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Bericht van de voorzitter
Het zomerseizoen loopt al weer naar het einde. Het Teutoweekend, de Slotrit, de Toertocht 
Kromme Rijnstreek voor het hospice en dan zit het er op. Dus tijd om alvast een beetje 
terug te kijken. Er is in de zomer stevig doorgefietst. Het lijkt wel of er steeds meer leden 
buiten de zomervakantie op vakantie gaan en daarom in de vakantie doorfietsen in Houten. 
De woensdagochtend ontwikkelt zich tot een steeds drukkere fietsochtend. Ook hier meer 
deeltijdwerkenden en niet-meer-werkenden overdag op de pedalen. Een teken dat een deel 
van de leden in een nieuwe levensfase aan het komen is.

Ik kijk zelf met bijzonder veel tevredenheid terug op de standplaats Morzine. Ondanks 
slecht weer in de eerste dagen en een weggeslagen weg bij de Joux Plane toch iedere dag 
lekker gefietst. De bijgaande foto van de fiets zonder voorzitter maar mét Mont Blanc laat 
zien tot welke hoogtepunten dat heeft geleid. En ook een week die weer heeft laten zien dat 
er zelfs in de Alpen voor iedereen op het eigen niveau ritten mogelijk zijn, mede dank-
zij de uitgebreide aanpassingen en improvisaties van het organisatiecomité en spontaan 
opstaande toerleiders voor alle verzonnen alternatieven. Dit vermogen tot (zelf)organisatie, 
improvisatie en de eigen initiatieven zijn wat mij betreft een belangrijke succesfactor van 
onze vereniging. 

Voor het winterseizoen staan het vertrouwde spinnen, rennen, ATB-en weer op het pro-
gramma. Nieuw dit jaar is gravel-biken. Dus wil je eens iets anders, ga dan grindfietsen. 
En de eerste initiatieven voor het zomerseizoen 2016 zijn inmiddels bekend, dus ook voor 
volgend jaar gaat het nu al de goede kant op. Maar nu eerst nog de afronding van het lus-
trumjaar in 2015. Het algemene beeld van de vereniging is dat toerfietsers sneller zijn dan 
recreanten en bovendien met meer zijn. Bij de inschrijvingen voor het lustrumfeest hebben 
de recreanten de toerfietsers echter ruim verslagen in snelheid en hoeveelheid. Compliment 
hiervoor en tegelijkertijd een uitdaging aan de toerfietsers om de achterstand in hoeveel-
heid in lopen. De recreanten verslaan in reactiesnelheid zal niet meer lukken, dus die trofee 
is in ieder geval aan de recreanten.

De voorzitter.
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Van de toercommissie
Als we dit schrijven kijken we al terug op een een mooi seizoen, maar hebben we gelukkig 
ook nog het mooie vooruitzicht op het Teuto/Jubileumweekend, de Herfstrit en de Toertocht 
Kromme Rijnstreek.

En we kijken alweer verder. Allereerst naar het winterprogramma.
De activiteiten in het komende winterseizoen zijn als in voorgaande jaren maar met een 
toevoeging aan het menu van de zondagmorgen. Naast het gebruikelijke vroege mountain-
biken en het wegfietsen op C en A/B niveau om half tien, is er om half tien een gravelbike 
groep. Coördinator van dat initiatief is Michael Baken. Wat houdt gravelbiken in? Op internet 
is er veel over te vinden maar voor ons betekent het, aldus Michael: met de MTB, trekking 
fiets, hybride rijden over verharde en half-verharde paden. Technisch niet moeilijk, qua 
niveau zodanig dat iedereen mee kan doen. Meestal wordt er beschut gereden door bos en 
over hei dus er is beperkt last van kou en wind. Interesse of vragen? Contacteer Michael of 
meld je gewoon bij de start. 

