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Met een paar andere gelegenheidsredactieleden nam ik alle jaargan-
gen van het clubblad door op zoek naar gedenkwaardige quotes. Een 
tijdrovende zaak: telkens bleef mijn oog en aandacht steken bij een 
artikel dat ik (nog een keer) wilde lezen en tja, dat schoot natuurlijk 
niet op. Het beeld van een rijke geschiedenis met vele hoogte- en ook 
dieptepunten diende zich aan: er is vooral heel veel gefietst (stel je 
eens voor dat iedereen in 1994 al en masse Strava aan had kunnen 
zetten…hoeveel kilometers zouden dat niet zijn geweest?!) maar: 
er is ook gedelibereerd, gelachen, gevloekt, gemijmerd, gelogen, ge-
liefd, gezogen, geplakt, gevallen, gewerkt, gedacht, gemitst, gemaard, 
gekookt, gebakken, gepiepeld, geweken, gewaakt, gesjoemeld, ge-
stoempt, gedemarreerd, gelost, geklommen, gedaald, gewonnen, ge-
lijmd, gebroken, geschreven, gelezen en vooral ook veel gedronken. 
Er zijn liefdes ontstaan en gestopt, 
kinderen verwekt en geboren, wielercarrières 
begonnen en in de kiem gesmoord, vetes 
uitgevochten en geneutraliseerd, disputen 
begonnen en beslecht en er zijn vooral 
prachtige, vaak in essentie zinloze, plannen 
gesmeed, meestal ten uitvoer gebracht en er 
is daarna ook vaak heel mooi en soms 
hilarisch over geschreven. 
Je zou er haast heel erg melancholiek van 
worden als je niet oppast. Verschillende tijds-
beelden verschijnen ook op het netvlies: van 
lubberige fietskleding in vloekende kleuren 
en rare pothelmpjes tot strak-oranje-zwarte 
outfits met futuristische carbon frames. 
Alleen veel koppen zijn vaak dezelfde, met 
dien verstande dat de tand des tijds in de 
loop der jaren toch ook wel tekent……
Als eerbetoon aan 20 jaar Fietsclub Ledig Erf 
tref je 100 Ledig Erf-quotes aan. Bij elkaar 
geven ze een goed beeld van onze mooie club: een club van mensen 
die houden van de fiets in al haar verschijningsvormen en daar ieder 
op hun eigen manier in gezamenlijkheid met een goed glas van (na)
genieten. Laat dat de komende jaren vooral zo blijven!
Uw voorzitter,
Jos Smulders.

20 jaar
fietsclub LEDIG ERF



1 “Beste trappisten (m/v).
 Onlangs is enigszins gebrainstormd over de naam 

van ons groepje. Met name Geurt heeft zich 
verdienstelijk gemaakt met meerdere kreatieve 
voorstellen:
zoals Crank & Speling, Trapstel, Rondje Erf en 
Ledigheid (v/h de Erftocht).
Voorlopig zou ik willen voorstellen de ‘gewone’ 
naam te blijven gebruiken.Tenzij in de loop van de 
tijd een andere naam meer in zwang raakt.”
Juli 1993 - Frank Wester.

2 “.....de vertrektijd: met ingang van 13 maart 
 ‘94 vertrekken we voortaan om 13.00 uur, vanuit 
Café ‘t Ledig Erf.
Hierbij moet opgemerkt worden dat we van plan zijn 
met verschillende snelheidskategorieën te werken, 
globaal als volgt ingedeeld:
- de hardrijders, gemiddeld boven de 30 km/uur
- de cyclo-toerfietsers, gemiddeld tussen 25 tot 30
  km/uur
- de rekreatieve toerfietsers, gemiddeld rond de 25
  km/uur.”
Maart 1994 - Frank Wester.

3 “Hoe hoort men de Redoute te bestijgen? 
          Niet zo ...         Maar zo !!”
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 “Opeens voelde ik dat ik werd ingehaald. Mijn
  eerste gedachte ging uit naar een motor of een 

vrachtauto, maar toen ik opzij keek, drong de 
genadeloze werkelijkheid tot me door: ik werd 
gepasseerd door een Rijnaak. 
Ik wil er nooit meer over praten.”
Lente 1997 - Patrick van Mil.

