
Mijn eerste Skeeler seizoen in de Hoekse Waard bij de IJs- en Skeelerclub “ Puttershoek” 
 
Door mijn verhuizing van Maassluis naar Heinenoord was ik genoodzaakt om op zoek te gaan 
naar een nieuwe skeelerclub. Voorheen reed ik bij de Maaslandse IJs Vereniging (MIJV). Ik 
reed daar op dinsdag- en donderdagavond op de wielerbaan van de Coureur.   
Gelukkig was er in de directe omgeving van Heinenoord ook een IJs- en skeelerverening. Ik 
was al een keer ter plaatse gaan kijken en wat informatie ingewonnen. Het mooie aan deze 
club is dat er op woensdagavond op de vrije wegen in de polder wordt gereden wat ik erg 
leuk vind. 
 
Nieuw seizoen 
Op 15 mei was ik omstreeks 18.45 uur op  de skeelerbaan in Puttershoek. Ik liep naar binnen 
in het clubgebouw, waar een man achter een laptop zat. Ik stelde mij voor en vroeg of hij 
over het skeeler gebeuren ging. Al de aanwezige dames en heren (achteraf van de Jeu de 
Boules)) begonnen te lachen, ik reageerde gelijk van zo deze man behoort daar dus niet bij. 
De meneer verwees mij naar een man naast de skeelerbaan, waar nog 2 skeeleraars 

stonden. Ik weer naar buiten.  
De man in kwestie (naam niet op dat 
moment bekend) legde het een ander uit. 
Op woensdagavond is er een groep 
skeeleraars die een ronde in de polder 
doen. Dit lijkt mij erg leuk, maar gaan ze 
niet te hard. Ik had dit jaar pas een keer 
gereden. De aanwezige mannen, 
(waaronder Theo) reageerde, van zo hard 
gaat het niet hoor en wij hebben allemaal 
nog niet zo veel gereden. Na een paar 
rondje op de baan, waar ik al erg blij van 

werd, gezien de kwaliteit van het asfalt, werd ik naar binnen geroepen om mij aan de 
overige skeeleraars voor te stellen.  
Ik werd verder geïnformeerd over de gang van zaken en hoe een dergelijke tocht verloopt. 
Tijdens de toer door de polder (Puttershoek, ‘s-Gravendeel. Mookhoek, Sas van Strijen, 
Strijen en Puttershoek) heb ik  mij prima vermaakt. Ik vond het super, prima tempo. Wel kan 
ik achteraf zeggen dat ik vergeten was mijn water mee te nemen. Zo voor de eerste keer was 
ik gelukkig niet de mindere, het tempo was voor mij gewoon goed. Achteraf nog een drankje 
in het clubgebouw waar de totaal aantal kilometers en snelheid (28.4 km, 19,6 km/uur) 
werden medegedeeld en waar nog even werd nagepraat. Verder werd er nog nader kennis 
te maken met de skeeleraars. Na deze eerste avond kan ik wel zeggen dat mij het prima is 
bevallen en dat ik zeker lid zal worden.  
 
De tweede avond (22 mei) voor mij was niet aan de orde, ik was te ziek om te skeeleren, 
jammer. 
 
Skeelertocht op 29 mei 
Bij aankomst op de baan was het erg stil, alleen de trainer voor de jeugd reed er wat rondjes. 
Verder niemand. Omstreeks 19.20 kwam er een man naar de kantine. Achteraf was het Ard. 
In de kantine sprake we over de zeer slechte opkomst. Volgens Ard was de week er voor ook 



maar 7 personen aanwezig, waarbij de groep in 2 werd verdeeld. Verder werd nog even 
gesproken over de skeelertocht van 22 juni. Het is wel te hopen dat er meer skeeleraars 
aanwezig zullen zijn.  
 
