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Bericht van de voorzitter
De vereniging dat zijn we zelf, en samen kunnen we heel veel. Het clubweekend in 
Vianden, Luxemburg heeft dat weer goed laten zien. Met ruim zestig fietsers drie dagen 
op pad is een ingewikkelde operatie, met wederom een fantastisch resultaat. Hennie en 
Wibo hebben de logistiek en de routes georganiseerd, maar zo’n plan kan alleen wer-
kelijkheid worden als er voldoende leden zijn die willen rijden, die toerleider willen zijn, 
die zomaar een wiel afstaan om pech van een ander op te vangen, die met een groepje 
spontaan een eigen kortere route organiseren omdat daar vraag naar is. Kortom, zo’n 
weekend is niet alleen iets dat wordt georganiseerd voor de leden, maar vooral ook iets 
dat succesvol wordt omdat het wordt uitgevoerd door de leden.

En zo is het met de hele vereniging. De club is de afgelopen jaren gestaag gegroeid.  
De hoeveelheid leden die een stukje van het verenigingswerk op zich neemt is niet even 
hard meegegroeid. Het gevolg is dat er dit jaar gaten zijn gevallen in het rooster van de 
toerleiders (voor de toerfietsers), de voorrijders (voor de recreanten), het onderhoud 
van het clubhuis, etc. Willen we als leden de vereniging goed laten draaien als dienst-
verlening aan onszelf, dan is het nodig dat meer leden een stukje van het verenigings-
werk adopteren. Het hoeft niet veel tijd te kosten, want veel handen maken licht werk. 
In de rubrieken van de toercommissie en de recreantencommissie worden hiervoor 
enkele mogelijkheden geschetst.
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Verder is de vereniging een plek waar eigen initiatief voor gezamenlijke fietsactiviteiten 
wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Het forum biedt je een plaats om snel een paar 
gelijkgestemde zielen te vinden. Wil je iets groters doen dan staat de inschrijfpagina ter 
beschikking. Dus denk niet: “ze organiseren bij de vereniging niet precies wat ik wil.” 
Wat jij wil, willen andere leden misschien ook wel. Eigen initiatief wordt zeker gewaar-
deerd.

Na deze oproepen is het tijd voor nieuws van het bestuur. Het tweede sponsorcontract 
met Plieger is inmiddels getekend. Bijgaande foto is het bewijs. Een derde sponsor heeft 
zich inmiddels aangediend: Gerard Mocking (een van de toerleden) wil met zijn woning-
inrichtingzaak samen met Luxaflex 5 jaar op ons shirt staan en daarvoor een financiële 
bijdrage leveren. Via deze column dank voor dit spontane ledeninitiatief. We blijven 
zoeken naar een vierde sponsor, maar gaan alvast naar de stap: de kledingkeuze. 
Verder gaan we de digitale presentielijst eenvoudiger maken. Er komt een laptop (met 
dank aan Rina en Leon) waar iedereen zich kan inschrijven: een digitale versie van de 
papieren klapper op de bar. Om dat te laten werken is WiFi nodig in het clubhuis. Ook 
daar gaan we voor zorgen.

Daarmee wil ik afsluiten. We gaan de zomerperiode tegemoet, die dit jaar voor het eerst 
geen zomerstop kent. Niet alle toerleiders zijn tijdens de zomer op vakantie. Maar ga je 
op vakantie of blijf je lekker hier: aan iedereen veel zomerfietsplezier.

De voorzitter

Van de toercommissie 
Letterlijk midden in het seizoen schrijft de toercommissie dit stukje. En we kunnen 
concluderen dat het goed gaat. Het weer werkt doorgaans mee, er worden veel 
kilometers gemaakt en de sfeer is goed. Met tot dusver het Viandenweekend als 
sportief en gezellig hoogtepunt. 
Wat een werk hebben Wibo en Hennie hiervan gemaakt. Hartelijk bedankt heren!

Natuurlijk zijn er kanttekeningen: enkele valpartijen met letsel en een toerkalender 
die voor wat betreft de toerleiding niet helemaal is ingevuld. Dat laatste lost zich 
doorgaans ter plekke prima op, al zouden we dat liever op voorhand geregeld wil-
len zien. Martijn gaat daar in dit clubblad in een breder kader nog verder op in.

Verder blijven we benadrukken dat mensen niet onder hun niveau moeten fietsen. 
En als dat door omstandigheden toch gebeurt (bijvoorbeeld als groepen worden 
samengevoegd bij extreem weinig deelnemers), dan geldt het afgesproken snel-
heidsniveau van de langzaamste groep. 

De digitale presentielijst doet zijn faciliterende werk prima. Maar het registreren 
vergt natuurlijk nog wel actie van de deelnemers zelf en dat laatste wordt nog wel 
eens vergeten. Dat is jammer want een complete statistiek geeft leuke en nuttige 
informatie voor jezelf en de club. Om één en ander nog gemakkelijker te maken zal 
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er binnen afzienbare tijd in het clubhuis een laptop komen te staan via welke je 
kan inschrijven als je dat thuis niet hebt gedaan.
Wij wensen jullie een fijne zomer en veel veilig fietsplezier toe de komende tijd 
want er staan nog een paar mooie evenementen op de agenda, zoals de Teuto-
tocht en Standplaats Pyreneeën.

Namens de toercommissie, Jeroen Piket 
Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van 
Veldhuizen

De club kan niet zonder jou!

WTC houten is een club die steeds weer in een andere fase terecht komt. We 
begonnen klein en overzichtelijk en we zijn inmiddels behoorlijk groot geworden. 
Die omvang heeft voordelen (veel activiteiten, veel slagkracht, veel mogelijkhe-
den, etc.) maar heeft ook nadelen. Het wordt al snel wat anoniemer. Die anonimi-
teit is niet goed voor de leden, want je voelt je niet echt lid van ‘jouw cluppie’. Die 
anonimiteit is ook niet goed voor de club, want voordat je het weet wordt je een 
soort voorziening en geen club meer.

Een mooi voorbeeld van een grote club is DTC (Driebergse Toerclub). De DTC heeft 
heel veel leden en er doen ook erg veel mensen mee aan hun toertochten, maar 
het wordt allemaal gedragen door een handvol mensen. Je gaat met je vrienden 
meedoen aan een activiteit van DTC. Zo’n club willen wij niet zijn en ook niet wor-
den. Wij willen een club van voor en door alle leden zijn. Dat lijkt ons het meest 
aantrekkelijk voor de leden en ook het beste voor de club.

En nu beste lezer kom ik bij jou. Als je ook zo’n club wilt, dan moet je dus meer 
zijn dan een consument. Natuurlijk mag je best een jaartje consumeren. Maar je 
moet eens de stap zetten naar ‘kern van de club’. Gelukkig doen veel mensen dat, 
maar er zijn ook veel leden die dat niet of nauwelijks doen. Word eens een keertje 
toerleider. Help mee met de organisatie van een evenement. Ga in de redactie van 
het clubblad. Of bedenk zelf iets anders. Alleen als we allemaal meedoen hebben 
we een mooie club. En je zult zien: als je je inzet voor de club is het ook meer 
jouw club en dat is ook voor jou veel mooier.

De ‘vacatures’ die we nu hebben:
• Toerleiders voor alle groepen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak of hoe weinig 

je wilt. Je kunt begeleiding krijgen van een ervaren toerleider. En maak je 
geen zorgen over de route. Al weet je maar één mooie route, als we genoeg 
toerleiders hebben is er toch voldoende variatie. Kijk op de toerkalender voor 
data waarop we nog gaten hebben en meld je aan bij toercie@wtchouten.nl

• Redactielid voor het clubblad. 
• Uitzetters en ophalers van pijlen bij de open toertocht op 27 september. Voor 

het uitzetten moet je wel vroeg je bed uit. Het start om 07.30 uur. 

Namens o.a. de toercommissie, Martijn Kamermans
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Oude Dorp • Plein 8 • 3991 DK Houten • T 030 63 51 146
E info@vandort-wijnspecialist.nl • www.vandort-wijnspecialist.nl

5 EURO

www.vandort-wijnspecialist.nl 
Bestel uw wijn online: snel & simpel 

Maak kennis met onze wijnen!

Do 17 juli Proefavond Spanje
29 Augustus Braderie Oude Dorp, 

inloopproeverij  in winkel &  Wijnbar op het Plein

Do 11 september Proefavond  Portugal
26 & 27 september Inloopproeverij 

Grote Wijnbeurs: 25 & 26 Oktober 2014
Locatie: Restaurant de Engel, graag even aanmelden.

Bij de ‘Proef’ avonden toveren wij onze wijnkelder om in een sfeervolle 
wijnbar. U en uw tafelgenoten genieten van onze heerlijke wijnen + 

kleine hapjes. Deze worden bij u aan tafel geserveerd. Uiteraard wordt er 
een toelichting gegeven op de  te proeven wijnen. 

