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Wetenswaardigheden

Volgende Omnibus
verschijnt
eind januari 2020.

NTFU-LIDMAATSCHAP
CONTRIBUTIE:
OMNISPORT- en tevens NTFU-lid.
Als NTFU-lid bent u tijdens het toerfietsen
in heel Nederland verzekerd.
(zie voorwaarden NTFU-kalender) en ontvangt
u 6x per jaar het ” Fietssport Magazine”
A-lid (1e gezinslid)
€ 59,-- per jaar
B-lid, voor elk volgend gezinslid op het
zelfde adres
€ 38,-- per jaar
Alléén OMNISPORT LID:
C-lid (1e gezinslid)
€ 38,-- per jaar
D-lid voor elk volgend gezinslid op het
zelfde adres
€ 25,-- per jaar
Elk 1e gezinslid/donateur ontvangt 6 x per jaar de
Omnibus. U bent donateur vanaf € 15,- per jaar.

Ieder NTFU-lid ontvangt de “Ledenpas”,
NTFU-leden krijgen korting op het
Inschrijfgeld en zijn verzekerd tijdens de
Tochten.

CLUBKOMPETITIE
Aan het eind van het fietsseizoen worden de
gereden kilometers geregistreerd en de
prijswinnaars onderverdeeld in dames en
heren.
Om aan deze kompetitie mee te kunnen
Doen, dienen er minimaal 8 ritten van
Omnisport gereden worden!
Hij of zij die de meeste Omnisportritten heeft
gereden, ontvangt een kleine attentie.

PRESTATIEPRIJZEN
Contributie overmaken naar:
TC.OMNISPORT
Snuifmolen 58
1703 NN Heerhugowaard
ABN-AMRO bank
IBAN: NL76 ABNA 0449 6464 75
Opzeggen vóór 31 januari daar anders €10
administratie kosten betaald moeten worden

Prestatieprijzen worden uitgereikt aan elk lid
dat een bepaalde km.-grens overschrijdt.
De kilometers van elk seizoen worden
Opgeteld bij die van het (de) vorige
seizoen(nen). Als men de 40.000 km. bereikt
heeft (de omtrek van de aarde) krijgt men een
“Aardbolletje”. Verder krijgt men om de
40.000 tot 200.000 km. een prestatieprijs.
Daarna om de 50.000 km.

KOPIJ voor de OMNIBUS
Kan worden ingeleverd, “geschreven” of
“getypt”.
Tekst in “Word”, per e-mail, dan graag “als
Bijlage”. Adres: rwielaard@quicknet.nl
Redactieadres: Amatist 5, 1703 AP
Heerhugowaard. Telefoon: 072-5714183.
Vóór de 10e van de maand inleveren.

OMNISPORT WEB-SITE
www.tcomnisport.nl

OMNISPORT KLEDING
Te koop:
Bij Kees Mertens: 072-571 43 85/
06-264 786 23

DE BESTUURSPEN
Terugkijken en vooruitzien.

Het is een cliché, ik weet het, maar de tijd vliegt voorbij. De zomer van dit jaar leek in
grote trekken op die van het jaar daarvoor, al kwam deze zomer naar mijn idee minder
snel op gang.
In het algemeen was het goed fietsweer en op de dinsdag- en donderdagochtend zaten de
pensionados van onze toer club veelvuldig op de fiets.
De club wordt langzaam wat kleiner, de leden steeds ouder en de werkenden zijn op de vingers
van 1 hand te tellen (?). Desondanks wordt er nog flink gefietst, ook in de weekenden.
De opvallende tochten waren de jaarlijkse sponsortocht kinderhuis Samuel en de Stichting NUT
verenigingen sponsortocht: ze vielen helaas samen op dezelfde dag en in zekere zin in het water.
Gelukkig waren er nog redelijke wat dapperen, die deze tochten volbracht hebben.
Hetzelfde lot was de Waardse Tunnel Route beschoren, nu helaas veel minder deelnemers (al
waren het er nog ruim 100), en mede dankzij de sponsoren wel een goede opbrengst.
Hoe de organisatoren van de Clubronde het voor elkaar kregen is een raadsel, maar ondanks de
slechte voorspellingen met veel regen in de omgeving van Nijmegen, hielden zij het droog. Piet P,
Hans de J en Ary bedankt voor de mooie ritten.
Verder was er dit jaar weer een buitenlandse tocht, vooral georganiseerd door Jan Loos en zijn
vrouw Nel. Zij hadden in mei van dit jaar de reis al helemaal een keer gedaan. Mede dankzij deze
grondige voorbereiding en de geweldige gids Jose, die ons begeleidde met een aantal van zijn
fietsvrienden, hebben we een prachtige week gehad in Mojacar, Andalusië, Spanje.

