




3 De Fietsende Vlinder

Nummer 139 – JULI 2015
De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80 en wordt  
verspreid onder leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 265 stuks. Op 
verzoek is er ook een digitale versie beschikbaar.

De Wielertoerclub Houten´80 richt zich op toer- mtb- en recreatiefietsers 
uit Houten en omgeving.

De activiteiten bestaan uit:
• trainingsritten • toertochten • mountainbike ritten
• recreantenrit (elke vrijdag) • dagtochten recreanten • midweek recreanten

Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577 
Banknr: NL78INGB0002498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten 
http://www.wtchouten.nl

Wielertoerclub Houten ’80
De Fietsende Vlinder

Voorzitter
Kees Keuzenkamp
Appelgaarde 107 - 3992 JD Houten
030-6352032 voorzitter@wtchouten.nl

Penningmeester
Jos Bekker
Riddersborch 5 - 3992 BG Houten
030-6380710
penningmeester@wtchouten.nl

Secretaris
Maria Slootmaekers
Kon. Emmaweg 19 - 3991 BH Houten
030-6379990 secretaris@wtchouten.nl

Recreanten
Elly Kemper
Sandelhout 57 - 3991 PZ Houten
030-6378150 ellykemper@hi.nl

Toercommissie
Jeroen Piket
Patriottenland 33 - 3994 TR Houten
030-6342082 toercie@wtchouten.nl

Algemene Zaken
Jan Berlang
Brink 9 - 3998 JL Schalkwijk
030-6012519
algemenezaken@wtchouten.nl

Beheer Clubhuis
Ton Mulders 
030-6377497
beheer@wtchouten.nl

Clubblad Kopij sturen naar:
redactieclubblad@wtchouten.nl
Kopij inleveren voor 30 augustus
Verschijningsdatum 11 september



4Wielertoerclub Houten ’80

Bericht van de voorzitter
Het gerucht gaat dat Plieger de eerste elektrische racefietsen heeft verkocht. Waar of niet, 
op enig moment zal de eerste trapondersteunende racefiets in de club gaan verschijnen. 
Het schrijven van dit bericht van de voorzitter is een goed moment om eens te kijken hoe 

dat zou kunnen gaan. Bij de 
recreanten heeft het even 
geduurd voordat de trapon-
dersteunde fietsers hun plek 
hadden gevonden. Moesten 
ze apart, achterin, voorop? 
En konden de traponder-
steunde fietsers wel goed 
met de trapondersteuning 
overweg? Trapondersteund 
fietsen is toch iets anders 
dan gewoon fietsen. Iets 
waarvoor de recreanten en 

de gemeente tegenwoordig samen jaarlijk een cursusdag organiseren. En uiteindelijk heb-
ben de elektrische en niet-elektrische fietsers elkaar gevonden in het gewoon door elkaar 
samen een leuke rit maken. Voor de toerfietsers zou dat kunnen betekenen dat we geen 
aparte groep van super-A elektrische fietsen gaan maken. Gewoon door elkaar op het eigen 
niveau. En misschien hebben we er ook wel baat bij. Bij stevige tegenwind zetten we de 
elektrische racefietsen vooraan als een soort dernies en fietsen daar dan fluitend achter 
naar huis. Of voelt dat toch een beetje als valsspelen? Is het meer iets om leden die zelf net 
iets kracht tekort hebben om mee te komen op de brug en op de berg is staat te stellen bij 
te blijven. We gaan het binnenkort (?) vast zien. Ik ben benieuwd naar het eerste lid dat 
zich met trapondersteuning meldt.
En dan naar het hier en nu. We zijn halverwege het zomerseizoen. Ondanks het soms wat 
matige of juist te hete weer wordt er veel gefietst. Een prima Viandenweekend achter de 
rug met meer dan 70 leden op de fiets. De recreanten kunnen tevreden terugkijken op een 
geslaagde midweek, met een avontuurlijk verhaal over onverwachte hulp van omstanders 
bij een lekke band. Nu op naar de zomervakantie, de vorm vasthouden voor het tweede 
deel van het zomerseizoen en dan naar het slotfeest van dit lustrumjaar.
Voor het bestuur is dit het moment om voorzichtig naar 2016 te gaan kijken. Volgend jaar 
geen grote activiteiten zoals nieuwe sponsors zoeken en nieuwe clubkleding regelen. Het 
lijkt een “normaal” bestuursjaar te worden. Maar wel een jaar waarin een van de essentiële 
functies in het bestuur vrijkomt: de secretaris. De secretaris is de spil van de organisatie 
van het bestuur en de vereniging. De secretaris zorgt dat er geen leden zoek raken (doet 
de ledenadministratie), onderhoudt de contacten met de NTFU, legt de besluiten van het 
bestuur vast en houdt in de gaten dat het bestuur de eigen besluiten ook uitvoert. Lijkt het 
je wat, wil je er meer over weten of weet je iemand die met een duwtje in de rug – goed 
gebruik in deze club – wel zou kunnen en willen? Schiet dan Maria of mij eens aan.

Prettige vakantie alvast, de voorzitter.
De voorzitter
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Van de toercommissie
Het is weer precies midden in het zomerseizoen dat de toercommissie dit stukje schrijft. 
Even terugkijkend over de eerste helft denken we natuurlijk allereerst aan het fantasti-
sche Vianden weekend. De trilogie van Hennie en Wibo eindigde in stijl: het was weer een 
geweldig goed clubweekend. Uitstekende accommodatie die onze grote groep makkelijk 
aankon, prachtige routes, beheersbare fietsgroepsgroottes en een hele goede sfeer. Heel 
hartelijk bedankt heren voor drie jaar fietsplezier en het op de kaart zetten van Luxemburg 
als fietsland!
En wat nu? Wie nemen het initiatief voor het clubweekend van volgend jaar? “Big shoes to 
fill” zeggen ze dan in het Engels. Het goede nieuws is dat er zich al iemand heeft gemeld 
bij de toercommissie die een groepje poogt te formeren om het op te pakken. Heb jij ook 
ideeën of wil je bijstaan, meld het de toercommissie.

Helaas zijn er weer enkele valpartijen te betreuren in het voorjaar, met letsel ook. Het 
is moeilijk er een patroon in te ontdekken. We kunnen niet anders dan veiligheid blijven 
benadrukken. Dat wil zeggen goed waarschuwen voor obstakels, snelheid aanpassen aan de 
omstandigheden en aan de situatie in de groep, elkaar goed in de gaten houden.

Ons aanvankelijk goed gevulde toerleidersschema heeft inmiddels wat gaten. Kijk er s.v.p. 
eens naar en geef je op voor een rit. Vooral ook nieuwe toerleiders zijn welkom, desnoods 
maar voor een keer om het eens te proberen. De toercommissie helpt je graag op weg.

In de vakantieperiode wordt de belangstelling vaak wat kleiner. Probeer desondanks het 
samenvoegen van verschillende snelheidsniveaus te voorkomen, dat levert snelheidsstress 
op en dat is onprettig en onveilig. Blijf in ieder geval het maximum van 16 deelnemers per 
groep aanhouden.

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 Teutotocht en Standplaats 
Morzine.
Ziet de toercommissie jullie allemaal ook op het Jubileumfeest?

Namens de toercommissie, Jeroen Piket 
Toercommissie: 
Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen
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Schoonmaak zoals het hoort!

