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Van de voorzitter 
 
 
De echte uitdagingen voor ons vormen bijvoorbeeld 
het vinden van nieuwe bestuursleden. Vooralsnog hebben zich helaas 
nog geen enthousiaste kandidaten gemeld en dat vinden wij jammer. 
Waarschijnlijk wordt bij het aangaan van zo’n bestuursfunctie opgezien 
tegen de hoeveelheid tijd en energie die dit met zich meebrengt. Ech-
ter, ook wij als huidige bestuursleden hebben door ons werk en gezins-
leven maar weinig tijd. Toch vinden altijd wel een moment om een paar 
keer per jaar bij elkaar te komen en de programma’s en ontwikkelingen 
binnen onze club op gang te houden. Een paar voorbeelden: het intro-
duceren van wegkapiteins binnen de verschillende snelheidsgroepen, 
elk jaar weer een mooi zomer- en MTB-programma verzorgen met dit 
jaar een speciaal programma om het 35-jarige bestaan van onze club 
te benadrukken.  
 
Daarnaast hebben we als een van de eerste wielerclubs vóór de dead-
line van 25 mei onze club geheel AVG-proof gemaakt, en komt er ko-
mend seizoen weer een volgende versie van de clubkleding. Allemaal 
uitdagingen, maar als we het zo aanpakken als de dames in Colorado, 
dan kunnen we het rustig aan doen en komen we er uiteindelijk wel! 
 
Kortom, om onze club zoekt jou! Ja echt, bijvoorbeeld om ons in het 
bestuur te komen helpen. Of door sponsoren te zoeken (of sponsor te 
worden) voor onze clubkleding, zodat iedereen tegen een redelijk be-
drag er weer helemaal op en top bij fietst. Neem gerust contact op met 
een van ons en help onze club naar een volgend lustrum!  
 
 
 
 

Ward de Beer   
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Van de redactie 

 
Nummer 3 van 2018. Onder andere: een reisvaardige Pedaleur. Twee kloeke 
WTCM-ers leggen Thailand over de knie. Het kwaliteitsmerk "WTC-M" is daar 
nu geankerd. Het racen op de weg raakt in deze tijd van het jaar wat op de 
achtergrond. Daarvoor in de plaats: het mountainbiken en spinning. 
Mountainbiken: het was zondag 2 december rond 11.10 uur. Ik was aan de 
wandel in de Bethunepolder op de Middenweg. Grijs, waaierig en druilige 
regen. Paraplu boven mijn hoofd. Hei, wat fietst me daar tegemoet! Iets  
oranje-zwart, gehelmd, op een grote mountainbike, met breed stuur. Armen 
bijna helemaal gespreid. Het lijkt wel een gekruisigd figuur op de mtb, maar 
de benen malen rond? Hij draagt een bril! Bedruppelde glazen. Het is een hij! 
Verrek, wie is deze WTCM-er?  Als een FortNite Warrior fietst hij langs me. In 
een flits ziek ik dat het Geert is. Dan is hij al meters weg. Ik kijk hem na. Lang-
zaam wordt hij steeds kleiner. Ineens springt er een gedachte in mijn hoofd: 
"old soldiers never die". Een WTCM-er  laat zich niet tegenhouden! 
Spinning? Iemand die deelneemt aan spinning is dat nu een spinner of een 
spinster? De redactie weet het niet. In deze Pedaleur is er aandacht voor 
spinning. 
Nu ik de redactie genoemd heb. Het is vreemd dat Teun er niet meer bij is, 
dat telefoontje van "Manus, wanneer gaan we de Pedaleur in elkaar zetten"?  
Ik ben er nog niet aan gewend. 
Maar hulp krijg ik van Bert Jansen en Eva Fokker, dat vind ik hartstikke fijn. 
Wij vormen vanaf nu dan ook de redactie. 
Kopij opsturen: momenteel komen wij nog niet in het e-mailadres van de 
redactie (pedaleur @wtcmaarssen.nl). 
Kopij voorlopig opsturen naar: hj.eijgelshoven@casema.nl   
 
Dus, van de nieuwe redactie: Eva, Bert en Herman (en ook nog van Teun): 
veel leesplezier.   
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Reisverslag fietsvakantie: van Bangkok naar Phuket  
 

In maart 2018 hebben Martin Oude Moleman 
en ik, Dick Baas, besloten om samen deze reis te 
ondernemen. Na veel voorbereiding van Martin 
hebben we besloten ons aan te sluiten bij Siam 
Bike Tours. Deze organisatie staat garant voor 
deze tocht en is in handen van een Zwitserse 
eigenaar. De totale afstand is ongeveer 1.000 
km in negen fiets dagen. 
De tocht was van 13 okt tot en met 22okt. Wij-
zelf hebben besloten om twee dagen eerder te 
gaan, om een dag langer in Bangkok te blijven. 
 

11okt -vlucht Thailand          
We zijn de lucht in gegaan voor`n vlucht van elf uur met Eva Airways, deze 
vliegtuigmaatschappij komt uit Taiwan, zeker n aanrader gezien de zeer goede 
verzorging aan boord. 

 
Aankomst in Thailand 12 okt om half drie in de middag. 
Even lekker gezwommen in het  zwembad van het hotel, lekker gegeten en n 
lekker biertje gedronken vroeg naar bed, we waren best wel gaar van de reis. 
De volgende dag 13 okt  stonden we om 5.30 uur op .Vandaag stond er n 
fietstocht voor ons tweeën te wachten door Bangkok. Deze fietstocht word 
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georganiseerd door Co van Kessel dit was n Nederlander maar is inmiddels 
overleden , zijn Thaise vrouw is verder met het bedrijf gegaan.  
Wat n mooie ervaring is dit geweest voor ons beiden, we kregen een  

Vip behandeling, wij met z`n  
tweeën, gids en een monteur 
voor de fietsen als hier iets 
mee zou gebeuren. 
Het is n unieke ervaring om zo 
door de kleine straatjes van 
Bangkok te fietsen. 
We zijn ook twee keer met n 
boot over de rivier en grachten 
gevaren. Een snelle boot waar 

gewoon n zware auto motor op staat. Onderweg lekker gegeten en lokale 
drankjes gedronken heerlijke koude ijskoffie ,en n markt bezocht waar ze 
koken op het water en eten op de wal. 

 
Ook nog in China Town geweest. Deze dag hebben we aangeboden gekregen 
van mijn dochter en schoonzoon. Hij was n goede vriend van Co en heeft op 
afstand n oogje in het zeil gehouden of alles goed zou gaan met de nagedach-
tenis van Co van Kessel.  
Wat was dit n mooi begin van ons fiets avontuur, heel indrukwekkend, zeker 
een aanrader voor wie in Bangkok zijn vakantie viert. In de middag zijn we 
met de bootbus weer naar ons hotel gegaan.  
De eerste dag maar n pizza gegeten, lekker hoor. In de avond zou de bijeen-
komst in het hotel, waar wij verblijven, de eerste ontmoeting zijn met onze 
mede fietsvrienden. 
Het blijken drie Zwitsers een Canadees en Australiër te zijn. Samen met de 
gids, lees eigenaar, dus met acht fietsers. 
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We hebben de eerste dag samen met hetzelfde shirt gefietst, in het geel,  ter 
nagedachtenis aan de koning die twee jaar geleden overleden is. 
 

