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die berg wat geen berg wordt

Als je op de p.c. diebergkomter
zoekt, kom je terecht bij verslagge-
ver Thijs Zonneveld. Het zal nog wel
een paar eeuwen duren, maar uit-
eindelijk komt tie er. Ga der maar
even voor zitten dan zal ik het pro-
beren uit te leggen. Ergens in de
polder of op zee zal er ruimte komen
voor 3 afgedankte boorplatforms.
Deze 3 van 1500 meter hoog wor-
den aan elkaar verbonden met
boven een sneeuwvlakte.

Daarop kan een skipiste, rodel-
baan en alle wintersporten beoe-
fend worden. In het geheel kan een
overdekt voetbalstadion van 100.000
bezoekers komen. Er is ook ruimte
voor tennisbanen en allerlei bui-
ten- en binnensporten. Sportpalei-
zen, hotels en revalidatieklinieken
voor geblesseerde sporters.
Centraal komt er een lift zodat we
bv. ons clubhuis kunnen bezoeken
op 1000 m. Het mooist komt nu.
In en om dit spektakel komt er een
fietsweg van wel 50 km. met veel
klimwerk. Er kan ook in de winter
met neerslag gedeeltelijk overdekt
worden gefietst. Mijn uitgevonden
met armen en benen aangedreven
ligfiets kan daar getest worden. We
hoeven geen 1000 km. met de auto
te rijden om een berg te beklim-
men. De naam van dit geraamte zal
bepaald worden door de hoofd-
sponsor. Die berg wat geen berg
wordt komt er, maar we moeten wel
geduld hebben.
                 
               
 
                Ingezonden door :
               
 
                Toon. B. te Duiven

rectificatie
In de vorige column van Toon B. te
Duiven is een redactionele fout
geslopen. In plaats van Smokse
Hannie had hier Smokse Hanne
moeten staan. De schrijver stond
erop dat dit werd gerectificeerd.
Toon bij dezen.
De redactie

Ledenmutatie
Nieuwe leden
Nick Menting
Teo Boonstra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen lid meer per 1 januari 2016
Monique Bisseling
Sjoerd Nijenhuis
Grietje Hilhorst
Robert Hilhorst

van de
redactie

Wanneer de blaadjes gaan
verkleuren
en de bomen zich wederom van
hun hoofdbedekking ontdoen,
de dagen zich langzaam gaan kor-
ten,
betekent dat het einde van weer
een fietsseizoen.
 
Uitgeputte stalen rossen worden
gepoetst
Tot blinkend schone "beste paar-
den van stal"
worden ze vertroeteld en gekoes-
terd.
Mogen in rust wachten op het
seizoen
dat zeker weer komen zal.
 
In grote groepen gingen ze 'ten
strijde'
Kop over kop met de ridders op hun
rug,
vechtend tegen de elementen
ieder op z'n eigen niveau maar allen
even vlug
 
Met 't stoom uit hun neuzen
joegen ze door 't Geldersch land
en ook buiten de landsgrenzen
over bergen en door dalen streden
zij
nagenoeg hand in hand.
 
Nu mag het dus wat kalmer
maar komt bij sommigen het werk-
paard van stal.
Nattigheid, de kou, besmeurd met
modder
Een stevig onderstel dat deze
wintertijd
trotseren zal.
 
Fietsridders- en ridderinnen
Geniet van al het moois dat
dat de komende maanden zal
brengen,
want met al het feestgedruis in
december
zullen de dagen in januari bijna
onopgemerkt
langzaam weer gaan lengen.
 
Namens de redactie:
Gerard Hoebeke, Virginie Wassink
en Plauschi Modica
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Een nieuwe naam….. 

Goudhaanstraat 1 , 6921 GT Duiven 
0316‐261685 
info@fysiospecialistenduiven.nl 
www.fysiospecialistenduiven.nl 
 
Dorpstraat 17, 6923 AB Groessen 
0316‐540401 
 
 

 
Uw praktijk voor: 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Cranio‐sacraal therapie 
Viscerale therapie 
Bekkentherapie 
Kinderfysiotherapie 
Kaakfysiotherapie 
Sportmedisch advies 
 

Advies en behandeling zijn zonder verwijzing mogelijk. 
Kijk voor verdere informatie op onze site: 

www.fysiospecialistenduiven.nl 
 

Doetinchemseweg 71  •  7007 CB  Doetinchem
0314 - 330921  •  www.pedaleur.nl

GEPASSIONEERD
Wielerhuis de Pedaleur heeft een 
passie voor fi etsen! In onze winkel 
van 2.000 m² en in 8 webshops 
laten we u zien wat die passie 
inhoudt. Racefi etsen, mountain-
bikes, e-bikes, stads- en trekking-
fi etsen, kinderfi etsen, kleding, 
tassen en heel veel accessoires; 
wij hebben het allemaal voor u!