Wij verzorgen voor u
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Gevelonderhoud
• Specialistisch  

vloeronderhoud
• Sanitaire voorzieningen

MKB Schoon! in het kort
• Afgesproken kwaliteit
• Zeer flexibel
• Goede service
• Afspraak is afspraak
• Tevreden medewerkers

www.mkbschoon.nl
MKB Schoon! B.V. | T 030 - 63 817 01 | contact@mkbschoon.nl
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Basiscursus gepland!  

De Basiscursus staat gepland voor:  

5, 12 & 19 augustus. 

Onze Basiscursus bestaat uit drie avonden en is een goede manier 
om op een gezellige wijze wijnen, druiven en uw eigen smaak te 
ontdekken.  De opbouw van deze cursus zijn de druiven. Iedere 
avond behandelen we er een aantal van en zo maken we een kleine 
tour door de diverse wijnlanden/gebieden. Proeven komt uiteraard 
aan bod! Elke avond laten we aan de hand van het thema wijnen 
proeven van verschillende kwaliteiten en soms met wat kleine 
hapjes er bij.   

 
De druiven die aan bod komen zijn oa: Zweigelt, Riesling, Merlot, 
Pinot Noir, Verdejo, Prosecco, Gruner Veltliner etc. etc. 
 
Na het beëindigen van deze cursus heeft u ruim 25 wijnen geproefd 
en kunt u een aardig woordje meespreken in de taal van de 
wijnwereld.  

Prijs p.p. € 84,50 incl. [3 avonden van 19.30 - 22.00 uur].  

Locatie in onze wijnkelder op Plein 8 - Houten. 
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Verslag recreanten
Inleiding Het was een goede en droge periode, alleen meestal veel wind. Wij 
hebben elke geplande tocht kunnen fietsen. Met een gemiddelde opkomst van 35 
recreanten op de middagritten en 20 recreanten op de laatste zondagochtend was 
het heel gezellig. Ook hebben we 10 nieuwe recreantleden mogen begroeten de 
afgelopen maanden. Daar zijn we heel blij mee. Wij hebben van 18 t/m22 mei ook 
een geslaagde Midweek achter de rug (zie afzonderlijk verslag) Helaas is het aan-
tal nieuwe voorrijders achter gebleven, zodat het vaak op dezelfde personen neer 
komt. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle recreanten eens een rit voor te 
fietsen. Begin een keer de voorbereiding van een rit met een van de geroutineerde 
recreanten. Daardoor leer je ook zelf de omgeving en de weg beter te leren kennen 
en ook de voorbereiding is leuk om te doen.
In de komende periode valt ook onze “recreanten driedaagse” (op maandag 6, 
woensdag 8 en vrijdag 10 juli). We starten iedere dag om 10.00 uur bij het clubhuis 
en fietsen ongeveer 50 tot 60 km. Je kunt ook vrienden of bekenden vragen eens 
een keer mee te fietsen. De driedaagse is voor alle bewoners van Houten toeganke-
lijk. Men hoeft dus geen lid te zijn.
We rekenen ook de komende periode weer op veel fietsplezier. Riet en Elly

Vrijdagmiddag 1 mei Met een totale opkomst van 54 recreanten was het tot nu toe 
de drukst bezochte middagrit van dit jaar. De korte route vertrok met 28 recreanten 
o.l.v. Joop naar Wijk bij Duurstede. Heen via de Spiegelweg en Wijkersloot en kof-
fiestop op De Markt bij De Engel. Daarna Trechtweg naar ’t Goy en terug naar het 
clubhuis. Totaal zelfs 35 km.
Ook de lange route had Wijk op haar programma. Zij reden een andere route, maar 
we konden ze met de korte groep af en toe zien. Gezien de drukte bij De Engel 
pauzeerden zij bij een van de terrasjes de Lekdijk in Wijk. Beide groepen bleken 
ongeveer 35 km gefietst te hebben en kwamen kort na elkaar in het clubhuis, waar 
gezamenlijk nog wat werd gedronken. Elly

Dagtocht vrijdag 8 mei Gerry en ik (An) verheugden ons erop om deze dagtocht 
voor te fietsen, over het Appeldijkje, langs de mooie Oude appelbomen (“ Alles wat 
Oud is, is toch  Mooi? “)  en jonge boompjes vol met appelbloesem, maar ook al het 
jonge groene blad aan de bomen is prachtig om naar te kijken. En toen kon Gerry op 
de dag zelf niet mee, gelukkig hadden wij de route al met elkaar gefietst, dus ze wist 
al hoe mooi alles was.  
De hele week al het weer in de gaten gehouden......en vrijdag sprong eruit 20 
procent regenkans en windkracht 2 stel je voor dat wij het treffen vrijdag!!! Vrijdag-
morgen 8 mei om 10.00 vertrokken wij met 20 personen vanaf het clubhuis naar 
Culemborg om bij de Bolderburen Prijsseweg 1 “Molen Johanna” onze eerste stop 
te houden voor koffie met een koekje, het lekkere koekje werd geprezen want het 
koekje smaakte naar meer, en ja hoor, het werkte. De kok kwam met een paar bord-
jes naar buiten, met nog wat lekkere koekjes erop, want volgens hem wist hij wat 
oma’s lekker vinden. Daarna gingen wij de knooppunten volgend richting Mariënwae-
rdt waar wij even stopten om wat te drinken en te eten. Via het Notenlaantje naar de 
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Appeldijk, alles was zó verschrikkelijk prachtig, dat was écht genieten, hier deden wij 
het voor.
Bij Hoenderik in Tricht mochten wij ons brood op komen eten, zo aardig van die 
mensen, wij hadden wel afgesproken dat wij het drinken bij hen afnamen, zo’n mooi 
plekje tussen de Kersenbomen, de kippen en de hanen. Daarna via de mooie omge-
ving van Tricht, Buurmalsen naar Buren waar wij bij de kanonnen nog even afge-
stapt zijn om wat te drinken en te praten.....en lachen. Hup weer op de fiets richting 
Asch, Zoelmond, Beusichem waar wij bij “de Blusser” op het terras nog wat dronken. 
Pontje op, Lek over, en via de Lekdijk en de Beusichemseweg naar het clubhuis. Wij 
vonden het met zijn allen een Topdag die een grote 10 verdient. Het grootste en 
mooiste daarvan was de mooie Zonnige dag, want de Zon maakt alles mooi.Met 55 
km op de teller, en nog nagenietend in het clubhuis met zijn allen nog wat drinken, 
echt met zijn allen want de korte route was net voor ons terug in het clubhuis. Ik en 
vele met mij vonden het een dag met een Gouden randje, Bedankt allemaal namens 
An “Gerry” Janny

Vrijdagmiddagrit 8 mei Ook ’s middags kwamen er nog 25 recreanten voor de 
middagrit.Dat was in totaal dus een mooie opkomst op een zonnige dag. Deze rit 
ging o.l.v. Riet en Elly eerst richting Utrecht en via de Uithof naar De Bilt. Bij de 
Biltse Hoek waren op het terras al plaatsen voor ons gereserveerd en we werden 
hartelijk ontvangen. Na de pauze ging het richting Rhijnauwen en vandaar weer naar 
het Clubhuis voor ons gebruikelijk slotdrankje. Elly