4 Het Paaltje van Leo.
“Hier viel Leo voor Vrouw, niet voor Vaderland.”
Herfst 1997.

5

6

 “Het fietsjargon behoeft overigens zeker niet 
 uitsluitend in het kader van het fietsen zelf te 

worden gebruikt. Op een gewone café-avond is de 
volgende verzuchting best mogelijk:
“Ik wilde mijn toenaderingspogingen tot dat leu-
ke meisje een flinke snok geven, maar toen gingen 
die anderen slag om slinger demarreren. Zo word ik 
telkens in het valies gestoken, en dreig ik 
structureel te verachteren!””
Lente 1999 - Uw literaire dienaar.

 “Die zweetdief van een ........... mag dan wel
 de sprint bij Vechten hebben gewonnen, op het 

veloweggetje zat-ie met een wapper van jewelste en 
een zuurstofschuld van hier tot de Ventoux, kortom 
ik voel me zedelijk winnaar.”
Lente 1999 - Idem.

7  

8

Het GRATIS fietsbiertje......



9 “.......Wij van de Tibetaanse fietsclub 
‘Het Verlichte Pad’ pakken elke zondag een 

colletje van de hemelse categorie (boven 5000m) 
dus pijn kennen we als onze broekzak. 
Echter, er is een groot verschil met jullie 
westerlingen in de manier waarop wij met onze pijn 
omgaan. 
Kort door de bocht gezegd: Wij ademen bij iedere 
pedaalslag de pijn van al onze metgezellen in en 
ademen mededogen voor hen uit......”
Lente 1999 - Lama Shimano Rinpoche.

“Bijten, pompen en acht keer breed”
 Zoekend naar een nog betere 

voorbereiding op een nog beter 
seizoen zijn enkele Ledig 
Ervers deze winter gaan 
spinnen. “Spinnen”, zegt u, 
“wat is dat?”
Lente 1999 - Frank van Waert.

10

11 Café restaurant Borre in Amerongen.
 “De vraag blijft natuurlijk waarom noem je een

restaurant Borre? (....) Is de naam Borre een 
verbastering van het Engelse woord ‘boring’ of is 
het een dorp in Denemarken?”
?? - Voorjaar 2000.

12 “De eerste fietsclub liefdesbaby is geboren. 
 Bravo Hanneke en Bas! 

(Het grut dat op zondagmiddag de consumpties 
van tafel maait is buiten het Ledig Erf om 
geconcipieerd.)”
?? - Voorjaar 2000.

13 “The All American Flower Power LSD trip to the 
bollenvelden and the kopje of Bloemendaal.”
Bijna elk jaar - Craig Vivas. 



  LBL - 2000.
  “Deze keer lukte het om een startfoto te maken. 

Helaas ontbrak onze voorzitter. Hij schijnt 
stiekem voortijdig gestart te zijn.”

14   

 “11.30 uur
 Nog ruim een uur te gaan en er moet nog veel 

gebeuren: de afwerking. Tanden poetsen voor een 
frisse adem. Haren in model föhnen zodat de coupe
optimaal onder de helm blijft zitten. Mooie
rode lippen omdat 
we ons daar 
zo lekker bij
voelen. Parfum 
aanbrengen want 
dat doet Leontien 
vast ook.”
Mini en Christa - 
herfst 2000.

15 



“Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat er  
 binnen de club een bikkellijst moet worden 

bijgehouden. Het systeem is heel eenvoudig. 
Het uitrijden van bepaalde tochten levert een 
bikkelpunt op. Erkende watjes krijgen minpunten. 
Het toekennen van de punten en het bijhouden van 
de bikkellijst berust bij de drie ondergetekenden 
plus de secretaris. Deze vormen dus een bende van 
vier.
Puntentoekenning:
Parijs-Roubaix: 1 punt
Trondheim-Oslo: 1 punt
Zeuren over de zogenaamde “hel van Leersum”: 
-1 punt
Andere minpunten worden nog overwogen.”
Zomer 2000 - Jan Builtjes, Rob Posthouwer en Jan 
de Ruiter.
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Fietsclub Ledig Erf
VOOR STØREN MEN EN STYRKE KVINDER

17

18

Zomer 2001

“Hoi Jacob, hier in Noorwegen is het bier óók heel duur!”
Ansichtkaart uit Noorwegen - 2001.

