...
Vandaar een ‘vlak’ inrijdrondje (TardetsMauleon-Oloron-Tardets)
van
71
kilometer. Nauwelijks 2 uur later, en
ondanks 3 pittige cotes, staan we alweer
op de camping. Zo dat was lekker,
we weten weer wat ‘knallen’ is. Hard
ietsen hoef je ons –het ‘vak’ geleerd
in de Haarlemmermeerpolder- niet te
leren. Bergen hard opietsen, tsja, das
weer een ander verhaal voor de geboren
polderstoemper...
Abense-de-Haut 27-6-2005: Franse
Slag geeft rotdag
De etappe van vandaag: een ronde van
120 kilometer met twee serieuze cols.
De Col d’Isschere (674m) en de uit de
Tour de France bekende Col de la MarieBlanque (1035m) zijn de opgaves van
de dag. Toevallig zullen de renners over
een maandje in de Franse Ronde precies
hetzelfde parcours rijden. Leuk om dan
lui op de bank te aanschouwen hoe zij
het er vanaf brengen, vandaag gaan we
de beklimmingen zelf beleven.Vol goede
moed door ons lekkere ritje van gisteren
vertrekken we. Na een kilometer of 25
beginnen we aan de eerste beklimming.
Vanuit een mooi valleitje slaan we links
de berg op. Bijna gaan we onderuit... De
weg ligt vol met grind! Dat zal toch maar
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Frankrijk, Abense-de-Haut 25-6-2005: Rust/reisdag

oude bomen, die schaduw ten allen tijden
garanderen. Ideaal voor het ‘soigneren’
na een zware ietstocht! Hoewel we het
zwembad + prachtige berguitzicht van
Asturië hier missen, hebben we het gevoel
dat deze standplaats wederom een goede
uitvalsbasis is voor ‘goed lomp ietsen’...
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voor even zijn... Maar helaas, we ploeteren
voort door de steentjes. Van asfalt is
hier echt geen sprake. We klimmen
noodgedwongen zittend, want staan kan
echt niet met onze dunne bandjes. Dan
zouden we wegslippen. Omhoog gaat
nog wel, maar het afdalen straks... En
hier moet over een paar weken dat hele
Tourcircus over... De spreekwoordelijke
Franse Slag zal wel enkele dagen voor de
wedstrijd voor nieuw asfalt zorgen...
De afdaling ligt er zeker niet beter bij.
Gevaarlijk, maar ja, we moeten weer naar
beneden. Met kundig bijremmen, en een
enkel voetje aan de grond, slippen we naar
beneden. Door de warmte is dit het ideale
scenario voor een klapband: door het vele
remmen kunnen de velgen oververhit
raken, met een klapper als gevolg...
Gelukkig, nog 50 meter en ik beneden.
Nog een keer moet ik vol remmen
voor de hoofdweg waarop de afdaling
uitkomt... PANG! Ik voel meteen dat het
goed fout zit. Gelukkig stond ik al bijna
stil en ga ik niet onderuit. Ik kijk naar
mijn achterwiel. Mijn band is nog heel,
mijn velg is gescheurd... Verder ietsen is
onmogelijk...

onder zijn gegaan. Met het frame kan, behoudens
valpartijen, in principe het langst worden gedaan.
De rest wordt regelmatig vervangen. Wielen zijn
draaiende onderdelen, dus slijten ook zij gestaag.
Zeker omdat bij het remmen gebruik wordt gemaakt
van remblokken die de velg blokkeren door haar
af te knellen. Hierdoor slijten raceietsvelgen vrij
snel.
In het verband van wielen denkt de wielrenner
meestal aan wielsets. Een voor- en achterwiel van
hetzelfde type dus. Veeleisend ben ik niet. Ik heb
wel een paar honderd euro te besteden. Het enige
wat ik wil zijn stevige wielen, liefst met lekker veel
spaken. De ervaring heeft mij geleerd dat mijn
welvaartspoiler deze nodig heeft. Liever een paar
ons zwaardere wielen die tegen een stootje kunnen,
dan futuristisch gestylde wielen met een beperkt
aantal spaken.
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? We
beginnen onze zoektocht 15 kilometer verderop,
in streekcentrum Mauleon. De alleraardigste
ietsenmaker aldaar blijkt alleen maar hippe wielen
te hebben. Prijs voor een setje, tenminste 500 euro...
Iets te duur voor veel te weinig spaken...
Door naar Oloron-St-Marie, 30 kilometer
oostwaarts. Twee ietsenzaken, tweemaal niets
onder de 600 euro per set... Naar het grote Pau dan
maar. Uit pure frustratie verwennen we onszelf met
een veel te vette lunch bij de MacDrive aldaar. Om
twee uur lopen we de grootste ietsenzaak van de
stad binnen, wederom niks. Snel naar ietsenzaak
II: hier worden alleen maar Campagnolo-spullen
verkocht. En ik heb wielen nodig waarop Shimanoonderdelen passen... Om gek van te worden...

Guido haalt de auto en pikt mij vervolgens
op. Noodgedwongen werd het een kort
ritje vandaag. Slecht 36,5 kilometer staan
op de teller. ’s Middags gaan we op zoek
naar een nieuw wiel maar het is maandag
en alle winkels zijn hier dicht. Morgen
zetten we onze zoektocht voort, wij doen
niet aan ‘Franse Slag’, wij willen een nieuw
achterwiel, wij willen koersen!
Na een tocht van 150 kilometer in de auto gooien
we de handdoek in de ring. Wat we vandaag geleerd
Abense-de-Haut 28-6-2005: Tour des hebben is dat een wiel in het Frans een roue is en
Roues eindigt in bezemwagen
een velglint een fonde de jambes heet. Gevonden
hebben we deze zaken echter niet... ‘Stappen we in
Serieuze ietsers denken niet aan een iets de bezemwagen’ en keren we huiswaarts, of koop
als zijnde één geheel. Zij zien een frame, ik morgen dure wielen en ietsen we verder... De
wielen, een ketting, tandwieltjes, bandjes, avond wordt beheerst door dit dilemma...
remmen enz. enz. Telkens vervangt de
ietser die onderdelen die aan slijtage ten Abense-de-Haut 29-6-2005: De Decathlon en

de ongelukkige detour
Ik wil gewoon nog niet naar huis, ik ben nu hier, ik
wil hier nu ietsen! Dit soort gedachtes domineren
bij het opstaan. Ik besluit mijn vriend Geert
Scholma te bellen. Hij heeft jarenlang geietst met
het dure wielset wat ik eventueel kan aanschaffen.
Hij raad mij stellig af om deze wielen te kopen, ik
ben er volgens hem ook te zwaar voor. Hij heeft
echter nog wel een ander advies: ga eens kijken bij
de Decathlon voor wielen...

Aangezien het al laat in de middag is heeft
routeplanner Guido een bescheiden rondje
uitgestippeld: 83 kilometer met twee middelmatige
beklimmingen. Door de hitte en een stevige
tegenwind blijkt de tocht zwaarder dan verwacht.
Gelukkig slaan we na een kilometer of 50 naar
links, we krijgen de wind weer in ons voordeel.
Nog een col van 892 meter hoog moet bedwongen
worden, daarna downhill tot de camping. In een
dorpje komen we bij een spiltsing. Gids Guido kiest
voor de rechterweg... En eens moet de eerste keer
zijn: Guido ‘Zwitser-met-feilloos-richtingsgevoel’
Vessaz rijdt verkeerd!
Wat volgende is een van de zwaarste beklimmingen
die we ooit gedaan hebben.De col de Burincurutcha
lijdde ons in 8,5 kilometer van 200 meter naar 1135
meter. De stijgingspercentages komen niet onder
de 10%. Het enige voordeel is het landschap,
dat prachtig is. Net als de steeds veranderende
panorama’s ten gevolge van het extreem snelle
stijgen. Ook over de staat van de weg hebben
we weinig te klagen. Boven aangekomen rijden
we verder naar de Col de Baragui (1327 meter).
Een tocht die ons over een prachtige hoogvlakte
met enkele bergmeren voert. Minpunt is dat het
inmiddels acht uur ’s avonds is en dat de kou op
deze hoogte naar begint toe te slaan. Voeg hierbij
het feit dat ons eten en drinken inmiddels ook op

Abense-de-Haut 30-6-1005: Een
kwartier verliezen in 4 kilometer
Elke wielrenner heeft wel eens een slechte
dag. De profs tijdens de Tour, maar ook
op een vakantie als deze heeft iedereen
wel eens een jour sans. Niet dat je zo’n
off-day ook meteen voelt. Soms merkt een
renner aanvankelijk niets van zijn slechte
benen, en hakken ze er na een paar uur
ineens in. Ook komt het voor dan men
de eerste uren als een dweil rijdt, om er de
laatste paar uur alsnog door te komen.
In mijn geval merk ik de eerste dertig
kilometer helemaal niets van mijn
slechte benen. Ondanks de onverwachte
ontberingen van gisteravond voel ik me
perfect op de iets. Op het programma
staat de Col de la Marie-Blanque,
een klassieke Tour-col, die ons in 10
kilometer van 200 naar 1035 met hoogte
zal brengen. Zo op papier een allessinds
redelijke beproeving. Na 6 kilometer
à 5% te hebben gekomen, lijkt alles
onder controle. Ik hang op 50 meter van
mijn reisgenoot en ik moet nog maar 4
kilometer. Later zou blijken dat Guido
zich de eerste 6 kilometer inhield en al
niet begreep waarom ik hem niet bij kon
houden, maar dat wist ik toen nog niet. Ik
had het gevoel dat alles prima ging, al wist
ik dat de laatste 4 kilometer steil gingen
zijn (met dank aan de informatiebordjes
om de kilometer)...
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Stom dat we daar nog niet aan gedacht hadden... De
dichtstbijzijnde Decathlon, een supermarktketen in
sportartikelen, bleek in Lescar, een suburb van Pau.
Hier slagen we uiteindelijk in onze missie: ik heb
weer wielen. Snel keren we terug naar de camping,
we monteren de wielen, en springen op de iets. Er
kan weer gekoerst worden!

is... Het afzien begint grootse vormen aan
te nemen.
Na een verraderlijk steile afdaling volgen
nog 15 vlakke kilometers naar de camping.
Kou, hongerig en op ons tandvlees
bereiken we deze. In het donker, onder
het licht van de koplampen van onze
auto maken we een goede pastamaaltijd
klaar. Je hebt verkeerd rijden en verkeerd
rijden, dat was de les van vandaag... Met
een gevulde maag worden onze verhalen
meteen alweer een stuk sterker. Wat een
heroïsche tocht toch maar weer!
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de Erroymendi (1362m) bedwongen te worden.
Het hoogteverschil bedraagt 1000 meter. Dit
moet in 10 kilometer overbrugt worden, wat een
gemiddeld stijgingspercentage van 10% betekend.
Na een korte afdaling klimt men verder naar de
Port de Laurrau. Deze pas op 1573 meter hoogte
scheidt Frankrijk van Spanje. Na de afdaling moet
hier de Alto Laza (1129m) opgereden worden,
om aan de andere kant van deze col, linksaf door
het dal naar de berg te rijden die ons weer naar
Frankrijk zal brengen. Dit is de Col de la Pierre St.
Martin op 1790 meter hoogte. Hierna is het ergste
leed geleden: na een lange afdaling is het nog zo’n
15 kilometer glooiend terug naar de camping.

De laatste 4 kilometer zijn een hel. Ze
blijken met een gemiddeld percentage van
11,25% te stijgen, zonder ook maar een
vlakker stukje recuperatie. En hier beleef
ik deze vakantie mijn jour sans. In deze
uiterst steile 4 kilometer gaat het licht
compleet uit. In vier kilometer verlies
ik meer dan een kwartier op Guido. Hij
heeft al een drukke conversatie met een
enthousiaste Britse-ietscollega achter de
rug als ik, meer dood dan levend, de top
bereik. De laatste 50 kilometer terug naar
de camping zijn onverminderd afzien,
maar mijn slechte dag heb ik gehad. Nu
Guido nog, bedenk ik met sadistisch We beginnen er vroeg aan. En extra shirtje is nog
genoegen...
nodig op dit tijdstip. Op de eerste col komen we
een Franse toerclub tegen die hun zondagse tocht
Naschrift:
rijden. Ze blijken dezelfde tocht als wij te rijden.
Hoewel ze niet bepaald vriendelijk zijn –elke poging
Utrecht, 2 weken later: Thuis op de bank zien tot beleefde conversatie slaat compleet dood- is
Guido en ik op die laatste vier kilometer van de het toch wel lekker om wat competitie bergop
Marie-Blanque de koers losbarsten in de Tour te hebben. De eerste beklimming gaat, ondanks
de France. Wat gaan die gasten hard omhoog. de van te voren gevreesde steilte, cresendo. Op
Zijn dat nou echt dezelfde kilometers als die aanraden van Guido rij ik op een zwaarder verzet
waarop ik een kwartier verloor... Deze renners naar boven. Het werpt zijn vruchten af, door een
doen er nauwelijks een kwartier over... Ik kan jaar ietskoerieren heb ik er de kracht voor. Het
het nauwelijks geloven... Net zoals het feit dat maakt dat ik een stuk sneller naar boven rij, al
een half uurtje eerder, op de beklimming die mij betekent het ook een stuk meer staand klimmen.
mijn velg kostte, er nu wel perfect asfalt lijkt te Het rustig in het zadel afzien en nog een beetje om
liggen...
je heen van het natuurschoon genieten is er niet
meer bij...
Abense-de-Haut, 1-7-2005: Rustdag
Spanje in dalend slaat de hitte ons tegemoet. De
Na de twee zware etappes van de afgelopen zuidzijde van het gebergte blijkt een stuk kaler en
dagen, zijn we verstandig en houden we warmer dan de Franse kant, waar het prachtig groen
onze eerste echte totale rustdag. En wat is. We komen uit in een soort niemandsland. Er
moet je daarover zeggen...
dreigt een probleem: waar kunnen we water halen?
Zonder water beklimmen we de Alto Laza, een klim
Abense-de-Haut 2-7-2005:
van een kilometer of 5 die geen echte problemen
Hyperventileren in de Koninginnerit
oplevert. Na de afdaling komen we in een dorpje.
De siesta is er gelukkig nog niet begonnen, en we
Elk beietst gebied vraagt om een kopen twee lessen water. Onze dorst gelest en de
zogenaamde Koninginnerit. Vandaag is bidons vol hervatten we onze tocht door de hitte.
het de beurt aan de rit van de waarheid De 16 kilometer van de laatste beklimming blijkt,
in de Franse Pyreneën. Hoewel ‘slechts’ vanwege het weer een stevige dobber. Desondanks
121 kilometer, is het parcours niet van de draai ik wederom een zwaar verzet. Bovengekomen
poes. Na een kilometer of 15 dient de Col blijkt dat het echter teveel was: ik krijg voor het

eerst van mijn leven een aanval van hyperventilatie.
Ik tril helemaal en krijg mijn ademhaling niet meer
onder controle. Ik ga maar even liggen en maak een
kommetje van mijn handen om het zakjes-blaaseffect te verkrijgen. Na een minuut of vijf gaat
het weer. Ik drink en eet nog wat en begin aan de
afdaling. Een vreemde ervaring... En wat ben ik blij
dat het geen koers is, en ik meteen verder gemoeten
had... Volgens mij had ik dat namelijk niet gekund,
en mijn bewondering voor de Tourrenners neemt
nog meer toe...

Abense-de-Haut 3-7-2005: Guido’s Jour Sans Abense-de-Haut 4-7-2005: Uitgeblust
maakt hongerig
doch oplevend door betoverende
Finse glimlach
Wederom een stevige rit op het programma. Er
rijst echter een probleem: Guido blijkt vandaag zijn We zijn moe, zo ongeloolijk moe... De
slechte dag te hebben. Na een kilometer of tien vakantie heeft haar tol geëist, we zijn
staat de zwaarste beklimming van de dag op het fysiek aan het eind van ons Latijn. We
programma: de Col de Soudet. Deze klauterpartij besluiten morgen terug te gaan, en de
zal ons in 21 kilometer van zo’n 200 meter boven laatste, nog geplande tocht, te laten voor
zeeniveau naar 1540 meter brengen. Ik rijdt de hele wat het is. Vandaag vertrekken is geen
beklimming –wederom staand op het grote mes- optie, vandaag moet chauffeur Guido
voorop. Guido zwoegt en vindt zijn ritme nooit.
bijslapen. Dit doet hij dan ook de halve
dag. In de middag gaan we rustig op een
Guido zou Guido niet zijn als hij niet verder zou terrasje zitten in Abense-de-Haut. Het is
willen rijden. Al draait het vierkant, opgeven komt een lomme relax/rustdag, waaraan we
in ons woordenboek niet voor. Zoals gepland allebei meer dan aan toe zijn.
beklimmen we nog een col en keren, na een rit van
100 kilometer, terug op de camping. We zijn beiden Zittende op het terras zien we een hele
uitgeput. Na de lunch liggen we loom en uitgeteld gelikte BMW staan met een vreemd
in het gras. Gelukkig beschermen de bomen ons nummerbord. Het blijkt Fins te zijn. En
tegen de al te grote hitte.
inderdaad, op het terras naast ons zit het
prototype van een stoere Viking. Hij blijkt
De uren verstrijken. Het is inmiddels etenstijd, wel van het oude stempel: onze Fin zit
nog steeds bloedheet en wij zijn niet vooruit te rustig op het terras, terwijl zijn vriendin
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Kapot zit ik niet, en na een inalecolaatje rijden
Guido en ik nog stevig door in het dal. Hier krijg ik
echter nog met een krampaanval af te rekenen en
wederom niet omdat ik stuk zit... Nee, ik doe een
poging tot het nadoen van Francesco Mancebo, een
Tourrenner, die al jaren enorm scheef en lelijk op
zijn iets zit. Dit had ik beter niet kunnen doen, de
kramp schiet er van onder tot boven in. Al met al
was het weer een echte Konninginnerit... Heroiek
met grote hoogtes en grote dieptes... Zoals het
hoort dus...

branden. We hebben op deze zondag
twee eetopties: de McDonalds in Oloron
is 30 kilometer verderop, de pizzeria in
Mauleon bevind zich op 15 kilometer de
andere richting uit. De airco bij de McDo
doet in haar voordeel beslissen. Guido
rijdt, in ons trouwe Peugeotje 206, met
zijn laatste krachten naar Oloron, alwaar
wij ons schandalig volvreten. Vanwege
de airco buiken we binnen nog even uit.
Na een kwartier heeft ‘Jour Sans’ Guido
alweer trek. Hongerig besluiten we 30
kilometer naar Mauleon te rijden om
toch ook maar een pizza hier te halen. We
konden toch al niet kiezen. Zo gezegd,
zo gedaan, en de pizza’s smaakten prima.
Na deze schandalige vreetsessie plus
autorit van 70 kilometer zijn we eindelijk
voldaan. We voelen ons echte wielrenners.
Allen dit soort lui zijn in staat om zou
schaamteloos hongerig te zijn en zich zo
vol te schransen. Moet je nagaan wat je
verbrandt in een vakantie als deze...
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boodschappen doet. Wij moeten hier
ook nog aan geloven en we lopen het
dorpswinkeltje in. Hier krijgen wij zo’n
innemende glimlach van de Finse Schone
–die zich tegenover ons geneert over de
voorkeursbehandeling die ze krijgt van de
winkelier- dat we beiden op slag verliefd
zijn. Een verliefdheid die onze de rest van
de middag nog dromiger maakt dan we al
waren....

en prima campings... Het enige was dat Guido en
ik ons van te voren hadden voorgenomen niet
naar het echte hooggebergte op zoek te gaan. Daar
vonden we onszelf inmiddels wat te ongetraind en
te zwaar voor... Maar met één dag zonder col van
boven de 1000 meter op het menu, zijn we hier niet
echt in geslaagd... Zeker als men zich bedenkt dat
we tot twee maal toe op een camping zaten op zo’n
200 meter boven de zeespiegel...

