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Berichten van het bestuur:
Daan Schansman en Twan Strijbosch hebben het
lidmaatschap opgezegd. Het ledental bedraagt nu 90.
Belangrijke data:
29 jan 2014.

Benefiets Indoor Marathon

schrappen. We hebben als club zijnde toch zo een aardig
scala aan activiteiten opgebouwd. Op de vraag "kun je
iets vertellen over jullie ervaringen van bijvoorbeeld jullie
buitenlandse trip?", is men nog zo vol van memorie dat
er volstaan wordt met "we hebben 6 geweldig fijne dagen beleefd, we gaan de volgende keer weer". Dat geeft

Algemene ledenbijpraatvergadering:
Wat later dan voorgaande jaren werd op 6 november j.l
de algemene ledenbijpraatvergadering gehouden.
Met een opkomst van 32 leden eigenlijk toch een wat
karig resultaat. Ieder zal voor zijn afwezigheid een voor
hem gegronde rede hebben de vergadering niet bij te
wonen. Indien je dan van te voren afmeld wel graag op
een dezelfde plaats. Graag via het secretariaat. Niet zoals
nu gebeurde dat er vanuit een 5-tal personen de afmeldingen verzameld moeten worden voor een vergadering
begint.

Om 20:10 uur opent de voorzitter de vergadering. De
agenda is toegestuurd en een van de eerste vragen luidt
dan meestal of de agenda aangepast moet worden. Geen
wijziging dus een van de eerste belangrijke items is de
evaluatie van de fietsgroepen nieuwe stijl. Er wordt vrij
snel opgemerkt dat de naam van A+-groep niet altijd
even duidelijk is met name naar andere clubs toe. Het
voorstel de nieuwe indeling te betitelen met A, B, C, en
D- groep wordt door de meerderheid als positief bevonden en daarmee zal in de eerstvolgende ledenvergadering het voorstel in stemming gebracht worden. Dat het
soms toch nog wel eens lastig kiezen is blijft, met name
als je net op de grens verkeerd van wel of niet kunnen.
Houdt je de groep teveel op of moet je naar je eigen gevoel te veel inhouden. De keuze zal voor die categorie
leden moeilijk blijven en zal niet opgelost kunnen worden. Wel kunnen we elkaar daarin steunen en helpen. Uit
de reacties van de vergadering kunnen we concluderen
dat dat ook gebeurt.
Een volgende item is de evaluatie van de clubactiviteiten
buiten de toerkalender. Het lijkt ieder jaar meer te worden we zitten voor 2014 al op 12. Van die 12 is er geen
waarvan geconcludeerd wordt het volgend jaar te

aanleiding dat er na afloop van de vergadering weer een
aantal bij elkaar zitten en de plannen voor de trip in het
nieuwe seizoen bespreken.
In 2015 vieren we ons inmiddels 35-jarig jubileum alweer.
Uit de vergadering wordt wederom een commissie gevormd die de festiviteiten tijdens de viering vorm gaan
geven. In de commissie nemen plaats, Chris van Sambeek, Jessy Hendriks, Frans van Kempen en hij moet nog
een duwtje in de rug krijgen, Wim Willems. Wim twijfelt
nog maar het zou de organisatie heel erg goed doen als
er van diverse geledingen ook voldoende inbreng is. We
houden U op de hoogte.
Nieuw is/zijn de activiteit(en) waarvan de belangstelling
gepolst werd, met name een workshop "klein onderhoud" aan je fiets en een andere workshop "omgaan en
gebruik van GPS" werden door zeker 70% van de leden
gewaardeerd.
De ontwikkeling van de workshop "klein onderhoud" nemen Frans van Kempen en Theo van de Hei voor hun rekening, voor de workshop "gebruik van GPS" wordt geïnformeerd.
Bestuurs-formatie, voorstel wordt gedaan de aspirantbestuursleden op te waarderen en het bestuur in zijn
huidige vorm voort te laten bestaan. De taken binnen het
bestuur kunnen beter verdeeld worden en de continuïteit
van functioneren wordt beter. Leo van Eijbergen en Ger
van der Duijn zijn in de jaarvergadering aftredend en stellen zich herkiesbaar.
Tot slot werd er aandacht besteed aan de uitreiking van
"de Gouden Doortrapper". In het leven geroepen een
aantal jaren geleden door de C-groep met als doel het
stimuleren van het wekelijks deelnemen aan de clubtochten. Langzaam maar zeker zie je een lichte mate van
competitie ontstaan. Er zijn leden die zich een doel gaan
stellen van 'ik wil zoveel kilometers maken dit jaar'. Het
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letterlijk drie of vier keer een rondje om de kerk rijden
wordt dan geen uitzondering meer. Jammer maar die
kilometers tellen niet mee in de race naar de Gouden
Doortrapper. Alleen de kilometers aangegeven op de
toerkalender voor het betreffende jaar tellen mee. Dus
niet de meters die je maakt om bij het vertrekpunt te
komen. Na de koffiepauze of enig ander moment afdraaien om een persoonlijke reden en je eigen route rijden om
"op tijd" thuis te zijn worden de helft van de meters geteld, geen discussie. Tegen 22:00 uur sluit de voorzitter
de vergadering en wordt er door enkelen nog wat na
geborreld aan de bar.
Fietsen in de winter:

Aansluitend op de activiteiten in het 'zomer-seizoen'
vindt er ook de ontwikkeling plaats van diversie activiteiten in het 'winter'-seizoen. Een groot aantal leden kiest
voor het rijden van de veldtoertochten in de omgeving.
De kalender daarvoor is inmiddels te vinden op de website. Voorts is er een groep die verkiest in de winter gewoon door te fietsen op de weg, weliswaar in een iets
andere vorm maar dat bepaald sterk de weersomstandigheden. In principe om 09:00 uur vertrekken, een toer
fietsen naar gelang het weer en ongeveer tegen 11:00
uur terug zijn bij "De Wis" voor een afsluitend kopje koffie.

weg. Het hele traject is verdeeld in zones en iedere groep
neemt een deel van de route voor zijn rekening. Zouden
we wel genoeg deelnemers hebben dit jaar?, hier gaat
toch geen hond rijden. Niets is minder waar als je bijvoorbeeld eens kijkt van waaruit deelnemers naar Langenboom komen om de mooie Kuulentocht te rijden.
Deelnemers uit, Delft, Geldermalsen, Pijnacker, Bruchem,
Nootdorp, Ammerzoden, Zaltbommel, Delfgauw enz. niet
net naast de deur. Dat zegt genoeg over de bekendheid
die de "Kuulentocht" inmiddels heeft. Te danken aan een
geoliede organisatie die kan rekenen op een groot aantal
leden van de club die ervoor willen gaan. Dit verdiend
een applaus (klap,klap,klap). Hoe zwaar wordt dan zo'n
toer als het almaar licht blijft regenen, het parcours
wordt steeds zwaarder, je ziet bijna niets meer door je
bril, je koelt steeds meer af, je lichaam probeert op temperatuur te blijven, ook dat kost extra energie, heel langzaam wordt je gesloopt. Ha, lekker pauzeplaats even op

Kuulentocht 2014:
Weken voorafgaand werd er op zaterdagmiddag de route
van de Kuulentocht voorgereden. Resultaat, op zaterdag
15 nov. lag er een strak parcours waar ieder zijn draai wel
in kon vinden. Met 3 afstanden mogelijkheden genoeg
voor de deelnemer om er een lekker toertje van te maken. Zondagmorgen 06:00 uur opstaan en een eerste blik
naar buiten, lichte regen die ook gedurende de nacht
gestaag gevallen was. Even op de buienradar kijken, de
kaart van Nederland niet te vinden, geheel bedekt door
een wolkendek. Dat belooft niet veel goeds. Voorspelling
van de dag langdurig lichte regen. Balen, vorig jaar ook al.
Opschieten want ik moet naar Langenboom. Daar is het
inmiddels al een drukte van jewelste. De route moet uitgezet en gecontroleerd. Bepakt met linten en borden op

