Verslag Fietstocht Enkhuizen Stavoren 14 juli 2018
Met een kleine vertraging zijn we om 10:20 vertrokken uit
Enkhuizen met een zonnetje en 19gr.
De drukte in
Enkhuizen achter ons
latend, er was een
grote rommelmarkt,
gingen over de oude
vestinggracht richting
Streekbos. Door het
streekbos en zowaar
zonder te verdwalen kwamen we op de Grootslagweg,
lang en recht om te wennen aan de afsluitdijk. Een
keer naar rechts en Wervershoof kwam in zicht. Linksaf langs de IJselmeerdijk met het fietspad op de
weg. Om 11:07 kwamen we bij het punt waar het fietspad gescheiden van de rijbaan links van de
weg is, dus oversteken en een krappe bocht naar rechts. Voor
Caroline was dat te veel van het goede en zij kwam via een
geparkeerde aanhangwagen lelijk ten val. Veel pijn en dus 112
gebeld. Eerst politie toen de ambulance en zij moest naar het
Ziekenhuis in Hoorn. Ineke trakteerde daar op Santiago koek en
de koffiepauze in Medemblik werd vervallen verklaard.
Met ruim een half uur oponthoud vertrokken we om 11:41
richting Medemblik. Door het stadje en naar de weg langs de dijk
van de Wieringermeerpolder. Het was inmiddels 12:00 uur.
Om bijna één uur gaan we het Dijkgatsbos in het laatste stukje
van de Wieringermeerpolder voor de Afsluitdijk. Dan nog 6 km
naar het Monument voor de lunchpauze. Wel laat, 13:40, maar
zeker verdient LUNCH bij een temperatuur van inmiddels 21 gr.
Om 14:18 konden we na het uitdruppelen van een paar late sanitaire stops konden we weer op pad.
DE AFSLUITDIJK OVER.
De voor fietser had stiekem
bedacht dat het tempo wel
wat omhoog kon om de
verloren tijd in te halen, de
veerboot wacht echt niet.
Dus met een snelheid van
20km/uur en een lichte
tegenwind naar
Kornwerderzand.
Een drink pauze op het
viaduct dat we over
moesten.

Toen werd het gemakkelijk met de wind, die
steeds harder ging waaien voor en schuin voor
langs de dijk naar Makkum. Door Makkum
richting Gaast daar verlieten we de dijk en
gingen door het Friese landschap naar
Workum. De meevaller van voor de wind
fietsen betekende tijd voor drinken in
Workum van half vijf tot tien over vijf even
rust op een terras in Workum.
Workum uit verder het Fries landschap door
om terug te keren naar de IJselmeerdijk in
Hindeloopen. In Hindeloopen is druk, dus
laveren tussen de wandelende toeristen.
Dan het dorp uit en daar waren ze, wat later dan gepland, maar niet
minder lekker de SNICKERS. Waar de vermoeide fietser weer kracht
uit put voor de laatste meters naar de finish, ik bedoel natuurlijk
veerboot.
Een stukje fietspad op de weeg en tot besluit een schapendijk met
tig hekjes. Openhouden de hele ploeg erdoor en op naar het
volgende hekje. Achteraf waren het er maar vijf, maar het is een
hindernisje. Na het laatste hekje om de haven heen en daar is
Stavoren met het beroemde vrouwtje.
De veerboot was net aangekomen en moest nog ontscheept, maar
met 15 minuten moest de boot weer vertrekken. Dus meteen maar
aansluiten in de rij en dus “vergeten ”bij de VVV een stempel te
halen.

Met de overtocht
naar Enkhuizen
kwam een mooi
einde aan deze
fietstocht en
Caroline was
inmiddels, met
een gebroken
sleutelbeen, ook
weer thuis.

