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oktober - november 2020

Woordje van onze voorzitter
Beste fietsvrienden en -vriendinnen,
Op weg naar de herfst genieten we van de paar laatste tochten die ons
nog te wachten staan. Het wordt ‘s avonds al weer vroeger donker en ‘s
morgens later licht. We hebben een mooie zomer achter de rug met ook
mooie toertochten met dank aan de toercommissie. Het was me wel het
jaartje dat in alle op zichten anders was. Een Corona aangepast clubhuis
en alle andere activiteiten die we noodgedwongen hebben moeten cancelen. Wat ook gevolgen heeft voor onze financiën. Gelukkig kon onze penningmeester melden dat wij een deel van de huur van ons clubgebouw terug gestort hebben gekregen van de gemeente. Een blije penningmeester.
Als ik dit schrijf hebben we nog 2 ritten te gaan en hopelijk met goed weer
en een hoge opkomst. De laatste rit 11 oktober rijden we gezamenlijk met
de TFG groep als afsluiting van een bijzonder fietsjaar. En dan maar hopen dat het volgend jaar weer enigszins normaal zal zijn. Ook is het streven om volgend jaar de samenwerking met de TFG groep wat uit te breiden, hiervoor spant onze toercommissie zich in.
De laatste vrijdag in november houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook deze zal afwijken van wat we gewend zijn, daar worden
jullie nader over geïnformeerd.
Rest mij nog dat we allemaal gezond mogen blijven want de Corona cijfers
van nu zijn niet erg hoopgevend. Ook de zieke onder ons veel sterkte toegewenst, en denk erom houd afstand: de anderhalve meter.
Dan doen wij als RTV TOON JACOBS in ieder geval ons best.

Met vriendelijke groeten,
Kees Winter, voorzitter.
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Van de redactie
De redactie is blij met de vele kopij, die door de actieve fietsers is aangeleverd.
Bijna alle toertochten die verreden zijn, hebben een verslag gekregen. Dank aan
deze noeste schrijvers!
Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, zodat ons korte fietsseizoen nog
wat kleur kreeg. Vooral groep 1 heeft zich kranig geweerd. Soms zelfs met behoorlijk sterke (tegen) wind en af en toe een buitje. Klasse!
Groep 2, oftewel de snelle groep dunt aardig uit. Het bestuur hoopt voor volgend
seizoen daar weer meer fietsers te kunnen verwelkomen! Maar dat is van later
zorg.

Net voor het uitkomen van deze editie van de clubkrant kregen we te horen, dat
de coronamaatregelen weer werden aangescherpt. Dus dat wordt fietsen zonder
een biertje, wijntje of frisje na! En ook geen gezamenlijke afsluiting met de TFG
Den Helder. Of de Algemene Ledenvergadering doorgang kan vinden is op dit moment nog niet duidelijk. Voorzitter Kees houdt ons via de nieuwsbrief op de hoogte. Houd dus mails hierover in de gaten.
Hopelijk kunnen de winteractiviteiten in december weer doorgang vinden. Maar
ook daarvoor geldt: eerst de corona onder de knie krijgen en dan pas darten, sjoelen, of kaarten!
De redactie wenst iedereen een goede gezondheid toe, zonder corona. Vooral
diegene, die al kampen met een zwakke gezondheid. We denken daarbij in het
bijzonder aan Hajo, Otto, Hans en Albert. Iedereen sterkte in deze onzekere tijden!

Silvia en Johan

verjaardagen oktober/november

8 oktober
11 oktober
11 oktober
18 oktober
29 oktober
29 oktober
18 november
21 november

Henri Roelofs
John van Haaster
Bep Ruijsestein
Rinus Visser
Kees Winter
Erika Loffeld
Erwin Zijm
Otto Schaap
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Be Active Night 21 september
Be Active Night was een avond, georganiseerd door
Sportservice Den Helder en waar wij als RTV Toon Jacobs voor waren uitgenodigd met andere organisaties uit
Den Helder. De bedoeling van deze avond om elkaars
club en activiteiten te leren kennen.
Wij hadden een nieuwsbrief doen uitgaan naar onze eigen leden en de Fiets en Geniet deelnemers. Er werd goed op gereageerd, met name door
de Fiets en Geniet fietsers. De avond werd georganiseerd op Willemsoord op het grote
plein bij het vaste podium.
Bij slecht weer zou het binnen plaatsvinden, maar dat was gelukkig niet van toepassing. Het
was een prachtige nazomer avond.
Wij als RTV Toon Jacobs zouden een fietstocht maken door Den Helder.
Om 19.15 werden alle deelnemers verwacht om eerst een
gezamenlijke warming up te doen onder leiding van Rik Niks.
Toon en Rietje hadden een mooie tocht uitgezet van 12 km.
De tocht ging van Willemsoord naar Lands End via de dijk
naar Huisduinen. Met een mooie zonsondergang en nauwelijks wind kon het haast niet mooier! Na Huisduinen en door
een stukje Den Helder weer terug op Willemsoord, waar we gezamenlijk met de andere
sporters een cooling down deden en er een
gezond drankje, gemaakt door Barbara voor
een ieder klaar stond.
Al met al een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.
Kees Winter.