Voor een drink stop tijdens de tocht is nog geen uitsluitsel. Helaas kwamen er vanavond 
geen skeeleraars mee bij. Dan maar met z’n tweeën. Vanavond richting Heinenoord. Eerst 
Puttershoek, dan Blaaksedijk. In dat stuk hadden we al heel veel tegenwind, want die was 
toch zeker aanwezig. Dan via de bovenzijde van de tunnel naar Heinenoord. Verder langs 
onze woning. Dan via Goidschalxoord naar de Westdijk, Maasdijk, Westmaas, Zwanegat, Sint 
Antoniepolder, Maasdam weer terug naar Puttershoek. Nabij Zwanegat verloor ik mijn 
bidon. Even terug dus.  Dan weer door naar de kantine waar we nog even napraten onder 
een genot van een drankje. Ik heb de volgende dag de tocht nogmaals gefietst. Totaal 
hebben we dus 29.6 km geskeelerd. 
 
Skeeleravond 5 juni 
Op de baan leek het wel of het weer winter ging worden. Op de baan stond overal water. 
Ging het weer vriezen om de ijsbaan weer voor te bereiden op ijspret. Volgens Arie de Graaf 
loopt de baan naar de verkeerde kant af, zodat er na een heftige bui de baan wel enkele 
dagen blank blijft staan. Geen inrijden dus.  
Helaas was de opkomst vandaag weer zeer laag, maar wel 1 persoon meer dan vorige week. 
Naast Ard en ondergetekende was Wim er van avond ook bij. Het was prima weer, rustig en 
een graad of 17. De tocht ging vanaf de kantine (Puttershoek), langs de Provinciale weg naar 
industrieterrein Heinenoord, linksaf richting Mijnsheerenland. Dan door naar Maasdijk, 
richting Klaaswaal. Dan langs Cillaarshoek naar Strijen. Bij rotonde retour naar Maasdam. 
Wederom langs de provinciale weg terug naar de kantine. Nog wat drinken en naar huis. 
Volgens Ard was de tocht 26.2 km.  
 
Skeeleravond 12 juni 
Het was droog, overdag had het wel wat geregend, maar de weg was droog. Helaas was er 
om 19.30 uur niemand aanwezig. Dan maar zelf een skeelertocht van circa 15 km gemaakt. 
Jammer, het was prima te doen. 
 
Skeeleravond 19 juni 
Helaas, het weer was te slecht. Een groot deel van de dag was het droog, maar omstreeks 
16.30 uur kwam er een bui over. Deze bleef vrij lang hangen en omstreeks 18.00 uur bleef 
het regen. Geen skeeleren dus. 
 
Zaterdag 22 juni, 60 km pelotonstocht  
Door de IJs- en Skeelervereniging werd een pelotonstocht over een deel van het eiland van 
de Hoekse Waard georganiseerd. De vertrektijd stond voor 12.00 uur. 
Bij aankomst in het clubhuis omstreeks 11.15 uur hadden zich pas 2 personen ingeschreven. 
Wel vertelde de dame dat er bij de jeugd al enkele mannen mee waren die wel meerijden.  
De jeugd kwam om 11.25 uur weer terug van hun skeelertocht. Daarbij waren 15 
skeeleraars, met de begeleiders Ard, Jaco en Wim. De kinderen kregen uit handen van Ari de 
medaille overhandigd.  
 



