
De Vielosopè

1

    juli 2019, nummer 22 -  12 pag.

Beste Leden van de 
TTC de Liefhebbers,

Voor u is verschenen Vielosopé 
nr. 22. De 2e editie van 2019. 
Tot op heden is het een prettig 
en gezellig seizoen met veel 
mooie ritten!!! 
Veel leesplezier toegewenst!

Bestuurs- Ledeninformatie TTC de Liefhebbers

Wederom nieuwe trimmers mogen verwelkomen!!! 
Geweldig!!!

Planning toercommissie 2e helft seizoen 2019 is gereed!

Gaan de trimmers dit seizoen naar Limburg? Meer info op 
www.amstelgoldracexp.nl 
Bijv. 21 september? We gaan overleggen.

De redactie hoopt dat er weer veel vakantiefoto’s 
doorgestuurd gaan worden!!! Deze zullen geplaatst 
worden in Vielosopé nr. 3 van dit jaar… Stuur ze a.u.b. 
naar ttcdeliefhebbers@gmail.com !!!

Rabo-actie zal in oktober plaats vinden.

Wilt u iets geplaatst hebben in de Vielosopé? 
Stuur het naar de redactie!

Dagtocht TTC 14 juli!!!

Verjaardagen TTC de Liefhebbers 

Juni - Juli - Augustus - September
Lau Kruf 2-6

Els Aarden 5-6

Ad van der Aarssen 5-6

Jan Suijkerbuijk 7-6

Toos Tunders 9-6

Peter Leiendekker 17-6

Ad Timmermans 26-6

Gerda Klaassen 1-7

Jo Slokkers 17-7

Mia Mertens 17-7

Liza van Merode-Hagenaars  22-7

Lia de Groot 7-8

Eddy Hage 18-8

Ria de Rooij-Timmermans 23-8

Bets van Loenhout 1-9

Piet Luijnenburg 4-9

Riet Bogaart 7-9

Alwin Don 15-9

Jo Hectors 22-9

TTC
1976
2019

Inhoud:
• Bestuurs- Ledeninformatie
• Verjaardagen
• Een dag uit het leven van
• Koos Moerenhout Classic
• Tourcommissie planning
• Fietshelm
• Column ‘in ‘t Wiel’
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Voor diegene die mij niet kennen, even voorstellen,
ik ben dus Albert Hagenaars, 63 jaartjes oud.
Geboren en getogen in Halsteren, getrouwd met 
Marian en beiden lid van de TTC, we hebben een zoon 
Bart, die hangt momenteel met een foto op heel 
groot spandoek boven de brandweer kazerne in 
Halsteren, Schoondochter Danique, ons alles Lotte, 
en Lotte 2 is op komst. 

Ik reed tot vorig jaar bij de Trimmers, en nu dit jaar 
regelmatig met Marian bij de recreanten. Maar ik ben 
een echte goed weer rijder, Marian is fanatieker. 
Eind dit jaar verhuizen we naar Bergen op Zoom als 
onze verblijfplaats gereed is. Wat we hopen! 

Mijn dag; Go wat hoor ik nu, shit het is de wekker. 
Het is weer al 10 voor 6 in de ochtend, wat gaat een 
nacht toch snel voorbij, sneller dan de dag. Hup het 
bed uit, wassen en aankleden, ontbijten en dan in de 
auto naar mijn werk in Hoogerheide. Fokker Techniek 
zoals het sinds kort heet, en al voor het 48ste jaar 
Auto geparkeerd en via de beveiliging naar mijn 
werkplek, maar eerst in-batchen, dan kan ieder zien 
dat ik er ben, ook voor de veiligheid, want gebeurd 
er iets, dan weet men precies wie er allemaal op het 
terrein is. Ook i.v.m. veiligheid/geheimen is deze pas 
om ergens binnen te kunnen komen, en sinds kort 
ook om mijn computer op te starten, dus zonder pas 
kom ik nergens en kan ik niets meer. 

Een dag uit het leven van.... Albert Hagenaars

Aangekomen op mijn werkplek ‘het project office’ 
de computer opstarten wat altijd 10-15 minuten in 
beslag neemt eer alle onderliggende programma’s 
weer opgestart zijn, en dan als eerste de mails door-
nemen, elke keer weer 45-50 mails van collega’s 
met overdracht van werkzaamheden, klanten met 
vragen, productie met vragen of opmerkingen, de 
leiding, ook hetzelfde liedje. En dan de mails weg-
werken en zo snel mogelijk alle productie documen-
tatie wat retour is gekomen wegwerken zodat we 
met z’n allen de juiste status hebben van het 
openstaand werk in de productie. 

