
3 Dagen fietsen in het Sauerland met 5 TRAPPERS leden. 
 
Woensdag 15 augustus. 
Op woensdag 15 augustus vertrokken 5 TRAPPERS leden met een busje richting Sauerland (D), 
om aldaar 3 dagen te gaan fietsen. De gelukkigen waren: André Dek, Jaap Kriekaard, Paul van 
Koeveringe, Adrie Moelker en Wim van Vossen. Na een voorspoedige reis arriveerden we om 
13.00 uur bij “Design Hotel Sauerland” te Bad Fredeburg. Na een lichte 

lunch konden we om 14.00 uur op onze kamers. Direct werd er omgekleed naar rennerstenue, 
werden de fietsen startklaar gemaakt en even later konden we aan onze eerste rit beginnen. 
Jammer was, dat het GPS apparaat van Adrie niet werkte. Na veel duwen op de knopjes moest 
hij teleurgesteld meedelen, dat het apparaatje hier niet werkte. Paul, die enige jaren geleden 
hier ook al eens geweest was, kwam met het idee om dan maar via de fietsroute bordjes naar 
Winterberg te fietsen. We kregen dan een flinke klim voor de kiezen, maar daar kwamen we 
uiteindelijk ook voor. 
Tijdens de klim kwam Jaap in de problemen, d.w.z. hij kon niet terug schakelen naar het kleine 
blad vooraan. Hij moest afstappen en met de hand deze schakelhandeling uitvoeren. Later 
bleek dit een terugkerend probleem. Ook enige fietsenmakers, die we de volgende dag 
raadpleegden, konden Jaaps’ probleem niet verhelpen. Hijzelf bleef er nogal laconiek onder. 
“Dan rij ik toch op het kleine blad”, deelde hij ons mede en ik moet zeggen, dat hij die dagen 
wel z’n beenomwentelingssnelheid heeft geoefend. 
Na de koffie in Winterberg reden we via een andere weg weer terug naar het hotel. Een 
prachtig snelle afdaling over prima wegen, hetgeen meerdere keren door Wim beaamd werd 
met de term “Schoone wegen ier”. Deze middag legden we 56,4 km. af met een totaal van 
1.029 hm..  
Na een prima 3 gangendiner en een “loopijsje”, kwam Jaap met de oplossing om via z’n 
telefoon een route voor de volgende dag uit te zetten. Hij maakte daarbij gebruik van de app 
Google Maps en ik moet zeggen hij heeft daarmee ons prima door de volgende 2 dagen 
geloosd.   
 



Donderdag 16 augustus.   
Om 8.15 uur zaten we aan een uitgebreid ontbijtbuffet, waaraan een ieder zich te goed deed. 
Goed eten is belangrijk voor een fietser, zeker als er een zware heuvelrit ligt te wachten. Het 
weer was deze dag uitstekend. Zonnig en gedurende de dag liep de temperatuur op tot zo’n 
26 graden C.. Zoals al eerder aangegeven gingen we ook op zoek naar fietsenzaken, om te 
proberen het malheur aan de fiets van Jaap te verhelpen. De oude Sensa wilde echter niet 
meewerken en het bleef lastig terugschakelen voor Jaap.  
Ook Paul moest zich in zekere zin iets aanpassen aan zijn fiets. Enige weken voordien was hij 
gevallen t.g.v. een breuk in de voorvork. Kneuzingen aan rechter schouder en elleboog en een 
gebroken rib waren de lichamelijke gevolgen, echter zijn Huissoon fiets was ook total loss. Een 
nieuwe fiets was snel besteld en die zou normaal gesproken ook klaar zijn geweest om deze 
fietstocht op te gaan maken. Echter bij verzending van de dealer naar Peter Bal van 
HuissoonSport, raakte de fiets kwijt en werd niet (pas enige dagen later) afgeleverd. Paul wilde 
toch graag mee op deze fietsreis, dus kreeg hij een leenfiets van Peter Bal. Een Giant, 
toevalligerwijs de fiets die Kruininger Krijn Saman enige tijd geleden had ingeruild, bij aanschaf 
van een nieuwe fiets. Paul was dus uit de brand, maar zat wel plotseling op een “vreemde” 
fiets. Hierbij nog eens dank aan Peter Bal, voor de adequate hulp. 

