
Meerdagse WSC-Zeeland September 2020 wederom een succes 

Het wielerseizoen van 2020 is anders dan voorgaande jaren, door het Coronavirus werd er minder gezamenlijk gefietst 

en was ook de vraag of we dit jaar wel een meerdaagse zouden krijgen. Gelukkig kon de meerdaagse doorgaan en 

kregen we op zaterdag 29 augustus ons groen licht om te gaan. Vrijdag 4 september verzamelde zich een bont 

gezelschap voor het gemeentehuis om klokslag 10:00 uur richting Zuthpen te vertrekken. Het gezelschap, zeven dames 

en negen heren, bestond dit jaar uit leden van alle groepen.  

Gezien de groepsgrootte en het corona tijdperk werd 

besloten om in twee kleinere groepen te fietsen zodat 

we veiliger door het verkeer kunnen manoeuvreren. 

Onze vaste meerdaagse kapitein ‘Joop’ had weer een 

prachtige route uitgezet door de veluwe naar 

Zuthpen. Op de Veluwe konden we genieten van de 

heide die in bloei staat en uiteraard hier ook de 

klimmetjes voor de dag met een pauze op de 

Posbank. Na de pauze was het nog een kleine 2 uur 

fietsen zodat we mooi op tijd rond 15:30 bij het hotel 

arriveerde. We waren allemaal aangenaam verrast 

toen we voor het hotel stopte, een mooie locatie voor de komende dagen. Het 

Hampshire hotel midden in het centrum van Zuthpen en ademt een ontspannen 

sfeer uit. We stonden dan ook ongeduldig te wachten om binnen te mogen om 

een welverdiend biertje te pakken onder de toren van de Sint Walburgiskerk. 

 

 

 

 

 

  



Het hotel had voor ons een eigen ruimte geregeld waar in alle rust van het 

diner konden genieten, zonder dat de overige gasten gehinderd werden door 

sterke fietsverhalen. Er was een keurig 3-gangen menu samengesteld 

waarbij voor het hoofdgerecht een keuze was tussen vis of vlees. 

Ondertussen weet het hotel ook dat je voor een fietsclub de hoeveelheid 

aan moet passen, wat een eters zijn dat Voor de volgende dag zouden ze 

de hoeveelheid aanpassen. 

De avonden waren gelukkig niet te lang zodat we de volgende dag weer fris 

als een hoentje op de fiets konden stappen. 

Tijdens de tweede dag waren de groepen gesplitst waarbij de dames een 

eigen tocht deden van circa 58 km zodat ze in de middag nog tijd hadden om 

Zuthpen te verkennen. Zuthpen is tenslotte in Hanzestad met veel historie 

en dat zie je dan ook terug in de vele monumentale huizen. Achteraf bleek 

dat de gekozen route (routeyou.nl) meer een gravel tocht was, gelukkig was 

het mooi droog weer anders konden de bandenplakkers onder ons aan de 

slag. 

 

De heren togen met z’n allen richting Nijverdal waarbij natuurlijk de klim 

van Holterberg op de route lag. Daar aangekomen werden we door de 

kapitein voor 10 km vrij gelaten en kon ieder op eigen tempo naar 

pauzeplaats toe, dit lieten we ons geen twee keer zeggen. Hadden bijna 

geen tijd om te genieten van de heide die hier nog meer in bloei stond. Goed 

zichtbaar dat dit gedeelte van Nederland net wat meer regen krijgt dan andere locaties. 

  



 

 

 

 

 

Zoals je ziet hebben we tijdens de tweede dag goed weer gehad en maar 1 keer lek gereden, wat ook de enigste keer 

was tijdens de 3-daagse. Aangekomen bij de Holterberg kregen we voor de lunch nog een mooie kuitenbijter. Met wat 

meer tegenwind reden we daarna via mooie wegen terug naar Zuthpen waar we rond 15:30 aankwamen, voor een 

kleine groep reden genoeg om voor een kortere tweede ronde.  

De avond verliep voorspoedig en was 

weer reuze gezellig er werd volop 

gedronken, gegeten en gekletst, maar 

ook nu was het keurig op tijd afgelopen. 

Het ontbijt was keurig verzorgd, een 

lopend buffet met veel keuze waarbij het 

personeel alles op je bord schepte zodat 

het keurig corona-proof bleef. We lieten 

het ons goed smaken. Rond 10:00 

stonden we klaar om weer huiswaarts te 

keren en ook nu scheen de zon. 

  



Tijdens de terug weg bleven we onder de Ijssel fietsen richting 

Arnhem waarbij we ter hoogte van Huissen de lunch locatie ‘By 

Willem’ aandeden. Een goed adres om te onthouden voor een 

volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde dag verliep voorspoedig en waren dan ook rond 16:00 uur 

bij ons favoriete eindbestemming ’t Oventje waar we gezamenlijk 

genoten van een goed diner en nog lekker nakletsen over de 

afgelopen dagen. Vele onderons hebben de datum voor komend jaar al genoteerd waar we dan op zaterdag 4 

september een 2-daagse houden. 

Wil de deelnemers, maar met name de organisatie en wegkapitein, bedanken voor de gezellige en goed verzorgde 

dagen. Tot volgend jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