De fietstochten waren prachtig (en soms wel heel pittig), het weer was top en het hotel een
eetparadijs.
Helaas kwam tijdens de Spanjereis het droevige bericht dat Trees, de vrouw van Remi, is
overleden.
Na deze terugblik, nu het vooruit zien. Daar kan ik vrij kort over zijn:
De fietstochten gaan ook komend jaar weer door volgens het vertrouwde schema van door de
weekse- en weekendtochten. De toercommissie zal binnenkort het programma bekend maken.
Het aantal leden zal hopelijk stabiel blijven. Het bestuur heeft niet de illusie dat we met een
actieve ledencampagne veel nieuwe leden trekken, maar via mond op mondreclame blijven we
als hele club natuurlijke ons best doen.
Het bestuur is langzamerhand al heel lang in functie en is erg blij te maken met nieuwe
bestuursleden. Dit geldt ook voor de Toercommissie.
Tenslotte nadert het jaar 2020: het 50-jarige jubileum van de TC Omnisport. Ik roep bij dezen de
leden op een jubileumcommissie te gaan vormen.

Geen Omnibus ontvangen ?
Stuur een e-mail naar secretariaatomnisport@hotmail.com

Een dinsdagrit in november

Volgens buienradar zou het om half tien droog moeten zijn, maar niets was minder waar. Met
regen kwamen we aan bij Ossa. De regel is dat er met regen niet gereden wordt, maar wat te
doen als er voorspeld is dat het later droog zou worden ?. Onze bekende voorrijders waren thuis
gebleven , dus namen Piet P. en Michael het voortouw. Omdat we maar met een klein groepje
waren, 10 man en 1 vrouw, werd als bestemming gekozen voor cafe de Remise in Krommenie.
Helaas werd er een record gevestigd : binnen 3 minuten de eerste lekke band : nog voor de brug
richting Langedijk stonden we stil. Daarna richting de Zaanstreek met opvallend weinig wind. En
bijna belemaal droog. In cafe de Remise zaten we aan de stamtafel heerlijk aan de koffie. Daarna
werd er buiten nog een groepsfoto gemaakt.Op de terugweg kwamen we nog enkele
hindernissen tegen : bij de Beatrixbrug ( Westknollendam) en de Kogerpolderbrug ( Starnmeer) .
En later nog bij Stompetoren. Op de terugweg genoten wij van wind mee en een zonnetje .
Al met al was het een mooie tocht en viel het reuze mee met het weer.
Later hoorde ik dat Frans zelf nog een tochtje was gaan fietsen , maar dan de andere kant op.
Carla

HELAAS TOCH EEN VERVOLG VAN DIE “ R”.