We vertrokken om 9.30 uur richting Meschede over een kilometers lang fietspad. De laatste 
jaren worden er in Duitsland steeds meer uitstekende fietspaden aangelegd. Echter de 
bewijzering naar deze fietspaden toe laat vaak te wensen over, zodat je ze vaak niet of te laat 
ontdekt. Na de koffie in Meschede reden we verder richting Willingen. Er volgde nu een lastig 
gedeelte met erg steile klimmetjes en afdalingen. Doordat we een afslag mistten, reden we 
een heel eind verkeerd, waardoor we (leek het wel) steeds verder afdwaalden van Willingen. 
Na overleg werd besloten om eerst maar eens te gaan lunchen. In een bakkerijtje werden de 
lege magen weer van wat voedsel voorzien en tot groot verdriet van Wim werd besloten, om 



niet verder naar Willingen te fietsen, maar af te buigen richting Winterberg,  

anders zou de tocht veel te lang worden. Na een prachtige 
route fietsten we via een panoramaweg terug naar het hotel. Ook hier zat nog wat venijn in 
de staart van de tocht. Enige steile hellingen dienden nog beklommen te worden en dit was 
spek naar de bek van onze 2 ras klimmers, nml. Adrie en André. De laatste in zijn bekende 
Contador stijl (eindeloos lopen op de trappers) en de eerste met zijn sterke klimmersbenen 
lieten de 3 anderen dan vaak een eind achter zich.  
Na 110 km. en 1.872 hm. waren we weer terug in Bad Fredeburg. ’s Avonds lekker gegeten en 
na een avondwandelingetje gingen we allemaal weer op tijd naar bed. 
 
Vrijdag 17 augustus. 
Om 8.15 uur zaten we weer aan ´t ontbijt, want vandaag zouden we een mooie tocht gaan 
fietsen, ten zuiden van Bad Fredeburg. Jaap had de route op zijn telefoon ingebracht en om 
9.30 uur stonden we voor het hotel klaar voor vertrek. Het was een beetje fris, dus een aantal 
deelnemers hadden de armstukken uit de koffer gehaald, om die gedurende het eerste uur 
aan te doen. Tevens was er op het eind van de morgen regen voorspeld, dus de regenjasjes 
zaten in de achterzakken.  
We vertrokken dus in zuidelijke richting en het was de bedoeling om naar Bad Berleburg te 
fietsen, om van daar uit de Rothaarstieg aan te vatten. Een mooie klim van enige kilometers 
lang eindigend bij een skihut. We namen echter een afslag te vroeg, hetgeen aanvankelijk 
resulteerde in een route met enige bijzonder steile klimmetjes. Het wegdek van de weggetjes 
werd steeds slechter. Eerst nog asfalt met steeds groter wordende kuilen, later steeds meer 
gravel om tenslotte uit te monden in grove steenslag. En dat allemaal vaak steil omhoog. Op 
het hoogste punt overlegden we even, hoe nu verder? Omdat het naar links lopende pad er 
“wat beter” uitzag, besloten we maar die richting uit te fietsen. En wat bleek? Plotseling 
kwamen we uit het bos gefietst, bereikten een kruising met keurige asfaltwegen met aldaar 
een bord met een verwijzing naar de skihut, die we dus van de verkeerde kant hadden 
benaderd. Overigens smaakte de koffie daar prima. 
Na de koffiestop gingen we nu over de goede asfaltweg de afdaling in naar Bad Berleburg. 
Echter na enige kilometers waren we genoodzaakt te stoppen, omdat de aangekondigde 
regen, ons toch nog plotseling overviel. De regenjackjes werden tevoorschijn gehaald en de 
afdaling kon worden voortgezet. In Bad Berleburg kwam de regen echter met bakken naar 
beneden. We besloten te schuilen in een carpoort naast een huis. Gelukkig werd het al weer 



spoedig droog en even later kwam het zonnetje weer tevoorschijn en konden de regenjasjes 
weer worden opgeborgen.  

