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Nog even en dan staan wij weer op het ijs. De
voorbereidingen zijn op alle geledingen al in volle gang
om van het nieuwe schaatsseizoen weer een succes te
maken. Bestuur, evenementencommissie, trainers,
jeugdschaatsen, baancommissie en -vereniging, allen
hebben al vergaderd om de details van dit seizoen met
elkaar door te nemen. Het is en blijft roerig in de
schaatswereld met de veranderende rol van de KNSB en
ons gewest NH/Utrecht, maar bij iedereen voel ik duidelijk
de wil om er samen iets moois van te maken en de
verantwoording te nemen waar dit wenslijk en
noodzakelijk is.
André is volop bezig om samen met zijn mensen
voldoende jeugd te mobiliseren om van het
schoolschaatsen een succes te maken. Mooi om te zien hoe energiek Roy Heine met zijn zoon Luuk op
diverse basisscholen korte presentaties geven om de jeugd te enthousiasmeren om mee te doen met het
schoolschaatsen. Dit levert de nodige aanmeldingen op, maar ook wij als leden kunnen dit bij familie,
vrienden en bekenden onder de aandacht brengen. Daarnaast heeft Renée via facebook ook actie
ondernomen. Kortom het is zaak dat wij met z’n allen uitdragen dat schaatsen een mooie sport is, en wie
de jeugd heeft, die heeft de toekomst.
Tijdens de feestweek was het mooi om te zien dat veel KJ-leden het wielercomité hielpen bij het
organiseren van de wielerronde in Heemskerk. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Hans Röling
verliep de ronde vlekkeloos en de publieke belangstelling was weer groot. De samenwerking tussen de
ijsclub en het wielercomité is al jaren uitstekend. Dat is ook niet zo vreemd want de interesse voor het
schaatsen en fietsen gaan vrijwel gelijk op en blijkt ook uit de samenstelling van de beide besturen.
De door KJ georganiseerde Assumburgloop, standaard georganiseerd op de zondag na de feestweek,
had qua deelnemers dit jaar ernstig last van de Pierloop in IJmuiden. Ondanks dat was het heel gezellig
met enthousiaste deelnemers. Gezien de inspanningen van de evenementencommissie verdient deze
loop meer deelnemers. De uitslagen van dit evenement vinden jullie elders in dit blad.
Ja en wat wordt het deze winter … Wij hebben een zomer achter de rug die alle records heeft verbroken.
Zo’n recordwinter hoeft het niet te worden, maar het zou mooi zijn als wij een mooie strenge ijswinter
zouden krijgen. Laten wij eerst maar beginnen op het mooie kunstijs om straks klaar te zijn als de echte
winter komt.
Ik wens jullie een heel fijn schaatsseizoen toe.
Nico

Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl vind je het laatste nieuws over de club, staat alle informatie
over onze evenementen en natuurlijk vind je er een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s. Er is ook
een facebookpagina voor IJsclub Kees Jongert. Deze pagina is alleen voor leden. Ben je lid van Kees
Jongert en gebruik je facebook, dan kan je je aanmelden als lid van de Kees Jongert pagina.
Wil je iets delen met de leden van je club? Een mooie foto, een bijzondere prestatie of een leuk
evenement? Mail het naar duingoedhart@ziggo.nl en je leest het in De Doorloper, op de website of de
facebookpagina. Je kunt ook zelf foto’s of prestaties posten op de facebookpagina. DOEN!!
Groeten, Renée

29 september
1 oktober
2 oktober
20 oktober
24 oktober
De Doorloper

IJsbaan haarlem open
Eerste ma-avond ijstraining
Eerste dinsdagochtend- en recreantentraining
Kees Jongert ijsavond (zie info op pagina 4)
bestuursvergadering
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9 november
11 november
17 november
9 februari

Algemene Ledenvergadering (aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur)
MTB-tocht voor het goede doel (zie details op deze pagina)
Landelijke KNSB Marathon Haarlem
KJ-Bokaal

Geen buitenkansjes in deze editie.

Start conditietraining park Assumburg op donderdag 4 oktober a.s. van 19.00 uur tot 20.00/20.30 uur.
Deze training is voor de jeugd en de volwassenen.
Zaterdag 29 september a.s. gaat de ijsbaan weer open; het seizoen loopt door tot en met zondag
17 maart 2019.
We starten op maandag 1 oktober met de ijstrainingen.
De trainingstijden zijn als volgt:
HO1 maandag
17.25 - 18.35 uur (jeugd)
HO2 maandag
18.45 - 19.55 uur
HO3 maandag
20.05 - 21.15 uur
HO4 woensdag
18.00 - 19.15 uur
Recreanten
Dinsdagochtend
Dinsdagavond

09.30 - 11.00 uur
22.00 - 23.00 uur

Tijdens de kerstvakantie vallen de maandag- en dinsdagtrainingen uit (24, 25, 31 december
en 1 januari).