 
14 oktober - Phetchabur  naar HuaHin -80 km 
We werden  om 8.00 opgehaald en met auto naar de start gebracht. 
Deze reis duurde anderhalf uur. Bangkok is heel groot en te druk om er door-
heen te fietsen. 
Bij de start aangekomen stonden onze fietsen reeds klaar. Mooie fietsen met 
campagnola  11 speed. 
We hadden onze maat doorgegeven, wat goed klopte, alleen bij mij zaten er 
verkeerde pedalen op. Maar dit was snel verholpen. Vandaag zullen we niet 
zo ver fietsen. 
Echter, het was niet zo`n mooie tocht vandaag. Veel langs de hoofdweg maar 
wel veilig, wat ook erg belangrijk is. Vandaag zouden we 80 km fietsen, dit 
door de late start. Natuurlijk even langs n tempel om onze tocht in te wijden. 
De komende dagen zullen we er heel wat tegen komen in Thailand. 
Onderweg is de verzorging heel erg goed, bij de stops staat er n beugel klaar 
om je fiets in te zetten. De twee begeleiders in de volgauto zullen ons deze 
reis erg goed verzorgen met genoeg drank en veel fruit. Als we weer verder 
gingen, na de koffie, was je bidon weer gevuld met drinken. 
Aangekomen bij ons hotel staan de fietsbeugels reeds klaar. Je geef je helm 
en schoenen af en krijg je slippers aangereikt. Bagage brengen ze naar je ka-
mer, dit zal zich iedere dag herhalen. 
Vandaag zaten we in het mooie Hilton hotel, wat n luxe, met n mooie kamer, 
groot zwembad en aan zee. Deze hele reis verblijven we steeds in de mooiste 
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hotels of resorts. Na n gezamenlijke maaltijd zijn we met z`n tweeën even de 
stad in gegaan. Jeetje, hier kun je ervaren hoe de Amerikaanse militairen zich  
gevoeld hebben als ze hier met verlof uit Vietnam kwamen om tot rust te 
komen. Wat n mooie vrouwen komen we tegen en ze willen allemaal wel 
even uit met die grote Nederlanders. 
Wij zijn na n lekker biertje bij de Ierse Pub maar lekker gaan slapen. Morgen n 
lange dag ongeveer 125 km bij 40 graden. 
15 oktober - HuaHin-Prachuap Khirikan- 125 km 
Deze ochtend gaat de wekker af om 06.30 Heerlijk ontbijt zowel Europees als 
Aziatisch. Het kan niet op, zoveel keuze iedere keer. Vandaag starten we om 
08.00 ,de fietsen staan reeds klaar met n gevulde bidon/helm en schoenen. 
Het eerste gedeelte vandaag gaat weer langs de hoofdweg, daarna binnen 

door langs veel plantages van veelal ko-
kosnootbomen als ananas. 
Tijdens de pauze is Martin altijd in voor 
een geintje. Bij de kokosnootbomen ge-
bruiken ze meestal n aap die aan een lijn 
de boom in klimt en zelf weet welke 
kokosnoot geplukt kan worden. 
Deze tocht gaat vandaag verder langs de 
oostkust van Thailand met mooie wegen 
en mooi uitzicht op de zee. Wel passeren 
we n heel slecht stuk weg gedeelte waar 
ze volgens zeggen al vele jaren mee bezig 
zijn. Werkdruk kennen ze hier niet zo. 
Wat wel opvalt is dat je veel vrouwen 
het zware werk ziet doen en de machi-
nes veelal bedienen. 
Ook zie je hier veel zwerfhonden soms 

wel tien bij elkaar, alleen zou ik me hierbij niet zo prettig voelen. Ook nog een 
grote varaan de weg over zien steken. Het is vandaag zo warm dat je haast 
niet hoeft te plassen zoveel vocht verliezen we, maar de verzorging is prima. 
Er zijn regelmatig stops met lekkere ijskoffie en heerlijk fruit ,zelf gefrituurde 
banaan; heerlijk. 
Vandaag zitten we in het Boutque hotel met n mooi strand, wij zijn de enige 
gasten. Je kan merken dat het laag  seizoen is. Lekker gezwommen. Thais ge-
geten en het nodige vocht bij gedronken. Dat moet wel na 125 km bij 40 gra-
den. 
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16 oktober Prachuap- Haadban Krut  -65 km 
Vandaag n kort ritje, maar 65 km. Het leuke voor mij als fietser is dat er n 
Australiër mee fietst van mijn leeftijd en we elkaar steeds uitdagen om er 
vandoor te gaan, maar steeds weten we elkaar weer terug te pakken. Dit 
geeft ons even de vrijheid om los te gaan. Vandaag zitten we in een bungalow 
park met bij iedere drie huisjes n eigen zwembad. 
We zijn vandaag na het fietsen met de auto naar n grote tempel geweest erg 
indrukwekkend. 
17 oktober Haad Krut-Chumpon- 130km .                                                                   
Er staat vandaag n pittig ritje voor ons op het programma met veel heuvel op 
en af. 

 
Na 50 km de eerste stop. Iedereen was er wel aan toe ,valt niet mee met deze 
hitte. Op 95km pauze om lekker te eten veelal rijst met heerlijke kip/garnalen 
of varkens vlees. Zijn aangekomen bij wederom n mooi vakantiepark aan zee, 

maar niet veel te bele-
ven. 
We zullen hier n dag 
langer blijven want mor-
gen hebben we n rust-
dag. Voor de fiets fana-
ten zal er op de rust dag 
en kleine tocht uitgezet 
worden. Ik heb besloten 
om hier aan mee te 
doen. 
18 oktober rustdag. 
Er valt deze morgen n 

flinke tropische regenbui , maar het is zo weer droog. Na n kort ritje op de 
racefiets lekker even rusten en zwemmen. Martin is niet mee gegaan met het 
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fietsen. Hij zou onderwijl zoeken op internet om vanavond naar een avond-
markt te gaan. We zijn er met de taxi naar toe gegaan , was iets te ver weg. 
We keken onze ogen uit zoveel eettentjes gewoon langs de weg. Zoveel lek-
kers gegeten , leuk, zo gewoon op straat eten . Bang om er ziek van te worden 
hadden we niet. Je ziet er zoveel lokaal volk eten, dat het wel te vertrouwen 
is. Terug met de Tuk-Tuk wat ook wel n ervaring is. Nog even n biertje drinken 
en weer vroeg naar bed, morgen weer n lange tocht. 
19 oktober Chumphon-Ranong-145 km 
Na n goede nachtrust en ontbijt zijn we vandaag om half acht vertrokken we-
gens de lange tocht die ons te wachten stond. In Nederland is 145 km niet 
zover, maar hier bij 40 gr best wel iets zwaarder als thuis. Vandaag zullen we 
Thailand door steken van de oostkant naar de westkant. 
Onderweg zijn we langs n grote waterval gefietst, voor mij was het wel n leu-
ke gedachte dat n paar maanden eerder mijn zoon en schoondochter hier ook 
hebben gestaan tijdens hun wereld reis op de motor van Amsterdam naar 
Australië.  