SYKKELPARKERUNG FORBUDT19
“Ja, zó kan ik het ook..........”
Alle jaren - te pas en te onpas.

20

 “Wij zijn het bestuur van de Tourclub Swolland. Wij zijn er
  niet voor niets. Wij kijken recht in de lens en letten op alles. 

Als we cola bedoelen, bedoelen we cola en geen sorbet.”
Uit: Het verdriet van Swolliwood - Alex Leenders, 2001.

21



Zeg renner ga je mee
lekker rijden op een Pavé?
Oh, wat zijn wij heden blij
daar is weer een strook kassei.
Het achterwiel slipt door het slijk
lag daar niet een rennerslijk?
Daar is het bos, kom ik 
verdapper
het kan best een stukske rapper.
Twee stroken voor de carrefour
vervloek ik de duivel en z’n ouwe 
moer,
maar is de l’arbre eenmaal 
gedaan
volgt een rondje wielerbaan.
En dan komt nog het hoogst’ 
genot,
douchen in een varkenskot.

22

 “........... Bovendien hadden de boeren, die met een groeiend 
 mestoverschot in hun maag zaten, besloten hun poep over de 

weg uit te strooien. Het resultaat was een strontballet. 
Wij zaten van kop tot kont onder de varkensdrek. Met de poep in 
onze oren, ogen en neus waren wij in niets te onderscheiden van 
een peloton varkens, aangevoerd door Jacob die tenminste van 
voren nog schoon was omdat hij geen spetterend achterwiel voor 
zich duldde. Ik reed in tweede positie en achter mij..... achter 
mij was niemand meer.”
Uit: Een man van weinig woorden - voorjaar 2002 - Peter Verhallen.

23   

24 “Van het Vreekenisme - verlos ons Heer”.
 Herfst 2000 - anoniem.

25  “Gedreven door de tot windkracht 11 aangewakkerde wind 
  vlogen wij naar Amerongen. Bij bochten hoorde je het 

schuren van velgen over het asfalt, bij wind opzij maakte je een 
hoek van 45 graden. Schuimkoppen op de Nederrijn begeleidden 
onze tocht, de Rijn stroomde bij Lobith ons land uit. (......)
Die dag zijn twee mensen omgekomen: een man stierf door een 
omgevallen boom, een ander probeerde tegen de
wind adem te halen en overleed ter plekke aan een klaplong.”
Uit: Re. Bikkellijst - voorjaar 2000 - Bert Both.



26

“Ik vind ze een beetje gek. 
Volgens mij vinne hun d’r leven niet leuk...”
17 maart 2002 - Leontien van Moorsel.

27

  “Het is voor het eerst dat ik met niet-wedstrijdrijders op pad
   ben en de vooroordelen die ik heb worden moeiteloos door

de dames en heren bevestigd:
Shag op de benen, haar op de wangen en bovenlip, men zit op 
de fiets te laag, te hoog, op de verkeerde momenten, er wordt 
alcohol gedronken, chips gegeten, men gaat te laat naar bed, 
staat te lang in het café, lacht en heeft het over andere zaken 
dan de koers, is te dik of te mager. De les is duidelijk: hoedt u 
voor toerrijders, het schuim der natie."
Zomer 2002 - René van Seumeren.

28

“Het enige horizontale stukje Ardennen is het bushokje van 
Commanster...”
Meerdere jaren - Jelle Scharringa.



“Q: Ziet u nog volgelingen in 
het peloton ? Is er iemand die 
tzt de fakkel kan overnemen ?
A: Persoonlijk zie ik veel in 
Mini. Zij slaagt erin, met een 
totaal nieuwe, geheime tech-
niek, tattoo’s op de buitenkant 
van het rechter onderbeen te 
krijgen. Door op het terras de 
benen over elkaar te slaan ont-
staat er dan een doordruk op 
het linker bovenbeen. 
Klasse ! Deze figuur hebben 
we de dubbele kalivianakis 
gedoopt.”
Uit: Tattoo Both - zomer 2002.verticale 52’er onder een 

8-schakels straight.