Welkom bij
Wielerhuis de Pedaleur
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Siem on toer
Ingezonden door:
Siem Hoogervorst
 
Via Verde ( Groene wegen)
Spanje heeft negenduizend kilome-
ter in onbruik geraakte spoorwe-
gen. Sinds begin jaren negentig zijn
daar zo'n vijftienhonderd kilometer
van getransformeerd in goed toe-
gankelijke paden waar alleen wan-
delaars- fietsers en paarden wel-
kom zijn. Ze zijn meestal geëgali-
seerd met gravel soms ook stukken
die geasfalteerd zijn. Ze zijn over
het algemeen aangelegd in het
begin van de vorige eeuw en eigen-
lijk nooit bedoeld voor publieksver-
voer. De meeste waren gemaakt om
goederen te transporteren van fa-
brieken of mijnen, of om soldaten
te vervoeren. Ze zijn destijds vaak
betaald door buitenlandse inves-
teerders, bijvoorbeeld de Fransen
of  de Engelsen. Na sluiting van de
mijnen werden ze overbodig.

La Fresneda
Vorig jaar hebben wij op weg van
Altea naar huis 9 dagen op cam-
ping La Fresneda bij het middel-
eeuwse dorpje met dezelfde naam
in de streek Matarrana gestaan.
Deze streek wordt gekenmerkt
door een heuvelachtig landschap
met middeleeuwse dorpjes, olijf-,
amandel- en wijngaarden en wordt
geflankeerd door het natuurreser-
vaat “Los Puertos de Beceita” waar
de steenbok nog veelvuldig voor-
komt. De streek wordt doorkruist
door vele onverharde paden van-
waar je nog het best te voet van het
wisselend landschap, de flora en
fauna kunt genieten. Wij hebben
daar dan ook een aantal werkelijk
geweldig mooie wandelingen ge-
maakt. Ook loopt niet ver van deze
camping de Via Verde de “Val de
Zafan”.
De “Val de Zafan” is een spoorweg
project die nooit werd voltooid. Al
in 1863 is geprobeerd een smal-
spoorlijn te realiseren van de haven
van San Carlos de la Rapita aan de
Middellandse Zee naar Teruel in
het binnenland. De Spanjaarden
verwachtten een inval van de Fran-

sen over de Pyreneeën. Een na-
tuurlijke verdedigingslijn was de
rivier de Ebro en men bedacht om
een spoorlijn langs de zuidelijke
kant van de rivier aan te leggen om
troepen aan te kunnen voeren.
Echter de voorbereidingen gingen
moeizaam; de geplande startda-
tums werden steeds verlaat en pas
in 1891 werd met de aanleg begon-
nen. Eenmaal bezig met de aanleg
ging dat ook veel trager dan ge-
pland. Daarbij kwam nog een bloe-
dige burgeroorlog van 1936 tot
1939 en is men niet verder geko-
men dan van Alcaniz tot Tortosa
bijna 100 km. Hij heeft nooit ge-
diend waar hij voor bedoeld was.

tunnel

La Fresneda ligt ongeveer halver-
wege tussen Alcaniz en Tortosa,
dus voor ons was het heen en terug
naar beide plaatsen ongeveer 100
km. Op onze trekking fietsen prima

Ebro

te doen om op één dag naar Alcaniz
en één dag naar Tortosa te fietsen.
Naar Alcaniz vonden wij het een
beetje vreemd, want tot Valdear-
gorfa hadden wij asfalt maar daar-
na werd het geen fijn gravel maar
grof steen en tot onze verwondering
was de tunnel die wij tegen kwa-
men afgesloten met gaas.
Gelukkig stond een klein hekje
open en konden wij de lange don-
ker tunnel door. Ook het einde van
de tunnel was afgesloten en er
stond ook hier alleen een klein
hekje open. Later op de camping
werd ons verteld dat deze tunnel
geheel afgesloten moest zijn omdat
er instortingsgevaar was.  Dit hele
traject was eigenlijk afgesloten, dat
hebben wij dan weer, mede hierom
zijn we via de normale weg terug
gefietst.

Naar Tortosa zijn wij via de norma-
le weg gegaan. Hadden we dat maar
niet gedaan want alleen het eerste
stuk langs de Ebro was redelijk
vlak maar daarna ging de weg al-
leen maar stijl omhoog en omlaag
dus het was flink trappen. Terug
over de Via Verde ging het een stuk
gemakkelijker. Waarom zijn deze
trajecten zo in zwang bij fiet-
sers??????? .
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Siem on toer
vervolg

Zoals al is geschreven zijn het
spoorlijnen die geen dorpen of ste-
den aandoen, dus je fietst bijna het
hele traject dwars door de prachti-
ge natuur van olijf – amandel- en
wijngaarden. Omdat een spoorlijn
nooit meer hoogteverschil heeft
dan 4 % maar toch de kortst mo-
gelijke route volgt, fiets je het ene
moment tussen metershoge wallen
door een heuveltop op of als de top
te hoog is door een tunnel en het
andere moment over een brug en
kijk je tientallen meters diep het
ravijn in; afwisseling ten top. Je
komt alleen maar fietsers en wan-
delaars en een enkele paard tegen,
dus geen last van gemotoriseerd
verkeer. De verkeerde weg nemen
is bijna onmogelijk en als de koffie
lip hangt dan staan er bordjes die
je naar de dorpjes verwijzen voor
een heerlijke café con leche. Dus
genieten in optima forma.
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Lens Lock™ System 
evil eye halfrim pro. The patented Lens Lock™ 
System lets you quickly change your lenses to 

support your vision — adidas.com/eyewear

see better.
be better.