Gelijk na de water 
val n flinke klim 
van 21%, lekker 
zwaar ,even je zelf 
tegen komen. Al 
met al was het 
vandaag best wel n 
pittige fietsdag. 
Wederom een 
mooi hotel met 
warm waterbaden 
oplopend naar 
50gr. 

Lekker Thais gegeten, ons even laten verwennen met n Thaise olie massage, 
aanrader voor iedereen. Weer op tijd naar bed, wel n paar lekkere biertjes, 
morgen weer n zware dag. 
20 oktober Ranong-Kuraburi -135 km 
Vandaag staat er weer `n zwaar ritje voor de boeg. De bedoeling was dat we 
om 8.00 zouden starten maar op dat moment valt er n tropische regenbui dus 
wachten we maar n half uurtje. Maar helaas; droog zou het voorlopig niet 
worden, dus toch maar op de fiets gestapt met onze regenkleding aan. Zeker 
40 km met veel regen gereden, maar de goden zaten ons mee, na de koffie- 
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stop kon de regen jas uit. Heerlijk, want aan de binnenzijde net zo nat als aan 
de buiten kant, de temperatuur  zakt hier niet veel ondanks de regen. 
We zullen vandaag ook weer de nodige kilometers lans de hoofdweg rijden 
met veel klimwerk. 
Hier door kunnen de wat snellere fietsers er even vandoor wat best wel even 
prettig is. 
Bij de rust pauze lekker Thais gegeten aan het strand. 
Aan de west kant van Thailand zijn de gevolgen van de tsunami nog zichtbaar. 
De plaatselijke bewoners zie je nog wonen in tenten en aan de andere kant 
van de weg weer de wederopbouw met name door de rijke bewoners en rijke 
toeristen. Ook zie je langs de weg borden die je waarschuwen om tijdens de 
tsunami de weg te  volgen hoger op. 
Vlak bij ons volgende resort was nog even n flink bergje wat niet makkelijk 
was na 135 km. 
Mooi resort met veel houten huisjes zelfs echte boomhutten. Wij sliepen in 
de hoogbouw, alles hout wat de klok sloeg, met n groot meer erbij en mooi 
buiten zwembad. Lekker biertje gedronken, gezwommen en gezamenlijk ge-
geten. 
21 okt Kurburi-Khea Lak -80 km 
Vandaag stond er n rit gepland van 80 km dus lekker rustig aan vandaag. On-
derweg kwamen we langs een  politieboot aan de kant van de weg ,die tijden 
de tsunami 1.8 km landinwaarts is gespoeld, gewoon niet te bevatten zo ver 

van de zee. 
In dit gebied van Thai-
land zijn de meeste 
slachtoffers gevallen. 
Toevallig was er op deze 
dag nog een wielerwed-
strijd: L ètappe Tailand 
waar zelfs Contador aan 
meedeed, helaas heb-
ben wij hier niets van 
gezien. Het resort waar 
we vandaag sliepen 
bestond uit veel vrij-
staande huisjes, wij 

hadden onze kamers naast elkaar. Vandaag ook nog even in zee gezwommen 
met Martin, mooi zandstrand Het water aan de westkust is heerlijk zwemwa-
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ter met best wel hoge golven. Het zeewater aan de oostkant van het eiland 
was zo warm dat zwemmen daar niet lekker is. Vandaag hebben we Pat Thai 
gegeten met kip ,heerlijk. Het avond eten was vandaag lekker ordinair bij de 
Italiaan. 
22 oktober Khao-Phuket -90 km 
Vandaag mijn verjaardag , ik werd verrast met n dikke envelop met veel 
kaartjes van het thuisfront. Had Marion aan Martin mee gegeven heel erg 
leuk. Martin had mijn fiets voorzien van slingers en ballonnen, moest er na-
tuurlijk af met fietsen. 

 
Vandaag veel langs de kust gefietst en ook lekker binnendoor langs de vele 
plantages. 
Op 90 km lekker gegeten en daarna op weg naar het eindpunt wat nog maar 
10km fietsen was. 
Het eindpunt van deze mooie tocht was bij de winkel van Siam Bike waar ze 
veelal fietsen verhuren aan de toeristen ook kan je er fietsen kopen en alles 
wat met fietsen heeft te maken. Na n gezamenlijke borrel hebben we afscheid 
van elkaar genomen. We hebben genoten van deze groep die goed met elkaar 
overweg kon. 
We zaten wederom in een mooi hotel dat Martin had geboekt. Wij zouden n 
dagje langer in Phuket blijven. Lekker gezwommen en daarna op zoek gegaan 
naar n restaurant voor de avond, wat we snel hadden gevonden. Samen met 
Mark, onze Canadese fietsvriend, zijn we uit eten geweest. 
Bij aankomst van het hotel kwam Martin erachter dat hij het deurpasje was 
verloren. Je begrijpt, een grote ramp voor hem, gezien zijn organisatie ta-
lent!!! Maar niet getreurd tijdens het teruglopen heeft hij hem zelf gevonden. 
De volgende dag zouden we vroeg opgehaald worden ,we moesten om 07.00 
op het vliegveld van Phuket zijn voor de binnenlandse vlucht naar Bangkok 
dus het wekkertje ging om halfzes af. 
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Om half twee vliegen we naar Amsterdam n vlucht van 12,5 uur. 
We hadden drie stoelen naast elkaar en maar met z`n tweetjes heerlijk veel 
ruimte. Om half negen kwamen we aan en na n hartelijk ontvangst door Truus 
en Marion en hun beide zoons Marco en Erik:  lekker op huis aan. 
Al met al was het voor Martin en mij een  hele mooie ervaring om zo veel 
dagen achter elkaar te fietsen in zo`n mooi en lekker warm land. Onze condi-
tie was in goede  vorm, perfect om aan zo`n tocht deel te nemen. De verzor-
ging van deze reis door Siam Bike Tours was grandioos je kwam niets te kort. 

Het enige nadeel van deze reis onder-
vonden wij dat er erg veel Zwitsers werd 
gesproken. Deze taal is totaal niet te 
verstaan ook niet door onze gasten die 
Engels spraken. Dus misschien kunnen 
we n keer met meer Nederlands spre-
kende fietsers mee doen.  
Tip voor de WTC??? 
 

Nogmaals: Martin en ik hebben genoten, proost! 
 
Groet, Martin en Dick 

 
 
 

 

Sponsor van de Pedaleur 

Impress is een uitvoerend bedrijf voor 
marketing services zoals direct mail, 
digitaal printen, fulfilment en web2print 
solutions.  
 