29

     De Daltonwaaier.
     “.......Waarschijnlijk gaat de kleinste renner op dijken met 
tegenwind niet het hardst, dus deze zal zo snel mogelijk van kop 
af willen. De kleinste renner sluit nu achteraan bij de grootste en 
profiteert in deze stand maximaal van diens formaat (foto 6). Ja,
dit levert inderdaad even een extra voordeeltje voor de kleinste 
renner. Mag hij ook een keertje!?”
Zomer 2003 - Mini en Janine.

30

      “Na de top wordt er vaak uitgebold. En als je snel aan-
       sluit, geven ze er misschien een extra snok aan. We nemen 
even de kop over van het lekkere wiel om de goede bedoelingen 
te tonen. We geven snel weer af, er komen nog meer heuveltjes. 
Ha, daar zijn de paaltjes. We halen een paar keer rustig adem 
en zeggen dan kalm “Paaltjes”. Is er eigenlijk nog iemand achter 
die het hoort? Rechts staat een gebouw met een soort van poort. 
Hmm, nooit eerder gezien.
Nog eventjes door, vol aanzetten voor de afdaling. Ha, daar
zijn ze al!
De eerste zit erop mensen. De Ruiterberg hebben we gehad!”
Uit: De Ruiterberg - Zomer 2003 - Bert Both.

31



HET INTERVIEW: 
MARJON VAN DER LEER

Heb je ook nog een tip voor de B’s?
“Wees tevreden met je tempo en probeer niet allemaal A-rijders 
te worden. Anders zit ik straks alleen in de kroeg.”
Herfst 2003.

32

33

Kaftje voorjaar 2003 - Janine.

“De tijdritcommissie behoudt zich het recht voor om bij 
slecht weer niet op te komen dagen”.
Alle tijdritten.

35
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36

“WIJ HOUDEN VAN FIETSEN, MAAR WE WILLEN ER WEL EEN 
GOED GLAS BIER BIJ.”

Herfst 2004 - het gratis fietsbiertje dreigt te verdwijnen.

37

“Dan telt ‘ie niet!”
Bij een IJsselmeerrondje in één dag om 00.05 uur finishen 
op het Ledig Erf.

38

   ”Er moet iets zijn dat maakt dat ik op de zondag rond en in
       het Erf aanwezig ben, maar wat dat precies is, is moei-
lijk te zeggen, bemerk ik. De zogenoemde gezelligheid zal het 
niet zijn, dat is al voor voldoende personen reden voor aan-
wezigheid, schijnt.”
Herfst 2004 - Ine van Schaik. 

39

41

“DE VOUWFIETS VAN JOOST”

   “WIE IS NU EIGENLIJK DE BESTE LEDIG ERF-FIETSER?

      ........ Als je deze criteria, waar goed beschouwd toch 
nauwelijks discussie over mogelijk is, legt naast de leden-
lijst dan kom je tot een tamelijk beperkte lijst van goede Ledig 
Erf-fietsers. Ex aequo eindigen dan circa drie renners bovenaan 
de lijst. Piet van Renswoude (met die prachtige oude fiets met 
bagagedrager en iets te dikke banden) en de overige twee, bij 
wie bescheidenheid het verbiedt om ze bij naam te noemen. De 
rest telt eigenlijk niet meer mee.”
Zomer 2004 - Rob P. & Jelle S.

40 “Al dat gekoketteer met een brede belangstelling.....”
Tijdens een voorjaarsvakantie 2003 - Rob Ypenburg.



    “Mooie aankondigingen in het clubblad en trotse blikken
     van jullie kant dat ik mij als Ledig Erver in het professionele 
dameswielerpeloton had begeven. Hoe gaaf om te zeggen dat 
iemand met wie je fietst prof is. Nou, ik hoop dat jullie ervan 
hebben genoten voor die korte tijd dat het heeft geduurd, want 
het is alweer voorbij. Mijn ontslag is aanvaard en het contract is 
ontbonden. Ik kom uit de kast: ben toch een echte recreant.”
Zomer 2005 - Annemarie Persyn.

43

44         ““Zit het handelen je in het bloed?”
      “Eigenlijk was ik als kind al aan het handelen. Al op mijn 
12e verkocht ik mijn speelgoed aan andere kinderen.””
Herfst 2005 - Jean Paul Dupree.