Deze

" R ", zit immers ook in de laatste fietsmaand van Oktober.
Ook deze maand begon helaas, met de nodige grote hoeveelheid regenwater.
Het is wel goed voor de natuur natuurlijk (droogte en het grondwaterpeil ), maar
niet lekker bij het fietsen.
Het is dus nu echt al een herfstig gebeuren !!.
Maar je moet ook wel eens geluk hebben, deze keer hadden we dat geluk op dinsdag 2 oktober.
De weergoden waren ons gunstig gezind.
Er was een inham in de regenzone ten westen van ons, daar was het nu tijdelijk droog, mooi om
even te fietsen.
Ten Noorden en ten Zuiden gingen de talrijke buien over het land, bij ons dus nog niet.
Het zal tot ongeveer 13.30 uur droog blijven, volgens de regenradar, moet dus net kenne !!.
Een ieder had goed op de diverse regenradars gekeken.
We vertrokken met 17 personen, een goede opkomst na al dat apenweer van in de nacht en de
afgelopen dagen.
Maar iedereen wilde ook wel weer eens lekker fietsen, na al die natte dagen in september.
Dus met frisse moed op weg, echter na 3 Km. sloeg de pechduivel toe bij Carla.
Ze had een platte onderkant bij haar achterwiel, dit rijdt dus niet lekker.
Met de nodige samenwerking, werd dit euvel verholpen.
De wegen werden alsmaar droger en het gespetter van de voorganger(ster) verdween als
sneeuw voor de zon.
Na de koffie in Heemskerk, gingen we nog even door naar Beverwijk.
Hier begon de lucht behoorlijk te werken, dus op naar het Noorden via Dam en Busch.
In Alkmaar was de weg alweer nat, dit hadden we dus mooi gemist, echter bij de
spoorbrug kregen we toch de eerste druppels.
Na de preek van de week, snel verder naar huis en daarna baste de buien weer hevig los.
Toch weer even lekker bijgepraat met elkander en lekker weer gefietst met Frans.
Op de donderdag van 4 oktober zag de regenradar er ook niet zo slecht uit.
Nog een buitje om 8.15 uur en gaan met die banaan naar OSSA.
Piet had nu de honneurs, tijdens de afwezigheid van Frans en Albert, die zitten (zaten) in Spanje.
Er kwamen nog 4 fietsliefhebbers, te weten, Andre, Jose, Thom en Sjaak.
Even overleg van waar we heen wilden gaan, dit werd op verzoek, " Van Ewijcksluis ".
Niet over de polderwegen als het even kan, dit vanwege de prut op de wegen van de kool en
bieten verbouwers.
We hadden hier al eerder ervaring mee gehad, bij Kolhorn.
De wind was Noordwestelijk, dus zigzaggend daar op af, via de stolpen.
De lucht was schilderachtig, met lichte en donkere tinten.
Toch maar een beetje rijden op de lichte plekken in de lucht.
Maar helaas kregen de donkere toch al meer de overhand, dus wat nattigheid en gemopper.
Dan maar even schuilen, zat die regenradar er toch weer naast, of fietste wij net op de verkeerde
plek ?.
Helaas kwamen we toch nog enigszins nat aan bij de koffiestop.

Na de koffie bleef het droog volgens de regenradar, nou dat klopte dus ook met de praktijk.
Met Piet reden we via Kolhorn (de schone kant) in het zonnetje, weer mooi op huis aan.
Het weekeinde was het helemaal droog, maar wel zeer koud en kil voor de tijd van het jaar, een
nieuw record.
De nacht van maandag op dinsdag weer volop regen, s,morgens om 8 uur gelukkig weer droog.
De temperatuur was ook weer normaal geworden, de winterkleding konden we nu weer thuis
laten.
Men kon weer lekker fietsen, 17 personen kwamen op OSSA af.
Piet had ook deze week de honneurs en vroeg wie er voorop wilden rijden, Wen wilde het wel, hij
wist wel een mooi rondje.
Eerst een rondje door het dorp Bergen heen en dan door de Duinen naar Wijk aan Zee.
Alleen met al dat links en rechtsaf gedoe, ging het wel eens mis, dus gewoon omkeren met de
groep.
We belanden toch in Wijk aan Zee, er was geen afspraak gemaakt voor de koffie.
Gaan we naar de Schoof of de Zon ?.
Bij de laatste gingen net de deuren open en het terras werd klaargemaakt voor de klanten.
Die klanten werden wij dus, fietsen aan de kant en wachten op de koffie, die er zeer snel aan
kwam.
Nadat we de schulden hadden voldaan, nog even een rondje door het dorp en op naar Beverwijk.

AGENDA JAARVERGADERING T.C. OMNISPORT
Vrijdag 10 januari 2020 clubgebouw OSSA, aanvang 19.30 uur.
1. Opening
2. Ingezonden stukken/ Mededelingen.
• instelling commissie 2022.
3 Notulen jaarvergadering 4 januari 2019.
4 Jaarverslag secretaris.
5 Financieel verslag penningmeester / contributie.
6. Verslag en verkiezing kascontrole commissie.
• De commissie bestaat uit Sam Vlaar en Paul Lako.
• Reserve lid is Piet Zut.
7 Verslagen van:
• Toercommissie
• dinsdag en donderdag fietsen.
8 Clubronde
9 Bestuursverkiezing
• Ruud Kramer is aftredend en niet herkiesbaar. ×
10 Prijsuitreiking
11 Nieuw voorstel beloningen
12 Rondvraag
13 Sluiting
× Kandidaten kunnen tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering worden aangemeld
bij het bestuur.
Na de vergadering zal dhr. Dirk Jan Lieuwes een uiteenzetting geven over de ideale
fietshouding.