Eindelijk is het ons weer gelukt om een avond ijs te huren. We starten om 20.00 uur tot 21.00 uur met
onze jeugd. Vanaf 21.00 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Er zullen voor ieder niveau toegankelijke
‘wedstrijdjes’ zijn. Klapstuk van de avond is het KJ marathonkampioenschap.
Dit keer scheiden we de recreanten van de wedstrijdrijders, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan
strijden om de titel. Weet je al zeker dat je mee kan en wil doen, dan kan je dit al laten weten door je aan
te melden bij één van deze e-mailadressen: meikelubbers@gmail.com of royenmiekeheine@casema.nl.

De jaarlijkse MTB-tocht voor het goede doel wordt dit jaar op 11 november verreden. Deze tocht wordt
door IJsclub Kees Jongert samen met het Wielercomité Heemskerk en ProKids IJmond georganiseerd.
Dit jaar wordt met de tocht geld ingezameld voor de Stichting Hidde. Stichting Hidde is opgericht naar de
wens van Hidde om iets te doen voor zijn lotgenoten, zieke kinderen met kanker. Hidde had CNL
leukemie en is genezen door stamceltransplantatie. Hidde gaf in de zomer van 2016 aan dat hij graag
iets wilde doen voor andere zieke kinderen met kanker zoals hij. Stichting Hidde maakt het voor
gezinnen met een ernstig ziek kind mogelijk om een week in een ruime chalet vakantie te vieren en
organiseert familiedagen met als doel ervaringen met andere ouders uit te wisselen of gewoon even op
andere gedachten te komen. Voor meer info: www.stichtinghidde.nl.
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RIJWIEL SPECIAALZAAK
Rijksweg 137
1906 BG LIMMEN
www.krooneliefting.nl
Telefoon algemeen 072-5051239
Telefoon werkplaats 072-5052269

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

CEES FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90
WWW.CEESFILIPPO.NL

------------------Verstopte riolering of afvoerleiding,
oplossen van stankproblemen en
camera inspecties. Maar ook
voor het plaatsen of vervangen
van riolering.
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VERKOOP/VERHUUR PROFESSIONELE LICHT & GELUIDSAPPARATUUR VOOR ORKEST - DISCO - CONCERT - OMROEP EVENEMENT- VERGADERING. TEVENS VERHUUR VAN PODIUMDELEN - GROOTBEELDVIDEO - AGGREGATEN.

De Trompet 1344
1967 DA HEEMSKERK
Telefoon: 0251-211622
Telefax: 0251-213126
E-mail: info@m-sound.nl

Er zijn twee plaatsen waar u lekker eet.
Bij u thuis en bij…….’OASE’!
Snackbar Oase
Arendsweg 2
Beverwijk
Telefoon 0251-225302
Maandag en dinsdag gesloten.
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Oktober staat voor de deur en dat betekent dat het seizoen weer
gaat beginnen. Om er in de winter goed voor te staan hebben we
de hele zomer hard getraind en ik heb dan ook elk jaar een
onbestendig gevoel of deze training zijn vruchten gaat afwerpen.
Nog net niet dat je het ijs op stapt met de vraag: kan ik het nog
wel? Uiteindelijk sta je er dan op en dan besef je dat je het nog
steeds kan. En dan die eerste wedstrijd in het seizoen. Starten,
hoe ging dat ook alweer. En waar je je in een marathon misschien
nog een beetje kan verstoppen, mochten de benen niet goed zijn,
ben je op een 1500 meter toch echt op jezelf aangewezen. Hoe
goed kom je dat laatste rondje dan door. Dit seizoen komt er voor
mij nog een leuke stressfactor bij. Tijdens de prijsuitreiking van het
afgelopen seizoen heb ik even hardop een doel uitgesproken
waar ik al jaren van droom. Mijn eerste 1500 meter onder de 2
minuten. En dan het liefst vóór 25 november wanneer ik 30 kaarsjes mag uitblazen. Dat houdt
natuurlijk in dat de eerste passen in oktober ook wel direct veelbelovend moeten zijn. En toch weet ik
nu al zeker: zodra ik op dat ijs stap, is alle spanning en twijfel verdwenen. Waarom? Omdat schaatsen
gewoon zo ontzettend leuk is om te doen.
Simon

