Fietsvakantie Sauerland 2015
Met 22 personen zijn we donderdag 18/6 voor een 4-daagse reis naar het Sauerland vertrokken , 3 mensen hadden
pech en waren er helaas niet bij .
De heenreis was al wat : Edwin naar ginder gefietst (320km) , de meesten tot op 7 km van het hotel vastgereden in
wegenwerken , enkelen aan het rijden naar een ander” Willingen.”
Het weer was goed en er werd die dag nog gefietst : de mannen nog meer dan 70 km in het heuvelland van Diemelsee .
de vrouwen in de omgeving van Willingen .
Bij terugkomst aan het hotel werden de sportievelingen , op het terras , bediend door onze lookalike “ Kim Kleisters” .
We hebben nog lekker gegeten en goed gedronken in de bar van het hotel ( zoals iedere dag ) .
De 2de dag was het regenachtig , maar dat belette niet dat er met 11 dappere Berkentrappers werd gefietst . Het klaarde
op en . . . er werd gevlamd.
De volgauto’s van Willy en Philippe , met de dames , hadden hun werk met omleidingen en iedereen tesamen te houden .
Herman en Jos B. hadden besloten deze dag de overige vrouwen te verrassen , met een wild parcours in het bos .
Guido had een dagje sauna voorzien . Dames bezochten elektrisch de Diemelsee anderen gingen shoppen !
S’ avonds volgde een traktatie met Jägermeister en cava ..... De regen was snel vergeten .
Daisy plaatste later in de bar nog een dansje om de verkrampte spieren te ontspannen , en weg was de pijn.
De 3de dag was een topdag , de koninginnerit .
Fietsers vertrokken doorheen Brilon , de volgauto eromheen (omleidingen ) , later zouden we samenvoegen !!!!!!
In het stadscentrum kreeg Freddy de ketting tussen de tandwielen , handige handen losten dit op . De volgauto was door
deze vertraging niet op de afgesproken plaats van samenkomst .
Jos T. had ondertussen al de klinkers van een oudere dame geborsteld . Gezocht met auto en ... daar waren ze .
Kilometers werden afgelegd , hoogtemeters overwonnen , banden hersteld , tot aan de pizzatent in Siedlinghausen
Daar kregen we van “Eine kleine teigerin” onze broodnodige caloriën , want nu begon het zware werk .
Hellingen van 15% , afdalingen van 70 km/u in deze prachtige natuur en het bleef maar duren .
Sommige reden verkeerd in een lange afdaling , anderen hingen aan de volgauto , waar het stijl bergop ging .
Sauerlands hoogste top : de “Kahler Asten” werd beklommen , en nu werd het meer dalen dan klimmen .
Ronny trakteerde te Schlössberg , in een cafeetje , waar we de dag voordien ook geweest waren .
Binnen gekomen was iedereen tevreden en voldaan . Enkele vrouwtjes hadden die dag elektrisch getourd naar Diemelsee,
anderen waren naar het stadscentrum afgezakt . Na het avondeten kreeg Michel een attentie voor de organisatie en het
opzoekwerk wat deze reis met zich had meegebracht .
De laatste dag brak regenachtig aan . Michel en Edwin waagde de gok en vertrokken met de fiets , de zon kwam erdoor .
De overigen mensen wandelden naar het stadscentrum van Willingen . In ”Don Camillo “, een voormalige kerk werd er
gedronken en over vroeger verteld . Langzaam stapten we terug naar het hotel ( er waren nog 2 fietsers op komst ) .
Voor de meesten waren het 260 km en 4000 hm , enkele presteerden nog wat meer , anderen wat minder .
Iedereen thuisgekomen met een goed gevoel van vriendschap .
Met dank aan Michel/Vera-Willy/Agnes S.-Philippe/Marleen- Hugo/Agnes L.-Herman/Marina-Jos B./Daisy
Ludo/Rudy- Edwin/Alex-Stefan/Gerrie-Freddy/Ronny –Guido/Jos T.
Foto’s op fotoboek !

