bant!
a
r
B
n
i
p
i
r
een beg
r
a
a
j
9
3
l
A
Nieuwsbrief 15 maart 2016

blad 1

De Leyetocht viert in 2016 een jubileum en wel met de 10de ATB tocht in haar
geschiedenis op zaterdag 20 augustus. Dit feest viert de Leyetocht met een extra
marathonafstand over 75 km naast de gebruikelijke afstanden over 30, 40 of 50 km.
De 39ste Leyetocht is op zondag 21 augustus, de derde zondag van augustus, met de
bekende keuzeafstanden 25, 39, 50, 75, 100, 150 km. De start en finish van beide
fietsfeesten is bij het nieuwe multifunctionele centrum HelvoirThuis nu het
voormalige Gastenbosch is gesloopt. Dit MFC ligt aan de Kloosterstraat op
steenworp afstand waar voorheen het vertrek was. Het terras, het inschrijven en de
douches zijn nu als het ware onder een dak.
De marathonafstand over 75 km volgt een gevarieerde route door de Loonse en Drunense
Duinen met een passage bij Hoef ten Halve aan de Giersbergsebaan. Deze volhouders
krijgen een eerste bevoorradingspost bij manage D’n Dries in Giersbergen. Tot daar gaat
de route van 50 km gelijk op. De modderduivels met een deelnamebewijs van 75 km op
zak gaan zelfs door richting Waalwijk om het Drongelens Kanaal over te steken bij de
Overstortweg tussen Waalwijk en Drunen. Bij de roeivijver in Drunen komen de routes
van 50 en 75 km weer bij elkaar. Na de tweede bevoorradingspost bij Gubbels bedrijven
in Helvoirt krijgen de marathon deelnemers een extra lus die veel van hun vaardigheid en
vooral uithoudingsvermogen zal vergen. De 40 km rijders treffen hun eerste en enige
bevoorrading bij de Col de Gubbels. Dat geldt ook voor de 30 km deelnemers.
De vrije toertocht op zondag heeft voor de populaire afstanden van 50 en 75 km een echte
trekpleister. Het in 2015 geopende Maximakanaal met twee sluizen tussen Den Dungen
en Empel. Schitterende dubbelbrede fietspaden en een prachtige omgeving waar je niet
uitgekeken raakt. Een ongekende hoeveelheid fraaie natuur aan de rand van een nieuw
kanaal met een heel grote economische waarde voor Brabant. Daarnaast een scala aan
kunstwerken onder de meest drukke autosnelweg van Nederland de A2 door en het
spoorwegennet van Amsterdam naar Maastricht. Vergeet daarbij niet de plaatselijke
kruisingen met viaducten in Brabants hoofdstad ’s-Hertogenbosch.
Belangrijke posten voor de deelnemers dit jaar zijn:
Restaurant Croy ‘t Stokske, Moergestel, controle: 25, 39 km
Herberg De Poeling, Den Dungen, controle 50, 75 km
Café Het Veerhuis, Bokhoven, controle 50, 75, 100 en 150 km
Café De Wildse Hut, Het Wild (Maren Kessel), controle 100, 150 km
Café De Drie Sterren, Demen nabij Ravenstein, controle 150 km
Het bestuur van de Leyetocht heeft een vacature. Henk Timmermans stopte vorige
maand vanwege drukke werkzaamheden rond de verbouwing van zijn ouderlijk huis.
Er zijn geen andere mutaties te melden in dit verband.
Jan Wouters, secretaris, Frans van Laarhoven, penningmeester,
Christ Pijnenburg voorzitter. De bestuursleden zijn Willy Bergman en Jos Waaijer.
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De langste afstand over 150 km gaat dit jaar richting Ravenstein met als verste punt op de
route het gehucht Keent. Keent is bekend van de journaalbeelden in de herfst dat de
schoolkinderen met militaire voertuigen door het Maaswater naar school gaan. In het
kerkdorp Demen is een stop voor de snelle dames en jongens met een startbewijs voor de
150 km bij café De Drie Sterren. Een naam die herinnert aan de drie dochters van de
vorige eigenaar kastelein Van Rijn. Jacqueline van Dieten- van Rijn een van de drie staat
nu al ruim 31 jaar achter de tap samen met haar man Ben van Dieten. Zij kijken uit naar
de komst van de Leyetocht. Een zevental jaren terug kwamen de snelle jongens en dames
ook langs. Met een gemiddelde van 37 km per uur bleken de eersten veel dorst te hebben.
De cola konden ze niet aanslepen.
De deelnemers aan de gezinsroute van 25 en 39 km gaan vanuit Helvoirt naar Haaren,
Oisterwijk en treffen in Moergestel bij de bekende speeltuin van Croy Het Stokske hun
controlepost. Dit restaurant weet nog de spannende momenten van een paar jaren terug.
De grote groep van wel 1700 deelnemers zorgde voor een flinke drukte zodat er zelfs de
kop en schotels allemaal in gebruik waren. Dat was tenen lopen. Maar nu verzekeren de
medewerkers daar dat ze blij zijn dat de Leyetocht weer aanlegt en nemen extra
maatregelen om de grote stroom fietsliefhebbers te verwennen met koffie, gebak en meer
tegen een redelijke vergoeding.
De vier langste afstanden fietsen vanuit Helvoirt naar Cromvoirt. Daar volgen ze het
Drongelens Kanaal naar Vught om later. De Dommel over te steken zodat ze kunnen
genieten van het natuurgebied Het Sterrenbosch op het grondgebied van Sint
Michielsgestel. Daarna komt Den Dungen in beeld met heel veel oude historische
boerderijen. De 50 en 75 km rijders leggen aan bij Herberg De Poeling. Nog beter bekend
zijn de buren, de Marjorca Bar. Na een verdiende pauze met iets lekkers voeren de
routepijlen de fietsers naar het Maximakanaal. Een streling voor het oog van de fietser zo
langs het moderne kanaal waar je maar blijft kijken naar nieuwe natuurgebieden.
Proefrijders maakten de opmerking: ”Het verveelt hier nooit”.
Café Het Veerhuis in Bokhoven is al zeker een kwart eeuw in beeld bij de Leyetocht. Is
het niet voor een controlepost bij de zo populaire fietstocht dan is het wel voor een
trainingsrit op zondagmorgen van een aantal vrijwilligers bij Brabants grootste fietsfeest.
Dit jaar is kastelein Johan de gastheer voor de deelnemers aan de 50, 75, 100 en 150 km.
Hij is in zijn sas met zoveel fietsfanaten welke hij graag van een natje en een droogje wil
voorzien op zijn terras aan de kant van de maasoever.
Henk van Bergen en zijn vrouw Henriëtte van Bergen zijn in 2015 door de Leyetocht
benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Henk van Bergen verzorgt al jaren een gedeelte van
de bewegwijzering en zijn vrouw Henriëtte van Bergen assisteert bij het inschrijven van
de mountainbikers. Manlief Henk doet op zaterdag ook altijd even de langste
mountainbiketocht. Het sportieve echtpaar fietst elk jaar op zondag
samen de 100 km route. Daarna gaan ze samen weer routeborden ophalen.