Dag 1 vrijdag 17/8/18 Van huis naar Bad Dietzenbach
We hadden afgesproken dat ik om 7 uur bij Cor Winkel in Beverwijk zou zijn om van daaruit de
overige deelnemers op te halen. ’s Ochtends toch nog weer even haasten om op tijd aan te komen.
De middag ervoor hadden Cor en Mariëtte de huurauto al opgehaald. Die stond dus al klaar toen ik
kwam aanrijden. De auto was een verlengde bus met genoeg zitplaatsen en bergruimte voor vier
fietsen en de nodige koffers en tassen. Nadat we de eerste twee fietsen goed beschermd in de auto
hadden gezet, namen we afscheid van Mariëtte en reden richting Castricum om Cor Enthoven op te
halen. We reden mooi op tijd het hofje binnen waar Cor en Lies al met de kleinkinderen klaar zaten.
De derde fiets met bagage erin en op naar Heemskerk. Op naar Matthy van Klaveren; de garagedeur
stond bij aankomst al open en zijn fiets stond klaar. Matthy had er zin in! Na het inladen van de
spullen en niet te vergeten ‘de sjoelbak’ en het fotomomentje van Margriet gingen wij, even na acht
uur, richting snelweg. Mooi volgens planning.(hadden wij een planning?).
Cor E had de route voorbereid die langs Arnhem en de ‘3’ in Duitsland voerde. Nederland uit ging
voorspoedig, maar in Duitsland hadden we toch het
nodige oponthoud in de vorm van wegwerkzaamheden
en ongelukken. Het is vervelend te zien als een
Nederlandse auto op z’n dak ligt. Die moet een rare
klapper gemaakt hebben. De ‘3’ ging over in de ‘67’, ‘6’,
‘5’, en ‘8’.
Tussen Stuttgart en Ulm afslag 59 genomen om naar Bad
Dietzenbach te gaan; daar wist Cor E een hotelletje.
Helaas was dat wegens Urlaub gesloten en moesten wij
op zoek naar een ander hotel. Dat vonden wij in
Auendorf, Hotel Talblick. Na een gezellig biertje, een goed menu en nog één biertje tijd om deze
eerste dag af te sluiten.
Dag 2 zaterdag 18/8/18 Bad Dietzenbach – Bormio
Om 8 uur zaten wij fris aan het goed verzorgde ontbijtbuffet. Na het eitje en de yoghurt met muesli
werd het weer tijd om verder te rijden. Echt ver kwamen wij niet op de snelweg; meteen weer in een
file door wegwerkzaamheden. Maar de echte file moesten wij nog krijgen; vanaf de Oostenrijkse grens
tot ver over de Fernpass was het stilstaan of langzaam rijdend. In de file hebben wij wel getankt bij
Nassereith, Fernpass nr 487. Via Nauders en de Reschenpass reden wij Italië in. Afslaan bij Sluderno
en richting Zwitserland, de Umbrailpass. Onderweg was het af en toe spannend in de smalle
pittoreske straatjes. Maar Cor E loodste ons er goed doorheen; evenzo over de Umbrailpass. In de
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(concept)routes die Matthy had gemaakt, was ook een plaatsje ingeruimd om deze pass te
bedwingen. Ik kreeg al gauw de gedachte: ‘niet voor mij!’ Bovenop de Umbrailpass kregen wij het
eerste indrukwekkende uitzicht over de Stelvio; daarvoor waren wij gekomen. Al afdalend naar Bormio
kwam er in de auto steeds meer ontzag voor deze berg, zelfs Cor E werd stil.
In Bormio aangekomen, gingen wij op zoek naar ‘ons’ appartement; wij werden door de TomTom
ergens afgeleverd, maar daar konden wij in eerste instantie niet veel mee. Na wat zoeken en
omrijden, kwamen wij op de plaats van bestemming. Een mooi/goed appartement, groot genoeg voor
vier personen en met een aparte garage voor onze fietsen.
Nadat we de spullen hadden uitgeladen en de kamerloting hadden gedaan, moesten er nog
boodschappen worden gehaald. De tijd begon al te dringen en wij moesten nog op zoek naar een
supermarkt. De TomTom bracht uitkomst; of toch niet! Hij leidde ons door nauwe straatjes en op een
gegeven moment stonden wij vast voor een aantal plantenbakken. Achteruit en zelf op zoek naar een
supermercato. En die hadden wij gevonden. Met een karretje door de supermarkt en, wat nog wel leuk
is om te vermelden, is dat men hier groenten en fruit met plastic handschoentjes pakt. Wij natuurlijk
