
DTC Veluwse herfsttocht 23-09-2012 

Met: Erik 
 

Wie weet wat nog volgt dit jaar. 

Hiermee eindigde het verslag vorige week. Niet lang hoefden we daarop te wachten, Erik kwam er 

zelfs speciaal eerder voor uit Friesland (zéér vroeg op) om ca. 8:00 uur te vertrekken. 

Een stralende morgen bij het vertrek uit Gouda:  
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Zoals al te zien is, de wolken kwamen het land in en zouden de rest van de dag de overhand hebben. 

Overigens was het al echt herfst aan het worden, ‘s morgens vroeg was de temperatuur 5 gr. C en de 

verwachting voor de middag was een oprukkend buienfront vanuit het zuiden. 

Omstreeks 7:45 uur arriveerden we tegelijkertijd in Driebergen. We hadden er zin in en na goed 

gekleed ingeschreven te hebben en een kop koffie voor de innerlijke warmte tto ons genomen te 

hebben vertrokken we achter twee leden van DTC. Al meteen ging het mis, dus na een rondje rond 

het parkeer terrein konden we de bordjes weer oppakken en gingen we langs de A12 eerst 

westwaarts om daarna de weg oost naar Radio Kootwijk in te slaan. Het was koud, handen en 

voeten leden er onder, maar gaandeweg werd het wat warmer.  

Na een uurtje werden we achterop gezetn door een tweetal, dat 

eenmalig even voor ons kwam rijden. We reden zo’n 29 km/uur 

tegen de matige wind in en dat vonden ze te langzaam. Slechts vijf 

minuten hielden zij het met 31 km/h voor ons vol, toen namen we 

gedecideerd over en hebben de koppositie niet meer afgestaan. 

De eerst controlepost, na 57 km was nog te vroeg voor koffie en dus na de stempel met onze twee 

metgezellen verder. De snelheid bleef onverminderd 31 km/h totdat Erik het op z’n heupen kreeg. 

Heuveltjes en daar tegen op knallen ligt hem goed, bij mij blijft het accelereren toch een probleem 

bergop. Afijn, na dit intermezzo bleek één van de companen het verder voor gezien te houden en 

hebben we de rest van de weg slechts één wieltjesplakker achter ons gehad. Niet eenmaal mee op 

kop rijden, maar alla, de snelheid lag mogelijk te hoog voor hem, zeker toen we ligt wind in de rug 

kregen en met snelheden tussen de 33 en 38 km/h verder vlogen, waarbij Erik nogmaals zijn sporen 

aan ons liet zien en het tempo verder opdreef tot aan Hoenderloo. 

Na een laatste stop, niet bij de Goudsberg maar even verderop en we een 

welverdiend kop koffie en appelgebak nuttigden, was het in straf tempo op naar 

Driebergen. Nog ca 35-40 km te gaan.  

We haalden een groep in, maar werden tegelijkertijd op de huid gezeten door 4 

anderen. Er op en er over en wij weer aanhangen bij de snellere jongens. Toch 

hebben zij daarmee hun hand overspeeld en als kwajongens lieten wij hen 

vervolgens ‘stilstaan’ en was het gewoon doordieselen een feit. 

Zo naderden we Driebergen, waar we als vanzelf afscheid namen van onze 

schaduw, hij was zonder iets te zeggen al naar zijn auto afgeslagen. Met een 

goed gevoel, langs velden en heide, door bossen en met soms nog een 

zonnetje op het eind konden we terugzien op een geslaagde tocht.  

Een kop koffie toe en dan naar huis.  

 

 

De route. 

afstand:        140,63 km 

Hoogte:         558     hm 

tijd:          5:03:36     uur 

gereden: 4:43:04     uur 

gemid:           29,8   km/h 

max;              50,1   km/h 