adem komen valt mee maar door dat kleine beetje water
wordt je niet echt warm. Die hete kop thee is dan heel
erg aangenaam. Je gaat weer op weg want deze route is
weer een van de mooiste in de omgeving. Een route samengesteld in nauwe samenwerking
met de vereniging "Natuurmonumenten", die er op toe
ziet dat er geen dassenburchten verstoort worden, dat de
fauna en flora zo goed mogelijk beschermd blijft. Ten
slotte moet je toch van hen de vergunning krijgen. En
dan, van het ene moment op het ander, fietsen of met
materiaalpech midden in een bos staan dat je niet kent.
De organisatie bellen en dan maar eens uitleggen waar je
staat, je hebt opgelet en weet in welke zone je staat.
Voor de mannen van de pechdienst een zoekplaatje, hoe
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kom ik daar.? Maar het lukt, hevig klappertandend wordt
de pechdame in de auto gezet en naar het vertrekpunt
gebracht. De inschrijving is inmiddels gesloten en er

Een koninklijke onderscheiding.
Zaterdag 13 dec. J.l. zal voor onze voorzitter Henk de
Klein een dag zijn die hij niet gauw vergeet. Niet beter
wetende dat er door Landerd TV opnames op het gemeentehuis van Landerd gemaakt moesten worden voor
de opname van het jaarjournaal toog Henk 's morgens
naar het gemeentehuis. Henk is al sinds 1994 zowel voor
als achter de schermen actief voor Landerd TV. Verrast
was hij toen na enige tijd zijn werk als regisseur uit handen genomen werd en een stoet van familieleden, vrienden en kennissen de hal van het gemeentehuis betrad.
Zelfs voor zijn echtgenote Ria was tot op het laatste mo-

wordt snel gekeken naar het aantal deelnemers, toch nog
een 265, kan beter maar gezien de weersomstandigheden wel verwacht. Bij de afspuitplaats is het rustig, ieder
wacht op zijn beurt, spuit de boel zo goed en kwaad mogelijk schoon en trekt droge kleren aan en dat toch nog

met een brede glimlach. Jongens bedankt allemaal, jullie
hadden het weer verrekte goed voor mekaar, tot volgend
jaar, ik ben er zeker weer bij.
Lustrum jubileumjaar:
Volgend jaar is het alweer zover, een zevende lustrum,
het 35 jarig bestaan van "De Doortrappers". Een werkgroep samen gesteld die al heel wat voorbereid heeft.
Soms hoor je wat als je je oor goed te luisteren legt heet
dat. Heb ook het een en ander gehoord maar zeg niks,
een 'tipje van de sluier oplichten' heet dat, doe ik ook
niet, mag niet. Wat mag dan wel,? Jullie hartstikke
nieuwsgierig maken, en geloof me zet je koffers maar
vast klaar, geef je fiets nog eens een grote beurt want er
staat jullie echt wat te wachten.