“Ledig Erf nu (nog steeds) 
via Afsluitdijk 
bereikbaar.”

42

“DERKSEN SLECHTS 
6 MINUTEN 

LANGZAMER DAN 
ANQUETIL”

Tijdrit Ventoux, juni 2006

45



46   “O.k. dan, de hele ploeg compleet!!! Wat een ge-eikel,   
    nu weer van 2 naar 6 km....
Hoe kan ik me nu professioneel voorbereiden????
Echter eerst wat harde data:
1) We hebben PeptoPro tot onze beschikking (Jan, dit is een 
geheime toverdrank....),
2) Bidons en T-shirts gaan ploeggevoel versterken,
3) Wij zijn van gelijk niveau, dus de ploeg is in balans!
De balans zal tot uitdrukking gebracht worden in een gelijkma-
tige tijdrit met regelmatige en goed gecontroleerde aflossingen...
Eerste insteek was dat ik eerst op kop kom (en dan weer te hard 
wegga) en dat Bas als diesel het laatste stuk doet....
Jan en Folkert het tussenliggende deel......ieder 500 m. Als de 
afstand écht 6 km wordt herhalen we PLOEGENTAKTIEK boven-
staande excercitie gewoon driemaal!! We moeten echter wel een 
keer trainen.....”
Uit: “De voorbereiding” - mailwisseling van de PeptoPro-Ploeg,
herfst 2005.



“Fietsclub Ledig Erf 
Voor tegendeklokfietsers en klokjerondfeesters”

Seizoensafsluiting 2005

47
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Uit: “Vrouwen - deel II - voorjaar 2002, Mini en Christa.

   “BESTE BOSFIETSERS EN NIET-BOSFIETSERS,

      Voor veel fietsers is het winterhalfjaar wat minder aantrek-
kelijk om er op de racefiets op uit te trekken. Om niet helemaal 
dicht te slibben gaan sommigen schaatsen of spinnen. Niks mis 
mee, maar het blijft surrogaat. Een perfect alternatief is de bos-
fiets, ook wel ATB, mountainbike of MTB genoemd.”
Herfst 2005 - Jan de Ruiter (de bosfietsgoeroe).

49



    De polder van Eemnes 

De wereld is een schepping van de duivel, van Mefistofeles
Het bewijs voor deze stelling is de polder van Eemnes

Een wandelaar is van nature hier een ledigganger
Hier raak je niet per ongeluk verdwaald: je doet het expres
De tijd staat stil. De kilometers zijn er langer
Maar toch loopt alles op zijn eind in de polder van Eemnes

De temperatuur onwezenlijk: nul graden Fahrenheit
Groot is de leegte. In deze verlatenheid
Hoop je iemand te ontmoeten met een revolver of 
stilettomes
Die hardhandig je verblijf bekort in de polder van Eemnes

De atmosfeer bedompt en onheilszwanger
Nooit zal dit gebied bezongen worden door een dichter of een 
dichteres
Daar fietst een vrouw die het postuur heeft van een klerenhang-
er
Schoonheid is ondenkbaar in de polder van Eemnes

De polder van Eemnes. God werd zo moedeloos bij het idee
Dat hij de hele Schepping aan de duivel overdee
Dit verklaart de rampspoed. De aarde is een etterend abces
Maar dat is allemaal begonnen bij de polder van Eemnes

Hans Dorrestijn - Randje Utrecht - Peter Verhallen.

50 “Ik heb collega-fietsers ten onder zien gaan aan het vader-
schap!”
Laurens Hitman, lente 2005.

51

"Bier!" riep Erik
Joep van der Laar, lente 2005.

52
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“HET CCR WEEKEND 
IN REMOUCHAMPS

Begin december waren 
zo’n twintig Ledig Erv-
ers bij CCR in Remouch-
amps voor het inmiddels 
traditionele ATB-week-
end. Het ‘rode rondje van 
Theux’ vormt elk jaar toch 
weer voldoende uitdaging 
om het nog maar eens te 
rijden. Het zijn maar 
zestig kilometers, maar 
samen zorgen ze voor een 
pittig ritje.”
Voorjaar 2007 - Frank 
van Waert.

