
59. Windkracht 6 en Oostenwind 
 
19 maart 2013 
Vanmorgen ben ik heerlijk fit opgestaan en kreeg ik een lekker ontbijtje bij Marius en 
Karin. Dochter Jette is al naar school. Als Karin nog een proefritje op mijn fiets heeft 
gemaakt, nemen we afscheid met de belofte elkaar weer te zien. Ik fiets nog even naar 
Marjet en Wessel om hun te bedanken voor de gastvrijheid. Bij Marjet voel je je op je 
gemak. Ze heeft iets vertrouwds. Ik wens haar veel sterkte voor de komende tijd en 
neem met pijn in mijn hart afscheid. Haar wil ik zéker terugzien. 
 
Als ik dan om 9.15 uur op mijn fiets zit voel ik pas hoe erbarmelijk koud het is. Droog, 
dat dan weer wel, maar zo ontzettend koud… Het trappen kost ondanks de 
ondersteuning heel veel moeite. Windkracht 6 roept een boer me toe die me ziet 
zwoegen. Alsof ik dat nog niet gevoeld heb. 

 
Ik fiets door landelijk gebied met hier en daar een klein dorpje. Als je vijf huizen 
tenminste een dorp kan noemen. Waar ik normaal toch wel 15 km per uur haal, kom ik nu 
niet verder dan 8 à 9 km per uur. Om die reden ben ik blij dat ik vandaag maar 47 km 
hoef te trappen. In Pieterburen ben ik al bekaf. Ik pauzeer even bij het enige cafeetje 
dat ik tot nu toe ben tegen gekomen en ga dan met frisse tegenzin weer verder. Ik ben 
nauwelijks op de helft. Pfffff… 
 



 
 
 
 
De eenzame fietser… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dat wordt een zware dag. Inmiddels heb ik de bebouwde kom verlaten en fiets weer 
door volledig plat en eenzaam poldergebied. Zo moet Remy zich gevoeld hebben… 
Ik probeer te denken aan een warme douche en een lekker bed vanavond. Maar dat moet 
ik eerst nog zien te vinden. 
 
Op aanraden van Karin fiets ik 
nog ‘even’ van de route af naar 
Noordpolderzijl. Het is er 
prachtig maar veel tijd om te 
genieten heb ik niet want ik 
word er compleet 
weggeblazen. En wat is het ver 
terug naar de route. Door de 
wind heeft mijn ondersteuning 
het opgegeven en ik denk er 
hard over om dit ook te doen… 
Hoe ging dat liedje ook al 
weer? ‘Ik wil terug naar de 
kust…’ Nou, mooi niet dus. 
Voorlopig zien ze me daar niet 
meer. 



Noordpolderzijl… 
 
Na wederom 10 km flink zwoegen zie ik eindelijk het bordje Uithuizen verschijnen. De 
meeste restaurants en kroegen zijn ook hier dicht. Niet dat ik echt honger heb… Ik wil 
voornamelijk van de fiets af en warm worden. 
 
Via het boekje ‘vrienden op de 
fiets’ vind ik een adres om te 
overnachten. En ja hoor, ik kan 
blijven slapen maar kan wel pas 
na 17.00 uur terecht. Nog even 
ijsberen dus! 
 
Als ik ‘toegelaten’ word gooi ik 
mijn bepakking binnen en zoek 
de warmte van de douche op. 
Daar knap ik van op maar nog 
steeds zit mijn energie rond het 
nulpunt. Snel mijn huiswerk 
maken en naar bedje Pluim in de 
Lakenstraat…  
 



Helaas lukt het niet om hier verbinding te krijgen. Ook iets mee-eten bij mijn gastadres 
is niet mogelijk. Ik moet dus helemaal terug naar het dorp om ergens iets te kunnen 
eten en mijn blog te schrijven. Zoals jullie kunnen lezen is dat laatste gelukt. 

 
Het was een ware uitputtingsslag vandaag. Morgen nog eens 20 km tegen de zware 
Oostenwind in en dan zak ik af naar het Zuiden. Hoe geweldig is dat? 
 
Vanavond zijn mijn gebeden voor Marjet. Ik denk aan je lieve Marjet en stuur je veel 
kracht voor de komende tijd! 
 
(Zoals jullie in het vorige deel hebben kunnen lezen is Marjet inmiddels overleden. We 
hebben in Zoutkamp op een mooie manier afscheid genomen van haar en ik zal de 
telefoontjes en goede gesprekken met haar missen. Rust zacht Marjet!) 
 