Je hoeft je dus weer niet te vervelen want een winterweek ziet er dus als volgt uit:
• Mountainbiken op zondagmorgen, toerleiding roulerend, vertrek om 8:30 uur
• Racefietsen in C tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
• Racefietsen op woensdagmorgen in B/C tempo (de Koffierit), toerleiding in overleg, met 

koffiestop, vertrek om 9:30 uur
• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports, kijk voor de aantrekkelijke arrangementen 

op onze site

Nóg verder kijkend: de toercommissie is erg blij dat al snel na Vianden een groepje initia-
tiefnemers zich heeft gemeld voor de organisatie van het clubweekend 2016. Het zijn Bert 
de Koning, Leon van Iersel en Hanneke Wttewaall. Zij hebben de steun van de toercommis-
sie en zullen de plannen de komende tijd uitwerken en jullie daarover op de hoogte houden.

Bedankt iedereen - organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers - voor jullie inzet in 
het voorbije seizoen. We hebben het al vaker gezegd: zonder jullie wordt het niets.

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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20 TOP wijnen met 20 % korting!!

Vier het mee!  Extra activiteiten & 

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 www.vandort-wijnspecialist.nl

Profiteer nog t/m 9 Sept!

Al 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten! 
:

Al 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten!
 
Wij kregen in juli 1995 de sleutel van ons pand aan het Plein in Houten. Dat is alweer 20 jaar ge-
leden. Iets om trots op te zijn! We vieren dit met veel leuke extra WIJN activiteiten & WIJN acties! 
>>20 wijnen met 20 % korting in de actieperiode van 20 dagen en op de Jubileumproeverijen! 

 
Comenge Verdjeo, 

Rueda, Spanje 
8,25 nu bij 12 fls 6,60

20 door ons geselecteerde wijnen met 20 % korting! De wijnen mogen worden gemixt. We hanteren staffels: 
Bij aankoop van 3 fls 5 % korting, bij 6 fls 10 % korting & bij 12 flessen 20 % korting. PLUS bij afname van 
24 flessen ontvang je onze JUBILEUM wijn er extra bij! De actieperiode loopt t/m 9 september. En tijdens de 
jubileumproeverij op 25 & 26 September.

 
Rudolf May VDP 
Gutswein Rosé & 

silvaner

8,95 nu bij 12 fls 7,15

Heiderer Zweigelt 
Wagram, Oostenrijk 

7,75 nu bij 12 fls 6,20

Extra activiteiten: 

Masterclass Hongarije
vrijdag 18 september 

Wijn & Spijs avond
vrijdag 2 oktober

Masterclass Port & Kaas
vrijdag 25 september

Aanmelden: www.vandort-wijnspecialist.nl 

Zie de andere toppers in de winkel!

Onze jubileumtoppers o.a.:
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Verslag recreanten
Geen kasteel in Frankrijk, maar…..

Op 11 juli vertrekken wij, An, Cathy, Gerry en Andrea voor een fietstocht van 7 dagen langs 
de LF-route 9a, de NAP-route, van Bad Nieuweschans tot Breda en verder. Wij zullen rijden 
tot Houten, met 3 gewone fietsen en één e-bike. Overnachten bij Vrienden op de fiets, 
bagage zelf meenemen in de bekende rode en blauwe fietstassen. Naast de routebeschrij-
ving hebben we een fietsnavigatietool TEASI als hulp bij het zoeken van de weg.

Dag 1. Utrecht – Muntendam 53 Km
10 km fietsen naar Utrecht CS, met lift naar perron, 1 lift van de 2 werkte niet, tot bleek 
dat er een frietzakje tussen de deuren was gewaaid/ gestopt. Zakje weg, lift deed het weer. 
Utrecht- Groningen met NS: geen fietscoupé, dus fiets vasthouden of klemzetten.
Groningen-Bad Nieuweschans met Arriva: de machinist kwam zelf even kijken of het alle-
maal wel goed ging met de vele fietsen op een kluitje en hielp zelf mee. Toen pas vertrok de 
trein. Bij het uitstappen kregen we weer veel hulp.
Op de fiets richting Veendam. Eerst een heel mooi moeras-veengebied, goede rustige 
fietspaden en later op apart fietspad langs de provinciale wegen. Heel warm. Cathy’s fiets 
produceert rare geluiden, de remleiding schuurt langs de kettingkast, maar met een pleister 
is dat provisorisch verholpen, de pleister houdt het tot laat in de maandagmiddag.
In Muntendam fietsen we het logeeradres voorbij. Nee, dit zal het wel niet zijn, veel te sjiek
Maar er is ook geen ander huis met dat huisnummer, dus we zijn toch goed en we over-

