
Hulde aan de vrijwilligers
The Ride kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Ze zorgen 
voor je eten, je tent en je fiets. Hier vier van hen en via 
hen huldigen we allemaal!

Guido Ypenburg
“Ik heb twee keer een doorsteek 

gemaakt van de ene etappe

plaats naar de andere. Dan was 

ik op tijd bij de finishplaats om te 

douchen en alvast paprika’s te 

snijden terwijl de anderen bin

nendruppelden”, vertelt Guido 

Ypenburg, lid van de kookploeg 

tijdens The Ride.

“Ik had wel afgesproken dat ik 

mijn fiets mee kon nemen. Ik kon 

het niet verkroppen in de Alpen 

te zijn en niet te fietsen. Zo heb ik 

drie keer gefietst in één week. 

Daar was ik wel blij mee. Mee

doen met The Ride zelf zag ik 

niet zo zitten, maar ik vond het 

wel een leuke happening. Toen 

de mogelijkheid kwam om als 

vrijwilliger mee te gaan, ben ik 

erin gesprongen.”

“Voor mij was de keuken de 

meest logische taak. Ik heb affi

niteit met koken en lekker eten. 

Ook was ik benieuwd hoe het 

zou zijn voor zo’n grote groep te 

koken. Het is een heel andere 

benadering dan normaal. Het is 

gewoon productiewerk. Voor 

driehonderd man eten klaarma

ken is hard werken. Dat is niet 

een beetje keuvelen en in de pan 

roeren.” 

“Ik vond The Ride heel erg fasci

nerend. Ik heb veel dingen 

gedaan die ik weinig of nooit 

gedaan had: lang fysiek werk, 

koken voor zoveel man. En de rij

ders waren heel enthousiast 

over het eten. Natuurlijk, het zijn 

allemaal verschillende mensen: 

de een wil zo snel en zo veel 

mogelijk, een ander geniet echt. 

Maar de meeste deelnemers 

stonden dagelijks met een grote 

glimlach in de rij met een hou

ding van: we gaan weer lekker 

eten. Ik voelde me heel erg 

gewaardeerd. Het was duidelijk 

dat je belangrijk voor ze bent.”

Henk van Rijn
“Voor de renners draaide The Ride om de 

prestatie. Het geflikt hebben, maar voor de 

vrijwilligers eigenlijk ook. Het was een 

hecht groepje en wij hadden ook onze ups 

en downs, maar daar help je elkaar door

heen”, zegt Henk van Rijn. Hij was een van 

de mensen op verzorgingspost 2. 

“Wij stonden op tweederde van de rit met 

de lunchpakketten die de rijders ’s och

tends hadden klaargemaakt en hun reser

vekleding. En we stonden op de mooiste 

plekken van Europa, joh. Het mooiste was 

de grensovergang tussen Italië en Zwitser

land, boven op de bergpas.”

“Het was aanpoten. Voordat de eersten 

aankwamen, moesten we klaar zijn met 

het opbouwen van het tentenkamp, want 

naast onze post was er ook een tent met 

twee masseurs, een koffiepost met twee 

man en de mecanicien. We waren er tegen 

11 uur en we lieten het kampement intact 

totdat de laatste renner is geweest. Dat is 

belangrijk. De laatste verdient meer aan

dacht dan de eerste, vind ik.”

“The Ride draait voor mij om saamhorig

heid. Met 180 deelnemers die een zware 

inspanning leverden en de dankbaarheid 

die je krijgt. Wij hadden ook een van de 

leukste vrijwilligersfuncties. We waren 

heel zichtbaar en aan het einde hadden we 

echt een band met de mensen.”

“Volgend jaar gaan we weer. Ik deed het nu 

samen met mijn vrouw en we hadden een 

campertje. Daar konden we ons in terug

trekken. Na de finish op de Cauberg bleven 

we daar nog een tijdje omdat we nog 

vakantie hadden. Dat doen we volgend jaar 

niet meer. De overgang tussen honderd

tachtig man voor je camper en met zijn 

tweetjes was wel heel groot.”
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Chrisjan  
Ploegmakers
“Ik moest er daarna wel een week 

van bijkomen”, lacht Chrisjan 

Ploegmakers. Hij fietste tijdens 

Bikegear.cc The Ride geen meter, 

maar moest wel elke dag volle 

bak aan de slag als lid van de 

bouwploeg.  