Vrijdagmiddag 15 mei Vandaag is het zonnig met veel wind. We zijn met 18 per-
sonen vertrokken voor de lange tocht. We gingen via bos Nieuw Wulven en Rhijnau-
wen  naar de oostkant van Utrecht om fort Blauwkapel heen. Aan de Gageldijk, in 
de Ruigenhoeksepolder, ligt het prachtige natuurgebied het Noorderpark. Hier ligt de 
forelvijver, waar we op het terras van het paviljoen een drankje hebben gebruikt. We 
hadden een mooi uitzicht op het Gagelbos en we keken op de tenten van het Soenda 
festival, een muziekfestival. Op de terugweg reden we via Groenekan naar Utrecht, 
Voordorp, via het bos bij camping de Berekuil, naar Rijnsweerd. Daarna via Utrecht 
Lunetten naar Houten, waar we na 37 km via een omweg bij het clubhuis aankwa-
men. Gerda en Ineke
Voor de korte route vertrokken 24 recreanten met Herman en Cor via Nieuwegein 
naar Papendorp, om bij de tennisbaan van PVD in de buurt van Strijkviertel te pauze-
ren (heerlijk op het terras). Daarna ging het over de brug naar het fietspad langs het 
Amsterdam Rijnkanaal via Kanaleneiland en Laagraven terug naar het clubhuis. Elly

Vrijdagmiddag 22 mei Deze week zijn 19 trouwe recreanten met de midweek naar 
Groenlo. Toch zijn er ’s middags nog 28 recreanten gekomen. Het was mooi weer en 
er werd zowel een lange als een korte route gereden. De lange route met Gerrit en 
Carla als voorrijders vertrok met 16 recreanten richting Groenekan en Maartensdijk.
De korte route met 12 personen naar de Linielanding (restaurant HAJE) in Tull en ’t 
Waal met als voorrijders Herman en Johan. 
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Zondagochtendrit (maandag 2e Pinksterdag) 25 mei Het weer was goed en 
er waren 19 recreanten aanwezig. Voor de zondag een leuke opkomst. Riet en Elly 
reden voor via ’t Goy, de Tuurdijk, langs de Watertoren in Werkhoven naar de Provin-
ciale weg. Daar oversteken naar De Zuwe en vervolgens via de Langbroeker Wete-
ring en de Rijsenburgerweg naar Hoenderdaal, waar we heerlijk buiten konden koffie 
drinken. Daarna via het fietspad langs de A12 richting Odijk en het Houtense Bos 
terug naar het clubhuis. Daar een kort samen zijn, omdat de meesten iets anders op 
hun programma hadden voor de middag. Elly

Vrijdagmiddag 29 Mei Na een mooie en gezellige midweek in Groenlo begint het 
gewone leven weer en wordt er weer alleen vanuit het clubhuis gefietst. Er is een 
probleem want er zijn nog geen voorrijders voor de lange groep die een rit hebben 
voorbereid. Dus dan maar een rit gezocht uit de oude doos. Er was best veel wind 
dus een rit over de dijk langs de Lek was geen optie. Gelukkig wist Gerry nog een 
route door de bossen bij Austerlitz. Dus gingen wij, Gerry en Gerda, op pad met 
19 personen naar het Houtense Bos waar we op de Binnenweg al achter de korte 
groep zaten wat eigenlijk niet de bedoeling was. Daardoor hadden we een lint van 
33 personen (14 voor de korte en 19 voor de lange groep). Aan het einde van het 
Houtense Bos ging de korte groep linksaf richting Nieuwegein (voor de koffie naar 
Jack’s Grill House) en wij met de lange groep gingen rechtsaf richting Rhijnauwen, 
Zeist en Austerlitz, in Driebergen bij Klein Zwitserland waren we weer welkom voor 
koffie met het intussen bekende extraatje erbij. Na de koffie ging de terugreis door 

het bos richting Doorn en Sterkenburg, 
langs Beverweerd waar we nog een 
korte stop hadden, naar het clubhuis 
voor de nazit. Daarna moest het club-
huis nog worden schoongemaakt door 
Ria, Willie en Gerry, al met al werd het 
nog een latertje maar toch een fijne 
fietsmiddag. Met alle credits voor Gerry 
die deze route toch nog had voorbereid. 
Super Gerry! Gerry en Gerda.
Zoals al vermeld zijn wij voor de korte 
route via het Houtense bos en de 
Waaiensedijk  en de weg bij Laaggra-
ven naar Nieuwegein gefietst. Er is wel 
steeds veel wind maar met een rustig 
tempo door gegaan om het Fort heen 
naar de Herenstraat zo verder naar 
Park Oudegein  voor de Koffie naar 
Jacks Grillhouse waar we altijd welkom 
zijn en wij gezellig wat hebben gedron-
ken. Na de stop verder door het park 
maar de lucht begon wat te dreigen 
en er werd gevraagd de kortste weg 
naar huis. Zo gezegd zo gedaan, met 
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zo nu en dan een spettertje maar echt nat werd je er niet van. Nu de brug op met 
de wind in de rug ging het niet moeilijk over alle bruggen heen naar het Amsterdam 
Rijnkanaal. Maar daar hadden we nog een nieuw fietspad in petto achter het nieuwe 
industrieterrein Het Rondeel bij de sportvelden langs weer naar de Veerwagenweg 
en dan via de Wetering  naar het Clubhuis met met een kleine 30 km. een fijne rit. 
Groet Elly en Riet

Vrijdagmiddag 5 juni Beste 
Fietsmaatjes, Hier een verslag 
van de lange fietsrit op 5 juni 
en met een temperatuur van 
maar liefst 30 graden! Mij was 
gevraagd om samen met Gerda 
de lange route voor te fietsen 
en zo geschiedde. In eerste 
instantie zouden we richting 
Doorn fietsen en op de mooie 
locatie, genaamd “Helena Heu-
vel” , gaan stoppen voor een 
kopje koffie maar ….. helaas 
de locatie was afgehuurd . Dus 
die rit houden jullie nog te 
goed. Gerda en ik hebben toen 
gekozen om richting Vianen te 
gaan fietsen. Bij vertrek vanaf 
het clubhuis werden de kop-
pen geteld en we waren met 
18 personen. Via Houten zuid 
richting Schalkwijk. Op de dijk 
gekomen reden wij richting de 
veerpont om de oversteek naar 
Culemborg te maken. De veer-
pont lag aan de overkant dus konden we even onze benen strekken en…….. er was 
iemand jarig geweest en zij had een collega fietsmaatje een lekkere traktatie mee 
gegeven voor onze groep. Goed voor wat nieuwe energie. 

In Culemborg vervolgden wij onze tocht over de dijk. Genietend van al het moois om 
ons heen. De volgende stop was koffie en theeschenkerij “De Ouwe Stal” in Hage-
stein. Daar aangekomen werden we vriendelijk onthaald door de eigenaresse met 
glazen lekker koud water met citroen. Iedereen zocht een plaatsje op in de schaduw. 
Even afkoelen en uitrusten. 
Daarna werd het weer tijd om onze tocht te vervolgen richting Vianen. Daar raakten 
we het spoor even bijster. De brug waar lag die ook al weer?? Een jonge heer(Bart), 
één van onze fietsmaatjes, van 92 jaar, wist waar de brug te vinden was. Mijn har-
telijke dank!!!! Over de brug richting Vreeswijk. Velen weten, volgens mij, dat zich 
daar een ijssalon bevind met overheerlijk ijs. Het zou zonde zijn om daar zomaar 
voorbij te fietsen, dus werd er gestopt. Zo konden ook de beentjes weer even 
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worden gestrekt. En voor de liefhebbers was er natuurlijk een heerlijk ijsje. Daarna 
richting Schalkwijk door een prachtig stukje natuur genaamd “Het Verdronken Land” 
en over het EL pad. Zo heb ik van Gerda weer wat geleerd. Er werd gevraagd of we 
nog even in de schaduw konden stoppen omdat er mensen waren die wat last had-
den van de warmte. Begrijpelijk het was héééél warm. Na deze stop gauw richting 
Houten. Het was een mooie, maar ook vermoeiende tocht vanwege de warmte. Ik 
heb dit graag met Gerda gefietst en hoop dat jullie dit verslag met plezier lezen.
Lieve Groetjes jullie fietsmaatje Mieny
Ook vertrokken er nog 10 voor de korte route met Herman en Ria richting Nieu-
wegein, over de Blauwe Brug en de Batauweg en de groenstrook langs de A2, 
met mooie fietspaden, naar La Place in het Winkelcentrum voor de koffiepauze en 
vervolgens over het fiietspad langs de Hollandse IJssel en het Merwedekanaal via 
Fort Jutphaas terug naar Houten. Helaas werd een van hen bij terugkomst onwel en 
moest voor controle nog even met de ambulance naar het ziekenhuis. Gelukkig was 
’s avonds alles weer goed en kon ze naar huis