nachten in plaats van in een kasteel in Frankrijk, in een hereboerderij in Groningen.
Prachtig opgeknapt, kamers met uitzicht over een meertje in het park aan de overkant van 
de straat. Subliem.
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DAG 2. Muntendam – Roden 65 km
Heerlijk geslapen, feestelijk zondags ontbijt en om 9.15 op weg. Bewolkt maar 21 ºC; langs 
Slochteren met een kort bezoekje aan het fraai gerestaureerde landgoed de Fraylemaborg, 
dus koffiepauze en even rondkijken. Hier komen we nog eens terug!

We fietsen midden in het aardbevingsgebied en naast de protestborden is dat goed te zien 
aan de huizen, soms gedeeltelijk verzakt of in hun geheel scheefstaand, met overal hopen 
stenen op de oprit en in elke straat is wel een reparatie en/of verbouwing. Bij een huis 
zijn alle stenen onder de vensterbank weg; ze liggen in een slordig hoopje buiten onder 
het raam. Hoe blijft die muur hangen? Aan de vensterbank? Ook veel gestutte huizen, met 
soms vreemd vervormde dakgoten of scheve ramen.
In de uitgestrekte gemeente Oldambt fietsen we langs prachtige hereboerderijen en uitge-
strekte landerijen. Een lust voor het oog en bovendien zien we veel ooievaars.
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Tot onze verbazing zien we ook enkele hennepvelden langs de weg. Later lezen we in de 
krant dat die hennep gebruikt wordt voor thee en touw! 
Na de lunch op de Markt in Groningen rijden we richting Drenthe langs Peize op weg naar 
Roden. Daar worden we hartelijk welkom geheten door een praatgraag echtpaar met een 
efficient ingerichte woning. Zoveel slaapkamers in zo’n kleine woning, bijna niet te geloven.
Eten op het rustige dorpsplein.

DAG 3 Roden – Steenwijk 86 km
Weer door mooie landschappen, langs prachtige huizen. In Engelbert zijn we even afgestapt 
om het gerestaureerde kerkje te bekijken; als u een plaats zoekt om te trouwen, dan dáár.
Op naar Veenhuizen, voor een bezoek aan het voormalig dwanggesticht en gevangenis, 
bekend van ‘Het pauperparadijs’. Een vroege lunch omdat het begint te regenen en ja, 
daarna moeten we toch door, dus het regenpak aan. 
Van twaalf tot vier gestaag regen. Toch weer mooie paden in de bossen, soms erg zanderig 
, en langs de bosranden, door het Fochteloërveen, het weer lijkt beter te worden en dus de 
fietsen afgespoeld met water uit de vele regenplassen. Pleister van de e-bike houdt er mee 
op. Geen nood, An heeft bindertjes bij zich. 
Langs de bosranden zien we hele velden met bereklauw; ze lijken speciaal aangeplant, mis-
schien ter bescherming van natuurgebied?
Opeens houdt de e-bike op met ondersteunen. Omdat we in de buurt van Appelscha zijn, 
gaan we daar naar een fietsenmaker. Hij heeft geen verstand van het betreffende merk en 
toch doet de fiets het weer na het opvolgen van zijn adviezen. 
Het regent niet meer, maar 2 van ons zijn doornat: goedkope regenjacks blijken waarde-
loos, zo lek als een mandje, dankjewel HEMA en Lidl !!

DAG 4 Steenwijk – Hattem 70 km
In Steenwijk de kerk bekeken en Gerry vertelt nostalgische verhalen.
De omgeving is prachtig, het houdt maar niet op, mooie boerderijen en voortreffelijke fiets-
paden. Complimenten voor de LF-routemakers.
Koffie in Meppel bij de bakker, meteen broodjes voor de lunch onderweg, want het is heer-
lijk fietsweer, zon, beetje wind en aangename temperatuur.
We komen vroeg aan in Hattem, even een terrasje pikken en dan naar de slaapadressen.