Wel graag aanmelden Kosten pp 22,50.  

De inloopproeverijen zijn op vrijdag van 16-20 & zat van 12-17 u. 
U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 

Onze activiteiten:
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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Specialisaties

•	Manuele	therapie
•	Sportfysiotherapie in onze praktijk werken NVFS® geregi-

streerde sportfysiotherapeuten. Dus mocht u een blessure 
oplopen, dan staan wij borg voor een adequate behandeling.

Therapie	(individueel of in groepsverband)

•	 Revalidatie na schouder-, heup-, knie-, enkel-, rug- of 
nekoperatie

•	 Neurorevalidatie CVA, Parkinson, MS
•	 Respiratoire	revalidatie COPD, astma
•	 Hartrevalidatie infarct, PTCA, hartfalen
•	 Therapie	en	training bij o.a. rug-, nek-, schouder- en 

knieklachten
•	 Conditionele	training oncologische problematiek en 

chronische pijnklachten
•	 Looptraining	voor	etalagebenen Claudicatio Intermittens
•	 Meer	Bewegen	Groep diabetes, cardiovasculair risico
•	 Kindergroepen	Fit Kids overgewicht, motorische 

achterstand

De Molen 61
3995 AW Houten

Telefoon 030 637 82 83 
info@fysiodemolen.nl
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Cafe-Restaurant–Zalen “De Engel”
In het gezellige Oude Dorp in Houten

 

Nieuw in ons restaurant 
 Proeverij

‘‘De hemelse gerechten’’
3 gangen € 28,00
4 gangen € 37,00
5 gangen € 46,00

 Zondags geopend
 voor feesten vanaf 50 personen

High Tea - Brunch - Buffetten

Verjaardag vieren!
 € 19,75 per persoon  

 Hapjes en onbeperkt drankjes
in onze sfeervolle bar
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Standplaats Vianden
Wat hebben ze het weer formidabel gedaan, de beide organisatoren (Hennie en 
Wibo) van het clubweekend van WTC Houten in Vianden 2014!
Het begint bijna een traditie te worden want dit was al de 2 editie, die, ik durf het 
wel te zeggen, zo mogelijk nog succesvoller was dan de eerste.

Hoe krijg je het voor elkaar om een hotel, Auberge du Chateau in Vianden, voor 
een lang weekend volledig af te vullen met leden van WTC Houten en er voor te 
zorgen dat 70 personen zich gedurende een lang weekend amuseren als een dolle, 
zonder dat er een onvertogen woord valt. Dat vind ik knap.., jongens wat is jullie 
geheim? Waarschijnlijk een goede organisatie en een tomeloze enthousiaste instel-
ling om er iets van te maken. 
Maar daar ben je er niet mee, want de deelnemers van het weekend moeten net 
zo’n instelling hebben anders wordt het niks en krijg je een grote mopperpartij van 
dit is te kort en dat is te lang.

Maar niets van dat alles. Het lijkt wel dat als we in Vianden aankomen er iets van 
ons af glijdt en we alleen nog maar aan fietsen en fun denken. Die gedachte trof 
me toen ik aankwam en buiten op het terras onder de luifel al een gezellig geroe-
zemoes aantrof van mensen 
die er al waren, mensen die 
net aankwamen, mensen die 
hun fiets zochten, zich gingen 
omkleden, bidons vullen…., 
kortom een gezellige bende in 
afwachting van Harrie Pol die 
met een groot aantal fietsen 
naar Vianden was gereden. Dat 
deed hij nu voor de tweede 
keer en ook nu was de reis 
weer zonder problemen ver-
lopen, mede door de grondige 
inspectie van banden etc. van 
Ton net voor de reis.
Zo rond 11.30 uur was iedereen er en stond de garage vol met het materiaal waar 
we het de rest van het weekend mee moesten doen.

We waren bijna entre nous, zoals dat heet, zij het dat ook Bram mee was gekomen 
met Brigitte. Bram is geen WTC-lid maar voelde zich al snel senang. Ik zag op zijn 
shirt “fietsgek” staan, terwijl hij volgens hem zelf toch meer als schaatsfanaat door 
het leven gaat.

Jean en Maria waren weer blij om ons te verwelkomen voor het weekend. Jean 
heeft voor het avondeten altijd een praatje over het een en ander. En even overleg 
met Hennie voor de laatste details. Op de foto zie je Hennie met een kruk. Tijdens 
het voorrijden in mei was Hennie ten val gekomen op een fietspad, na een kort 
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maar steil klimmetje. We waren er bij, maar eigenlijk kon niemand navertellen hoe 
het was gebeurd. We zijn in het weekend nog wel 2 keer langs de plek des onheils 
gekomen, maar het blijft een raadsel. In ieder geval belandde Hennie uiteindelijk 
in het Diak in Utrecht waar 
de heup weer aan elkaar 
werd geschroefd en minstens 
6 weken rust werd voorge-
schreven.
Hennie begon zich in het 
ziekenhuis in Vianden al zorgen 
te maken over het verloop van 
het weekend, of alles wel goed 
zou lopen met de routes enz. 
Wibo moest alle zeilen bijzetten 
om hem ervan te overtuigen 
dat het allemaal wel goed zou 
komen en dat hij daar nu even 
niet over moest nadenken. Toen wij op zaterdag in het ziekenhuis kwamen lag Hen-
nie inmiddels al met de laptop op schoot om de zaken met betrekking tot de routes 
verder te regelen en tussendoor grapjes te maken terwijl hij wel pijn had, dat kon 
je zien, ondanks de morfinepleisters. Diezelfde dag is hij met de ambulance naar 
Utrecht gereden in een soort vacuüm getrokken slaapzak tegen het stoten. 

Nou met de routes is het wel goed gekomen! Jeetje wat een uitdaging! En wat een 
hoogteverschillen. Hennie zei nog: jullie zullen bij bepaalde klimmen nog aan me 
denken!
Nou, dat was zeker waar en het gaf Chris aanleiding om te zeggen dat hij Manke 
Nelis wel eens zijn stok zou afpakken en ieder geval de rest van het jaar niet meer 
met Manke Nelis zou praten. Deze laatste uitspraak werd met name gedaan na 
de zondagrit toen we  na 5 km een flink stuk voor onze kiezen kregen van 10%+. 
Toen dacht ik ook even…, moet dat nou op de rustige zondagochtend. Was ik maar 
bij de anderen gebleven die rustig koffie bleven drinken en even niets gingen doen. 
Maar die gedachte verdween al snel als sneeuw voor de heerlijke zon die bijna 
het hele weekend aanwezig was en overigens, wat gaat er nu boven een rondje 
fietsen met zo’n gezellige grote groep. Na die zware klim kwamen we in een dorpje 
een vrij lange processie tegen met een priester die onder de processiebaldakijn in 
een soort megafoon de gebeden voorlas, terwijl hij de mensen die langs de weg 
stonden zegende. Sommigen waren doorgereden maar een enkeling bleef staan en 
kreeg de zegening. 

De zondagrit wordt volgens traditie beëindigd met een fantastische afdaling vanaf 
Putscheid naar Stolzenburg. Meestal de afdaling waar records worden gebroken 
want vorig jaar klokte Harrie 92 km, een record dat deze editie doorbroken werd 
door Sidney die 96, of iets in die buurt, klokte als ik het goed heb gehoord. Ik was 
blij dat ik de 75 haalde en schrok me een hoedje toen in maandag zag in wat voor 
staat mijn banden waren….
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Het herinnerde mij aan hetgeen Harrie zei tijdens het eten op zaterdagavond. Hij 
zei dat hij minstens 1 keer per week zijn banden naloopt op putjes en dergelijke. 
Ik zat braaf te knikken toen hij dat zei. Maar nu blijkt dat ik waarschijnlijk door het 
oog van de naald ben gekropen is dit voor mij de les van dit weekend: (nog) beter 
op je materiaal letten, banden, remblokjes…..

Bij vroegere fietstochten raakten we nog wel 
eens iemand kwijt en dat werd dan gekwali-
ficeerd als een “Schooldermannetje” of een 
“Maarleveldje”.
Tijdens de stop in Kautenbach waar we soep 
met een broodje konden kopen ving ik uit een 
van de groepen op dat Jan Berlang eventjes 
zoek zou zijn geweest. Zelfs eventjes is vol-
doende, dus we moeten dit wel kwalificeren als 
een “Berlangetje”, lijkt me.  