Conclusie: wielrenners zijn rare jongens... Maar
Abense-de-Haut 5-7-2005: Huiswaarts een heroïsche vakantie was het wel! Volgend jaar
via vierde route dwars door Frankrijk gaan we ECHT de lagere, meer Ardense gebieden
opzoeken. Of zeiden we dat de vorige drie vakantie
Na de avond ervoor alles te hebben ook al niet van te voren...
ingepakt, breken we om 5 uur ’s ochtends
enkel nog de tent af. Hoewel het nog
donker is, levert de demontage van de
tent geen problemen op, en om 5.41 uur
zitten we in de auto. De gehele dag reizen
we voorspoedig, en om 21.00 uur zijn
we weer in Rotterdam. Het weer zit –in
tegenstelling tot de heenweg- goed mee
en we kennen nergens problemen.
Wel nemen we een, voor mij, nieuwe
route van Zuid- naar Noord-Frankrijk.
Het is de vierde soortgelijke route die ik
ooit nam: deze keer rijden we als volgt:
Pau-Toulouse-Limoges-Orleans-ParijsLille. En deel van de snelweg waarover we
rijden lag er pas net, en de route scheelt ons
(hierom?) enkele honderden kilometers
tol. Of heffen de Fransen liever geen tol
op de wegen waar nauwelijks toeristen,
maar alleen landgenoten, overheen
rijden...
Het was in ieder geval een rustige en
goed te berijden route. Iets wat eigenlijk
symbool staat voor deze vakantie. Het
was een leuke vakantie, zonder al teveel
problemen. Het wielavontuur daargelaten,
al heeft dat achteraf –mede omdat er
ondanks de velgbreuk niet werd gevallenook best zijn charme... Praktisch alles zat
mee: mooie natuur, prachtige ietsroutes
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Utrecht- St. Petersbrug (USP) zomer 2005
In menig discussie door de jaren heen is gezocht naar een nieuw doel voor een ietsvakantie. Na Istanbul moest
weer een grote stad op beietsbare afstand als vakantiebestemming gekozen worden. Het Zuidoosten viel dus af,
het Noorden werd afgekeurd wegens de muggen en het Zuiden hadden ze ook wel gezien. Logisch gevolg: het
Oosten. Logisch gevolg: St. Petersburg. Hier heeft Jan Willem schoonfamilie wonen en op de koop toe is deze
miljoenenstad ook nog de moeite waard. De vier reisgenoten, Folkwin, Geert, Jan Willem en Emiel zorgden voor
het benodigde visum voor Rusland en maakten hun ietsen in orde. Op een frisse, druilerige dag in juli begon hun
avontuur in Utrecht.
Wat hier volgt is het volledige dagboek dat het verhaal van de tocht vertelt. Alle ontmoetingen, alle moeilijke
momenten, alle hoogtepunten etc. worden in dit relaas in één Buitenblad uit de doeken gedaan. Maar eerst een
paar lijstjes om te beginnen met de juiste indrukken:

USP 2005

De van tevoren geschatte afstand naar St. Petersburg
v
v
v
v

Folkwin
Emiel
Jan Willem
Geert

2815 km
2800 km
2872 km
2999 km

(- 2 km)
(- 17 km)
(+ 55 km)
(+ 182 km)

Gids per te ietsen land
v
v
v
v
v
v
v

Nederland
Duitsland
Polen
Litouwen
Letland
Estland
Rusland

Pechlijst

6 juli
11 juli
13 juli
16 juli
20 juli
21 juli
22 juli
22 juli
27 juli
? juli
3 augustus
3 augustus

Emiel
Emiel
Geert
Folkwin
Folkwin
Jan Willem
Jan Willem

Geert
Emiel
Geert
Emiel
Jan Willem
Jan Willem
Jan Willem
Emiel
Jan Willem
Geert
Emiel
Jan Willem

lekke band achter
spaakbreuk achter rechts
lekke band achter
spaakbreuk achter rechts
afgebroken boutje en plaatje rechter voordrager
afgebroken linker voordrager
afgebroken plaatje linker voordrager
ontwricht voorspatbord
spaakbreuk achter rechts
spaakbreuk achter rechts
spaakbreuk achter rechts
spaakbreuk achter rechts

Vergeetlijst
7 juli
26 juli

Jan Willem
Geert

tandpasta
lange broek

De bijnamen-voor-Bert&Aafje-lijst
Greet&Deegje
Aart&Scheetje
Aars&Befje
Sjaak&Teefje
Aad&Aafje
Reef&Neefje
Paal&Raatje
Laaf&Aasje
Wim&Zeefje

Om half tien verzamelen op het Buurkerkhof,
vlakbij de Dom. ‘s Ochtends om zes uur opgestaan
om de iets nog te prepareren, geld te wisselen bij
het GWK en in te pakken. Nog steeds een iets
betere planning dan Geert, die de hele nacht niet
geslapen heeft, omdat hij nog moest verhuizen. Op
het verzamelpunt kwamen ook nog mijn vader en
Hester ons uitzwaaien. Om tien uur vertrokken, via
het Ledig Erf waar Natalja net kwam aanietsen
om gedag te zeggen. Na 55 kilometer, pauze in
Otterlo waar Geerts vader ons opwachtte met
een megavlaai en zeer veilige cadeautjes, namelijk
LED ietsverlichting voor iedereen. Nog steeds
droog weer, maar in Zutphen begon het toch wat
te regenen en wat later bij de zoveelste hongerklop
besloten tot friet en tevens besloten dat Losser
niet haalbaar zou zijn en dat een camping sowieso
niet prettig is. Dus belde Emiel zijn vrienden in
Haaksbergen waar wij van harte welkom waren
en zeer gastvrij ontvangen werden. Hun namen:
Wim, Roelie en Saskia Briggeman. Plek zat in hun
spik en span villa waar de regen op het dak tikte.
Wim praatte honderduit over ietsen, er bleken nog
allemaal via - via connecties met Folkwin te zijn. En
toen om tien uur naar bed.
Jan Willem

Vanochtend vertrokken we om stipt
negen uur, vooruit kwart over negen half
tien bij Wim en Roelie uit Haaksbergen.
Richting de Dümersee, ook wel het
Dümermeer genoemd zou de reis voeren.
De afstand tot dit pittoreske meer zou
ongeveer 110 kilometer bedragen,
hemelsbreed gemeten. Tel hier nog eens
een kleine tien kilometer bij en dan lig je
toch na 120, hooguit 130 kilometer aan het
meer. Enin, na een goede 140 kilometer
arriveerden we dan toch eindelijk op
onze eindbestemming. Zoals het op een
avontuurlijke ietsvakantie betaamt was dit
‘die Attersee’, en nog slechts 20 kilometer
verwijderd van het Dümermeer. Dingen
lopen tijdens zulke ondernemingen nou
eenmaal niet zoals je ze vooraf gepland
hebt, het zijn die en natuurlijk de kleine
dingetjes, die het reizen per iets zo leuk
maken. Wat betreft het ietsen zelf, Dit was
een aaneenschakeling van gebeurtenissen
die in chronologische volgorde aan ons
gezelschap voorbijtrokken, het was alsof
de wereld en je voorwiel bewogen, maar
jij zelf stilstond. De zon scheen in je
gezicht, de wind blies door je haren, het
landschap veranderde voortdurend, van
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Woensdag 6 juli: dag 1 / etappe 1 Utrecht - Haaksbergen: Donderdag 7 juli: dag 2 / etappe 2 Haaksbergen
139 km in 6:01 (23,1 km/h)
- Wersen: 138 km in 6;09 uur (22,5 km/h)
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grasland naar bos, maar ook maïs en Vrijdag 8 juli dag 3 / etappe 3: Wersen – Wietzen: 130,9
tarwe zagen we, alsmede de aardappels die kilometer in 5:35 uur (23,5 km/h)
er op menig akker gepoot waren. Overige
hoogtepunten van de dag waren:
Het eerste ontwaken op een dun matje en in een
te warme slaapzak. De slaapuitrusting bevalt prima
v Jan Willem zijn eerste ledje gaat
en de nacht was redelijk droog. Folkwin moest nog
kapot en hij vergeet zijn tandpasta.
wel even zijn zadel in bescherming nemen (tegen
v Geert breekt een beugeltje van
de toch nog gevallen regen, red). Tevens is deze
een spanband van een van zijn
morgen een eerste test voor onze inpakkwaliteiten,
Ortliebtassen.
In zeventig minuten zitten we op de iets. Dit doen
v Folkwin hoort allerhande
we echter wel op een nuchtere maag. In het tweede
aanlopende zaken in zijn achterwiel, na
dorpje op de route houden we halt bij de eerste
demontage van alle tassen blijkt het in
bäckerei/konditorei die we zien. Cappuccino en
zijn hoofd te zitten.
croissants zijn ons deel. Ook zien wij de eerste
v Emiel worstelt zich een weg door
mooie dame van deze reis. Zoals het mooie dame
zijn leidinggevende kwaliteiten en route- betaamt, kijkt ook zij enorm chagrijnig. Waarom wij
inzicht, met als hoogtepunt de passage
na drie dagen pas een mooie dame zien , is mij een
van een wegopbreking die we 1 uur
grote vraag.
eerder ook al waren tegengekomen.
v De vermoedelijke grensovergang
Na het ontbijt volgt een deel van de etappe wat
van Nederland naar Duitsland wordt
mijnerzijds niet echt fraai te noemen is, mijn
gepasseerd
geograische / topograische / radiograische
v De eerste klim wordt met veel pijn
vermogens dan wel die Deutsche General Karte
en zweet beslecht
laten ons danig in de steek. De zoektocht naar
v Aardbeienvlaai en met de hand
mooie witte weggetjes verloopt niet zoals gepland.
samengeperste mueslireep van de
Dit lijkt ons veel tijd te gaan kosten en tot overmaat
Konditorei
van ramp gaat het ook nog regenen. Gelukkig
v Het leuke meisje met de rode
bieden de Duitsers spontaan en ongevraagd hulp
Tsplitsing, ongrijpbaar achter sloß en
aan: Deuren zwaaien open en vluchten is niet meer
grendel
mogelijk. Afwimpelen die gasten.
v Aanslagen van AlQaida in London
verpesten radio Tour de France
Na de witte weggetjes achter ons gelaten te hebben,
v 1 uur 35 kilometer/h achter Herr
begint het NCK-tijdrit gedeelte. Lange gele wegen
Riesenbeck
vliegen onder de wielen door tot we onszelf vast
v Het eerste echte avondmaal:
rijen in het hoogveen; De ideale pauzeplek met
Pestopasta met ui en champignons,
mooi uitzicht en bankjes. Heerlijk Duits donker
125 mozzarella pp, ananas,
brood met pittige eiersalade staat op het menu.
limoenmintlimonade
Afsluiter is de appel.
v Op camping das Fuhrerschein
blijkt niks onmogelijk; Zweefvliegtuigen Mooie wegen zijn het vervolg van de etappe. Even
worden met radiograische apparatuur
vergeet ik dat ik op een vermoeiende ietsvakantie
bestuurd, thee wordt geleend bij
ben en waan ik me wederom op het NCK in
Zigeunerbuurmeisjes en goederentreinen Dronten. De tegenwind kan me niet deren terwijl ik
razen ook om 23 uur nog op een paar
me in de lighouding installeer. Voor het eerst deze
meter langs onze tent langs.
vakantie lijken de benen zuur te worden.
Welterusten,
Geert

Als dank voor het harde werk komen we een net
omgeploegd aardbeienveld tegen. Er hangen echter

nog veel aardbeien aan de plantjes te bungelen. de regen neemt langzaamaan toe. Na
Een zak van drie pond haalt de eindstreep van het 25 kilometer geietst te hebben zijn we
avondmaal; Het dessert.
goed nat en is het tijd geworden voor de
apfelstrudel. Op een driesprong van een
De uren op de iets beginnen inmiddels aardig paar huizen, een kerk en een bushokje
door te wegen. Geert wil al helemaal niet meer op besluiten we in de laatste plaats te nemen
kop en met ons is het al niet veel beter gesteld. De en de strudel op te eten. We legen eerst
geplande camping lijkt veel te ver weg. In Wietzen nog even onze blazen en zitten even
aangekomen spotten we ineens een campingbordje. droog. Een dame uit het dorp meldt ons
Als een soort licht in de duisternis schijnt het ons dat de barometer aan het stijgen is en op
toe. De beslissing is al vrij snel genomen; Dit wordt dat moment breekt een waterig zonnetje
‘m. In het dorp wordt ook meteen link inkopen door.. Helaas wint de zon het vandaag
gedaan en horen we dat Mc Ewen de etappe wint. niet van de wolken

Emiel
Zaterdag 9 juli, dag 4 / etappe 4: Wietzen – Hösseringen:
116,5 km in 5:09 uur (22,6 km/h)
Eigenlijk net zo’n dag als gisteren: de weg recht,
het asfalt zwart en de kilometers tikken met 23
per uur onder onze banden door. Nee, toch iets
anders, als ik ‘s ochtends wakker wordt hoor ik de
regen op de tent. Tik tik tik .......tik.......tik.....tik tik.
Emiel stapt de tent uit en roept opgewekt het valt
wel mee, eigenlijk is het zo goed als droog. Oké
mijn geloof in hem is niet al te groot, maar als ik
ook eenmaal buiten sta, blijkt hij voor het eerst in
deze vier dagen eens gelijk te hebben. We eten wat
en maken heerlijke kofie met melk terwijl Geert
brood met apfelstrudel aan het halen is. Tijdens
het eten valt het op dat onze picknickbank goed
gepositioneerd is, want langs de grote dennenboom
vallen steeds meer druppels die bovendien steeds
groter van volume zijn.
Volledig uitgerust vertrekken we in onze
regenkleding. De weg is nat en het tikken van

Folkwin
Zondag 10 juli dag 5 / etappe 5: Hösseringen
– Wittenberge: 120,9 km in 5:05 uur (23,7
km/h)
Na de relatief late avondwandeling van
afgelopen avond die toch zeker duurde tot
half elf ontwaak ik weer als uit een coma.
Maar Jan Willem heeft de zweep er alweer
overheen gelegd en ik hoor de lucht die
met veel geweld uit zijn matje wordt
gedrukt. En ik weet het, want het is iedere
dag hetzelfde; Ik moet mee, de Tour de
St-Petersburg wacht op niemand. Meestal
stel ik mezelf nog wel de waarom-vraag;
Waarom? Ook nu weer, in een moment
van ontoerekeningsvatbaarheid zoals ik ze
vaker beleef, eigenlijk iedere ochtend voor
het opstaan. Het antwoord is simpel; De
dagen zijn te kort, mijn matje toch weer
te hard, Utrecht-St-Petersburg te ver of
de vakantie van Folkwin niet lang genoeg.
Om dit lange verhaal nog effe af te
raffelen; Na tien minuten zaten ook mijn
slaapzak en matje strak ingepakt, had ik
mijn gister reeds klaargelegde ietskleren
aan, mijn gezicht gewassen, lenzen
ingedaan en me weer niet geschoren. Na
ontbijt, felicitaties, inpakken en uitzwaaien
kon weer vertrokken worden voor een
nieuw avontuur:
v Wetter: Zon, zon en nog eens zon
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De camping blijkt inderdaad hemels. We worden
ontvangen door een te dikke kerel die op de koop
toe niet kan rekenen. Wel is er op deze camping een
amitheater, een ruïne, een stuwmeer, een Hansen-Grietje-huisje, een theehuis en nog meer mooie
boerderijen en andere gebouwen. Door het lekkere
eten en het plotselinge mooie weer vermoed ik
dat Murphy vast ook nog wel een positieve spiraal
theorie heeft bedacht. Alles weer toppie!
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v Frühstück: Pasta van gisteravond.
v Geburtstag: Jan Willem. Hoera!
Hoera! Hoera!
v Wiedersehen: Onze vriendelijke
maar onverstaanbare buurman uit
Drachten
v Mahlzeit: Dubbel friet en curry
worst in Wustow.
v Umwelt:Suikerbieten, diverse
graansoorten, aardappels en eindeloze
graslanden.
v Passage: Het ijzeren gordijn en een
Softijzer.
v Unmöglich: Lekkere chickies scoren
aan de Arendssee.
v Schwierig: Crossen over een
onbegaanbaar mul zandpad.
v Rund um Frankreich: Rasmussen
wint en verstevigd zijn bergklassering.
v Campingplatz: Een watersportrecreatieoort aan de Elbe
v Schwimmen: Niet naar de overkant
v Biersaufen: Wittenberge
Geert

en over de laatste 60 kilometer zeer lang wordt
gedaan.
Het landschap is duidelijk veranderd. Meer ruimte,
veel minder verkeer en oude Oost-Duitse dorpjes
die bijna allemaal op dezelfde manier gebouwd
zijn (alle huizen langs de hoofdweg met ertussen
veel gras en linden). In één van de dorpjes krijgen
we nog kersen aangeboden van een vriendelijke
man die ons uitlegt dat het dorp nog maar 104
inwoners heeft en dat de klok in de honderden
jaren oude kerktoren na de Tweede Wereldoorlog
keurig is terugbezorgd. Het valt op in dit vroegere
Oost-Duitsland dat veel dorpjes/dorpen al erg zijn
opgeknapt, al zie je hier en daar nog wel wat van het
oude Oosten.
Op de laatste kasseienstrook vindt de eerste
spaakbreuk plaats; Emiel achterwiel. Met veel
moeite wordt het probleem verholpen en om 19.00
uur komen we op een kleine camping aan een klein
meer, waar tijdens het eten vooral de drie zojuist
gearriveerde Duitse meisjes (ook op ietsvakantie)
worden geobserveerd.
Jan Willen

Maandag 11 juli: dag 6 / etappe 6: Wittenberge–
Seilershof: 135,1 km in 6:39 uur (20,3 km/h) N.B. Jorg meldt ons per SMS de tijden van de
Marmotte: iedereen uitgereden, Sander 54e in 6:45
Een rustdag in de tour misschien, maar uur, Jorg 7:44 uur, Joris 7:32 uur, rest ook netjes.
de tocht naar St. Petersburg kent geen
rustdagen.
Dinsdag 12 juli: dag 7 / etappe 7: Seilershof – Banie:
Kenmerken van de dag:
130,7 km in 6:06 (21,4 km/h)
v Wind tegen (kracht 4 a 5)
v Aangenaam warm
De zevende dag is de dag dat het Duitse voor
v Enorme
afstanden
onverhard het Poolse verwisseld wordt; wij zijn niet langer
(kasseien; mul zand)
kameraden, maar komrads. Maar laten we bij het
begin, in Duitsland, beginnen.
Met een heerlijk zonnetje worden
we wakker in de jachthaven van Wederom vroeg in de morgen staan we op; eerste
Wittenberge. Eerst even scheren in blik gericht op het meer, tweede blik gericht op
het boothuisrestaurant an dan om 7.45 de tent van de dames. Daar is nog geen leven te
uur staan alle ietsen alweer gepakt en bekennen, dus we kunnen onafgeleid inpakken. Dit
ontbijten we met warm brood door Geert gaat dan ook vrij snel. Voor we het weten hebben
snel in de stad gehaald. Volgens de wet we ontbeten en zitten we op de iets te zweten.
van Geert rijden we tot 12.45 uur 75 De route voert ons langs de langeafstandsroute
kilometer, waarna het aantal pauzes zich Kopenhagen – Berlijn, maar dat wordt ‘m niet. Wij
uitbreidt, het tempo nog verder daalt gaan door, want we moeten gaan: Polen roept. Al

het onverharde (grijze wegen) wordt uit de route
geschrapt. Vandaag geen kapotte wielen, losse
tassen, scheve dragers, etc. Toch blijkt de Duitse
kaart ons nog één keer voor de gek te houden;
een witte weg, verboden voor autoverkeer, blijkt
minder verhard dan verwacht. Gelukkig zien we,
voordat Folkwin goed en wel boos kan worden, een
Aldi. Blij als een kind geven we hem wat snoepjes
en cola en we horen hem uren niet meer.

en verdwijnen dan in het struikgewas om
daar onze tent op te zetten. Dit wordt onze
eerste nacht wildkamperen. Compleet
paranoia beluisteren we ieder geluidje.
Om vier uur ’s nachts zitten we rechtop
in onze tent als we een motorgeluid
horen. Dit is toch geen dronken boer die
zijn tractor er maar eens bijgepakt heeft?
Gelukkig overleven we de nacht.