DAG 5 Hattem – Zeewolde 
71 km
De lucht is grijs, lichte motregen. 
De omgeving is weer erg mooi
In Oldebroek stoppen we bij het 
kleine Boerderijmuseum, in de 
hoop op koffie. Twee vriendelijke 
dames noden ons naar binnen; een 
kopje koffie kan bijna niet zonder 
een snee krentewegge, dus wij 
zwichten heel snel voor dit aanbod. 
Heerlijk en onverwacht..
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Dan door naar Elburg, door smalle straatjes heen, over de brug richting Biddinghuizen.
Het blijft de hele dag afwisselend: motregen en druppen, dus regenpak aan , regenpak uit, 
want als het niet regent, is het te warm om het aan te hebben.
Lunch bij de golfclub Biddinghuizen, waar we enigszins opzien baren door onze fiets te 
parkeren waar gewoonlijk de golfstickroltassen staan opgesteld, maar binnen vertrekt men 
geen spier. Gerrie komt nog een oude klasgenoot tegen. Lunch dus en door richting Harder-
wijk met uitzicht op een woud van windmolens en weer een brug over naar het vasteland. 
In Harderwijk wat rondgekeken. Cathy heeft haar zonnebril laten liggen en de Hema biedt 
uitkomst.
Nu op naar Zeewolde. Toen dachten we dat we er bijna waren maar het bedoelde adres ligt 
buiten het dorp en TEASI taxeert de afstand op 12 km!
Langs het dorp om buitenwijken heen en dan over zeer goede fietspaden door uitgestrekte 
bossen tot aan de doorgaande weg richting Nijkerk. Nog 4,5 km te gaan. Tegen de wind in 
en doorfietsen.
Eindelijk de afslag naar links en daar ligt het logeeradres. Mooie kamers en de gastvrouw 
wil tegen betaling van een luttel bedrag voor een macaronischotel en een toetje zorgen. 
In de verre omtrek is er geen restaurant. Het klaart op en na het eten gaan we even een 
rondje lopen in de buurt.

DAG 6 Zeewolde-Baarn 70 km
Via Nijkerk naar Spakenburg, op het terras bespreken we wat we gaan doen. Baarn is zo 
dichtbij, dat we wel van de route moeten afwijken. Via Bunschoten naar Eemnes over de 
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Eemnesservaartdijk. Volop zon en een lekker windje. In Eemnes kopen we spullen voor de 
lunch die we op een pleintje met banken en schaduw opeten, met uitzicht over de velden en 
de vaart. Na de lunch steken we met het handbediende pontje over. 

