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Fiets mee met
LEONTIEN LADIES RIDE

Zijn de banden opgepompt en hangen de roze bloemenslingers aan het stuur? Mooi zo, want 29 mei
gaan we allemaal weer van start voor de eerste van de drie fietsevenementen van Leontien van Moorsel.
Deze week de derde gastcolumn van Leontien over de gezelligste fietstocht van Nederland.

“R
‘Voorlopig fietst
Indy nog met
zijwieltjes’

MEEFIETSEN?

otterdam is tegenwoordig
mijn thuishaven. Ik heb
heel wat trainingsrondjes gefietst over dezelfde wegen
waarover de deelneemsters aan
Leontien Ladies Ride fietsen. En
waarover ik fiets met onze Indy in
het kinderstoeltje. Ik verheug me op
de dag waarop ze zelfstandig naast
me fietst. Net als de dochter van
mijn vriendin Daantje vorig jaar in
Den Bosch. Ik herken me zo in dat
meisje. Ze is nu acht, net zo oud als
ik toen ik met wielrennen begon. En
ze heeft dezelfde gespierde pootjes
als ik had. Ze had zo mijn dochter
kunnen zijn. Daniëlle vindt dat
trouwens zelf ook. Daarom noemt
ze haar voor de grap ‘Moorsie’.

Maar voorlopig fietst Indy nog met
zijwieltjes. Toch vermoed ik dat er
een sportvrouw in haar schuilt. Ik
heb in ons huis mijn eigen trainingskamer en naast mijn hometrainer
staat een heel klein kinderhometrainertje voor haar. Ze vindt het heerlijk om met me te sporten. Als het
mooi weer is en ik buiten wil gaan
rennen, komt ze me echt smeken
of ik binnen wil trainen. Natuurlijk
doe ik dat dan. Het is ook zo leuk
om mee te maken. Ze trekt een heel
serieus gezichtje. En dan moet ik
zeggen wanneer het zogenaamd tijd
is om te gaan sprinten. Zeg ik ‘nu
Indy’, dan zet ze het meteen op een
trappen. En na afloop gooit ze haar
armpjes in de lucht alsof ze echt

over de finish gaat. Zo schattig!
Een tijdlang heb ik gedacht dat ik
misschien een tweede kindje zou
willen; een broertje of zusje voor
Indy. Maar ik heb het heel druk met
mijn werk en inmiddels ben ik al
41. Ik denk dat mijn man en ik het
bij dit meisje laten. We hebben het
leuk met z’n drietjes. Onze bedrijven lopen goed en we hebben de
tijd om lekker met onze dochter
naar de kinderboerderij te fietsen.
Heerlijk vinden we dat. Recreatief
fietsen is zo anders dan wielrennen.
Voor het eerst zit ik op de fiets en
denk ik niet alleen aan de omwentelingen van de trapper maar aan
de koetjes in de wei. Wat wil een
mens nog meer in het leven?”

De eerste Leontien Ladies Ride vindt plaats op 29 mei in Amsterdam. Daarna volgen op 26 juni Rotterdam Alexander en op 18 september ’s Hertogenbosch.
De prijs voor deelname is € 21,-. Hiervoor krijgt u een Bio Cotton T-shirt, een lunchpakket en bent u welkom op het finishfeest waar allerlei artiesten optreden.
Ook staat er na afloop een goodybag voor u klaar! Kijk voor meer informatie en eventuele inschrijving op: www.leontienladiesride.nl
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