 

Ook richten wij cross media campagnes in en hebben onze eigen productlijn 
gepersonaliseerde kaarten / kalenders en visitekaartjes, zie onze websites: 
   www.postmijnkaart.nl  www.kalendersite.nl 

      www.visitekaartjes.eu 
 
 

 

 

http://www.postmijnkaart.nl/
http://www.kalendersite.nl/
http://www.visitekaartjes.eu/
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Aktiviteiten: nog komend   
 
Oliebollentocht zaterdag 29 december 2018 
Oliebollentocht zaterdag 29 december 2018. 
Start: 13.00 uur 
Locatie:  Pim Jacobs Theater aan het Harmonieplein in Maarssen 
Er wordt een leuke tocht uitgezet door Jan Leeflang. 
Wederom zal de koffiestop plaatsvinden bij Banketbakkerij Burgt in Hilversum, Em-
mastraat 8-12. 
Waar weer een overheerlijke oliebol genuttigd kan worden. 
Deze wordt door de banketbakkerij Burgt gesponsored. 
Dus meld je aan! Via de website. 
 
MTB weekend vrijdag 15 februari 2019 t/m zondag 17 februari 2019 
Beste mountainbikers, 
voor bovengenoemde datum (15-02-2019 t/m 17-02-2019) hebben we weer een leuk 
hotel voor jullie gevonden voor een redelijke prijs. Dus noteer genoemde datum al-
vast in jullie agenda. 
Fletcher Hotel-Restaurant Mooi Veluwe, Garderenseweg 154 in Putten. 
Prijs per persoon is 142,50 euro dit alles is inclusief 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 2x 
diner en toeristenbelasting. Er zijn 10 x 2-persoonskamers gereserveerd. 
Zie de website. 
 
Fietsreis naar de Gran Fondo Strade Bianche 2019 (Siena, Italië) 
Doe mee met de Gran Fondo Strade Bianche 2019! De meest zuidelijke, noordelijke 
voorjaarsklassieker. Fiets door de schitterende Toscaanse heuvels over de eeuwen-
oude witte gravelwegen. 
Geheel verzorgde 5-daagse fietsreis van 7 t/m 11 maart 2019. Vanuit de schitteren-
de standplaats Siena wordt je 5 dagen helemaal ondergedompeld in de Italiaanse 
fietscultuur. 
Ben jij in voor een écht episch fietsavontuur? 
Kijk voor meer info op de facebookpagina. Daar kun je je ook inschrijven (dus niet 
via de site van WTC Maarssen) 
Wil je een informatiepakket? Stuur dan een mailtje naar gfsb2019@gmail.com 
Het is geen exclusieve WTC reis maar hoe meer WTC Maarssen zielen hoe leuker!!! 
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2019: een nieuw seizoen, nieuwe kleding. 
 

 

 

Eerste indruk: ziet er sportief, strak en stoer uit. Een mooie kledingklus 

is gebaard. Petje af voor de commissie. 

Onze kledingsponsoren zijn: Bike Center Woerden, Connect, Fietshan-

del Markerink, Ekris BMW & Mini, Fysiotherapiepraktijk Julianaweg 

en DynaHouse. Daarbij heeft kledingmaker Bioracer ons een zeer aan-

trekkelijke prijs geboden! 

Hoe te bestellen: zie de speciale e-mail nieuwsbrief van het bestuur van 

29 november 2018 aan ieder van jullie. Zie ook de website. 

 
De redactie 
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Spinning 
Winter 2018 - 2019. 
Ook deze winter wordt er weer volop "gespind" bij Newstyle aan de Am-

bachtsweg 54 in Maarssen. 
Het zijn de woensdagavonden van 8 tot 9 uur. We zijn zeer blij, dat John 

Lennartz ook dit jaar weer bereid gevonden is de lessen al fietsend te coa-
chen. Hij doet dit geweldig.  

 
Het is een conditietraining vol afwisseling. De technieken die er aan te pas 
komen: het vlakke fietsen, zittend, klim, staande klim, demarreren, uitfiet-
sen, uithijgen etc. John doet dit middels een effectieve opbouw met passen-

de muziek. Opzwepend en dan weer rustgevend. Van licht naar heavy. Het 
spinning-talent zie je zienderogen groeien; oud wordt weer jong. De deel-
nemers komen als "45-jarigen" binnen en stappen als "35-jarigen" van de 
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fiets af. Voldaan en enigszins afgepeigerd. Spinning heeft echt een hoog 
calorieverbruik (verbranding): dus goed voor buik, billen en benen. 

Even nog wat over de techniek: de band/ketting wordt aangedreven door 

het trappen. Het vliegwiel van 15-20 kg wordt in beweging gezet. Dit vlieg-
wiel zorgt voor een dynamisch doortrapeffect. De weerstand op het wiel kan 
veranderd worden. John maakt er een sportief uitdagend uurtje van. 

 
 
De redactie 
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Ruuds Koppeltijdrit 2018 
Op 7 oktober is onze traditionele Ruud's Koppeltijdrit gereden. Een prachtige 
tocht uitgezet door Ramon die richting Montfoort en Haastrecht voerde. Qua 

timing van de tijdsnelheid een geweldige mentale uitdaging.  

 
Winnaars werden Laurens en Dick Baas: overschrijding 26 seconden. 
Nummer 2: Irene van Halewijn en Boris Minnaert op 34 seconden. 

Nummer 3: Frans Nelissen en Martin Perdon op 42 seconden. 
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Natuurlijk, het was schitterend weer, maar de traditionele en inmiddels be-
ruchte koffielikeur, halverwege de tocht, maakte de tocht weer compleet. Na  

afloop: een volle bak gezelligheid bij een lekker koud biertje. Op naar 2019! 
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Hartafwijkingen 
Peter Winnen heeft een column in de Volkskrant. De redactie 
leest ze met veel plezier. Hij schreef onder andere over hart-
afwijkingen. Waarom; omdat er in België opnieuw een wiel-

renner was bezweken aan hartfalen tijdens de koers: "alweer 
een wielrenner en zo jong nog. Het dodenlijstje wordt erg 

lang". 
 

 
 

Peter Winnen gaat op zoek naar een verklaring en komt uit bij 
professor Heidelbuchel die al jarenlang onderzoek doet naar 

duursporters en hartritmeproblemen.  
Ten aanzien van doping zegt de professor dat hij geen "directe 

relatie heeft kunnen vinden tussen doping en hartproblemen". 
Indirect wel: "door doping zoekt een sporter de grens op en 
dat kan uiteindelijk wel tot problemen leiden". Winnen: "met 

of zonder doping, een topsporter zoekt hoe dan ook zijn grens 
op".  

Heidelbuchel: de problemen ontstaan vaak bij de niet aange-
boren hartafwijkingen: "wat niet aangeboren is valt moeilijk te 
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traceren". De problemen ontstaan dan meestal in de rechter 

hartkamers omdat deze door de duursporters heel intensief 
worden belast. Door overbelasting kan dan een hartritme-
stoornis ontstaan. 

De tragiek van de jonge "wieler-hartdoden" schuilt volgens 
Heidelbuchel hierin, dat de stoornissen zich voordeden tussen 

twee screenings in (jonge wielrenners worden verplicht ge-
screend). Botte pech dus. 
Botte pech kan ook zijn: "een virus op de hartspier. Komt voor 

en niet eens zo zelden". Te vroeg op maximum nivo gaan ra-
cen na een stevige griep; niet goed! Begin dit jaar heerste er 

een geniepige, hevige en langdurige griep. Luchtweginfecties 
met het griepvirus lieten toen een toename van hartinfarcten 

zien; vooral bij de ouderen.  
 