Vrijdag 12 juni Een dagtocht fietsen door het mooie revierenland daar gingen we 
voor en vertrokken vanuit Houten met 15 personen met de auto of trein naar Zalt-
bommel .
Om 10.00 uur zouden we vertrekken vanaf de parkeerplaats Iedereen was op tijd en 
daar gingen we met prachtig weer, de zon hoog aan de hemel en 28 graden. Ieder-
een had er zin in. We gingen onder de spoortunnel door over het industrieterrein 
richting de brug, vandaar RA de Waalbanddijk op die hielden we 9 km aan lekker 
om ons heen kijkend over de Waal tot we aankwamen bij onze eerste koffiestop “ 
De Gouden Molen in Rossem.” Het was en uniek plekje tussen Maas en Waal. In Lith 
gingen we met de pont over de “Oude Empel” om door Kessel en Maren te fietsen 
en vandaar weer overstekend om Kerkdriel aan te houden. In Alem vonden we een 
plekje onder de bomen voor onze lunch. Het was erg warm en we hebben menig 
keer extra gedronken. We trokken weer verder en genoten van alles om ons heen tot 
we uitkwamen bij een” IJsboerderij”  in Hedel waar het ijs heerlijk smaakte. Vandaar 
weer terug naar Zaltbommel maar hoe doe je dat als je de knooppunten niet kan 
vinden, dan ga je op je gevoel verder en ook dat lukt. Daar aangekomen splitste de 
groep zich in tweeën ieder ging  op eigen gelegenheid weer naar huis. Met bijna 60 
km op de teller hebben een hele mooie fietstocht gehad waar iedereen het over eens 
was en echt voor herhaling vatbaar is. Iedereen dank je wel die mee fietste, Gerry 
en An.
Vrijdagmiddag fietste ik (Joop) de korte route voor. Er was gezegd dat het die dag 
erg warm (30˚) ging worden, dus heb ik de route aangepast en dat ook vooraf aan 
de deelnemers uitgelegd. Geen bruggen of dijken. Veel groen en dus schaduw. 15 
Recreanten gingen mee voor de 30 km. Op tijd en in de schaduw gepauzeerd. Maar 
voor een aangepaste “groene”rit gingen we wel een beetje verder dan 30 km. Bij 
Restaurant Sandenburg was op het terras schaduw en een gezellige zit. Terug het 
windje achter via Sandenburgerlaan, Langbroekerdijk, Beverweerd richting clubhuis, 
stond er 36 km op de teller. Bijna niemand vond dit erg en men vond de route heel 
mooi. Met dank aan de Herman Wallenberg heen en aan Lydie Middelweerd terug! 
Joop
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Activiteiten Recreanten 2e Halfjaar 2015     
Vertrek vanaf  clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek en clubweekend).  
Bij middagritten mogelijk een korte (35/40) of lange (35/40) rit te fietsen. 
Start 13.00 uur.Bij dagtocht kan ‘s middags een korte (25/40) rit worden 
gefietst. Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt 
een schema waarop kan worden ingetekend.

Dag Datum Ritnr. Vertrek Bijzonderheden

vrijdag 26-jun 24 13.00 uur

zondag 28-jun 25 10,00 uur zondagrit clubkleding

vrijdag 3-jul 26 13.00 uur

maandag 6-jul 27 10.00 uur  1e rit recreanten 
driedaagse

clubkleding

woensdag 8-jul 28 10.00 uur 2e rit recreanten 
driedaagse

clubkleding

vrijdag 10-jul 29 10.00 uur 3e rit recr.dried. 
(Kersen),clubkleding

13.00 uur  
middagrit

vrijdag 17-jul 30 13.00 uur

vrijdag 24-jul 31 13.00 uur

zondag 26-jul 32 10.00 uur zondagrit clubkleding

vrijdag 31-jul 33 13.00 uur

vrijdag 7-aug 34 13.00 uur een groep (aansl.
barbecue o.i.d. wie?)

clubkleding

vrijdag 14-aug 35 10.00 uur 4e dagrit clubkleding 13.00 uur korte 
middagrit 30 km

vrijdag 21-aug 36 13.00 uur

vrijdag 28-aug 37 13.00 uur

zondag 30-aug 38 10.00 uur zondagrit clubkleding

vrijdag 4-sep 39 13.00 uur

vrijdag 11-sep 40 13.00 uur middagrit een groep ?

vrijdag 11-sep 41 9.00 uur vertrek clubweekend 
Raalte

korte fietsrit 
‘s-middags

zaterdag 12-sep 42 dagtocht Raalte clubkleding

zondag 13-sep 43 terug naar Houten korte fietsrit 
‘s-ochtend 
Raalte

vrijdag 18-sep 44 10.00 uur 5e dagtocht Houten 
clubkleding 

13.00 uur korte 
middagrit 30 km
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Midweek Recreanten Van 18 T/M 22 Mei 2015
Dit jaar gaat onze Midweek naar Park Marveld in Groenlo. Het weer is goed, soms wat veel 
wind,  maar daar valt nauwelijks regen. We zijn met 19 recreanten. Om 14.00 uur verza-
melen we in het Restaurant voor lekkere koffie met gebak. Daarna de sleutels uitdelen en 
naar de bungalows. ’s Avonds om 18.30 uur komen we weer voor ons diner bij elkdaar in 
het à la Carte Restaurant. Prima verzorgd. Dat geldt ook voor de diners de volgende dagen. 
Iedere dag in een ander Restaurant (pannenkoeken, pizza’s, een grill/barbecue e.d.) Steeds 
een goed verzorgd drie gangen diner. Ook ’s ochtends het gezamenlijk ontbijt in Apartho-
tel Marveld, onderdeel van Park Marveld (pas nieuw gebouwd in dezelfde uitstraling als de 
vroegere Havezate) was goed en gezellig.