Over de routes kan ik kort zijn…, niets dan lof. 
Ik vind dit gebied op zo’n korte afstand rijden 
van Nederland sowieso een vondst, maar de 
routes, het landschap, het uitzicht, de dorpjes…, 
het is allemaal prachtig zoals die waren geko-
zen. 
Op een bepaald moment reden we door een 
prachtige ansichtkaart; 360 graden zicht met 
alleen maar natuur…, dan rijd je door het gebied 
van het dorpje Kaundorf. Volgens  de route 
moet je dan het dorpje inrijden en er weer uit 
en bij de tweede boom links, over een erf en 
dan links naar boven en dan ……kom je bij een 
karrenspoor uit dat de weilanden ingaat. Dat 
ging dus niet op de fiets. Ik heb altijd geleerd 
dat een stippellijntje op een open fietsmap altijd 
onverhard is…., maar het mocht de pret echt 
niet drukken. Hennie werd door Marion (van 
Wibo) in vliegende vaart naar ons toe gere-
den om het probleem op te lossen dat steeds groter werd omdat ook de andere 
groepen inmiddels op de dezelfde plek waren aangekomen. Prachtige discussies, 
sommigen dachten…oh nee wat nu,…, maar Hennie pakte onverstoorbaar de 
kaart en wees resoluut iedereen weer de juiste weg, terwijl Marion dit alles op de 
gevoelige plaat vastlegde.

Oh ja, laat ik niet vergeten dit te melden: Marion maakt prachtige foto’s, dat was 
me al opgevallen in mei toen zij ook mee was om mooie plekjes uit te zoeken om 
foto’s te maken in juni. De “meifoto’s” zijn erg mooi geworden en ik ben nu ook 
wel benieuwd naar de “junifoto’s”, die vast nog mooier zijn.
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Ten slotte, wat een weekend, ik heb genoten en als ik om mij heen keek genoot 
iedereen.
Hennie & Wibo, dank jullie wel voor een prachtig weekend, het is jullie weer gelukt, 
deze tweede editie! Ik weet niet wat er volgend jaar voor weekend op het pro-
gramma staat, maar als ze het mij zouden vragen: op naar Vianden, editie 3!
Joost van der Poel

Vianden 2014 vanuit het perspectief van een meerijder in  het A-peloton

Evenals andere jaren had ik mij weer aangemeld voor het “juniweekend” van onze 
WTC. Dit jaar weliswaar een week later dan gebruikelijk, maar ik wilde mijn agenda 
er graag voor vrij maken. Het eerste Viandenweekend van vorig jaar smaakte 
immers naar meer… Wibo en Hennie hadden vorig jaar al laten zien over een zoda-
nig organisatietalent en parcourkennis te beschikken dat ze een aantal schitterende 
routes zouden uitzetten vanuit een schitterende standplaats.
Onzekerheidje bij mezelf, en wie heeft dat niet, was met welke groep ik mee zou 
gaan. Met het klimmen der jaren word je allengs onzekerder of je nog wel met de 
sterkste groep mee kunt en of diegene die de snelsten zijn wel bereid zijn nog op 
je te wachten. Toch uiteindelijk vrijdag ervoor gekozen om met de A-groep mee te 
gaan. Tachtig kilometer moet immers toch wel lukken en dan kunnen we altijd nog 
wel kijken wat we op zaterdag doen…. Gelukkig was, naast Frans Gijsbers, Harry 
van Wijk aangewezen als toerleider van de A dus dat bood me voldoende houvast 
om mee te gaan. Het is min of meer gebruikelijk dat ik niet ver voor of achter 
Harry fiets in dit landschap zo bleek voorgaande jaren. Bijkomend voordeel: ik heb 
geen faalangst en ik hoef niet zonodig voorop te fietsen. Het gaat mij er vooral om 
dat ik op zijn minst goed mijn best moet doen en dat het geen recreatief tochtje 
wordt maar inspannend waarbij ik nog wel de gelegenheid wil nemen om boven op 
de prachtige plateaus om mij heen te kijken en te genieten van het Luxemburgse 
landschap.
Rond halfeen kwam iedereen op vrijdag goed gemutst aan de start in een zonnig 
Vianden. Ik sloot me dus aan bij de A-groep en kwam direct tot de ontdekking dat 
ik me met de jonkies moest meten. Dat er jonkies bij zijn is een mooie evolutie van 
de WTC. De jongeren vormen immers de toekomst van de club. De route begon 
overigens met een vlak stuk oftewel vals plat naar beneden. We konden dus even 
wennen. Maar bij Ammeldingen na 6 km kwam toch de onverbiddelijke eerste 
beklimming. Sydney, Richard en Laurens sprintten elke beklimming omhoog en 
lieten de gevestigde orde in de groep achter zich. Bij de eerste beklimming dacht ik 
nog dat het belangrijk is om nog voldoende over te hebben en te houden. Na deze 
eerste beklimming tot ruim 320 meter reden we vervolgens parallel aan de rivier de 
Sure naar Echternach. Dat ligt op 33 km en is met ongeveer 160 meter direct het 
laagste punt van de dag. Na de eerste klim was de route licht glooiend. Dus al met 
al een prachtige route om lekker op temperatuur te komen.

Over het vlakke licht glooiende terrein leidden onze toerleiders Frans en Harry 
ons geweldig over de Luxemburgse wegen. Het leek alsof beiden de route hadden 
voorgereden. Ik had de gewoonte om keurig uit de wind te zitten onder het motto 
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“sparen”. Ik moet immers mijn krachten bewaren om enigszins fris te zijn in de 
beklimming teneinde daar niet al te veel tijd te verliezen.
Na Echternach werd het parcours geaccidenteerder en moest er voortdurend 
geklommen en gedaald worden. De klimmen reiken niet tot grote hoogte (onder 
400 meter) maar het verschil tussen 160 meter en 400 levert toch nog een 
respectabel aantal hoogtemeters op. Dat betekent toch klimmetjes van soms meer 
dan 3 kilometer met stukken tot soms 15 %. Kortom kuitenbijters. 
De routes waren zodanig opgesteld dat bij de pauzes de groepen samen kwamen. 
Hierdoor ontstond ook de gelegenheid om over te stappen van de ene naar de 
andere groep.  Sjoerd en Brian kwamen na de pauze bij de A-groep voor het 
tweede deel van de route. Kennelijk was het in de B-groep wat minder gezellig…. 
Met ligt verkleurde armen en benen kwamen we moe en voldaan na 80 kilometer 
weer gezamenlijk aan in Vianden. De afdaling langs het kasteel over de kasseien 
naar het hotel is door altijd weer een beproeving voor fiets en zitvlak. 
Gelukkig kwam de A-groep als eerste weer aan bij het hotel zodat wij zittend op 
het terras met een Weizen in het glas de andere groepen konden verwelkomen. 
In de avond lieten onze organisatoren een papier rondgaan waarop wij konden 
aangeven in welke groep wij de volgende dag wilden meerijden. Dit leidde weer tot 
allerlei overlegjes. Wie rijdt met wie mee en wat durven wij eigenlijk nog aan de 
volgende dag…... Na een aanvankelijke aarzeling ben ik de volgende dag toch weer 
met de A meegegaan. Ik zag bij het vertrek geen afkeurende blikken van de snelle 
mannen en Harry van Wijk was waarneembaar blij dat ik hem weer gezelschap 
wilde houden achterin het peloton.
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De tweede dag ontvouwde zich met betrekking tot het weer nog iets warmer dan 
de eerste dag. Jaap Schuurman kwam speciaal uit Maastricht gereden om zich 
bij ons aan te sluiten. Dat was ook nodig omdat de selectieavond ertoe leidde dat 
een aantal deelnemers zich bij de B aansloten. Daar konden ze wat meer vooraan 
fietsen zoals ze zeiden. 
De route was langer en had het dubbele aantal hoogtemeters. De route liep nu 
ten westen van Vianden. Direct vanuit het hotel langs het Kasteel omhoog waarbij 
bovenaan door fotograaf  Marion  een fotoshoot (dank daarvoor) werd gehouden. 
De eerste stop was in Kautenbach waarbij ons een lunch werd voorgeschoteld. 
Vervolgens naar Esch sur Sure. Hier hadden Hennie en Wibo ons een route voor-
geschoteld naar het stuwmeer alwaar wij een pontonbrug moesten overgaan. Deze 
bleek echter niet per fiets te bereiken waardoor wij dezelfde weg terug moesten 
naar Esch sur Sure waarna we ongepland de lastigste beklimming van de dag 
moesten ondergaan naar Eschdorf wat het hoogste punt met ruim 500 meter 
betekende. De klim hiernaar toe vanuit Esch sur Sure zal ik door het stijgingsper-
centage niet licht vergeten. De inspanning betekende wel dat wij graag een gele-
genheid voor ravitaillering wilden vinden in dit kleine plaatsje. Dat leidde ertoe dat 
wij te midden van de varkenslucht bij een “gevluchte” Italiaan een colaatje bestel-
den en hij had ook goede koffie zo bleek later. Een broodje durfden wij vanwege de 
hygiënische omstandigheden niet te nemen.
Na Eschdorf op 75 km werd de route weer wat eenvoudiger en hierdoor begon ik 
me steeds beter te voelen. Anders gezegd, op dat moment begin je er vertrouwen 
in te krijgen dat je de rit goed gaat uitfietsen. Het gaat vanaf dat moment nog 
steeds niet vanzelf maar het fietsen gaat beter, gemeten althans naar de anderen 
in het peloton die kennelijk ook vermoeider beginnen te raken…… Op dat moment 
ontvouwt zich het geheim. Daarbij helpt ook het stuk dat je van Ettelbruck langs 
de rivier naar Diekirch rijdt, waarbij je toch weer redelijk makkelijk kilometers 
maakt over een vlak fietspad. Ook de laatste kilometers naar Vianden gingen als 
gebruikelijk weer vanzelf. De eerlijkheid naar Hennie en Wibo leidt wel tot de biecht 
dat wij de laatste klim vanaf de rivier in Bettel naar Fouhren en weer terug hebben 
overgeslagen. Maar door de onvoorziene klim bij Esch sur Sure kwamen wij toch 
aan het oorspronkelijke aantal geplande kilometers en hoogtemeters uit.
Ik dank allereerst mijn fietsgenoten van het A-peloton voor het wachten boven aan 
elke klim en vooral de gezelligheid. Ik dank Harry en Frans voor het voortreffelijke 
toerleiderschap. Bovenal dank ik Wibo en Hennie voor de voortreffelijke organisatie.
Geurt Breukink