We besluiten om met een heel grote omweg naar kasteel Groeneveld te gaan. TEASI leidt 
ons over de geadviseerde route naar het kasteel. An vertelt hoe ze daar vroeger als kind 
logeerde bij haar tante die met de boswachter was getrouwd. Ze slaagt er zelfs in om even 
in het huis te mogen kijken.
Daarna hebben we nog wat kilometers voor de boeg naar het logeeradres. Lekker gegeten 
in Baarn bij de Italiaan, geen pizzeria maar meer tapas op z’n Italiaans.
DAG 7 Baarn – Houten 67 km
Goed geslapen ondanks de plensbuien ’s nachts; ontbijt buiten op de veranda.
Weer is de afstand klein dus via Soestdijk naar Maartensdijk. Sterke wind schuin van voren.
Op verzoek van Cathy ( nostalgie) een omwegje langs Berg en Bosch, toen algemeen zie-
kenhuis, nu een verpleegtehuis en voor de rest bedrijven. Een uitgestrekt landgoed.
Via Maartensdijk en Hollandsche Rading naar Tienhoven ( Breukelen vonden we toch te 
ver). Over de fietspaden langs de Maarsseveense plassen naar Maarssen en lunch bij de 
Brasseur aldaar.Langs de Vecht, stoppen voor een ijsje bij Urel (nostalgie) en via de Malie-
baan terug naar Houten. Onze wegen scheiden zich bij de ingang van de voetbalvelden.
Afspraak voor evaluatie met een etentje - of omgekeerd - en plannen voor volgend jaar.
Al met al een zeer geslaagde fietsvakantie, ik kan het iedereen aanraden.
De LF- route staat heel goed aangegeven, het fietst veel meer ontspannen dan bij het 
gezoek naar knooppunten. Bij het afwijken van de route hebben we veel profijt van de 
TEASI. 
De logeeradressen van Vrienden op de fiets hebben we van tevoren gereserveerd (dank zij 
An en Gerrie). Je moet wel lid zijn van deze club, het kost 8 euro per jaar. Sommige adres-
sen fungeren ook als B&B.
Namens An, Cathy en Gerry,
Andrea van Mil
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Dolomietenmarathon 5 juli 2015 
Woensdag 1 juli 2015 is het zover. Mijn man Rutger en ik vertrekken naar La Villa. Onze 
drie kinderen zwaaien ons – met oma en opa – enthousiast uit. Ik kan me niet voorstellen 
dat als ik hen een paar dagen later terug zal zien, de tocht al achter de rug is. Vol verwach-
ting ga ik op weg naar de Dolomieten: zal het zo indrukwekkend zijn als iedereen beweert? 
Heb ik wel genoeg getraind? Is die Giau echt zo vreselijk? Hoe zal het dalen me afgaan? En 
tegelijkertijd voel ik enige spanning om niet te vallen. Er bestaan immers malloten genoeg… 
Donderdagochtend ben ik onder de indruk van het prachtige landschap waarin ik wakker 
word. We fietsen het Sella-rondje. Ongelooflijk, 4 passen in maar 55 kilometer. Dat is toch 
geweldig?! Na de Passo Campolongo, slingert de Passo Pordoi als een knikkerbaan omhoog 
met magnifiek uitzicht op de kenmerkende pieken van de Dolomieten. De Passo Sella blijkt 
vervolgens wat pittiger maar is korter. En de Passo Gardena is tenslotte een wat sprookjes-
achtige, glooiende klim met een schitterende afdaling. Met veel voldoening komen we terug 
in La Villa. 
Vrijdag gaat het gebeuren: de Giau! Voor mijn gemoedsrust wil ik hem al eens gefietst 
hebben. En jawel, wat een ding!! Rutger heeft me al gewaarschuwd dat hij vanaf de eerste 
meters strak omhoog gaat. En dat is zo. Onderweg ben ik dankbaar dat ik een fonteintje 
tref, een goed excuus om even af te stappen. Maar vervolgens komt toch ineens de pas in 
zicht. Helaas niet alleen de pas… maar geheel onverwacht ook donkere wolken. Oftewel, 
vlot afdalen. Dat gaat goed (ik begin het erg leuk te vinden!) maar op de Passo Falzarego 
barst het onweer toch los. We regenen zeiknat. Doorweekt komen we terug in La Villa. Nog 
nooit had ik het zo intens koud. Onder de douche geniet ik er desondanks van dat ik de 
Giau ben opgefietst! 
Na een rustdag op zaterdag, verschijnen we zondagochtend rond 06.00 uur aan de start. 
Wat een mensenmassa, wat een sfeer: de opwinding is merkbaar! Om 06.30 uur klinkt het 
startschot, samen met diverse helikopters, en gaat iedereen los. Tjonge, wat een feest: 
iedereen schiet de Campolongo op. Onderweg heb ik her en der aanspraak met andere 
Nederlanders. Samen genieten is nog leuker! Als ik de tweede maal de Campolongo op 
fiets, staat Rutger bovenaan ineens op me te wach-
ten, wat een verrassing!! Samen fietsen we het 
tweede deel. De Giau blijkt ook bij 36 graden Celsius 
toch goed op te fietsen. De mensenmassa geeft 
me klaarblijkelijk energie; ik peddel in mijn eigen 
trage tempo lekker omhoog. Eenmaal boven ben ik 
wederom heel voldaan. De Falzarego en Valparola 
vallen me vervolgens vies tegen: mijn pijp is leeg. 
Gelukkig is Rutger zoals altijd weer mijn grote steun. 
In de afdaling krijg ik maar liefst tweemaal een klap-
band, waarschijnlijk door de hitte. Die wisselt Rutger 
razendsnel, want we willen natuurlijk op tijd finishen. 
Dat lukt! Wauw, wat geweldig: 138 km, 7 passen, 
4230 hoogtemeters. Echt een te gekke tocht. Zeer 
trots showen we de dikke medaille de volgende dag 
aan onze kinderen. 