Dinsdag 19 mei Na het ontbijt willen wij graag om 10.00 uur starten met onze wat minder 
lange fietsrit  door Elly en Riet. Wij starten onze fietstocht meteen bij de bungaluws en vol-
gen de knooppunten. We fietsen in noordelijke richting langs Eibergen en daarna, voor onze 
eerste koffiestop (dit is na ongeveer 18 km) naar het plaatsje Haarlo. Er is te veel wind om 
buiten te zitten maar de koffie is heerlijk. Na een flinke rustpauze gaan wij verder door een 
heel mooi natuurgebied met de wind soms voor dan weer opzij en dan ook weer achter.  
Heel vreemd maar echt waar! Wij fietsen gezellig door en komen na 10 km bij de lunch-
plaats. Dit is bij de Watermolen van Wallum een erg mooi stekje met een mooi buitenterras 
(want er is ook een restaurant maar dat is die dag gesloten). Maar wij hebben toestemming 
om hiervan gebruik te maken als we alles maar weer netjes achter laten. We zitten heerlijk 
in het zonnetje en hebben daarna alle tafels en stoelen weer terug gezet. Nu wil het dat 
de lucht erg gaat dreigen en ja een enkele druppel verrast ons. Na regenkleding te hebben 
aangedaan was het weer droog. Toch alles (voor de zekerheid) aangehouden en doorge-
fietst. Weer door een heel mooi natuurgebied, met een stukje  moeras maar ook weer 
bossen met soms smalle paden, maar wel goed om te fietsen. Na ongeveer 12 km zijn wij 
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bij camping Eibernest.  Daar nog even gezellig thee of fris gebruikt en even bijkomen, want 
veel tegenwind op onze laatste kms naar huis maar ook dat redden we met z’n allen. Totaal 
zo’n 50 km. gefietst. Rond 16.30 uur terug in het Park en om 17.00 uur komt iedereen naar 
huisje 44 voor de wijnmiddag (erg gezellig).

Na een goed uur gaat ieder naar zijn huisje en maak zich op voor ons diner,  dat weer prima 
is. Zo komt er een einde aan de eerste fietsdag. Die ondanks de wind toch zeer geslaagd is. 
Riet en Elly

Woensdag 20 mei Deze  tweede dag liep wat anders dan ik me had voorgesteld. Om 01.30 
uur viel ik pas in slaap maar werd opeens wakker omdat onze slaapkamerdeur open ging 
want één van ons had zich vergist in de deur. Ach ja dat kan gebeuren dus ik probeerde 
weer in slaap te vallen en dat lukte dan ook, maar even later schrok ik weer wakker van 
een bons op de grond! Mijn slaapgenote was uit haar bed gevallen en lag onder het matras! 
Eerst hebben we samen gegierd van de lach en daarna heb ik haar overeind geholpen. ’s 
Ochtends hoorde ik dat er nog iemand uit bed was gerold en ook deze dames hebben veel 
lol met elkaar gehad. 
De volgende dag gingen we (na ons gezamenlijk ontbijt)  om 10.00 op pad met de hele 
club, we hadden er zin in eerst koffie drinken in Ruurlo dat was 20km verder. Maar heel 
snel kreeg ik een lekke achterband op een heel verlaten pad. Wat nu? Riet zei dat ik het 
alarmnummer moest bellen maar een van ons zei:  laten we eerst maar een kijken waar we 
zijn anders kunnen ze ons nooit vinden . An sprong op de fiets en iets verderop waren er 
twee mannen de graskant aan het maaien (wat een geluk). Zij  vroegen wat er aan de hand 
was en een van hen zei dat hij wel even zou kijken. Joop en nog een paar anderen hadden 
al gekeken naar mijn band en ontdekt dat er een lek zat bij het ventiel. De man (die Willie 
heette) had het al gauw bekeken leende de fiets van Riet en ging met de band naar de fiet-
senmaker in Groenlo en kwam terug met een nieuwe binnenband. Er in gedaan en opge-
pompt en ja hoor weer lek!!. Dan neem ik het hele achterwiel maar mee zei Willie en hij 
ging  terug naar de fietsenmaker. Willie kwam weer terug met het gerepareerde achterwiel 
en ik kon gelukkig weer verder fietsen. Natuurlijk wilde ik Willie betalen maar daar wilde hij 
niets van weten. Na veel gedoe mocht ik hem dan alleen de kosten van de band betalen. 
Het grootste deel van de groep was al doorgefietst via de geplande route. Wij met z’n drieen 
zijn - omdat het erg laat was geworden - toen rechtstreeks naar ons koffie adres gegaan 
en daar mochten we ook onze boterham opeten, wel in de bibliotheek  met een lekkere 
warme kop soep erbij. De rest van de groep kwam snel daarna ook binnen. Daarna splitste 
de groep voor een korte en langere terugroute.  Zo zijn we via veel mooie paden en tussen 
veel groen over ´Zieuwen” waar we een vreselijke hoosbui kregen,  weer terug naar de 
camping gegaan. Met 60 km op de teller was het weer een mooie dag. Floor Pater-Oskam
’s Avonds houden we een gezellige bingo d.m.v. een gedicht, zodat iedereen een prijs wint 
en aansluitend is er gelegenheid diverse spelletjes te spelen. Het Restaurant verzorgd een 
heerlijk kopje koffie en drankjes. Dat is een leuke afsluiting van deze dag.

Donderdag 21 mei Na het gezamenlijk ontbijt bereiden we ons  ’s morgens met 14 man 
(meest vrouw dus) voor op de laatste fietstocht van deze week. Niet iedereen gaat mee, 
enkelen blijven op het kamp passen. Hetzij een lichamelijk defect of/en er is er maar een 
die de korte route wil doen en dat is te weinig. Met de meegekregen knapzak voor de lunch 
starten we om 10 uur. Ria en Gerry fietsen voor. Vanaf Groenlo rijden we richting Eibergen. 
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Het weelderige fluitekruid laat zich afwisselen door de fel gele brem. De natuur is prachtig, 
met afwisselend landelijk glooiend landschap en bossen met veel fietspaden en soms moet 
je door het zijige zand. We gaan richting koffie.  We vervolgen daarna onze route en doen 
de kolonies vogels aan bij Zwilbrock, waaronder flamingo’s. Zo’n 40-tal telt deze broedkolo-
nie, die de noordelijkste is op dit noordelijk halfrond. We zijn hier op de grens van Duits-
land. Daarna via  Meddo (waar we ons broodje opeten) en verdwalen dan bij Ratum, daar 
waren oude wegwijzers die het zelf ook niet meer wisten en gingen we immer gerade aus 
door naar Winterswijk, waar we midden in de stad koffie drinken op een terras. 

Daarna weer op naar Groenlo. Zo kwamen we weer op Marveld aan met 60 km op de teller 
en dronken we nog een aperitief voor we ons tegoed deden aan de gezellige en heerlijk 
uitgebreide tafelgrill, die voorons was voorbereid. Ik heb erg genoten, iedereen bedankt en 
alle lof aan hen die deze ritten hebben voorbereid. Vriendelijke groeten.

Vrijdag 22 mei leveren we de sleutels weer in. Een aantal gaat nog een fietstochtje maken 
van zo’n 30 km. en een paar gaan nog even het dorp in. De rest vertrekt ’s ochtends rond 
10.30 weer naar Houten. We kunnen terugkijken op een heel gezellige week.

De recreantencommissie (Riet, Ria, Gerry en Elly)
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De retromannen

De bananenmannen
Bij de koffiestop in Mije kregen wij van het restaurant allemaal een banaan. Die waren over 
van een lunch van een andere wielerclub. Dit was zeer welkom na de valpartij die wij had-
den meegemaakt bij Zegveld. Rina
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De Tour de France van Dennis
Hallo Allen! Vanaf nu gaat het avontuur van de Tour de France rijden beginnen.
Rond 4000 kilometers in drie weken Wat klinkt dat naar veel! Vooral 24 
juli, 
3172 hoogtemeters in 110 kilometer is heel pittig na zoveel kilometers 
in de benen te hebben. De start is om 14:00 uur in Utrecht met het 
startschot van de burgemeester. Ik heb dan 7800 kilometer ter voorbe-
reiding gereden, ontelbare hoogtemeters gemaakt en 
moet er dan klaar voor zijn. Ik ben fitter dan fit, lage 
hartslagen en ben het trainen meer dan zat. Ik wil voor 
het echie gaan nu. Er zijn vele kleine pijntjes (nu al) 
maar er gaan ook vele pijnstillers en fysio mee. Met 
name mijn knieën hebben het zwaar maar we gaan 
daar maar voor één ding Parijs halen. Nu heel blijven 
tot 3 juli!

