
ALPHEN

WeerGalloway
geboren in park
Er is weer een Galloway-kalfje

geboren op het Weteringpad in

Alphen. Het kalf krijgt de naam

Winnie. Haar moeder is Gallo-

way-koe Stefani, die voor de

tweede keer is bevallen van een

dochter. De vader is Gerard, die

in Park Zegersloot rondloopt.

Ook in april en in mei zijn er

Galloway’tjes ter wereld geko-

men in Zegersloot en het Wete-

ringpad.

ALPHEN

Dj’s tredenop
bij strandfeest
Op het strandfeest van Wet ‘n

Wild the Social Club komen

onder meer de bekende dj’s

Benny Rodrigues en Roog optre-

den. Het grote strandfeest nabij

de Zegerplas vindt plaats op za-

terdag 15 augustus. Het feest

komt voort uit het Oranjesucces

van vorig jaar toen Nederland

goed presteerde tijdens het WK

Voetbal. Ondernemer Martin

Kalkhoven doopte het strandje

destijds om tot Oranjestraat.

Velen bekeken de wedstrijden

van het Nederlands elftal in Bra-

zilië op een groot beeldscherm.

Nog niet alle namen van het

feest op 15 augustus zijn be-

kend.

ALPHEN

Plastic inzamelen

voor kunstwerk

De Alphense wijk Kerk en

Zanen gaat plastic flessen

inzamelen voor de Plastic

Madonna, een groot kunst-

werk dat volgend jaar in

Brazilië wordt neergezet.

De bedoeling is dat wijkbe-

woners zo veel mogelijk

zwerfafval, met name de

PET-flessen, van straat op-

rapen en in de verzamel-

bak aan de Oude Wereld,

de school de Wereldwijzer

of bij het winkelcentrum

Atlas voor Bruna depone-

ren. Al deze PET-flesjes

samen leveren de grond-

stof PET voor de plastic

Madonna. Met behulp van

3D-printers wordt het

beeld in blokken geprint en

stap voor stap in elkaar

gezet.

NIEUWKOOP

Minder geld van
rijk naar gemeente
Er gaat zes ton minder naar de

gemeente Nieuwkoop. Dat laat

het college van burgemeester en

wethouders weten. De tegenval-

ler is een gevolg van een lagere

uitkering uit het Gemeente-

fonds. Dit is de grootste inkom-

stenpost van de gemeente en be-

draagt voor Nieuwkoop onge-

veer 28 miljoen euro. De ver-

mindering heeft te maken met

de verminderde uitgaven van

het rijk. Dan gaan ook de uitke-

ringen aan gemeenten omlaag.

Die zijn gekoppeld aan de rijks-

uitgaven. In het najaar, tijdens

de behandeling van de begro-

ting, bespreekt de Nieuwkoopse

gemeenteraad welke bezuinigin-

gen nodig zijn om de begroting

op langere termijn sluitend te

krijgen.
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De film Ventoux zagen Gerard Re-

wijk, Henny Rietveld, Bob van den

Berg en Izak Kamping nog niet. Ook

het succesvolle boek van Bert Wa-

gendorp lazen zij niet. Beide gaan

over vrienden die samen de be-

ruchte berg Mont Ventoux bedwin-

gen. Ze doen het zonder iemand die

jaren daarvoor bij een afdaling van

diezelfde berg verongelukte.

De vier Alphenaren fietsen van-

daag voor het eerst de berg op.

Vooral Rewijk en Rietveld hebben

weinig ervaring. Beiden zijn oud-

marathonlopers en daarvan kennen

zij Van den Berg en Kamping.

Het kwartet zat regelmatig in de

touringcar van Nieuwkoper Willem

Balvert, die als hobby naar hard-

loopwedstrijden en van de Tour de

France bekende bergen rijdt. ,,Begin

dit jaar viel de naam Mont Ventoux

en Willem haakte meteen in. Nu

gaan we dus met een mannetje of

40 de berg op,’’ lacht Rietveld.

Avontuur
,,Dit avontuur bracht ons weer bij-

een,’’ zegt Rewijk. Hij kent Rietveld

van atletiekclub AAV’36 en de ande-

ren van feestjes en boottochtjes,

maar het contact was de laatste

maanden veel intensiever omdat ze

samen duizenden kilometers train-

den voor de gevreesde klim.

,,Dit gaat om kameraadschap,’’ be-

nadrukt Van den Berg. ,,We hebben

er heel bewust voor gekozen om in

Frankrijk een kamer te delen, zodat

we nogmeer van elkaars gezelschap

kunnen genieten.’’ Rietveld heeft de

sterke onderlinge band al gevoeld.

,,Ik heb weinig wielerervaring, in te-

genstelling tot Bob. Hij hielp me de

afgelopen maanden ontzettend met

trainingstips en het kiezen vanmijn

materiaal.’’

Van den Berg bedwong al Tour-

bergen als Alpe d’Huez, Galibier,

Madeleine en Télégraphe. Juist van-

wege hun verschil in niveau blijven

de vier Alphenaren op deMont Ven-

toux, die zij vanaf de moeilijkste

kant oprijden, niet bij elkaar. ,,Het

is ieder voor zich, we zien elkaar

boven,’’ meldt Van den Berg.

Maar halen ze dat wel alle vier?

Het is meer dan 21 kilometer klim-

men. In 1967 overleed Tour de

France-renner Tommy Simpson op

de berg. ,,Die berg is een verschrik-

king,’’ weet Van den Berg. ,,Als ik op

internet over de berg lees, word ik

bang. Sommigen rijden halverwege

de kant in,’’ huivert Kamping. ,,Op

karakter kom ik een eind,’’ denkt

Rietveld. ,,Het wordt echt afzien,

maar we gaan ook genieten,’’ ver-

wacht Rewijk.

Prestatie
Misschien maken de vier na een ge-

slaagde beklimming geld over naar

een goed doel. Maar de uitdaging zit

in de prestatie. Ze gaan ook op zoek

naar nieuwe uitdagingen.

Misschienmet z’n vieren nog eens

een marathon lopen? Dat wordt las-

tig, omdat de één een zwakke heup

heeft en een ander een slechte knie.

,,Als we die 42 kilometer in estafette

mogen lopen, halen we het wel,’’

grinnikt atletiektrainer Rewijk.

Afzienengenietenop
gevreesde ‘kaleberg’
ALPHEN |Kameraadschap
jaagt vier Alphenaren
vandaag de gevreesde
Mont Ventoux op. Het is
hun eerste confrontatie
met ‘de kale berg’ (1912
meter). Het wordt afzien
én genieten. Het kwartet
zoekt meer uitdagingen.

JAN BELT

Z Rietveld ziet af. Van den Berg, Kamping en Rewijk (van links naar rechts) vuren aan. FOTO PETER FRANKEN

Oud-marathonlopers beklimmenMont Ventoux

Ik ben bang voor die
berg. Sommigen
rijden halverwege
de kant in
–Izak Kamping