Voor de tocht van 60 kilometer kwamen er toch nog enkele deelnemers binnen druppelen. 
Totaal waren we met 12 deelnemers, waaronder 1 dame. Ook Ard en Wim gingen met ons 
van start. Jaco ging in de volgwagen mee en zou later nog wel mee gaan rijden. Om 12.00 
uur werd de groepsfoto (helaas nog niet verstrekt) voor het clubgebouw en direct daarna 
volgde het startschot.  
Via Puttershoek over de dijk naar de Blaaksedijk. Bij de Rabobank rechtsaf over de 
parallelweg van de provinciale weg naar Oud Beijerland. Bij de oversteek bij het tankstation 
in Oud Beijerland ging het bijna mis. Hij nam de eerste doorsteek terwijl we de tweede 
doorsteek moesten nemen. Hij sprong voor de auto weg. Gelukkig niets gebeurd. Langs de 
buitenzijde van Oud Beijerland richting Zuid Beijerland. Op het lange fietspad lag het tempo 
behoorlijk hoog waardoor er verzocht werd het tempo iets te minderen. Richting Vuurbaken 
en Zinkweg.  
Daar hielden we de eerste stop dat was na iets meer dan 22 kilometer. Door de meest werd 
er geopperd dat dit vrij snel was gereden. Wat drinken, een banaan en een krentenbol. Na 
circa 20 minuten weer verder, richting Goudswaard. Op de wegen waren af en toe wel wat 
klei stukjes, maar de wegen waren prima te berijden. In Goudswaard moesten we als ware 
een stukje door het centrum klunen. Daar lagen allen maar stoeptegels en klinkers. Na 
Goudswaard kreeg Ard het wel wat moeilijk, hij had de skeelertocht met de jeugd ook al 
meegemaakt. Via Piershil en Zwartsluisje richting Klaaswaal. Even buiten het centrum van 
Klaaswaal werd de tweede stop gehouden. Daar werden door de vrouw van de agrariër 

getrakteerd op een ijsje. Dat gig er bij iedereen wel in. 
Ook natuurlijk was er weer drank, bananen en krentenbollen. Bij sommige skeeleraars 

gingen de skeelers even uit. Theo 
had heel veel last van zijn voeten, 
daar heeft hij anders nooit last 
van.  
Na de  stop nog even de laatste 12 
kilometer naar het clubhuis. Via de 
Oudendijk, Maasdam en dan naar 
Puttershoek. Bij de tunnel onder 
de provinciale weg reed een klein 
groepje zich los van de groep.  



Iedereen bij het clubhuis aangekomen kon worden geconcludeerd dat de pelotonstocht 
prima is verlopen, geen val partijen.  
Wederom waren er in het clubhuis nog krentenbollen en bananen ter beschikking. 
Ondergetekende vroeg aan Ari of er nog een medailles werd uitgereikt voor deze prestatie. 
Ari moest nog even aan de bak, want alle deelnemers wilde een medailles.  
De totale afstand was 60 kilometer en 200 meter, in een gemiddelde snelheid van 20.7 
km/uur. De organisatoren werden bedankt. 
 
Skeeleravond 26 juni 
Rond een uur of zes, een app gestuurd over de skeeleravond. De reactie hierop waren in 
ieder geval positief. Omstreeks 19.00 uur was alleen Sandra aanwezig.  Gelukkig druppelde 
iets over zeven uur wat mannen binnen. Met Ari, Jaco en Ard werd nog even over de 
pelotonstocht van 22 juni gesproken. Hierbij kwam het aantal personen dat deelnam nog 
wel even ter discussie. Omstreeks 19.30 uur waren we met 8 personen. Voor Marco was het 
al weer zes weken geleden dat hij er bij was. Iets over half acht vertrokken we via 
Puttershoek richting Kuipersveer en de  Blaaksedijk. Daar vond er al een scheiding van de 
groep plaats. 2 personen gingen linksaf. De groep met 6 ging rechtsaf naar de oversteek van 
de Heinenoordtunnel naar de dijk langs Heinenoord. Dan Goidschalxoord via de Westdijk 
naar Oud Beijerland. Door naar Greup en Klaaswaal, alwaar we langs de boerderij gingen 
waar we tijdens de skeelertocht van 60 km nog getrakteerd werden op ijs. Via de Oudendijk 
en Hoekweg. Op deze weg werd er behoorlijk hard doorgereden. Hier werd dan ook even 
aan de noodrem getrokken om de snelheid wel iets te verlagen. Langs Cillaarshoek naar de 
Provinciale weg naar Strijen. Rechtsaf naar Maasdam en langs de provinciale weg naar 
Puttershoek. Bij de rotonde werd al afscheid van Theo genomen, want hij gaat rechtsaf naar 
’s-Gravendeel. Bij terugkomst bleek dat we 32 kilometer en 520 meter hebben gereden met 
een gemiddelde snelheid van 20 km/uur. Onder het genot van een drankje werd de tocht 
nog even geëvalueerd. Ook kwam het nieuwe appartement en de verkoop van het huis van 
Theo ter sprake. Ook werden de zieke vrouwen van zowel Theo en Leo besproken. Ook de 
aangepaste fietsen kwamen via de telefoon nog even in beeld. Al met al kunnen we wel 
weer spreken van een mooie skeeleravond.  
 