Hierbij het tourboek om te bekijken wat ik per dag ga 
rijden.
Parijs here we come!
Groet Dennis

  

2015 

 

  

2015 
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RESTAURANT	  	  “DE	  ENGEL”	  
	  

LEKKER	  UIT	  ETEN?	  
OOK	  OP	  ZONDAG	  ZIJN	  WIJ	  GEOPEND!	  

	  

	  
	  

FAMILIE	  ARRANGEMENT	  
WARM	  BUFFET	  +	  ONBEPERKT	  CONSUMPTIES	  

VASTE	  PRIJS	  V.A.	  	  €	  29,00	  
	  

VERJAARDAGSARRANGEMENT	  
FEEST	  ONBEPERKT	  CONSUMPTIES	  +	  BITTERGARNITUUR	  

VASTE	  PRIJS	  V.A.	  	  €	  19,95	  
	  

BRUNCH	  BUFFET	  OF	  HIGH	  TEA	  
VANAF	  	  €	  18,50	  
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PARTYVERHUUR
BROUWER

www.partyverhuurbrouwer.nl
*Al meer dan 15 jaar een begrip in Houten*

• Biertaps

• Servies

• Tenten

• Meubilair

• Verwarmingen

• Catering

 kwaliteit

 service

 lage bezorgkosten

 offerte binnen 1 werkdag

 géén schoonmaakkosten

 contacten met cateraars

 contacten met slagers

uw voordelen
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Wielertoerclub 
               Houten ’80

Lustrumfeest
10-10-2015

Locatie Restaurant De Engel

Burg. Wallerweg 2 - Houten

Tel: 030-6371554

Aanvang 20.00 uur

Entree € 10,00 p.p.

Coverband 2Groovy

Locatie Restaurant De Engel

Burg. Wallerweg 2 - Houten
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Lustrumfeest 10-10 voor € 10,--   

Wat is dat eigenijk?

Op zaterdag 10 oktober 2015 vieren we het 35 jarig lustrumfeest van WTC Houten’80 in:
Restaurant “De Engel”, in de feestzaal.

Waarom in oktober
In oktober 1980 is de WTC opgericht.

Waarom in “De Engel”
“De Engel” is jarenlang het thuishonk en de vaste pleisterplaats van onze WTC Houten ’80 
geweest. De familie Derks heet ons van harte welkom.

Voor 10 euro? Wat kan je doen voor € 10,--
Een pizza halen, een goede fles wijn, een krat bier, een kop koffie met wat lekkers????

Wat krijg je op 10-10 voor € 10,--
Een live band, koffie met wat lekkers, wijntje, biertje een lekker hapje ennnnnn……
Gezelligheid, bijpraten over het afgelopen fietsseizoen, de vakantieverhalen uitwisselen, 
gezellig kletsen met de partner van je fietsmaatje en dansen!!!!!!!

Er mag , nee er gaat gedanst wordt op de sound en groove van…..2Groovy.
Een Coverband die hits speelt uit de jaren 50 tot met de 90.
Daar kan je niet stil bij blijven zitten.

Kortom dit wordt een gezellige avond  waarover nagepraat gaat worden en waar jij en je 
partner bij willen zijn.
Samen heb je voor € 20,-- een TOP-avond.

Twijfel niet langer en geef je op!!
We zien jou op……….10-10

De lustrumcommissie
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Opening Fietsbrug

De officiële opening van de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, ter hoogte van 
de Plofsluis vond afgelopen dinsdagmiddag (30 juni) plaats. De heer Prudhomme, directeur 
van de Tour De France, was ook aanwezig. Wij kregen als Wielertoerclub Houten de gele-
genheid als eersten deze fietsbrug over te steken.
Met een bijbehorend programma is de nieuwe fietsbrug officieel geopend door directeur van 
de Tour De France de heer Prudhomme.

15.00 uur  Ontvangst fietsers bij de Plofsluis in Nieuwegein
15.30 uur  Met z’n allen op de foto met tourdirecteur Prudhomme
15.40 uur   Startsein voor de ìProloogî, fietsen over de fietsbrug naar de finish 1 km verder 

bij Fort Overeindseweg (Houtense Kant)
16.00 uur   Feestelijk moment
16.30 uur   Drankje en hapje

De fietsbrug voorziet in een kortere en vooral aantrekkelijkere fietsroute tussen Houten en 
Nieuwegein. Het bijzondere van de fietsbrug op deze locatie is dat fietsers direct langs een 
aantal unieke objecten van de Hollandse Waterlinie fietsen. Diverse toerleden en recrean-
ten waren op uitnodiging van de gemeente aanwezig. Alle deelnemers krijgen een speciaal 
aandenken en na afloop een foto per mail toegestuurd.
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FysioWorkshop, 
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten 
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl 

FysioWorkshop Meerpaal
Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten
T. 030 636 12 69
www.fysioworkshopmeerpaal.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging

085-201503[alg_A5adv_staand]def.indd   1 29-04-15   16:20
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De grootste fietsspecialist van 
de regio Utrecht met 8 vestigingen!

Dealer van o.a.: Bianchi, 
Cannondale, Focus,  Jan Janssen, 

Koga, Van Nicholas en Wilier.

WWW.BANIERHUIS.NL



29 De Fietsende Vlinder

• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

Dealer van

• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Duette en Plissé
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Horren

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423

info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl

Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas 

krijgt u 10% korting op alle materialen. 
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Vianden 
Henk, Wibo en Ik gaan 3 dagen de uitdaging aan om de toppen in Vianden te bedwin-
gen! Kunnen wij het aan zijn de benen goed 
getraind en hoe zal het in de groep gaan met 
de tandem? Om 11.00 in Vianden. Fietskleding 
aan en om 13u met alle groepen vertrekken. 
De eerste rit zou ik met Wibo doen een route 
van 78 km met de B groep. Spannend! Het 
begon “rustig”en na 12 km kwam de eerste 
echte klim! Samen zochten wij naar de juiste 
cadans maar dat viel tegen in deze beproe-
ving. Met een temperatuur van 31 graden 
was dat niet echt alles. En dan was dit nog 
maar het begin van wat er allemaal nog zou 
komen! Volgens Wibo was dit de “pittigste”van 
alle klimmetjes die er nog zouden komen…..? 
Boven aangekomen was de groep weer com-
pleet en kwam er een kleine afdaling die op weg ging naar de volgende klim! Deze klim ging 
aanmerkelijk beter dan de eerste want wij hadden de goede cadans gevonden om in eigen 
tempo te klimmen. En wat een heerlijk gevoel zo door het landschap, echt genieten. Na de 
laatste klim gehad te hebben, die liep echt het beste, kwam de afdaling richting Vianden. 
Dat was echt kicken met een snelheid van 72,3km vloeiend naar beneden. Perfect stuur-
werk van Wibo en een volledige overgave van mij! Wat een adrenaline schiet er dan door 
je lijf. En dan komen er nog 2 dagen. Heerlijk gegeten ‘s avonds en vroeg naar bed! Benen 
laten uitrusten voor de volgende dag.
De benen waren goed uitgerust om vandaag samen met Henk met de C groep mee. Maar 
bij het ochtend glorie dikke vette regen druppels! Jammer! Iedereen was in de weer met de 
buienrader, weerplaza en andere weer appjes! Bij de ene was het om 10u droog en andere 
om 12u . De A/B groep vertrok om 10.30 u. Het  was inmiddels droog geworden (nog niet 
op de weg) en de C groep vertrok om 12u. Net toen de zon weer volop ging schijnen. Er 