ment verzwegen dat deze morgen Henk het middelpunt
van belangstelling zou zijn.
Burgemeester Marnix Bakermans speldde de bijbehorende versierselen op in het gemeentehuis, de plek waar het
jaarjournaal werd opgenomen.
Henk gaf in het verleden lessen Nederlands aan gedetineerden, was staf- en bestuurslid bij Stichting Jeugdbelangen Zeeland, prins carnaval van De Smouskes en vrijwilliger bij brommercross De Molenrijders. Sinds 2013
medeorganisator van Bike Festival Brabant en wij kennen
Henk natuurlijk sinds jaren als onze zeer gewaardeerde
voorzitter van de wielerclub. Henk, van ons allen van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding je hebt hem
verdiend.
Benefiets Indoor Marathon 2015:
De organisatie van de Benefiets Indoor Marathon is inmiddels weer opgestart. We hopen weer te kunnen rekenen op de geweldige steun van "De Doortrappers". Er
worden geweldige vorderingen gemaakt in de medische
wetenschap dankzij eerdere donaties maar we zijn er nog
lang niet. Nog steeds krijgt van ons 1 op de 3 te maken
met kanker. Kijk eens om je heen hoe dichtbij dat is. In
ieder uur sterven 5 mensen aan kanker, als jij een uurtje
op een mooie zondagmorgen getoerd hebt, hebben 5
mensen de strijd verloren, zijn er 5 directe naaste die een
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kind, echtgenote, partner, ander familielid of vriend verloren hebben. Machteloos staan, met lege handen, intens
verdrietig, met slechts een enkele vraag, "waarom?" Daar
zul je geen antwoord op krijgen. Dit moet opgelost kunnen worden al zijn we er nog lang niet. Het kind dat nu bij
je op schoot zit is niet gebaat met je redenering, dat er
gelden op een verkeerde plaats terecht komen, die kun je
een toekomst geven waarin kanker een vreselijke ziekte
blijft maar waarvan genezing denkbaar is en de kans op
overleving steeds groter wordt dankzij jouw hulp en wat

is je dat waard?.
Inschrijven om 1,2,3 of 4 uur mee te kunnen doen aan de
geweldige avond waarop het samengevoel bijna tastbaar
wordt, kan online via de website www.samenvoorad6.nl
of bij de receptie van Fitland. Lukt je dat niet koop dan
voor slechts € 1,-- een lot. Je dingt dan zelfs nog mee naar
wellicht een heel mooie prijs en dat is slechts bijzaak als
je het gevoel overhoud dat je een bijdrage hebt geleverd
aan de strijd tegen kanker, hoe minuscuul dan ook.
Het kerstverhaal
Van: Matthias Vangenechten

Er is een nieuwe Bijbelvertaling opgedoken. In opdracht
van godsdienstwetenschappers die een oorzaak zochten
voor de mystieke geladenheid van de Muur van Geraardsbergen, begonnen archeologen op de flanken van
dit wielerheiligdom te graven en te graven, tot hun spade
botste op een kist met geestelijke geschriften van een
kleine twee millennia oud. Uit gedetailleerd onderzoek
van het materiaal blijkt dat dit de meest oorspronkelijke
rollen papier zijn die tot het Nieuwe Testament behoren.
Meer nog, uit niet onbelangrijke extracten die in onze
handen terecht zijn gekomen, kan afgeleid worden dat
het kerstverhaal zoals we dat nu kennen helemaal
moet herschreven worden. Leest u vooral zelf mee.
In de zesde maand, het was de tijd van de Ronde van
Helvetica, een moment in het seizoen dat de bloedcentrifuges overuren draaiden, zond God de engel Charly naar