Skeeleravond 3 juli 
Omstreeks 19.30 uur waren we met 5 personen. Iets over half acht vertrokken we via 
Puttershoek richting Kuipersveer en de  Blaaksedijk. Over het fietspad door het stukje bos 
naar de oversteek van de Heinenoordtunnel naar de dijk langs Heinenoord. Dan 
Goidschalxoord via de Westdijk naar Oud Beijerland. Bij de oversteek bij Agrimarkt ging het 
niet helemaal naar behoren. Er kwam een grote vrachtauto aan, dus konden we niet gelijk 
oversteken. Leo ging het fietspad af tot bijna aan de volgende rotonde. Theo bleef bij de 
oversteek even wachten. De rest van de groep ging heel langzaam door. Door naar Greup en 
Klaaswaal. Via Maasdam onder de provinciale weg door naar het clubhuis. DE toch was 33 
kilometer en 300 meter. DE snelheid was ook vanavond weer behoorlijk, ruim 20 
kilometer/uur. Al met al een prima tocht. 
 

Geen Skeeleren op 8 juli 
Het weer was om 8.00 uur nog droog, echter om 8.30 uur ging het mis. De weg werd nat. 
 

Skeeleravond 15 juli 



De diehards en Sandra waren weer present. Om 19.20 uur nog even op de baan inrijden. 
Omstreeks half acht vertrokken we (Theo, Ard, Jaco, Sandra en Leo) richting Puttershoek. Na 
de eerste tunnel, gingen we rechtsaf over de provinciale weg de polder in. Richting Kiltunnel. 
Nabij de Kiltunnel namen we afscheid van Sandra, want zij vond het al weer genoeg om 
verder met ons mee te gaan. Voor het eerst door de Kiltunnel, in het eerste stuk wel eng, 
maar snel gewend om met zeer hoge snelheid af te dalen. Met de roltrap naar boven en 
langs de Dortsche Kil over een prima fietspad, richting Moerdijkbrug. Via het viaduct over de 
A16. Dan over het spoor het fietspad op. Via het buitengebed van Dordrecht naar de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. Via de Zuiddijk weer terug naar Dordrecht. Bij de afdaling en bocht naar 
rechts (Smitsweg) reed Leo te dicht achter Theo en Jaco om de bocht te kunnen nemen. 
Helaas even weer even iets omhoog om de snelheid eruit te halen en dan weer alsnog de 
Smitsweg op. Over het fietsviaduct waar Ard en Jaco zo naar beneden reden, gingen Leo en 
Theo aan de brugleuning naar beneden. Bij stoplichten weer richting Kiltunnel. Onder de 
Kiltunnel door (wederom met hoge snelheid) en roltrap omhoog, weer terug in ’s-
Gravendeel. De afdaling vanaf het viaduct boven de tunnel viel voor Leo ook niet mee. Hij 
ging vrij steil naar beneden, maar het ging goed. Terug door de polder naar het Clubhuis.  
 

 

 

 

Onderweg nog even genieten van de 2 ballon, waarvan er een ging landen. Brutaal vroeg Leo 
aan 2 mensen langs de kant of er een foto gemaakt kon worden. Ja hoor, leuk. Nog even 
sprinten met Theo op kop naar het clubhuis. In het clubhuis werd vastgesteld dat er 40,4 km 
was gereden. De gemiddelde snelheid lag op 19,3 km/uur. We kunnen terug kijken op een 
mooie tocht. Ter plaats werden we nog getrakteerd op een drankje en ging de woning van 
Theo nog even over de tong. Arie was ook nog aanwezig, om de pelotons skeelertocht van 
22 juni te evalueren.  



