
 

Terugblik op een winderig geheel… 

Het was constant kijken op buienradar, zou het droog zijn of… 

Toch maar rijden op zondag 8 augustus, hartje zomer, moet 

toch kunnen zou je zeggen! 

We hebben het meegemaakt, wind en regen en daardoor een 

spekglad parcours. Maar het geheel verplaatsen zou mogelijk 

problemen geven door de koolcampagne die zeker één dezer 

dagen van start gaat. 

Bij Per Schuit meldde zich al vroeg de eerste vrijwilligers olv 

van Fred Wortel. Dankzij deze inzet kunnen we een redelijk 

veilige rit waarborgen. 

Daags ervoor de bewoners aanschrijven en de borden 

ophangen. Om 06:00 uur ging de wekker en Tanja begon met 

het zetten van koffie.  

Zakjes klaarmaken voor de vrijwilligers en heel veel anders dat 

ik vergeet… Hup, naar het parcours om het schoon te vegen en 

kijken of de borden er nog hingen… 

De tijdrit had ongeveer 27 renners uiteindelijk gelokt, om hun 

rit te maken tegen het uurwerk. Zoals gezegd de weg kon er beter bij liggen, maar zoals we allemaal 

weten, kunnen deze omstandigheden zich ook voordoen tijdens een meerdaagse of gewone open 

wedstrijd. We moeten dus ook op dergelijke parcours uit de voeten kunnen.  

Stuurmanskunst en snelheid aanpassen, het gaat niet iedereen nog goed af. Kwestie van training. 

Afijn de uitslag was na een kort oponthoud al snel geplaatst op facebook (René) 

 

Het was de 5e tijdrit die Tanja  en ik en de voorgaande met Mats en Trudy hebben georganiseerd.  

 

Daarom is het mooi om het stokje over te geven binnen AV. Er zijn zoveel jongeren (ouders en 

begeleiders) die dit absoluut ook moeten kunnen. 

In grote lijnen kunnen we het aangeven wat erbij komt kijken. Maar we vonden het mooi zo.  

 

Mede dankzij enkele sponsoren, zoals Jan Bouwes en Bioracer konden we de prijsjes in het leven 

roepen. De gastvrijheid van Per Schuit en natuurlijk de steun van TBB. 

Wij hebben het met veel plezier gedaan! 

Tanja en Fred. 

 

 

 