De tocht werd voortgezet over glooiende landweggetjes richting Erndtebrück. Hier besloten 
we te gaan lunchen in een zaak, waarin zowel een bakker als een slager hun producten 
verkochten. De koffie met broodjes smaakten uitstekend. Alleen voor toiletbezoek moest je 
100 meter verderop zijn, in het plaatselijke stationsgebouw. 
Toen we weer buiten kwamen, was het inmiddels erg warm geworden. We vervolgden onze 
tocht richting Kreuztal. Voornamelijk over goede wegen reden we met de wind in de rug door 
het heuvelachtige landschap. Na een plotselinge afslag rechtsaf moesten we opnieuw een 
steile helling bedwingen, gevolgd door een gravelstrook van ongeveer een kilometer. Toen we 
aan het eind van deze erbarmelijke weg even op adem stonden te komen, was het André die 
opmerkte dat het zijn laatste onverharde kilometer was geweest. “Als er nog zoiets komt, dat 
rij ik wel 10 kilometer om”, was zijn gezegde. Gelukkig hoefde hij dat niet in praktijk te 
brengen, want het bleek inderdaad de laatste slechte strook te zijn geweest.  
Bij de passage van Kirchhundem was het plus minus 15.30 uur, tijd dus voor de koffie. Op een 
prachtig, verhoogd terras voor het oude stationsgebouw (verbouwd als restaurant), hadden 
we een mooi uitzicht over het dorpsplein van dit kleine stadje. Hier lieten we ons de 
Apfelstrudel met Vanillesaus uitstekend smaken. Binnen in het restaurant hing een grote foto 
van een drama dat zich begin jaren ’20 aldaar had afgespeeld. Op die foto was een oude 



stoomlocomotief te zien, die zich dwars door het stationsgebouw geboord had en op die 
manier voorover op straat terecht was gekomen. Een mankementje aan het remsysteem 
veronderstelden we? 
Ondanks dat we lekker zaten op het terras, moesten we toch nog ca. 30 km. verder. Over een 
vals plat oplopende weg, werden we met gezwinde spoed door Adrie en André naar “huis” 
geloosd. Jaap had het hier taai op zijn mini verzetje. Hij kon z’n trappers nauwelijks bijhouden. 
Via Schmallenberg en een prachtig fietspad naar Bad Fredeburg kwamen we om 17.00 uur 
weer aan bij het hotel. De lengte van deze rit bedroeg 102,5 km. met 1.730 hm.. Na een lekker 
biertje op het terras en een verkwikkende douche, zaten we om 19.30 uur aan het dinerbuffet. 
Samen lekker eten, drinken en gezellig onder elkaar zijn. De mooiste, sterkste en opvallendste 
verhalen van de afgelopen 3 dagen kwamen nog eens langs. We besloten in het dorp nog een 
wandelingetje te gaan maken om de stijfheid enigszins uit de benen te stappen en onderweg 
nog een ijsje te nuttigen. Een prachtige dag zat er weer op en om 22.30 uur ging iedereen 
tevreden naar de kamer. 
 
Zaterdag 18 augustus. 
Voor het ontbijt werd het busje geladen. Alle koffers, tassen, fietsen en reservewielen werden 
in de laadruimte opgeborgen. Daarna nog een ontbijtje en om 8.30 uur konden we de 
terugreis naar huis beginnen. De reis verliep voorspoedig en om 14.00 uur bereikten we weer 
het ons zo bekende Zeeland. 
Al met al een heerlijk evenement om naar terug te kijken. We bleven gespaard van lekke 
banden, hadden geen valpartijen en bleven allen gezond gedurende de reis. Ik denk dat 
iedereen genoten heeft en volledig aan zijn trekken gekomen is. De moraal onderling was 
groot en we hebben veel plezier gehad met z’n allen. 
In totaal fietsten we 269 km. en overschreden daarbij 4.631 hm.. 
 
Paul van Koeveringe. 