Hierna gaan we door naar Angermünde. Hier slaan
we ons kamp op voor de lunch. Tevens blijkt het
wel een aardig stadje te zijn waar we in ieder geval
onze inanciën op orde kunnen brengen. We willen
immers met afdoende Westerse valuta naar het
Oosten reizen; je weet maar nooit…

Emiel

’s Ochtends wordt je wakker, het eerste
wat je denkt: “Shit, waar is mijn iets”.
Toch even wennen dat wildkamperen, ’s
nachts al een keer wakker geweest van een
of ander ondeinieerbaar geluid ver weg
op het meer. Bij navraag blijkt iedereen
van de groep toch wat anders geslapen
te hebben. Gelukkig de ietsen staan er
nog, dus kan het ochtendritueel weer
beginnen.

Eerste indrukken van Polen:
v Goede wegen afgewisseld met nietsontziende
kasseistroken
v In de kleinste dorpjes toch veel mensen op
straat
v Mooie auto’s en goedgeklede mensen (alle
jonge vrouwen in (te) korte rokjes)
v Pools is een makkelijke taal (telefoon =
telefoonski)

Zwalkend over het smalle pad langs het
meer rijden we richting het dorp, Geert
wint de sprint bij het bord, maar moet
deze overwinning bekopen met een lekke
band voor, hij wisselt, wij halen water
bij een oma van + 80 en mogen onder
haar toezicht al onze lessen vullen.
Onderweg pinnen en genieten van Lions
met CocaCola terwijl we in gesprek zijn
met een lokale masseur / fysiotherapeut /
amateur wielrenner op een Colnago met
nieuwe gummie’s van het merk Kenda,
waar hij heel erg trots op is.We kletsen wat
over de ietsen, het weer en de Tour.

We hebben nog wel moeite met het vinden van
een goede kampeerplek. In een resort mogen we
onze tent niet opzetten en in de verdere omtrek is
geen camping te bekennen. In het dorpje krijgen
we de tip om op het strandje te gaan staan. Hier
is het een komen en gaan van locals die een duik
komen nemen. We wachten het juiste moment af

We ietsen weer verder en besluiten bij
een meer te lunchen. Daar aangekomen
een schitterend meer. Wel heel veel jonge
Polen en één of andere idioot met zijn
caravan + voortent. Geert, Emiel en
ik duiken het water in terwijl JW een
praatje maakt. Lunch: zuur brood, grote
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Op de weg naar Schwedt, de grensstand, moeten we
over een strook rode weg. Veel te druk, veel te warm.
Gelukkig buigt de rode weg af en gaat een gele
weg rechtdoor. Ideaal voor ons; korter en relaxter.
Hier zijn echter ook een heleboel automobilisten
achter gekomen. Het tweede voordeel wordt zo
onherroepelijk omgezet in een groot nadeel. Als
we eenmaal voor de Aldi in Schwedt staanvoelt
het dan ook als een enorme bevrijding. In Schwedt
kopen we bij een zenuwachtige doch leuke dame
een nieuwe zonnebril en een dopje voor JW’s
ietsstandaard. Vol verwachting zetten we koers
naar de grens.

Woensdag 13 juli: dag 8 / etappe 8: Banie –
Gudowo: 124,9 km in 5:31 uur (22,6 km/h)
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salamiworst, Waldorfsalade, colalesjes, volledig uitgerust op de iets kunnen. Naar mijn
chocoladereep, honing, kaas, pindakaas, mening een geslaagde rustdag.
appelstroop.
Emiel
We ietsen verder over stille wegen langs
militair terrein, de wind lijkt ons vandaag Vrijdag 15 juli: dag 10 / etappe 9: Gudowo – Ctzuchow:
gunstiger gezind. De tweede maal water 133,8 km in 5:28 uur (24,4 km/h)
tappen vindt plaats bij een boer. Gelaten
laat de boer / knecht ons de waterkraan Om vijf uur komt de zon op, om half zes wordt
zien en gaat weer rustig op zijn bankje je wakker van het licht en om zes uur wordt je uit
zitten. Geen enkele vraag of blijk van je tent gebrand vanwege de hitte. Nu we een link
interesse, rare jongens die Polen.
stuk naar het Oosten zijn geietst zonder daarbij
een tijdsgrens te hebben gepasseerd, beginnen we
In het stadje voor we richting camping de gevolgen te merken. Nog een nadeel is dat we
rijden doen we boodschappen, welke daardoor ’s avonds niet meer zo lang de tijd hebben
vooraf gegaan worden door het eten van voor het natafelen en dergelijke. Hier staat wel weer
ijs. De supermarkt is een soort eenvoudige tegenover dat we vroeger in bed liggen en van een
Aldi, maar wel alle te krijgen. JW ontdekt langere nachtrust genieten, ware het niet dat het
dat telefooncellen een eigen nummer weer zo vroeg licht wordt… Hmmm, misschien
hebben en zo zetten we koers richting moeten we ons niet meer zoveel door de tijd laten
camping: groot alopend grasveld, jong leiden en gewoon ons gevoel volgen, of beter, de
en iel campingmeisje, weinig gasten, de zon.
Nederlandse vlag wordt voor ons gehesen.
’s Avonds bellen JW en ik nog even naar Tien vragen die ons bezighielden tussen
het thuisfront en drinken bier bij het zonsopkomst en zonsondergang:
kampvuur. Morgen een welverdiende
v Is de roomboter gestolen door het
rustdag.
verschrikkelijke boterbeest?
v Hebben
Poolse
bakkers
Franse
Folkwin
leermeesters?
v Zullen we ooit de digitale foto’s ontvangen
Donderdag 14 juli: dag 9 / rustdag: Gudowo
die het Nederlandse ietsvakantiestel van
– Gudowo: 0 km in 0 uur (0 km/h)
ons maakt bij vertrek?
v Wanneer heeft het Poolse campingmeisje
Inderdaad een welverdiende rustdag.
het complete gazon gemaaid met de
Vandaag kunnen ook de ietsen even
handmotormaaier om dan weer opnieuw te
bijkomen van hun ontberingen. Voor
beginnen?
het eerst wordt de iets gepoetst, wat
v Waarom hebben twee van de vier St.
ook erg nodig blijkt te zijn, en alles wordt
Petersburggangers kinderspatbordjes om
zo even nagelopen op mankementen.
hun hoge brede touringbanden?
Verder is er nog tijd voor het dagboek,
v Zal de Poolse man die zichzelf Russisch
de leesboeken en de route wordt verder
leerde en met JW een heuse Russische
gepland. ’s Middags naar het stadje
conversatie voerde over talen en leeftijden
waar de tijd wordt verdreven in het
ooit Wim’s binnenband met Hollands
internetcafé en op de stoep daarvan.
ventiel gebruiken die we aan hem gaven
Met een lege geheugenkaart en een lege
omdat we er zelf niets aan hadden?
maag wordt er koers gezet naar een lekker
v Wat is er mis met Emiel’s achterwiel dat er
restaurant; veel pizza en cola voor weinig.
aan de lopende band spaken breken?
Terug naar de camping waar het relaxen
v Welke enge ziekte had de dronkelap die
wordt voortgezet opdat we morgen weer
ons tijdens de middaglunch tot tien maal

toe de weg uitlegde, die we zelf ook wel
wisten, waar hij slechts één klein biertje voor
wilde?
v Wat is leuker: onverharde steengroevepaden
of snelwegen zonder vluchtstrook?
v Wie zou er gewonnen hebben bij het potje
Machiavelli in restaurant 777 dat door
de tussenkomst van een kudde muggen
afgebroken moest worden?

Voor de lunch vinden we alweer een mooi meer.
Deze keer niet bevolkt door Polen, maar enkel door
horzels en muggen. En passant verbetert Folkwin
het record horzels doodslaan / dodelijk verwonden.
Het idyllische plaatje wint het van de ongemakken
en we nuttigen een heerlijke broodmaaltijd. De reis
gaat weer voort onder de bezielende leiding van
Geert. Hij leidt ons naar Kwytzin, de eindplaats van

Inderdaad hebben de Polen een bijzondere
muzieksmaak, maar daarnaast weten ze
ook de repeatknop op zijn waarde te
schatten. Voor de USP verzamelcd: listen
to your heart (remix). Tussen 2:30 en 7:00
hebben we echter nog heerlijk geslapen
(Folkwin en Emiel hebben heel de nacht
prinsheerlijk liggen pitten vanwege goede
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deze etappe. Om deze plaats te bereiken
moeten we eerst de Wisla oversteken.
Bruggen liggen niet echt op de route,
dus wordt het een klein pontje. Het
verkleinwoord is wel op haar plaats, want
maximaal vier auto’s kunnen op de boot.
Omdat de pont net vertrokken is, kunnen
we de inale van de Tour luisteren. Veertig
minuten later staan we aan de overkant en
nog even later ligt de stad voor ons. Met
Vanaf camping 80 waarop voor het eerst het een mooi kasteel in het zicht rijden we het
visdraad-pan-deksel-slot werd gebruikt.
centrum binnen. Hier begint de zoektocht
naar een slaapplek. In ons beste Engels,
Geert
Duits, Frans en Russisch proberen we een
camping te vinden, maar we worden door
Zaterdag 16 juli: dag 11 / etappe 10: Ctzuchow – bijna de gehele bevolking van het stadje
Brachlewo: 141,7 km in 5:14 uur (27,1 km/h)
genegeerd. Uiteindelijk weet dan toch een
hotelmedewerkster ons een camping te
Acht uur, een tijdstip dat de bakker zijn broden wijzen. Op naar de camping.
al in de winkel heeft liggen, een tijdstip dat de
kantoorklerk achter zijn bureau kruipt, een tijdstip Dit blijkt een plek voor vakantiehuisjes
dat de moeder haar kinderen klaar heeft voor school met nog een enkele plaats voor een tentje.
en blijkbaar ook een tijdstip voor de wereldreiziger We worden ontvangen door een lieftallige
om op te staan. Gisteren is het niet laat geworden, blonde dame, die zich ook naar de algehele
maar de lichamen waren toch vermoeid van de Poolse modevoorschriften kleedt. Tijdens
inspanningen van de voorgaande dag. We hebben het diner raken we aan de praat met een
9,5 uur schoon aan de haak liggen slapen. Volledig vakantievierend Pool, Titian. Gesprekken
uitgeslapen kost het dan ook geen enkele moeite gaan over campings, meisjes en zijn
om in geen tijd de bagage in te pakken. Voor theorie dat de Polen weer kolen moeten
we het weten gaan we weer in volle vaart over gaan stoken; goed gespreksmateriaal.
de grote weg richting het Oosten. Vandaag geen Later die nacht bewijzen de Polen ook
groot vrachtverkeer, dus geen doodsangsten nog dat de een bijzondere muziekkwaliteit
zoals gisteren. Wel nog een zotte inhaalactie van bezitten. Het bijzondere zit ‘m vooral in
een even zo zotte vrachtwagenchauffeur. Daarna het tijdstip en het volume. Met oordoppen
worden we getrakteerd op een geweldige weg welterusten
door een Scandinavisch aandoend landschap.
Overweldigende rust krijgt ons gemiddelde niet Emiel
naar beneden. Nog steeds met de wind in de rug
kachelen we stevig door. Vandaag worden alle Zondag 17 juli: dag 12 / etappe 11: Brachlewo
records uit de boeken gereden.
– Olsztyn: 135 km in 5:42 uur (23,7 km/h)

oordoppen, red.).
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Deze dag zal de boeken ingaan als
één van de meest langzame dagen
van de reis. Geert voelt zich in een
redelijk vergevorderd stadium van
oververmoeidheid en Emiel speelt ook
zijn vermoeidheidsspelletje aardig mee.
Tot de lunch bouwt de vermoeidheid zich
alleen maar verder op. Tevens gebeurt
er eigenlijk vrij weinig. Gelukkig is de
lunchplek wel de moeite waard; een klein
sluisje waar allerhande watersporters van
het ene meer naar het andere varen. Een
coole niet Pools aandoende sluiswachter
bedient handmatig de deuren en houdt
ondertussen ook nog zijn hondje en kind
bezig.
Anderhalf uur later besluiten we om maar
weer op de iets te stappen. De vaart is
er vanaf dat moment volledig uit. Op
zeven kilometer snelweg wordt nog wel
wat snelheid gemaakt, maar daarna is
het helemaal over met de pret. Zonder
noemenswaardige problemen / avonturen
bereiken we Olsztyn. Ook de zoektocht
naar het appartement van hospitalityclubRobert gaat vlot, voornamelijk door de
goede routebeschrijving. Vriendelijke
buurman, mooi appartement en een
leuk stadje. Minder is de maaltijd die
we op het terras geserveerd krijgen:
veel te weinig tegen te hoge niet-Poolse
prijzen. Wel weer leuke mede terras- en
ietsvakantiegangers: Duits sprekende
Belgen, danwel Frans sprekende Duitsers
of zoiets.
Als laatste brengt een zoektocht naar
een sklep ons naar de E. Leclerc in een
buitenwijk. Nachtelijke ietstocht door een
onbekende stad. Opnieuw hongerig wordt
de rijst nog aangesproken om vervolgens
volop te genieten van een welverdiende
nachtrust op heerlijke slaapbanken.
Jan Willem & Emiel

Maandag 18 juli: dag 13 / etappe 12: Olsztyn – Gizycko:
129,8 km in 5:34 uur (23,3 km/h)
Aangezien we in een appartement zaten,
beginnen we de dag met een echt ontbijt, namelijk
gebakken eieren met spek. Alles gaat in een nietietsvakantieritme, wat er dus voor zorgde dat we
pas om een uur of tien een keer bij de supergrote
Poczta in het centrum waren om daar postzegels +
telefoonkaart aan te schaffen. In mijn beste Engels
reserveerde ik daarna telefonisch een hostel in Riga,
waar we 23 juli aan hopen te komen.
Na deze lamlendige start reden we in een
NCK-achtig trainingstempo over de rode weg
naar Bizanpiec waar we vier ietsende Polen
tegenkwamen uit Warschau a 70 km/dag, 2 dagen
lang. De moeite van het inpakken van de tassen
niet waard, lijkt mij. Tevens zoals in elke Poolse
stad ook hier weer mooie meisjes om de pauze te
veraangenamen. Doorrijden over gele en lichtgele
wegen waar Folkwin schreeuwt naar zeer lomp
overstekende locals. Het weer verslechtert langzaam
en op de plek van bestemming vinden we na een
kleine zoektocht een schrale camping passend bij
deze schrale stad met foute kermis. Camping: 24
zlotie voor plek en 6 zlotie per douche, keurig
schoongehouden door ijverige dames.
Eten: zeer goed (koude borsch, spaghetti
carbonara) geserveerd door lichtelijk vreemd, doch
zeer aardig meisje (nog aardig om op te merken dat
JW aan dit ‘aardige’ meisje heeft gevraagd hoe lang
ze nog moest werken…,red). Totaal 25 euro. We
slapen naast een jongen met een eendaks-tentje
en bijbehorend karretje met gitaar voor de goede
snelle trektocht door Polen (?).
Jan Willem
Dinsdag 19 juli: dag 14 / etappe 13: Gizycko – Beceity:
119,9 km in 5:15 uur (22,9 km/h)
Om acht uur gaat de brug voor een half uur open,
dus snellen we vijf minuten eerder naar de overkant.
Hier nuttigen we bij een sklep de broodmaaltijd.
Meteen op weg naar de volgende halte op de route,
ergens rond de Pools-Litouwse grens. Tussenstop
in Olecko waar we ons te goed doen aan een

hamburger. Deze blijkt niet alleen bijzonder
smaakvol, maar ook bijzonder groot. In ieder geval
groot genoeg om een middag op te ietsen. Ook
even boodschappen doen en informatie inwinnen
bij het toeristenburo. Camping aan meer, het
einddoel van de etappe staat nu deinitief vast.

Verdere bevindingen in Litouwen is dat
de meisjes erg leuk en bovendien assertief
zijn en dat de supermarkten nauwelijk
onderdoen voor de Appie behalve
qua prijs. Het zoeken naar campings is
bovendien absoluut onnodig, aangezien
de boeren uitermate gastvrij zijn. Bij de
eerste de beste boerderij mochten we
kamperen op mooi groen gras, kregen
we krukjes en een tafel te leen aangevuld
met kofie, vers brood en plakken vet
in de morgen, zoals JW in het volgende
dagverslag ook nog zal beschrijven,
voorspel ik.