Kilometerstand doorgeven!
Op 11 oktober eindigt ons fietsseizoen en kan het rekenen
beginnen. In dit computertijdperk is een blik op ons
fietscomputertje voldoende. Dus het kost maar even tijd om de
kilometers van dit fietsseizoen door te geven aan onze
toercommissie: Ties of Henri.
Door het Coronatijdperk weinig of juist veel kilometers gereden? Zij
willen dit graag weten vóór 1 november.
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Tochtverslagen
Robbenoordtocht 9 augustus
Op zo’n beetje de warmste zondag van deze eeuw hing ik om 8.00 uur de vlaggen op en
zette koffie voor al onze hartverwarmende RTV-leden. Als goede 2e verscheen voorzitter
Kees. Bij een rondje om het clubgebouw bleek, dat de achterkant van ons gebouw gebruikt werd voor een kledingopslagplaats. Zakken met kleding, die volgens ons beter naar
de HVC kunnen worden afgevoerd, gezien de staat waarin dit verkeerde.
Na lange afwezigheid verscheen Johan Dral. Wekenlange familieaangelegenheden hielden hem van de fiets, maar nu was hij er weer! Piet en Wim (deze twee ‘broers’ zijn er
altijd!) complementeerden de groep Riet (zonder Riet). Riet kreeg familiebezoek en Toon
dus ook. Maar die kon toch niet fietsen, omdat hij de week ervoor lelijk ter val was geraakt: schouder en arm zonder de daar toch behorende huid en gekneusde ribben.
Met Kees en Johan D op kop gingen wij op pad, om te constateren, dat het op de Kooybrug behoorlijk had geregend. Tot een van de slimmeren onder ons opperde, dat de brug
nat gehouden wordt, vanwege de tropische hitte. Met een rustig gangetje ging het naar
Land uit Zee, de camping van de familie van Henry. Op de foto is te zien, dat je daar o.a.
kan logeren in een vliegtuig! Wij hielden het bij koffie/thee en cake bij de receptie van het
park. Toen wij bijna wilden vertrekken, verscheen de “snelle” groep. Henry, Jan, Rinus en
natuurlijk Ties maakten de RTV compleet tot
een 9-tal. Wij dus weer op pad.
Af en
toe
moesten we
terugkeren
op onze schreden (lees: fietsen), omdat de garmin van
Kees enigszins bezweek onder de hitte. Tot overmaat van ramp kreeg Piet spontaan een klapband, waarschijnlijk te wijten aan diezelfde hitte. Maar goed,
met vereende krachten werd hij weer in het zadel geholpen.
Maar na honderd meter riep Piet: “stop, mijn fiets heeft last
van een hobbel.”
Ja, de achterband had echt een verdikking. Wat te doen?
Weer band verwisselen? Nee, zei Piet: gewoon doorrijden!.
Dus is hij vrolijk met ons mee gehobbeld naar Den Helder.
Dat zal geen pretje geweest zijn, maar Piet gaf geen krimp!
Zeker vroeger op paardrijden gezeten!
We kwamen verder zonder kleerscheuren aan bij het clubgebouw, om het verloren vocht aan te vullen. Bij het eerste
drankje verscheen ook de groep Henry. Rinus verklaarde, dat
hij behoorlijk had afgezien, vanwege te weinig kilometers in
de benen, maar dat weerhield hem niet van het feit, dat hij in
een ingewikkelde discussie verzeild raakte met Ties over hun
AOW en pensioen. Hadden ze maar wat later moeten worden
geboren, dan hadden ze er nú nog geen last van gehad!
Nog even duchtig de tocht geëvalueerd met Piet en Wim en
daarna naar huis. Als ik dit daarna allemaal op papier (nee, op
de laptop) vastleg, voel ik alleen mijn achterwerk, omdat ook
ik al weken geen race zadel had gezien.
Fiets en hobbel voorzichtig
Johan B
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Dijkgattocht 13 september
Op 13 september heb ik bardienst. Dat betekent om 8 uur aanwezig zijn om de koffie te
zetten voor de cafeïneverslaafden. Daarna de vlaggen ophangen, het geldkistje tevoorschijn toveren en natellen en gauw twee flessen rode wijn uit de store halen voor de evaluatie na afloop. Voorzitter Kees komt als tweede binnen, altijd vroeg aanwezig en uiteindelijk vertrekken we om half 9 met 8 personen.
Kees en Hennie nemen het voortouw en staan die vandaag niet
meer af. Bij Van Ewijcksluis moeten we even wachten op Ria, die uit
Anna Paulowna moet komen en dan gaat het richting Dijkgatbos.
Tenslotte heet onze tocht niet voort niks Dijkgattocht! Het is mooi
zonnig weer en we hebben de wind mee. Na het Dijkgatbos komt het
Robbenoordbos en worden we plotseling tot stilstand gedwongen
door Annie, de beroemdste verkeersregelaar uit de Noordkop. Of je
nou de vierdaagse in Alkmaar loopt, of de Halve van Egmond, of
welk evenement in Noord-Holland: je komt niet om Annie heen! (Wat
is er trouwens veel natuur bijgekomen tussen deze twee bossen!
Veel weilanden omgetoverd in water en drassig gebied.)
Deze keer vertelt Annie ons, dat er een paardenevenement
bezig is en dat we heel voorzichtig achter elkaar naar Den
Oever moeten fietsen. Goh, nooit geweten dat er zoveel
dames paardrijden! Want heren heb ik niet hoog te paard
gezien. Zonder kleerscheuren bereiken we de Zingende
Wielen, door sommigen consequent aangeduid als de
Swingende Zielen.