“Het was echt… pfff! Ik was na die 

week helemaal kapot. Zeker met 

die jongens van de bouwploeg, 

die blijven net een uurtje langer  

’s avonds aan een pilsje zitten, 

maar ik moest er toch ’s morgens 

vroeg weer uit.”

“Het was ontzettend leuk om zo 

mee te doen met The Ride. Je zit 

heel erg in een flow. ‘s Morgens 

om acht uur ontbeten de fietsers 

en dan konden wij beginnen. Het 

was een race tegen de klok. De 

boel afbreken. Alles in de wagens, 

naar de volgende plek rijden en zo 

snel mogelijk weer opbouwen.”

“We hadden slecht weer, echt 

heel veel regen, en daar hadden 

we tijdens het bouwen ook last 

van. Dat was af en toe behoorlijk 

afzien, maar ik had zo’n gemoti

veerde ploeg. In het begin ken je 

elkaar nog niet en aan het eind 

was het een geoliede machine. 

 Dat was ook een beetje de sport, 

natuurlijk.”

“Voor mij was het een andere 

beleving dan voor de fietsers. Wij 

zaten aan de andere kant. Wij zien 

ze alleen aankomen en vertrek

ken en van de tocht zelf zagen we 

niet zoveel. We zagen niet langs 

welke mooie plekken ze kwamen. 

Maar je ziet die mensen binnen

komen, je leert ze kennen en ze 

zijn heel betrokken. Iedereen wist 

wie wij waren en we werden erg 

gewaardeerd. Ik denk vooral voor 

 vrijwilligers heel belangrijk is: een 

schouderklopje, want zonder die 

 jongens gaat het niet gebeuren.”

Marleen Moll
“Een of twee keer is het me gebeurd dat ik 

moest zeggen: het is niet verstandig dat je 

morgen gaat fietsen.” Aan het woord is  

Marleen Moll, masseuse tijdens The Ride.

“Ik studeer fysiotherapie in Leiden en ik zag 

een vacature voor The Ride. Ik ben zelf net 

begonnen met fietsen en dit leek me een 

superleuke manier om wat van Europa te zien, 

mijn enthousiasme voor de sport te vergroten 

en ervaring op te doen voor mijn opleiding.”

“Mijn rol was: het voorkomen en behandelen 

van blessures. En de ergste spierpijn verhel

pen. Niet iedereen kwam langs, maar ik denk 

dat we wel 75 procent van de deelnemers 

hebben gezien. Sommigen zagen we twee 

keer op een dag en anderen  überhaupt niet.”

“Zeker omdat het een best goed getrainde 

groep mensen was die meedeed, was het 

gelukkig vooral los masseren en misschien 

hier en daar een tapeje leggen om erger te 

voorkomen. Al hadden enkelen wel wat bles

sures. Dan moet je denken aan peesirritaties, 

vooral rondom de knieschijf. Die denkt op een 

gegeven moment bij zo’n inspanning ook: 

zoek het lekker uit, ik houd ermee op.”

“Waar ik zelf onwijs van heb genoten was de 

sfeer onderling, vooral in mijn team. We 

waren met zijn tienen ongeveer en dat zijn 

toch de mensen waarmee je het meeste 

optrekt. Maar ook de renners waren heel 

enthousiast en gedreven en konden genieten 

van wat ze deden.”

“Stiekem wil ik ook wel een keer meedoen. Ik 

vrees dat ik dan wel een andere fiets moet 

hebben, want met deze zou ik niet de bergen 

op komen. Ik zou ook veel meer moeten trai

nen. En ik studeer nu, dus ik zou er ook wel 

even voor moeten sparen.”

BEN JIJ DIE VRIJWILLIGER?

Wil jij mee als vrijwilliger met The 
Ride? Dat kan. Schrijf je in en ga mee! 
https://www.the-ride.cc/vrijwilliger
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