adidas_BIKE2012_COOPAD_A5_hoch.indd   1 16.02.12   18:30

Ik schijf deze “Siem on toer” eind
september. Begin oktober gaan wij
weer richting het zuiden; eerst naar
Bedoin aan de voet van de Mont
Vetoux die we natuurlijk gaan be-
klimmen en daarna naar even
boven Valencia waar de Via Verde
Ojos Negros ligt, een 173 km lange
ex spoorlijn. In de volgende Derail-
leur laat ik onze belevenissen van
deze groene route weten.
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etappe schema Tour de France 2016
 

Rit 1 (2/7) Mont-Saint-Michel – Utah Beach 188 km.
Rit 2 (3/7) Saint-Lo – Cherbourg 182 km.

Rit 3 (4/7) Granville – Angers 222 km.
Rit 4 (5/7) Saumur – Limoges 232 km.

Rit 5 (6/7) Limoges – Le Lioran 216 km bergop.
Rit 6 (7/7) Arpajon-sur-Cere – Montauban 187 km .
Rit 7 (8/7) L'Isle-Jourdain – Lac De Payolle 162 km .

Rit 8 (9/7) Pau – Bagneres-de-Luchon 183 km.
Rit 9 (10/7) Vielha (Spa) – Arcalis (And) 184 km bergop.

 
11 juli rustdag in Andorra.

 
Rit 10 (12/7) Andorra (And) – Revel 198 km.

Rit 11 (13/7) Carcassonne – Montpellier 164 km.
Rit 12 (14/7) Montpellier – Mont Ventoux bergop 185 km.

Rit 13 (15/7) Bourg-Saint-Andeol – La Caverne du Pont d'Arc tijdrit 37 km.
Rit 14 (16/7) Montelimar – Villars-les-Dombes 208 km.

Rit 15 (14/7) Bourg-en-Bresse – Culoz 159 km.
Rit 16 (18/7) Moirans-en-Montagne – Bern (Zwi) 206 km.

 
19 juli rustdag in Bern (Zwi).

 
Rit 17 (20/7) Bern (Zwi) – Finhaut- Emosson 184 km bergop.

Rit 18 (21/7) Sallanches – Megeve 17 km klimtijdrit.
Rit 19 (22/7) Albertville – Saint- Gervais Mont-Blanc 146 km.

Rit 20 (23/7) Megeve – Morzine 146 km.
Rit 21 (24/7) Chantilly – Parijs 113 km.
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NK toerfietsen 2015

kampioenen

Bijna  op het podium!!
 
Dit jaar speelde het NK Toerfietsen
in Dieren af, een soort van “thuis-
wedstrijd”. Uiteraard was TC Dui-
ven ook van de partij, één team
bestaande uit 7 personen, te
weten:
Geert Evers, Gerard Hoebeke, Ben
Janssen, Hennie en Siem Hooger-
vorst, Ton Kok en Carla van Lies-
hout. Jan Willems zou aanvanke-
lijk ook meedoen maar wegens de
nare gevolgen van een valpartij
moest hij verstek laten gaan, jam-
mer!
Door omstandigheden was er dit
jaar niet veel ruimte geweest om te
trainen voor dit kampioenschap
maar we zijn stuk voor stuk routi-
niers dus dat was uiteraard geen
probleem.
  koploper

Zaterdag 29 augustus was het dan
zover. Aanvankelijk hadden we het
idee opgevat om fietsend naar Die-
ren te gaan maar toen puntje bij
paaltje kwam bleek dat toch een
brug te ver.
Om half negen in Dieren afgespro-
ken zodat we nog gezellig een kopje
koffie konden drinken. Vorig jaar
hadden we van begin tot eind regen
gehad maar nu was er zon, zon en
nog eens zon. Het terrein was ge-
zellig ingericht, er stond een hele
grote tent,er waren verschillende
kraampjes en er was een ruimte
waar de fietsen veilig konden wor-
den gestald. De sfeer was goed, we
waren ontspannen en hadden er
zin in.
 
Om 09.00 uur gaf de wethouder
van sport het startschot middels
een kanonschot, wat een zeer
harde knal en veel rook veroor-
zaakte. Hij had er duidelijk veel
plezier in, dat was te zien aan zijn

brede glimlach. Om precies 1 mi-
nuut over half tien mochten wij
vertrekken, nadat de speaker ons
had voorgesteld aan het publiek:
“het team TC Duiven bestaande uit

uitsluitend kampioenen, Ben kam-
pioen banden verwisselaar, Geert
en Gerard kampioen koprijders,
Hennie en Siem kampioen wereld-
fietsers, Carla kampioen mee fiet-
sen en Ton kampioen sportschool
bezoeker. Een kampioensteam
waar rekening mee gehouden dient
te worden en die alleen maar gaan
voor de 1e plaats”.
En weg waren we.
 