Daar zit al de voltallige ‘snelle’ groep, bestaande uit voorrijder Leo en achterrijder Tinus,
die voor de gezelligheid maar naast elkaar zijn gaan fietsen! De andere snelle jongens
blijken mee met de TFG.
Ik snel na de koffie gauw vooruit om een foto te schieten van
de groep, omdat tegenwoordig in de media foto’s van Fiets en
Geniet worden afgedrukt bij onze persberichten over de zondagse toertochten. En dat zorgt wel voor een heel stoffig imago!
We krijgen nu te maken met tegenwind en dat valt voor sommigen niet mee! Maar aan de andere kant is het eiland Wieringen wel erg mooi, als je via de bovenkant terugrijdt. Bij museum Lont ruikt het naar paling, want het is museumweekend
en die beesten werden daar dus vandaag gerookt.
Na Ria veilig in Anna Paulowna te hebben afgeleverd, kwamen we veilig terug bij het clubgebouw, waar we na gedegen
evaluatie huiswaarts keerden.
Fiets en evalueer voorzichtig!
Johan Brand
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Tochtverslagen
Medemblikkertocht 16 augustus
Prachtig fietsweer op 16 augustus. Mijn buurman Tinus Jansen is weer terug van vakantie
en haalt me over om met de ‘snelle groep’ mee te gaan. Hopelijk komen er meer opdagen, want dicht bij het clubgebouw kom ik er achter, dat ik de sleutels van dit onderkomen
ben vergeten. Gelukkig: Leo Paans wacht ons reeds op. We zien op de inschrijflijst, dat
de eerste groep al met maar liefst 10 personen is vertrokken! Zelfs met 2 gasten.
Dat is wel verwonderlijk, want de zondagskrant had ludiek een foto van “Fiets en Geniet”
geplaatst bij het persbericht over onze tocht. Dat is niet echt bevorderlijk voor onze PR!
Aangevuld met Henk Spigt gaan we op pad. Ik hoopte maar, dat ik, als overloper van de
andere groep, het tempo zou kunnen bijhouden. Gelukkig, dat lukte. Met een gangetje
van 27/28 tegen een windkracht 2 en achter de brede, maar vooral hoge rug van Tinus
kon ik het bijbenen. Net voor Wieringerwaard kon ik Aad en Hanna van de Berg een High
Five geven, want die liepen daar te wandelen. Natuurlijk kreeg ik de opmerking: “Ken jij
ook al mensen in Wieringerwaard?” Maar natuurlijk niet. Ik legde uit, dat Hanna en Aad
oud-leden waren van de RTV en nu fanatieke wandelaars waren.
Bij Middenmeer moest
Hij kreeg last van zijn lies.
rustig tempo verder. Ter
andere groep op een gevan Grand Café Locals.

Henk de koppositie inleveren.
Daarom tot Medemblik in een
plaatse zagen wij opeens de
heel onbekend terras, namelijk
Ons vertrouwde terras bleek