 

Skeeleren op 24 juli 
Op 18.00 uur gingen de apps weer als warme broodjes in de telefoon. Het was ook warm, 
circa 34 graden. 4 personen (Ard, Jaco, Marco en Leo) melden zich dat ze aanwezig zouden 
zijn.  Ook werd daar verteld dat er een ijsje gegeten zou worden. Helaas heeft dit tot niet 
meer deelnemers geleid. De tocht over ruim 29 kilometer ging via Puttershoek naar de 
provinciale weg richting Oud Beijerland. Op het fietspad nabij Oud Beijerland ging het mis. 
Jaco reed op kop en iedereen zag dat er water over het fietspad stroomde. We dachten aan 
het sproeien van de tuin, dus alleen water. Dichterbij gekomen was het niet alleen water, 
maar ook weggespoeld zand. Jaco viel als eerst, aangezien het zand als een rem werkt. Vlak 
daarna ging Leo ook lelijk onderuit. Ard en Marco blijven wel staan en liepen 
noodgedwongen door het zand met water. Er was duidelijk een lekkage van de waterleiding. 
Na overeind te zijn gekrabbeld ging de tocht weer verder. Snel de wielen droog rijden ter 
voorkomen dat de lagers vast roesten. Ook de kleding kon wel gedroogd worden, gelukkig 
was de temperatuur daar wel geschikt voor. Door naar Klaaswal, over de dijk naar de 
Oudendijk. Ook daar ging het niet helemaal naar behoren. Halverwege de dijk kwamen 2 
dames met 3 paarden ons tegemoet, dit ging nog prima want zij bleven aan de kant van de 
weg. Echter een klein stukje verder was een dame met paard op het midden van de weg. Wij 
wisten niet wat ze ging doen. Ard schok hier zo van dat hij op zijn kont de graskant in reed. 
Het paard liep gelukkig naar de andere kant van de weg zodat wij alsnog zonder problemen 
konden passeren. Gelukkig was de schade voor Ard niet zo ernstig. Verder via Maasdam naar 
de snackbar. Een IJsje van Ard. Daar werd door Jaco en Leo de schade opgenomen van de 
valpartij in Oud Beijerland. Jaco had een schafwond aan zijn elleboog. Leo aan zijn pink en 
een klein schaafwondje aan zijn knie (precies tussen zijn kniebeschermer) en zijn rechter 
schouder. Terug bij het clubhuis dat gesloten was, bleek dat we 29.5 km hadden gereden 
met een gemiddelde snelheid van 19.2 km/uur. Ook al was de temperatuur hoog, het was 
toch prima te doen.  
 

Skeeleravond op 31 juli 
De app’s gingen al gezien de weersverwachting al snel weer over en weer. Sandra kwam niet 
want haar dochter werd 21 jaar. De toekomst was al weer wat meer. Vanavond 6 mannen, 
namelijk Ronald (6 weken niet geweest), Marco, Jaco, Ard, Theo en ondergetekende.  
De tocht ging vanuit het clubhuis, via de provinciale weg richting ‘s-Gravendeel. Over het 
viaduct voor het spoor van de Hoge Snelheid Trein, richting Mookhoek.  Over de  
Strijensedijk richting Strijen. Daarna richting Strijensas. Over het nieuw geasfalteerde pad 
richting Numansdorp. Daar nam Theo de kop, om even flink snelheid te maken. Via de 
Buitendijk en fietspad de Klemsedijk naar de Oude Klemsedijk door naar de Oudendijk. Dan 
via e Provinciale weg (Hoekweg), waar op het laatste stuk nog even van het fietspad werd 
afgegaan om nog even heerlijk op het gladde asfalt te kunnen knallen. Bij de stoplichten bij 
Cillaarshoek weer even rustig om dan verder naar de provinciale weg naar Strijen. Op het 
fietspad nog even tussen de belijning door naar Maasdam en weer terig naar het clubhuis. 
Bij terugkomst hebben we toch weer 33.5 km gereden met een gemiddelde snelheid van 
19.5 kilometer per uur. Het was weer een prima tocht. 
 