Direct na de start ontstond er al
een panieksituatie, het was duide-
lijk hoorbaar dat mijn fiets niet
soepel reed. Ton greep in en liet mij
stoppen. Met een deskundige blik
bekeek hij mijn fiets en gelukkig
kon hij vaststellen dat het meeviel,
er zat een blaadje onder mijn rem-
blokje. Het was een kort oponthoud
maar dit had ons tijd gekost wat
we in het verdere verloop weer
moesten compenseren. De route
bracht ons naar Loenen en van
daaruit gingen we het bosgebied in
waar er geklommen moest worden.
Ondanks de druk van het willen
presteren konden we toch nog ge-
nieten van de natuur en het zon-
netje.
Aan de Beekbergerweg hadden we
onze eerste pauze. De tijd wordt
dan stil gezet zodat je zelf kunt
bepalen hoe lang je hier over doet.
Het was goed verzorgd, er was
drinken, snoepjes, ontbijtkoek,
bananen, mueslirepen, heerlijk.
 

Een beetje aangeslagen kwamen
we weer in Dieren voor de grote
pauze, de tijdregistratie stopte en
de lunchpakketjes konden worden
afgehaald. We hadden geen idee
hoe we er nu voor stonden, maar
we hoopten dat het allemaal zou
meevallen. Wat we toen niet wisten
maar nu wel, is dat we op dat mo-
ment op de eerste plaats stonden!!!
Wij waren op dat moment het al-
lerbeste team, we waren koploper!!
Helaas heeft dit niets te betekenen,
het gaat immers om de einduitslag,
maar toch.
De lunch smaakte verder prima en
de sfeer was goed. Vanaf 12.15 uur
mocht je weer vertrekken voor de
tweede helft dus we maakten ons
rond die tijd op om weer op de fiets
te stappen.
 
Het derde en vierde gedeelte van de
wedstrijd verliepen zonder noe-
menswaardige gebeurtenissen. Er
moest nu veel geklommen worden
maar dat zijn wij wel gewend. We
bleven tijdens de gehele rit gecon-
centreerd bezig met onze snelheid
maar konden toch ook genieten
van de omgeving. De Veluwe is en
blijft een prachtig gebied en zeker

zie vervolg pag 11

Het tweede gedeelte ging weer
richting Loenen en van daaruit via
rustige weggetjes naar het Apel-
doornsch Kanaal. Na enige tijd
langs het kanaal te hebben gefietst
kwamen we steeds meer teams
tegen die terug fietsten. Aangezien
we geen pijlen meer zagen kwamen
we al snel tot de conclusie dat ook
wij verkeerd waren gefietst, we
hadden een afslag gemist! Geluk-
kig had Geert een routebeschrij-
ving gekregen bij de start en daar-
in stond het dorp Hall vermeld. In
plaats van terug te fietsen zijn we
doorgefietst naar Hall en hebben
daar de route opgepakt. We wisten
niet hoeveel kilometers we nu te
veel of te weinig hadden gefietst
dus het werd gissen naar ons
tempo.
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Altijd�de�laatste�tips�en�ideeën?��Wordt�lid�van�Intratuin�Bl@d�via� www.intratuin.nl�

Intratuin�Duiven�
Lithograaf�1�

6921�VA��Duiven�

Tel:�0316�-�26�21�36�

Fax:�0316�-�26�25�45�

Koffie terras 
binnen & buiten

Annemarie Welling
06 - 3070 6539

Rijnstrangenweg 15 - 6923 SL Groessen 
0316 - 342 396

annemarie@tekenburo-welling.nl

Koffie terras 
binnen & buiten

Annemarie Welling
06 - 3070 6539

deadline kopij, volgende uitgave: 30 januari
2016
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NK toerfietsen 2015 (vervolg)

 
Het zou nog een tijdje duren voor-
dat de einduitslag bekend zou
worden gemaakt dus we hadden
tijd zat voor een heerlijk drankje in
het zonnetje op het terras. Ton was
inmiddels naar huis gegaan en Ben
keek ondertussen naar het voet-
ballen van zijn zonen.
Op een gegeven moment begon de
speaker met de einduitslag dus
onze aandacht werd getrokken.

Zoals ieder jaar worden teams op
de plaatsen 10 tot en met 4 ge-
noemd voordat de nummers 1 t/m
3 bekend worden gemaakt. De
tiende plek was voor FTC Emmen
en zo ging het door naar nummer
9, 8 en 7. Daarna verzwakte onze
aandacht een beetje aangezien we
niet echt rekenden op een nog ho-
gere klassering. Totdat we plots
onze naam hoorden, TC Duiven op
de 4e plaats!!! We waren helemaal
verrast maar hartstikke blij en
trots, 4e in een veld van 49 teams.
Dit was onze beste prestatie ooit en
dat mocht gevierd worden. Dat
hebben we dan ook gedaan, 's
avonds, met een etentje bij de Chi-
nees.
 