vol, maar hier konden wij er gelukkig ook nog bij en was het ook goed toeven. Natuurlijk
eerst naam en telefoon nummer noteren en dan pas bestellen. Het is tenslotte coronatijd.
De twee nieuwe meerijders, Horst en Johan, wilden graag met ons terug, omdat ze wat
hogere snelheden gewend waren. En dat bleek op de terugweg: ze konden ons gemakkelijk bijhouden. De enige, die bij Wieringerwerf problemen kreeg van de snelheid (inmiddels
opgelopen naar 30 km/per uur) was ikzelf. Toch niet meer gewend aan deze snelheden
na een aantal keren meegereden te hebben met de andere groep. Terug naar maximaal
28 km ging het verder prima.
Op de Stoomweg haalden wij groep 1 in, waarbij voorzitter Kees de kans greep om samen met onze groep het vervolg richting clubgebouw te rijden. Dat ging hem goed af!
Bij de afslag Doggersvaart ging ik linksaf naar huis vanwege andere verplichtingen en kon
ik terugzien op een geslaagde ‘comeback’ bij de grote jongens.
Die andere verplichtingen bestonden uit het feit, dat ik met Maxima, een jongedame van
12 jaar, had afgesproken om die middag te gaan fietsen, met als tussenstop de cafetaria
bij de Donkere Duinen, voor een lekker ijsje. Toen ik dat volbracht had, was ik echt wel
toe aan een hersteldrankje van meneer Heineken!!!!
Johan Brand.
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Tochtverslagen
Sluizentocht 6 september
Zaterdagavond: weer een avond vol spanning. De weerberichten zijn weer spannend, dus sta je weer met de vraag: gaat het fietsen nu wel door, of wordt het
weer afgelast!
Dan maar afwachten, wat er morgenochtend staat te gebeuren. Het blijft angstig
stil op de app, op twee afmeldingen na.
Dan volgt een onrustige nacht, om 4 uur stortbuien. Maar om 7 uur is het uiteindelijk droog en dus alles maar klaarmaken voor de rit. Ziet er om 8 uur redelijk uit,
naar hat clubgebouw en maar kijken wie er zijn. Gelukkig onze voorzitter is al aanwezig met de koffie al klaar. Toch nog 8 personen bijeen gesprokkeld en de rit kon
beginnen. De wind viel mee, maar moesten onze plunjezak leeghalen, want het
was aan de koele kant.
De rit was erg mooi en verliep relaxed, op een enkele melding na (het bekende
gaatje), dus even iets temperen en op naar de koffiestop De Egelantier in Kolhorn.
Het was er aardig druk, ook waren er ongenode gasten: de wespen. Wij hadden
geluk, moesten aan de voorzijde plaats nemen, bij ons dus geen wespen.
De koffie en broodjes naar binnen gewerkt en nu op naar Den Helder. Maar we
waren nog maar net op weg, toen het licht begon te regenen. Dat ging over in een
flinke stortbui, dus regenkleding aan en later weer op pad. Bij zwembad De Wielen
weer even schuilen. Het werd niet beter, maar gingen weer op de fiets. Dit was
van korte duur en bij Temme moesten we voor de derde keer schuilen.
In de verte op de Molenvaart zagen wij de nevel opkomen. Dit bleek een hele flinke bui. Dan maar doorrijden. Bij de Kooybrug was
iedereen doorweekt en dus besloten wij allen meteen door te gaan naar huis. Dus deze keer moesten
we afsluiten zonder de gebruikelijke versnapering.
Dit was dan de Sluizentocht en dat hebben we geweten!. We hadden het kunnen weten: de sluizen
gingen echt open!!!
Dan maar wachten op de volgende rit en dan maar
met versnaperingen met bitterballen erbij. Ik bak ze!
Groetjes van Toon en hele verzopen kattenbende.
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Tochtverslagen
Zeewerings-en Historietocht zondag 23 augustus.
We reden deze rit samen met de TFG groep, de voormalige Dok- toer groep. Zowel
groep 1 als 2 starten om 8.30uur vanuit ons clubhuis. Groep 1 rijdt de Zeeweringstocht en
groep 2 de Historietocht. ‘s Morgens om 6.30 uur regende het nog pijpenstelen maar dat
weerhield ons niet om de stalen ros weer van stal te halen. Aangekomen bij ons clubhuis
had Henri de koffie al klaar staan met plakjes cake. Om 8.30 uur gingen wij met 6 mannen en Rietje van start en Ria stond klaar op de hoek Middenweg bij de voormalige garage van Temme. Er stond een stevige ZW wind. De tocht vervolgden we naar Oudesluis
en de beschutte Ruigeweg. Einde Ruigeweg sloegen we rechtsaf de Burgervlotbrug overstekend, richting de Pettemerpolder, waar we de wind volop kregen. De voorrijder besloot daarom de route iets te wijzigen om iets meer in de luwte verder te rijden naar ons