Skeeleren op 7 augustus 
Wederom weer 6 mannen bij de start van de skeelertocht. Theo was door omstandigheden 
wat later, maar gelukkig wel aanwezig. Dus, Theo, Marco, Ronald, Jaco, Ard en Leo. De wind 



was behoorlijk heftig. Vanuit het clubhuis, waar Leo al diverse rondjes op de baan had 
gereden werd via de provinciale weg richting ’s-Gravendeel gereden, waar we niet zijn 
gekomen. Over het viaduct bij de HSL de polder in richting Strijen. Op deze weg was de wind 
volop de kop. Dan linksaf naar Mookhoek. Via Mookhoek, waar Marco problemen dacht te 
hebben et zijn skeelers, maar gelukkig niet.  De eerste opstopping was een feit. Over de dijk 
tussen de bomen alsnog richting Strijen. Achter Strijen om, waar Leo een bocht naar rechts 
volledig miste. Het tweede oponthoud van de avond. Via een verschrikkelijke polderweg, 
waar het asfalt echt verschrikkelijk was. Geen rollen aan, het was een soort klunnen. Via de 
dijken door richting Klaaswaal. Over de provinciale weg naar Oud Beijerland. Daar kwamen 
we tussen 2 tractoren met balen stro te rijden. De groep was hierdoor in 2 delen verscheurd. 
Bij het viaduct over de snelweg ging het voor Theo mis. De opstap over de drempel van het 
viaduct had hij te laat door. Theo ging onderuit.  Even wachten dus, derde opstopping. Even 
rustig aan. Door Oud Beijerland langs de provinciale weg richting Westdijk en verder. Nabij 
Heinenoord ging het voor Leo niet goed. Hij kreeg een insect in zijn mond. Even stoppen en 
overgeven langs de kant van de weg. De vierde opstopping van de avond. Over het viaduct 
van de snelweg, wachtte Theo even op Leo. Achter de stoplichten nabij de Rabo bank vond 
er weer aansluiting plaats. Leo trok gelijk door tot nabij de afslag voor de Suikerfabriek. Daar 
ging Marco nog een tandje hoger. Jaco en Leo moesten er al snel vanaf. De overige vier 
knalde door. Bij het gemeentehuis van Binnenmaas kwam iedereen weer tot rust.  In het 
clubhuis werden de wonden van Theo nog even goed zichtbaar. Zijn schouder en knie waren 
behoorlijk bebloed. Totaal ruim 41 kilometer en een gemiddelde snelheid van 19.6 km/uur. 
14 augustus geen skeeleren i verband met regen 