      
Belangrijk: het hart moet de opgebouwde conditie kunnen 
volgen; aankunnen.  Advies van de professor:  "trap eens wat 

vaker op de rem als je conditie opbouwt".  
 
De redactie 
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Fietsweek 2019 Stelvio, Gavia en Mortirolo: juni 2019 
 

 
 

Hallo allemaal! 

We zijn met méér dan 20 deelnemers. We gaan! 

In juni 2018 zijn we met een groot aantal leden een week wezen fietsen in de omge-

ving van de Mont Ventoux. Dit was een dusdanig succes dat we voor 2019 wederom 

een buitenlandse fietsweek  hebben georganiseerd. 

De 2019 fietsweek zal plaats gaan vinden in de omgeving van Bormio, vertrek naar 

Bormio op zaterdag 8 juni 2019 en zaterdag 15 juni 2019 naar thuis. 

Bij Bormio horen de bekende ‘heuveltjes’ als de Stelvio, Gavia en Mortirolo welke bij 

de meeste wielerliefhebbers mooie verhalen zullen op roepen. 

Wat een geluk, volgend jaar kunnen we daar onze eigen ‘wieler’ verhalen gaan maken. 

Wie wil daar niet al die uitdagingen aangaan en daardoor een aantal punten van zijn 

bucketlist laten verdwijnen. 

Vorig jaar waren er 26 deelnemers, en natuurlijk geldt ook voor dit jaar dat introducees 

welkom zijn. 

Schroom niet je alsnog op te geven ook als je nog niet 100% zeker bent van deelname 

i.v.m. verlof-aanvraag of andere onzekerheden, want minder bedden regelen is makke-

lijker dan er achteraf nog een paar bij te moeten boeken. 

Wij vinden het leuk om daar weer een super week te gaan organiseren. 

 

Groeten, Jennifer, Eric te R. en Ernst Jan. 
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Michel Stolker: 1933 -2018 
 
"Ik ga dood als een eskimo" 

 

"De enige Utrechtse wielrenner die de Tour reed." 

 

Een Tour veteraan is overleden. Normaal gesproken geen bij-
zonderheid. Maar als die veteraan uit Zuilen komt en geboren 
is op de Daalseweg, is dat toch even wat anders!   

20ste Eeuw 
Het is eind jaren vijftig, begin jaren zestig als zich een nieuwe 

generatie jeugdige beroepsrenners aandient, die staat te trap-
pelen van ongeduld om de nog actief zijnde glorieuze genera-
tie Wim van Est, Gerrit Voorting, Jan Nolten en Wout Wagt-

mans te vervangen. Onder de aanstormende jeugd bevinden 
zich ambitieuze en stijlvolle coureurs zoals Jo de Roo, Michel 

Stolker, Jo de Haan en Ab Geldermans. 
Michel (Mies) Stolker 

Mies, werd geboren in 1933 in een groot gezin met tien kin-
deren op de Daalseweg 157 in Zuilen. Hij overleed op 28 mei 

2018; 84 jaar oud. 

Als kind ontwikkelde hij 
een groot minderwaar-

digheidscomplex, dat hij 
bijna een heel leven lang 
met zich meedroeg. Zijn 

sociale vaardigheden 
waren niet groot. Het 

wielrennen werd een tijd 
lang zijn uitlaatklep. 
Het begin 

Zijn broer wielrende bij 
Het Stadion. Hij wilde 

dat ook. Van oude fietsonderdelen sleutelde Mies een racefiets 
in elkaar en meldde zich aan bij Het Stadion. In zijn tweede 
officiële wedstrijd werd hij tot ieders verbazing tweede! Kees 
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Pellenaars (De Pel) zag zijn talent en vroeg hem voor de wie-

lerploeg van "Locomotief" waar Wim van Est en Wout Wagt-
mans kopman waren. Mies had een karakter, dat hij zich he-
lemaal uit de naad kon werken voor iemand anders. De Pel 

kon hem dus heel goed gebruiken en gaf hem een profcontract 
van 150 gulden per jaar (plus eventuele winstpremies). Daar 

kon Stolker het mee doen. Pellenaars liet de 22 jarige direct in 
de Giro debuteren. Tot ieders verbazing won die Zuilenees de 
dertiende étappe door Bahamontes in de afdaling te verslaan. 

Wie doet hem dit na! De adelaar van Toledo afgezeken door 
een poldermuis uit de Daalseweg! Vanaf die dag was Stolker 

een wielerheld, maar: "persoonlijk werd ik er niet gelukkiger 
van, ik bleef dat geïsoleerde gevoel behouden". De Pel stuurde 

hem na afloop van de Giro direct door naar de Tour de France. 
Na tien dagen stapte hij totaal uitgeput uit de koers; de me-
thode Pel had weer gewerkt: de wielrenner uitknijpen totdat 

hij erbij neervalt. 
In de ploeg van Anquetil 

In 1962 stapte hij over naar de Franse ploeg van Jacques An-
quetil, die vijf keer de Tour won. Ab Geldermans was daar de 
andere Nederlander. 

Dat werd geen prettige tijd. Stolker: "In die ploeg voelde ik 
me vaak als hond behandeld. Ik was een "domestique" die 
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Anquetil de hele koers letterlijk uit de wind moest houden. Ik 

kreeg stank voor dank. Anquetil sprak nauwelijks met ons. Dit 
versterkte mijn minderwaardigheidscomplex". Zijn gedrags-
problemen werden groter. In 1964 won hij wel nog de "Midi 

Libre"; echt geen kleine koers. 

 
 "Voor buitenstaanders mag ik een succesvolle wielrenner ge-

weest zijn, voor mezelf geldt dat absoluut niet". 
Doping   

"Doping was in die tijd heel gebruikelijk. Iedereen in het pelo-
ton gebruikte amfetamine en ander spul. Als groentje kreeg ik 
bij de start van een etappe de vraag van Anquetil of ik toch 

elke dag "spul" nam? Uiteindelijk heb ik ook gebruikt". 
Privé 

Mies Stolker viel in en buiten de koers op door zijn beschaafde 
en welbespraakte optreden. Tot zijn vijfenvijftigste bleef hij 
echter gebukt gaan onder een groot minderwaardigheidscom-

plex. Hij vond zichzelf altijd een Nul vooral in zijn sociale 
vaardigheden. Zijn drie mislukte huwelijken, waarbij twee met 

dezelfde vrouw, en zijn diverse andere mislukte relaties, heb-
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ben hem, met hulp van therapie, veel zelfkennis bijgebracht. 

Hij verdiepte zich in de psychologie en filosofie van het leven. 
Privé krabbelde hij wat op; veel meer zelfvertrouwen: "dankzij 
deze therapie maak ik een persoonlijke groei door, die meer 

voor mij betekent, dan alle overwinningen in de wielrennerij". 
Als prof waren dat er vijfentwintig! Overigens: in 1954 won hij 

als amateur de Ronde van Haarzuilens. Zakelijk ging het met 
zijn antiekhandel voor de wind. 
Wim van Scharenburg maakte een paar jaar terug een exposi-

tie over Stolker in het Museum van Zuilen. Dit jaar had hij 
hem een dikke week voor zijn dood nog aan de telefoon.  

