
 

Veenendaal-Veenendaal 07-04-2012  

 
 
De dag voor de tocht was ik behoorlijk van de leg. 
Gestrest, niet naar mijn zin, op dat moment 
onplaatsbaar, al moest het mogelijk het afreageren 
op de AH zijn. Paasdagen en dan winkelen is niet 
mijn ding, zoals dat tegenwoordig in goed 
Nederlands is. Een voorgevoel? 
 
De dag van de tocht was niet al te optimistisch wat 
weer betreft voorspeld. Dus ’s nachts hoorde ik de 
regen al, maar bij het wegrijden was het droog. Wel 
mooie grijze en zwarte wolkenpartijen, gestapeld en 
hoogzwanger, die ieder moment hun ballast over ons 
konden doen uitstorten. Echter naar mate ik meer 
naar het oosten reed brak het open en leek 
Veenendaal onder een blauwe hemel een knipoog 
voor de tocht te willen meegeven. 
 
Na vertrek klom al snel iemand in mijn wiel en na een 
tijdje vroeg hij of samen wilden optrekken. Natuurlijk bij eenzelfde snelheid is dat aangenaam en 
zo trokken we kop-over-kop verder (dat ging eigenlijk tegen het randje aan). Gaandeweg kregen 
we alsnog de regen over ons heen, wat met de lage temperatuur niet echt aangenaam was. Zo 
werden de vingertoppen toch wel erg koud en kwam de controlepost bij RETO als welkome plek 
om even koffie en appelgebak te nemen en ook wat op te warmen.  

Na de onderbreking klaarde het op en 
schoot de temperatuur wel 1 graad Celcius 
omhoog, de regen was echter verder niet 
meer in het verschiet. Bij de Posbank 
pakten we het fietspad i.p.v. de gewone 
weg, waardoor we wat lager uitkwamen en 
de route dreigden mis te lopen. Dus naar 
rechts en meer naar boven afgebogen, wat 
me tegelijkertijd een lekke band opleverde. 
Ik gaf Arnoud, intussen de namen 
uitgewisseld, aan maar door te fietsen en 
we constateerden dat hij ook hier weer 
langs terug moest om af te dalen. De route 
was weer gevonden. Juist toen ik bijna 

klaar was met de nieuwe band kwam hij weer terug, maar zoals later zou blijken had hij een lusje 
gemist. Ik gaf aan toch de officiële route wel te willen rijden en hij trok dus alleen verder. Ik ben 
rechts afgeslagen en na 100m kwam ik weer op de juiste route terecht. 
 
Na een tijdje begon de band weer leeg te lopen, en doordat ik geen bandjes meer bij me had 
werd het pompen. Na een aantal keer werd ik het beu en belde de organisatie. Zij konden me 
niet helpen, al zou er wel gekeken worden wat er mogelijk was. Intussen iemand kunnen 
aanhouden, die een bandje voor me had. Het pompje deed op deze band niet wat er gedaan 
moest worden, maar dan maar met wat legere banden verder. Echter liep de band ook toen weer 
verder leeg en met weer een aantal keer pompen vond ik het toch te link worden. Omhoog kwam 
ik niet vooruit en dalen en bochten werd te gevaarlijk. Dus nog eenmaal proberen (97,5 km) om 
de band goed op te pompen en waarlijk het gelukte. Daarna zonder probleem kunnen uitfietsen, 
al was de kracht toch behoorlijk al op de proef gesteld en kon ik minder dan anders de motivatie 
vinden om er doorheen te fietsen.  
 

Het enige wat me bijbleef waren de mooie heidevelden rondom de Posbank. 
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Toerklassieker Veenendaal-Veenendaal 

Echt 'klassieker-weer' in VV2012!!  

Geschreven door KB  

De 8e editie van Toerklassieker VV blijft de ruim 3.600 deelnemers nog lang heugen. Na 6 edities van zonnig 

fietsweer, was het nu tijd voor wind, regenbuien, wat zonnestralen en vooral kou. Met deze zware omstandigheden en 

de mooie, toch pittige beklimmingen was het voor deelnemers flink afzien. Conclusie: met het volbrengen van deze 

Toerklassieker ben je een echte BIKKEL! 
 

 