Skeeleravond op 21 augustus 
Vanavond veel personen in het clubhuis aanwezig. Omdat Ary is geslaagd voor zijn trainers 
opleiding skeeleren komt hij vragen of er interesse is of de polder skeelergroep een avond 
op de baan nog iets wil leren. Hij zegt er gelijk bij dat er geen gevaarlijke oefeningen worden 
gedaan. Al de aanwezige (behoudens Ard, in verband met zijn vakantie) reageren positief. 
Wanner het zal plaats vinden is nog niet duidelijk. Van de groep waren 1 vrouw (Sandra) en 7 
mannen aanwezig, waaronder 2 x Theo, Wim, Ronald, Ard, Martin en Leo. Hij weer is lekker 
rustig en de temperatuur is prima (20 graden). Op de vraag hoe het met de schaafwonden 
van Theo gaat liet hij de wonden zen met pleisters. Hij heeft er nog veel last van. Sandra gaat 
niet zo ver mee. Wim gaat het wel proberen, aangezien hij al weken niet is mee geweest. 
Martin ging het ook weer eens proberen. Uit het clubhuis langs de provinciale weg richting 
‘‘s-Gravendeel. Onder het viaduct van de hoge snelheid lijn door. Daar namen we al weer 
afscheid van Sandra, zij vond het met ons al weer ver genoeg. Bij de oversteek de polder in 
ging het voor Leo alweer mis. Hij reed te ver door. Theo riep nog, als Leo op kop rijdt moeten 
we 50 meter van te voren zeggen waar we naar toe gaan. Via de dijk naar Mookhoek. Dan 
over het industrieterrein van Strijen. Via de Provinciale weg richting Maasdam linksaf naar 
Cillaarshoek. Hier namen we afscheid van Martin, hij had last van zijn voeten. Halve wege de 
provinciale weg over een behoorlijk vervelende weg met opgedroogde stukken grond. 
Rechtsaf naar de Oudedijk en naar Maasdam. Op de dijk ging een melkwagen nog even 
dwars op de weg staan, maar gelukkig ging de tweede insteek goed. Door Maasdam en de 
oversteek van de provinciale weg, sommige via het fietspad en 2 via de rotonde. Hier ging 
Theo rechtsaf richting huis. In het clubhuis waar Martin en Sandra nog aanwezig waren werd 
nog en drankje van Ard genuttigd, in verband met zijn verjaardag. Nog even over de Dijken 
skeelertocht in Benden Leeuwen. Ard gaat niet mee. Voor de overige was het nog niet zeker. 



Martin en Theo hadden er veel zin. Leo merkte op dat hij moet werken in Maasland. De 
tocht was 28.6 kilometer en de gemiddeld snelheid lag op 18.6 km/uur. 
 
Skeeleren op 28 augustus 
Vanavond toch weer skeeleren door de polder. Ook zag de weersverwachting er niet zo 
positief uit. Met 5 mannen was de opkomst ook weer niet zo hoog. Er waren 2 Ronalds, Jaco, 
Martin en Leo. Vanuit het clubhuis richting de rotonde. Langs de Provinciale weg naar Oud 
Beijerland. Bij de oversteek nabij het industrieterrein van Oud Beijerland ging het voor 
Ronald (al weken niet meer was geweest) mis. Tot 2 keer toe viel hij. Gelukkig geen grote 
schade. Langs de buitenzijde van Oud Beijerland naar Klaaswaal. Vlak voor het dorp de 
polder in. Op de smalle weg blijft een automobilist keuring aan de groep rijden. Aan het 
einde rechtsaf de Oude Dijk op en dan linksaf de Hoekweg in. Op de weg waar het asfalt 
perfect is, richting Cillaarshoek. Op de Hoekweg bleef Martin een stukje achter waardoor we 
bij de stoplichten even moesten wachten. Hij last weer last van zijn voeten, gelukkig niet zo 
erg als de vorige keer. Na de stoplichten oversteken naar het fietspad richting Maasdam. 
Niet als de provinciale weg, maar vandaag door Maasdam. Omdat Ronald wat achter bleef 
wachtte Leo hem even wachten. Terug in het clubhuis nog een drankje van Ronald en over 
de skeelertocht in Beneden Leeuwen van zaterdag 31 augustus. Onduidelijks wie nu wel mee 
gaat. Jaco, Martien en Leo zijn zeker. Vandaag 28 kilometer en een gemiddelde snelheid van 
20.4 km/uur. 
 
Zondag 31 augustus Dijkensport Skeelertocht te Beneden Leeuwen 
Helaas was het aantal skeeleraars van de vereniging zeer beperkt, 4 man aan de start. 
Martin was met zijn vrouw en kinderen al vroeg in Beneden Leeuwen voor de wandeltocht. 
Theo, Jaco en Leo spraken af op de Carpool plaats in Heinenoord. Om 11.15 uur vertrokken 
naar Beneden Leeuwen. Jaco was bereid om in zijn bolide (Audi) ons te vervoeren. Iets voor 
12.00 uur ter plaatse. Naar de Start/Finish locatie voor het start nummer. Leo had zich al 
ingeschreven, anders had hij geen 67 km kunnen rijden. Theo en Jaco gingen voor de 33.5 