Woensdag 20 juli: dag 15 / etappe 14: Beceity – Sintautai: Vroeg opgestaan, ik word elke dag eerder
102,6 km in 4:38 uur (22,1 km/h)
wakker door onze tocht naar het Oosten
(om vijf uur al klaarlichte dag). Tijdens
Terwijl het de vorige dag nog ploeteren was met het ontbijt krijgen we van de boerin kofie,
onze 37 mm banden door het mulle zandpad zelfgebakken brood en gerookt vet, welke
waar de Poolse jongelui ons doorheen stuurden, door Geert en Emiel stoer gegeten wordt.
was het na een natte nacht goed doorietsen Folkwin neemt één hap en weet genoeg
over een door auto’s mooi aangestampt zandpad. en ikzelf weet meteen genoeg. Het weer
De route vervolgde met slechts tien kilometer lijkt mooi, maar na een hartelijk vertrek
naar de Litouwse grens, waarbij we onderweg begint het een kwartier later al te regenen
in het grensdorpje al onze zloty’s opmaakten en dit houdt niet meer op tot de lunch.
in een plaatselijke sklep, daarbij de jaaromzet De wegen zijn eindeloos lang en recht,
verdubbelend. Via het grenspompstation met het landschap is slaapverwekkend saai
telefoon door naar een soepele grensovergang. We en door de regen doe je niets anders dan
besloten om ons leven nog een kans te geven door in een roes je voorganger volgen of het
de rode weg ‘without paved shoulders’ te verlaten tempo op kop redelijk te houden.
voor een witte weg die eigenlijk louter bestond uit
unpaved shoulders. Dit betekende dan ook al snel Als we aankomen in de lunchstad
het einde van Jan Willem zijn rechter voordrager. klaart het op; blauwe lucht verschijnt.
Hierdoor werden we gedwongen contact te maken Alle kleding gaat uit; sokken worden
met de plaatselijke bevolking, hetgeen heel erg goed uitgewrongen, oude kranten worden
uitwerkte. Bij de boerderij waar we even geleden tot gehaald en in de schoenen gepropt en
stilstand waren gekomen moesten we vijf honden op het pleintje eten we wat en genieten
van ons lijf houden waarna we werden geholpen van het schrale zonnetje. Wanneer we dan
door een uitermate vriendelijke McGyver, die ineens twee meisjes aanspreken, blijken
wist wat het uitboren van een afgebroken boutje dit moeder en dochter te zijn (moeder
inhield.
in een zo lichtgevend rokje dat je er
bijna blind van wordt) en in Nederland
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Echter deze camping zal door ons nooit gevonden
worden. Door een stel jongelui worden we een
zandpad ingestuurd. Het enige wat we vinden zijn
een stel vakantiehuisjes met daarbij wat tenten. Op
het eerste oog zeer schraal, maar de tweede indruk
is beter. We mogen bij een alleraardigste dame op
het gras staan. Wassen en afwassen in het meer
en ook nog contacten met Poolse jongelui over
bier, wiet en hun vriendinnen. ’s Avonds mooie Geert
zonsondergang en na een glaasje zelfgebrouwen
vodka een hele goede nachtrust.
Donderdag 21 juli: dag 16 / etappe 15:
Sintautai – Tytuvenai: 121,3 km in 4:48 uur
Emiel
(25,3 km/h)
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te wonen. Ze zijn op vakantie en wonen
circa vijf jaar in Almere, dochter ongeveer
15 jaar en aldaar op school. Helaas
moeten we vanwege de verkeerde richting
het barbecue-aanbod afslaan. We hopen
allemaal dat Emiel over drie jaar (dochter
dan 18) deze stad weer eens aandoet. Na
de lunch nog dertig kilometer ietsen, het
landschap verandert weer in een glooiend,
mooi landschap. Geen regen meer, wel
zon en PATS weer een voordrager die
breekt bij mij. Provisorisch met ijzerdraad
geikst, in Riga uitzien naar een nieuwe.

kou op mij staan te wachten; slechte communicatie.
We ietsen verder, het idee dat we vandaag de grens
passeren geeft nog wat moet, maar verder is het een
immens saaie etappe. We lunchen in een naar pis
stinkend hok en Geert neemt na enkele dagen weer
volwassen kopbeurten voor zijn rekening.
De weg richting de grens is onverhard en de
grenspost lijkt meer op een verlaten tankstation
in de rimboe. We passeren de grens met speels
gemak (we raken behoorlijk gedreven in het vak
grenspasseren), maar na enkele honderden meters
crashed Emiel’s voorspatbord en weten we deze met
ducktape en lijm te ixen. De route richting Bauska
is simpel, alsmaar rechtdoor. Na wat gesjans met
een meisje in de bus slapen we bij de boer. Emiel
en Geert verkennen de omgeving (mooi kasteel in
aardig park, red.) en alle plannen om extreem vroeg
richting Riga te ietsen worden de kop ingedrukt/

Camping = gratis. Schizofrene jongen bij
de receptie; geen douche wel een meer
waar Folkwin en Geert hun duikkunde
verbreden. Folkwin zal wel blauwe benen
hebben morgen. Op het keurige terrein
staan veel huisjes en een restaurant. Heel
goed eten tegen Litouwse (lage) prijzen. Folkwin
Klok alvast een uur vooruit gezet, morgen
naar Letland. En dan opeens voor het Zaterdag 23 juli: dag 18 / etappe 17: Bauska – Riga:
slapengaan een groep luidruchtige 70,7 km in 2:45 uur (25,7 km/h)
Italianen. Welterusten
Vandaag staat voor het eerst deze vakantie een
Jan Willem
ochtendetappe op het programma. Slechts 65
kilometer naar Riga, hoofdstad van Letland. Tevens
Vrijdag 22 juli: dag 17 / etappe 16: Tytuvenai roemt de Rough Guide de art-nouveau cultuur die
– Bauska: 133,7 km in 5:33 uur (24,1 km/ de stad uitademt. Het zal mij benieuwen.
h)
Vandaag zijn de plaatselijke tijden en onze reistijd
Heerlijk geslapen na de nacht bij de boer weer eender; gewoon om zeven uur gaat de wekker.
bijna op de kop te hebben gelegen, we Echter onze biologische klok blijkt in de war
hebben nu onze tent op een mooi vlak geschopt daar het om half acht pas begint te leven
gemaaid heuveltje gezet. De andere in de tent. Gelukkig is er geen haast geboden op
tent blijkt last gehad te hebben van een deze halve rustdag. Binnen staat een ontbijtje klaar
muziekmakende groep Italianen. Koud voor de bed-and-breakfast-gasten bestaande uit
is het wel, we ontbijten boven op de gebakken ei, kaas, worst, brood, etc. Wij doen het
heuvel waar de wind link vat heeft op met een weinig brood. Snel op de iets dan maar en
ons ontbijt. De wolken trekken samen racen. 22 kilometer drukke weg voor de boeg, maar
en als we net op weg zijn begint het te met JW op kop is dit zo gepiept; ook op de halve
spetteren, een paar meter verder breekt rustdag telt het gemiddelde! In Iecava draaien we
voor de derde maal JW’s rekje af en de van de drukke weg af. Bij de supermarkt legt Geert
wind is gedraaid. Een goed begin van een contact met Janus. Deze nog immer dronken Let
zaaddag. Iedereen is moe en het slechte heeft nog wat aandacht nodig terwijl hij zijn antiweer beu, dus nemen we maar eens een kater cocktail wegtikt. Tevens krijgt hij ongewild
pannenkoek met kofie en warmen wat op. nog een lekkernij toegeschoven.
Ik warm verder op terwijl de jongens in de

zijn chocoladeobsessie. Geert laten we
wel zijn gang gaan in de McDonalds. Hij
komt naar buiten met een zak eten die
zijn weerga niet kent. Gelukkig blijkt het
met de bigmac-index wel goed te zitten
in Letland. Alles wordt opgepeuzeld in
het park om de hoek. Na het eten de
spijsvertering optimaal haar werk laten
doen door de ogen even te sluiten op het
heerlijke gras. Ondertussen monteert JW
zijn nieuw aangekochte voorrek op zijn
iets.

’s Middags uiteraard Riga in. JW en Folkwin gaan op
zoek naar nog een ietsenmaker voor een voordrager.
Geert en ik kruipen achter de computer in een
oververhit tot gamehall omgebouwd internetcafé.
’s Avonds uit eten in een teleurstellende chinees;
eten veel te vet en de bediening uitermate slecht
(ze deed wel heel erg haar best, red.) Als klap op
de vuurpijl is het ook nog eens het duurste etentje
van de gehele vakantie. Om de slechte smaak wordt
besloten tot een bioscoopbezoek: War of the
Worlds met Tom Cruise. Vermakelijk zullen we het
maar noemen. Afgedraaid van een halve rustdag,
lekker naar bed. Welterusten

Na een heerlijke middagslaapje gaan
we terug naar het hostel om nog meer
te wassen en in te pakken zodat we
morgenochtend snel(ler) weg kunnen.
Nog een beetje lezen en route bepalen.
Dan voert de volgende wandeltocht ons
door het art-nouveau gedeelte van de
stad. Toch wel indrukwekkende panden
met allerhande torentjes, beelden en
andere tierelantijnen. Over deze wijk
sprak de Rough Guide wel weer een waar
woord. Ook vinden we hier een leuk, hip
restaurantje met leuke serveerster. Voor de
zoveelste keer verstoord communiceren
met de nog steeds leuke, maar wellicht
toch slecht Engels sprekende serveerster.
Voorgerecht en hoofdgerecht lopen
enigszins door elkaar, maar er zitten
dan wel weer twee ijsklontjes in de cola
(en citroen, precies zoals besteld, red.).
Na een lekker maaltje weer naar huis
wandelen, nog meer wassen en in onze
lekkere bedjes kruipen.

Emiel
Zondag 24 juli: dag 19 / rustdag: Riga – Riga: 0 km in
0 uur (0 km/h)
Uitslapen in een heerlijk bed op een lekker ruime
kamer. Het hostel heeft op de bovenverdieping,
waar de buitenlandse studenten gehuisvest zijn, een
heuse wasmachine. Natuurlijk wordt hier dankbaar
gebruik van gemaakt. Het ontbijt wordt genuttigd
tussen de drogende tenten; Vers brood uit de
nabijgelegen supermarkt. Tijdens het eten wordt
de wandelroute enigszins uitgestippeld. Eerst het
centrum, de kade en het vrijheidsmuseum, daarna
van de gebaande de toeristische paden en naar
de markthallen. Hier schaft JW nog wat moertjes
en boutjes aan om zijn rek helemaal passend
te krijgen. Ondertussen chillen wij wat in een
kofietentje midden op de markt. De tocht voert
ons verder langs de universiteit en doorwandelen
door een sjieke winkelbuurt, met allerhande
snoepwinkels. We weten JW te beschermen tegen

Emiel
Maandag 25 juli: dag 20 / etappe 18: Riga
– Cesis: 111,1 km in 4:39 uur (23,9 km/h)
’s Morgens de laatste dingen inpakken
en de iets weer optuigen. JW heeft
nog even wat riempjes gekocht, zodat
ook hij nu St. Petersburg weer zonder
risico kan proberen te halen. Voor het
ontbijt doen we eerst boodschappen
in een warenhuis, waar we uiteindelijk
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De reis gaat verder over een gedeeltelijk verharde
pad. Deze keer weinig wasborden en kuilen.
Voor we het weten zitten we op 25 kilometer
van Riga. Nog enkele plaspauzes verder staan we
ook daadwerkelijk bij de stadsgrens; obligate foto
genomen. Op de kasseien rijden we Riga in en na
een korte zoektocht en bezoek aan een ietsenzaak
staan we in het centrum. De academische
jeugdherberg blijkt op een toplocatie te zitten en de
kamers zijn nog eens goed te noemen. Dit wordt de
eerste nacht op een echt bed sinds Wim en Roelie,
wat een vooruitzicht.
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worden weggestuurd door de beveiliging
(“don’t sit on the stairs man”, red.). Bij
het buitenrijden van Riga stuiten we op
een groep Duitse vrienden. Zij zijn op
weg van Riga naar Tallin. Samen met hun
slechten we enkele wegopbrekingen. Als
wij even een plaspauze inlassen, blijkt
dat hun eerste rekje al verbogen is. Het
rekje is dan ook ontwikkeld voor het
vervoeren van lunchpakketjes, terwijl op
dit rekje een bagage van minimaal twintig
kilo is gestouwd. Het kan dus toch nog
veel erger dan de voordrager van JW,
wetenschappelijk bewezen.
Ondanks de rustdag van gisteren is de
lamlendigheid nog goed aanwezig binnen
het reisgezelschap. Bij Geert begint de
vermoeidheid langzamerhand chronische
vormen aan te nemen. Bij het zien van
een campingbordje bij het stadje Cesis
heeft hij dan ook al snel zijn beslissing
genomen. Om Folkwin en mij om te
praten heeft hij niet zo heel erg veel
woorden nodig. Alleen JW vraagt zich
met wat voor een mietjes hij op reis
is. Gelukkig is de camping bijzonder
mooi gelegen: idyllisch riviertje, mooi
bos, volleybal/voetbalveldje, originele
poepdozen, etc. We worden ontvangen
door de eigenaresse en haar dronken zoon
(?) die ons meteen een biertje aanbiedt.
Natuurlijk wordt er weer een duik
genomen in het heerlijke water, een
potje gevoetbald en een praatje gemaakt
met een stel Duitse christenhonden. Dit
houdt in dat er één meisje met ons praat
en de rest beschaamd wegkijkt voordat
ze op een zonde betrapt kunnen worden.
’s Avonds het stadje in om de nodige
boodschappen te doen en op zoek naar
een restaurant. De zoektocht naar een
winkel en restaurant wordt begeleid door
een horde vijftienjarige meisjes. Als we
een te hip restaurant uitkiezen, houden ze
het voor gezien; zij hebben hun verzetje
weer gehad voor vanavond. In het

restaurant lijken er weer communicatiestoornissen
op te treden met bedienende personeel; het
verloopt weer niet echt soepel. Deze keer geven
we de schuld toch maar aan de keuken, want deze
serveerster spreekt wel heel erg goed Engels. Haar
Spaans, Duits en Frans blijkt iets minder, maar
we weten toch de rekening los te peuteren. Een
mooie afdaling in het donker brengt ons terug op
de camping. Hier zijn onze buren fanatiek aan het
zingbidden. JW lijkt even bijzonder agressief te
worden van alle rondslingerende bijbels, maar weet
zich toch ten overstaan van zijn medemensen in te
houden. Iedereen een vredige nacht toegewenst.
Emiel
Dinsdag 26 juli: dag 21 / etappe 19: Cesis – Valga: 107,0
km in 5:20 ( 20,0 km/h)
Droog opgestaan, maar al tijdens het ontbijt regen.
Het is mooi groen in de Baltische staten, maar net
iets te vaak kutweer. De hele dag grijs, koud en
veel regen. Regenjas en homojackje komen dan
ook goed van pas. We klimmen naar Cesis, meteen
vanaf de camping. In Valmeira zijn we goed de
weg kwijt, even gepauzeerd met verse frambozen
van de markt (inclusief wormpjes) en verrotte
maanzaadbolletjes. Dit alles onder het toezicht van
een lokale dronken en stinkende landloper.
Geert, die het de afgelopen tijd tijdens met name
de klimmetjes laat lopen, heeft last van een gemeen
oververmoeidheidsvirus dat zijn snelheid op de
dertig kilometer lange gravelweg laat zakken onder
de vijftien kilometer per uur. Zijn stemming neemt
de vormen van het lokale weer aan. Lunch bij een
verrot bushokje. Otopää lijkt onmogelijk, dus
wordt Valga ons doel. Boodschappen doen we aan
de Letse kant van de grens, zeer snelle grenspassage
en een perfect Estse touristeninformatie: op twee
kilometer van het centrum een camping.
Camping: in de tuin van het motel dat leeft
van motorcrossbezoekers (crossbaan ook in
de achtertuin, red.). De tenten naast een grote
overkapping waar we kunnen koken en de volledige
uitrusting te drogen hangen. Eten: aardappelpuree
met kaas, sovjetworstjes en erwten uit blik; lekker

makkelijk, lekker lekker.
In
Valga
Vermoeidheid
Regen
Estland
Regenjas
Jiskefet

Uit
Otopää
NCK-trainingen
Zon
Letland
Zonnebrandcrème
Radio Tour

Jan Willem

soort museumachtige B&B te zijn op
ietsafstand van het meer (om de volgende
ochtend tot de conclusie te komen dat
twee kilometer verder een camping aan
het meer gelegen is, red.). Dit weerhield
de helden Folkwin, Emiel en Geert er niet
van 3 maal 25 EEK uit te sparen door
zich met de iets naar het meer te begeven
en zich aldaar te wassen. Gebruik van de
tot 75 graden Celsius afgekoelde sauna ’s
avonds laat knabbelde weer 25 EEK van
de winst af.

Woensdag 27 juli: dag 22 / etappe 20: Valga – Kallaste:
142,7 km in 5:30 uur (25,9 km/h)
+

We ietsen over grote doorgaande wegen met een zeer
rustig uitgestrekt en landelijk landschap bevolkt door
een weinige boer. We lunchen in Tartu, volgens de
Rough Guide een bruisende studentenstad. Het heeft
inderdaad een levendig pleintje voor het stadhuis,
waar de belangrijkste attractie worden gevormd
door:

Geert

Donderdag 28 juli: dag 23 / etappe 21: Kallaste
– Narva: 145,3 km in 5:22 uur (27,1 km/h)
Een mooie dag en op weg naar de
laatste grenspassage. We rijden langs
het Peipsimeer en bij Mustvee door een
lintdorp van enkele kilometers. Dit is
tevens een deel van de R1 en we passeren
dan ook enkele ietsers (die de andere
kant opietsen). De wind staat alweer in
de rug en Folkwin trekt de trein al snel
op snelheid. De grote weg die we na een
kilometer of veertig opdraaien blijkt erg
rustig te zijn en tot Jöhvi onze route.
Onderweg eten we enkele pannenkoeken
en drinken wat bij een bar in een klein
dorpje. Ik rijd ons met 37 kilometer per
uur Jöhvi in, opdat we enkele seconden
voor de bui binnen zijn in een overdekte
passage bij een supermarktcomplex.

v Onzelf, zoals altijd
v De fontein die ons vergezelt in het
middelpunt van belangstelling
v Twee quasi-anarchisten, de ene met hondje,
de andere met klarinet. De grijsgedraaide
hits die hij speelde leverden het tweetal naar
schatting 100 donaties per uur.
Om half vijf komen we in Narva waar
we voor 940 EEK slapen op een 4Na onze kaasbroodjes, brood met salatki en persoonskamer inclusief ontbijt. We
zogenaamde tiramisu moesten we natuurlijk weer hebben wel de Rough Guide bij de Tourist
verder, kilometers maken, want St. Petersburg laten liggen. Diner in een German Pub
roept. Volgens JW zouden we na 140 kilometer op met een barman die de gehele bestelling
een camping aan het Peipsimeer aankomen. Tot de uit zijn hoofd doet. We nemen nog
allergrootste teleurstelling mogelijk bleek dit een even een kijkje bij de indrukwekkende

USP 2005

Op de iets, dan vervuil je niets. Zou je zeggen
inderdaad, maar tegen deze regel in produceren wij
zoals iedere dag weer ongeveer een halve vuilniszak
met afval. Traditiegetrouw wordt dit allemaal
verzameld in één grote zak, waarna één van ons
de zak in de kliko werpt of afgeeft bij de boer of
gastvrouw van het wildkampeerveldje of camping.
Vandaag konden we gebruik maken van de her en
der opgestelde vuilnisemmers, zodat we weinig last
hadden van het milieuverspillende gevoel dat hoort
bij het aanzien van een volledige vuilnisbult.