Vianden 2014 vanuit de C-groep

Drie jaar lid en vier keer mee geweest op een meerdaags clubweekend, twee keer 
in de Pfalz  (o.l.v. Jeroen Piket en Frank van Ierland) en nu voor de tweede keer 
in Vianden (o.l.v. Hennie Wilkes en Wibo van Run). Goede zaak! Want het is leuk 
om met zoveel man samen op de fiets door zulke mooie heuvelachtige gebieden te 
fietsen. Niet alleen goed voor je conditie, maar ook goed om vlug en gezellig veel 
mensen van de club te leren kennen. Er is voldoende tijd om over iets meer dan 
fietsen te praten. En steeds hadden we geluk met het weer! 
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Elk jaar zijn er bijzondere routes uitgezet en ook dit jaar bleek dat weer gelukt 
te zijn. Volgens mij waren ze wat zwaarder dan voorgaande jaren door extra veel 
hoogtemeters, ook al vroeg in het parcours, maar misschien denk ik dat elk jaar? 
We reden routes zonder al te veel verkeer, met een goed wegdek, met mooie 
vergezichten over heuvels met dorpjes en kerktorens ver weg, tussen goudgele 
korenvelden met fleurige klaprozen, korenbloemen en margrieten. En steeds zag 
je daar zo’n rijtje rood, wit zwarte ruggen tussendoor glijden. Een mooi gezicht!

Na afloop op het terras in de zon en ook tijdens de overvloedige diners werden de 
mooiste, spectaculairste situaties in geuren en kleuren aan elkaar door verteld. De 
nodige calorieën konden zo weer op een gezellige manier worden aangevuld. Aan 
het volume te horen waren 60 mannen en enkele vrouwen zeer enthousiast! Ook 
hoteleigenaar Jean deed met microfoon een duit in het zakje. Gelukkig hield hij 
het redelijk kort.

Onze voorzitter was ook om andere reden tevreden en ik kon me helemaal bij hem 
aansluiten: het zelfregulerend, zelfsturend en sociale vermogen binnen onze club 
is groot. We hanteren het samen uit samen thuis principe en letten goed op elkaar. 
Lopen de wensen en behoeften binnen vooraf gekozen groepen te ver uiteen, dan 
kunnen we overstappen naar andere groepen of splitsen we zelf, in overleg, de 
huidige groep op en gaan met nieuw benoemde toerleider en de nodige Garmins 
uiteen en rijden veilig en gezellig verder. Er zijn geen valpartijen geweest en geen 
mensen “zoek” geraakt en dat is maar goed ook!

Ook bijzonder om te vermelden, vind ik, dat Ron van Rosmalen (19 april gevallen 
met de fiets, sleutelbeen gebroken en een scheurtje in zijn schouderblad opgelo-
pen)  nu twee maanden later weer fietste als een jonge god. Vooraan als toerleider 
of achteraan om de laatsten erbij te houden. Maria voorspelde het toen al op ons 
forum, maar het bleek ook echt zo te zijn. Mooi! 

Hennie Wilkes, samen met Wibo de organisator van ons weekend, viel half mei 
ongelukkig en brak zijn heup (NB in Vianden). Stiekem had hij gehoopt dat hij 
alweer een stukje mee kon fietsen dit weekend, maar dat zat er helaas toch nog 
niet in. Wel liep hij af en aan om nog zaken te regelen, bij iedereen te informeren 
of alles wel naar wens was of om de laatste specifieke tourinformatie door te 
geven. Ook ging hij, samen met Marion van Run, auto in auto uit om ons aan te 
moedigen, op de foto te zetten of om mensen met materiaalpech te helpen (Joost 
van de Poel en Harry Pol). Monika van Ierland was ook blij met de aanwezigheid 
van de auto, want zo kon zij haar knie even wat ontzien, de laatste kilometers van 



19 De Fietsende Vlinder

de tocht op zondag, en Harry Pol kon mooi met haar achterwiel verder fietsen.

Dit weekend zijn er verschillende snelheidslimieten overschreden. Die van Jelleke 
de Vries die harder berg op dan berg af ging, die van mijzelf (voor het eerst boven 
de 60), nu ik op advies van Piet de Boer met de handen onder in de beugels reed 
en die van Sidney Bley die op zondagochtend op die brede lange afdaling bijna de 
100 aantikte. Al verdenk ik hem ervan, die 100 ook al wel eens gepasseerd te zijn 
op de fiets, maar goed, toen was ik er niet bij. Ik heb op Hennie Wilkes na, nog 
nooit iemand zo hard zien gaan. Om eerlijk te zijn zie ik dat ook liever niet!

Drie mensen hen ik node gemist dit weekend. Gemist omdat ik bijzonder leuk met 
ze gesproken of gefietst heb tijdens eerdere clubweekenden en ze er nu helaas 
niet bij waren. Jeroen Piket, Rick van de Kuil en Eric van Vliet. Hopelijk zijn jullie er 
volgend jaar weer bij!

Maar om een lang verhaal nu gauw te eindigen: ik heb van begin tot eind genoten 
dit weekend. Enorm bedankt Wibo en Hennie en alle mensen die zich hebben inge-
zet als toerleider, chauffeur of anderszins om dit zomerweekend te doen slagen!

Tot slot nog een dankwoord namens mijn introducé, schaatsvriend Bram de Vries. 
Hij heeft flink afgezien, bergen zijn steiler dan ijs, maar het was hem een waar 
genoegen zo mee te mogen met onze club!
Brigitte van Barneveld

Koninklijke onderscheiding voor Bep en Gerrit
Op vrijdag 25 april werden Bep en Gerrit verrast door de Burgemeester van Utrecht, de heer 
van Zanen, in de Stadsschouwburg van Utrecht met de mededeling dat het Zijne Koninklijke 
Hoogheid Koning Willem Alexander had behaagd hen te benoemen als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding vooral te danken aan hun vrijwilligerswerk 
in Verzorgingshuis Tolsteeg, waar zij al 35 jaar actief zijn met koffie schenken, activiteiten 
organiseren e.d. Naast dit vrijwilligerswerk doen zij meer; o.a. voor de wooneenheid aan de 
Wolvenakker, voordat zij verhuisden naar Leestaete aan het Sandelhout. Ook is Bep vele jaren 
penningmeester geweest van deze Vereniging van Groepswonen totdat de nieuwbouw was 
voltooid. 
Voor de recreantenafdeling van onze Fietsclub 
hebben zij ook veel werk verzet. Zij zijn lid sinds 
7 mei 1999 en helpen sindsdien ook actief bij 
activiteiten, voorbereiding van de Midweek, voor-
fietsen enz. Beiden hebben ook deel uitgemaakt 
van de recreantencommissie en geholpen bij de 
organisatie en verzorging van activiteiten zoals 
barbecue, kerstdiner en Midweek. Gerrit doet dit 
nog steeds. Wij zijn zeer trots op hen en wensen 
hen hiermee van harte geluk!
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Plein Oude Dorp
Dinsdag 9.00 – 17.45 Vrijdag 9.00 – 18.00
Donderdag 14.30 – 17.45 Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Donderdag weekmarkt 9.00 – 14.00
Woensdag 9.00 – 16.45 Vrijdag 9.00 – 18.30

Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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Verslagen recreanten
Op 25 april werden we verrast door Koninklijke Onderscheiding van Bep en Gerrit 
(zie elders). Het weer was steeds prima, met uitzondering van 9 mei, toen gingen 
de ritten niet door. Ook de Midweek is weer achter de rug. Het was fantastisch. 
Beter kon niet. Mooi zonnig weer, mooi park en een uitstekend restaurant met 
uitgebreid drie gangen diner. Het verslag hierover zien jullie vooral met foto’s. 
Daarom hebben we  de teksten moeten inkorten.
Graag willen wij dat ons groep Recreanten een gezellige en hechte groep blijft 
en dat jullie je echt een lid voelen van onze club. Dat betekent niet alleen deel-
nemen aan (door een beperkte groep recreanten) georganiseerde fietsritten en 
activiteiten, maar de samenhang ook versterken door jezelf hiervoor in te zetten. 
Daarom willen wij jullie graag attent maken op het artikel dat Martijn Kamermans 
in dit clubblad heeft geschreven namens de Toercommissie. Dit geldt uiteraard ook 
voor de recreanten. Als je eens een rit wilt voorrijden, kan dat in eerste instantie 
altijd samen met een van de geroutineerde voorfietsers. Wij wensen jullie nog een 
aantal fijne fietsmaanden. Riet en Elly

Midweek recreanten
Dinsdag 20 mei gaan we rond tien uur fietsen met 23 personen. Elly en Riet heb-
ben deze rit voorbereid. We gaan met rustig weer en zon op pad. We rijden op de 
knooppunten eerst naar het centrum van Gieten waar onze eerste stop is drinken 
gezellig op het terras koffie. Na een goede pauze gaan we weer op pad en rijden 
heerlijk tussen de bossen en langs de velden. Langs de randen veel bloemen die 
voor ons niet zo bekend zijn. We genieten vooral van de rust die overal heerst. 
Dan komen wij bij onze volgende stop bij het Boomkroonpad. Hier is een fijne 
lunchplaats en veel bankjes om rustig onze boterham te gebruiken. Ook gaan er 
17 mensen met ons de boomkroonwandeling maken dit is voor velen een nieuwe 
ervaring. Maar ook voor een paar niet leuk want zij worden een beetje wiebelig als 
ze halfweg zijn. Na een flinke pauze gaan we weer op weg door het mooie Drentse 
landschap. Na een kilometer of tien zijn we bij onze theepauze. Dit is een manege 
waar we heerlijk binnen gaan zitten want het is buiten erg warm. Dan voor het 
laatste stuk naar het park, waarna we 45 km hebben gefietst en we nog heerlijk 
met z’n allen hebben genoten van een fijn verzorgde wijnmiddag bij het huisje van 
Gerry met haar huisgenoten. Met leuke voordrachten door Fie, An en Willy. Riet en 
Elly

Woensdag 21 mei beloofde ook veel goeds. Om tien uur verzameld met 23 per-
sonen voor de receptie van het park met volop zon. Via Borger richting Oranjeka-
naal. Over het brugje van het Oranjekanaal met een geweldig mooi uitzicht vanaf 
de brug. Voordat we in Wezup bij ons restaurant waren gingen heel veel mensen 
van de fiets af om te lopen, want het paadje was wel heel smal. Willy Thijssen liet 
zich vallen want ze kwam met de trappers vast te zitten (had ze van haar broers 
geleerd vertelde ze). In Wezup was onze eerste koffiestop. Voor sommigen met 
appeltaart en voor anderen een hele grote plak krentewegge doe goed smaakte. 
Verder naar Orvelte waar de groep zich splitste. Hier konden we nog 3 kwartier 
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rondlopen daarna via Westerbork naar Zwiggelte waar we ook lekker op het terras 
konden zitten en wat drinken. Met 65 km op de teller kwamen we weer bij het park 
aan. Na de splitsing van de groep in Orvelte gingen Riet en Elly met een achttal 
fietsers via een kortere route terug naar het park. Toch bleek ook deze groep nog 
57 km op de teller te hebben. Ria en Gerry (met dank aan onze assistenten Greet 
en Alie)

Donderdag 22 mei  begon met mooi weer, er waren wel erge buien voorspeld 
maar die zijn gelukkig niet op ons tijdens de rit gevallen. Het bleef de hele dag 
goed weer. Bij de start vertrokken wij met 20 personen op naar de eerste kof-
fiestop. Deze was op een leuke plek in het bos bij Poolshoogte te  Oudoorn, met 
een mooi buitenterras! Na de koffie vervolgden wij een prachtige tocht op naar 
de lunchstop. Deze was bij het Haantje aan het Oranjekanaal. De bedoeling was 
de graskant te gebruiken, maar er stonden prachtige picknickbanken en dat was 
geweldig. Toen de lunch op was, ging de helft van de club met Elly en Riet mee 
voor een kortere route van 45 km. De andere helft reed achter Gerry en Gerrit aan 
op naar Valthe, voor de thee of frispauze in het Dorpshuis. Tijdens het laatste stuk 
kwamen wij door Exloo waar we een heerlijk ijsje hebben gegeten. Het was zo’n 
gezellig stekkie, dat wij aangespoord moesten worden om het laatste stukje naar 
het Land van Bartje te gaan fietsen. Daar kwamen wij heel voldaan aan met 56 km 
op de teller. Een prachtige afsluiting van 3 geslaagde fietsdagen! Gerry en Gerrit

Overige verslagen recreanten
Vrijdag 25 april Een bijzondere middag met prima fietsweer. Gerda Vernooy 
zorgde voor opening van het clubhuis en maakte – na een telefoontje uit Utrecht 
van Elly, die samen met Ria en Gerry in de Schouwburg waren – bekend dat Bep en 
Gerrit Hardeveld waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (zie elders 
in dit blad). Daarna verdeelden de aanwezige recreanten zich in 2 groepen. De 
korte route o.l.v. Herman en Joop ging via Nieuwegein naar Utrecht, waar de kof-
fiestop was op tennispark van PVD. Rond vier uur waren ze terug in het clubhuis.
De overige 17 personen stapten op de pedalen, om via de Kruisweg en de Burgweg 
naar Odijk te fietsen. Een overbekende route maar toch altijd weer genieten van de 
omgeving. Via Zeist naar Austerlitz en via het prachtige bos naar Maarn. Een koffie/
thee stop bij een gezellige bakkerij,waar we spontaan de stoelen van binnen naar 
buiten mochten sjouwen, zodat we allemaal op het terras in de zon plaats konden 
nemen. De voorrijdsters fungeren even als terras-medewerksters en serveren de 
koffie en thee met een overheerlijk koekje. Waarna we weer op de fiets stappen 
om vervolgens een pittig stukje Maarnseberg, op eigen tempo, te fietsen. Boven 
aangekomen en na even uitgepuft te hebben, gaan we verder. Richting Driebergen, 
langs camping het Grote Bos, naar Langbroek, het Oostromsdijkje terug naar het 
clubhuis. Daar werden de voorrijdsters bedankt voor een mooie rit van 40 km. En 
dat is natuurlijk fijn om te horen! En dan uiteraard gezellig aan de thee of was het 
de wijn? Willeke en Cathy 

Zaterdag 26 april Fietsten wij de Koningsrit. Het weer was goed en er waren in 
totaal 29 recreanten. Er werd een route van 30 km gefietst. Riet en Elly fietsten 
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• CV Installaties
• Elektrische installaties
• Warmtepompen 
• Beveiligingsinstallaties
• Sanitair 
• Datasystemen
• Gas 
• Koeling
• Water 
• Luchtbehandeling
• Riolering 
• Regel en besturingssystemen
• Legionella Preventie 
• Dak en Zinkwerk
•  Ook voor onderhoud en  

service aan gasapparatuur 

Kiezen voor M.B.V. Installaties is kiezen voor totaalservice ! 
Pakketboot 33, 3991 CH Houten,  
Tel: 030 6377670, Fax: 030 6350231, 
www.mbv-installaties.nl, info@mbv-onderhoud.nl
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Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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voor, via Nieuwegein en de Beatrixsluis naar Tull en ’t Waal, waar we bij het 
Rustpunt gezellig buiten wat konden drinken. Daarna via Schalkwijk, de Wicken-
burgseweg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal de brug over en door Houten Zuid 
terug naar het clubhuis voor een Oranje-drankje.