met onze blote handen alles gepakt! Bij de kassa gekomen, kwam onze ‘bank’ naar voren. Matthy was
vorig jaar al ‘bank’ en was nu weer met algemene stemmen gekozen tot ‘de bank’.
Voedsel en andere benodigdheden ingeladen en terug naar het appartement!
Het was inmiddels zo laat geworden dat het etenstijd was. De ‘sjoelbak’ werd uitgepakt en ieder voor
zich ging wat doen. Dat is toch mooi om te zien; dat vier ‘vreemden’ toch alles samen deden. Het
resultaat mocht er zijn; overheerlijk getafeld, zoals dat heet. Tijdens het natafelen kwamen de routes
op tafel. Wat gaan wij morgen fietsen?
Dag 3 zondag 19/8/18 route 5: (Forcola di) Livigno en weer terug.
84 km met hoogtetoename 2282 m
De wekker op 7h30 gezet en die ging prompt vijf minuten te vroeg af. Eruit en de ontbijttafel gereed
maken. Wij hadden afgesproken om rond 9 uur op de fiets te zitten. Thee gezet en eitjes gekookt en
de eerste ‘misser’ kwam aan het licht. Geen jus d’orange; vergeten. Het was een rommelig ontbijt
vanwege veelvuldig toiletbezoek! Zo’n eerste rit geeft toch altijd spanning.
Het werd iets later dan 9 uur toen we vertrokken; op naar het onbekende. De aanloop van de eerste
pass was redelijk vlak, het klimmen begon zo’n 15 km voor de top. En weg was Cor E. Wij met z’n
drieën verder. De wegen waren wisselend van kwaliteit en ook de chauffeurs. Sommige kwamen vlak
langs je; dan had je niet even een zwieper naar links moeten maken vanwege een gat in de weg. Het
viel op, dat juist daar waar de fietsers reden, het wegdek het slechtst was. Na een lange klim kwamen
wij boven op de Passo di Foscagno, op een hoogte van 2291 meter.
Na een fotomomentje de windjackies aangetrokken om af te dalen naar 2021 meter en vervolgens
weer te klimmen naar de Passo d’Eira op 2210 meter. Cor E bleef wat achter met dalen, omdat hij zo
lang op ons had moeten wachten, was hij verkleumd geraakt en zat te shaken op zijn fiets. Boven
gekomen was Cor E weer warm! Jasjes weer aan en dalen naar Livigno (1865 meter). Nu stond de
Forcola di Livigno (2315 meter) nog op het programma. Cor W en ik reden mee tot aan de voet van de
pass en Matthy en Cor E zijn naar boven gereden. Wij vonden het voor zo ’n eerste dag wel genoeg
en moesten ook nog terug. Maar de kanjers zijn naar boven gereden en kwamen na enige tijd weer
onze richting op. In Livigno geluncht met soep en pasta zodat wij weer energiek de twee
retourklimmen aankonden. Bovenop de Passo di Foscagno was een grenscontrole, maar die was
eenzijdig. Wij vroegen ons af waarvoor die diende; want wij bleven uiteindelijk in Italië. Wikipedia bood
hierbij uitkomst: Livigno is een belastingparadijs!
Uiteindelijk kwamen wij vrij snel na elkaar weer binnen in ons appartement. Even wat drinken,
douchen, boodschappen halen en aan tafel. Het natafelen duurde nu iets langer vanwege de rit van
morgen.
Dag 4 maandag 20/8/18 route 1: Passo di Gavia en Mortirolo
117 km met 3409 m hoogtetoename
De wekker weer om 7h30 gezet en deze dag begon met een appje van Lies; het was de trouwdag van
Cor E. Na een stevig ontbijt waren wij vandaag dichter bij 9 uur vertrokken. Eerst een stukje afdalen
naar Bormio en dan linksaf de Gavia op. Een klim van bijna 26 kilometer met een gemiddeld
stijgingspercentage van 5,5%. Voor mij persoonlijk was het een zware klim. De inspanning van
gisteren en het warme weer deden mij geen goed. Op de steilste stukken gelopen, waar Matthy taai
doortrapte. Maar uiteindelijk toch boven gekomen. Cor E was alweer naar beneden en ik wachtte op
de top op Matthy. Meteen m’n windjack aangetrokken en een paar foto’s genomen, onder andere van
Matthy’s bovenkomst. Samen nog even gewacht op Cor W, maar het was boven op 2621 meter koud.
Besloten om toch ook maar te gaan afdalen. In één lange afdaling waar wij nog door een zeer