volleybalveld met overdekte 20persoons eettafel
nachtelijk uilengekrijs
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forten, rivier en grensovergang. Op de allerhande capriolen uithaalt op de stoep bij dertig
hotelkamer is er MTV, Eurosport en de aan het uur. Hoofdgebouw communistische partij,
bedloting.
park van de overwinning, technologisch instituut
en dan de St. Isaacs en enkele honderden meters
Jan Willem
verder ons einddoel, de Hermitage, het plein. En
net op dat moment kom je natuurlijk Nederlanders
Vrijdag 29 juli: dag 24 / etappe 22: Narva tegen. Na een overwinningsronde en foto ietsen
– St. Petersburg: 187,2 km in 7:41 uur (24,3 we langs de Neva naar oma, waar we om negen uur
km/h)
arriveren. 21 tassen de lift in, ietsen met de trap
of lift. Wat geweldig om hier met de iets te zijn!
Prima geslapen op deze 17-eeuwse Oma onthaalt ons met koude borsch, piroggi met
hotelkamer. Ontbijt in de kerker, driemaal kool en thee met taart. Slapen, waarbij aangetekend
om extra brood gevraagd en telkens moet worden dat Geert heel coulant voor de vloer
gekregen. Bij de toeristeninfo bleek de kiest.
Rough Guide nog te liggen. De Russische
grens (brug over de snelstromende Narva Jan Willem
met aan weerszijden een kasteel, zoals
je een echte grensovergang voorstelt) Zaterdag 30 juli: dag 25 / rustdag: St. Petersburg – St.
passeren bleek een eitje en kostte slechts Petersburg: 0 km in 0 uur (0 km/h)
een kwartiertje, in tegenstelling tot de
verhalen geschreven door Aart en Aafje, ’s Ochtends worden we nog getrakteerd op een
het welbefaamde Hollandse duo dat ontbijtje door oma, maar dat is de laatste verzorging
eerder deze toch ondernam.
die van haar kunnen verwachten. Vanaf nu staan
we er alleen voor.Vandaag gaan we voor het eerst
Eerst grote weg, daarna kleinere. Grote de grootsheid van de stad te voet verkennen. Eerst
gaten in de weg, troosteloze Sovjetdorpjes kennismaken met het openbaar vervoer, de metro.
met latgebouwen en dronken lui, maar Bij oma om de hoek is een metrostation, waar Geert
ook nette dacha’s. Mensen verkopen de scheldcapaciteiten van de medewerksters even
melk, bessen en cantharellen langs de uittest. Ondanks dat we rond tien uur de roltrap
weg. In een stad zo’n 60 kilometer voor afdalen is het nog behoorlijk druk te noemen.
St. Petersburg (het centrum van, red.) De rit gaat bijzonder snel en voor we het weten
kopen we water. Een bedelend jochie met stappen we ergens in het centrum uit. Eerst komen
huidziekte houdt de rest bezig, terwijl ik we op iets wat de hoofdweg van St. Petersburg
door een alleronvriendelijkste verkoopster lijkt: Smolniy Prospekt. Dit is een winkelstraat
geholpen wordt en een klant mij zonder alleen dan met zes banen tussen de winkels door;
interesse (waar kom je vandaan? Wat kom heerlijk winkelen voor de alledaagse Rus. Wel zijn
je doen? etc.) maar blijft vragen wat die alle moderne winkels aanwezig, dus komt ook de
ietsen kosten. Snel maar verder dan.
Europeaan/Amerikaan hier goed aan zijn/haar
trekken. Halfweg vinden we een internetcafé. Deze
Foto’s bij het bord St. Petersburg en keer geen gamehall, maar een gewoon café waar
vanaf dat moment een enorme drukte. de gebruiker zich middels traag internet op het
Het is vrijdagmiddag, spitsuur (uit het wereldwijde web begeeft. Geert probeert zijn kaart
werk / naar de dacha). De stad kun je weer uit te lezen, maar na twee keer tijd bijkopen
mooi zien liggen, we dalen er naartoe. is nog maar één kant op de ftp-server gezet. We
Met een grote hoek komen we uit bij geven het op en vervolgen onze tocht door de stad,
het Overwinningsplein, waarvandaan de maar niet nadat we ons tegoed hebben gedaan aan
echte tocht door de stad kan beginnen. heerlijke donuts.
Geert legt alles op video vast, terwijl hij

Aan het water aangekomen , de rivier Neva, blijkt
dat deze week de vlootdagen zijn georganiseerd.
De Russische marine heeft als afvaardiging wat
oorlogsbodems ingestuurd, indrukwekkend is de
hoovercraft. Aan de overkant van de rivier nemen
we plaats in een parkje en snacken onze honger
weg. Na een uurtje besluiten we om nog steeds
geen volledig potje Machiavelli te spelen, maar om
boodschappen te doen en in het appartement van
oma te koken. Spaghetti met rode saus en salade.
Terwijl oma een vorkje meeprikt, neemt ze ook
de les rode wijn die we speciaal voor haar hebben
meegenomen even onder handen Aan het einde van
de maaltijd is haar Engels dan ook een stuk beter
en praten we honderduit. Tenslotte checken we nog
even de Russische televisie; ook hier Big Brother op
de buis, niets nieuws onder zon. Welterusten.

Voor het diner hebben we gisteren al een
Zondag 31 juli: dag 26 / rustdag: St. Petersburg – St. pizzeria gezien die we snel terug weten te
Petersburg: 0 km in 0 uur (0 km/h)
vinden. Hier wordt een pizza gekozen aan
de hand van de prijs/gewichtsverhouding.
Oma vertrekt vroeg in de morgen naar haar dacha, Ondanks dat het heel erg druk is, krijgen
waardoor wij ongegeneerd uit kunnen slapen. we snel onze pizza voorgeschoteld.
Gisteren is al overeen gekomen dat vandaag de Binnen nemen we nog een dessert en
topdag wordt in cultureel opzicht; de Hermitage. wandelen dan weer verder. Terwijl we
Voordat we daar zijn is het al weer in de middag, langs een leuk ogend café lopen, komt
deels te wijten aan onze lamlendigheid, deels te de uitgaansdiscussie op gang. Ik weet de
wijten aan de reistijden die een grote stad met laatste metro uit de strijd te slepen, maar
zich meebrengt. In de rij bij de Hermitage hebben zeker niet tot half twee, als de bruggen
we eerst af te rekenen met voordringende en open gaan. Eerst kuieren we nog even
zeer lompe Japanners. Het lukt Folkwin en mij naar de oevers van de Neva, hier staat een
ons als studenten te vermommen, waarmee we vuurwerk op stapel. Als de ondergaande
met korting van alle kunst kunnen genieten. In zon haar mooie lichtspel heeft gestaakt
het museum laten we ongeveer elke kunstenaar begint de Rode Vuurwerkbrigade met
van elke kunstperiode aan ons voorbij komen. haar ding. Indrukwekkend zijn de mooie
Dodelijk vermoeid en volledig murw gebeukt door kleuren en effecten, maar vooral de
dit kunstgeweld rennen we door de Egyptische- harde knallen doen het ‘m. Na aloop
artefacten-zaal naar de kantine. Hier komen we nog even een biertje doen in het café en
weer enigszins op krachten om met ons laatste dan terug richting metro. Als we voorbij
beetje zin nog even de moderne schilders af te het pizzarestaurant lopen, komen we
lopen. Halverwege de bovenverdieping houden we onze serveerster, Julia, weer tegen. In
het voor gezien, genoeg is genoeg.
het redelijk Engels, vloeiend Russisch,
Buiten begrijpt iedereen dat het tijd is voor een vloeiend Frans en zeer matig Duits
rustmomentje. Voor de saviour-on-blood-kerk beginnen we een conversatie met haar. Zij
leggen we onze vermoeide lichamen op het gras moet ook met de metro naar huis. Helaas
voor een potje Machiavelli. Spelverloop: Geert speelt mist ook zij haar aansluiting met de laatste
een soort kamikazetactiek en heeft daardoor totaal metro. Met Julia als onderhandelaar
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Emiel

geen kans op de overwinning, Jan Willem
bakt er gewoon niets van doordat hij in het
begin makkelijk buiten spel gezet wordt
door de dief en de moordenaar, Folkwin
is te veel bezig met het bokken van andere
kandidaten en vergeet daardoor zelf aan
de overwinning te denken (alhoewel die
op geen enkel moment binnen bereik is
geweest, red.), Emiel tikt op eenvoudige
wijze de winnende binnen vanwege
superieure
spelinzichten.
Uitgerust
wandelen we langs een gracht en kerk
naar een souvenirmarkt. Hier ondervindt
Folkwin dat je met sjansen nauwelijks iets
van de prijs af krijgt (van matrioeska’s wel
te verstaan, red.) en dat het met moeite
er af gesjacherde bedrag vervolgens door
JW weer door je neus wordt geboord.

nemen we een taxi, maar niet nadat ze ons
gevraagd heeft of wij de nacht niet met
haar door willen brengen (naar de open
bruggen kijken, red.). De stilzwijgende
taxichauffeur brengt ons veilig naar huis.
Uitgeput gaan we slapen.
Emiel
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Maandag 1 augustus: dag 27 / rustdag: St.
Petersburg – St. Petersburg: 0 km in 0 uur (0
km/h)
De derde dag in St. Petersburg begint met
een bezoekje aan de organisatie die ons
in Rusland uitgenodigd heeft (geen visum
zonder invitatie, red.). Het bureau wordt
bemand door een Japannertje die de
laptop bedient, een jonge knapuitziende
dame die het kopieerapparaat bedient,
één echte Russin die de boel een beetje
aankijkt en één echte Russin die het JW
maar al te graag naar het zin wil maken.
De registratie van onze visa is dan ook
geen probleem. Aan het einde van het
bezoek lijkt ze te willen zeggen dat ze ook
wel mee terug wil ietsen met JW, ondanks
dat haar achterste dit nog moeilijk zal
maken. Als we de deur achter ons dicht
trekken barst een gigantisch gelach los in
de kamer; JW heeft zijn ochtendsjans weer
achter de rug. Hij heeft net wel bewezen
dat je met sjansen geld kunt besparen,
namelijk dertig euro (500 roebels i.p.v. 45
euro via eurocult, red.).

toeziende oog van Pushkin eten we pringles, m&m’s,
brood, salatki en vruchtendrank. Volgende attractie
is de St. Isaacskerk. Dit heiligdom is bijna volledig
omgetoverd tot museum; in een hoek staat nog een
altaar voor de echte kerkbezoekers. Wat opvalt aan
de kerk zijn de automatische toegangspoortjes, het
lelijke rode marmer en natuurlijk het vele goud. Van
zowel binnen als buiten is de koepel wel de moeite
waard en het uitzicht is ook leuk, alhoewel we graag
nog wat hoger hadden gewild. Van de kerk naar het
Mariinsky theater waar we nog een kaartje proberen
te bemachtigen, maar vanavond zit alles vol. Dan
maar morgenavond, meteen kaartjes gekocht. Eten
aan de overkant van de straat bij The Shamrock, de
Irish Pub. We zitten op de stoep, maar het lijkt alsof
alle vrachtwagens over onze tafels rijden. Aan het
roet op de tafel is in ieder geval te zien dat het niet
zo heel erg veel scheelt. We gaan vroeg naar huis en
pakken vast een beetje in. Daarnaast schrijven we
een hele hoop kaartjes, zodat we het thuisfront niet
al te veel teleurstellen. Alweer lekker slapen dankzij
de oordoppen wegens ‘voorbijrazende’ tram.
Emiel
Dinsdag 2 augustus: dag 28 / rustdag: St. Petersburg – St.
Petersburg: 0 km in 0 uur (0 km/h)

De laatste ochtend in St. Petersburg dat we relaxt
wakker uit kunnen slapen. Rustig ontbijten, rustig
het appartement schoonmaken en rustig om de
hoek wat op maat gemaakte sjorbanden kopen.
Weinig stress, want vandaag staat er buiten het
ballet nauwelijks iets op het programma. Eerst maar
weer even langs Blue Dreams om onze paspoorten
op te halen. Hier waagt JW zich wederom aan
Samen met Marina, de moeder van de ochtendsjans en krijgt daardoor ook nog een
Natalja, gaan we naar het Russisch telefoonnummer losgepeuterd.
museum. Uiteraard eerst wel een kofie
met gebak. Marina neemt ons mee aan Terwijl JW de opa van Natalja bezoekt gaan wij
de hand door de Russische historie vertelt weer even in een internetcafé proberen het een
door schitterende kunstschatten. De en ander up te loaden. Wegens te traag internet
rondleiding begint met vroege iconen geeft Geert het na een half uurtje maar weer op.
vervolgt haar weg langs menig portret van Daarnaast bezoeken we nog even een platenzaak
tsaren en eindigt bij het topstuk (mijns waar ze alleen maar neppe cd’s verkopen en drinken
inziens) van Repin. In twee uurtjes zijn we we nog een cappuccino. Nog een wandeling naar
door de Russische geschiedenis gewandeld, Vladimirskaja, kerkbezoek en artiiciële markt.
erg mooi. De lunch wordt genuttigd in We eten vanavond pannenkoeken, maar niet te
het park voor het museum, onder het veel, want we moeten ons haasten voor het ballet.

westelijke halfrond binnen gelopen. Zo
dicht bij de westerse wereld wordt ons
het communistische denken en doen nog
even duidelijk voorgedaan. Een mooi
stadje om snel door te rijden.

Emiel

Na de stad verandert het landschap
duidelijk. Het voor Scandinavië typerende
granietgesteente komt hier aan de
oppervlakte en wordt afgewisseld met
kobaltblauwe meertjes. Voor we het
weten komen we de eerste controleposten
tegen. We rijden de grensstreek binnen;
een zone van een kilometer of twintig
is door Russen uitgeleend aan de
Finnen voor het nodige onderhoud.
We komen nog drie andere Russische
controleposten tegen die alleen maar even
een schuine blik in ons paspoort werpen
voordat we de eerste Finnen zien. Dit
zijn direct hoogblonde gemillimeterde
Scandinavische douanebeambten. De
beambten hebben de psychologie tot een
kunst verheven; zij verstaan hun vak zo
goed dat zij met één vraag de grenspassant
volledig kunnen doorgronden. Gelukkig
worden we zonder slag of stoot weer tot
de Europese Unie toegelaten.

Woensdag 1 augustus: dag 29 / reisdag: St. Petersburg
– Huis/Finland: afstanden en snelheden doen er niet meer
toe
Vandaag is de dag waar het kaf van het koren
gescheiden wordt, de mannen van de jongens. De
echte man weer naar huis om brood op de plank
te krijgen werken en de jongetjes weer verder met
hun leuke, maar o zo nutteloze ietsreis. Eén ding
is zeker: vandaag houdt het reisgezelschap op te
bestaan nu Folkwin op het vliegtuig naar huis
stapt. JW en ik hebben nog grootse plannen voor
het vervolg; met een omweg ietsen wij door naar
Finland. Echter Geert steekt ons allen naar de
kroon, want hij iets naar Helsinki, pikt daar Petra
op en ietst dan naar huis.
’s Ochtends is het al vroeg dag. Meerdere taxi’s
komen om half zes langs om Folkwin op te halen
en naar het vliegveld te brengen. Gedrieën dalen
wij de trappen af om naar het station te ietsen.
Wij pakken op het Finland-station de trein naar
de dacha van oma. Eigenlijk geheel tegen onze
principes laten we ons vervoeren door de Russische
spoorwegen, maar het is de enige mogelijkheid om
met oma de ontbijten. Na een ritje van een kleine
zestig kilometer hebben we de drukte van de grote
stad deinitief achter ons gelaten. We boemelen
door bossen en dorpjes die alleen maar dacha’s
bestaan. Oma heeft voor ons de laatste aardbeien,
thee, brood, smetana en meer. Als zowel oma als
wij ervan overtuigd zijn dat we genoeg gegeten
hebben stappen we op de iets richting Finland.
Veel bos, nog meer dacha-dorpjes en te veel
heuvels. Dit is een simpele omschrijving van de
ietsdag van vandaag tot aan Vyborg. In Vyborg,
laatste stad in Rusland, doen we nog inkopen. Zo
komen we van onze meeste roebels af. Het duurt
wel even voor het zo ver is, want we zijn de traagste
en meest klantonvriendelijke ‘supermarkt’ van het

Nog geen honderd meter in Finland
worden we overvallen door de rust en
schoonheid van het Fins dorp. Tevens
worden we overvallen door een gebroken
spaak in JW’s achterwiel. Naast de
begraafplaats repareren we het euvel,
terwijl we levendig voorstellen hoe Greet
en Deegje hier op zoek zijn geweest naar
een slaapplaats. Wij zijn er van overtuigd
dat wij dit beter kunnen en zo geschiedde.
Onder de grenspost (letterlijk, red.) is een
zwemplek: steiger, strandje, poepdozen,
omkleedhok en banken. Op het strandje
zetten we de tent op en genieten na het
eten van een geweldige zonsondergang.
We kijken over het water en zien Rusland
weer liggen. Zo kijken we terug naar
de afgelopen weken en beseffen dat
we toch maar weer een mooi avontuur
meegemaakt hebben. Voor het slapen
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We zitten helemaal bovenin als we de Piraat van
Grigorovich te zien krijgen. Een zoetsappige
verhaal met klassieke hoempamuziek, maar wel
mooi ballet. We dartelen naar de metro en zijn op
een redelijk christelijk uur weer thuis. Welterusten.

gaan kunnen we naar volle tevredenheid
met onze eindconclusie besluiten:
LEVE DE FIETS,
LEVE DE VAKANTIE,
LEVE DE FIETSVAKANTIE!
Emiel

La Marmotte

La Marmotte 2005 - een hoogtestage - deel 2 van een drieluik
Zaterdag 2 juli 2005
“@%#$^@!!!??” Het is zaterdag 03.00 als
mijn wekker gaat. Ik zou om 3.45 Stefan
ophalen om vervolgens naar Utrecht te
rijden alwaar de rest zou verzamelen. Het
is een wonder maar in de Ford Ka die
ik ter beschikking heb passen zowaar 2
ietsen en onze bagage en zelf kunnen we
ook nog comfortabel zitten.
Om ongeveer 16.00 staan we dan eindelijk
in Oz-en-Oisans alwaar wij ons Marmottebivak zullen opslaan, nou ja bivak er staat
ons een riant chalet te wachten met 3
badkamers en 6 slaapkamers. Sjaak vind
het maar een hoop luxe vergeleken met
zijn IBB-latje.
Ik besluit niet veel later om samen met
Stefan en Sander om even op de iets
te stappen en richting Vaujany te rijden.
Zij kunnen dan meteen hun nummers
voor deze gelijknamige toch ophalen en
ik kan even kijken hoe de benen voelen
na een autorit van ruim 10 uur. Op de
terugweg voelen we wat we met de auto al
dachten, de klim naar ons chaletje is niet
te onderschatten, 7,5kilometer met een
gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%
met een maximum van 15,4% een echte
kuitenbijter dus.

nachtrust hevig verstoord (en niet alleen de mijne
blijkt later bij het ontbijt!) Sander en Stefan zijn
zojuist opgestaan om naar de Vaujany gaan, voor
de niet-kenners; de Vaujany is een cyclosportieve
toertocht net als de Marmotte over zo’n 175km.
Allemaal prima natuurlijk dat deze twee jongens
nu al willen ietsen, maar moeten wij dan
meegenieten?!
Rond een uurtje of negen zitten we met de
overgebleven klimgeiten aan de ontbijttafel. Terwijl
de meeste wat versuft om zich heen te staren,
zijn er ook al iguren die al hun dopinggeheimen
op tafel gooien. Uiteindelijk zijn we klaar met dit
ochtendritueel en overleggen we wat we vandaag
gaan doen. Besloten wordt om tegen 11:00 richting
de Col du Glandon te rijden, dit plan loopt al vrij
snel vertraging op en 11:00 wordt dus 13:00.
Dus om 13:00 dalen we af naar beneden,
wonderbaarlijk genoeg ben ik vandaag als
lichtgewicht (66kg) toch als eerste beneden.
Vervolgens draaien we de weg op richting de
Glandon. Na 5 kilometer houdt Vincent het al
voorgezien, vanwege een valpartij/sleutelbeenbreuk
heeft hij nog een lichte trainingsachterstand en hij
besluit op het vlakke deel van de Alpen wat bij
te trainen. De rest rijdt al dan niet vrolijk verder
omhoog om vervolgens na een korte stop en
een cola terug te dalen. Tijdens deze afdaling
valt er helaas weinig van de prachtige omgeving
te genieten, echter des te meer van de Franse
Zondag 3 juli 2005
automobilisten die totaal niet kunnen autorijden.
Om 06.00 wordt mijn welverdiende Beneden aangekomen beginnen we weer aan het

toetje de klim naar Oz. Vandaag voelen de benen
nog niet geweldig, wat niet betekent dat ik onze
buurtjes vandaag wederom weet in te halen, net als
gisteren waren ze toevallig eerder begonnen aan de
klim.
Ben benieuwd hoe het morgen vergaat, zoals het
er nu naar uitziet staat morgen mijn Alpe d’Huez
ontmaagding op het programma, en die schijnt
toch niet al te makkelijk te zijn.