koffieadres de Goudvis. Daar aangekomen meldde de voorrijder ons en schreef ons als
groep in. We lieten ons de koffie/cola goed smaken. De weg terug hadden we schuin voor
de wind wat de snelheid iets deed toenemen. Om de drukte door de duinen te vermijden
sloegen we bij het Zwanenwater rechtsaf om vervolgens af te stevenen op Den Helder.
Ria nam bij de Callantsogervaart afscheid van ons en Toon en Rietje bij hun paleisje in de
Schooten, wegens familieverplichtingen. Wij hadden net ons drankje voor ons staan toen
ook groep twee arriveerde. Henri zorgde voor de inwendige mens, kaas, worst en de warme hapjes. Jammer dat er maar 2 leden van de TFG groep waren, maar ondanks dat was
het weer een gezellig samenzijn en een leuke rit.
Kees Winter
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Tochtverslagen
Campernoltocht 80 km 27 september 2020.
Tegen beter weten in zette ik de wekker zaterdagavond laat. De weersverwachting was
bar en boos. Veel regen en harde wind kracht 7, later op de dag wegtrekkende regen
naar het zuiden en afnemende wind. Zou het wel op tijd goed voor ons komen, afwachten
en hopen maar. Na een sanitaire stop in de nacht was het nog steeds regenachtig en
veel wind. Omstreeks zes uur was het toch al wat beter geworden. We moesten de gok
toch maar wagen. Dat het flink gewaaid had kon ik wel zien in de tuin. De terrasstoelen
lagen om en er was ook een fuchsia stuk gewaaid. Kwart over achten op de fiets voor
het grote avontuur.
Aangekomen bij het clubgebouw waren tot mijn verbazing al een aantal trouwe clubgenoten aanwezig. Die ook de natuurlijke elementen wilden trotseren, mensen met een clubhart die gaan er voor met elkaar. In verband met de harde wind stelde ik voor om dan
maar eventueel om maar een zijstraat te noemen naar St Maarten te gaan. Maar daar
wilde men niets van weten, dus gingen wij voor het volle pond. Groep Riet vertrok met
zeven dappere (st) rijders op pad. Nog voordat we het vliegveld in zicht hadden begon
het te regenen. Nee, het zal toch niet en er werd al geroepen om terug te gaan. Maar zo
erg was het ook weer niet we duwden het buitje achter wat bomen en struiken af. De regenkleding bleef op een na in de tas. Wij gingen weer verder, nadat het stopte met de
regen. Met windkracht 5 in de poeperd naar Schoorl.
Dat het hard had gewaaid konden we wel zien: overal afgewaaide bladeren en takken,
soms hele grote dikke stronken. Deze tocht verdient eigenlijk een andere naam de Zigzag
tocht. Via Anna P naar Oude sluis, over de Ruigeweg naar Schagerbrug, langs de Grote
Sloot, waar geen einde aan leek te komen. Onderweg bij Sint Maartensbrug zagen we
nog een skelet van een huis staan; er zat geen pan meer op, zo hard had het toch niet
gewaaid. Onderweg was ook de snelle ploeg aangesloten, we hadden nu een peloton
van acht personen. Op naar Krabbendam met nog een klein stukje te gaan kwam Schoorl
in zicht. Op het koffie adres was het wat minder druk als anders, we namen ons bakkie
troost op het terras buiten onder de paraplu met terras verwarmers. Na de koffie weer
terug naar het noorden: ja heen mag je en terug moet je. Via Schoorldam West Friesedijk
naar Krabbendam naar de Ruigeweg dacht ik, nee er moest eerst nog een stukje dijk
genomen worden. Niet voor mij! In Burgerbrug kwamen weer samen. De wind was wel
wat afgenomen en via de Stolpen naar het Zand de Vlotbrug over naar het clubgebouw.
Onder het genot van de bekende spaatjes wit, rood geel bespraken we de rit van deze
dag. Er waren nogal wat aso’s op de weg, vooral wat automerken van de duurdere klassen die geen rekening hielden met medeweggebruikers. Maar we kwamen ook veel
vriendelijke bestuurders tegen, waar we voorrang van kregen, terwijl we er geen recht op
hadden. Dus het kan ook wel eens anders en dat mag ook gezegd worden. Toch nog een
veilige tocht gehad en weer tevreden huiswaarts.
W.R
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Tochtverslagen
Noordkaaptocht of Land uit Zeetocht?
Ja, daar sta je dan. Ik wil de route op mijn Garmin zetten, maar welke? Voor alle zekerheid zet ik ze er allebei op.
Maar er was nog een probleem: wie draait de bar? Ik bood mij aan, wat Ludwig zat nog op
zee, dus die redde het niet om aanwezig te zijn. Dus zondagmorgen om half 7 liep de
wekker af, daar was ik niet gelukkig mee! Maar voor volk en vaderland doe je het zonder
te mokken.
Bij aankomst bij de club was het erg rustig. Maar snel koffie zetten voor het geval het gebouw vol loopt. Het viel erg mee: er kwamen toch nog 11 fietsers. Het was superkoud deze morgen. Als je in het zonnetje reed, viel het wel mee. Maar de zon stond nog laag en
de bomen aan de verkeerde kant, dus reden we volop in de schaduw. De rit ging naar de
Langevliet, Zuidschinkeldijk, Schagen, Barsingerhorn, Wieringerwerf, en ja: ik had de goede route gekozen, want daar was de koffiestop: Land uit Zee!
Het was tot nu toe een gezellige rit met een lekker tempo (zelfs Willem moppert niet, dat
het een tandje terug moet). De terugtocht verliep soepel en we kwamen voldaan terug bij
het clubgebouw met 95 kilometer op de teller.
Eerst nog een lekker drankje genomen, het werden er uiteindelijk wat meer. Het was weer
gezellig en daarom toch nog even een pan bitterballen gebakken en dat ging er best in!
Alles even opgeruimd en tevreden weer naar huis gereden.
Groet van Toon en Rietje (want Rietje was mijn bar assistente)

KOP IN DE WIND
“Het leek of ik de wereld door een plastic boterhammenzakje zag.
Bomen als groene vlekken, de lucht een grijze deken. Ik voelde
een druppel over mijn slaap lopen. Mijn ogen bleven tranen. Heel
even slaagde ik erin de snelheidsmeter op mijn stuur af te lezen.
69 kilometer per uur. Dalen was een genot. Het fietsen werd
teruggebracht tot lef. Lef om hard te rijden.”
Bovenstaande is het begin van het verhaal “Bocht”. In dit verhaal vertelt Winfried
de Jong (bekend van o.a. het t.v.-programma 24 uur met…..) op treffende wijze,
hoe hij te hard op een bocht afgaat en welke dramatische gevolgen dat voor hem
zal hebben.
Het verhaal “Bocht” is een van de tien wielerverhalen in het boek “Kop in de wind”.
De verhalen spelen zich o.a. af in New York, Italië (bovenstaande), Frankrijk maar
ook in Nederland. In elk verhaal heeft Winfried een wonderlijke ontmoeting: in
Frankrijk krijgt hij massage van een wielerweduwe, op Manhattan trekt hij op met
de verwarde jongeman Trouble en in de Hollandse polder nadert hij met grote
snelheid een treuzelende meerkoet.
Ik heb het boek met groot plezier gelezen in de afgelopen periode. Een beetje ook
als surrogaat voor het echte fietsen, omdat ik weer eens door mijn rug ben
gegaan. Ik kan het jullie aanbevelen.
Zelf heb ik het boek geleend uit de Centrale Bibliotheek in Den Helder.
Fiets en lees voorzichtig
Johan Brand
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Suriname mei 1964/ juni 1965