Vervolgens is de Nieuwjaarsborrel.

NOTULEN JAARVERGADERING T.C. OMNISPORT
Vrijdag 4 januari 2019 bij OSSA
Aanwezig: 35 leden (aantal genoteerd op de presentielijst, ik denk dat er meer waren)
01.Opening
Albert heet iedereen welkom. Er zijn door de penningmeester 3 consumptiebonnen aan iedereen
uitgedeeld. De niet gebruikte kunnen na afloop worden ingeleverd.
02.Ingezonden stukken / mededelingen
Van Jaap de Groot is een e-mail ontvangen, waarin hij ons een goede vergadering wenst en een
gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst. Hij bedankt het bestuur namens de leden voor de
inspanningen. En wenst het bestuur en Omnisport een goede toekomst, veel mooi weer, veel
deelname en een gezond 2019.
Afmeldingen: Carla Aalders, Fred Oudhuis, Hans Oudhuis, Sjaak Bleeker, Piet Pranger, Jan
Drommel en Jaap de Groot.
03.Notulen jaarvergadering 5 januari 2018
Goedgekeurd
04.Jaarverslag secretaris
Inmiddels zijn er 84 leden. Iemand vroeg naar de mogelijkheid om donateur te worden. Dit komt
later in de vergadering aan de orde.
05.Financieel verslag penningmeester / contributie
Kees meldt dat in 2018 €320 als positief resultaat was begroot,. Het werkelijk resultaat is €960
positief. Deze meevaller komt door de opbrengst van de fietstocht van Stichting Nut en het
wegvallen van drukkosten van de Omnibus. Bij de begroting van 2019 is er een dilemma door de
BTW-verhoging. Daardoor komt er geen contributie-verhoging.
06.Donatie
Kees stelt een donateurschap voor tegen een bedrag van € 15 per jaar. Je krijgt dan de Omnibus
toegestuurd en kunt de ledenvergadering bezoeken. De leden gaan akkoord.
Kees doet het verzoek deze mogelijkheid te melden bij familieleden.
07.AVG
Albert doet een oproep aan de leden die de AVG-verklaring nog niet hebben ingeleverd, dit
alsnog te doen.
08.Verslag en verkiezing kas-controle commissie
Sam Vlaar doet verslag en meldt dat alles in orde is. De leden dechargeren het bestuur.
Sam Vlaar en Paul Lako maken volgend jaar weer deel uit van de kas-controle commissie.
Reserve is Piet Zut.

09.Verslagen van:
-Toercommissie
Henk Veul doet verslag. Hij meldt dat het aantal deelnemers stabiel is. Het weer is wel van invloed
op de deelname, soms is dat terecht, maar niet altijd.
Er is waardering voor de routes.
-Dinsdag fietsen
Frans Wit doet verslag
-Donderdag fietsen
Albert doet verslag. Hij meldt dat er in de winter op dinsdag om 10 uur wordt gestart. Na 1 maart
blijft het nog even 10 uur en als de zomertijd ingaat, is de start om 9.00 uur.
10. Clubronde en buitenlandse tocht
De Clubronde van 2018 is succesvol georganiseerd door Piet Pranger, met hulp van Albert.
Albert meldt dat er een vacature is voor het organiseren van de Clubronde in 2019.
Hans de Jong meldt dat hij met Piet samen plannen heeft de Clubronde te organiseren in de
omgeving van Nijmegen.
Er staat voor 2019 een Buitenlandse tocht op het programma naar Spanje. 10 personen hebben
een aanbetaling gedaan. Het minimum aantal deelnemers is 15. Kees roept op snel te beslissen in
verband met te reserveren vliegtickets. In Spanje is er geen meter vlak, maar het is niet echt
hooggebergte (700/800 meter), de steile te klimmen gedeeltes zijn steeds kort. De afstanden zijn
80 tot 100 km per dag.
11.Bestuursverkiezing
Albert Besuyen is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
Albert blijft nog 2 jaar voorzitter, tot zijn 80e.
Hij krijgt applaus voor zijn aanblijven.
12.Omnibus en website
De website is opnieuw gebouwd door Albert, met beveiliging. Helaas zijn er weinig
bezoekers.
De Omnibus wordt nog altijd verzorgd door Remi.
13.Prijsuitreiking
Prestatieprijzen:
Sjaak Bleeker
Ria Veul
Sjaak Groot
Piet Pranger
Gerard Mul
Bart Koelman

