Mallorca 2011
Bij TTC De Merel is het een traditie eens per jaar met een groep Merels naar Mallorca af te reizen voor
een fietsvakantie. De vele foto’s in ons clubhuis De Schans getuigen daarvan, zo liet Enno mij eind vorig
jaar weten. Binnen De Merel had iemand mij daar wel eens over verteld, maar de traditie gaat blijkbaar
terug tot de 1990 ?
Jan Bunnik was reeds in het najaarvan 2010 bezig een en ander te regelen met een van de
organisatoren van dit soort fietsvakanties, oud wielrenner Fred Rompelberg. Samen met plaatsgenoot
Leo Visser boekte hij alvast voor 2 weken in mei. Daarnaast werd de mogelijkheid geschapen voor
andere Merels om ook mee te gaan. Het was Co van der Laan in 2010 zo goed bevallen dat ook hij 2
weken van huis wilde. In de loop der weken groeide het groepje aan tot 12 man/vrouw, waaronder een
goede vriend van Enno, de eveneens uitgewerkte dierenarts Harry Ebbens uit Scherpenzeel.
Ik, als relatief beginnende fietser, wilde dit ook wel eens proberen. In mijn herinneringen van jaren
terug, met de kinderen op vakantie in Mallorca, dacht ik dat er in het westen van dit eiland alleen een
bergrug lag, en de rest was vrij vlak. Nou, daar ben ik achtergekomen: onder vlak viel alles van zeenivo
tot 200 m’ de heuvels op. En dat gaat niet vanzelf, kan ik jullie zeggen. Pas daarboven kan gesproken
worden van enig klimwerk.
Woensdag 11-05-2011
Rond 04:30 uur ging bij velen de wekker. De laatste voorbereidingen en op weg naar Schiphol; het
wachten daar was op Harry die met de trein uit het “heuvelgebied” Scherpenzeel kwam, met zijn
favoriete Amerongse berg. UiteindeIijk vertrokken wij met zijn achten. Thomas Heidstra zou
donderdags pas vertrekken. In het vliegtuig hadden wij alle ruimte, want de Transavia kist zat maar voor
slechts 40 % vol, dus bijna iedereen kon aan het raam zitten !
Na een voorspoedige vlucht stond het busje van Fred Rompelberg al klaar, om ons snel naar het 8 km
verderop gelegen hotel Taurus te vervoeren. In het hotel enige consternatie, omdat geen van ons op de
inchecklijst vermeld stond. Bij sommigen brak de paniek bijna uit, maar al snel werd eea geregeld en
konden we uitpakken. Jan, Leo en Co stonden ons al op te wachten en na het ophalen van onze
huurfietsen, werden we door hen meegevoerd in de eerste kilometers op verkenning in Mallorca. Met
Leo ging niet zo geweldig, terwijl Stefan en Henny het blijkbaar nog niet aandurfden. Helaas moest Enno
al snel afhaken, doordat de clip van zijn pedaal door de Merel mechaniciens niet goed was afgesteld en
het moertje was weggesprongen. Weg dus de grip, als Enno even moest aanzetten. Desalniettemin –
bleek later – had hij toch nog zo’n 50 km rondgetoerd, in zijn uppie.

Donderdag 12 mei:
Op het programma van de “Hobby-groep” staat de koninginnerit van de week: een 117 km lange tocht
naar het Westen met Coll de Claret, met de top op 495 m’ en Col de Soller naar 496 m’) en nog een paar
andere klimmetjes naar Andraxt. Dit is alleen weggelegd voor de sterksten onder ons, dus ik sloot mij