het stadje Aquila alwaar Magere Hendricus schaar steen
perkament aan het spelen was welke positieve doping
plassen hij zou achteroverdrukken en de welke hij in de
openbaarheid zou brengen. ‘Hendricus, klein kind
en luistert naar wat god u te vertellen heeft.’ Hij schrok
zo hevig dat hij zes positieve testen van één en dezelfde
renner pardoes op de grond liet vallen. ‘Charly, stoor mij
niet als ik met de toekomst van het wielrennen aan het
spelen ben.’ Charly was evenwel niet van zijn wolk te
brengen en vervolgde: ‘Daarvoor ben ik hier Hendricus.
God is niet content over u. Als ge zo blijft doorgaan, gaat
ge een gewisse dood tegemoet, Magere Hendricus. Zonder heroïek en helden geen wielrennen. Het wielrennen
heeft een nieuwe god nodig. En daar moet gij voor zorgen.’ ‘Een nieuwe god, waar ga ik die halen?’ pruttelde
Magere Hendricus nog tegen. ‘Maar te laat. Engel Charly
was alweer naar Engelenland vertrokken.
‘Zelf een begenadigde wielrenner verwekken, is onmogelijk. Ik heb intussen ook al Olano gezien,’ bedacht Magere
Hein bij zichzelf. Hij brak zich de kop. Vele bij nader inzien
zelfs naar zijn normen idiote plannen borrelden op, vele
plannen gingen bijgevolg de prullenmand in. ‘Het wielrennen kan nog wel een Spaans wonderkind gebruiken.
Laten we er zo eentje lanceren en hem Alejandro noemen,’ sprak hij hardop. Toen zijn Keltische assistent dat
hoorde, protesteerde hij: ‘Er is geen plaats in
het wielrennen voor renners die Alejandro heten. Waarom niet ineens Cristiano? Alejandro is een naam om mee
te gaan kunstschaatsen in zo van die malle glitterpakjes,
niet om met te fietsen. En wat als er de zesde januari gasten komen die geen zilver of brons als geschenk bij hebben, maar goud? Sta je dan mooi.’ Zijn Keltische assistent
beter bekend als ‘De Natte Dweil’ kwam met
een tegenidee op de proppen. ‘In West-Vlaanderen rijdt
wel wat talent rond.’ Maar voor hij zijn zin kon afmaken,
counterde Magere Hendricus zijn nog ongeformuleerd
voorstel al. ‘Geen West-Vlamingen, weet je nog de laatste keer? Die ene mallerd die constant lag te roepen dat
hij god niet was. Liever niet zo’n aansteller deze keer.’
En zo kwam er een patstelling – wat niemand weet is dat
het Nieuwe Testament een rijkelijke bron is van woordspelingen – tussen beide heren. Ondertussen zag de engel Charly wat er op aarde gaande was en hij kon het mistroostige schouwspel niet langer aanzien. ‘Hendricus,
gij incapabel mens. Ik zal u wel weer uit de nood helpen.’
En zo geschiedde. De Engel Charly ging naar Cameleau,
een plaatsje te klein om zichtbaar te zijn op Google Maps.
Daar woonden Tuur, een timmerman gespecialiseerd in
het maken van ronde tafels en Guinevere, een ongelukkige vrouw die maar niet zwanger geraakte. Tot haar sprak
Charly: ‘Vrees niet Guinevere, God heeft je zijn gunst geschonken. Je zal zwanger worden en een zoon baren met
de welluidende naam Lanceloet. Hij zal een groot en
machtig man worden en men zal hem vol ontzag en zelfs
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met een tikkeltje vrees ‘The Boss’ noemen. Hij zal na een
zware fysieke tegenslag zevenmaal het hoogste goed hier
op aarde bereiken en dan in de eregalerij van de goden
opgenomen worden. Pas wel op, hij heeft één ontembare
drang en dat is de drang om zijn vader met jou te bedriegen, Guinevere. Wanneer dat gebeurt, staat er hem een
aards bestaan te wachten waarin hij tot het einde van zijn
dagen uitgespuugd zal worden en zal alles van hem worden afgenomen. Anders zal hij tot in de eeuwigheid koning zijn over het volk dat stamvaders heeft voortgebracht als Ferdi, Fausto en Gino.’
Toen het wielerseizoen naar jaarlijkse gewoonte weer
vlugger voorbij leek te zijn dan het jaar voordien, kondigde de toenmalige keizer Rik II een decreet af dat alle inwoners van zijn rijk zich moesten gaan inschrijven. Het
dorpje Cameleau lag binnen zijn keizerrijk, bijgevolg ontsprongen Guinevere en Tuur de dans niet. Zij moesten
naar de grote stad Hertals trekken om zich in te schrijven.
Geheel toevallig moest Guinevere die dag bevallen. Na de
pasgeboren wielerkampioen in spe te hebben gebaard,
zijn whereabouts te hebben ingevuld, zochten
ze onderdak voor de nacht. Ze klopten aan bij herberg La
Vie Claire. De uitbater had geen plaats. Ook in herberg
Wiesenhof was er geen plaats meer vrij en de feloranje
Euskaltelmotel had intussen de boeken toegedaan. Er
had zich nochtans een rijke overnemer aangediend, maar
die trok zich alweer even snel terug. Guinevere en Tuur
werden moedeloos. ‘Er is geen plaats voor ons en onze
Lanceloet in de herbergen,’ concludeerde Tuur weloverwogen. Dus wikkelden de doodvermoeide ouders hun
pasgeboren uk in een gele doek en legden hem in een
voederbak vol stro.
Dat ze in een stal onderdak vonden had ongetwijfeld een
grote symbolische waarde. Die moest in het wielerimperium dringend eens uitgemest worden. Maar daar hadden de brave Guinevere en de brave Tuur natuurlijk niets
aan. Ondertussen trokken er herders richting Hertals. Zij
hadden van de engel Charly gehoord dat de nieuwe koning van het wielerimperium daar geboren was. Toen ze
eenmaal aangekomen de bullyblik van de kleine Lanceloet zagen, konden ze bij de kribbe niet snel genoeg
weer vertrekken. Ze lieten als enige cadeau een zwart
ongelovig schaap met een zware tongaandoening achter
dat al snel de naam Thomas kreeg. Niet het enige beest in
de kerststal. Er was nog een hert met een witte voet, een
steenezel die ze Riccardo noemden en tot slot ook nog de
os Bjarne die ze maar niet weggejaagd kregen. Omdat
voor het verhaal compleet te maken de peetvaders van
het wielrennen nog een geschenk moesten brengen en
zo’n stal fotogenieker is dan een living in een aftands
huisje in het afgelegen Cameleau, bleven Guinevere en
Tuur met hun kleine snotaap nog wat langer in de stal tot
op die ene zesde januari de drie onderkoningen van de