800.000 km
450.000 km
350.000 km
120.000 km
80.000 km
40.000 km

Dames:
Ria Veul
Ria Kaptein

13.599 km
12.846 km

Ria Groot

8.069 km

Heren:
Sjaak Bleeker
Dirk Voskamp
Sjaak Groot

29.545 km
16.927 km
16.347 km

Meeste ritten: Theo Berkhout
54 ritten
Laatste keer Amsterdam-ritorganisator: Remi Wielaard
Allen worden in het zonnetje gezet.
Ook Hans en Nel Douwstra krijgen een bloemetje als barmedewerkers.
14.Rondvraag
Piet Zut vraagt of er een escorte kan komen bij de uitvaart van leden.
Albert vindt dat te ver gaan. Dat is aan de familie van de overledene zelf.
Dirk Voskamp doet het verzoek of er in geval van overlijden een bericht kan worden doorgestuurd
naar de leden.
Silvia de Reus heeft haar lidmaatschap opgezegd, omdat ze op een hoger niveau wil fietsen.
Ze bedankt Omnisport voor de tijd dat ze mee kon fietsen. In de toekomst wil ze mogelijk weer lid
worden.
Jan Loos heeft nog informatie over de Spanje-reis beschikbaar.
15.Sluiting

JAARVERSLAG SECRETARIS
Ledenbestand/vrijwilligers
We hebben op dit moment 82 leden. Er is niet heel veel veranderd, 5 opzeggers (vergrijzing,
andere bezigheden) en 1 nieuw lid. Er zijn heel wat mensen die hun steentje bijdragen om
alles mogelijk te maken wat TC Omnisport organiseert. Dank daarvoor.
Bestuur
Ruud, Frans en Kees zijn aan het einde van hun bestuurstermijn, maar herkiesbaar.
Evenementen
De sponsorfietstocht van Stichting Nut en Sponsortocht Schagen, op dezelfde dag gereden en
ook de Waardse Tunnelroute begonnen dit jaar met regen. Bij de tocht van Stichting Nut lieten de
deelnemers zich hierdoor niet afschrikken, want er was een grote deelname. Ook bij de tocht van
uit Schagen en de Waardse Tunnelroute waren er desondanks deelnemers die de regen
trotseerden. Complimenten voor hen.
De Clubronde was dit jaar zeer geslaagd. De routes rondom Nijmegen waren erg mooi.

De Buitenlandse tocht in Mojacar, Spanje was een groot succes. Dank vooral aan Jan en Nel voor
dit prachtige initiatief. Onze Spaanse toerleider had mooie routes voor ons in petto en ook het
hotel was goed.
De beoordeling van de toertochten laat ik voor rekening aan de toercommissie.
Clubkleding
Er tegen het einde van dit seizoen nieuwe clubkleding aangeschaft. De kleding is vrijwel volgens
hetzelfde ontwerp en weer volop verkrijgbaar tegen ongewijzigde prijzen.
In memoriam/Omnibus
Tijdens onze buitenlandse tocht in Spanje hoorden we dat Trees, voormalig lid en vrouw van onze
redacteur Remi is overleden na een lange strijd tegen een ziekte, een strijd die niet meer was te
winnen. We wensen Remi veel sterkte en ik wil Remi bij deze bedanken dat ie ondanks alles
gewoon zijn redactiewerk voor de Omnibus is blijven doen. Dat vind ik heel knap.

Ruud Kramer
November 2019

FINANCIEEL VERSLAG

Liquide middelen

Resultaten

IN MEMORIAM TREES WIELAARD

Toch

nog onverwacht kregen wij het overlijdensbericht van
Trees Wielaard.
Onze Trees van TC Omnisport is niet meer bij ons. Maar het is
zoals op de rouwkaart staat:
“Elk afscheid is de geboorte van een herinnering”.