zat vandaag een lange klim in 
van bijna 10km die lang door-
liep. Henk en ik hadden gauw het 
cadans gevonden en het voelde 
goed! Eerst een paar klimmetjes 
die best pittig waren, maar op ons 
eigen tempo mooi beklommen. En 
natuurlijk  die heerlijke afdalingen. 
Henk en  ik tikte 69,8km aan!! Echt 
gaaf is dat hoor en ook hier het 
vertrouwde gevoel samen. Voordat 
die lange klim kwam hebben wij 
eerst nog gepauzeerd in Diekirch. 
Leuk plaatsje en een lekker broodje 
met wat drinken. Uitgerust en wel 
op naar de laatste zware klim. En 
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dat was het zeker. Maar door goed 
samen te werken hebben wij het vol-
bracht!! Tot de laatste zweet druppel. 
Het was op onze gezichten af te lezen. 
Na deze klim nog een kleintje voordat 
wij weer in Vianden zouden arriveren 
met ook weer een heerlijk afdaling met 
meer dan 65 km! Echt top gefietst, 
goed samen gewerkt en het voelde 
goed in de groep! Lekker douchen en 
een biertje drinken op het terras, dat 
hadden wij wel verdiend! ’s Avonds op 
tijd naar bed en de benen weer laten 
uitrusten! 
Alweer de laatste dag vandaag van dit 
prachtige weekend met veel nieuwe ervaringen. Vertrek zou om 9u zijn. A/B een rit en een 
C rit. Wibo en ik waren met alles klaar en gingen naar beneden om de Tandem in orde te 
maken. Beneden aangekomen was ik mijn helm vergeten erg suf!  Dus Wibo naar boven 
om deze te halen. Inmiddels stond de C groep klaar om te vertrekken. Zitten wij eindelijk 
op de fiets blijkt Wibo de verkeerde schoenen aan te hebben. Dus Wibo naar boven voor 
andere schoenen! Lekker duo waren wij. Inmiddels was de C groep al vertrokken en zijn wij 
een eigen rit gaan rijden. We kwamen Henk nog tegen die terug ging nar het hotel omdat 
zijn fiets kapot was. Wibo had zijn Garmin aangezet en  we hebben er een lekkere tocht 
van gemaakt met wat klimmetjes. Onderweg kwamen wij nog de A/B groep tegen en zijn 
daar een stuk mee op gereden en dat was erg leuk. Zij kwamen maar niet van ons af….. 
Wij leken wel verdedigers in een goed voetbal elftal dan zijn ze er in eens weer en dan weer 
niet! Uiteindelijk hebben Wibo en Ik een tocht van 35km gemaakt en dat was heerlijk uitrij-
den. Daarna douchen, spullen inpakken en op weg naar Houten! 
Het was een perfect weekend waarin ik veel heb geleerd wbt klimmen samen met Wibo en 
Henk met de Tandem!! Top! Dit is een goede opstap geweest om meer van deze ritten te 
maken in het buitenland. De grenzen verleggen en wie weet dan een keer de Mont Ventoux 
beklimmen!!
Wibo en Henk en natuurlijk ook de club bedankt dat ik hieraan heb mogen deelnemen!!

Bert Kuitems
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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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Ron Verweij 
fi etsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fi ets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Standplaats Ronda en Vianden
**##*$**##!! Werd er in het 
Spaans tegen mij geroepen door 
een official die uit de auto met 
zwaailichten sprong en mij tegen-
hield. Meestal zeg je dan: daar 
zit geen woord Spaans bij, maar 
dat kon ik in dit geval niet zeg-
gen. Ik werd aan de kant gezet 
terwijl ik halverwege de klim was 
van de Puerto de Las Palomas 
(1357 m), ik reed mooi in cadans, 
niet snel maar wel gestaag. Maar 
wat bleek: niet snel genoeg want 
terwijl de een tegen mij stond te 
schreeuwen rukte zijn vriendje 
mijn rugnummer er af. Toen dat 
was gebeurd maanden ze mij dat 
ik weer verder kon gaan. Ik was 
des duivels, zoals je zult begrijpen, 
welkom bij La Sufrida, dacht ik. Het 
is natuurlijk geen walk in the parc 
deze rit, maar dat ik zo snel er uit 
lag en op deze manier vond ik wat 
minder. Ik kwam dan ook tierend 
en scheldend boven bij de top waar 
Barrie, Andrea en anderen van het 
team van Ger de Heus mij lieten uitrazen en toen zeiden: waarom ga je niet lekker fietsen 
de rest van de dag. En dat heb ik toen maar gedaan. Dit jaar werd La Sufrida gereden met 
politiebegeleiding en de colonne zou met een snelheid tussen de 21 en 26 km voortbewe-

gen. Nou dat lukt me wel bergaf, 
maar bergop lukt me het niet om 
21 km per uur te fietsen, zeker 
niet bij Las Palomas, verglijkbaar 
met de Alpe D’huzes. En daarom 
werd van hogerhand ingegrepen 
en werd je buiten mededingen 
geplaatst. Nou deed ik toch al niet 
mee voor de punten, maar toch. 
Anderen, want het waren er velen, 
werd het rugnummer boven op 
de berg afgerukt en niet halver-
wege. Toen deze commotie achter 
de rug was ben ik afgedaald en 
kwam in het dorpje Grazalema 
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Piet tegen die ook nog restjes 
rugnummer op zijn rug had zitten 
en we besloten om er samen een 
heerlijke rit van te maken. Van de 
anderen die meededen van de club 
(Ad, Ton en Peter de Laat) kreeg 
ik geen meldingen van afgerukte 
rugnummers. Piet en ik hebben 
heerlijk een rondje door het mooie 
Spaanse land gefietst met een 
heerlijke koffiestop. Het weer was 
prachtig en het evenement was 
perfect georganiseerd door Ger de 
Heus van Andalusiefietsreizen. De 
fietsen waren de dag daarvoor al 
naar de start gebracht en alle mensen die via hem meededen, dit waren er 40!, die werden 
om 7 uur in een bus naar El Gastor gebracht. Na de uitgifte van de fietsen hadden we de 
gebruikelijke rituelen: iedereen moet tegelijkertijd naar de plee, waar het pleepapier op 
bleek te zijn, iedereen wilde nog even dit en dat, je kent het wel. Maar toen was het wach-
ten op het startschot en de eerste 10 kilometer afdalen. Daarna een beetje vals plat en toen 
de Puerto de las Palomas….
 
Ik begin dit stukje met een beetje schelden, maar ik moet zeggen dat ik ook dit jaar La 
Sufrida weer heerlijk heb gefietst en zowaar 30 minuten sneller, terwijl de afstand 8 km 
langer was en de hoogtemeters 300 m zwaarder in vergelijking met vorig jaar. Het blijft een 
mooie rit. Ik kreeg van de anderen ook geen moppers dus dat zal daar ook wel goed zitten 

vermoed ik.
 