wielersport de wielerkampioen in spe een bezoekje hadden gebracht. Deze drie mannen heetten Patricius, Neel
en Hilarius en kwamen in opdracht van koning David. Patricius bracht hypocrisie mee en enkele handige kneepjes
om de media om je vinger te winden, Neel had een koelbox met epo, groeihormonen, testosteron
en corticosteroïden meegebracht om Lanceloet op een
gezonde manier te laten opgroeien en Hilarius tot slot
had een handboek vol maffiapraktijken bij zich met extra
aandacht voor het woordje omerta. Drie onontbeerlijke
zaken om te overleven als wielrenner. Lanceloet kreeg
pretoogjes bij het aanschouwen van zoveel cadeautjes,
moeder en vader waren ontroerd bij zo’n goedheid
van de drie onderkoningen. Ze bedankten hen uitvoerig
voor de mooie geschenkjes en wensten hen
een voorspoedige reis terug.
Nadat de drie wielerpeetvaders een visioen kregen waarin ze gewaarschuwd werden zeker niet terug te keren
naar koning David, reisden ze via een andere weg terug
dan ze gekomen waren. Koning David die zag dat de drie
hun whereabouts onaangekondigd en zonder hem te
verwittigen hadden aangepast, rook onraad en begon
een klopjacht op de nieuwe koning. Maar zoals zijn naam
al doet vermoeden, was het strijden tegen Goliath (1 Samuel Sanchez 17). Gezien er goddelijke krachten in het
spel waren, won de kleine arme David deze keer niet.
Intussen had de engel Charly Tuur gewaarschuwd om
met zijn pasgeboren zoon en vrouw te vluchten naar
de andere kant van het water. Daar bleef hij tot Koning
David van de troon werd gezet, helemaal in de marginaliteit terecht kwam en uit arren moede maar wielerboeken
begon te schrijven.
En we hebben er weer een
Een van onze leden die de scepter mag gaan zwaaien in
het zottenriek. Deze carnavaleske periode moeten we het
maar even doen zonder Sander Hendriks, hij is namelijk
de Prins Carnaval van de "Verkuskoppe" uit Langenboom.
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Op 13 dec. konden we hem tijdens de welbekende prinsenreceptie bij café D'n Bens feliciteren met dit heugelijke feit. De Doortrappers, hoe kan het ook anders hebben
zowel van het bestuur als de A-groep acte de present
gegeven. Dat ze niet alleen hard kunnen fietsen bewijst
het volgende verhaal.
HEY!!!... Prins Sander en Prinses Bianca.
Een bijdrage van: Mark van de Heuvel