Maandag 4 juli 2005
Joehieeeee!!!! We dalen vandaag met nieuwe
topsnelheden (84.1km/h) naar beneden voor een
nieuw tochtje. Beneden aangekomen rijden we
even langs het stuwmeer en dan meteen omhoog
richting Villard Reculas. Deze klim is heel goed te
doen, dus vandaag rijdt iedereen mee naar boven.
Onderweg zijn ze met de weg bezig en dit zorgt
bij sommigen voor wat kortstondig oponthoud.
Uiteindelijk kom ik dan als 3e boven, alleen Sander
en Stefan blijven mij voor. Nu dus maar wachten
op de rest. Dit wachten wordt zelfs nog spannend
als het weer compleet lijkt om te slaan. We zien
de eerste bliksemlitsen al aan de andere kant van
het dal dus dat beloofd weinig goeds. We besluiten
om eerst af te dalen naar Huez en dan kijken we
wel verder. In Huez schijnt de zon weer dus we
klimmen verder naar Alpe d’Huez. Vervolgens
wordt er weer afgedaald naar Bourg d’Oisans,
tijdens deze afdaling begint het wat te spetteren
en zorgen de Franse automobilisten er deze keer
voor dat ik een vermaning krijg van Jorg. Die vond
blijkbaar dat ik als een ware kamikaze-piloot naar
beneden rijd en hierbij een auto passeerde die echt
als een slak naar beneden reed.
Uiteindelijk dan weer onze slotklim naar Oz, deze
keer in een tijd van 0.28.20, best netjes dacht ik zo.
Wederom als 3e maar nu met een achterstand van
zo’n twee minuten.
Woensdag 6 juli 2005
Jaja het is zover ook Dennis is eindelijk
Dinsdag 5 juli 2005
klaar voor vertrek en dus stappen we in de
Vandaag stond er een ietsdate gepland met enkele auto om via de Lautaret naar de Galibier
Mercurianen. Op hun camping aangekomen hadden te rijden. Deze autorit lijkt wel eeuwig te
Anne (lieftallige voorzitster) en Geertje besloten om duren, maar uiteindelijk komen we toch
toch de Glandon te beklimmen terwijl wij richting aan op top. Aangezien het hier redelijk
Les Deux Alpes wilden rijden. Dus onze wegen fris is (2645meter) stappen we snel op
werden nog voor het ietsen gescheiden, Rikkert en de iets om af te dalen naar de voet van
Bart zouden met ons meerijden, de dames gingen de Télégraphe. Daar aangekomen is het
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hun eigen weg.
We begonnen wederom met de klim
naar Villard Reculas om vervolgens Alpe
d’Huez af te dalen. “Volgens mij moesten
we bij La Gare afslaan”, roept Rikkert als
ik beneden sta te wachten. “Hmm da’s
natuurlijk gewoon ruk, dan moeten we
dus het steilste stuk weer terugklimmen?”
is mijn laconieke reactie.
Zo gezegd zo gedaan, we beginnen weer
te klimmen en rijden vervolgens de meest
rustige klim uit de omgeving op. In de
hele klim naar Auris komen we slechts 3
auto’s en 2 ietsers tegen.
Het plan was om vervolgens door te
rijden richting Les Deux Alpes, als
Rikkert tenminste geen shimano-wielen
had gekocht! In de afdaling brak bij
hem een spaak van zijn wiel, gelukkig
bleef hij gewoon op zijn iets zitten en
konden we voorzichtig via de Lautaret
terugrijden naar Bourg d’Oisans. Toen
we de ietsenwinkel binnenliepen was het
eerste wat de ietsenmaker zei toen we
het uitlegde: “Ahh, Shimano! Toujours
Shimano….!!!” Binnen vijf minuten was
het euvel verholpen en stonden we 15euro
(!) lichter alweer buiten. Als afsluiting van
deze dag hebben we nog even een colaatje
gedronken op een terras en zijn toen
huiswaarts gekeerd.
Als ik het programma voor morgen
bekijk, en de verhalen van de rest(die
vandaag Le Marmotton gereden hebben)
moet geloven zal het morgen een zware
dag worden met de Col du Télégraphe en
de Col du Galibier.

La Marmotte

even wat eten om vervolgens weer terug
omhoog te rijden. De Télégraphe is
eigenlijk helemaal niet zo’n lastige klim en
ik rij dan ook in een lekker tempo omhoog
om daar als eerste boven te komen,
vervolgens komen Sjaak, Sander(2) en
Wouter boven. Hierna dalen we af naar
Valloire om vervolgens de Galibier op te
rijden. Gisteren kregen we te horen dat
Mark hier zelfs 5-6km/h had gereden
dus het moest wel een verschrikkelijke
puist zijn! In de relatief vlakke aanloop
die na het eerste stukje komt kan ik lekker
doorrijden waarbij ik vele renners voorbij
rijd die soms echt geparkeerd staan, wat
moeten die straks wel niet vinden van de
echt steile slotkilometers? Dan beginnen
de laatste 8 kilometers. Dit is dan toch
wel weer echt klimwerk. Hier en daar toch
steile stukken, maar ik beschik vandaag
blijkbaar over een stel superbenen en klok
de 17km vanuit Valloire in 1.11, een tijd
die er naar mijn mening best mag wezen.
Vervolgens moet ik nog ruim 15 minuten
kou leiden voor de rest boven komt
waarna we in de stromende regen terug
kunnen dalen naar de auto.
Donderdag 7 juli 2005
Vandaag zou de eerste van twee rustdagen
volgen. Echter vandaag willen we ook ons
rugnummer voor La Marmotte ophalen
dus besloten Sander, Rian en ik om dit op
de iets te doen en vervolgens dan wel met
de auto terug. Dus na het ontbijt stappen
we al vrij snel op de iets om rustig naar
Bourg d’Oisans te ietsen alweer de Alpe
d’Huez begint. Wat is Alpe d’Huez nu
eigenlijk? Wel eigenlijk heel simpel: 21
bochten, 14,2km, 1100 hoogtemeters,
gemiddeld 7,7% en maximaal 10,6%.
Extra gemotiveerd door de aanwezigheid
van een videocamera (ouders Rian)
vind ik een lekker ritme en rijd lekker
soepeltjes omhoog. Vanaf bocht 4 of
5 (de laatste bochten dus) begint het te
waaien en wordt het ook kouder, hierdoor
verlies ik wat tijd, maar tijd toch met een

Télégraphe en een Galibier al in de benen van gister
in 53 minuten en 54 secondjes de Alpe op. Hier kan
ik best tevreden mee zijn. Bovengekomen word ik
meteen door Lize en Edsart uitgenodigd om op
het terrasje te komen zitten en ff wat bij te kletsen,
om vervolgens in de rij te gaan staan voor mijn
rugnummer: 3228.
Nadat iedereen dit heeft opgehaald stap ik samen
met Rian en Sander in de auto en rijden we linea
recta naar de ijssalon van Bourg d’Oisans. Morgen
volgt dan toch echt de geplande rustdag en dan
zaterdag de Marmotte.
Vrijdag 8 juli 2005
Vandaag dan toch eindelijk de rustdag, we slapen
eerst lekker uit om vervolgens te ontbijten. Nadat
we alles weer opgeruimd hebben gaan er een aantal
van ons met de auto naar beneden om toch nog de
beentjes wat los te rijden. Dit lijkt mij op zich ook
wel een goed plan, maar ik besluit om dit bovenop
onze berg te doen in de heerlijke parkeergarage.
Dus vol goede moed en goed aangekleed stap ik
op de iets. In de parkeergarage aangekomen rijd
ik van de onderste etage naar de bovenste en merk
ik de tussentijd dat ze aan het schoonmaken zijn.
Bovengekomen besluit ik dan ook om maar in
het “dorpje” wat te gaan rijden. Ik rijd langs het
skilift station en dan…pang…pssssssssssssst…Wel
*&^#@*&^#, ben ik net begonnen rijd ik lek en
omdat ik dit niet van plan was en toch dichtbij zou
blijven stap ik af, gooi de iets als een volmaakt
veldrijder over de schouder en loop snel terug naar
het huisje.
“Zozo nu al terug”, zijn de droge reacties van de
overgebleven iguren. Ik stop er snel een nieuw
binnenbandje in en besluit om dan ook maar naar
beneden te rijden met de auto en een stukje vlak
te rijden. Beneden gekomen pak ik de weg naar
Bourg d’Oisans waar het erg druk is. Ik pak snel
nog even een ijsje en rijd dan ook maar weer terug.
Een uurtje rondgereden en de beentjes voelen
wel goed aan. In totaal was deze week goed voor
ruim zeventien ietsuren en zo’n 480kilometer. Ik
denk dat ik nu wel goed voorbereid ben voor La
Marmotte. De moraal is super, de benen voelen
goed en de beklimmingen heb ik allemaal gezien,
dus aan de voorbereiding zal het niet liggen.

Danny
Volgend Buitenblad verschijnt het laatste deel van dit
drieluik. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid de dag van de
Marmotte zijn, maar zeker ben ik daar niet van.

Olympische sporters helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?
TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie
Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland
Kapelweg 10 3566 MK Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508
trias.fysiotherapie@12move.nl

New York state of mind

New York state of mind
Met de gedachte dat dit het laatste stukje
wordt als redactielid van het blad dat
je erop legt als je volle bak gaat, het
Buitenblad dus, zit ik hier als één grote
brok nostalgie mezelf met nog meer
weemoed te vullen. Vooral na het lezen
van Barend ‘Homerus’ Rips epos heb ik
aan alle platen van Ramses Shaffy nog niet
genoeg om alles te verwerken. Maar ja, we
leven nog.
Los van dit alles gaat dit verhaal gewoon
over een ietstocht, maar ik wou de lezer
maar even meegeven hoe ik er nu bijzit.
Het heet: Billy Joel’s New York state of
mind
Met een bonkend hoofd en weigerende
longen verandert rennen in strompelen.
Central Park in New York City is niet de
plek om hard te lopen vandaag, al doen
honderden anderen dat wel. Ons is het
veel te benauwd. Gerjanne en ik besluiten
om te keren en weten dat het zaterdag
dan maar moet gebeuren. Een ietstocht
van ruim 180 kilometer van New York
naar Bear Mountain en Anthony’s Nose
(Bleed) en weer terug. Met mijn broer, die
in NYC woont, als gids.

Avenue en 87th Street.
Eenieder die voor het eerst net binnen de
stadsmuren van het kleine keizerrijk Manhattan
terechtkomt, hoogstwaarschijnlijk via de metro, zal
ongeveer deze gedachten hebben: TE. Alles is te.
Te hoog, te druk, te veel, te vol, te duur. De reden
dat er vliegtuigen in die torens vlogen? Omdat ze
er in pasten. Te hoog. Het cliché klopt: New York
kent geen nacht, geen zondag. Alles draait maar
door. En dan vliegen er ineens vliegtuigen twee
torens in. The Eagles hebben een nummer: In a
New York minute everything can change. Goed,
dat nummer gaat over een Wall Street medewerker
die afgemaakt wordt geloof ik. Maar dat citaat is op
vele New Yorkse zaken toepasbaar. In New York
kan alles gebeuren, op elk moment. En dat doet
het ook.
Denkend aan dat nummer zet ik Hell Freezes over van
The Eagles op. Sinds ik een keer goed naar deze live cd heb
geluisterd zijn al mijn natuurlijke vooroordelen over deze
band weg: die gasten zijn goed.
Het enige wat er niet te vinden is: zoals het CDA
het noemt, de hoeksteen van de samenleving. Geen
gelukkige gezinnen, geen jonge kinderen. En ook
geen gehandicapten, noch bejaarden. Als je op
Manhattan niet voor jezelf kunt zorgen, heb je er
niks te zoeken. Voor de rest is er alles.

Ik zet Steely Dan op, Reelin’ in the years, Kid
Charlemagne en Ricki don’t lose that number. Dus ook ietsen, ondanks een lange zoektocht.
Ik vraag me af of dat laatste nummer over de Twee
Cannondales,
Shimano
Ratjetoe
knapenliefde gaat. Briljante muziek.
afgemonteerd en hier en daar een deuk. Ideale
ietsen voor één keer. Veertig dollar per iets per 24
Fiets. Om te kunnen ietsen heb je er één uur. Borg: driehonderd dollar per iets. Toen Jeff de
nodig. We hebben Manhattan ontdekt ietsenmaker doorkreeg dat hij hiermee te veel van
door op zoek te gaan naar huurbare ons vroeg verlaagde hij de borg naar driehonderd
raceietsen. We hebben van alle bussen, dollar voor de twee ietsen. Zijn Jamaicaanse
metro’s en veerboten gebruik gemaakt knecht kende Holland vanwege Heineken en lustte
om een goede ietsenwinkel te vinden. er wel eentje, zo liet hij ons weten.
Subway W naar Union Square. Bus M9
naar Chelsea. Subway 6 naar Upper East Met een stoot energie die zijn weerga niet gauw zal
Side. Dat van die veerboot is gelogen. tegenkomen reden we van 87th naar 57th en dan
Uiteindelijk vonden we goede ietsen bij van Second Avenue naar Eigth alwaar mijn broer
Jeff Bicycles Plus op de hoek Second
woont. Alhoewel ietskoerieren daar vele malen

levensbedreigender is dan hier in Holland, is het
daar ultiem door de stad crossen. Vanwege de
recht toe recht aan blokken hoef je nooit meer dan
twee of drie bochten te maken om bij een adres
te komen. Avenues hebben daar een groene golf,
waardoor je, als het stoplicht op rood springt en het
gemotoriseerde verkeer stopt, wegen van zes banen
breed compleet voor jezelf hebt. Dan is er even
niemand op de weg. Zoveel vrijheid in zo’n drukke
stad. Dan beginnen de mensen over te steken
en wordt het slalommen. Daarna wordt je weer
opgejaagd door dolgedraaide taxichauffeurs die je
van alle kanten inhalen. En dan is al die vrijheid
weer weg.

Even over mijn broer. Dertig jaar en hij leeft New
York. Amsterdam was te klein voor hem dus zond
zijn baas, de ABN Amro hem naar New Yersey, aan
de andere kant van de Hudson. Hij is aan de ene
kant een prototype yup, met zijn baan en levensstijl.
Alles duur, drinkt geen kraanwater, eet nooit thuis,
drinkt alleen maar Mojito’s en Absolut Mandarins
met een splash van dit en een splash van dat. Aan
de andere kant: hij houdt van Koot en Bie, is geen
geldwolf en moet lachen om Larry David. En ik
kan hem die levensstijl moeilijk kwalijk nemen. Hij
leeft zoals ik zou willen leven en dat nog eens op
een veel hoger (iancieel) niveau. Ik mag hem wel,
die broer van mij.

Weet je wat? Ik zet New York van Lou Reed op,
een jazzy distortion album. En een slok wijn.
Oké, eerst een soort vlucht van de drukte
naar Washington Bridge. Daar verlaten
we the state of New York en enteren we
New Yersey. We komen bijzonder veel
wielrenners tegen, allen op overwegend
duur materiaal. De wegen zijn hier vol
kuilen en glooiend. We hebben een goed
tempo. Van tevoren bespraken we het
verloop van de tocht op het mentale vlak,
een voorspelling: Gerjanne zou de eerste
60 kilometer kut ietsen en daarna alles
luitend uitrijden. Michel zou de eerste
80 kilometer luitend aleggen en voor
de rest beestachtig afzien. En ik, ik zou
de eerste 60 lekker rijden, dan zestig kut,
dan dertig lekker en de laatste dertig weer
kut. En zo geschiedde, en dat alles in een
aangename hitte.
Bear Mountain, de hoogste berg in de
regio, verdient wel een beschrijving.
Hij begon na 75 kilometer, duurde
6 kilometer, werd niet steiler dan 10
procent en zal gemiddeld rond de vier
procent hebben gelegen. Bosrijk en rustig.
Mooie omgeving voor een mooie klim.
Halverwege zagen we een Hell’s Angel
zijn Harley te scherp een korte haarspeld
insturen: hup, op zijn plaat. Komt er een
neger aangeietst om te vragen hoe met
de buitelaar gaat. Grappig, niet?

Zaterdagochtend om half acht werden drie mensen
op de veertigste verdieping van de woontoren op
West 322 57th Street gewekt door een alarm. Mijn
broer, mijn vriendin en, verdorie, ik ook. Zon en nu
al 22 graden. Meer dan 110 mile voor de boeg. Mijn
broer gaat eerst nog even langs Starbucks kofie
halen. De verschillende groottes aldaar voor een
beker kofie: Tall, Grande en Vente. Tall is 0,4 liter. Ik ben al die muziek over New York wel zat en
Grande 0,6 geloof ik en van Vente wil ik het niet wil eigenlijk nu gewoon muziek horen waar de
eens weten.
pijn vanaf druipt: After the Goldrush van Neil
Young dus. En een slok.
Wie best benieuwd is naar New York maar er niet
wil naar toe wil, doet er het best aan alles van Lou Daarna staken we de Hudson over middels

New York state

Had ik trouwens al vermeld dat ik inmiddels stevig aan de
wijn ben gegaan? Zuid-Afrikaanse troep, nog net te zuipen.
Als de melancholie niet gauw ophoudt, moet ik dadelijk nog
janken.

Reed te kopen, inclusief de door hemzelf
weggespoten
Velvet
Underground
periode. Man, kon ik die klanken en die
teksten en die sfeer maar op dit papier
kwijt. Dan was ik waarschijnlijk Jack
Kerouac of Edgar Allen Poe.

New York state

een mooie brug, die achteraf een tolbrug
bleek te zijn. Om vervolgens aan een hele
lange serie van korte en steile klimmetjes
te beginnen met Anthony’s Nose voorop.
Hierbij moet gezegd worden dat Gerjanne
inmiddels luitend aan het uitrijden was, ik
in mijn eerste dip zat en mijn broer al in
zijn deinitieve. Ooit was hij een fanatieke
wielrenner, maar nu niet meer. Toch ben ik
onder de indruk van zijn stijl en souplesse.
Maar beer killed the cyclingstar.
Dit wetende werd Anthony’s Nose(bleed)
een kwelling voor de Kloorbroers. Veel
auto’s, nogal steil en gewoon kut. ,,Ik
weet niet of ik tot het einde doorga tot
het einde hoor”, zei ik vlak erna. ,,Ik stap
misschien wel op de trein naar Manhattan
jongens”, zei mijn broer even later. Ik
bedenk me opeens, dat hij misschien nog
nooit zo’n lange afstand heeft geietst.