Daarna het beginnen met voorbereiden van komen-
de werkpakketten en aanvullingen op bestaande 
werkpakketten. Hierdoor kan onze logistiek ook aan 
de slag of onze engineering, shops, klanten, 
productie, noem maar. Ja ik ben met mijn collega’s 
de spin in het web van de werkzaamheden die 
Fokker uitvoert. Fokker techniek voert onderhoud, 
ombouwen VIP afbouwen uit aan vliegtuigen zo-
als de B737, Airbussen A320 maar sinds kort ook 
de veel grotere A330s, maar ook nog de Fokkers 
die rondvliegen, ATRs, dus onze scala is uitgebreid, 
daarnaast hebben we ook een afdeling onderdelen 
reparatie-modificatie, eigen engineering, en logistiek 
etc. We kunnen dus ontzettend veel.
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Mijn bureau ligt dan bijna ook altijd vol met papier- werk, van wat 
nog de afdelingen in moet, maar ook wat er weer vandaan komt. 
Ook maak o.a. ik een eindrapport voor de klant zodat hij en ieder die 
dat wil weten (luchtvaart autoriteiten) precies weten wat er aan hun 
vliegtuig is gedaan. Ook elke maand weer cursussen draaien om bij 
te blijven en aan de regelgeving te blijven voldoen. We hebben bij 
ons pieken en dalen vooral in de winter is het meer dan druk en is 
het dikwijls 6 dagen in de week werken, in de zomer wordt het ook 
steeds drukker, terwijl het vroeger dan rustig was en ons allen goed 
uitkwam. We hebben om half 12 pauze en ik probeer altijd met goed 
of droog weer even met de collega’s een half uur te wandelen. 
En dan de middag weer tot in principe half 4, maar dat haal ik nooit, 
ik ben altijd later weg dus rond half 4 overdracht aan de avondploeg, 
want ook ik werk in 2 ploegen dienst. Daarna weer naar huis en tijd 
voor het avond eten. 

Na het eten soms een klein dutje om 
vervolgens weer op pad te gaan voor 
maandags Loop orkest de Leutige 
krabben waar ik ook muzikaal leider 
van ben en secretaris. Of dinsdags 
naar de harmonie ook al 51 jaar lid 
van, of woensdags een vergadering, 
of bloedplasma geven (mag 1 keer in 
de 4 weken) donderdags op zijn tijd 
repetitie met Van Alles Wa, vrijdags 
s’avonds steen kapot want ook ik 
wordt een dagje ouder, maar nee om 
de week repetitie met de Tivoliband.

Zaterdags werken of repeteren bij het 
Aardbeien orkest van de Brabantse 
Wal reuzen, verjaardagen, familie 
bezoeken en andere verplichtingen, 
en ook repetities Tivoliband die om 
de week op zaterdag plaats vinden, 
klusjes bij ons eigen of Bart of bij mijn 
Moeder, of optredens natuurlijk, we 
repeteren niet voor niets hahaha, en 
dan zondags s’ochtends op de fiets als 
het droog weer is. 

De leden die al wat langer lid zijn, 
weten waarom ik zo voorzichtig 
geworden ben op de fiets. Als ik dan 
na alle ‘verplichtingen’ weer thuis 
kom rond half 11, 11 uur, dan als 
Marian nog op is, even bijkletsen en 
daarna naar bed, en wachten tot de 
wekker weer gaat. Nou dit is een 
dagje uit mijn leven, ik hoop dat het 
niet te vermoeiend was, hahaha.
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Als u interesse heeft in een lidmaatschap bij onze vereniging 
dan bent u van harte welkom. U kunt 3 maal vrijblijvend sfeer 
komen proeven bij een van de afdelingen. 
Bij interesse neemt u contact op via ttcdeliefhebbers@gmail.com 
of via het secretariaat. Richard Kuijlen, 0164-683915

Najaar programma Recreanten

Recreanten:

23-6-2019 Eendracht route 45 km Wagenhuis, Nieuw-Vossemeer
  
30-6-2019 Ossendrecht route 45 km Hotel Dekkers, Ossendrecht
   
07-7-2019 De Pap route 40 km Café Donkenhof, Wouw   
  
14-7-2019 DAGTOCHT TTC ?? KM  

21-7-2019 St. Annaland route 45 km Camping St. Annaland
  
28-7-2019 Rucphense route 50 km Wapen van Nassau, Rucphen   
  
2-3-4-AUG. RECREANTEN WEEKEND ?? KM ORG. THEO DE GROOT
  
04-8-2019 St. Marie route 45 km De Kroon, Huijbergen
  
11-8-2019 Willemstad route 50 km Belle Vue, Willemstad          
  
18-8-2019 Bakkersmolen route 50 km De Bakkersmolen, De Wildert Essen 

25-8-2019 Poortvliet route 45 km De Zeester, Scherpenisse

01-9-2019 Striene route 40 km De Watertoren, Steenbergen
  
08-9-2019 Puts Meuleke route 45  km Puts Meuleke, Ossendrecht

15-9-2019 De 8 van de Klad 40 km Gasterij de Kladde, Lepelstraat

22-9-2019 Dinteloordse Polder route 45 km Beneden Sas, Akkermans

29-9-2019 VERRASSINGSTOCHT ?? KM ORG. JAN SUIJKERBUIJK

06-10-2019 Herelse route 35 km De Hazelaar, Heerle

13-10-2019 Brabantse Wal route 35 km  Non Plus Ultra, Woensdrecht

20-10-2019  SLUITINGSRIT 30  km Cafeeke de Beek

  
Alle tochten vertrekken om 09.00 uur vanaf Cafeeke de Beek

Programma Toercommissie najaar 2019
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Als u interesse heeft in een lidmaatschap bij onze vereniging 
dan bent u van harte welkom. U kunt 3 maal vrijblijvend sfeer 
komen proeven bij een van de afdelingen. 
Bij interesse neemt u contact op via ttcdeliefhebbers@gmail.com 
of via het secretariaat. Richard Kuijlen, 0164-683915

Najaar programma Trimmers
Programma Toercommissie najaar 2019

Trimmers:

23-6-2019  Flipland route 80 km ’t Veerhuis, Zijpe

30-6-2019  West Brabant route 80 km Taverne Grenszicht, Putte
 
07-7-2019  Schijf route 85 km Jagersrust, Schijf

14-7-2019  Herkingen route 80 km Haven Oude Tonge 

21-7-2019  Yerseke route 80 km Havenzicht, Yerseke

28-7-2019  Rucphense route 80 km Wapen van Nassau, Rucphen

04-8-2019  Seppe route 80 km De Cockpit, Bosschenhoofd

11-8-2019  Willemstad route 80 km Belle Vue, Willemstad

18-8-2019  Bakkersmolen route 80 km De Bakkersmolen, De Wildert Essen

25-8-2019  Rondje Tholen 80 km Havenzicht, Stavenisse
  
01-9-2019  De Vliet route 80 km Zaal Koch, Kruisland

08-9-2019  ZEELAND ROUTE 100 KM Wendy’s Zeelandbrug (Vertr. 08.30)  
 
15-9-2019  Woensdrechtse route 80 km  Non Plus Ultra, Woensdrecht

21-9-2019  AMSTEL GOLD RACE 79 KM ALLES IN OVERLEG

22-9-2019  Zandvliet route 80 km  De Volle Ton, Zandvliet

29-9-2019  VERRASSINGSTOCHT ?? KM   ORG. JAN SUIJKERBUIJK

06-10-2019  Bruggen route 60 km Cafeeke de Beek

13-10-2019  Brabantse Wal route 50 km Cafeeke de Beek

20-10-2019  SLUITINGSRIT 40 km Cafeeke de Beek

Alle tochten starten om 09.00 uur vanaf Cafeeke de Beek. (Met uitzondering 8 september 08.30)
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Zaterdag 25 mei 2019. De KMC… een jaarlijks 
evenement welke dit jaar voor de 9e keer werd 
georganiseerd. 

Ad Timmermans heeft veel werk verricht om met 
17 Liefhebbers aan de start te verschijnen. Een grote 
Dank je Wel is dan ook op zijn plaats. Ad heeft alles 
geregeld. Van mensen vragen mee te gaan, inschrij-
vingen te regelen tot aan het verzamelen op de 
25 e mei bij Multibikes te Lepelstraat. Helemaal Top!