En Trees laat veel, heel veel, herinneringen achter bij onze
fietsclub.
Dit doet mij terugdenken aan de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, waarbij ook de gezelligheid hoog in het
vaandel moest staan. Met vaak Trees als grote aanjager
gebeurde dat ook.
Trees was met haar Remi vooral betrokken bij tochten door
België, de Ronde van Vlaanderen, Luik- Bastenaken- Luik, noem
maar op. Trees, onze Moeder Trees, zorgde dan uitstekend voor
ons en in haar auto scheurde ze heen en weer om ons de goede
weg te wijzen.
Ik weet dat TC Omnisport Trees zal gaan missen. Haar
optimisme, humor en haar soms dwingende stem, blijft als een
fijne herinnering achter.
Wij Omnisporters mogen trots en blij zijn dat wij Trees in onze
club hebben mogen meemaken.
Namens het Bestuur T.C. Omnisport

Kees Mertens

BUITENLANDSE FIETSREIS NAAR MOJACAR

Op donderdag 3 oktober vertrokken wij in alle vroegte vanuit Heerhugowaard . Met
de bus eerst nog langs IJmuiden om Dirk op te halen. Langzaam werd het licht en
kwamen we aan bij Rotterdam Airport. In de vertrekhal stond een groep Hawaiaans
verklede mannen, nu al aan het bier ! Het bleek een vriendengroep te zijn, gelukkig op weg naar
Ibiza en niet zoals wij naar Almeria.
Na een vlotte vliegreis kwamen we in Almeria aan, waar de bus al klaar stond. Vandaaruit was het
ongeveer een uur rijden naar Mojacar. Onderweg zagen we heel veel ( lelijke) plastic kassen. Hier
is de groente en fruittuin van Europa gevestigd. Eenmaal in het hotel aangekomen konden we
meteen genieten van een heerlijke en zeer uitgebreide lunch. Daarna lopend naar de
fietsenwinkel van Jose ( spreek uit : Gossee ) Dat verliep enigszins chaotisch ( Spaans ?) , maar

uiteindelijk hadden we allemaal een ( zo ongeveer ) passende fiets.
We hebben s’middags meteen onze eerste verkennende rit gemaakt. En ja hoor : meteen al twee
lekke banden. Die middag bleek al dat Jan heel goed de weg weet in dit gebied. We maakten
kennis met de geheel droogliggende rivier: stijl naar beneden rijden, dwars door de rivierbedding
en vervolgens stijl weer omhoog. Niet overal is een brug.
We zagen er overigens pico bello uit in onze fleurige Spanje shirtjes.
s’Avonds ontstond bijna de Belgisch- Nederlandse oorlog : we gingen weer aan dezelfde tafel
zitten als waar we geluncht hadden. Er stonden
bordjes gereserveerd , met de afbeelding van een
fiets. Wel een andere naam ( Baquet) , maar ach
dat was waarschijnlijk een Spaans foutje.Opeens
kwamen er een aantal Belgen tevoorschijn : heel
boos, want wij zaten aan hun tafel ! De chef van
het restaurant werd erbij gehaald, maar de sfeer
onderling was heel grimmig.We zijn de volgende
dag ergens anders gaan zitten, met wel ons eigen
Omnisport bordje op onze twee tafels . Een en
ander is gelukkig wel weer bijgelegd. Het betrof
een groep Belgische fietsers die daar fietsten met
Serge Baquet, een bekende (?) Belgische
wielrenner.
Het eten was weer uitstekend : veel keus , wel 30 verschillende toetjes bijvoorbeeld. Bij het ontbijt
de volgende ochtend werden de lunchpakketten uitgedeeld. Een papieren tasje met witbrood ,
vacuum verpakte salami , flesje water, cake, koek, banaan, sinaasappel, etc. Helaas heeft een
racefiets geen fietstassen. Nel was onze reddende engel : zij heeft dagelijks overleg gehad met de
keuken zodat we later in de week het perfecte lunchpakket kregen.Van het uitgespaarde geld kon
eind van de week geborreld worden op een terrasje.
De eerste echte fietsdag ging Jose mee als voorrijder.Dat was prima,
want hij kent werkelijk alle kleine weggetjes . Hij gaf ook aan als er
weer eens een steile klim kwam. Rustig aan dan. Hij sprak een paar
woorden Nederlands : rechts, links, pas op en stop. Meer was ook
niet nodig.
Meteen de eerste dag hadden we de steilste klim, naar Puenta de los
Muertos ( inderdaad een opwekkende naam). Slechts enkelen
wisten geheel fietsend de top te bereiken . Maar het uitzicht was
prachtig. Ook de volgende fietsdagen bleek Jose met ons mee te
gaan : perfect ! En soms reden er een paar Vlaamse of Engelse
gastrijders met ons mee.
De tweede fietsdag : een mooie rit naar San Juan. Waar volgens Jan
en Nel het mooiste strand is. Er moest een groepsfoto op het strand
gemaakt worden. Dus met de fietsschoenen ploegden wij door het mulle zand. Daarna zijn we
nog door/ langs een hek heengeklommen, maar ja : Jose weet overal de kortste weg. Al snel werd
ons duidelijk dat daar in Spanje niets vlak is. Ook aan de kust gaat het omhoog en omlaag.
De derde dag een prachtige rit door de bergen, waarbij we door de geboorteplaats van Jose
kwamen. Ja, dan leer je wel klimmen en dalen.

