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De 11de ATB Leyetocht gaat de boeken in als een tocht met veel mooie natuur en
een verscheidenheid aan gekozen routes. De vrijwilligers bij de Leyetocht die de routes uitstippelen kregen talrijke complimenten vanwege de te volgen route. Positief
waren de geluiden over de bevoorrading voor de deelnemers. Voldoende keuzes uit
lekkere koeken. In totaal namen zaterdag 1012 mountainbikers deel aan de tocht.
Dat waren er slechts 20 minder dan het vorig jaar. De eerste bevoorradingspost lag
op ruim 40 km. Dat vonden de meeste deelnemers te ver. Daardoor lag de tweede
post vrij dicht tegen het einde. Dit minpuntje werd gecompenseerd door het enthousiasme bij terugkeer in Helvoirt over de mooie gebieden en landerijen die de routes
bezochten. De vrije toertochten op zondag trokken 2022 deelnemers.

Dit jaar bleek de beklimming van de bekende Gubbels berg een heel moeilijke opgave. In
het begin van het fietsfeest lukte het een aantal ervaren klimmers boven te komen maar
naarmate de ondergrond losser werd was het geen doen meer. De meeste deelnemers gingen te voet naar de top. Sommige deden de daarop volgende afdaling ook te voet. Men
vond het eng op de slappe ondergrond. De bevoorradingspost op het terrein van Gubbels
zorgde voor een gezellige sfeer onder de deelnemers en vrijwilligers van de Leyetocht. De
heerlijke koeken verdwenen heel snel in de magen van de renners om spoedig daarna weer
op het zadel te springen naar een volgende uitdaging. En dat bleek de afstand. Bij de laatste
bevoorradingspost vroegen talrijke deelnemers of het nog ver was. Menigeen keek uit naar
finishlijn. Het bleek een pittige tocht.
Gezinnen
Weinig jeugdigen durven het aan een mountainbikefiets te beklimmen. Toch bleken er families mee te doen aan het spannende fietsevenement. Maarten den Burger uit Houten bij
Utrecht kreeg vorig jaar een nieuwe fiets en wist toen al dat hij dit jaar weer in Helvoirt aan
het vertrek stond. Het is Maarten zijn verjaardag. Samen met zijn broertje Sjoerd, vader Erik
en moeder Pauline genoot de familie samen van het fietsen door de natuur. Er was nog een
gezin meer op pad in het buitengebied van Helvoirt en omgeving. De familie Struijk met
kinderen helemaal uit Schouwen Duiveland.
Dit jaar kozen 413 deelnemers voor de route over 50 km. De langste afstand over 75 km
mocht 386 mountainbikers begroeten. De 40 km tocht kreeg 147 renners over haar route.
De kortste afstand van 30 km telde 62 deelnemers. In totaal 1012 deelnemers.
Schot in de roos
De zes keuzeafstanden van zondag bleek een schot in de roos. Met 2022 deelnemers waaronder 60 kinderen tot en met 16 jaar. Dit jaar fietsten bijna 500 fietsers de 100 km. De langste afstand, 150 km, begroette 172 deelnemers. De 75 km telde ruim 330 fietsers. De 50 km
ruim 430 . De 39 km zeker 360 en de 25 km meer dan 200 deelnemers.
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De Leyetocht in Helvoirt vierde met een geslaagd fietsfeest haar 40 jarig jubileum en
begroette voorbije zondag 2022 fietsers in Helvoirt die lovend waren over de route
en vooral de bewegwijzering. De bewegwijzering is het stokpaardje van de Leyetocht
blijkbaar. Praktisch iedere deelnemer haalt het aan wanneer gevraagd wordt wat zij
er van vinden. Op de tweede plaats komen dan de weggetjes, de lanen en de plekjes
waar men nog nooit eerder is geweest.

Dat beamen Annie Geurts en Ans den Otter die beiden op een boodschappenfiets de 150
km fietsten. “ Wat is Brabant toch mooi”, weet Annie Geurts na haar tweede langste afstand
tijdens de Leyetocht te vertellen. Ans den Otter liet na afloop van hun opmerkelijke fietstocht
weten dat ze juist voor de tweede keer de langste route wilde fietsen vanwege het veertig
jarig jubileum van de Leyetocht. Zij vertrokken in de vroege morgen om 7.00 uur en kwamen
over de finishlijn nabij het HelvoirThuis om 19.05 uur. Niet de afstand maar de wind onderweg bleek hun grootste tegenstander. Bloemen en een handdoek van de Leyetocht waren
hun deel en vele felicitaties van de vrijwilligers die hielpen met het opruimen. De meeste
deelnemers waren al naar huis.
Pechvogel
Pechvogels zijn er ook bij de Leyetocht. Mogelijk spant Frans van den Berk (69) uit Haaren de
kroon. Hij zag kans om binnen korte tijd vier lekke banden te rijden. Toen waren de reserve
banden van hem en enkele fietsmakkers op. “We doen al dertig jaar mee als club van Willeke
den Draaier uit Oisterwijk. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Hebben jullie een nieuwe
buitenband voor mij want ik denk dat daar de oorzaak van alle ellende in zit”, zo sprak hij
een vrijwilliger van de organisatie aan. Met een nieuwe buitenband en binnenband besloot
hij terug naar Haaren te fietsen. Voor hem deze keer geen fietstocht op zondagmorgen.
Oudste deelnemer
Gerard van de Put uit Tilburg ontving felicitaties van de organisatie voor zijn prestatie als 92
jarige de 100 km tocht te volbrengen. Samen met zijn dochter Petra van Berkel en meerdere
familieleden maakten zij er een familie-uitje van. Hij fietste 36 keer de Leyetocht mee als
fietsliefhebber met een fiets zonder ondersteuning.
Meer jeugdigen
Dit jaar was het tijdens de Leyetocht van zondag een hele dag droog weer. De laatste zes
jaar was daar beslist geen sprake van. Opvallend was dit jaar de deelname van de jeugdigen
tot en met 16 jaar. Bijna 60 in getal, terwijl er vorig jaar met de hevige regenbuien maar 17
jeugdigen aan het vertrek stonden.
Super
“Wij zijn hier voor het eerst . De bewegwijzering is hier super. Bovendien is het een prachtige
tocht. Wij kozen voor Helvoirt omdat het hier vandaag droog weer zou zijn zagen we
op buienradar. We komen uit Nijkerk 100 km hier vandaan. We fietsten de 150 km.
Dus dubbel plezier. Geen nat pak en een super prachtige tocht.” Woorden van Arie
van Ramshorst (55) en Henk Buijtenhuis ( 55) uit Nijkerk zondag op het fraaie terras
van HelvoirThuis.
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