55

   “LA HAUTE FOURCHE

      Samen met zijn vriendin 
Hendrika en zijn broer Johan 
begint per 1 juli 2007
onze oud-voorzitter Jacob 
een herberg in de Vogezen.
(....) Het is een uitstekende 
uitvalsbasis voor bergritten. 
De herberg ligt op een col-
letje van 650 meter hoogte 
(Col de Mont Fourche), dat je 
bereikt vanuit het 
Moezeldal.”
Voorjaar 2007.

54



“Tegenwoordig fiets ik op maandag niet.”
Zomer 2006 - Robert Knol.

58

56

   “AFSCHEID VAN EEN KOPMAN.

      Op 18 mei heeft Jacob van de Lagemaat, onze voormalige 
voorzitter en kroegbaas, met een spetterend feest afscheid 
genomen van Utrecht. Hij zet zijn carrière voort als herbergier 
in Frankrijk.”
Zomer 2007 - Joost van Waert.

    “DE NIEUWE LEDIG ERF TRUI

         Het lijkt echt te gaan gebeuren: 
de nieuwe Ledig Erf trui komt eraan!”
Zomer 2007 - de wielershirtcommissie.

57BOBO 
CYCLETOURS

59

60 “SCHURENDE SCHAKELS”
Otte’s roddelhoek

Vanaf 2008, Otte Boom
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   “LUNETTEN: THE PLACE TO BE?

        Is het jullie wel eens opgevallen dat de Lunettenaren onder 
ons aanzienlijk sneller zijn dan de gemiddelde Ledig Erf-
fietser? Eigenlijk zou je denken dat in die saaie uithoek van 
Utrecht alleen maar bedaarde, rustige mensen wonen, die ook op 
een racefiets niet vooruit te branden zijn. Het tegendeel is echter 
waar. Dit vraagt om een wetenschappelijke onderbouwing en 
een diepgaande analyse.”
Zomer 2007 - Jan de Ruiter en Bert Coenen.

61

       “‘Het was zwaar hè’, zegt ze.
       ‘Ja’, zeg ik, ‘ontiegelijk zwaar’.”
Uit: Flitsen van Parijs-Brest-Parijs, 
Herfst 2007 - Peter Verhallen.
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63    “Naarmate de secularisatie toeneemt gaan die dominees
     steeds harder fietsen”
Voorjaar 2008 - Kees Vreeken over Henk Stellingwerf.



      “Want, lieve mensen, die berg dat is me een scherprechter.  
       Normaalgebouwde leden zijn een potje aan het overleven. 
En wordt gewoonlijk bij een scherprechter het kaf van het ko-
ren gescheiden, hier is het juist andersom. Het kaf fladdert, bij 
gebrek aan gewicht, vrolijk keuvelend voort. De mooie, volle 
korenaren, een Robin en een Gerco, zij ondervinden aan den 
lijve dat de eigen massa in de teller staat van de gravitatiewet 
van Newton.”
Uit: Part III, Amerongse Berg, zomer 2007, Bert Both.
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“Hè,  wat heb ik daar nou aan! 
Laat dat kind thuis de hele dag 
huilen!”
Opening 2008 - Martin Ros.
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   “......Voor mij was het gewoon 
      steil, steil en nog steeds steil.
Verschil heb ik niet gemerkt. Ik 
mocht als eerste starten, anders 
moesten de anderen weer zo lang op 
mij wachten boven. Buitengewoon 
sympathiek van mij. In alle voor-
spellingen had men  mij als langzaamste voorspeld.”
Uit: Dossier MDC/030508 - Zomer 2008 - Michiel Hoogendijk.
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Prijzen tijdrit
Mont du Chat -
Janine, 
3 mei 2008.

67      “Als jij langs komt op je  
             racefiets 
spring ik soepel in je wiel,
na een glimp slechts van je 
ogen
voel ik me licht als dun textiel”.
Uit: “Martine” - 
zomer 2008 - anoniem.