Scharenburg: "toen vertelde hij, dat hij nog uiterlijk tien da-
gen te leven had. Hij had een longontsteking met wat compli-

caties. Dat betekende dat hij achter een rollator of in een rol-
stoel terecht zou komen en dat wilde hij niet. Euthanasie kon 
niet, dus toen heeft hij zelf gekozen voor een weg van niet 

meer eten en drinken. Dat was een moeilijke weg." 
Held van Zuilen 

Stolker is een held voor de buurt, zegt Van Scharenburg. "Hij 
heeft als enige Zuilenees meegedaan aan de Tour de France, 
drie keer zelfs. 
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Geen enkele Utrechter doet hem dat na. Daarnaast was het 

een uiterst aimabele man".  
 
Foto's: 

- winnaar van de Ronde van Limburg 
- solo op Col du Portillon (Tour) 

- winnaar van de Midi Libre 
- Tourstart in de ploeg van Anquetil. Stolker 2de rechts.  
 

Japie Krekel 
 

Info uit: 
1. De Oud Utrechter, 17-3-2015, jaargang 6, nummer 6. Arti-

kel van Jan Jansen, 
2. Nog wat andere info vanaf het internet. 
Tekst is soms letterlijk overgenomen. 
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Tijd voor "paepsche stoutigheden"  
We zitten volop in de winter. De dagen donkeren vroeg. Een prima 

tijd voor een korte bezinning, waar je ook bent. Zelf zonk ik op de 

racefiets langs het kanaal terug naar de periode 1580 -1600; naar 

de kerkhervorming in ons gewest Utrecht. 

Een heftige periode, gelegen midden in de opstand* tegen de abso-

lute vorst Filips II en zijn kwaaie gezel Alva. Door deze bezinning, 

die uitliepen op stoutigheden, kwam ik als mens op een hoger nivo; 

tenminste dat denk ik. Dus terug in de tijd! 

Plakkaat van 1581 

Die kerkhervorming (van katholiek naar "gereformeerd") liep toen 

helemaal niet van een leien dakje, zoals vaak wordt gedacht. Daar 

veranderde het definitieve verbod uit 1581 (informeel al geldig vanaf 

1579), dat de katholieke, de lutherse, de doopsgezinde, de duif-

huisiaanse (Jacobikerk Utrecht) en nog wat andere godsdiensten 

publiekelijk verbood, niet veel aan. Dit verbod op de andere gods-

diensten werd bekend gemaakt middels plakkaten. Katholiek roerend 

en onroerend goed werd in deze periode vaak verbeurd verklaard en 

viel de Staten toe. Kerken werden veelal de calvinisten toegewezen. 

Het "calvinisme" zag in de tachtiger jaren echter geen kans de be-

staande pastorieën te bemannen met betrouwbare, geëxamineerde 

predikanten. De residerende pastoors bleven in meerderheid de 

paapse kerk trouw. Pastoors "reformeerden" zich in zoverre, dat zij 

wat meer gingen preken, meer de volkstaal gebruikten, doopten en 

trouwden op katholieke of protestante wijze onder het motto: u 

vraagt wij draaien. Het calvinisme kon nog niet ankeren! 

De "calvinisten" vonden dan ook dat er iets moest gebeuren. Begin 

jaren negentig eisten ze van de Staten van Utrecht dat deze een 

einde moest maken aan het gedoogbeleid. Het plakkaat van 1581 

was toch duidelijk, ze konden toch lezen! Alléén het calvinisme en 

niets anders; punt uit! Geen "na-laticheyt ende slappigcheyt in dese 

hoge saecke des Heeren". Handhaven potverdorie, tuchtigen!  

Om van het "gesodemieter" af te zijn riep de niet zo fanatieke Staten 

van Utrecht een commissie in het leven, die de kerken op het 

Utrechtse platteland diende te "visiteren". Deze commissie staat be-

kend als de "Visitatiecommissie van 1593". Stoutigheden van pas-

toors, voorgangers en dergelijken dienden gerapporteerd te worden. 

Wat waren dat voor paapse  stoutigheden? 
Abcoude: de kerk bevattte nog te veel roomse overblijfselen; vooral 

"outaren" (altaren). Ook verstoorde pastoor Pieter Claesz regelmatig 

de diensten van de predikant. De pastoor bleef maar dopen en trou-
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wen en zette dagelijks nog kaarsen op het altaar tot groot schandaal 

van de voorbijgangers en tot diepe droefenis van de predikant. 

Ankeveen: pastoor Stapperts (bijnaam Slappers) stond bekend als 

totaal goddeloos. Bij aankomst in de herberg riep hij steevast: "ick 

tappe nou uut een ander vaetken". 

Baarn: de predikant klaagt dat de ouders nog steeds naar de pas-

toor gaan om hun kinderen dáár te laten dopen. 

Breukelen: Ersamus Backer. Hij stond bekend als dronkaard die 's 

avonds aan huis doopte en huwelijken sloot. 

Bunnik: pastoor Joannes Goudanus. De calvinisatie lukt niet omdat 

de pastoor de "huysluyden wijsmaakt, dat er geen onderscheyt en is 

tusschen de Gereformeerde kercke en de Roomsche dan alleen in 

een doop ende int avondmaal". Verkoopt nog steeds wijwater. 

Bunschoten: Jacob Moy. Leefde "ongebonden en schameloos". Tot 

uiting komend in: dronkenschap, dobbelen en "hoerdom". 

Cothen: pastoor Jan Gerritsz is nog steeds "gansch paepsgezint en-

de gansch superstitieus in syne bedieninghe". Hij wil niet tot de re-

formatie overgaan. 

De Meern: de pastoor was ook duiveluitdrijver en kon toverheksen 

neutraliseren. 

Houten: de pastoor wilde zich niet nogmaals laten examineren. Hij 

was al genoeg geëxamineerd toen hij zijn tonsuur ontving. 

Kockengen: pastoor Bartholdi is luthers. 

Kortenhoef: pastoor Nicolaes Martenssen. Met dopen en trouwen 

handelde hij naar omstandigheden, te weten in het latijn of in het 

nederlands. 

Linschoten: de pastoor is de reformatie vijandig gezind. Hij wil zich 

niet laten examineren. Ook wil hij zijn huisvrouw niet in het open-

baar trouwen. Hij heeft haar al genoeg getrouwd. 

Mijdrecht: de schooldienst is "gansch paepsch. De koster is van 

hetzelfde allooi. 

Maarssen:  in 1588 werd de oude kerk en de pastorie aan de Kerk-

weg onteigend en overgedragen aan predikant Schepers. Maar na 

een paar maanden vertrok deze weer. Jonkeer Zoudenbalck be-

noemde na het vertrek van predikant Schepers stoutweg Cornelis 

Petri (Petersen) als pastoor. Deze was daarvoor uit Breukelen ver-

bannen wegens openbare katholieke godsdienstoefeningen. 