Er kon gefietst worden over een afstand van 85, 
120 en 210 kilometer. De hele week vooraf was het 
heerlijk voorjaarsweer maar op de dag zelf kwam het 
met bakken uit de lucht vallen. Niemand die heeft 
geroepen om toch maar niet te starten, niemand en 
dat was tekenend. Een standhouder op de Markt te 
Steenbergen had een leuke omzet op deze dag. 
De regenjacks vlogen de tent uit.

Dat er een flinke groep in het paars-lila vertrok 
deed iedereen goed. We wisten allemaal dat er heel 
voorzichtig gereden moest worden want de kans was 
groot om te vallen. En daar passen wij voor. 
Ad en Marc (Ligtenberg) hebben zo wat al het kop-
werk gedaan onder barre omstandigheden. Diverse 
banden zijn lek gereden, Martin van Loon, Marc 
Ligtenberg en Hans Heijt hadden de pech. Gelukkig 
werd het gaande weg de ochtend langzaam wat 
droger en kwam de zon zelfs voorzichtig kijken. 
Dat was prettig want alle kleding was echt zeik en 
zeik nat. Op deze manier werd het wat behagelijker 
en kon er meer ‘genoten’ worden. En dat deden we al 
vanaf de eerste kilometer maar zo nog meer. 

De organisatie van de KMC is erg goed zo niet perfect. 
Een Mecanicien is aanwezig op de routes en tijdens 
de tussenstops kom je niets te kort. Ook op gevaar-
lijke oversteekpunten werd hulp geboden. Tijdens het 
vertrek en bij aankomst na afloop op de Markt loopt 
alles op rolletjes. Een lekker bakkie soep doet goed 
als je door weer en wind gereden hebt. 

Hopelijk volgend jaar weer veel Liefhebbers aan de 
start van de 10 e editie van de KMC!!!
www.koosmoerenhoutclassic.nl
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Koos Moerenhout Classic 2019 Fotoreportage
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Koos Moerenhout Classic 2019 Fotoreportage
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Fietshelm

(volwassenen) of EN 1080 (kinderen); de juiste maat;
het gebruik volgens de instructies (niet te los, niet te 
strak); het gewicht van de helm (bij kleine kinderen 
kan een te zware helm nekklachten veroorzaken).

Fietsen stimuleren
Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid van alle 
fietsers toeneemt naarmate er meer mensen fietsen. 
In vergelijking met andere landen is het letselrisico 
voor fietsers in Nederland zeer klein, ondanks het feit 
dat weinig Nederlanders een fietshelm dragen. 
Ervaringen in het buitenland (Australië) tonen aan, 
dat een helmdraagplicht tot gevolg heeft dat het 
fietsgebruik afneemt.
Veel nadruk leggen op het gevaar van fietsen kan 
averechts werken omdat daardoor ouders hun kinde-
ren minder zullen laten fietsen. Terwijl wij juist graag 
willen dat kinderen veel fietservaring opdoen, omdat 
er een moment komt dat ze zelfstandig op de fiets 
grote afstanden moeten gaan afleggen. Dan moeten 
ze goed voorbereid zijn. Kinderen die in het verleden 
weinig hebben geoefend (bijvoorbeeld omdat ouders 
fietsen te gevaarlijk vinden) lopen dan ineens veel 
meer gevaar in het verkeer.

Dus: VVN is tegen een helmplicht en voor vrijwillig 
helmgebruik door kinderen die nog in de leerfase zijn. 
Maar als een helm ertoe leidt dat kinderen minder 
gaan fietsen span je het paard achter de wagen. 
Het is dan beter dat kinderen veel fietsen zonder 
helm dan dat ze overal met de auto naar toe worden 
gebracht. Het zwaartepunt van onze aandacht dient te 
blijven op veilige infrastructuur en goed leren fietsen.

Cijfers
Over de effecten van fietshelmgebruik zijn voor de 
Nederlandse situatie geen cijfers bekend. Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) schat dat het gebruik van een goed passende 
en goed gedragen fietshelm het risico op hoofdletsel 
met 10 tot 20% vermindert.

Veilig Verkeer Nederland is voorstander van het 
vrijwillige gebruik van fietshelmen. Vooral bij jonge 
kinderen en ouderen kan een helm hoofdletsel 
voorkomen. Veilig Verkeer Nederland is tegen een 
wettelijke fietshelmplicht, omdat het positieve effect 
daarvan, op de langere termijn, niet is aangetoond. 
Veilig Verkeer Nederland wil de veiligheid van 
fietsers vergroten, onder andere door het fietsge-
bruik te bevorderen. Een helmdraagplicht werkt 
daarbij averechts. Voor het verplicht stellen van een 
fietshelm bestaat maatschappelijk en politiek geen 
draagvlak. 
 