De Doorloper

september 2018

8

donkere tunnel reden, rap naar beneden zoevend,
een auto en camper ingehaald. Na de afdaling stond
Cor E ons op te wachten op een driesprong in Ponte
di Legno. Na een tijdje kwam Cor W naar beneden
zeilen.
Onderweg kwam in mij op dat de weg van de klim
van de Gavia op het natuurijs van de Weissensee
lijkt; vol met langs- en dwarsscheuren! Waar je al niet
aan denkt. Gezamenlijk doorgereden naar Vezza
d’Oglio voor de lunch, die bestond uuuuuuuit:
spaghetti. Wat was dat lekker, hé Cor W? Na de
lunch weer op de fiets richting de Mortirolo. Na een
korte aanloop begon de klim. Cor E was meteen
weer uit het zicht verdwenen en die zouden we pas
weer terugzien in het appartement. Bij mij ging langzaam het licht uit tijdens deze klim. Met geestelijke
ondersteuning en een gelletje hielpen Cor W en Matthy mij naar boven. Er waren stukken die volgens
Matthy wel meevielen, maar waar wij uiteindelijk alle drie moesten lopen. Tijdens het klimmen hoorden
wij aan de andere kant van de berg onweer donderen. Het zal toch niet …, dat wij zo meteen vol in het
onweer terecht komen? Uiteindelijk kwamen wij, niet droog, maar dat was zweet, gezamenlijk boven.
Wederom een fotomoment, jackies aan en rustig naar beneden. Het was geen mooie vloeiende
afdaling met ook hier soms erg slecht wegdek. Het had aan deze kant van de berg wel geregend,
maar de weg droogde alweer op.
De afdaling ging naar Mazzo di Valtellina op 552 meter, daarna rechtsaf en in één streep naar Bormio.
Alleen viel dat een beetje tegen …, ik mag wel schrijven dat wij er alle drie een beetje doorheen zaten.
Bij de eerste de beste gelegenheid zijn wij afgestapt voor een grote cola en om de bidons bij te vullen.
Dat was lekker! Onder de bezielende leiding van Cor W togen wij weer richting Bormio. Onderweg
was het parcours golvend en af en toe onduidelijk. We kwamen op een snelweg terecht en reden
richting een tunnel. De auto’s reden wel erg hard langs ons en wij besloten om de afrit aan de
overkant van de snelweg maar te gebruiken om weer op de gewone weg te komen. Na enige tijd
reden wij Bormio binnen; hè, hè, we zijn er bijna. We waren laat binnen, omstreeks 19.00 uur.
Gelukkig hoefden wij geen boodschappen te doen zodat wij na het douchen en een biertje weer
konden ‘sjoelen’. Tijdens het natafelen, kwam het voorstel om morgen maar een fietsloze dag in te
lassen. Daar werd nog een biertje op gedronken, of was het wat anders?
Dag 5 dinsdag 21/8/18: rustdag Bormio
Vandaag wat later opgestaan; rustig ontbeten en plannen gemaakt voor de rest van de dag. Wij
zouden Bormio ingaan om, voor de eerste keer deze week, een terrasje te pakken en een kopje koffie
of cappuccino te drinken. Daarna hebben we cultuur gesnoven in Bormio en gingen we op zoek naar
de toeristeninformatie om een fietskaart van het gebied te scoren. Na veel vragen en zoeken de VVV
gevonden én de kaart. Het was ondertussen tijd geworden om te lunchen. Eerst een soepie en daarna
een droog stuk kip met een aantal aardappelschijfjes. De kip was moeilijk weg te krijgen. Aan tafel
was het wel onrustig vanwege de gekregen fietskaarten. Eindeloos werd-ie bestudeerd en werd erop
getuurd voor de rit van morgen; De Stelvio!
Na de lunch naar de supermercato om weer voor twee dagen in te slaan. Het was een warme dag
vandaag; op zich goed om niet op de fiets te zitten, maar in de schaduw te wachten totdat de
supermarkt opengaat. Ze hebben siësta. Nadat alle boodschappen weer zijn uitgepakt en Chef
Koelkast de biervoorraad zorgvuldig heeft aangevuld, gaan we even lounchen. Na vijf minuten stapt
Cor E alweer op om naar de fiets van Matthy te kijken. Tijdens het fietsen kraakt er wat aan de
achterzijde. Inspectie van hoofdmonteur Cor E levert een kapot achterwiel op. Van de achteras zijn
twee spaakgaten aan de aandrijfkant door! Met zo’n wiel kan je niet de Stelvio op. Dus naar het dorp
om een ‘vers’ wiel te kopen. Het liep al tegen sluitingstijd dus haast was geboden. Bij de eerste
fietsenzaak hadden ze geen goed wiel, maar bij de dependance was er nog wel een wiel. Wij erheen
en gekocht. Snel terug naar het appartement om de tandwielkransjes om te zetten en de banden.
Matthy heeft daarna, sinds tijden, niet zo lekker rustig gereden.
Na dit avontuur was het weer tijd om te ‘sjoelen’ en dat hebben wij uitgebreid gedaan. We hebben het
ons laten smaken. Ook nu kwam met regelmaat de fietskaart op tafel om de mogelijkheden te bekijken
voor een rondje Stelvio. Achteraf is het gelukkig bij het oriënteren gebleven, want dat rondje zou veel
te gek geworden zijn. Na PSV naar bed, morgen wacht de Stelvio.
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Dag 6 woensdag 22/8/18: Stelvio vanuit Bormio
49 km met 2084 m hoogtetoename
Vandaag ging de wekker om 7 uur. Omdat het gister erg warm en zonnig was en omdat het mogelijk
vandaag ook zo zou kunnen zijn, besloten wij om een half uurtje eerder te starten. Het toilet werd
meteen goed bezocht en het was stil aan de ontbijttafel. Iedereen wist dat het vandaag moest
gebeuren. Gehuld in KJ-tricot gingen wij op weg. Cor E een half uurtje later, zodat wij hem onderweg
ook nog even zagen én hij nog een foto van ons kon nemen én dat hij niet zolang hoefde te wachten
voor de groepsfoto waar Renée zo uitdrukkelijk om had gevraagd. Het klimmen ging goed, door de
tunneltjes en het licht stond op groen toen wij bij de smalle tunnel aankwamen. Konden lekker
‘doortrekken’. Het waren prachtige panorama’s als je om je heen keek. Onderweg foto’s gemaakt voor
het Stelvio-album. Na verloop van tijd kwam Cor E langs zetten en wat verderop posteerde hij zich als
fotograaf. Zo heb ik ook foto’s van iedereen gemaakt. Het zal niemand verbazen dat Cor E als eerste
de top had bereikt; gevolgd door ons drieën.
Natuurlijk werden ook hier foto’s op de top genomen. Ons
doel was bereikt: de Stelvio was bedwongen! Gauw een
windjack aan want het was niks warm boven. Nadat we
nog wat hadden gedronken en hadden genoten van het
moment, zijn we gaan dalen. Onderweg nog foto’s
genomen van het imposante landschap. In een vloek en
een zucht waren wij weer beneden in Bormio. Tijd voor
de lunch in Bormio en deze keer een andere locatie dan