De vierde dag een mooie klim naar de stuwdam, met daarna een steile afdaling via een afgesloten
weg. Daar zijn we Cor bijna kwijtgeraakt. Koffie op een terrasje aan het meer.Jose was de enige
die daar even ging zwemmen. Op de terugweg reden we naar een bijzonder luxe golfresort, met
onwaarschijnlijk groen gras en veel bloeiende struiken. Maar wij houden toch meer van fietsen
dan van golfen. s’ Middags trakteerde Piet op een borrel met hapjes ivm zijn verjaardag. Zijn fiets
en zijn stoel in de eetzaal was versierd met ballonnen.
De volgende dag reden we onze Koninginnerit : 101 km. Met
twee bergpassen. Vooral de tweede pas was spectaculair :
we hadden de hele weg voor ons alleen. Er stonden hekken
en een bord : verboden toegang. Maar dat geldt uiteraard
niet voor Jose. Bij het afdalen was het wel goed
opletten ivm stenen op de weg. Onderweg passeerden we
een oude leegstaande ijzermijn. ( een mooie James Bond
film locatie ) . Ondertussen had ons het droeve bericht
bereikt dat Trees, de vrouw van Remi, was overleden.
De laatste dag nog een mooi rondje door de Sierra Cabrera,
een beschermd natuurgebied. Met na enkele steile klimmen
een prachtige koffiestop aan het strand.
En toen was het alweer tijd om de fietsen in te leveren.
Daarna lukte het ons om Jose mee te nemen voor een
drankje op een terras. Daar hebben we heerlijk genoten van onze fietsverhalen. De
toerleiders, Hans, Willem en Albert kregen een mooi paar sokken met de Indalo erop.
De Indalo is een eeuwenoude rotstekening en het verbeeldt een mensfiguur met
uitgestrekte armen in een soort boog boven het hoofd. Het is een gelukssymbool. Het
heeft ons zeker geluk gebracht : elke dag mooi zonnig weer en prachtige fietsroutes
zonder ongelukken. Aan Nel en Jan werd voor al hun inspanningen een tegoedbon
voor een restaurant in Nederland aangeboden.
De niet fietsende dames hebben zich in en rond Mojacar ook prima geamuseerd. En s’avonds aan
tafel met zijn allen was het steeds weer gezellig. Een selekt groepje deed zich daarna elders in het
dorp tegoed aan cappucino of een cortado.
Van het zwembad heeft een enkeling gebruik gemaakt en zelf was ik de enige die in zee
gezwommen heeft. ( sterke aflandige stroming. ) .

Het was een prachtige week in Spanje . We zijn veel dank verschuldigd aan Jan en Nel die
werkelijk alles tot in de puntjes voor ons verzorgd hebben. En dank aan Jose voor zijn prachtige
routes.
Na een voorspoedige terugreis kwamen we moe maar voldaan weer thuis. Een mooie ervaring
om op terug te kijken.
De groep bestond uit : Jan en Nel, Willem en Hettie, Henk en Ria, Jaap en Ria, Albert, Andre de B,
Cor, Dirk, Frans, Hans H. ., Robert, Ruud, Sjaak O. , Sam, Piet en Carla
Organisatie : Jan , Nel, Hans, Willem en Albert.

Carla

De voltallige redactie wenst een ieder een
Fijne Kerst en een Goed en Gezond 2020.
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