Gerjanne reed buiten kijf. Wel moe, maar vooral
sterk. En toch hadden we de dip onder controle en
reden we de tocht relatief gemakkelijk uit tot we in
het drukke verkeer van Harlem (Noord-Manhattan)
terecht kwamen.
I can love, I can really love, I can really love! -Neil Young,
When you dance you can really love -After the Goldrush
Harlem werd een hel. Warrig, druk warm, verdwalen,
honger, verkeerd rijden, zat. Op de muziek na. Op
elke straathoek hoor je daar muziek. Soms foute JLo Salsa, soms Pimpy 50 Cents rap, maar alles met
een toffe sfeer. Tijdens deze tocht door de staten
van New Yersey en New York bleek dat geen meter
weg vlak was. Manhattan ook niet. In Harlem
waren een paar klimmen van rond een kilometer
die qua steilte moeilijk waren in te schatten door
de zeven banen brede avenue. De negers keken
naar drie wielrenners en riepen: ,,Hey man, do you
know Lance Armstrong?” Waarop wij geen lauw
idee hadden wat we daarop moesten antwoorden.
Harlem stuit op 125th Street op Central Park. Als
een soort zeeslag baanden wij ons een weg door
Manhattan. Vermoeid? Ja. Maar met een air van
‘wij hebben in New York een vet lange mooie tocht
gemaakt. Te gek!’ overheerste toch vreugde.

Mijn dip ging over en, wonder boven
wonder, die van mijn broer ook! Dus
reden er op een gegeven moment drie
itte lui over Sleepy Hollow Road, over
de Croton Dam, door de schitterende
bossen vol met herten en arenden. De
steile klimmetjes bleven, maar in plaats In die vreugdevolle gedachtestaat kwamen we terug
van kut werden ze een uitdaging…
bij Jeff Bicycles Plus om de ietsen terug te brengen.
Mijn broer reed op zijn eigen iets alvast door, wij
Southern Man. Gaat dat niet over de blanke moesten nog even met de metro. De Jamaicaan was
Amerikaan die het zuiden maar eens terug ons niet vergeten: ,,Where is my Heineken? Go and
moet geven aan wie het toebehoort, de Indiaan of get it!”
desnoods de neger? Volgens mij heeft de blanke
het teruggegeven, maar niet aan de Indiaan noch Ontheemd zo zonder iets verlieten we de
aan de neger.
ietsenzaak. Op onze sokken met de wielerschoenen
in de hand liepen we over Second Avenue en
Doch, de rust zou spoedig gedaan zijn. verdwenen op Lexington in de metro, in een New
In het dorpje Yonckers ( Ja Sjonkers, er York state of mind.
is een dorp naar jou vernoemd!) bleek de
anti-dip van mijn broer niet meer dan het Robin van der Kloor
oog van de orkaan te zijn. De verzuring
sloeg toe, de benen liepen vol. Gek
genoeg heette de weg al Broadway, terwijl
we nog meer dan dertig kilometer te gaan
hadden. De oplettende lezer weet het al,
mijn deinitieve dip volgde niet veel later.

Als Domrenner kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte voor een iets laten
maken bij Cycles Dupree

Cycles Dupree
Croeselaan 98
Utrecht
030 2932592
(van tevoren afspraak maken)

Secretariële Zaken

Secretariële Zaken
Eén van mijn taken als secretaris is natuurlijk
het administreren van de leden middels een
ledenlijst. Ik heb de leden zien komen en
gaan in mijn lijsten, maar belangrijker is het
feit dat onder mijn bewind het ledenaantal
gestaag gestegen is. Als belangrijkste
persoon in het bestuur ben ik natuurlijk
verantwoordelijk voor de aansturing van de
ledenwerving en tevens ben ik ook de spil
in de ledenbinding met de vereniging. Ik zie
het dus als mijn persoonlijke verdiensten
dat het zo goed gaat met de vereniging. Als
iemand anders beweert is hij/zij niet meer
dan een huichelaar die ik vervolgens uit
mijn Excel-experiment zal verwijderen. Om
mijn superioriteit even tentoon te spreiden
heb ik de volgende lijsten opgesteld:

Danny van den Deijssel
Maarten Dobbelaar
Rogier Alvares
Stef Schreutelkamp
Sander Smits
Jorg van Oostende
Barend Rip
Coen van Wezenburg
Erik van Lakerveld
Jochem van Wijk
Tjerk Destombes

Nieuwe Leden
Robert Albers
Annemarieke Bruinsma
Marieke Hogendorf
Jesse Hoosemans
Aukje Koopmans
Bianca Matthee
Marion Smans
Jonathan Vrijma

Verhuisberichten
Koert Mostert
Groenzoom 24
4142 EW Leerdam

Namens mijzelf wens ik u een ijne verjaardag.
Ik verwacht wederom een dat iedereen een ijne
dag zal hebben, maar dan alleen omdat ik het
zo gewild heb. Houdt mij dus te vriend of uw
verjaardag zal een ware hel zijn!

Pieter Crucq
IBB 45
3582 VJ Utrecht

Nieuwe Donateurs
Mark Groot
Pieter van Helvert
Ik heet u allen welkom bij mijn vereniging.
Ik verwacht van u allen een tomeloze inzet
en een nimmer alatend enthousiasme. Het
ontbreken van bovengenoemde punten zal
u direct op de zwarte lijst plaatsen, wat
een nominatielijst voor royeren is. U zijt
gewaarschuwd.

Jarige leden
Sjaak Veken
Jeroen van Maanen
Wouter Caro
Jochem Wigman
Dirk-Sytse Kootstra

18 september
20 september
21 september
2 oktober
5 oktober
6 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
30 oktober

1 september
5 september
6 september
9 september
16 september

Ondanks hun verhuizing zullen deze personen niet
aan mijn toorn kunnen ontsnappen. Ik zie al hun
bewegingen en hoor al hun kritieken jegens mij. Ook
al stap ik uit het bestuur, nog steeds zal mijn invloed
groot zijn. Ook al omdat ik het zo gewild heb.

Wees gegroet,
Uw secretaris-generaal, minister-president,
directeur, almachtige en bovendien secretaris,
Joris van Berkel

Uitslag Individuele Tijdrit Vechten-Werkhoven-Vechten
Op dinsdag 9 september 2005 verzamelt een illuster gezelschap bij Vechten met het idee
om de jaarlijkse afsluiter van de tijdritcompetitie te verrijden. In geen van de klassementen
is de beslissing gevallen, dus er staat vanavond een hoop op het spel. Daarnaast zal het
parcoursrecord van Geert aangevallen gaan worden door verscheidene renners. Hieronder is
de uitslag weergegeven in de drie verschillende categorieën. Dus lees gauw hoe uw favoriet
het er vanaf heeft gebracht en eer de winnaars op gepaste wijze.
Tijd
17’32”
17’54”
18’30”
18’33”
18’48”
19’04”
19’05”
19’20»
19’31»
19’42»

Km/h
43,12
42,23
40,86
40,75
40,21
39,65
39,62
39,10
38,74
38,38

Punten
10,1
9
8
7
5
4
3
2
1
1

In een rechtstreeks duel met Joris heeft Stefan Blom zich de sterkere renner getoond. Met
een achterstand van drie punten in het klassement begon hij aan deze tijdrit, maar met een
verdienstelijke tweede plek achter de ijzersterke Jorg wint Stefan in extremis met een verschil
van drie punten. Ondanks dat Jorg ijzersterk was vandaag, heeft hij toch geen parcoursrecord
gereden. Volgend jaar weer twee kansen voor de uitdagers. Nog even leuk om te vermelden
is het feit dat Danny zeven minuten te laat aan de start verscheen, waardoor hij eigenlijk een
tijd van 26’20” heeft gereden. Gelukkig maakt het in puntenaantal toch niet zo veel uit, dus
we laten het voor de goede orde maar voor wat het is.
Niet-licentiehouders
Positie
Naam
1.
Jeroen van Maanen
2.
Geert Scholma
3.
Peter Kramer
4.
Mark Groot
5.
Jesse Hoosemans
6.
Stefan van Eijk

Tijd
18’02”
18’30”
19’34”
19’37”
20’06”
22’32”

Km/h
41,92
40,86
38,64
38,54
37,61
33,55

Punten
10,1
9
8
7
6
5

Door de afwezigheid van Koert Mostert had Peter Kramer nog de mogelijkheid om op een
gedeeltelijke eerste plek te komen. Winst was dan wel noodzakelijk en zo geschiedde. Door
de tactische blunder van Koert, die de tijdritcompetitie met een luttel aanwezigheidspuntje
zou hebben gewonnen, hebben we een waardig winnaar in deze categorie. Peter pakt de
winst op basis van onderling resultaat.

Tijdrit VWV

Licentiehouders
Positie
Naam
1.
Jorg van Oostende
2.
Stefan Blom
3.
Sander Smits
4.
Job van Rooij
5.
Folkwin Hulshof
6.
Joris van Berkel
7.
Emiel Joustra
8.
Danny van den Deijssel
9.
Peter Douwstra
10.
Sjaak Veken

Dames
Positie
1.

Naam
Lize Roetman

Tijd
21’45”

Km/h
34,76

Punten
10,1

Lize Roetman, het toppunt van eficiëntie; Twee keer rijden, twee keer winnen en daarmee ook
de tijdritcompetitie binnen tikken. Tactisch gezien goed, maar de afwezigheid van dames valt
zowel Lize als mij behoorlijk tegen. Laten we het volgend jaar maar beter doen, toch dames?

Van de Rol

Buiten mededinging
Positie
Naam
1.
Gijs

Tijd
19’04”

Km/h
39,65

Helaas, geen helm is geen prijs. De reglementen zijn keihard in de wielersport. Overigens
reed Gijs wel een goede tijdrit, wat eigenlijk van iedereen wel gezegd kan worden. Een
enkeling dook boven de twintig minuten, terwijl de rest er ruimschoots onder bleef.
Enerzijds zal het weer een rol hebben gespeeld in de tijden, anderzijds zullen de benen ook
het nodige gedaan hebben. Alle renners en rensters bedankt voor hun inzet en tot de volgende
tijdritcompetitie.
Emiel

Lid blijven
Het is weer zover, 5 spetember begint het nieuwe studiejaar. Dit betekent dat alle leden
weer een nieuwe sportkaart aan moeten schaffen. Er geldt weer, geen sportkaart geen
lidmaatschap. Zorg ervoor dat je bij de aanschaf van een sportkaart vermeld dat je lid
bent van de Domrenner, dit vanwege de subsidie die wij van Olympos krijgen. Bespaar
ons de moeite en zorg ervoor dat je zo snel mogelijk in het bezit komt van een geldige
sportkaart.
Lid worden
Wil je lid worden van de Domrenner, schaf dan een sportkaart aan bij Olympos,
vermeld daarbij dat je lid bent van de Domrenner en stuur een mailtje met
je adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum naar
joris2002@hotmail.com
Borrels
Mocht je nog niet op de mailinglist staan, stuur dan een mailtje naar de DANMAN
(dannyvandendeijssel@hotmail.com). Sta je wel op de mailinglist, maar ben je al
die mailtjes zat, dan kun je diezelfde Danman verzoeken om je email-adres van de
mailinglist te verwijderen.

Trainingen
Op maandag en woensdag vertrekken we om 18:30 vanaf Olympos. Maandag is er
een rustige training die zowel getrainde als ongetrainde ietsers bij kunnen houden.
Woensdag is de snelle training en gaan de meer geoefende renners los. Hou voor
actuele informatie over trainingen de site en je email in de gaten.
Toertocht Via Romana
NSWV Mercurius organiseert op zondag 11 september een toertocht. Er is een
prachtige route uitgezet van ongeveer 160 km. Meer info en aanmelden kan op: ww
w.toertochtviaromana.nl. Geef het ook door aan Kim via pfeifer_kim@hotmail.com
als je meegaat zodat we met alle Domrenners gezamelijk kunnen gaan.

NK weg voor studenten 2005
Zaterdag 24 spetember organiseert Mercurius het NK weg voor studenten 2005.
Er zal worden gereden in vier categorieen, heren met licentie, heren zonder licentie,
dames met licentie en dames zonder licentie. In de Groesbeekse heuvels heeft
Merurius een selectief parcours van 9.3 kilometer uit gezet. Licentiehouders kunnen
zich inschrijven via de knwu-site, niet licentiehouders kunnen zich inschrijven op
www.nsk2005.nl.
NCK
Zaterdag 1 oktober wordt het Nederlands Clubkampioenschap gereden. Het NCK
is een ploegentijdrit waar alle wielerverenigingen met zes man vertegenwoordigd
mogen zijn. Ook de Domrenner doet weer mee. Dit jaar zijn de start en inish in
Hoogezand-Sappemeer. Natuurlijk zou het leuk zijn als zoveel mogelijk leden aan de
kant staan om de ‘gele trein’ aan te moedigen.
Monstertijdrit
Zondag 2 oktober wordt voor de 19e keer de MonsterTijdRit (MTR) georganiseerd
door SKITS, de Amsterdamse studenten schaats-, iets- en skeeler- vereniging.
De SKITS MTR is een individuele wielertijdrit dwars door Flevoland. Net zoals
voorgaande jaren maar liefst 120 km lang. Het parcours bestaat uit 3 ronden van
40km (zie ‘Parcours’ op de SKITS MTR website voor een beschrijving van de route).
De MTR is een uitdaging voor iedere ietser: 120km strijden tegen de elementen, de
lange rechte wegen, de man met de hamer en je eigen psyche. Hoe houd ik dit vol
zul je je vast afvragen...? Gelukkig kun je ook dit jaar weer support en ondersteuning
vanaf de kant verwachten! Je ietst maar liefst drie keer langs het verzamel-,
foeragerings-, controle-, start- en inishpunt.

Van de Rol

NSK Tijdrijden
Op vrijdag 16 september organiseert Tandje Hoger het NSK Tijdrijden! Na het
succes van vorig jaar, toen het NSK tijdrijden werd verreden op het Zernikecomplex, is er dit jaar een nog beter parcours gevonden. Het parcours loopt door de
gemeente Slochteren, grotendeels langs het Eemskanaal. Meer
informatie is te vinden op www.tandjehoger.com/nsk , alwaar je je ook kunt
inschrijven.

In’s & Out’s
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Uit

Myrte Pfeifer
Rob, El en Paul
De oude redactie
Fietsen in de USA
Creedence Clearwater Revival
Camping Schoonbron te Schoonbron
Familiedouche
Good old porn
Koude bietensoep
Geen rijbewijs
Interviewen
Televisie kijken
Het barmeisje van vorig jaar
Tijdritiets

Kim Pfeifer
Wij in ieder geval niet
De nieuwe redactie
Fietsen op de Heuvelrug
Tattoo
Wildkamperen
Barend
Nieuw Nederlandse Film
Goulashsoep
In z’n vrij de helling af
Herschrijven
Werken/studeren
Het barmeisje van dit jaar
Koersiets

Maike Ouwekerk’s inal thoughts
“Hondelulluh!”
Juist Rob, zo kennen we je weer.
“Ok jongens, is een goed idee.”
Über-eigenwijs Geert S. verbaasd eenieder met zijn nieuwe, soepele instelling.
“Het is maar een kleine ingreep...”
De Sexy Doc tegen Geert S. die van de kriebel niet meer op de iets kan blijven zitten.

“Stelletje homo’s, ik wil er ook bij!”
Barend bonzend op de deur van de familiedouche op Camping Schoonbron te Schoonbron.
“Ik denk dat ik ook maar eens een grootschalig neuro-vaginaal onderzoek ga opstarten.”
De Sexy Doc doet zijn naam eer aan.
“Geen probleem, dan gaan we wel over op sterke drank.”
El krijgt net te horen dat het laatste biertje getapt gaat worden.
“Meer, ik wil meer”
Jan Willem Leeuwis na drie kilo chocolade, zeven pakken koek, een liter crème fraîche en zes
pannen koude bietensoep.
“28 jaar goulashsoep verkopen in Bulgarije leerde mij meer over autorijden dan honderd rijlessen.”
Lexan toont zijn gevoelens op Gummbahiaanse wijze.
“Ik voel me super!”
Danny schakelt nog een tandje bij en demarreert op de Oude Huls iedereen uit het wiel.
“Ik heb nog nooit zulke slechte benen gehad.”
Danny komt als laatste boven in Huls.
“Wacht maar tot het volgende buitenblad…”
De nieuwe redactie denkt het beter te kunnen…
“Volgens mij vindt Emiel het helemaal niet leuk als we komen kijken.”
Oppert Maike terwijl El buiten beeld om aandacht schreeuwt.
“Hé joh, eikel”
Folkwin voelt nattigheid en besluit zijn neuro-vaginaal onderzoek toch maar links te laten
liggen.

Maike’s Final Thoughts

“Het terras mag dan wel gesloten zijn, binnen kunnen we natuurlijk ook nog wel een of meer biertjes
verkrijgen.”
Die-hard kroegmaten Barend en Paul bedenken zich na een Domrennerborrel op het
nippertje.

Daar en weer terug
Een fraai interview door Dennis van Bart

Interview

Hard en guur blaast de wind langs het perceel op
de Hyacintstraat 30Bis, alwaar uw redactielid
Dennis zit te wachten op de komst van een zestal
bijzondere personen. Het is woensdagavond,
maar nog meer de avond van mijn vuurdoop als
interviewer. Ik ga namelijk het gesprek aan met
de drie beruchte vertrekkende redactieleden.
De desbetreffende heren zijn bij u allen zeer
bekend, beter gezegd, ze zijn geliefd en gehaat,
aanbeden en verketterd. Maar bovenal: Emiel,
El, Robin, Rob, Lexan en Paul. Al lang hing
het in de lucht en nu gebeurt het toch echt, dit
vreemde trio heeft afscheid genomen. Na een goede
pasta naar binnen gewerkt te hebben, onder het
genot van bier en wijn, werd het dan toch echt
tijd voor een interview met welgeteld zes personen
tegelijk.
De compositie
Van al deze personen bevond Robin zich
als allereerste in de redactie, tezamen met
Joram Dees en Jurriaan Topper, dit was
in 2002!
Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij,
Tweede Kamerverkiezingen in Nederland,
de exploderende spaceshuttle Colombia,
de WHO maakt het bestaan van SARS
wereldkundig, in België blijkt er een prins
te trouwen, tien astronomen vinden in
een bolvormige sterrenhoop een planeet,
ruim twee keer zo zwaar als Jupiter, van
dertien miljard jaar oud, veel ouder dan
alle tot dan toe gevonden planeten. Op 16
oktober 2003 vierde Johannes Paulus II
zijn 25-jarig pontiicaat, Saddam Hoessein
wordt gevonden in de kelder van een
boerderij kort bij zijn geboorteplaats
Tikrit. Tenslotte is 2003 natuurlijk het jaar
dat de redactie vormt zich nadat Lexan
zich aanmeldde daar hij dacht een goede
hulp te kunnen zijn en Emiel zich meldde
omdat hij baalde van de slechte bezorging

(waar heb ik dat eerder gehoord?).
Hoe het verder ging was volgens Lexan simpel. Het
buitenblad was hun ding en werd door het bestuur
losgelaten en uit het oog verloren. Zelfs de schreeuw
werd gedomineerd door de redactie. Door toedoen
van ontzettende uitlatingen van ene Paul Dillen
vreesde men zelfs problemen met de sponsoring.
En toch ging het volgens Lexan (hetgeen Paul kon
beamen) maar om één ding: PURE MACHT!
De dominantie ging op een gegeven moment
volgens Emiel zo ver dat zelfs andere wielerfora
bewoond werden tot in het nare aan toe door het
Buitenbladteam. Robin mengt zich in het gesprek
en biedt zijn excuses aan voor een Groningen
incident.
Nostalgie
De verwachtingen voor dit interview waren voor
de heren duidelijk hoog. Nostalgie willen de heren
terugzien. Robin wil hoogtepunten in drie jaar
Buitenblad verwerkt zien, Emiel de leukste stukken.
Robin wil trouwens ook iets over Emiel teruglezen
en daar raakte uw overgebleven redactielid de
draad kwijt. Op het moment van de avond heb ik
genoteerd: het is iets wat onduidelijk is voor uw
allen in verband met onduidelijkheid.
Na deze chaos zegt Emiel dat hij het schrijven van
de mailtjes voor de deadline erg leuk vond, terwijl
Lexan zijn vreugde toch bij iets anders vond. De
heer doelt op het woord ‘verenigingsperiodiek’.
Eigenlijk geilt Paul op het woord zegt hij, terwijl
de rest van de aanwezigen zich van commentaar
onthoudt.
De pijn van Olaf Frasa
Tussen neus en lippen door wordt er nog iets
gezegd over ene Franco Belge. Maar hem was een
niet zo lang leven beschoren dus daar zullen we ook
maar niet lang over doorzagen.
Naar eigen zeggen kwamen de tranen echt los bij
een Kop over kop van Olaf Frasa. Nachten hebben
de heren wakker gelegen vanwege dit voor u allen
bekende verhaal. De pijn was hetgeen hen pijn
deed.*1
Coole dudes
Vreemd genoeg antwoorden alle heren volmondig

nee bij de vraag of er ook coole momenten
waren. Het gaat namelijk niet om de vraag of
er coole momenten zijn, maar eigenlijk meer de
wetenschap dat zij cooler en eigenwijzer zijn dan
coole momenten! Tja, zelfverheerlijking hebben ze
zichzelf wel aangeleerd in al die jaren.
Wel willen ze graag vermelden dat ze nimmer
stukken niet geplaatst hebben, dus ook niet-coole
stukken zijn geplaatst. Dit deden zij enkel omdat zij
zelf cool genoeg zijn om deze last te dragen.