68



  “Individuele tijdrit mannen:
1. Craig Ferguson: 15.35
2. Martijn Tusveld: 15.36
3. Laurens Hitman: 15.40”
Herfst 2008 - 10e LE Tijdrit.
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      “......Ik wil dan ook een pleidooi houden voor terugkeer  
        naar de oude waarden en normen. Laten wij ons tot het 
volgende lustrum inzetten voor meer sociaal contact, nog meer 
relaties en een paar km/uur minder. Misschien kan ik het dan 
ook weer een beetje bijhouden.”
Voorjaar 2009 - uw voorzitter, Michiel Galama.
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“Als je er echt leuk uit 
wilt zien, moet je niet 
gaan fietsen.”
Voorjaar 2009 - 
Jos Smulders.

70

      “Terwijl de A’s en de B’s richting heuvelrug verdwenen,
       waren de C’s, rijdend in een rustiger tempo, in de gelegen-
heid veel (pikante) verhalen te horen over het wielerleven van 
Steven, de ijdelheid van Gert-Jan Theunisse, wielrenongemak-
ken van oudere renners, wielrennersvoeding en andere zaken 
waarvoor je in een razende A-groep geen tijd hebt.”
Uit: De opening 2009 - Patricia en Jan.
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“......Ach, natuurlijk, dit is de  
stamkroeg van Johan Museeuw,  
die andere beroemde Gistelnaar. 
Hier vierde hij menige overwin-
ning met zijn supporters. En wie 
komt daar aanlopen met een 
dienblad vol pintjes? Is dat niet 
De Leeuw zelf....”

     “Zijn er dingen die we niet over Gianfranco zouden 
      mogen weten?
“Eigenlijk niet, hij is een redelijk open boek, hij is makkelijk te 
lezen. Als ie boos is, is ie boos, als ie blij is, is ie blij. Het enige 
dat ik zou kunnen noemen is dat hij katakaboem-kataka-
boem-katakatakaboem-kata-kata-kataboem-katakaboem-kata-
kaboem, maar dat moet je maar niet verder vertellen.”
Uit: interview ‘partner van’ - Marleen, de vrouw van 
Gianfranco - zomer 2009.
Marleen en Gianfranco wonen aan het spoor (red.).
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    “Er zat er eens een trotse A
     te genieten in de horeca
en naast hem in het caféetje
zat een heel klein C-tje.
De A schepte verschrikkelijk op,
over zijn spieren en zijn harteklop,
over zijn frame en over zijn wiel
en zijn grote sex-appeal.” 
Voorjaar 2010 - Anoniem gedicht.

Uit: Doorzakken met Museeuw - zomer 2009 - Joost van Waert.
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De Joost van Waert
Opvouwbare
Wisselbokaal
Ontwerp: Gerco.

   “Als fietsen masochisme is, wat moet spinnen dan wel niet 
    zijn? Tik tik tik tik!“
Voorjaar 2011 - Jos Smulders.
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     “Joeri is mijn ideaal

Lichte fiets en geniaal
Mooie ogen, donker haar

Slank en knap en 30 jaar.”

Zomer 2010 - gedicht van Laurens.

     “Samenleven met een Ledig Erver? 
      Prima, maar eigenlijk is het niet echt bijzonder.”
Uit: interview partner: Anneke (partner van Erik Spierenburg) - 
voorjaar 2011.

Achterkant clubblad, zomer 2009.

     “Het je nog kritiek? Wat kan er beter?
     “Geen kritiek, ga vooral zo door! Je moet ophouden als er geen 
behoefte meer aan is. Dan is een nieuwsbrief genoeg.””
Zomer 2011 - Frank Wester over 50 clubbladen.



     ‘Racefietser’
     Traint niet, maar fietst gewoon.

Werkt full time en fietst af en toe.

Heeft regelmatig andere ver-
plichtingen op zondagmiddag.

Woont zomaar ergens.
Voelt zich als een vis in het water 
bij Fietsclub Ledig Erf!

‘Wielrenner’
Spreekt niet van fietsen maar van 
trainen.
Werkt parttime om te kunnen 
trainen.
Wordt op slag depressief wan-
neer er een zondag niet meege-
fietst kan worden.
Woont het liefst in Lunetten.
Voelt zich als een vis in het water 
bij Fietsclub Ledig Erf!

Uit: Hokjesdenken - herfst 2009 - Laurens Hitman.

NIEUWE KLASSIEKERS

TOCHT VAN DE MAAND
Voorjaar 2011.
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De Ledig Erf
Truiencultuur

Foto uit 
    zomer 2010.