wijselijk aan bij de rustige groep, ofwel de Plausch-gruppe. Hier waren ook Stefan en Henny van de
partij. Henny deed trouwens de hele week rustig aan vanwege zijn versleten nek (en/of de lokale
Brandy’s ?). Een kilometers lange afdaling van Randa naar Montuiri gaf de burger moed en met name
Stefan zag zijn teller naar ongekende hoogte stijgen. Daarnaast reed hij ook nog een tijdlang op kop en
dat motiveerde hem om de dag erna, met de “Hobby-groep” mee te gaan. Zijn kamergenoot Henny van
nr. 1035, probeerde hem nog op andere gedachten te brengen, maar Stefan was vastberaden. Nu, dat
heeft hij geweten ………….
PS: ik heb geen enkele man gehoord over “als 1e boven”! Onze enige dame in het gezelschap, Margot
Kompier, is op het vlakke altijd al beresterk, maar dat zij in deze Koniginnerit ook bij het klimmen
menigeen “uit het wiel rijdt”, is een klasse apart (ofschoon ik er zelf niet bij was natuurlijk).

Vrijdag de 13e mei:
Kamergenoot Herman Versteeg prepareerde zich, zoals iedere ochtend: zowel in zijn bidons als in zijn
achterzak gingen allerlei poedertjes en middeltjes. Dit was allemaal legaal, volgens hem. Maar, als ik
onder de douche stond, wat haalde Herman dan nog te voorschijn, uit zijn geheime koffertje ?? Hij reed
in ieder geval als een speer, dat moet gezegd worden.
Thomas Heidstra was donderdagavond aangekomen en eigenlijk had hij direkt maar een wens: op tafel
dansen met de schaarsgeklede meisjes in het grootste uitgaansethablissement aan de boulevard, het
“Mega Park”, een plek voor jong en oud. Maar dat was gisteren.
Onder leiding van toerleider Albert, “vrij streng naar ons toe” kan ik wel zeggen, gingen wij met een
groep van een man of 18 op weg voor een rit van 110 km, zo het midden van het eiland rond. Thomas
reed direkt makkelijk mee, zonder problemen.
Met Stefan ging het vandaag eigenlijk helaas vanaf het 1e heuveltje reeds, “bergaf”. Zo goed hij
donderdags, weliswaar op lagere snelheid, deze hoogtemeters bedwong, zo slecht ging het nu op de
vrijdag. Maar, na iedere marteling, kwam Stefan op karakter toch weer naar voren in de groep gesneld.
Op het “vlakke” kon hij zich dus goed staande houden, maar alles bij elkaar was het berezwaar. Toen
Stefan ook nog eens een een advies van de dus “vrij strenge Albert” in de wind sloeg, was het hek van
de dam.
Even terug naar de geografie: onze startplaats is El Arenal (vlak bij Palma), op zeenivo dus en op weg
naar Lucmajor, Algaida en Pina. Na Sineu hebben we Petra aangedaan. Bij de stop in dit kleine plaatsje
zei Albert nog de bemoedigende woorden: “je hebt jezelf zeker een beetje overschat, Stefan ?”.
Na de pauze kwam onze Bijna-Junior van het gezelschap maar moeizaam uit zijn stoel en moest hij weer
alles op alles zetten om bij te komen.
Dan de “dood of de gladiolen”: in plaats van af te dalen van Randa naar Montuiri, nu dan de klim
andersom. Ondanks helpende handen van de ervaren Merels in zijn rug, bleek de klim van 100 naar 280
m’, een echte lijdensweg voor Stefan; tijdens een broodnodige rustpauze in deze beklimming sprak hij

de legendarische woorden “dooier dan nu, kan ik niet meer gaan”. Hij wist echt niet wie hem duwde ,
maar de vele handjes op zijn rug, waren meer dan welkom. Uiteindelijk hebben we met zijn allen het
doel bereikt en Stefan “had het toch maar mooi gedaan”.
Onderstaand de gegevens van Sjoerd de Boer’s zijn GPS apparatuur:

De groene lijn geeft de hoogtemeters aan, dus de top ligt op 284 m’. De blauwe lijn is de snelheid.
’s Avonds bij de koffie en de enige alkoholische versnapering van de avond, begon Enno in zijn
redenaties steeds meer terug te vallen op de wetenschappelijke ideeen die hij in de Elsevier had
opgedaan over het menselijk brein: links achterin je hersenkwab wordt alles geregeld betreffende de
hersenaktiviteiten bij opwinding, in wat voor vorm dan ook. Hij bleef maar uit de Elsevier citeren,
zodanig, dat wij zijn proefabonnement bij deze hebben opgezegd.
Zaterdag 14 mei:
Vanaf woensdag al sprak Leo over niets anders dan over vrouwen en over politiek. Wat de boventoon
voerde, dat weet ik niet meer, maar waar anderen de vrouwen ’s avonds laat van zich af moesten
duwen, daar begon Leo direkt met omarmingen. Dat daarbij wel eens zijn portemonnee gerold werd
(enige jaren terug), was helaas het resultaat.Dat de politiek hem op het lijf geschreven is, blijkt wel uit

het feit dat Nieuwkoop zonder hem onbestuurbaar was. Een breuk in de gemeentecoalitie moest
gelijmd worden en Leo zag zich genoodzaakt reeds zondag naar Nederland af te reizen. Fred
Rompelberg wilde voor vertrek graag nog even met z’n allen op de foto, zie boven.
Deze zaterdag liet Stefan een Bulgaarse masseur aan zijn lijf komen, om alle afvalstoffen uit de spieren
weg te laten masseren. De man met handen als kolenschoppen, bracht niet dezelfde dag al het
gewenste resultaat, maar zondags ging het weer een stuk beter en kreeg Stefan weer praatjes.
Jan Bunnik, onze grote animator achter deze fietsvakantie had voor de zaterdag grootse plannen: een
monsterrit naar het Noorden van het eiland, naar Cap de Formentor, pakweg 200 kilometer. Vanwege
allerlei sportevenmenten in de buurt van Luc, kon de beklinmming naar die plaats toe niet doorgaan.
Blijkbaar waren er meerdere thriatlons georganiseerd, want ook de alternatieve weg naar het Noorden
werd door sommige vriendelijke politieagenten, tenminste als Margot het vroeg, via allerlei omwegen
uitgelegd. Bij Alcudia werd besloten de terugtocht maar in te zetten. De groep moest uiteindelijk toch
enigszins op tijd terug zijn in El Arenal, om bij StamCafe Paco & Gyan de eerste echte versnapering van
de dag te nuttigen. De groep van Jan kwam via Malgalida, Sineu en Algaida met liefst 170 km’s op de
dagteller bij Paco aan. Ook Harry (nog nooit meer dan 120 km) en Thomas hebben deze tocht met verve
volbracht. Onze die-hards Sjoerd de B oer en Margot Kompier namen dirket het woord, alsof ze van een
trainingsritje thuiskwamen. Petje af voor allemaal!
Zondag 15 mei:
Vandaag zou het een rustige rit worden, compleet met zijn allen de omgeving in. Echter, het weer
gooide roet in het eten.
De dag begon met volop bewolking, maar droog. Dan komt Stefan de fietsenstalling uit: in vol ornaat,
inclusief regenjackje en dat is natuurlijk de goden verzoeken. Binnen de korste keren regende het wat,