gister. In het oude centrum hadden wij wat gevonden: Steakhouse Braulio. Fietsen op slot en naar
binnen. Tijdens het bestellen van de drankjes viel het op dat Cor E aan de cola ging. De goulashsoep
werd geserveerd in een uitgeholde Italiaanse bol. Heel apart. De Italiaanse hamburger werd
geserveerd met patatekes; zoveel dat zelfs Cor E bedankt voor de ‘aanbiedingen’ van zijn vrienden.
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Na de lunch kondigde Cor E aan nog even de Gavia! te beklimmen. Vandaar de cola! Cor E wilde
graag 10.000 hoogtemeters maken “Of er nog iemand mee wilde.” “Nou nee, ga lekker je ding doen.
We zien elkaar wel weer in het appartement.” Zo gezegd, zo gedaan. Bij aankomst bij het
appartement schoot Cor W weg en ging nog een stuk fietsen. Het moest op Strava zijn KJweekklassement veilig stellen.
’s Avonds werd er niet ‘gesjoeld’, maar een broodje gegeten omdat wij tussen de middag al stevig
hadden geluncht. Wij hebben Ajax gekeken op de telefoon van Cor E en tijdens de wedstrijd lag de
fietskaart continue op tafel want: wat gaan we morgen fietsen? Er waren twee kampen: kamp 1 ging
voor ‘met de auto naar de Umbrailpass, daar afdalen en richting Prato allo Stelvio en dan de Stelvio
vanaf de andere zijde beklimmen’. Het gematigde kamp ging voor de route van dag 1 met een
verlenging naar Passo del Bernina. Argumenten van kamp 1 waren onder andere ‘klim stelt niets voor,
mag eigenlijk geen naam hebben, het is nagenoeg vlak en nog iets met ‘watjes’.’ Het werd optie 2.
Ajax had ondertussen gewonnen en wij konden deze dag afsluiten.
Dag 7 donderdag 23/8/18: route 5 + Passo del Bernina (of toch niet!)
105 km hoogtetoename 2764 m
Na de gebruikelijke ochtendrituelen vertrokken wij omstreeks 9 uur naar Passo di Foscagno. Na de
klim van 24 kilometer kwamen wij boven. Daar gaf Matthy aan niet verder te gaan en terug te keren
naar het appartement. Matthy de sleutel gegeven en hem succes gewenst. Cor W en ik zijn gaan
afdalen naar Trapella waar Cor E op ons stond te wachten. Gezamenlijk de Passo d’Eira beklommen
en deze ook met elkaar afgedaald. Door het dal richting de Forcola di Livigno en heel langzaam begon
het te stijgen. Als je naar voren keek ‘leek’ het bijna niet te stijgen, maar als je je trappers stil hield viel
je in één keer stil. Het leek een lang viaduct van circa 12 kilometer. Cor E was op eigen tempo naar
boven gereden en zou ons weer tegemoet rijden om zo aan z’n 10.000 hoogtemeters te komen.
Gezamenlijk het laatste stukje omhoog gepedaleerd, ondertussen werden de wolken steeds
dreigender en net toen wij op de top waren en de grens met Zwitserland passeerden, begon het te
spetteren. “Kon het nog niet even een uurtje droog blijven?” Vanwege de donkere wolken besloten wij
om niet naar Passo del Bernina te gaan. Wij zijn op de top gaan lunchen met de hoop dat de regen
zou overwaaien, maar het omgekeerde gebeurde. Het begon steeds harder te regenen en wij
moesten nog deze berg af én nog een stukje verder. Regen- en windjackjes aan en dalen maar. Zoals
ik al schreef leek het op een lang viaduct en zo was de afdaling ook. Geen gevaarlijke bochten, maar
een mooi lopende afdaling. In het dal van Livigno leek het
wat minder te regenen, maar door het opspattende water
werd je toch goed nat. Aan het begin van de retourklim
van de Passo d’Eira tegen Cor E gezegd dat hij maar naar
‘huis’ moest gaan en niet meer op ons hoefde te wachten.
Met dat wachten kan je alleen maar wat oplopen. Wij
rustig omhoog geklommen en op de top stond er dit keer