      “2. Enerzijds racen wat later de snellen, alsof ze met tege-
        lijkertijd EPO, steroïden en Intralipid geïnjecteerd zijn, in een 
uiteengespat peloton over de Oost-Utrechtse wegen, met 
hooguit een kreet over achterderailleur, pignons en shimmy-
effect en verder fantasieën over Andy en Fränk Schleck en Gesink 
en goud bij La Charly Gaul en Vélomédiane Claudy Criquielion.”
Uit “Een dictee ter afsluiting” - herfst 2011 - Bert Both.

EVEN OP MIJN EFFEN KOMEN

Als ik langs de wegen zwerf
voel ik mij geen zwerfer
Op een terrasje aan de werf
ben ik toch geen werfer!

Als ik haar naam in bomen kerf
roept de boswachter dan ‘kerfer’?
Slingert hij me op de bon
is hij een sfeerbederfer?

En kleur ik het dan in met rood
ben ik dan een verfer?
Verdien ik hierdoor minder brood
ben ik inkomstenderfer?

Dit peinzen werkt op mijn gemoed
straks slaat het op mijn nerfen
Gooi ik mijn eigen glazen in
en zit ik met de scherfen

Onthoud voorgoed mijn spel-advies
ik vond het op een server:
Zondagmiddag op mijn fiets
ben ik een Ledig Erver

Zomer 2011 - Joost van Waert.
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“De kassei roept weer!”
   Voorjaar 2012 - 
       Uw kassei-
         coördinator: 
             Jan Builtjes.

86          “Het vertrek op
          zondag zodanig 
regelen dat het ook 
voor nieuwkomers 
een begrijpelijk en 
haalbaar geheel 
wordt.”
Herfst 2012 - 
Jos Smulders 
(als nieuwe voorzitter).
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89 Voorkant 50e Ledig Erf Clubblad,
Voorjaar 2011.

“De tulpenbollentrui.”
Kopje van Bloemendaal - 
zomer 2012.

“De Tocht van de Maand”
Vanaf seizoen 2011.
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    “Onder leiding van onze inspirerende Joost, doen we gedisci- 
     plineerd onze oefeningen, waarvan de positie ‘tegenwind’
wel bijzondere associaties oproept als je nog geen halve meter 
van je voorganger afzit. (....) Na afloop een zinloos bezoek aan de 
douche en dan gauw de kroeg in.(....) We starten in een putlucht 
waar zelfs de sterkste ‘tegenwind’ onopgemerkt blijft.”
Voorjaar 2012 - Chris Bruijnes.

    “Het Rondje IJsselmeer op de 
     kórtste dag. Want laten we wel 
wezen, het Rondje IJsselmeer op 
de langste dag is eigenlijk voor 
watjes.”
Voorjaar 2013 - Wat J’s.
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    “Ik heb onderweg nog nooit één 
     seksistische grap gehoord”
Uit: Geheime zorgen van een 
voorzitter - Mijn Geheim - 
najaar 2013.
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    “Een deel van onze commissie
     heeft kosten,  moeite, noch  
talent gespaard om de knapste, 
liefste en handvaardigste Hon-
gaarse naaistertjes (allemaal 18+ 
hoor) te selecteren voor het in 
elkaar zetten van onze kleding.”
Voorjaar 2013 - Jeroen Verdenius.
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95 STRAVA (humor).

    “En na vorig jaar, toen we het op één dag tweemaal deden, is hij 
     mijn rots in de branding.”
Uit: Zout op mijn huid - Mijn geheim, najaar 2013.
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      “.....Als kinderen zo blij fietsen we met een 
      grote glimlach over het ATB parcoursje. 
Zat er iets in die koffie? Nee, het zijn gewoon 
bergen met serotonine die continu worden 
aangemaakt. Nochtans is er geen vrouw te 
bekennen.”
Uit: “Bosfietspret - sneeuw en ijs in Lage Vuur-
sche, Bram vd Hulst - Voorjaar 2013. 
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De tijdritcommissie

97b De stagiaire.
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100
“Laat dat de 
komende jaren 
vooral zo blijven!”
Uw voorzitter,
Jos Smulders.



LE - Breaking the ways