Einduitslag:          verschil totaal:
TC Zevenhuizen,              00:07:03
De Bruchemse Stampers,   00:07:08
TOS,                                 00:07:48
TC Duiven,                         00:08:04
laatste
ATVRuitenDrieTeam,        00:36:22

in deze periode als de hei in bloei
staat. Toen we weer in Dieren aan-
kwamen waren we dik tevreden
over onze prestatie.

 

Het NKT is een regelmatigheids-
koers. Van tevoren is door de
teams een gemiddelde snelheid
opgegeven die ligt tussen de 18
en 28 km per uur. Diegene die
het opgegeven gemiddelde zo
dicht mogelijk benadert is de
winnaar. De tijdmeting ge-
schiedt via elektronische waar-
neming via een chip op de fiets.
 
Ingezonden door:
Carla van Lieshout
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weet jij waar je rijdt?
Ingezonden door Vincenzo Modica
 
De Posbank
 
De Posbank is een stenen bank die
in 1918 aan de rand van Herikhui-
zerveld is geplaatst, ter ere van het
zilveren jubileum van de tweede
voorzitter van de ANWB en hoofd-
consul de heer G.A. Pos. Dhr. Pos
heeft ervoor gezorgd dat duizenden
Nederlanders de schoonheid van
de natuur hebben leren kennen,
waarderen en liefhebben. Deze
bank is daarom ook geplaatst op
een hoog punt, met een prachtig
uitzicht op de natuur. In de volks-
mond heeft het aangrenzende na-
tuurgebied, Nationaal Park de Ve-
luwezoom, ook de naam 'Posbank'
gekregen.
 
 
 

 
't Peeske
 
t Peeske, een naam die afkomstig
is van het Latijnse woord "pas-
cuum", dat vruchtbare plek of wa-
terrijke weidegronden betekent. '-
Pascuum' is afgeleid van het Latijn-
se werkwoord 'pascere'. 'Pascere'
betekent voeden of tegoed doen.
 
 

Italiaanse weg
 
In 1848 liet de eigenaar van de
gronden ter plekke, J.A.P. Baron
van Brakell van kasteel Doorwerth,
een verbindingsweg aanleggen
tussen de Fonteinallee en de twee
jaar eerder aangelegde Wolfhezer-
weg. Vanwege de haarspeldboch-
ten in deze nieuwe weg (nabij de
Fonteinallee) die Van Brakell in
Italiaanse bergwegen ook gezien
had, werd de naam Italiaanseweg.
Overigens werd de weg aangelegd
langs de al bestaande oude beu-
ken, die in vroegere jaren geplant
werden op de scheiding van perce-
len en derhalve scheibomen wor-
den genoemd. De beuken langs het
noordelijke gedeelte van de Itali-
aanseweg (tussen Kerklaan en
Utrechtseweg) zijn zo'n 300 jaar
oud.
 
 
 
Lange Juffer
 
Deze laan loopt van het Hof te
Dieren (anwb paddestoel 350) naar
een Jachthuis in/aan de Imbos
(anwb paddestoel 353).
De laan was vroeger waarschijnlijk
een belangrijke weg in dit deel van
de Veluwe en is ouder dan de later
aangelegde 14-lanen van de Caro-
linaberg.
In 2005 is het smalle fietspad langs
de Lange Juffer verbreed tot 2
meter. Het pad heeft een totale
lengte van 6750 meter en is een
zeer druk bereden recreatieve

route op de Veluwe. De Lange Juf-
fer ligt in de gemeenten Rheden en
Rozendaal.
 
Naamgeving Lange Juffer
 
Lang: Het is een van de langste
lanen op de Zuid-Oost Veluwe.
 
Juffer: Rond naaldhout werd in
verschillende klassen ingedeeld:
ellens, kolders, juffers en sparren.
De afmetingen bepaalden tot welke
klasse de stam behoorde. Zo werd
een stam een juffer genoemd, als
die de volgende afmetingen had:
lengte 15-30 voet (4-8 meter) en
diameter aan de top 6-12 centime-
ter.
 
Juffer of joffer:  Een oude bena-
ming voor een juffrouw. Men vond
dat vroeger (ook) een treffende
omschrijving voor een lange smal-
le stam. In deze tijd hebben we het
omgedraaid en noemen nu een
slanke juffer een slanke den. Maar
dat is dan weer geen aan de hout-
handel ontleende uitdrukking.
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Hallo fiets(t)ers
 
Er is mij gevraagd om me even kort
voor te stellen in het clubblad.
 
Mijn naam is Teo Boonstra ( in-
derdaad zonder h), ik ben 50 jaar
en woon al sinds 1994 in Duiven.
Ik ben getrouwd met Janet en
samen hebben we twee dochters. 
 

wie ben ik
Ik werkte tot vijf jaar geleden aan
de Velperweg in Arnhem en ging
nagenoeg elke dag op de fiets naar
het werk op en neer. Vijf jaar gelden
besloot mijn werkgever dat het
werk verplaatst moest worden en
werd het carpoolen met een paar
collega's naar Deventer.
 