Ja, en toen 
we weer terug 
waren in Neder-
land was het 
wachten op het 
Vianden week-
end twee weken 
later.
 
Het beloofde 
een mooi 
weekend te 
worden met 
prachtig weer. 
Een enkele bui 
misschien maar 
daar waren de 
weersvoorspel-
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lers het niet over eens. We 
hadden een nieuwe hotelacco-
modatie! Nou die 75 WTC-ers 
waren wel prominent aanwe-
zig maar we vulden deze keer 
het hotel niet. Ik weet niet 
wat jullie er van vonden, maar 
ik was erg tevreden over de 
prijs/kwaliteit; goede kamers, 
lekker eten, snelle service. 
De eerste dag was er een 
pastabuffet met van alles en 
nog wat, en de schalen bleven 
tot het einde gevuld. Ook het 
ontbijtbuffet was fenome-
naal en kon niet op. Afgezien 
daarvan kon je naar de sauna, 
zwembad etc. Helemaal top!
 
Dus de voorwaarden voor 
een mooi fietsweekend waren 
zeker aanwezig. En Wibo en 
Hennie zouden niet Wibo en 
Hennie zijn als ze niet gezorgd 
zouden hebben voor de rest: 
en ook dat was weer gelukt! 

Prachtige nieuwe fietsroutes. Erg uitdagend, met veel hoogtemeters en goede afstanden. 
Iemand heeft uitgerekend dat we gezamenlijk in dit weekend totaal bijna 16.000 fietski-
lometers hebben gereden. Dit soort lijstjes zijn altijd wel leuk. Ben dan ook wel benieuwd 
hoeveel die 16.000 fietskilometers betekenen in hoogtemeters, of in kilo pasta met saus de 
avond daarvoor of hoeveel biertjes daarna.
Want na de ritten van de verschillende groepen, bleef het gezellig op het gigantische terras 
van het hotel.
 
We reden in verschillende samenstellingen; er was een A-groep een A-min-groep, een 
B-groep, een B-plus-groep, een gecombineerde A, B, B plus en min groep, een C-groep, een 
C-min-groep en een terrasgroep. Wij gaan mee met onze tijd, dus er moet wat te kiezen 
zijn, want wat is per slot van rekening een leven zonder keuze(mogelijkheden)?  Aan het 
begin van iedere rit hadden we dan ook een veel keuzemogelijkheden, maar Wibo en Hen-
nie zouden niet Wibo en Hennie zijn als ze ons ook daar mee hebben geholpen, want zij 
hadden een principe-indeling gemaakt. Het was weer kakke zonder douwe en alle verliep 
erg soepeltjes.
 
Alleen de zaterdag verliep niet helemaal soepeltjes. Om 6.30 uur schrok ik wakker van een 
plensbui en dacht oh oh...als dat maar goed gaat.
We hebben veel onder controle behalve het weer. En daar kun je over lopen miezemuizen, 
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maar dat helpt 
niet en dat weet 
ook iedereen. Dus 
zonder dat de 
organisatoren zich 
er mee hoefden te 
bemoeien wer-
den alternatieven 
gezocht en gevon-
den: wandelen, 
toch fietsen, koffie 
drinken, zwem-
men…, ik zei nog 
zo.. geen bom-
metje!
Maar om 12.00 
uur zat iedereen 
op de fiets en was 
het toch nog een 
mooie, enigszins 
aangepaste rit. 
Niet iedereen heeft 
de zondagochtend 
rit gedaan, maar 
ook die was weer 
erg mooi. En wat 
ik erg prettig vond was dat deze zondagrit wat vriendelijker was voor de benen, na al het 
hoogtemetergeweld van de dagen daarvoor.
 
De voorzitter heeft Hennie en Wibo al uitgebreid bedankt voor het organiseren van dit 
Vianden-weekend, maar ik kan niet nalaten om het hier nog eens dunnetjes over te doen:
Wibo, Hennie bedankt!! Het was, waren super weekenden in Vianden en jammer dat jullie 
even een sabbatical nemen, maar het is jullie van harte gegund.
 
Begin juli kleurt Utrecht geel, hartstikke geel. We hebben al de gele brug naar Leidsche 
Rijn, maar het kan nog geler. De aftrap was zondag 28 juni jl. met de toerversie van de 
Tour. Er deden 15.000 mensen mee waaronder verrassend veel clubleden.
De rit was tot Oudewater vrij van verkeer. Het heeft wat om met zo veel mensen zonder 
auto’s over de Waterlinieweg te rijden. Zoals je ziet, zeggen plaatjes meer dan woorden.
 
De rit naar Oudewater, Woerden enzovoort was erg mooi. Laat maar weten Hennie en ik 
hebben de route in de Garmin staan, dus we kunnen hem elk moment weer een keertje 
rijden.
 Nou genoeg geluld. De komende week is er in Utrecht veel te beleven: Ploegenpresentatie 
op donderdag, proloog op zaterdag en de 2e etappe op zondag.
Volgende keer een special: Standplaats Utrecht. 
Hasta luego! Joost van der Poel
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De Groepsfoto’s
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Augustus
1 Ronald Gorter T
2 Ivo van Zanten T
2 Eveline Schroen T
2 Mike de Lijster T
4 Martin de Haan T
5 Engelien van Schaijk T
5 Richard Bussink T
8 G. Smid R
9 Tiemco Bolt T
10 Maurice Langenkamp T
10 Lidy Middelweerd R
11 Ans van den Dop R
14 Robert Smit T
15 Jannie Hennevelt T
15 Pim De Moed T
16 Guy Harris T
16 Peter de Jong T

17 Peter de Laat T
18 Gerda Vernooij R
18 Coby Slooten R
22 Maurits de Graaf T
23 Martin Janmaat T
27 Just Schilder T
27 John van Beek T
27 Bram de Vries T
30 Gerry Bijsterbosch R
     
September
1 Dennis Odijk T
3 Henk van der Kuil T
3 Roelie van der Blij R
4 Lieke Hassink-Franke T
5  Charlotte Bokhorst-Lefe-

rink R
6 Lex Goudswaard T

9 Ad Nieuwenhuizen T
10 Arie Vergeer T
10 Klaas Otten T
10 Henny Hogerhorst T
11 Wim van Esschoten T
14 Jeroen Kemerink T
15 Theo Vernooij T
15 Remon Burgemeester T
16 Roy van de Wetering T
16 Bep Hardeveld - Goedh R
17 René Eijk T
17 Henk van Leusden T
18 Harry van Wijk T
20 Frank Bolhuis T
20 Tom Verkuijl T
20 Ine Vermeer T
21 Gerrit Hardeveld R
21 Udo Delfgou T

Verjaardagen

Nieuwe leden
• John van Rijn (Toerlid 26.05.1970)
• Roy Cats (Toerlid 28.02.1982)
• Janneke Kirpestein (Toerlid 28.11.1980)
• Gerard van Rookhuijzen (Toerlid 07.05.1969)
• Franklin Heinsen (Toerlid 10.07.1970)
• Tony Tan (Toerlid 24.12.1970)
• Bram de Vries (Toerlid 27.08.1942)
• Sjaak van Wijk (Toerlid 18.05.1960)
• Eric van Vessem (Toerlid 23.01.1964)
• Andre Mansveld (Toerlid 06.11.1966)

Leden opgezegd
geen!

Ledenmutaties tot 1 mei 2015



43 De Fietsende Vlinder

Omslag.qxp_Cover  30-06-15  13:24  Pagina 3



Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl

www.drukkerijaandevecht.nl