maar slechts een weinig regen schijnt de wegen op Mallorca spiegelglad te maken. Ofschoon de hemel
helderder werd, toch eerst maar koffiedrinken in het hotel. En daar begon het “getwijfel”: de een wist
het nog beter dan de andere, aangaande het weer. Geen zin meer, plots zwak ziek en misselijk, zodat er
uiteindelijk vijf man met Margot er toch op uit trokken. Langs haar neus weg zij ze me dat we toch
maar even gingen klimmen naar Randa, ruim 500 m hoog ! Ik had zo al mijn twijfels, en toen mijn benen
zeer deden en niet wilden, ben ik na 11 km maar omgekeerd. (Jan, Margot, Harry, Enno, Thomas gingen
uiteraard gewoon door en hebben genoten van het fraaie uitzicht rondom). Voor mij werd het dan toch
nog een broodnodige rustdag, na 4 dagen fietsen, achter elkaar.
Maandag 16 mei:
Jan, Co en Sjoerd gingen vandaag met z’n drieen op pad.
De rest zou met Dik-Jan, de nieuwe toerleider, op weg gaan, nadat er allerlei “toestanden bij Fred
Rompelberg en zijn team” waren afgehandeld. Na 45 ‘ wachten op diverse net aangekomen nieuwe
fietsers, eerst een venijnige klim, en dan op hoge snelhei naar Colonia St. Jordi, met Harry de 1e 15 km
op kop, gevolgd door het beulswerk van Herman en later ook Thomas. Na de pauze zat de vaart er
opnieuw goed in, over kilometers lang vals plat. Uiteindelijk, na een zogenoemde relatief vlakke rit, ruim
29 per uur op de teller. Een van de drie Belgische dames, vandaag voor het eerst aanwezig, nam op het
einde nog even het voortouw en liet ons zien “wat fietsen is”. Ze reed rap bij ons weg; totaal 109 km.
De groep van Jan had 130 km weggetrapd, echter in een veel langzamer gemiddelde dan de
“zogenaaamde 2e groep”. Zij konden toen en ook nu nog niet geloven dat wij zo hard over Mallorca’s
heuvels konden rondfietsen. Gelukkig konden onze Belgiesche dames alle drie bevestigende dat het
een gemiddelde van boven de 29 was !
Henny en Stefan reden in de rustige groep. Nu het andere uiterste: “Stefan viel bijna van zijn fiets,
vanwege slechts 22 km/u”.
’s Avonds hadden we nog wat te vieren, Henny’s verjaardag. Rompelberg en team hieven tijdens het
diner het “hi la ho” aan en er werden 2 flessen champagne ontkurkt voor de 61-jarige !
Dinsdag 17 mei:

Coll d'Honor (550 m)
Orient

De grote rit – 2e poging voor 8 man/vrouw van de Merel. Zij gingen nu ECHT op weg naar het
Noordelijkste puntje van Mallorca, Cap de Formentor. Even negen uur waren ze vertrokken.
Ook voor mij was het een GROTE rit, althans ik zou voor de 1e maal een berg hoger dan de Posbank
gaan beklimmen! Als enige Merel zat ik in de Hobby groep, aangezien Henny en Stefan met de Plausch
meegingen (ofschoon Stefan ’s morgens bij het ontbijt nog even opperde om met mij mee te gaan,
maar dat hebben we snel uit zijn hoofd gepraat).

Na een lange aanloop begint in Bunyola (op circa 200 m’) direkt tegenover de Kerk, de steile klim naar
Col de Hono (550 m’). Diverse haarspeldbochten met 8 – 10 %, dwars door het bos heen. Dat nu net het
grootste blad achter “het niet deed”, kwam niet best uit. Na 6 km zweten en puffen, kwam ik toch
boven, niet als laatste maar achterin de groep. Deze op drie na hoogste “berg”op Mallorca, met de Puig
Major als hoogste, kende in de afdaling weer vele haarspeldbochten, waain de remmen het zwaar te
verduren hadden. Na het plaatsje Orient, was de afdaling een stuk overzichtelijker en heerlijk om te
doen.
Tegen zessen, een laatste bezoek aan Paco, waar het nog even wachten was op de Noordgangers. Na
een klim van 8 km onderweg bij Luc, had de groep bij Puerto Pollenca het verste punt van de dag
bereikt. Cap de Formentor lag helaas nog even te ver weg. Met liefst 190 km op de teller, konden ook zij
volop genieten van een geweldige fietsvakantie.
Ik heb het prima naar mijn zin gehad; volgend jaar zien ze mij weer, in Hotel Taurus bij het Fred
Rompelberg bicycle team.

Onderstaand nog even de statistieken:

Naam
Henny Bosman
Stefan Luschen
Anton van Senten
Thomas Heidstrsa
Herman Versteeg
Leo Visser
Enno Steenhuis
Margot Kompier
Harry Ebbens
Sjoerd de Boer
Co van der Laan
Jan Bunnik

Kilometers
300
325
575
600
650
750
760
840
840
847
1413
1630

Dagen op Mallorca
7
7
7
5
7
14
7
7
7
7
14
14