De Visitatiecommissie  van 1593 over Petri: "...  en heeft sijn huis-

vrou noch niet getrout, niettegenstaende hem zulx bij mijne E.E. 

Heeren de Staeten bevolen is. Hij seyde oock wtdruckelijck, dat hij 

se in 't openbaer niet en wil trouwen, daerbij voegende dat hij se wel 

begeerde te verlaten, also hij sonder haer wel conde leven, ja pre-
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senteerde-se wel spottelijck aen yemant over te stellen, indien hij se 

van doen hadde". 

Petri deelde ook mede, niet mee te willen doen aan een nieuw exa-

men. In zijn geweten wilde hij noch door de Staten, noch door ie-

mand anders gedwongen worden. De commissie stelde ook dat vele 

dingen "qualijck toegaen, doopen ende trouwen". Hij werd korte tijd 

later afgezet.  

Het zou echter nog lang duren voordat Maarssen een nieuwe predi-

kant kreeg. Tot 1680 vonden de katholieke godsdienstoefeningen 

her en der plaats in particuliere huizen. Vanaf 1680 in een schuilkerk 

die zich bevond in een boerenschuur / stal waar nu de ingang van 

Kamelenspoor is. In 1752 werd de schuilkerk verplaatst naar de 

Straatweg (Beresteyn). In 1828 werd bij het kerkje aldaar een (ka-

tholieke) begraafplaats gevoegd.  

Maartensdijk: hier houdt zich paap Willem Laurensen op. Van hem 

heet het, dat hij vroeger in Utrecht bordeel  heeft "opgehouden ende 

noch dansserijen ophout". Willem doet ook nog steeds "duyvelen ut 

jagen ende t'ontooveren". 

Montfoort: hier staat een paap, die te Utrecht om zijn goddeloos 

leven als een verrot lid afgesneden is en zich thans nog gedraagt als 

een openbaar pottenboef. 

Nederhorst den Berg: pastoor Jan Hermanssen. In zijn dienst is hij 

"paepsch". Wat de mensen vragen, draait hij. Moet geëxamineerd 

worden. 

Nigtevegt: de pastoor verklaarde dat hij altijd paaps was geweest 

en dat ook wilde blijven. 

Odijk: pastoor Alberti heeft veel "kynderkens". Aardige vent. 

Oucoop en Het Hondert: "Papie-Nessie".  

Tienhoven: de pastoor werd door de lokale bevolking weggejaagd 

omdat "huysluyden om sijn quat leven beorloft hadden, alzo hij daer 

in den haet van alle menschen is gekomen". 

Vinkeveen: pastoor Mathias Arnoldi. Erkend dronkaard, woesteling 

en vechtersbaas. Zijn bijnaam was "de grote godt van Vinckeveen". 

Hij probeerde, totaal bezopen, de vrouw van de predikant van 

Mijdrecht te versieren. Dat deed hij niet op een verfijnde manier. 

Zijn drankzucht werd hem noodlottig. In de herberg nog schreeu-

wend om bier en onder de uitroep "dat's goede soepe", viel hij 

stomdronken in een grote ketel met koken water. 

Westbroek: paap Hendrik Hendriksen: "gemeyn mispaap" en een 

grote dronkaard. Wordt beschuldigd van "heymelijcke paepsche 

diensten... ende bekende zelf, dat hij eenige kinderen gedoopt had-
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de, sonder nochtans zout, zmout, ofte exorcisme daerin vermengd te 

hebben". (Wat hiermede bedoeld wordt? I don't know)  

Wilnis: pastoor Wicher Jansen is een dronkaard en "gansch onver-

standich in de religie ende vast van leven als die van Vinckeveen. 

Heeft noch op Paesschen sijn Broot-Godt vercocht". 

Zegveld: de voorganger (toen vaak een soort kleine religieuze zelf-

standige) wilde zich niet opnieuw laten examineren omdat hij op de 

rooms katholieke universiteit in Leuven al vaak genoeg geëxami-

neerd was. Hij had er genoeg van. 

Bijna overal: de aanwezigheid van de nog vele roomse attributen 

Een doorn in het oog van de visitatiecommissie. Ze werd er moede-

loos van. 

Concubines: veel; onder andere: De Meern, Linschoten, Maarssen: 

pastoors, alledrie concubinarii, maar antwoordden met nadruk ont-

kennend op de aan hun gestelde eis om protestant te worden. 

Eis van de Commissie 
De commissie eiste dan ook van de Staten van Utrecht dat er iets 

moest gebeuren. Er moesten betere predikanten en beter predikan-

tenmateriaal komen. Op veel plaatsen verbleven: "botte, ongeleer-

de, onvernuftige pastoors, tot veler mensen onheil en grote blaam 

van deze en omliggende provinciën, om wie de naam des Heren da-

gelijks gelasterd wordt". 

Voor mij geldt: het verleden verrijkt enorm het fietsen in deze 

groene plasserige omgeving. Dit gebied met haar bewoners heeft 

karakter, heeft zichzelf gevormd. Als ik bijvoorbeeld een rondje Vin-

keveen doe en daar langs de kerk fiets, dan zie ik de "grote godt van 

Vinckeveen" voor me, die stomdronken in die grote ketel met ko-

kend water kukelt. Ik wil dan afstappen, de kerk binnenlopen en een 

"lontje" (kaarsje) voor hem aansteken.  

Stilstaand: een minuutje naar het vlammetje kijken, uithijgen, me 

concentreren, me laten inspireren en dan met opgeheven hoofd naar 

buiten. 

Laat die ijskoude, woeste storm met kracht 13 (als tuchtiging) maar 

over de plassen en groene weilanden jakkeren. Met de mentale do-

ping van de "godt van Vinckeveen" in me, fiets ik er dwars door-

heen. Niets houdt me tegen! 

 

De Vlaai 
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De Nesciobrug 

 
Rondje Muiden 

Welke WTC-Mer heeft er niet over heen gejakkerd en dan via 
het Diemerpark naar het "schapenpad" richting Muiden; of an-

dersom! 
De Nesciobrug is de langste fiets-voetgangersbrug van Neder-
land. Hij overspant het Amsterdam-Rijnkanaal, is 780 meter 

lang en ligt op zijn hoogste punt 12 meter boven het waterop-
pervlak. In  de volksmond wordt hij ook wel de Palingbrug ge-

noemd. Diemen en Amsterdam worden hier verbonden met 
IJburg.  

 

 
De brug dankt zijn naam aan de Amsterdamse schrijver Nes-
cio ("Ik weet het niet", "I don't know").   

Nescio (pseudoniem voor J.H.F. Grönloh) maakte begint twin-
tigste eeuw met zijn vrienden lange wandelingen op de Die-
merzeedijk ("schapenpad"). Hier schreef hij over. IJburg was 

toen nog het Buiten-IJ. Hij was ook gek van Muiden en Mui-
derberg. Zijn roem is vanaf zijn dood in 1961 alleen maar toe-
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genomen. Alles bij elkaar bevat zijn werk maar een paar hon-

derd bladzijden. Professioneel schrijver is hij nooit geweest. 
Hij was een kantoor-zakenman (Holland-Bombay Company). 
Maar zijn Titaantjes, de Uitvreter, de Dichtertjes en Mene Te-

kel ("weer was de langste dag voorbij") zijn geweldig! Onver-
woestbaar mooi! 