Je bent 19 jaar en wil wat van de wereld zien. Backpacken wat de jongelui tegenwoordig doen was in die tijd nog niet zo populair. Dus besloten mijn jeugdvriend en ikzelf om te emigreren naar Nieuw Zeeland. Alles was rond, toestemming van de ouders diploma’s in het Engels vertaald en wat er nog meer
voor kwam kijken. Maar het lot was anders. Mijn vriend kreeg kennis aan een
blonde schone en het hele plan viel in duigen.
Korte tijd later kreeg ik een oproep voor de keuring van militaire dienst in
Amsterdam. Toentertijd kon je je opgeven om voor een jaar in Suriname te
dienen. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Je moest eerst in Nederland je opleiding voltooien en dan voor 12 maanden naar Suriname. Nadat je was uitgekozen om naar Suriname te gaan werd je in Ossendrecht er
voor klaar gestoomd, veel inentingen en alvast wat voorproeven van de Surinaamse keuken.
Suriname met als hoofdstad Paramaribo was van 1667 tot 1954 een kolonie
van Nederland en daarna een land binnen het koninkrijksverband. Het is
ongeveer 4 x groter dan Nederland en op dit moment wonen er iets meer
dan 500.00 mensen, waarvan het grootste gedeelte in Paramaribo. Op 25 november 1975
werd Suriname onafhankelijk en werden er dan ook geen Nederlandse militairen meer
naar Suriname uitgezonden.
12 Mei 1964 was het zover, uitgezwaaid door mijn ouders bij de sluizen van IJmuiden, koos het schip ‘De
Oranje’ van de K.N.S.M het ruime sop. De vaarroute
was eerst naar Engeland -Southampton vandaar naar
Madeira om te passagieren hierna volgde de grote oversteek naar Caraïbisch gebied. Via Curaçao, Barbados
en Trinidad om uit eindelijk te arriveren in Suriname Paramaribo een vaartocht van bijna 3 weken. De meeste soldaten gingen eerst naar Zanderij waar ook het
vliegveld van Suriname ligt voor een opleiding in het
oerwoud van 2 maanden om daarna ook naar Paramaribo te vertrekken voor de resterende 10 maanden in het
Prins Bernhard kampement.

Kees 8e van rechts

Er verbleven gemiddeld zo’n 200 militairen in Suriname en elke
2 maanden kwam er een nieuwe lichting en ging de oude weer
terug naar Nederland. Zelf ben ik rechtstreeks naar Paramaribo gegaan om daar als kok in de keuken te werken. Ik had in
Holland bij mijn vooropleiding de koksopleiding gevolgd in Leiden. Het voordeel van zo’n functie is, dat je nooit op appel
hoefde en ook nooit wacht loopt. Er waren twee buitenposten:
een aan de grens met Brits- Guyana- Nickerie en aan de andere kant van Suriname de grens met Frans-Guyana Albina. In
deze twee plaatsjes heb ik in de officiers keuken gestaan.
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In november 1964 kwam er hoog bezoek uit Nederland: toenmalig minister-president de Jong, dat kleine mannetje, en prinses Beatrix toen
nog prinses. Er werd hen een diner aangeboden midden in de bushbush. Ik mocht mee met de expeditie ver het oerwoud in met vele korjalen, proviand en dragers om de boten over de stroomversnellingen heen
te tillen, want we gingen stroomopwaarts. Alles was in orde gemaakt. Een
veldkeuken, totdat de sergeant-kok, die de leiding had werd gebeten door
een slang en met spoed terug moest naar Paramaribo. Aan mij om de
leiding van hem over te nemen, wat resulteerde dat ik na terugkomst in
Paramaribo, bij de commandant moest komen. Ik dacht: “oké er is vast
iets fout gegaan”. Maar tot mijn stomme verbazing werd ik door bijzondere verdienste bevorderd tot korporaal.
Na een mooi jaar kwam het eind in zicht en werden we afgelost door de
volgende lichting en voeren we met de Willemstad weer richting Nederland waar de familie en vrienden al hals reikend stonden te wachten op
de aankomstkade in Amsterdam.

