
De fiets vakantie van JanRiekelt van Veen 

Ha JR heb jij geen zin om van de zomer naar Frankrijk te gaan , natuurlijk met je race fiets ?! Vroeg 
Jurie Hessel(JH).  Ja dat lijkt me wel leuk om dat zelf een keer mee te maken , maar hoe gaan we 
dan en met wie ? nou Eef wil mee en Johannes R ( het baasje). Dus als jij mee gaat hebben we vier 
man dan zijn we van plan om een camper te huren kunnen we mooi de kosten verdelen. Ik zal aan de 
vrouw vragen wat ze er van denkt, ik dacht dat zit wel goed, want vorig jaar zei ze, dat jij niet mee 
gaat?  Want toen ging buurman Rick en de Mo en nog wat anderen ook naar Frankrijk voor zo'n 
weekje fietsen. Ja dat lijkt me wel wat maar ja de vonk was toen nog niet echt over gesprongen, ik 
zei volgend jaar misschien . 

 

Dus hier de kans van je leven, ja zeker lekkere van me ga jij gauw een weekje trappen in de bergen 
is goed voor je, dus dat was oké. 

Eef is goed in het speuren op het internet die had al gauw wat gevonden, een geweldige camper voor 
zes personen.dus dat werd geregeld. 
Na een keer vergaderd te hebben bij JH en Eef thuis en na wat wijze raad van het baasje. 
Kwam Hein Ras om de hoek die wilde zo graag mee en die had wat euro's bij elkaar gesprokkeld dat 
de jongens gingen akkoord , en Ome Eef moest natuurlijk even een goed woordje doen bij z'n moeder 
want je laat natuurlijk je zoon niet zo maar vertrekken naar de bergen, het geheel is natuurlijk niet 
zonder gevaar. 
Na dat alles in kannen en kruiken is en de dag voor vertrek  begint het toch wel te kriebelen . 
We gaan nog om boodschappen naar AH, en dat doen we met z'n allen eerst het Baasje van de 
visserijbox ophalen, maar die had het nog te druk  met zijn netten, die moest nog even een 
achtereinde van een net afmaken ja zo doende. 
Maar ik zal je vertelen dat het nog niet mee valt om alleen met mannen boodschappen te doen. 

 

De één vindt dit lekker  de ander vindt dat nodig en zo ga je de winkel uit met een kratje of drie aan 
boodschappen. 
De volgende dag op zaterdag zou Hein zijn vader ons brengen waar we de camper huurden. 
Dat ging allemaal vlotjes wat kan die man rijden met zo'n grote bus. 
We kwamen bij de verhuurder aan die ging alles uitleggen wij natuurlijk goed luisteren wat hij 
allemaal te zeggen had, hij moest eens weten, later in de auto wat een  mannetje. 



Het was me een flink reisje naar Anysie door Duitsland en Zwitserland, maar gelukkig konden we 
omstebeurt rijden en het Baasje was de navigator en de oppasser of de oogjes open bleven, nou dat 
ging allemaal zonder problemen. 
Zondags hadden we een mooi zondags wandelingetje gedaan om het meer het was daar geweldig 
mooi, wat een machtige natuur als je dat voor het eerst meemaakt de grote berg partijen daar wordt 
je stil van dan denk je wat is God toch een machtig en een heilig God dat hij dat voor ons 
bewoonbaar gemaakt heeft en dat wij daar op mogen leven. 
De volgende dag Maandag wordt er een route uitgestippeld voor de aankomende dagen. 