Redactie ten einde
Na het intermezzo waar er drankjes aan te pas
moesten komen om een aantal mensen af te
koelen, komen we dan op het onderwerp: het einde
van de redactie.
Voordat dit onderwerp begint, uit een aantal
Buitenbladredactieleden zijn ongenoegen over het
feit dat ingekomen stukken zelden inkomen. We

Wie is Paul Dillen?
Nu ook Paul weer zeer aanwezig begint te
zijn, gaan we ons toch echt afvragen: Wie
is Paul Dillen? Wie is die plaaggeest, die
agressietank, dat altijd aanwezig alter ego
van Lexan?
Paul is een luciferdoosjesverzamelaa
r uit Bergeijk die een vlucht naar het
buitenland heeft genomen (wederom mijn
verontschuldigingen. Ik verzin dit niet, dit
zijn de letterlijke woorden van LP).
Zijn probleem met coïtus is het feit dat
Paul Dillen instinctief is wat dit onderwerp
betreft. *5. Dit is dan ook de reden dat
hij vaker begint over dit onderwerp dan
zijn drager/gastheer. Paul is niet een dun
laagje vernis op Lexans buitenkant, Paul is
de beschouwing van de maatschappij op
de vereniging. Het is maar dat u het weet.
El en Rob zijn de vruchten van Paul’s
ideologie. Rob is ontstaan uit pornoacteur
Martin Plomp.
El is volgens mijn onduidelijke krabbels
van die avond ontstaan uit een werkgever
van restaurant El. De beste man heette
Emelio del Buite dus vandaar de naam El.
Mijn klomp is gebroken nu ik het lees.
In ieder geval: El is DE GIER.*6
Volgens de echte Emiel zijn de bijnamen

Interview

Barend
Ach, dan nog maar een biertje. Ik moet hier
opmerken dat het handschrift steeds slechter wordt,
uitwerken van dit soort krabbels is toch lastig! Sorry
als het mis gaat heren van de ex-redactie.
En als je het dan over het nuttigen van bier hebt,
kom je ook weer bij Barend terecht. De heren
verkondigen, unaniem, dat Barend altijd de grootste
vriend van de redactie is geweest omdat hij als enige
de redactie begrepen heeft. Na deze verkondiging
dwaalde het gesprek af en werd er geconverseerd
over koetjes en kalfjes.
Terug naar het interview. Inmiddels heeft de klok
iets geslagen wat als veel klonk, en is er nog veel
te schrijven. De heren willen het over het Lompe
Collenboek hebben. Tja, een meesterwerk! Voor
het eerst was er een jaarboek, voor het eerst iets op
wielergebied, wat nooit eerder gedaan was. Eigenlijk
had het een boekenbeurs plaats verdiend, met name
ook door de poëtische bijdrage van Lexan. *2 *3
Plotsklaps mengde Paul Dillen zich in het gesprek
door uit het niets een fantastisch literair intermezzo
in te lassen. Daar dit intermezzo enkele vunzige
opmerkingen met zich meebracht waar vooral
Robin zich in kon vinden, heb ik zelf besloten
dit niet te plaatsen in verband met jonge lezers
en eerstejaars. De ongecensureerde versie zal als
special edition uitgebracht worden medio 2007.

voelen hem aankomen. Ook de nieuwe
redactie zal een dergelijke zaak met harde
hand bestrijden!
Neen, het einde van de redactie is niet
het einde van een vriendschap. Lol kan
volgens de duidelijk eensgezinde heren
ook zonder het Buitenblad doorgaan.
Drie jaar lang schrijven voor het
verenigingsperiodiek is eveneens drie
jaar praten, lachen, drukken, zeuren en
werken aan een goede onderlinge band.
Loslaten kunnen ze het Buitenblad wel
denkt Emiel.
Ja, ze zijn het er over eens, het Buitenblad
moet blijven verschijnen. Het zit ze dan
ook echt dwars (wederom) dat er zo
weinig word ingediend, alleen door kopij
kan het blijven bestaan.*4

Interview

niet bewust ontstaan.
De opvolging
De namen verdwijnen ook niet met het
verdwijnen van de drie meesters. Neen, er
is opvolging en mijn vraag was dan ook of
daar angsten bij kwamen kijken voor de
huidige schrijvers.
Eigenlijk verwachten alle drie ongeveer
hetzelfde, dezelfde standaard stukken
blijven, maar er zal anders geschreven
worden. Of dit ook werkelijk het geval
gaat zijn is uiteraard de vraag, een nieuw
duister gezelschap staat gereed.
Hun wens voor het nieuwe Buitenblad
is wel dat er verandering komt.
Betere bezorging. Meer ingezonden
kopij, meer info over activiteiten en
randgebeurtenissen. Tevens waren er wat
andere kritieken welke te maken hadden
met het intro-buitenblad. *7
Maar ja! Ook wordt de ontzettend
bijzonder situatie van stencilen vermeld.
Een moment van pure trots, glorie en
nog meer van dat soort zaken. Er wordt
vermeld dat uw nieuwe redactie een
drie-eenheid zal zijn (en zo voel ik dat
ook mensen!) al vragen de vertrekkende
mannen zich wel af waar de redactievrouw
toch blijft.
Zijn we van ze af ? Neen, ze blijven
schrijven en ronddolen op de schreeuw,
dus u blijft ze zien!
Bijzonder, een bijzondere geschiedenis,
een bijzondere avond en een bijzonder
trio. Met een traantje in de ogen sluit
ik dit interview af met een: het ga jullie
goed jongens! En kijk ik tevens volgens
de wens van de drie uit naar de nieuwe
redactie!!*8

mooiste wat ooit is binnen gekomen op de redactie is toch
wel het schrijven van Olaf Frasa. Hij had de Kop over Kop
precies op het goede, emotionele moment gekregen. Olaf had
net een date met een meisje geregeld, maar is vervolgens door
hetzelfde meisje in de kou laten staan. In de schrijfopdracht
zag Olaf de mogelijkheid om zijn frustraties eens goed van
zich af te schrijven. Hij stapte op de iets en stelde zich voor
hoe hij het betreffende meisje vakkundig de grond in boorde.
Olaf gaf niet alleen zijn verlies openlijk toe, want laten
we eerlijk wezen, je moet toch behoorlijk ballen hebben om
iedereen te vertellen dat je op dergelijke wijze een blauwtje
hebt gelopen, maar hij gaf ook nog eens zijn ziel volledig
bloot. Wij voelden de pijn van Olaf gewoon dwars door ons
hart heen steken; een echte tranentrekker.
*2 Het Lompe Collenboek hééft een plek op een boekenbeurs
gekregen. Een uiterst aardige boekenbeurshandelaar uit
Alphen aan de Rijn heeft 10 boekjes gekocht waarmee hij
op beurzen in België heeft gestaan. Of hij ze daar verkocht
heeft is onbekend.
*3 De plek waar Lexan deze poëtische bijdrage heeft geleverd
dient wel vermeld te worden: in een Schevenings café heeft
Lexan tijdens een wielerliteraire avond een gedicht uit eigen
werk voorgedragen. Andere voordragers die avond waren:
Fedor den Hertog, Gerben Karstens, Ruud Bakker en vele
andere illustere namen uit het profwielrennerspeloton.
*4 Wij hebben inderdaad moeite met het feit dat we te
weinig kopij binnenkregen, maar zo dwars als het hier lijkt
gaat wat ver. Bovendien zijn we de mensen die wel schreven
natuurlijk uiterst dankbaar!
*5 Bij deze: Paul heeft geen enkel probleem met coïtus. Hij
is er juist expert in.
*6 El is een afkorting van El Buitre, wat de gier in het
Spaans betekent. Dit was altijd de bijnaam van Emilio de
Butragenio, een spits van Real Madrid eind jaren tachtig.
De baas van Emiel gebruikte deze bijnaam vanaf dag één
en deze werd overgenomen door een vriend die vervolgens een
keer mee ging naar de Vogezen.

Omdat de redactie de macht nog niet geheel uit
handen kan geven volgen nog enkele noten, ter Rob is niet ontstaan uit pornoacteur Martin Plomp. Wel
aanvulling, info en ter verbetering.
door hem. Deze kerel noemde Robin altijd Rob. Lexan
voelde hier de betekenis van het woord ‘Rob’ en ging het
*1:De passage waar wij op doelen is afkomstig toepassen wanneer er een Arie Temmes momentje was.
van Olaf Frasa’s Kop over kop. Allereerst het

*7 Hoogstwaarschijnlijk heeft de interviewer het hier over de
bijzondere positie van het introbuitenblad. Het valt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur, maar wordt vaak
uitgevoerd met redactiehulp. Het voorstel aan het bestuur is:
houdt het bestuur verantwoordelijk voor de inhoudt en maak
de redactie verantwoordelijk voor opmaak en stencilen.
*8 Tenslotte willen wij, zoals het ons betaamt, ons
volledig van iedere letter in dit interview distantiëren.
Voor een versie zonder onleesbare krabbels: mail
naar emiel_joustra@hotmail.com

Eigenlijk zou ik hier een ongelofelijke lange scheld
en afzeik tirade van kunnen maken. Ik krijg deze
kans tenslotte maar een keer om ongecensureerd
in het Buitenblad te schrijven. Juist nu zou ik alle
wrok van me af kunnen schrijven en ze eens link
in de zeik kunnen nemen. Aan de andere kant;
wat is het resultaat als je een Kut-Hagenees, een
ontsnapte TBS-er uit Voorhout en een maffe
Brabo in een familiedouche stopt. Inderdaad de
redactie die het al ruim drie jaar lukt om zichzelf
met enige regelmaat op de cover te plaatsen, een
hoop onderbroekenlol, onzin en ook nog wat leuke
feitjes. Dus ergens niet zo verwonderlijk dat het in
de zeik nemen van leden daar ook bij hoort.

Inmiddels hebben deze jongens zelf
ook door dat ze te oud worden voor dit
vak. Ja, ook bij hen slaat de ouderdom
toe en wordt het tijd voor een armzalig
pensioentje. Er is een tijd van komen en
een tijd van gaan en de tijd van gaan is
gekomen. Het stokje is al doorgegeven
aan nieuwe gezichten.
Het Buitenblad zal vanaf nu dus nooit
meer zijn zoals het was, zal het leven dan
nog enige zin hebben zonder de verhalen
van El Buitre, Rob van der Kloorberg en
Paul Dillen, zullen wij Domrenners dit
verlies ooit te boven komen. De tijd zal
Maar nu dus toch een ode, ik voel me dan ook zeer het leren, maar ik heb mijn eerste consult
vereerd dat juist mij deze eer te beurt valt. Mijn al gepland bij mijn psychiater.
band met het Buitenblad is als voor vele Die HardDomrenners sterk aangezien het gewoon een genot Tenslotte wil ik toch even van de
is om erdoorheen te bladeren, ik zou bijna zeggen gelegenheid gebruik maken:
het lezen van de diverse verhalen voelt soms bijna Emiel, ongelofelijke lul dat je er bent!
beter dan een hoogtepunt tijdens een wilde nacht, Robin, smerige kut Hagenees!
of zou ik nu toch te ver gaan?
Lexan, vies geil ventje van ons! (wij
Toch ging het ooit ergens “fout”, ook klasbakken kennen hem beter als een oude geile bok,
maken wel een fout waardoor ze plotseling een red.)
klootzak worden. Bij deze jongens was dit het NCK
2004. Uiteindelijk werd dit foutje ietwat opgeblazen Bedankt voor alle inzet, sterke verhalen,
tot een koude oorlog die toch zeker bijna een jaar slappe verhalen. We zullen jullie missen.
duurde (althans dat dachten sommige leden wel). Het ga jullie goed!
Gedurende deze oorlog werden er allerlei wapens
uit de kast getrokken, waaronder een heuse Idols Danny.
band. Gelukkig is er van enige haat en nijd nooit
De kleine lettertjes: uiteraard distantieer ik me bij deze van al deze
echt sprake geweest.
schuttingtaal, en meen ik hier weinig van.

Ode aan uw redactie

Sukkels, losers en klootzakken……….
Geile jongetjes of klasbakken?

Het tijdperk der helden is voorbij

Toen sprak de oudste renner onder het volk; “Brengt,
Domrenners, nu hout naar de stad en vreest geen listige
hinderlaag van de Nieuwlichters. Want toen zij mij terug lieten
keren van de donkere schepen, beloofden zij mij niet eerder de
strijd te beginnen, voordat de twaalfde dageraad zal verrijzen.”
Zo sprak hij en zij spanden ossen en muildieren voor de
wagens en verzamelden zich vlug vóór de stad. Negen dagen
vervoerden zij ontzaglijk veel hout. Toen de tiende dageraad
aan de mensen het licht had gebracht, droegen zij de dappere
Buitenbladredactie wenend naar buiten en legden de lijken hoog
op de brandstapel en staken de vlam erin. Toen in de vroege
morgen de roosvingerige dageraad glansde, verzamelde zich
het volk om de brandstapel van de roemrijke Redactie. Eerst
blusten zij de vuurgloed met fonkelende wijn, zover als de vlam
had gereikt. Toen verzamelden wenend de broeders en vrienden
de witte beenderen; hete tranen stroomden van de wangen. De
beenderen borgen zij in een gouden urn, die zij hulden in zachte
purperen doeken. Toen zetten zij hen in een holle groeve, die zij
vanboven met een laag grote stenen bedekten. Snel wierpen zij
een grafheuvel op. Wachtposten zaten overal in het rond, opdat
niet een aanval van de krachtig bewapende Nieuwlichters hen
zou verrassen. Nadat zij de grafheuvel hadden gebouwd, keerden
zij terug. Daarna kwamen zij voor de rijkelijke maaltijd bijeen in
de kroegen van Utrecht, hun edele stad.
Zo verzorgden zij de begrafenis van de woordentemmende
Redactie.

Rob, El Buitre & Paul Dillen bedanken:
Bovenal, ten eerste, ten laatste & ten overvloede,
voor alle inspiratie:
ONSZELF!!
al bedankt?, Camping Schoonbron te
Schoonbron, FC Limburg, Sjoes, White
Russians, Baileys, bier, (gejatte) wijn,
Pringles, pasta met shoarma, El Buitre’s
casa, Buurman Henk, Sjef van Oekel,
de Bereden Politie, Guido, Nostradamus,
gekke mannetjes met een ondragelijke
sociale intelligentie, trommelaars, Paul
Jambers, Frans ‘heb je even voor mij’
Bauer, Juul Dildo, Rembo & Rembo,
ONSZELF: we zijn gewoon goed!, de
(K)Loorberg, Het Busje van Ronald, Col
de Chevreres, CCR, het Ronald-rondje,
Scooter, Ventoux-ietsen, pakken wijn,
Le Mont Ventoux, Extince, Stef Kamiel
Carlens, (Kill) Bill, The Dude aka El
Duderino aka His Dudeness aka Jeff
‘The Big’ Lebowski, Föhn-verkopers, de
Gluurbuur, ‘O JA JOH!?!’ Tampie, Henk
& Bert (bellers), Nick ‘High Fidelity’
Hornby, Bert ‘ik wil gewoon koersen!’
Visscher...
....& least but not least ONSZELF!!
Worden NIET bedankt:
Iedereen die kopij had kunnen en/of moeten
leveren, maar dit niet deed: klim in die pen en geef
onze opvolgers meer kopij! Dat kom het serieuze
gehalte van uw geliefde verenigingsperiodiek alleen
maar ten goede... Bedankt!

Bedankt!

Hiernaast bedanken wij:
Gummbah, God, onze mama’s (we zijn tenslotte
mannen...) & papa’s, Emiel Joustra, Robin van der
Kloor, Lexan Pieterse, de muzes die ons immer
inspireren (Gerjanne ‘G’ Beijer voor Rob dus!),
alle (verleden, heden en toekomst) vriendinnen
en echtgenotes, muziek, alle bezorgers, alle kopijschrijvers, Jacob/Café Ledig Erf, JP Dupree,
alle sponsors/adverteerdeers die het BB door
de jaren heen mogelijk maakten en maken, alle
Lompe Collenschrijvers, allen die de publicatie
van het Lompe Collen-/Domrennerlustrumboek
mogelijk maakten, ONSZELF dienen we nog wat
extra veren in de reet te steken (vooral ook voor
het samenstellen van het Lompe Collenboek), de
Schreeuw, de Domrennerbesturen die in de loop der
jaren met ons moesten omgaan, Barend Rip, Olaf
Frasa, Danny van den Deijssel, de Istanbulmannen:
Ron(ald) Franken, Folkwin ‘de Blanke Neger’
Hulshof, Geert Scholma, JW Leeuwis & Peter van
Glabbeek, Jurriaan ‘iksi’ Topper, Rian Nijmeijer,
Sjonkers, Dennis ‘Champagne’ van Bart, onze
redactionele voorgangers & opvolgers, Jacky
Durand, InDesign, Olympos, de School van
Journalistiek, Velosprint Fietskoeriers, toch nog
even ONSZELF, Radio Bergeijk/De Mannen
van de Radio: Hans Teeuwen, Pieter Bouwman &
Theo Maassen, alle mooie vrouwen & Gummbah’s
die we ooit mochten aanschouwen, Herman
Brusselmans, Tet Tettettetet, Ed van Hooijdonck,
Mr. Guggenheimer, Fazio, ex-drummers, de koning
van Siam, Louis Tinner, niet te vergeten ONSZELF,
Elvis Presley, David Bowie, Jim Morrison, Plomp,
Luciferdoosjesverzamelaars, Ondankbare Planten,
Muil-openbeukers, Geiten & Marmotten, 400
Aubergines, Harry van Raaij, Anton ‘vouwiets’
Geesink, Van Kooten & de Bie aka Arie Temmes
& Ge Temmes aka veel meer, alle Gordijnensluiters
van Nederland, hadden we ONZELF eigenlijk

Al wat rest is grote leegte...