Vrijdagmiddag 2 mei, Totaal waren er toch 36 recreanten gekomen, ondanks dat 
het weer te wensen over liet. Er werden buien verwacht met veel wind. Daarom 
reden ook meer recreanten mee met de korte route (21km). Deze ging o.l.v. Joop 
en Wim via Rhijnauwen, Bunnik, Zeist en de Uithof naar de Moestuin in Utrecht. 
Hier stond de koffie klaar. Het was een hele mooie route en we kwamen langs 
plaatsen waar de eigenlijk nooit geweest waren. Wim en Joop kregen alle lof. 
Bovendien wisten ze de tegenwind te vermijden, daar was iedereen erg over te 
spreken. Na de koffiestop ging het via Mereveld en het centrum naar het clubhuis.
Met 15 personen, koud en veel wind, gingen Cathy en Janny toch “lekker” de lange 
route fietsen.
Zij waarschuwden dat ze pas bij 24 km ergens wat gingen drinken. Richting 
Nieuwegein,via de Nedereindseplas, de Nedereindseweg naar de Meerndijk, naar 
AC de Afrit. Even bijkomen van de wind, iets warms drinken, en weer met frisse 
zin verder fietsen. Ze stopten nog even op het Kerkplein (hadden ingepland te 
stoppen bij de IJssalon maar zó raar niemand wilde een ijsje). Wij kregen onder-
weg 2 keer iets lekkers van Gerrit en Bep vanwege het krijgen van een Lintje. 
Terug bij het clubhuis werden wij bedankt voor de mooie route, (ruim 40 km ) nog 
even gezellig samenzijn en wat drinken. Cathy en Janny

Vrijdag 9 mei De weersvoorspelling was puur slecht. Regenbuien met onweer en 
hagel, veel wind en koud. Deze tweede vrijdag van mei was de eerste dagtocht 
gepland,die door Greet en Alie zou worden voorgereden. Om 10.00 uur waren er 
8 recreanten in het clubhuis en werd gezamenlijk besloten niet te fietsen. Voor de 
middag gold dit nog steeds. Ook toen waren er 8 recreanten aanwezig, maar het 
was duidelijk dat er niet gefietst zou worden. Helaas: de eerste dag in dit seizoen 
dat we niet hebben gefietst en dat was toch aanmerkelijk beter dan het voor-
gaande jaar. Elly 

Vrijdag 16 mei Om 13.00 uur is het weer goed en zijn er 48 fietsers aanwezig. 
We verdelen ons in twee groepen van ieder 24 recreanten. De ene groep gaat 
voor de korte route mee met Riet en Elly naar de Forellenvijver in Cothen. Janny 
en Riek vertrekken eveneens met 24 recreanten voor de lange route. Via het bos 
Nieuw Wulven, naar Fort Rhijnauwen. Daarna Vossegatsedijk  volgen en via de 
botanische tuinen naar ons pauzeadres in De Bilt: Restaurant De Witte Zwaan. Het 
was een uitstekend rustpunt. Het was wel wat vroeg (na 15 km) doch verder op 
de route was er geen goede rustplek. We vervolgen onze route richting Fort op de 
Voordorpsedijk, langs het Hooge Kampse Pad, via de Groenekanseweg komen we 
opnieuw in De Bilt. Vandaar naar het Panbos. Hier een korte stop gemaakt. Ans 
Galema en Kitty Jansen zijn jarig; van harte gefeliciteerd! Verder richting Zeist. 
Terug naar het clubhuis via Rhijnauwen (opnieuw korte rustpauze)  het bos Nieuw 
Wulven en langs Wijkbuurthuis De Meerkoet. Om 17.00 uur bereiken we het 
clubhuis We hebben ruim 41 kilometer op de teller staan. Van de andere groep 
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recreanten waren nog vele fietsers in het clubhuis aanwezig. Gezamenlijk hebben 
we wat gedronken. Janny en Riek. 

Vrijdagmiddag 23 mei Ondanks dat er 25 recreanten met de midweek mee 
waren naar Drenthe, waren er toch nog 26 deelnemers voor de middagritten. 15 
gingen er met Cor van Buren mee voor een korte fietsroute via het Houtens Bos 
en de Marsdijk richting het Amsterdam Rijnkanaal, waar bij de golfbaan aldaar 
een (drank-) pauze werd gehouden. Daarna via de Houtense Wetering, onder de 
Schalkwijkse Brug door en via de Wickenburgseweg richting ’t Goy. Zover ging het 
echter niet. Via de Beusichemseweg weer terug naar het clubhuis. Het was prima 
fietsweer. De overige 11 recreanten vertrekken met Riek en Janny naar Odijk en 
dan door de bossen naar Doorn. Waar ze bij restaurant Sandenburg welkom zijn 
om wat te drinken. Via de Gooyerdijk, Langbroekerwetering, Zuwe, Leemkolkweg 
naar Werkhoven, Achterdijk en Kruisweg.

Zondagochtend 25 mei Weer prima fietsweer. Helaas waren er slechts 11 recre-
anten gekomen voor de zondagochtendrit.
Toch een gezellige groep die o.l.v. Herman een mooie “groene” route fietste via 
Nieuwegein, IJsselstein naar de Nedereindse Plassen, waar we heerlijk op het ter-
ras bij de skibaan van onze koffie genoten. Daarna via de zuidkant van Nieuwegein 
terug naar Houten. Met 30 km op de teller en een route die zeker voor herhaling 
vatbaar is, dronken we met de toerrijders nog gezellig een borreltje op het terras in 
de zon.

Vrijdagmiddag 30 mei Met mooi weer gingen 24 deelnemers mee met Riet en 
Elly voor een route van 30 km naar Hoenderdaal. De overige recreanten fietsten 
een lange route naar Wijk o.l.v. Gerry en Ria.
Vrijdagmiddag 6 juni Het was prachtig weer en de opkomst was totaal 40 personen. 
We vertrokken met 21 personen voor de lange tocht. Vanaf het clubhuis gingen we 
via Houten-zuid, over de brug door Schalkwijk tot de Pothuizerweg voor onze eer-
ste stop. Daarna over de Hogendijk waar het uitzicht over het water prachtig was. 
Via de pont gingen we nu naar Everdingen over de dijk waar we bij de Veldkeuken 
(Werk aan het Spoel) uitkwamen om even op te steken. We konden lekker buiten 
zitten. Daarna weer verder. Er was een wegafsluiting bij Everdingen, daar zijn we 
naar beneden gegaan om binnendoor zo in Hagestein uit te komen en vervolgens 
via Vianen, de hoge brug over naar Vreeswijk waar we natuurlijk weer niet voorbij 
de ijssalon konden komen. Wie zin had in ijs kon zich daar te goed aan doen. 
Maar de tijd ging veel te snel. We gingen langs de sluizen door Tull en ’t Waal, via 
het Elpad weer op huis aan. Voor de korte route vertrokken Riet en Ria met 19 
recreanten voor “een rondje Houten”. Via het Houtense Bos naar het Amsterdam 
Rijnkanaal voor een stop bij het Rustpunt aldaar. Daarna via de zuidkant terug naar 
het clubhuis. Het was een mooie zonnige middag met veel fietsplezier. Janny en An 

Fietstocht elders vrijdag de 13e Een paar weken geleden hadden we deze tocht 
voorgefietst met echt koud weer. Nu was het weer geweldig. We waren met 12 
personen (allemaal dames). Verzamelen bij station Breukelen en daarna op een 
terrasje op het plein lekker koffie gedronken. Langs de Vecht  gefietst met mooie 
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plekjes. Bij Nigtevecht met een klein pontje overgestoken. Helaas mochten we 
maar met 8 personen tegelijk op de pont dus was het even op elkaar wachten. 
Aan de overkant hadden we echter een mooi plekje om te lunchen. Langs de 
Ankeveense Plassen en zo weer langs de Vecht terug naar Breukelen waar we 
weer op een terrasje zijn neergestreken. Sommigen voor een ijsje en anderen voor 
iets fris. Daarna met de auto of trein (Riek Beldman is zelfs helemaal alleen naar 
Houten teruggefietst). We hebben ca. 60 km. gefietst deze dag met heel mooi 
weer. Kregen dan ook veel lovende woorden toegezwaaid. Ria en Gerry
Vrijdagmiddag de 13e ’s Middags waren er zelfs 33 recreanten. Een grote groep 
dus. In drie groepen verdeeld vertrokken we richting Schalkwijk, via de Tedwijk-
seweg naar Tull en ’t Waal, waar we in de nieuwe Landwinkel bij De Knoest onze 
pauze hielden. We namen ruim de tijd om rond te kijken. Daarna via de Beatrix-
sluis en Nieuwegein terug naar Houten (30 km). Een prachtige middag. 
Riet en Elly

De eenzame fietser
Nadat ik overspannen ben geweest wilde ik weer een keer met de recreanten 
meefietsen. ‘s Morgens geprobeerd om Riet en Elly te bellen. Zij waren beiden niet 
thuis om 8.30 uur. Ik dacht zij zijn boodschappen doen, dus ik voice-mail van Elly 
ingesproken met de boodschap dat ik mee zou fietsen met hen. Achteraf begrijp ik 
waarom beide dames de telefoon niet oppakten. Gerrit en Bep werden deze vrijdag 
geridderd. Ik was om 1 minuut voor één bij het clubgebouw en beide groepen 
waren nét vertrokken. Een toevallig aanwezig persoon wees mij de richting waarin 
de groepen vertrokken waren. Beide richting Binnenweg. Aangekomen op de 
Binnenweg (ik zag niemand en koos richting 6 rechts). Na 300 meter fietsen zag ik 
dat ik de verkeerde gok had gemaakt, Op de Kruisweg fietsten ongeveer 20 recre-
anten. Ik ben in de achtervolging gegaan en heb ze op de Achterdijk achterhaald. 
Met een rustig tempo van 16 km per uur ben ik meegefietst tot het 1e rustpunt 
in Zeist. Na even bij gekletst te hebben ben ik weer alleen op een rustig tempo 
richting Houten gefietst. 
Arie van Miltenburg
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Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas 
krijgt u 10% korting op alle materialen.