geen comité van ontvangst. De andere keren was er altijd
wel drukte, maar nu was het een desolate pass. Wij
moesten, ondanks het natte weer, toch blijven drinken en
eten en dat deden wij ook. De natte afdeling van de Passo
di Foscagno naar Bormio was een lastige. Vanwege de
slechte weg, het drukke verkeer en de haarspeldbochten.
De remblokjes zijn pittig gesleten. Gelukkig hadden de velgen waterkoeling! Beneden gekomen nog
een stukje doorgereden om aan de 100 km te komen. Ja, alles voor de klassementen! Wij waren
tegen 18.00 uur binnen. Het was weer een lange dag, dus douchen, de natte vieze kleren in de
wasmachine en ‘sjoelen’ maar. De ‘sjoelbak’ is een elektrische bakplaat van circa 1 meter lang en 25
cm breed. Onder leiding van Chefkok Matthy maakten wij er elke keer weer een feest van. Tijdens het
uploaden van Strava kwam Cor E erachter dat zijn rit niet helemaal was geregistreerd. De extra
inspanning om aan z’n hoogtemeters te komen was voor niets geweest. Gelukkig kan je een Strava-rit
delen zodat Cor E dezelfde hoogtemeters heeft als Cor W.
Dag 8 vrijdag 24/8/18 Bormio 2000
28 km hoogtetoename 942 m Bormio - Bad Dietzenbach
Tijdens het natafelen van gister kwam het voorstel om vandaag in de middag richting Nederland te
rijden. In de ochtend nog een afsluitende klim naar Bormio 2000 en dan inpakken en de deur achter
ons dicht doen. Zo gezegd, zo gedaan. Na het ontbijt op de fiets voor de laatste klim naar Bormio
2000. Van 1225 m naar 1938 m. Op papier zag deze rit eruit als een eitje, maar in de praktijk viel het
zwaar tegen. 10 Kilometer kan toch nog een heel eind zijn. Conversatie onderweg: “Hoever is het
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nog?” “Gewoon doorfietsen, dat
merk je vanzelf!” Onderweg nog wel
een paar foto’s genomen van
Bormio. Er waren prachtige
panorama’s van de omgeving.
Boven op Bormio 2000 voor de 2e! x
koffie gedronken en een groepsfoto
laten maken. Weer als een speer
naar beneden en de laatste
hoogtemeters naar het appartement.
De taken verdeeld voor inladen
fietsen, douchen, opruimen en
schoonmaken en om 13h45 in de
auto. Precies op tijd voor de regen die zachtjes neerdaalde. Nu met motregen de Stelvio op, maar wel
overdekt. De laatste blikken op wat wij hebben gepresteerd. Bij de Umbrailpass naar beneden, nu in
de volle regen. Medelijden met de fietsers die omhoog reden. Via de weg zoals wij zijn gekomen,
reden wij weer terug. Het ging voorspoedig, geen files of ander oponthoud. Ondertussen filosoferen
over wat wij volgend jaar voor uitdaging kunnen doen. Oostenrijk kwam uit de hoge hoed.
Doorgereden naar de plaats waar wij op de heenweg ook hebben overnacht, alleen nu in het originele
hotel. Smaakvol gedineerd en daarna nog even gezellig nagezeten.
Dag 9 zaterdag 25/8/18 Bad Dietzenbach – naar huis
Om 8 uur het ontbijt afgesproken en iedereen was er! Om 8.45 uur in de auto en karren richting
Nederland. Terug een andere route genomen; nu richting Venlo de ‘61’ gevolgd; geen
noemenswaardig oponthoud gehad en via Nijmegen naar de A2 waar wij wel in de file kwamen. Een
auto met pech op de middelste van de drie banen! Meteen chaos. Om 15.45 uur was Matthy thuis,
daarna Cor E en wij hebben de bus uitgemest en weggebracht. Net voor 17.00 uur. Nog een lekker
soepie gegeten van Mariëtte en ik ook naar huis. Even na 18.00 uur was het avontuur afgelopen. Ik
kan vol trots terugkijken op een heel inspannende week met afzien, veel gezelligheid en
kameraadschap waarbij wij ons doel; de Stelvio en het subdoel; 10.000 hoogtemeters hebben
gehaald. Volgend jaar Oostenrijk? Wie weet!