km. Martin ging ook voor 
deze afstand.  
Om 13.00 uur de start. 
Eerst een stuk door de 
straten over klinkers. Dan 
de dijk op met een 
behoorlijk steil stuk, met 
nog steeds klinkers. Linksaf 
naar de brug. Vlak voor 
Wamel is een lastig stukje 
eerst links dan naar 
beneden en rechts het 
dorp door. Hier stonden 
redelijk wat toeschouwers. 
Aan het eind van de straat 
weer omhoog de dijk op. 
Leo hield het tempo hoog 

ook al stond er toch een behoorlijk briesje.  



 

Na een kilometer of zeven, vlak na Dreumel kwam Martin naar Leo rijden met de vraag of 

het iets minder kon, het tempo was voor Jaco en Martin te hoog.  Martin zei, van ga je maar 

door aangezien je toch meer dan ons gaat rijden. Leo reed naar een groter groepje voor 

hem.  

 
 



Na de drinkpost op 16 kilmeter viel het groepje uit één. Leo kwam met 3 man te rijden. Bij 
de brug op 29 kilometer ging dit groepje ook uit een Leo ging alleen verder. Na de finish van 
de eerste ronde kwam hij met nog enkele mannen te rijden. Het tempo was redelijk hoog. 
Deze groep viel bij de tweede overgang van het viaduct uit een. Iedereen moest zich zelf 
maar de finish begeven. Leo was kapot, maar had een voldaan gevoel. 67 kilometer binnen 3 
uur.  
Martin maakt een diepe buiging voor Leo. Na enige tijd van bijkomen nog wat drinken. De 
prijs uitreiking van de skeeleraars, en dan weer naar de auto.  
 
Woensdag 4 september, geen skeeleren in verband met regen en nat wegdek. 

Woensdag 11 september, helaas geen doorgang in verband met regen. 
 
Skeeleravond op 18 september 
Rond vijf uur de eerste app over de skeeleravond, aangezien het redelijk mooi weer is. 
Gezien de tijd van 19.00 tot 20.00 uur is het wel erg kort om de polder in de gaan. Leo stelt 
voor om vanavond op de baan te blijven en mogelijk les te krijgen van Arie.  
Door diverse personen werd aangegeven geen telefoonnummer van Arie te hebben. Wie 
Arie nu precies benaderd heeft, is mij nog steeds niet duidelijk geworden. Omstreeks 18.30 
uur ging de app, van hoeveel persoenen komen dan, eerst een, toen 2 en Leo reageerde van 
3, want ik ben al op de baan. Om 19.00 uur waren we met 7 personen. Ruim voldoende. Arie 
gaf ook aan 3 jongere al les. Het begon eerst met de basis oefeningen van recht op de 
skeelers te staan, elkaar afduwen en via smal naar wijd en smal weer terug te komen. Ook 
om kegels slalommen. De oefening Olifantenoren mocht ook niet ontbreken. Skeelers voor 
elkaar en rijden op een been behoorde tot de oefeningen. Afsluitend was 10 minuten rijden 
op de kleine baan. Al met al was het een prima les. Voor de volgende week zou het nogmaals 
mooi zijn om af te sluiten. Arie zou aanwezig zijn. Ook werd gesuggereerd om aan het begin 
van het seizoen een paar keer les te krijgen. 
 

Woensdag 25 september, helaas geen 
skeeleren, om 18.00 uur kwam het met 
bakken uit de lucht. 

 

Tot Slot 
Zo is mijn eerste skeelerseizoen bij de 
skeeler- en schaatsvereniging 
Puttershoek als een kaars uitgegaan.  
Over het algemeen kan ik stellen dat er 
gelukkig weinig valpartijen met grote 
schades achterwege is gebleven.  
Dat de opkomst op sommige avonden 
wat tegen viel. Ik vond de 
skeelertochten in de polder echt super. 
Bedankt en tot volgend seizoen. 
 
Leo Buijing 


