Abdijentocht La Trappe

130519

Met Anja

Het beloofde zondag 19 mei een mooie dag te worden, de enige in een lange troosteloze en natte, koude
periode in deze toch al tegenvallende lente 2013.
Alleen TBT als bekende en uitdagende tocht nog te doen, de Mergellandgrensroute was al gesloten voor
inschrijvingen en ook ter plaatse inschrijven zou niet meer mogelijk zijn. Naast de Abdijentocht waren
aantrekkelijke alternatieven een tocht vanuit Wateringen (vooral ook door bekend gebied) en vanuit Venlo.
De keuze viel toch op zo min mogelijk reizen en in een onbekend gebied fietsen, dus Tilburg.
Een goede nachtrust later met prachtig weer op weg en een klein uurtje later op een nog rustige parkeerplek
bij de abdij van La Trappe, een paar 100 meter verder dan Were Di, in het grijze verleden nog wat
zweetdruppeltjes laten liggen met het hockey.

Ik wilde de tocht samen met Anja fietsen, wat minder inspanning maar wel gezelliger. de keuze zou goed
uitpakken. Met de vele en toch stevige wind vaak tegen kon Anja lekker in het wiel hangen en ik kon zo toch
wat stevig blijven trappen. De beleving was prima, meer dan bij Gouda e.o. gevoel van “oud land”. De vele
smalle en bochtige straatjes door het bosrijke en landelijke gebied en de leuke kleine plaatsjes gaven me een
thuis-gevoel, dit mede door de tongval die hier heerste.
Aan het eind van de dag werd het wel saaier. Het laatste stuk retour over dezelfde weg als heen en ook de
zonstand die de diepte uit het beeld haalde gaf geen nieuwe inspiratie. Door de wind tegen was het ook
meer harken geworden om terug te geraken. Daar bij de finish wachtte ons wel het moment suprême, een
verse La Trappe triple en dubbel van het vat. En dat in de zon op het gras voor de Abdij, hemels!!

Na afloop nog even bij Marianne in Waalwijk op ziekenbezoek geweest (knietje) en daarna naar de BBQ van
Harm in de glasloods te Leerdam.

Dit alles maakte een mini-vakantie gevoel bij ons los, alles oké.
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