Wij hebbu as Durtrappers unne Jos Bongers, Tej Voss, Tej
Heij, Fraaaans van Kempen, en Peterke Oosterhout in ons
midden. Allemoal minsen mit ‘n grote bakkes. Mar as ‘t er
dan op aan kumt hurdde ze nie.
Ik docht, loat ik dan mar us efkes un zegje doen.
Want ik heb ‘n bitje ‘t gevuul det er wà onbegrip is bij
mede weggebruukers, as ‘t gut over Wielrenners.
Mit Wielrenners bedoel ik die minsen die op unne zondag
mergen mit ‘n gekleurde maillot an, ’n pisputje en ’n maf
brilleke op de kop, mit ’n fietske met dunne bèntjes, de
weg onveilig maken overal woar ze mar kommen.
Werkelijk niemand behalve zij zelf denken dèt ze er sportief en àntrekkelijk op stoan.
Ik denk, dè dit ‘n goeie gelegenheid is um de gewone
mins us duidelijk te maake wa die gekken liefst elke dag
tot fietsen àn zet.
En dan heb ik ‘t over wielrenners in zien algemeenheid,
màr vurral hoe ‘t er bij de A groep van de Durtrappers àn
toe gût.
Sander makt doar deel van uut. Tenminste, enkele weken
gelejen nog wel.
Er is begin di joar bestuurlijk besloten dè ‘t streven di joar
gemiddeld 33 km/u zoi zien bij de A.
En al wurdt ‘t nie hard op uutgesproken, denkt iedereen
(binnen de A) dèt di ‘t absolùte minimum môt zien!
Det wurdt nie hardop gezed, want wij as wielrenners zien
sociale minsen. Dèt mag als algemeen bekent beschouwd
wôrre.
Normaal gesproke wurd dur mit z’n 2-en langs elkaar às
groep gefietst. Um de 2,5km wurdt ‘n ploats dur gedreaid
mit de klok mit.
Iedereen mag (of eigeluk mot van zich zelf) dus 5km
vurrop in de wiend fietsen. MAG………… zeg ik dus, want
als ge nie, of nie mer, kunt zou de hypothetisch gezien in
één keer dur muggen schuuven. Màr dan kun de natuurlijk beter meteen ‘t fietske de sloot in stuuru.
As ge dus 2x 2,5km vurrop fietst, het iedereen de kans
um degene die van kop af kumt proberu los te fietsen, en
degene die drek vurrop kunt, alvast uut te roken!!
Zodèt de volgende al half leeg is als ie op kop kumt. Dan
kunde zelf een bitje chillen.
As ge dan zo’n stukske vurrop het gefietst, is het gewoon
hard nodig um doarnoa ut de wiend te fietse. Om wer op
trug op oorlogs sterkte te kommen, vûr het volgende

kopwèrik. Durrum wurdt er kort achter elkaar gefietst. ’N
paar centimeters tussen vur- en aachterwiel is meer dan
genoeg.
En as ge echt nie mèr bij kunt houwe, dan hedde gewoon
pech…….., dan valde dus af.
Of gemot heel, heel hart kunnen roepe, en……. ‘t geluk
hebbe dèt er nog iemand in de groep zit, doe ok helemoal
leeg is. Die onder het môm van “sociaal” roept of ’t godverdomme effe wa rustiger an kan!
Dan lukt het soms, um wel 2 minuten wa rustiger àn te
rijen.
Echt alles is toe gestoan vûr ‘n zoh hoog meugeluk gemiddelde.
Bij ‘n pauze ploats wurdt dûr sommigge het vurwiel van
de grond gehouwe bij ‘t lopen, umdat anders het gemiddelde op dun teller noar beneje zoi goan. Dè zet genoeg
denk ik.
As ge zoh mit topsport bezig bent, mag ‘t wel duidelijk
zien dè ge dan gèn tied over het vur verkeersregels.
Op een fietspad reije kan niet, want bij kruuspunten zit
dûk ‘n knikske in de fietspad. Dè af zoi remme.
Effe stoppen bij een vurrangsweg of weg van rechts kan
dan natuurlijk al helemoal nie.
Ik zeg: Doar mag best wel un bitje meer begrip vûr opgebrocht wôrre.
Wij draage zelfs actief bij an de veiligheid. Dur ‘t naderend gevaar te melden an de mede mins. HEEEY………,
HEEEY…….., GODVERDOMME GOT AAN DE KANT!!!!!
Nou wil het wel zo zien dè nie iedereen stik ève hart of
lang kan fietse.
Hoe harder ge kunt fietsen hoe hoger ge in de pikorde zit.
Gullie zult wel denke waar blieft Prins Sander eigeluk in di
verhaal.