 

Daar is echt wel voorbereiding voor nodig want als je op de bone fooi ergens naar toe wil fietsen kan 
dat je zuur komen te staan , Zal ik je vertelen we hadden al een mooi klim achter de rug de kuiten 
begonnen al redelijk op te spelen toen we besloten naar een dorpje te fietsen in de buurt  ik dacht 
een kleine 8 km van ons vandaan ik zei tegen de jongens die namelijk over de kaart gebogen lagen 
voor de juiste weg dit lijkt me wel een mooi kronkelwegentje er naar toe. Nou dan doen we dat toch, 
is niet zo ver weg en daar gingen we ,nou dat hebben we geweten dat was een klim van jewelste 
stukken van 12 % en dat op onze eerste dag . 
We hebben de eerste dag bijna 90 km gefietst en daarbij veel geklommen we hadden het boek uit, 
maar wel voldaan. 
Eef ging aan de kokkerel lekkere bami met smak en een lekker toetje na. 
Ik zelf JR heb geprobeerd een wasje te doen, ik vond het zelf nog wel gaan, maar de rest keek met 
voorzichtige argwaan naar mijn waswerk, een dag later moest ik 12 km fietsen om dat wasje. 
Dat komt het drogen dat was het probleem de zon ging onder en het was redelijk wat kouder en de 
was droogde natuurlijk niet meer, vooruit dat komt de volgende dag wel 

  

Na een dag fietsen moest er namelijk wel boodschappen gedaan worden zo gezegd zo gedaan Eef,JH 
en Hein gingen de winkel in en Johannes en ik zelf JR bleven bij de camper . 
Er scheen een lekker zonnetje 30 graden ik denk hang gauw even die fietsbroeken op dat hek. 
De boodschappen jongens kwamen terug en instapen en weg wezen en niet meer aan het was goed 
denken wat hing te drogen. 
We hadden zeven km verder op een mooie camping gevonden we zaten even uit te blazen en toen 
schoot mij dat wasje in mijn gedachten, nou dat moest ik opbiechten natuurlijk . 
Toen kreeg ik alle wijze raad. Man dan ga je toch even naar de verzekering als je thuis komt en dan 
geef je Eef geld voor een nieuwe, ja maar zei Eef mijn mooie winters broek van mijn sponsor die 



moet ik morgen weer aan , ja dacht ik bij me zelf kies nou maar eieren voor je geld en stap op de 
fiets en haal op dat goed, ik mocht eerst niet want ik moest ook over een drukke weg . 
Maar dan ken je het nartuurtje van JR nog niet voordat ze me konden tegen houden was ik al op de 
weg ik heb nog nooit zo hard gefietst, de bergen  leken wel vlak gelukkig hing het was goed 
onaangeroerd dus ik propte dat gauw in een zakje en onder mijn wieller shirt en fietsen weer ik was 
met een ruim een half uur weer terug met goede afloop. 
En blijde gezichten  
Het was een mooie camping en duur betaald dus we hebben daar een rustdag gehouden  en  
s'middags zijn we naar de plaats gereden met de camper waar we de andere dag de telegraaf en daar 
op volgende de col du Galibier totaal zo'n 32 km  en naar een hoogte van 2600 meter. 
Onderaan eerst een beetje mot regen  maar daar geeft een urker niet om hup op de fiets en niet 
klagen  en na een half uurtje hebben gefietst werd het al gauw droog. Wat een pracht om dat mee te 
maken, dat klimmen en dan met een vaartje naar beneden te  dalen, ja de één is beter in het 
klimmen en de ander weer in het dalen van een col zo komt een ieder aan zijn treken , ik mag graag 
dalen met niet al te veel risico natuurlijk. 

 

 
De laatste dag is natuurlijk de Alpe d Huez met het zonnetje in de rug begonnen we aan de klim al 
gauw moesten er twee lossen wel het baasje en ik zelf (JR) want dat jonge volk is niet bij te houden 
met klimmen, ik heb gauw nog een paar foto's geschoten onder weg  en ik kwam binnen op een uur 
zestien minuten. Dat was redelijk volgens ingewijden, ik zo tros als een pauw.   
We hebben nog genoten van het uitzicht en de natuur geweldig soms kreeg je gewoon kippen vel van 
de diepten en de toppen van de bergen  geweldig. 

 

Eef heeft tot slot nog panne koeken gebakken en daar hebben we toch van gesmuld. 
Lekker gedoucht en op naar huis  
Ben natuurlijk niet volledig, dan zou er nog twee kantjes bij komen heb nu al kramp in min vingers ik 
fiets liever !! Vriendelijke fiets groeten van JanRiekelt en tot de volgende reis. 

 