Matthy
CorW
CorE
Ben

Hoogtemeters
zo 19/8 ma 20/8 wo 22/8 do 23/8 vr 24/8 Totaal
2627
3410
2084
1000
894 10015
2240
3410
2214
2738
894 11496
2627
3317
3740
2738
1015 13437
2282
3409
2084
2764
942 11481

Con un
saluto
sportivo,
Ben
Rasch
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Henk de Ruiter

De Trompet 2850

1.40.27

1967 DD HEEMSKERK
Tel. 0251-248844

Gerrit van Assendelftstraat 3
1961NH Heemskerk
Tel 0251-232813
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures.

Janneke Stolk

sportfysiotherapeute

Ellen van Wetering

sportfysiotherapeute

Heemskerkerweg 191
Tel 0251-239101
1945 TG Beverwijk
www.fysiobeverwijk.nl
fysiotherapie@fysiopmc.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Lijnbaan 47 1969 ND HEEMSKERK
www.bevam.nl
telefoon 0251-240127
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Op 9 september werd de Assumburgloop gehouden. Onderstaand de uitslagen.

2,5 km
Jongens
1. Toon van Vuuren
2. Jaap Zonneveld
3. Mees Vazel

9.06
10.25
11.22

Meisjes
1. Sien van Vuuren
2. Jet Commandeur
3. Evelien Krom

9.47
10.58
11.22

10 km
Heren
1. Awet Haille
2. Rowdy Liesker
3. Remco Fritz

38.20
41.50
42,57
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Dames
1. Nadine Duursma
45.48
2. Sanja Rood
46.50
3. Annelies van der Pal 47.39

De start van de 10 km (foto links) en de 2,5 km (foto rechts).

De inschrijving met Mieke, Meike en Lies.

De borden weer opgehaald door Hans en Cor.

En nu … op naar het ijs! 😊
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