
51. Koude Noordenwind en een kapotte fiets… 
 
12 maart 2013 
Om half acht uit de veren. We willen op tijd vertrekken want er waait een koude 
noordenwind. Windkracht 6 aan de kust. We kunnen ons nog niet echt een voorstelling 
maken hoe hard dat is. Als we onze bagage weer op de fiets hebben en afscheid 
genomen hebben van Marian stappen we op de fiets. Dan blijkt dat ik de handrem niet 
los krijg, waardoor het voorwiel blokkeert. Ik kom geen centimeter van de plek. Hoe we 
ook ons best doen en wat we ook proberen, we krijgen het niet los. Dan maar de fiets-
ANWB bellen. Tot overmaat van ramp blijkt dat ik een aantal routekaarten aan Laurens 
mee naar huis heb gegeven waar mijn frame- en polisnummer op staan. Buurman Rob in 
Grubbenvorst is mijn reddende engel. Hij gaat thuis op zoek naar de 
verzekeringspapieren en belt me snel terug met de benodigde informatie. 
Fietshulpdienst gebeld en nu maar wachten. En wachten, en wachten. Als ze eindelijk 
arriveren uren later, blijkt mijn remkabel geknapt. Vervangen kan niet in korte tijd. Wel 
kan de blokkade opgeheven worden maar ik kan de handrem dan niet meer gebruiken. 
Het zal zo moeten want we zullen nu echt moeten starten. Het is inmiddels half twaalf 
en we hebben nog een lange weg te gaan. Voor de tweede keer nemen we afscheid van 
Marian en dan zijn we op weg. 
 
 
Een stralend blauwe hemel, geen wolkje 
aan de lucht. Maar oh wat is het koud. De 
wind snijd door je heen. Loeihard en 
natuurlijk recht van voren! Na anderhalf 
uur fietsen is Nick al gebroken. 
Ongetraind op een ligfiets en dan maar 
meteen met windkracht 6… Ik heb met 
zoonlief te doen. Het schiet niet echt op 
en ik vrees dat we Haarlem vandaag niet 
zullen halen. De tocht voert door 
prachtige duinen die alleen maar omhoog 
lijken te gaan. Je zou toch een keer een 
afdaling verwachten als je zo’n enorme 
klimmen maakt. Maar nee, de weg voert ons alleen maar omhoog. Om twee uur hebben we 
pas Katwijk bereikt. Nog niet eens op de helft en nu beiden uitgeput. We besluiten hier 
te pauzeren om wat te eten maar vooral om warm te worden. In een gezellige strandtent 
branden bij de tafels kleine openhaardjes. Als snel zijn we weer aangenaam warm. Net 
als we eten hebben besteld staan tot onze verrassing dochter Amy en vriend Geert voor 
onze neus. Die hadden al gebeld hoe ver we waren. Omdat ze in Amsterdam waren 
geweest wilden ze ons verrassen. En dat is gelukt! We eten gezellig samen en hebben 
heel wat bij te kletsen. Daarmee duurt onze pauze natuurlijk veel langer dan gepland.  
 
 



 
 
 

 
Gezellige pauze met Amy en 
Geert. Even bijkomen van de 
kou. 
 
Na het eten wensen we ze een goede thuisreis en stappen zelf maar weer op ons ijzeren 
ros. Wat moeten we nog ver! Tijd om te rusten is er niet meer. Ons gastadres maakt 
zich al ongerust waar we blijven. Dat zal nog wel even duren… 
 
In het donker arriveren we rond half acht eindelijk in Haarlem. Wat zijn we koud en wat 
zijn we moe. 
We worden allerhartelijkst ontvangen en kunnen vrijwel meteen aan tafel. De heerlijke 
lasagne gaat er wel in na deze reis van 60 km tegen de wind in. We overnachten vandaag 
bij Gerda en Arend, de schoonouders van Arjen, een goede vriend van Nick. Arjen en 
zijn vriendin Emma eten gezellig mee en willen alles horen over Nick’s eerste dag op een 
ligfiets…  
Het was voor hem veel zwaarder dan verwacht maar wat wil je met deze kou en gure 
wind? 
 



 
 
 
Uitgehongerd en bekaf aan 
tafel in Haarlem. Nick kan weer 
lachen! 
 
 
 

 
 
Onze gastvrouw Gerda en gastheer 
Arend in Haarlem. 
 
 

Na een heerlijk warme douche en een uurtje gezellig natafelen zoeken we ons bed op en 
dat is hard nodig! 
Morgen naar Bergen! Kan iemand de wind vast uitzetten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