Bescherming
De beschermende werking van een fietshelm komt 
voort uit het verminderen van de vertraging van de 
hersenen bij contact van het hoofd met een hard 
voorwerp of de grond, het verspreiden van de bots-
energie over een groter oppervlak van het hoofd, het 
absorberen van de botsenergie in de schuimlaag van 
de helm en het voorkomen van direct contact tussen 
het hoofd en de grond of een hard voorwerp.
Een fietshelm is vooral effectief bij valpartijen en 
botsingen met vaste voorwerpen, als de botssnel-
heid gering is (maximaal 20-25 km/uur). Vooral voor 
kinderen die in een fietsstoeltje worden vervoerd en 
voor kinderen die nog niet zo stabiel zelfstandig 
kunnen fietsen, kan een fietshelm bescherming 
bieden bij valpartijen en aanrijdingen. Uiteraard 
moet een helm goed passen en op de juiste wijze 
gedragen worden.

Bij aanrijdingen met hoge snelheid, bijvoorbeeld 
met een rijdende auto die 50 km/uur rijdt, biedt ook 
een fietshelm onvoldoende bescherming. Juist deze 
ongevallen zijn de oorzaak van de meeste doden en 
zwaargewonden onder fietsers.
Bij zeer jonge kinderen kan een fietshelm nek-
problemen veroorzaken, als het extra gewicht van 
een fietshelm niet eenvoudig kan worden opgevan-
gen door de nekspieren. Bij schokken en zeer lichte 
aanrijdingen neemt door het extra gewicht van de 
helm de kans op nekproblemen bij jonge kinderen 
toe. Wie een fietshelm aanschaft, dient te letten op:
het CE-merk en de Europese norm EN1078 
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Feiten/cijfers uit het recente rapport van 
Consument en Veiligheid over aantallen 
fietsongevallen met hoofdletsel bij kinderen:
Bij de huidige Europese norm voldoet de fietshelm bij 
een eenzijdig fietsongeval, maar niet bij een botsing. 
Alleen bij een eenzijdig ongeval kan een helm dus 
verschil maken; de daling van het risico van hoofd-
letsel wordt geschat op 45%.

1.100 fietsers 0-19 jaar met hoofdletsel ten gevolge 
van eenzijdig ongeval op de spoed eisende hulp, 
daarvan 450 0-9 jarigen.

500 fietsers 0-19 jaar met hoofdletsel ten gevolgen 
van eenzijdig ongeval ziekenhuisopname, daarvan 
220 0-9 jarigen. 

Dit leidt tot de conclusie van Consument en Veiligheid 
dat het dragen van een helm voor jonge 
kinderen (tot 10 jaar) zinvol is. Als alle kinderen tot 
10 jaar op een goede manier een helm zouden 
dragen tijdens het fietsen, zou dit jaarlijks voor 
behandeling op de spoedeisende hulp een verminde-
ring van 200 slachtoffers als gevolg van een eenzijdig 
fietsongeval kunnen opleveren, en bij ziekenhuis-
opnamen een reductie van 100 in die leeftijds-
categorie.

Hoe gevaarlijk is fietsen in vergelijking met leven 
in en rond huis en sport?
Jammer genoeg mist het onderzoeksrapport van
Consument en Veiligheid de vergelijking van ongeval-
len met hoofdletsel ten gevolge van 
fietsen, met ongevallen met hoofd-
letsel in ander situaties. 

Volgens de ‘Factsheet privé-ongevallen 0-18 jaar’ 
op de website van Consument en Veiligheid vinden 
we bijvoorbeeld in de categorie privé/sport 0-18 
jaar: 35.000 behandelingen spoedeisende hulp 
met hoofdletsel; 4.600 ziekenhuisopnamen met 
hoofdletsel. In het licht van deze cijfers is het de 
vraag of het middel ‘fietshelm’ tegen het gevaar 
van hoofdletsel wel proportioneel is ten opzichte 
van het gevaar van vallen in het algemeen.

