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‘Volle bak’ koersen en afzien
Dat er in de drukkerijwereld 

getalenteerde wielertourrijders 

rondlopen (of beter: -fi etsen), werd 

wel duidelijk tijdens de eerste 

AtéCé Wielertoertocht. Niet alleen 

aan de strakke pakken en dure 

fi etsen, maar ook tijdens de koers 

was dat zichtbaar. 

Financieel directeur 

Jeroen Beukman van 

AtéCé vertelt collega 

Mathieu de Ruijter 

dat de snelheidsme-

terboekhouding klopt. 

‘Met m’n gemiddelde 

snelheid mag ik straks 

thuiskomen.’

Omgevingsdeskundige John Winters vertelt 

Barth van den Bosch van Deltabach wat het 

peloton te wachten staat. Beide heren reden de 

hele dag van voren en hielden het tempo hoog.

AtéCé wielertoertocht 2016

Al direct vanaf het vertrek in Beek in het 

Montferland werd er ‘volle bak’ gekoerst. Het 

kraakte achterin het dertig man (helaas geen 

vrouwen) sterke peloton, maar opgeven was 

geen optie. 

Er was een parcours uitgezet over 120 

kilometer door de grensstreek rondom de 

Duitse stad Emmerich. Onderweg was een 

aantal serieuze beklimmingen, in wielerjargon 

‘kuitenbijters’ genoemd, opgenomen. In totaal 

moesten er ruim 750 hoogtemeters beklom-

men worden en dat is zelfs voor de doorge-

winterde fi etsliefhebbers een hele klim, zo 

bleek. Weer en sfeer waren van start tot fi nish 

goed. Alle deelnemers keerden dan ook moe, 

maar voldaan en gelukkig weer veilig terug 

in Uitspanning ’t Peeske. Daar werd onder 

het genot van zeer welverdiende hapjes en 

drankjes nog lang over de tocht nagepraat en 

enthousiast geroepen:  ‘Volgend jaar weer’. 

Een aantal wielerliefhebbers doet er dan wel 

verstandig aan om nu alvast te gaan trainen.

Organisator 

Jurgen Bekker 

verricht bergop 

kopwerk voor 

Remco Reinink 

van Zalsman 

Zwolle (midden) 

en Joost Swenne 

van Janssen Pers 

Gennep.

Hugo Verlind van Zalsman demarreert op een 

colletje, hij gaat voor de bolletjestrui.

Patrick Hoeve 

kan hier nog 

lachen, terwijl 

Tjeerd Visser van 

Lijnco en ex 

AtéCé-er Ronald 

Cauwenberg, uit 

het land van Eddy 

Merckx, kraken.
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