Kees uiterst rechts

Thuisgekomen wachten me nog een groots onthaal nadat ze me een jaar
niet hadden gezien en gehoord. We mochten wel in augustus een bandje
inspreken, dat werd dan opgestuurd en kon het thuisfront dat met de
Kersttijd afluisteren. Alle communicatie die we heden ten dagen voorhanden hebben was er in die tijd niet. 5 jaar geleden ben ik nog een keer terug geweest met een reis van de TRIS( staat voor troepenmacht in Suriname), er was in die jaren weinig veranderd: het kampement stond er ook
nog, wel als bouwval maar ik kon nog zien waar ik destijds sliep en de
keuken was geheel ontmanteld.
Het was een mooi en bijzonder jaar, en veel gezien.
Kees Winter.
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Voeding voor, tijdens en na fietstochten
Met juist samengestelde dagelijkse voeding kan je je sportprestaties verbeteren.
Het voordeel van speciale sportvoeding
is dat het, afhankelijk van het toepassing, in de juiste verhouding koolhydraten (brandstof), vetten (brandstof
en bouwstof), eiwitten (bouwstof),
vitaminen (zo is bij een hoog energieverbruik meer B complex en C nodig)
en mineralen (bij duursporters is de
behoefte aan ijzer, magnesium en
zink groter) bevat. Bovendien is speciale sportvoeding vaak gemakkelijker in gebruik en beter verteerbaar.
Eten en drinken voor, tijdens en na een
fietstraining / toertocht is afhankelijk
van veel factoren. Als inleiding hierbij
voorbeelden om rekening mee te
houden. Voor het werk fietsen of s'avonds voor het slapen. Tijdens een lange duurtraining. Na afloop van een zware intervaltraining. Voor of na een toertocht. Op een warme zomerdag hartje zomer.
Voor een fietstraining
Het gebruik van voeding voor een fietstraining is afhankelijk van de soort training dat je
gaat doen en gevoeligheid van je maag en darmstelsel.
Wanneer je maag en darmstelsel gevoelig is: gebruik dan twee uur voor je training geen
uitgebreide vaste maaltijd.
Als je 's avonds gaat trainen: kan je het beste voor de fietstraining iets lichts
(rijst, boterham met jam, yoghurt, ect) gebruiken en pas na de training de warme maaltijd.
Wanneer je op een warme dag een lange duurtraining gaat doen kan je het beste voor de
training extra drinken. Je maag kan per kwartier ongeveer 250 ml (een groot glas water) verwerken.
Voor een toertocht
Drink (vooral op warme dagen) meer. Door het gebruik van extra koolhydraten kan je sowieso meer vocht vasthouden.
Gebruik geen alcohol de avond voor een tocht. Helemaal niet als het warm weer kan worden. Zelfs een beetje alcohol s' avonds voor een toertocht vermindert het vermogen
om in warm weer te fietsen.
Gebruik zeker twee uur voor de toertocht geen vet. Een hoog vetgehalte in het bloed belemmert het gebruik van koolhydraten. Vetverbranding levert per liter zuurstof minder
energie dan koolhydraatverbranding. Per liter zuurstof leveren koolhydraten 5 kcal en
vetten 4,7 kcal. Vooral bij langdurige inspanningen is dit verschil (zo'n 7%) niet onbelangrijk.
Gebruik een half uur voor de start een sterke bak zwarte koffie: cafeïne stimuleert vetverbranding. Tip: ga wel na of je koffie kan verdragen tijdens een inspanning.
Koolhydraatstapeling.
Deze methode gebruik je bij de voorbereiding van fietstoertochten waarbij de koolhydraatvoorraad (of glycogeenvoorraad) in je spieren en lever grotendeels verbrand gaat
worden. Dat is het geval bij tochten langer dan twee uur. Koolhydraatrijk voedsel: pasta, rijst, aardappelen, fruit (bananen!), brood, suiker, vruchtensappen, frisdrank, zoet
beleg, ontbijtkoek.
Zie ook: Koolhydraatrijke voedingstabel.
Koolhydraatarm voedsel: kaas, vis, kwark en vlees.
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Tijdens een toertocht
Tijdens een zware training of op een warme dag kan het vochtverlies oplopen tot een liter
per uur. Bij een vochtverlies van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het prestatievermogen duidelijke achteruit. Drink daarom voor,
tijdens (per kwartier 100-250 ml) en na het sporten voldoende.
Bij een hoge omgevingstemperatuur en een hoge vochtigheidsgraad en slechte ventilatie is
het vochtverlies hoger dan een liter per uur.
In je spieren en lever zit 300 tot 700 gram glycogeen opgeslagen. Deze voorraad is voldoende voor ongeveer anderhalf uur intensieve inspanning. Het lichaam kan maximaal
circa 80 gram (320 kcal) koolhydraten per uur opnemen uit de voeding. Gebruik daarom
tijdens langdurige inspanningen extra koolhydraten (40 - 60 gram per uur) om de glycogeenvoorraad te sparen. Gebruik daarbij ook voldoende vocht (500 - 750 ml per uur).
Gebruik ook niet te veel koolhydraatrijke sportdranken: je maag kan niet meer dan 60-80
gram koolhydraten per uur verwerken.
Experimenteer niet met sportvoeding en sportdrank tijdens toertochten. Je kunt de weken
voor de tocht nagaan of een merk je bevalt.
Voorbeeld energieverbruik.