Omdat ik het fietsen miste heb ik
toen een eenvoudige racefiets ge-
kocht met de bedoeling om in het
weekend bij mooi weer een tochtje
te maken. Een bijkomend voordeel
van het carpoolen, bleek de moge-
lijkheid te zijn om 's morgens de
fiets achterin of achterop de auto
mee te nemen, en 's middags terug
te fietsen naar huis. Dit is een ritje
van 47-60 km afhankelijk van de

route, en dit probeer ik een a twee
keer in de week te doen. Dit regel-
matige fietsen beviel zo goed dat ik
vorig jaar besloot een iets betere
fiets te kopen, dat is een Giant TCR
geworden.
 
De reden om lid te worden van de
TC Duiven is om ook in het week-
end leuke tochtjes te maken en dan
niet in mijn eentje. Van een aantal
leden had ik gehoord dat het een
leuke vereniging is. De ritten die ik
toe nu toe mee heb kunnen doen
hebben dit bevestigd. De groepen
waren gezellig, en de gefietste rou-
tes waren door mooie gebieden. Ik
hoop daarom nog vaak met jullie te
fietsen maar dat zal door de winter
eerst op een wat lager pitje staan
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fietsen  
met stijl!
De beste  
e-bikes
voor de  
laagste prijs!

wie ben ik
(vervolg)

Mijn naam is Nick Menting, ik
ben 27 jaar en woon in Duiven.

Na een aantal jaren op de MTB te
hebben gefietst, werd mijn interes-
se voor de racefiets steeds groter.
Eind vorig jaar ben ik overstag
gegaan en heb ik een Cube race-
fiets gekocht. Dit is voor mij een
zeer goede keus geweest.
Naarmate de maanden voorbij
streken en de nodige km's op het
tellertje kwamen te staan, werd ik
toch nog vaak ingehaald door grote
groepen fietsers, veelal in dezelfde
clubkleding. Dit wou ik natuurlijk
ook. Ik ben rond gaan kijken of er
in Duiven ook een Tourclub zat. Zo
ben ik bij Tourclub Duiven terecht
gekomen en heb inmiddels de 1e
tochten mee gefietst wat me zeer
goed bevallen is. Vanaf volgend
jaar hoop ik zoveel mogelijk ritten
mee te kunnen fietsen.

Het zal wel even duren voor ik ie-
dereen bij naam ken, maar spreek
mij gerust aan als je me nog niet
gezien hebt.

Met sportieve groet,

Nick  Menting
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De Meije

binnenlandtocht, september 2015
Ingezonden door:
Peter Kok
 
Na de 1e succesvolle binnenland-
tocht door Drenthe in juni van dit
jaar was nu de beurt aan de “Hol-
landse groene hart tocht”.
Zondag 13 september vertrokken
we om 07:15 uur, vanaf het club-
huis, naar De Meern. De opkomst
was enorm, wel 6 man (Wouter
Weijers, Jan Berndsen, Edwin
Evers, Siem Hoogervorst, Bert van
Wieren en Peter Kok) hebben het
lef gehad om zich op te geven. Vol
goede moed gingen we op deze
mooie zondagmorgen op pad.
Nadat we de fietsen van de auto's
hadden gehaald zijn we zonder
koffie om ca. 08:30 uur op pad
gegaan voor een rit van ca. 140 km.
We starten ten zuiden van de A12,
rijdend over rustige landwegen via
het plaatsje Linschoten (ca. 900
jaar oud) en dan door naar het
rustieke stadje Oudewater (wat een
prachtige monumentale gebouwen
staan hier).

De oorsprong van de naam Oude-
water is niet bekend. Het meest
waarschijnlijk is dat het een ver-
bastering is van 'oude (uiter)waar-
den'. Het ontstond omstreeks 1100
in een meanderbocht daar waar de
Lange Linschoten samenkomt met
de Hollandsche IJssel.
Oudewater was door zijn ligging op
de grens van Holland en het Sticht
(Utrecht) een belangrijke grensves-
ting. De stad verkreeg van de 38e
bisschop van Utrecht - Hendrik van
Vianden - rond 1265 stadsrech-
ten.[1] De prille stad behoorde aan-
vankelijk tot het Sticht, maar dat
moest haar in 1280 afstaan aan het
graafschap Holland. In 1401 werd
de stad belegerd in de spil rond de
Arkelse Oorlogen (1401-1412).
Later lag Oudewater in de provincie
Zuid-Holland. Pas toen de provin-
ciegrenzen in 1970 werden herzien
kwam Oudewater na bijna 700 jaar
weer bij Utrecht.
Oudewater nam op 19 juli 1572 met
elf andere steden deel aan de Eer-
ste Vrije Statenvergadering in Dord-