Nou doar kumt ie dan. Sander zit in de pikorde zeg mar
soms op ut pluche, maar ok soms net langs ut pluche.
Ik zelf zit nog wel wa verder noar beneeje in de pikorde.
Ik weet denk ik welke kant op het pluche is zeg mar.
Sander kan veul mensen aardig uut roken. Mar dûr zien
er ôk wel die Sander nog helemoal uut kunne roken.
Het is dus Hendriksen of geHendrikst worden binnen de
groep.
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As we un week op fiets vakantie goan, goan we 5 dage te
keer in de Dolomieten of Pieren-neejen.
Toen ik dùn urste keer mit ging, werd er over de 4e dag
gezet det dit un dagje uutfietsen waar….. Ik denk lekker
un dagje chillen.
Ik heb die-un donderdag echt de lamp uut gefietst…. Wist
ik veul….
Dè hai ik dus wel kunne weete….. Want Sander haj de
relexte tochje bedocht, de snapte wel.
Sander nimt in zo’n week unne geleende Garmin mee.
Want hij is wel ger in control….. Want dan kan ie beter
zien wanneer ie zunne slag kan sloan.
Wanneer het ziene dag is um te Hendriksen!!
En as ie dan zet dèt ie wel un weggetje binnen dur weet.
Nou dan zien we nog lang nie thuus. En as ie dan ôk nog
zet, dur zitte mar een paar hele klienu klimmekus in. Dan
reken mar op een paar collekes van de urste kattegorie.
Gelukkig viend hij Arnold, zunne moat, geheel achter zich
bij dit sort vurstellen.
Sander mag dan wel graag zien wielrenner box aan hebben.
De echte box, thuus, het Bianca aan…..
Ik môt trouwens zegge dèt de wel vur meer van ons geld,
dèt de vrouw stevig de box an het.
Ut môt ok wel det Bianca de box an het. As ik noar dè
temperament van die kiender van jullie kiek, dè hebbe ze
ok niet van een vrèmde.
En as gij ut vûr ‘t zegge hat zoan die kiender de tent binne
de korste keren helemaol plat braanù.
Nee Bianca het Sander wel im Griff, kort in gespannu!!
As Sander dan unne keer kan onsnappu…., nou dan zoi ik
ôk hart fietsen.
Mar ik hoop Sander de ge ou in di carnevals joar helemoal de vernieling in zuipt. Misschien kom ik dan nog in
de buurt van het pluche.
Ik sluut af met Sander zienne fiets lief-spreuk:
Samen uit………………………….Val mar kapot!!!!
HOUDOE.

Jarigen in de maand december en januari.
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Jan-Willem Koole
Beppie van der Zanden
St. Nicoklaas
Ikke
Ger van der Duijn
Jan Cornelissen
Mirjam Berents-Delpeut
José de Kleijnen-Peters
Kevin Minten
Frans van Bommel
Anni Huvenaars-v.d. Heijden
Bas Vloet

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.
Rest ons nog:

Jullie allen een geweldige Kerst en een gezond,
sportief en gelukkig 2015 te wensen.