Singel 64 • 3984 NZ Odijk • 030 - 656 7423
info@mocking-wonen.nl • www.mocking-wonen.nl

Gordijen • Binnen- en buitenzonwering • Tapijt
Vinyl • Marmoleum • PVC • Laminaat • Parket



34Wielertoerclub Houten ’80

Voorbereiding op de Transalp in de Ardennen
Samen met WTC lid Marcel van Echtelt bereid ik me voor op de Bike-Craft Transalp 
in juli van dit jaar. Als team rijden we die zevendaagse race over 582km en 19.000 
hoogtemeters door de Alpen. We trainen vaak samen maar ook regelmatig afzon-
derlijk, zoals tijdens de vierdaagse LCMT in de Ardennen.
De Luxemburg Mountainbike and Cycling Tour is een vierdaagse mountainbike 
marathon over 375km en 8.700 hoogtemeters door de Ardennen. Met Hemelvaart 
werd de zestiende editie georganiseerd en ik nam voor de tweede keer deel. 
Door aan de competitie deel te nemen leek me dit een ideale voorbereiding op 
de Transalp, en natuurlijk ook erg leuk om zoveel kilometers door mijn favoriete 
mountainbikegebied rondom Houffalize te maken. De competitie was steeds een 
deel van iedere etappe zodat er ook altijd een stuk recreatief gefietst kon worden. 
In totaal was op die manier 218km van de route wedstrijd (of ‘chrono’ zoals de 
Belgen zeggen). Van de 360 deelnemers deden er 90 mee aan de wedstrijd.

Koers
Het grote aantal recreatieve 
deelnemers, en het feit dat er 
in elke etappe ook een recre-
atief deel is, maakt de sfeer 
ontspannen. De start van zo’n 
evenement vind ik echter altijd 
spannend (Foto 1). Hoe sterk 
ogen de andere deelnemers, 
hoe ver zou ik in het klas-
sement kunnen komen, welke 
banden hebben ze gekozen 
(altijd lichter dan dat ik rijd) en 
hoe technisch zal het parcours 
worden. Het deelnemersveld 
was niet bijzonder sterk, veel 
minder sterk dan bijvoorbeeld 

bij de BEMC (de driedaagse waar ik vorig jaar aan deelnam). Desalniettemin werd 
er stevig doorgereden en doen veel wedstrijdrijders (zoals de Nederlands kam-
pioen marathon bij de 30+) aan de LCMT mee als training. Het lukte me aardig  
mee te komen, na vier dagen was ik 19e in het algemeen klassement en 6e bij de 
Masters 40+ waarmee ik dik tevreden was. Het leuke van zo’n meerdaagse is dat 
je andere deelnemers in de gaten houdt. En die andere deelnemers jou. Als je net 
een plek voor of achter iemand in jouw klassement staat is het toch de uitdaging 
daarbij in de buurt te blijven. En zo ontstaat er ook verderop in het klassement 
serieus koers.

De raketmannen
De vorige editie reed ik in 2009 en in mijn herinnering was het parcours mooi 
maar niet spectaculair en zeker niet technisch. Deze editie was dat compleet 
anders dankzij de  Raketmannen. De organisatie kreeg na de vorige editie kritiek 

Het peloton voor de start bij Ol’Fosse d’Outh
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op de organisatie en besloot het 
dit keer over een andere boeg 
te gooien. De tijdsmering van 
de wedstrijd werd geprofes-
sionaliseerd. Als koersdirecteur 
en mascotte werd Nico Mattan 
(winnaar Gent-Wevelgem 2005) 
aangetrokken en het parcours 
werd uitgezet door liefhebbers 
van mountainbikeclub de Raket-
mannen uit Wervik-Ieper. En 
dat het liefhebbers waren bleek 
in alles. Geen paadje werd 
onbenut gelaten, soms dwars 
door een bos beek of struiken 
om maar een mooie track te 
vinden en prachtige afdalingen 
die voor mij precies technisch genoeg waren. Voor de organisatie was dit ook de 
grens; drie deelnemers die naar het ziekenhuis moesten was wel voldoende. Alleen 
dag 3 was grotendeels wat saai. Na het wedstrijddeel van 28km dat leuk en uitda-
gend was, volgde een mooi stuk door Luxemburg maar door beperkingen aan de 
vergunning was dit veelal over asfalt. De etappe eindigde dan wel weer spectaculair 
over een stukje WB parcours van Houffalize.

Onderweg

De bourgondische bevoorrading
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Jupiler en massage
Sinds een paar edities heeft de LCMT een groot vakantiehotel, Ol’Fosse d’Outh 
in Houffalize als uitvalsbasis. De start was in Marche-en-Famenne en de eerste 
etappe (84km) eindigt in Houffalize. De bagage wordt vervoerd en staat ’s mid-
dags voor je klaar. Dag 2 (105km) en 3 (96km) zijn een lus met start en finish 
in Houffalize en dag 4 (85km) eindigt weer in Marche. Het voordeel is dat je drie 
nachten op één plek verblijft en niet steeds alles weer in en uit hoeft te pakken. 
Het hotel staat volledig ter beschikking aan alle deelnemers. Er is een bewaakte 
fietsenstalling, arts, mecaniciens en een ploeg masseurs waar je tegen een kleine 
vergoeding het zuur uit je benen kunt laten kneden. Het eten is in orde, en in elk 
geval genoeg; onbeperkt opscheppen van het buffet en onbeperkt wijn en bier. Uit 
de bierconsumptie kun je overigens ook afleiden dat een groot deel écht voor de 
fun gaat. De verzorging onderweg was perfect met mecaniciens en drie bourgondi-
sche bevoorradingen per etappe.

Al met al vond ik de LCMT een erg leuk en goed georganiseerd evenement en 
zeker voor herhaling vatbaar. Het prachtige weer en kurkdroge parcours zal er 
ook aan bijgedragen hebben. Er is sinds dit jaar ook een weg-editie die tijdens de 
Pasen is georganiseerd; 470 km en 8500 hoogtemeters door de Ardennen. Iets 
voor WTC liefhebbers volgend jaar? 
Rob Grift
 

Hoogteprofiel 3e etappe



37 De Fietsende Vlinder

    

Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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Ron Verweij 
fietsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fiets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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• CV Installaties
• Elektrische installaties
• Warmtepompen 
• Beveiligingsinstallaties
• Sanitair 
• Datasystemen
• Gas 
• Koeling
• Water 
• Luchtbehandeling
• Riolering 
• Regel en besturingssystemen
• Legionella Preventie 
• Dak en Zinkwerk
•  Ook voor onderhoud en  

service aan gasapparatuur 

Kiezen voor M.B.V. Installaties is kiezen voor totaalservice ! 
Pakketboot 33, 3991 CH Houten,  
Tel: 030 6377670, Fax: 030 6350231, 
www.mbv-installaties.nl, info@mbv-onderhoud.nl
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Klimrondje Nijmegen 
Met, ja, met hoe velen waren we eigenlijk? Ik gok op een stuk of 26 als je iedereen die 
een minstens een stuk heeft meegefietst meetelt. Met dus een stuk of 26 man/vrouw 
weer alle heuveltjes in en om Nijmegen getest. Prachtig weer onder leiding van Michael, 
euhh die het toerleiderschap had gedelegeerd aan zijn broer en schoonzus. Desondanks 
kwamen we ook dit jaar weer aan de 127 km. 
 