Hij en zijn vrienden waren de Titaantjes: "Jongens waren 
we - maar aardige jongens. Al zeg ik 't zelf. We zijn nu veel 
wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal gewor-

den is". De "ik-figuur" die dit zegt, is Koekebakker. 

 
De uitvreter: "Behalve de man, die de Sarphatistraat de 
mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijke 

kerel gekend dan de uitvreter. De uitvreter, die je in je bed 
vond liggen met zijn vuile schoenen, als je 's avonds laat thuis 

kwam. De uitvreter, die je sigaren oprookte, en van je tabak 
stopte en je steenkolen verstookte en je kasten nakeek en 
geld van je leende en je schoenen opdroeg en een jas van je 

aantrok. De uitvreter, die altijd wat liet halen op naam van 
een ander. 
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Bavink kwam met hem aanzetten toen i uit Veere terugkwam. 

"Koekebakker", zei Bavink, "dit is Japie". Z'n achternaam heb 
ik nooit geweten".  
Japie hield zich speciaal bezig met in rivieren staren; uren en 

dagenlang; overal: Veere, Dordrecht, Nijmegen; roerloos. Ja-
pie werd week. Begon te praten over Jeanne, dat haar ogen zo 

konden schitteren. 
"Toen wreef i in zijn gezicht, met zijn beide handen en zei: 'Ik 
ga weg, geef me een poot'. "Op een zondagmorgen om half 

vijf, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de Waalbrug ge-
stapt. De wachter kreeg hem te laat in de gaten. 'Maak je niet 

druk ouwe jongen', had Japi gezegd en toen was i er af ge-
stapt met zijn gezicht naar het Noord-Oosten. Springen kon je 

het niet noemen, had de man gezegd, hij was er afgestapt". 
Kortenhoef (in 1914 schreef hij over Kortenhoef; in 1942 
maakte hij er de volgende noot bij):   

"Dit aardig wipbruggetje bestaat ook al niet meer. 
De weg is over het water geplempt. 

God zegene de verantwoordelijke autoriteiten. 
Als 't kan een beetje hardhandig". 
 "Nescio": hit van de The Nits uit 1983 

I jumped off a bridge 
And went swimming for hours 

And nobody nobody's looking 
I came to a hotel with 
Double rooms and showers 

And nobody nobody's knocking 
The phone rings on a nightstand 

Somebody whispers 'hello' I don't know 
Too many words after so many miles 
Somebody whispers 'hello' I don't know 

I don't know 
Nescio 

 
De fiets-voetgangersbrug draagt zijn naam met ere. 
 
Herman Eijgelshoven 
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Kledingsponsoren WTC Maarssen 

 

 
 

Freelance.nl is een platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers met betrekking tot tijdelijke 
arbeidsopdrachten aan elkaar gekoppeld worden d.m.v. het marktplaatsprincipe. Met meer dan 
280.000 ingeschreven freelancers en 30.000 opdrachten per jaar is Freelance.nl de grootste 
werkmarktplaats van Nederland.  

Feel free, join us. 
www.freelance.nl 

……………………………………….. 

 
 

Nederland Mooier maken! 
 

APPM Management Consultants organiseert met zo`n 60 managers en adviseurs een Mooier 
Nederland. Met Passie, Moed en Visie werken we aan de inrichting, ontwikkeling en herstructure-

ring van ons stedelijk en landelijk gebied, aan de bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit en aan 
een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland. 

 
www.appm.nl  

……………………………………….. 
 

 
 
BIJBVO is een ambitieus en daadkrachtig administratie- en belastingadvieskantoor. Onze diensten 
zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf, zowel voor startende als voor bestaande ondernemin-
gen. Op onze internetsite kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen. 
 

www.bijbvo.nl 

……………………………………….. 
 

 
 
Bent u op zoek naar een goede fiets voor een degelijke prijs? Dan bent u bij ons aan het juiste 
adres. Fietshandel Markerink is al sinds 2006 actief in de wereld op twee wielen en wil u dan ook 
graag helpen bij het uitzoeken van een fiets die het beste bij u pas; van kinderfiets  tot mountainbi-
ke,  wij hebben alles in huis. Heeft u nog een oude fiets en wilt u deze inruilen, moet uw huidige 
fiets gerepareerd worden of bent u op zoek naar de juiste fiets accessoires? Alles is mogelijk! Kom 
gerust een keer langs in onze nieuwe winkel in Maarssen. 

 
www.fietsenhandelmarkerink.nl  

http://www.freelance.nl/
http://www.appm.nl/
http://www.bijbvo.nl/
http://www.fietsenhandelmarkerink.nl/
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Onze praktijk bestaat uit 7 fysio- en manueeltherapeuten met diverse specialisaties. U kunt bij ons 
terecht voor manuele therapie, sportfysiotherapie, o.a. gespecialiseerd in fietsen en schaatsen,  
voor psychosomatische fysiotherapie en bekkenklachten  voor en na de zwangerschap volgens de 
methode Cecile Röst waarmee  snel resultaat geboekt wordt. Ook zijn wij gespecialiseerd in 
oedeemtherapie en  werken wij  al jaren met dry needling (een snelle effectieve methode om 
spieren te ontspannen en eventueel uitstralende pijn te verminderen). 
 Sinds kort is onze oefenzaal uitgebreid waardoor wij nog meer ruimte en trainingsmogelijkheden 
hebben. 
 

www.fysiotherapie-maarssen.nl  

……………………………………….. 
 
 

Het verwijderen van oude vloerafwerking is een tijdro-
vende klus.Om tijd te besparen kunt u deze werkzaam-
heden uitbesteden. U kunt ons inschakelen voor het 
verwijderen van alle soorten harde en zachte vloerbe-
dekking. Op professionele wijze en met behulp van de 
juiste apparatuur leveren wij u een vloer, ontdaan van 
elke vloerdekking.  
We kunnen de vloer ook leg klaar opleveren door deze te 
schuren of te egaliseren. Maar voor een nieuwe vloer 
kunnen we u ook helpen. 

 
Gratis advies op locatie. Gegarandeerd de laagste prijs. 

 
www.zebdenuyl.nl  

 

……………………………………….. 
 
 

 
Bike Center is dealer van de allerbeste fietsmerken 

 
Wat voor soort fiets u ook zoekt, hij moet perfect bij u passen en u moet er heerlijk én probleem-
loos op kunnen fietsen. Daarom heeft Bike Center altijd meer dan 300 fietsen van de allerbeste 
merken in huis. Voor ieder budget de beste fiets! 
Kom langs voor vrijblijvend advies en een gratis proefrit. In onze professionele werkplaats stellen 
we uw fiets perfect af en kunt u altijd terecht voor onderhoud, montage en reparatie. 
 

www.bikecenterwoerden.nl  
 

  

http://www.fysiotherapie-maarssen.nl/
http://www.zebdenuyl.nl/
http://www.bikecenterwoerden.nl/
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