recht. In deze vergadering werd de
basis gelegd voor de Staat der Ne-
derlanden onder 'leiding' van het
Huis van Oranje. De stad werd als
reactie hierop op 7 augustus 1575
door een Spaans Leger uitgeroeid,
volgens de overleveringen wisten
slechts drie inwoners deze slach-
ting te overleven die bekendstaat
als de Oudewaterse Moord.
Via de Reeuwijkse plassen reden
we door naar onze koffiepauze bij
het “Reeuwijkse Hout”. De laatste
kilometers voor de koffiepauze
moesten we rustig aan fietsen
omdat deze pleisterplaats pas om
10:00 uur open gaat. Dit was ech-
ter geen straf want er was zoveel te
zien in dit natuurgebied; links en
rechts van het fietspad lagen de
plassen. Alleen merkte Wouter op
dat je maar zeer weinig bootjes zag
zeilen, of dit door het vroege tijdstip
kwam werd ons echter niet duide-
lijk. Tijdens de pauze hebben we
heerlijk van de zon,  de koffie en …
kunnen genieten.
De Reeuwijkse Plassen is een na-
tuurgebied in Zuid Holland,ca. 500
hectare groot gelegen tussen Gouda
en Reeuwijk. Het is oer-Hollands
polderland met zijn planten- en
dierenrijkdom goed te bewonderen.
Tussen de plassen door loop c.q.
fiets je over smalle weggetjes en
rondom het water ervaar je het oude
polderland met zijn houtkaden,
rietkragen, dijken en boerenwegge-
tjes. Hollandser kan het niet!

Na de koffie pauze reden we verder
in noordelijke richting, onder de
A12 door langs Bodegraven en
Zwammerdam. Een prachtig stuk
langs het riviertje en het buurt-
schap “De Meije”.  Siem heeft hier
in het verleden vele kilometers ge-
reden en kon ons probleemloos
langs de mooiste plekjes loodsen.

De Meije is de naam van zowel het
riviertje dat de Oude Rijn met de
Kromme Mijdrecht (en daarmee de
Amstel) verbindt, het buurtschap
waar rond 1100 één van de eerste
kerken van Nederland heeft ge-
staan, alsmede de dijk langs de
rivier die in het begin van de vorige
eeuw nog gewoonweg 'Meijendijk'
heette. 
De Meije is een lintdorp tussen
Zwammerdam/Bodegraven, Zeg-
veld, Woerdense Verlaat en Nieuw-
koop. Het dorp is verdeeld over drie
gemeenten, Bodegraven, Woerden
en Nieuwkoop, en twee provincies,
Zuid-Holland en Utrecht.
 
(vervolg op blz. 16)

Oudewater

Reeuwijkse
plassen

- Pagina 15 -



binnenlandtocht, september 2015 (vervolg)
In dit gebied staat een opvallend
hoge witte watertoren, in de omge-
ving ook wel Pietje Potlood ge-
noemd. Deze is vanaf grote afstand
herkenbaar. 
Wij fietsten verder richting de
Nieuwkoopse Plassen. (Weer zo'n
prachtig mooi rustig watergebied.)
Hier zagen we wel iets meer verkeer
op het water.
Via het riviertje “De Kromme Mijd-
recht” in noordwestelijke richting
tot de driesprong bij de Amstel. Bij
het daarbij gelegen plaatsje Am-
stelhoek kwamen we grote groepen
toerfietsers tegen. Bij Uithoorn zijn
we afgeslagen langs het riviertje
“Oude Waver” een mooi meande-
rend stroompje. Via de loop van het
riviertje de “Winkel” kwamen we bij
de snelweg A2 ter hoogte van Ab-
coude. (Vanaf Uithoorn tot Abcou-
de hebben we diverse Hollandse
polderlandschappen gezien met
als achtergrond de hoofdstad.) Via
een tunnel onder de A2 door, be-
reikten we ons lunch adres “de
Punt” in Baambrugge. Een leuk
oud cafeetje in een klein dorpje
vlakbij Amsterdam. (De bediening
was wel enigszins teleurgesteld
over het aantal deelnemers, zij had
schijnbaar gerekend op het dubbe-
le aantal want ze vroeg ons her-
haaldelijk of de andere helft er ook
zo aan kwam.)  Na de verzorging
van de inwendige mens stapten we
(een klein uurtje later) weer op onze
fiets om via de oevers van de Vecht,
om na een klein half uurtje de af-
slag te nemen naar de Loosdrecht-
se plassen. Aan de grootte van de,
in de haven gelegen, jachten kon je
zien dat een hele groep mensen uit
“Het Gooi” financieel nog niet echt
te klagen heeft.

Loosdrechtse
plassen

Oorspronkelijk waren de Loosd-
rechtse Plassen een veengebied dat
te drassig was voor agrarische
doeleinden. Om het gebied te ont-
wateren werden sloten naar de
Utrechtse Vecht gegraven. Het laag-
veen dat zo ontstond, was droog

