
3-daagse Wielerclub WSC-Zeeland Zeeland – Harderwijk – Zeeland 

Traditiegetrouw organiseert wielerclub WSC-Zeeland jaarlijks een meerdaagse toertocht, welke in het eerste weekend 

van september wordt verreden. Dit jaar was het een 3-daagse, de club wisselt een 2- en 3-daagse om het jaar.  

Op vrijdag 31 augustus vertrokken 7 dames en 7 heren onder 

leiding van wegkapitein Joop Theloosen richting Harderwijk. 

Natuurlijk gaat dit niet in rechte lijn maar worden zoveel mogelijk 

rustieke goed berijdbare wegen gekozen. Dit is aan Joop wel 

toevertrouwd en dat allemaal zonder navigatiesysteem, sommige 

hebben van nature een goed systeem meegekregen. De eerste dag 

verliep zonder problemen en de tocht 

bracht ons een kleine 150 km verder. 

 

 

 

Uiteraard wordt er onderweg regelmatig gestopt 

voor een lekkere kop koffie en wat lekkers. 

Zoals reeds vermeld zijn we naar Harderwijk 

gereden waar we in het centrum op de markt in 

Hotel Marktzicht ons tijdelijk verblijf hadden. Na 

aankomst en kamerverdeling hebben we ons 

snel gedoucht en omgekleed zodat we een 

welverdiend pilsje konden pakken. Het 

restaurant bleek een goede keuken te hebben en 

voldaan kijken we dan ook terug op eerste dag. 

 

 

De tweede dag was een lus 

rondom het Veluwemeer en 

verschillende natuurparken 

met start en finish vanuit hotel 

Marktzicht te Harderwijk. 

Tijdens deze tocht hebben we 

wederom circa 150 km 

weggetrapt en heerlijk genoten 

van het zonnige en bijna 

windloze weer. Nooit geweten 

dat de Veluwe zo groot en 

vooral natuurrijk is. We boffen 

maar met ons mooie fietsvriendelijk Nederland. Na terugkomst werd er natuurlijk 

een heerlijk koel biertje op het terras gedronken en de route nogmaals 

nabesproken. 

 



In de avond hadden we ditmaal gekozen voor een heerlijk diner bij restaurant Hertog Karel en dankzij een vindingrijk 

clublid hadden we een mooie deal – Mike nog bedankt hiervoor. 

De derde en laatste dag bracht ons weer terug in Zeeland. Deze tocht van circa 135 km 

ging meer langs de oostkant zodat we een heel andere route en kijk hadden dan op de 

heenweg. In totaal hebben we toch maar mooi 430 km gereden en een kleine 1850 

hoogtemeters gedaan. Hoezo is Nederland een vlak land? 

Bij thuiskomst hebben we zoals andere jaren een afsluitend diner gedaan en dit jaar viel 

de eer aan Café – Restaurant ’t Oventje’. Waar we een heerlijke maaltijd kregen 

voorgeschoteld. 

 

 

 

Kortom het was weer een geslaagde meerdaagse en wil de organisatie dan ook van harte danken voor hun inzet en weet 

nu al dat ik volgend jaar weer van de partij ben. 

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom en kunnen contact op nemen via email adres bestuur@wsc-zeeland.nl of 

bezoek onze website www.wsc-zeeland.nl waar je meer informatie kunt vinden, ook voor het komend winterseizoen 

waar we dan actief zijn op de mountainbike. 

Met vriendelijke groet 

WSC-Zeeland  

  

 

 

 

 

mailto:bestuur@wsc-zeeland.nl
http://www.wsc-zeeland.nl/

