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15 maart 2013 
Om 9.00 uur vanmorgen wordt ons ontbijt op de kamer geserveerd. Als ze op de deur 
kloppen liggen we nog lekker te slapen en hebben geen zin dat te onderbreken. Maar 
bijna net zo snel komt de gedachte aan de Afsluitdijk bij ons op. Dus snel wat water in 
het gezicht en de tassen op de fiets. Het water in de regenton die buiten het huisje 
staat is dik genoeg bevroren om de Elfstedentocht op te schaatsen. Brrrrr wat is het 
koud zo net uit mijn warme nestje.  

 
Eerst maar het ontbijt naar binnen werken. De 
tocht vandaag is maar een kleine 50 kilometer 
maar wel een die over de Afsluitdijk voert. Met 
de stevige wind die er wederom waait zien we 
als een berg tegen deze dag op. Om 10.00 uur 
zijn we zo ver. Nick is goed gemutst. It giet 
aon! 

 
Eerst moeten we de route 
zien te vinden die naar 
Den Oever leidt. Van daar 
uit zitten we namelijk heel 
snel op de beruchte dijk. 
Het waait enorm maar het 
lijkt er op dat we de wind 
niet recht van voren 
hebben vandaag. 
Na een kilometer of 7 zien 
we de sluizen aan het 
begin van de dijk naderen. 
De brug is net open 
geweest dus we moeten 
even wachten tot het stoplicht op groen springt. Klaar in de startblokken en GO. We 
zijn heel erg benieuwd wat ons te wachten staat. Het gaat lekker en Nick die de smaakt 
te pakken heeft gekregen scheurt voor me uit. Ik kan hem zelfs met mijn 
trapondersteuning niet bijhouden. Na een kilometer of 5 zien we in de verte het 
monument van Cornelis Lely die dit technische hoogstandje bedacht heeft. Gelukkig 
houdt ook Nick daar even halt zodat ik op adem kan komen. Hij heeft er zin in die zoon 
van mij. Ongeduldig wacht hij tot ik de foto’s heb gemaakt en racet al weer verder. Wat 
een verschil met zijn eerste fietsdag. Toen kwam hij nauwelijks vooruit en nu fietst hij 
zowaar 19 km per uur. Op deze manier zien we de dijk alleen in vogelvlucht… 



Halverwege de dijk is de laatste plek om even op adem te komen. Omdat we weten dat 
er hierna geen stopplaats meer komt op de dijk, drinken we wat bij het tankstation en 
slaan wat in voor onderweg. 
Die pauze was ook heel hard nodig! 

 
Want waar op de 
eerste helft het 
zonnetje scheen, 
krijgen we nu een 
serieuze sneeuwstorm 
over ons heen. Nu 
schiet het dus niet 
meer zo op. Na twee 
uur zwoegen zien we 
eindelijk de sluizen die 
het einde van de 
Afsluitdijk 
aankondigen. Hoera! 
Het ergste voor 
vandaag hebben we 
gehad. Helaas gaat het 
steeds harder 
sneeuwen en waaien. 
Een vriendelijke 
fietser deelt ons mede 
dat het windkracht 6 
is. Die informatie was 
echt niet nodig. We 
zijn doorweekt van de 
natte sneeuw en onze 
voeten voelen als 
ijsklompjes. We 
dachten dat de sluizen 

het einde van de dijk aangaven maar die blijkt gezellig nog een paar kilometer door te 
lopen. Ondanks de sneeuw, wind en lange dijk zijn we verrassend goed opgeschoten. 
Maar wat wil je, twee van de getrainde fietsers… 
Het is nog vroeg in de middag als we het eerste dorpje na de dijk binnenfietsen. 
Zurich!!! Hebben we ergens een afslag gemist? Aan de sneeuw te zien zijn we echt in 
Zwitserland terecht gekomen! 
Nog 11 km tot Harlingen. Onze dagetappe zit er al bijna op. We zien er uit als twee 
ijsmannetjes maar we zijn er. Omdat ik nog niet precies weet waar ons bedje staat in 
Harlingen zoeken we een eetcafé op waar we ons kunnen warmen. Het is er gezellig, 
warm en ze hebben Wifi. We besluiten hier een uurtje op adem te komen en bestellen 
een Beerenburger Buiten sneeuwt het steeds harder maar dat kan ons niet meer deren. 
We zitten warm en droog! 



 
Als we het adres van Lien opzoeken blijkt dat ze bijna om de hoek woont. We bellen 
haar om te vragen vanaf hoe laat we welkom zijn. En dat kan meteen. Met een beetje 
tegenzin verruilen we ons warme plekje bij café Marloes voor onze inmiddels witte 
fietsen. Nog even doorbijten. 
 
Om kwart voor vijf arriveren we bij Lien. Die staat ons al op te wachten. We hebben 
echt zo geboft met onze gastadressen! Wederom worden we weer heel gastvrij 
ontvangen. Een lekkere mok koffie en een gezellig warme woonkamer en we zijn weer 
thuis. Leuk, hoe we aan deze slaapplek kwamen… Carola van dag vier had een collega in 
Friesland, die weer een vriendin had in Harlingen. Als we de fietsen gestald hebben en 
onze bagage naar binnen gesleept, kunnen we genieten van de warmte en het prachtige 
uitzicht. Lien heeft een geweldig jaren 20 huis aan een grachtje in Harlingen. Vanuit de 
woonkamer kijk je zo op de gezellige gracht waar diverse boten aangemeerd liggen. Hier 
zou ik uren kunnen zitten! Ik geniet! 
 



In de tussentijd staat Lien zich uit te sloven in de keuken om voor haar ‘vreemde’ gasten 
een heerlijk maal te bereiden. Van helpen wil ze niet weten. We kunnen ons even 
opfrissen en alvast onze slaapkamer bewonderen. Wat een gezellig huis. Lien heeft net 
als ik iets met behangetjes… Echte sfeerbrengers in huis. 
 
Tijdens het eten maken we nog kennis met Petra, een vriendin die gezellig mee komt 
eten. Ook zoon Lucas schuift aan. Het eten smaakt zo voortreffelijk dat ik natuurlijk 
meteen het recept wil hebben. 
 
En vanavond een heerlijk rustige avond. Lucas is voetballen, Lien en Petra tennissen en 
Nick zit in zijn boek. Een mooie afsluiting van de dag. 
Morgen voor Nick al weer de laatste dag. Ik zal hem missen. Het was fijn om dit samen 
te doen en de humor van Nick heeft me door menig lastig momentje gesleept. 
 
Lekker warm onder de wol allemaal en morgen gezond weer op! 
 
Xxx 
Marlies 

 