eigen heerlijkheid. Na de Bataafse
Revolutie van 1795 waren er een
aantal wijzigingen tot op 1 januari
1812 Haarzuilens deel ging uitma-
ken van de gemeente Vleuten. Dit
duurde tot 1 januari 1818. Op 1
januari 1954 werd de gemeente
opgeheven en ging Haarzuilens
deel uit maken van de nieuwe ge-
meente Vleuten-De Meern. Deze
gemeente ging op zijn beurt op 1
januari 2001 op in de gemeente
Utrecht[1], waarbij Haarzuilens
werd ingedeeld bij de wijk Vleuten--
De Meern. Hoewel het deel uit-
maakt van de gemeente Utrecht,
wordt er nog wel gebruikgemaakt
van 'eigen' plaatsnaamborden en
postadressen. In 1999 woonden er
210 inwoners. 
Haarzuilens is vooral bekend door
het Kasteel de Haar. Oorspronkelijk
lag het oude dorp dichter bij het
kasteel. In 1898 werd Haarzuilens,
op de kerk na, afgebroken om
plaats te maken voor de nieuwe
kasteeltuinen. Op de huidige loca-
tie, circa 2 kilometer van de oude,
verrees een nieuw Haarzuilens,
grotendeels ontworpen door archi-
tect Pierre Cuypers, die ook verant-
woordelijk was voor de herbouw
van het kasteel. Het nieuwe dorp
was evenals het oude opgezet als
een brinkdorp. Door alle bouwacti-
viteiten in en rondom het kasteel
verdubbelde de omvang van het
dorp. Sinds de bouw is Haarzuilens
weinig veranderd. De bebouwing
rondom de Brink heeft zich enigs-
zins verdicht, en er zijn enkele hui-
zen bijgebouwd. 
(vervolg op blz. 18)

genoeg om te worden gebruikt als
weidegebied. In de 16e eeuw werd
het veen afgestoken voor turf. In de
17e en 18e eeuw maakte het ge-
bruik van de baggerbeugel het ook
mogelijk om te vervenen beneden
het grondwaterpeil. Er ontstonden
met water gevulde trekgaten tussen
de legakkers. Niet iedereen hield
zich aan de regels voor de turfwin-
ning. De smalle legakkers werden
weggegraven of ze werden bij
stormweer door de golfslag wegge-
slagen en geleidelijk groeiden de
plassen tot de huidige omvang. Her
en der in de Eerste tot en met de
Vijfde Plas zijn nog enkele stukjes
legakker bewaard gebleven, even-
als langs sommige oevergebieden
van de plassen. De Kievitsbuurt is
een voorbeeld van een vrij goed
bewaard legakkergebied.In de 20e
eeuw is door de opkomst van de
watersport een groot recreatiege-
bied ontstaan. Het Wijde Blik en de
Loenderveense Plas werden ge-
bruikt voor zandwinning. Een deel
van de Loenderveense Plas is om-
kaad door het voormalige Amster-
damse Waterleidingbedrijf (nu Wa-
ternet) voor de productie van drink-
water.
Na deze kleine omzwerving door de
Loosdrechtse plassen vervolgden
we onze fietstocht weer langs de
Stichtse Vecht door de plaatsen
Breukelen en Maarssen. Bij
Maarssen staken we de A2 weer
over om een kijkje te nemen in het
plaatsje Haarzuilens en het beken-
de kasteel “de Haar”.
Haarzuilens was onder de naam De
Haar sinds de middeleeuwen een
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binnenland-
tocht,

september
2015 (vervolg)

Na een drankje te hebben genomen
op “de Brink” in Haarzuilens en nog
een vluchtige bezichtiging van het
sprookjesachtige kasteel trokken
we verder naar de finish bij het AC
restaurant “De Meern”.  We heb-
ben met de hele groep genoten van
deze prachtige tocht door het Groe-
ne hart. Telkens weer andere ver-
gezichten, mooie wolkenpartijen
en heerlijk droog fietsweer. De sfeer
van de groep was uitstekend en
verbeterde na elke rustpauze.
(Mannen nogmaals bedankt voor
de gezellige dag.) De 140 km heb-
ben we net niet gehaald, maar dat
mocht de pret niet drukken. Ook
hebben we deze binnenlandtocht
weer afgesloten met een gezellig
etentje bij “Van der Valk” in Dui-
ven.
Rest mij nog om Bert en Siem, de
organisatoren van de 2 binnen-
landtochten, hartelijk te bedanken
voor hun inzet en het opzetten van
deze routes. Het waren beide mooie
tochten, welke voor iedereen haal-
baar waren, mede door de aange-
paste snelheid. En niet onbelang-
rijk allebei met goed weer!
Het is zeker voor herhaling vatbaar
en hopelijk dan met iets meer
animo van de TCD leden.
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majoor & partners
ac c oun t a n ts  &  a dv ise u r s

MAJOOR & PARTNERS Accountants en Adviseurs is een actief 
en dynamisch  accountantskantoor. Daarnaast zijn we klein en 

 informeel met een degelijke cliëntenkring en een uitgebreid 
relatie netwerk. 

Met een praktische en no nonsens aanpak proberen wij onze 
relaties zo optimaal mogelijk te bedienen. Kenmerken als korte 

lijnen en open communicatie vormen de belangrijkste basis voor 
een goed contact met u als cliënt. 

Onze cliënten behoren tot het midden- en kleinbedrijf.

Contactgegevens:
Parallelweg 36, 6922 HR  Duiven

Telefoon: 0316 – 34 33 00
info@majoorpartners.nl
www.majoorpartners.nl
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