Goede objectieve voorlichting nodig
Over fietshelmen is objectieve voorlichting nodig, 
die vertelt wanneer (en in welke mate) een helm 
letsel kan voorkomen en wanneer niet. Daarbij is 
een objectief beeld van het werkelijke gevaar, 
relatief ten opzichte van andere gevaren gewenst, 
de proportionaliteit. Promotie van fietshelmen, ook 
wanneer je aangeeft dat het met name helpt bij 
eenzijdige ongevallen, geeft meer dan nodig de 
suggestie, dat fietsen zonder helm een gevaar-
lijke bezigheid is, vanwege het gevaar van vallen, 
terwijl dit een van activiteiten van kinderen is 
en niet erg uitschiet boven de cijfers van andere 
bezigheden. Daarnaast kan het voor de integrale 
gezondheid de jeugd slecht zijn als het stimuleren 
van helmen als effect heeft dat er minder wordt 
gefietst. Gebalanceerd onderzoek op het gebied 
van volksgezondheid lijkt gewenst.

   20% korting op alle showroom modellen Race en ATB fietsen van de
   merken Giant, Liv, Kuota.

   Aktie geldig tot 31/7 op vertoon van lidmaatschap TTC de liefhebbers.
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Het is de bedoeling dat wij deze pagina de volgende Vielosopé’s gaan 
aanvullen met meer ‘gekke smoelen’ van onze vereniging. 
Om elkaar een beetje ‘beter’ te leren kennen met naam en gezicht.
Stuur dus een leuk gezicht in van jezelf naar de redactie. 
Mag van alles zijn. Leuk om te bewaren.

Smoelen pagina
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  Ad Thijssen

  Johan Rolfers

  Ronald Bakker

  Jan Jansen

  Nel van Loon

  Albert Hagenaars

 Jeroen van Zomeren

  Pieter Thijssen

  Adriaan Nefs
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‘In ’t Wiel’... column

Het fietsseizoen verloopt heel goed. Mooie opkom-
sten bij beide afdelingen en wederom een paar 
nieuwe leden mogen begroeten. En dat is een heel 
goed teken. Betekend dat men ons weet te vinden 
op wat voor manier dan ook. Afgelopen zondag 
vertrokken we met de trimmers met 15 man en 
dan was nog niet iedereen aanwezig. Het mooie is 
dat diegene die de laatste jaren aan zijn gesloten 
moeiteloos in de groep passen. De toekomst voor 
de TTC ziet er goed uit al moeten we wel uitkijken 
natuurlijk. 

Ik heb geprobeerd om een ‘smoelenboek’ op te 
zetten. Diverse mensen hebben gereageerd en 
sommigen ook niet. Begrijp ik zeker, maar ergens 
wel jammer. Onze vereniging is aan het veranderen 
en op deze manier hoop ik dan men zo elkaar beter 
leert kennen. Dat men weet wie men is. 
In de volgende editie zeker nieuwe ‘smoelen’. 

Dit weekend heeft iedereen kunnen zien wat voor 
een Held Maarten van der Weijden is. Vele mensen 

Sponsor Cafeeke De Beek

Colofon:
Redactie Jeroen van Zomeren. Contactadres: ttcdeliefhebbers@gmail.com  - Website: www.ttcdeliefhebbers.nl
Verschijnt 4x per jaar. TTC De Liefhebbers is opgericht 8 maart 1976
ICP buro - Grafisch ontwerp en opmaak artpietvandewatering.nl
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hebben de Elfstedentocht gefietst, gewandeld en 
geschaatst. Maar hij heeft hem gewoon gezwom-
men voor het goede doel. De Strijd tegen Kanker. 
Vorig jaar lukte het niet om het uit te zwemmen. 
Een andere aanpak en leermomenten waren nodig 
om het nu wel te volbrengen. Live op televisie en 
te volgen op veel social media… Wat een mensen 
om hem heen om hem te steunen. Boeren die, 
in het donker, hun tractoren inzetten om het 
water te verlichten zodat men kon zien waarheen 
ze moesten. Mensen op de fiets langs het water. 
Juichend op de bruggen, steunend en aanmoedi-
gend… Zo mooi… Hij heeft hem uitgezwommen. 
Ca. 200 km door het water. De beelden spraken 
voor zich… Schitterend. Een voorbeeld voor velen.

Hopelijk worden er weer vakantiefoto’s 
toegezonden voor de volgende Vielosopé. Is een 
leuk item om meer van jezelf te laten zien. 
Voor diegene die nog op vakantie mogen. 
Veel plezier toegewenst!!! 

Met vriendelijke groet,
Jeroen