Een toerfietser van 70 kg gebruikt tijdens een toertocht van 100 km in 4 uur (dus: 25 km/
u) ongeveer 2800 kcal. Voor de start zit in de spieren en lever van tussen 400 tot 500
gram glycogeen opgeslagen. 1 gram glycogeen levert 4 kcal. Dus totaal gemiddeld 1800
kcal (4 x 450 gram glycogeen).
Het percentage vetverbranding is naar schatting 25
%, dus 600 kcal (2800/4). Deze fietser kan het beste tijdens de tocht 400 kcal (2800 - 1800 - 600) gebruiken in de vorm van sportdrank of energy gel.
Ook moet hij of zij voldoende drinken: per kwartier
100-250 ml. Meer drinken dan een liter per uur
heeft geen zin omdat het lichaam niet meer vocht
kan verwerken.
Na afloop van een fietstraining of toertocht
Eet na afloop van een toertocht of zware training flink
wat koolhydraten. Hoe eerder, hoe beter dat is voor
het herstel. Probeer na afloop per half uur zo'n 40
gram gemakkelijk verteerbare en goed opneembare koolhydraten te gebruiken. Hierbij kan je denken
aan: pasta, rijst, aardappelen, bananen, brood, suiker, zoet beleg en koolhydraatsupplementen. Probeer per kwartier ook kwart liter te drinken. Normaal is op deze wijze binnen
48 uur de energievoorraad herstelt.
Geen trek? Probeer dan toch wat te eten. Door langdurige inspanningen wordt het hongergevoel verminderd.
Probeer eens een hersteldrankje bestaande uit 70% eieren en 30% melk of 50% melk en
50% aardappelen.
Algemeen
Speciale sportvoeding kan je prima gebruiken de uren voor en tijdens toertochten en na afloop om het herstel te versnellen. Als sporters moet je ook je dagelijkse voeding aanpassen. Ook voor niet sporters is het verstandig hun eetgewoontes in de gaten te houden:
vaak wordt er te veel vet gebruikt.
Verhouding koolhydraten, eiwitten en vetten
Omdat duursporters veel koolhydraten verbruiken moeten ze koolhydraatrijk eten. De
geadviseerde voedingspercentages voor duursporters is: 60% koolhydraten, 15 % eiwitten en 25 % vetten. Vaak wordt er door sporters te veel vet en te weinig koolhydraten
gegeten. Zorg ook voor voldoende eiwitten. Een tekort aan eiwitten gaat ten koste van
spiermassa. Het eiwitaandeel in de totale energiewaarde van de maaltijd mag echter ook
niet te groot worden: nooit meer dan twintig procent.
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Rekenmachine calorietabel
Met de Rekenmachine calorietabel kan je bovengenoemde voedingspercentages bepalen. Het is niet nodig om vaak aan de slag te gaan met deze tabel. Om een goede schatting te krijgen van de voedingspercentages bepaal je deze op enkele gemiddelde dagen.
Hetzelfde doe je op een caloriearme en calorierijke dag. Je kunt ook tijdens een normale
week je totale calorieverbruik en de daarbij behorende percentages bepalen en dan delen door zeven. Hierna heb je een betrouwbaar inzicht in je dagelijkse calorie inname en
voedingspercentages.
Drink minstens 1,5 liter vocht per dag. Koffie, thee en alcoholische dranken (niet meer dan
twee per dag) mag je ook meetellen, ondanks dat je wat vaker naar de toilet moet.
Hoe rijper een banaan is hoe meer enkelvoudige koolhydraten deze bevat. Hierdoor is een
rijpe banaan een snelle energieleverancier. Een nog groene banaan bevat veel meer
samengestelde koolhydraten.
In ontbijtkoek zit weinig vet en veel koolhydraten. Dus heel geschikt voedsel voor duursporters. Voedingswaarde per 100 gram: vet 1 gram, koolhydraten: 70 gram en eiwit 2.5
gram.
Bij isotone sportdrank is de concentratie hetzelfde als in het bloed. Isotone sportdranken
worden daarom het snelst door het lichaam opgenomen en dus het meest geschikt als
sportdrank.
Bij duursporters is vooral een vitamine B1 en B2 tekort mogelijk, wegens een hoog energieverbruik. Vitamine B is nodig bij de afbraak van koolhydraten: bij elke 1000 kcal opgenomen door koolhydraten moet 0,5 mg B1 en 0,7 mg B2 worden gebruikt.
Bij loopwedstrijden zie je vaak bij de finish bananen en sinaasappels liggen. Dat is niet opvallend: energierijk voedsel (bananen) en sinaasappels zijn vitamine C rijk.
Ook zie je soms na afloop winegums liggen: zijn gemaakt van het eiwitrijke en energierijke
gelatine.
Bruin bier is ook goed voor het herstel. Een pilsje kan je beter niet gebruiken: het onttrekt
vocht uit je lichaam.
Overgenomen van: Wielersport Info.nl
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TOERFIETSPRGRAMMA 2020
van de RTV TOON JACOBS
Datum
4-okt
13-okt

Tijd
08.30
08.30

Soort
CT
CT

KM
65/07
55/01

Koffiestop

Kolhorn
Schagen

Naam tocht
Nazomertocht
Schagertocht

Toerleider

Bardienst
Ludwig
Kees

Schooten Plaza
Vrede en Vrijheid 8
1785RM Den Helder
Tel: 0223 – 66 83 24

info@brunabonte.nl

Dorperweerth
Drooge Bol 1034-1035
1788VA Julianadorp
Tel 0223 – 64 41 13

Postnl Punt voor al uw postzaken en RDW diensten

Boeken, tijdschriften en wenskaarten. Kantoorartikelen, Rookwaren,
Computer Cartridges, Staatsloterij, Lotto/Toto en Krasloten

Het adres voor:

Bonte