Wat is het toch prachtig rijden daar ca. 1150 hm 
weggetrapt in een aardig tempo waardoor er op 
het eind heel wat kaarsjes langzaam uitgingen. Ik 
heb genoten. En toch was dit mogelijk het laatste 
Klimrondje Nijmegen in de traditionele vorm althans. 
Er zijn plannen om volgend jaar een rondje Mook-
Xanten v.v. te fietsen. Prachtige glooiende wegen 
en mooie Romeinse stadjes. We blijven innoveren. 
Met de groeten van Michael

Dank aan de familie Baken voor de voorbereiding en begeleiding van een geweldige dag! 
Bij aankomst in Mook leek het even alsof we al het goede weer in Utrecht e.o. hadden 
gelaten, van de strak blauwe lucht was niets te zien, laaghangende bewolking voorspelde 
niet veel goeds ... 
Volgens één van onze begeleiders is dit een lokaal verschijnsel, te wijten aan de hoeveel-
heid waterdamp in de Maasvallei, het zou in de loop van de ochtend wel wegtrekken. 
Wat ook keurig volgens verwachting gebeurde; een lekker zonnetje kleurde het geheel 
van heuvels en bossen vrolijk op. Jacks en armstukken werden opgeborgen en met 
hernieuwde energie ging de groep tekeer tegen de hellingen die voor ons op een rijtje 
waren gelegd. 
In Kleef werd op het terras koffie met heerlijk gebak genuttigd; waarna we weer op weg 
gingen naar ons eigen landje, onderweg natuurlijk volop klimmend (en dalend). 
Aan het einde was het aantal liefhebbers voor nog een rondje beperkt, dus is de conclu-
sie gerechtvaardigd dat iedereen zich voldoende heeft kunnen uitleven. 
Hopelijk tot volgend jaar, zonde om dit niet voort te zetten! 
groeten, 
Joost Marinus
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Zadelpijn
Zadelpijn; een beetje verwarrend woord want mijn zadel heeft echt geen pijn, ik 
wel. Voor de gelukkige mens onder jullie is zadelpijn een abstract woord zonder 
enige lading of persoonlijke betekenis. Voor degenen die het zitvlak gemarteld 
weten door hun fietszadel opent het woord een wereld vol herkenning, ongemak en 
fysieke pijn.

Tot een paar jaar geleden kon ik door de zadelpijn meestal niet langer dan zo’n 2 
uur achtereen op mijn racefiets zitten. En dat was dan na een redelijke opbouw-
periode, beginnend met 1 uurtje. Als je dan de ambitie hebt om zeker de 100 km 
grens eens te doorbreken en je komt maar niet verder dan een km of 50/60 slaat 
de frustratie best wel toe. Ook blijft met serieuze zadelpijn een berg als bijvoor-
beeld de Mont Ventoux net zo ver buiten bereik als een tripje naar Mars.
De wereld van de fietszadels is gelukkig behoorlijk in beweging en tal van fabri-
kanten doen functioneel en/of wetenschappelijk onderzoek om de diverse facetten 
optimaal te maken. Vragen die onderzocht zijn/worden gaan onder andere over 
materiaalkeuze, hard versus zacht, verschil mannen- en vrouwenzadel, smal c.q. 
breed, gewicht van de fietser of diens lengte etc. Al googelend leerde ik dat er geen 
echte verschillen zijn tussen mannen of vrouw v.w.b. het zadel. Iedereen zit op de 
zogenaamde zitbotjes; dus niet op de billen en niet op de bilnaad. Zitbotjes zitten 
zo’n 12 tot 15 cm uit elkaar en de afstand verschilt per persoon. Afmetingen van 
het zitvlak zeggen daar niets over; een goed gevuld persoon kan ze op een afstand 
van 12 cm hebben, terwijl een magere lat er misschien wel 15 cm tussen heeft. 
Moderne zadels worden dan ook daarop ontworpen.  Een ander belangrijk aspect 
zijn de geslachtsdelen die, zowel bij man als vrouw, wel eens in de verdrukking 
komen te “zitten”. Daar zijn wel algemene oplossingen voor; maar iedereen zal 
gewoon zelf moeten ervaren welke vorm lekker zit.

Om dan eindelijk eens zonder dat ongemak te kunnen fietsen ben ik zadels gaan 
uitproberen zoals die van SQLab en ISM. De eerste was keihard en liet mij wel erg 
uitsluitend op mijn zitbotjes rusten. De tweede ging al een stuk beter want zachter, 
maar bleek uiteindelijk ook niet het ideale zadel. Toen viel mijn oog op een adver-
tentie in het NTFU blaadje van Master Sport in Soest.  Daarin werd beloofd dat 
zadelpijn kon verdwijnen d.m.v. een zadel op maat.  
De procedure daar is dat je jouw eigen fiets meeneemt. Over het zadel komt een 
matje bezaaid met kleine druk-sensoortjes. Door een drukprofiel te maken in 
diverse zitposities kan men bepalen waar de meeste druk en dus pijn zit. In mijn 
geval bleek dat het ene zitbotje wat verder uitsteekt dan het andere, wat op een 
standaard zadel dus altijd verschil in belasting op zal opleveren. Met dat drukprofiel 
wordt dan een zadel gemaakt met uitsparingen of verhogingen die precies op het 
lichaam passen.

Nu heb ik een zadel van het merk “gebiomized” op maat en na enige gewenning 
wordt de zit steeds beter en heb ik zowaar de laatste verlengde Mockingrit in mei 
van meer dan 100 km kunnen rijden: hoera!!
Johan Strengholt/ C-groep
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Acitiviteiten recreanten 3e kwartaal 2014
vrijdag 4-jul 26 13.00 uur    
maandag 7-jul 27 10.00 uur   1e rit sen. Dried. (kersen) clubkleding
woensdag 9-jul 28 10.00 uur 2e rit senioren driedaagse
vrijdag 11-jul 29 10.00 uur  3e rit sen.dried. (nazit),
   13.00 uur  korte middagrit 30 km
vrijdag 18-jul 30 13.00 uur
vrijdag 25-jul 31 13.00 uur
zondag 27-jul 32 10.oo uur zondagrit clubkleding
vrijdag 1-aug 33 13.00 uur een groep, aansl.barbecue  
vrijdag 8-aug 34 10.00 uur 4e dagrit clubkleding
   13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 15-aug 35 13.00 uur
vrijdag 22-aug 36 13.00 uur
vrijdag 29-aug 37 13.00 uur
zondag 31-aug 38 10.00 uur zondagrit clubkleding
vrijdag 5-sep 39 13.00 uur
vrijdag 12-sep 40 10.00 uur 5e dagrit clubkleding
   13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 19-sep 41 13.00 uur
zondag 21-sep 42 10.00 uur ochtend-/herfstrit/barbecue clubkleding
vrijdag 26-sep 43 13.00 uur
zaterdag 27-sep 44 11.00 uur Ride for the Hospice  clubkleding
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Juli
 2 Freek de Poel T
 5 Gertjan vanRhee T
 6 Bas van Leesten T
 9 Betty de Coo-Bos R
 9 Jacco Kersbergen T
 10 Monika van Ierland T
 11 Frank van Ramselaar T
 12 Jan Berlang T
 13 Chris Smith R
 13 Gerard Huitsing T
 14 Ton van Maarschalkerweerd  R
 14  Aris Willems T
 15  Loes Smits R
 16  Jos Jongeling T
 16  Nico Knippers T
 17  Rien van Es T
 17  Pascal Hommelberg T
 18  Gert-Jan Wenting T
 19 Willy vanTessel R
 21 Robin Horeman T
 21 Henk Draaijer T
 21 Bert Kuitems T
 22 Anton van der Horst T
 22 Peter Verhallen T
 23 Leon Schutte T
 25 Erik Beek T
 25 Truus Lensen-van de Lee R
 28 Hanneke Wttewaall T
 28 Herman Wallenburg R

 31 Corry Vernooij R
 31 Paul Disse T

Augustus
 1  Ronald Gorter T
 2 Ivo van Zanten T
 2  Eveline Schroen T
 2  Arthur van Strien T
 2  Mike de Lijster T
 4  Martin de Haan T
 5  Richard Bussink T
 5  Engelien van Schaijk T
 8  G. Smid R
 9  Tiemco Bolt T
 11 Ans van den Dop R
 13 Corrie Jongerius R
 14 Robert Smit T
 15 Pim De Moed T
 15 Jannie Hennevelt T
 16 Peter de Jong T
 16 Guy Harris T
 17 Peter de Laat T
 18 Vernooij R
 18 Coby Slooten R
 22 Gerda Maurits de Graaf T
 23 Martin Janmaat T
 27 John van Beek T
 27 Just Schilder T
 30 Gerry Bijsterbosch R

Verjaardagen

Ineke van Wijk (03.10.1958)  R gezins-
lid (vrouw van Harry)
Peter de Jong (16.08.1963)  T
Elise de Haan-Vermey (15.12.1937)  R
Dennis Odijk (01.09.1973)  T
Ton van Maarschalkerweerd 
(14.07.1950) R
Ivo van Zanten (02.08.1994) ons 
jongste mannelijke lid T
Willy Wagenmans (20.05.1950)  T

Marcel Veerkamp (30.01.1994)  T
Machteld de Mulder (17.05.1951) R
Maarten Dekker (19.02.1970)  T
Herman Berlang (04.12.1963)  T
Marco Koene (15.02.1966)  T
Bryan Bleij (21.01.1988)  T (+ zoon van 
Fred en broer van Sydney)
Henri Sturkenboom (21.09.1960)  T

Leden opgezegd: geen

Ledenmutaties
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