Lieke Hassink-Franke 
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Spinnen bij Body Business / Piazza Sports 
Veel clubleden spinnen in de winter. Dit is een leuke en sportieve manier om de winter net 
zo fit weer uit te komen als dat je er in ging. Voor wie het niet kent: Spinning is een indoor 
fietstraining in groepsverband. Tijdens de les neemt de instructeur jou mee in een trainings-
rit waarbij je - met enige fantasie - met de groep bergen beklimt en waarbij pittige sprints 
worden uitgevochten. De opzwepende muziek en dito aanwijzingen zorgen ervoor dat je 
je helemaal laat gaan. Voor het komende winterseizoen zijn de afspraken voor spinning bij 
Body Business en Piazza Sports weer gemaakt. 

Spinnen bij Body Business
Zoals bekend is Body Business onze clubsponsor voor de periode 2015-2020. Als je wilt kun 
je bij Body Business onbeperkt spinnen of andere sporten doen! In de spinningzaal staan 40 
nieuwe spinning fietsen. Het Body Business arrangement voor de WTC is als volgt:

• Half jaar winterabonnement van 21 september 2015 t/m 31 maart 2016. 
• Eén keer per week spinnen kost € 135,00. 
• Onbeperkt spinnen kost € 199,00. 
• Onbeperkt alle sporten kost € 237,60. 
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna en stoombad. 
• Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld. 
• Aanmelden en betalen doe je bij de balie van Body Business.
• Gratis intake Inbody-scan bij start winterabonnement en evaluatie Inbody-Scan aan het 

eind van het winterabonnement.  
• Je kunt kiezen uit 16 spinning lessen per week.
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• Regelmatig Spinning XL lessen op de zondagen, dit zijn extra lange lessen speciaal voor 
wielrenners.

• Regelmatig bekende beklimmingen met videobeelden onder leiding van een instructeur.
• Mogelijkheid om sport specifiek te trainen in onze fitness met deskundig advies van 

onze instructeurs (bij het onbeperkt sporten abonnement)
• Alle WTC leden zijn het hele jaar welkom voor een gratis proefles. Dit kun je afspreken 

bij onze receptie of bel: 088-5882112. Vermeld even dat je lid bent van de WTC.
• Op de donderdagavonden is er de mogelijkheid om wat langer na te borrelen. 

Net als vorig seizoen worden er ook dit seizoen geen speciale WTC uren ingepland, maar 
ieder kiest zijn/haar eigen favoriete uurtjes. Buiten de vaste lessen is het mogelijk om aan 
Virtual Cycling deel te nemen. Kijk voor het lesrooster op de Body Business website. 

Tot ziens bij Body Business! 

Piet de Boer 

Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports doet WTC Houten-leden dit jaar een extra scherpe aanbieding. 
Zie hieronder de details van het aanbod en de inschrijfprocedure. 
• Je spint op de nieuwste Tomahawk fietsen waarbij je op het beeldscherm wattage, rota-

tiesnelheid en hartslag kunt volgen.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad en de 

infraroodcabine.
• Bovendien: periodiek een speciale testles waarin je je maximale wattage meet en twee 

keer een Inbodyscan (meting van spier-, bot- en vetmassa).
• Eén keer per week spinnen kost € 135,00 voor 26 lessen, ingaande 21 september 2015. 

Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2016 worden ingehaald.
• Onbeperkt spinnen kost € 199,00 voor de periode 21 september 2015 tot 1 april 2016.
• Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één 

keer per week of onbeperkt wilt spinnen.
• Vervolgens dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports.
• De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te betalen. 

Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald.
• Op de donderdagavond staat Robin weer geprogrammeerd met lessen gericht op de 

serieuze én gezellige fietser. Maar ook bij de andere instructeurs is het heerlijk spinnen, 
op diverse niveaus. Houdt voor het lesrooster de website van Piazza Sports in de gaten. 
Daarin vind je ook de nieuwe Coach by Colour lessen van 30 minuten, die helemaal zijn 
afgestemd op de mogelijkheden van de nieuwe fietsen.

• In september zijn WTC Houten leden welkom voor een gratis proefles. Aanmelden doe je 
bij de receptie o.v.v. WTC proefles.

Tot ziens bij Piazza! 

Jeroen Piket
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Vooraankondiging WTC-clubweekend 2016
Voor toerleden juni 2016 in Sauerland

Het jaarlijkse weekend voor WTC-toerleden zal in 2016 worden gehouden in Sauerland. De 
organisatie van het weekend is in handen van Hanneke Wttewaall (expert reisorganisatie), 
Leon van Iersel (expert routeplanning) en mijzelf (ik mag dit stukje voor jullie schrijven). 
Wij hebben inmiddels toestemming van de toercommissie voor onze plannen. Onze eerste 
zorg is om een geschikte locatie in Sauerland te vinden en daar zijn we nu druk mee bezig. 
In beginsel gaan we uit van 17 tot en met 19 juni (het vertrouwde vaderdag-weekend), 
maar voor dat weekend geldt nu nog een voorbehoud (het zou dus ook het weekend ervoor 
of erna kunnen zijn), omdat we eerst de opties van verschillende hotels willen nagaan.Zodra 
onze keuze voor de locatie definitief is, volgt ook meer concrete informatie. Er verschijnt 
dan ook een intekenlijst op de website; ik verwacht dat dit in november of december het 
geval zal zijn. Hennie en Wibo hebben de afgelopen drie jaar op rij het WTC-weekend in 
Luxemburg georganiseerd. Hun concept en de uitvoering daarvan kreeg veel lof van de 
deelnemers. Ons streven is om dat beproefde concept ook in Sauerland weer toe te passen: 
we zoeken een fietsersvriendelijk onderkomen, dat op minder dan een halve dag rijden met 
de auto bereikbaar is en een goede uitvalsbasis biedt voor meerdere groepen en verschil-
lende routes met variabele afstanden en hoogtemeters. We fietsen dan ook weer op vrij-
dagmiddag, zaterdag en zondagochtend. Uiteraard kiezen we ook weer voor comfortabele, 
schone kamers zonder al teveel opsmuk, goed eten en liefst een zonnig buitenterras voor 
de welverdiende of om andere redenen te nuttigen versnaperingen.Dat was het voor nu. Als 
we meer weten, meld ik me weer!

Bert de Koning
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Sonja
Beste fietsmaatjes, Ruim een half jaar geleden kwam ik vanuit Tiel in Houten wonen om wat 
dichterbij mijn dochter en kleinkinderen te zijn. In het begin was het een moeilijke tijd want 
ik kende niets of niemand hier en het was bovendien ook nog winter. Toen het voorjaar 
begon ging ik mij oriënteren wat er zoal in Houten te doen is voor senioren, want ik wilde 
natuurlijk wel wat mensen leren kennen. Aangezien ik heel graag fiets ging ik kijken of er 
hier een fietsclub was en ja hoor die is er! Dus heb ik op de site gekeken voor wat informa-
tie en heb toen Riet gebeld en ze zei gelijk heel enthousiast kom vrijdag gezellig met ons 
meefietsen, het nieuwe seizoen is net weer begonnen! Je bent van harte welkom! Het was 
die vrijdag 13 maart wel erg koud, maar ik ben toch gegaan en wat mij gelijk opviel was dat 
de mensen zo leuk met elkaar omgingen. Nu ik wat langer bij de club ben heb ik ervaren 
dat het een hele actieve, gezellige, sociale groep is! Inmiddels ben ik mee geweest met 
de opening van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en afgelopen vrijdag 10 juli 
hebben we met het mooie weer na de dag- en middagtocht met z’n allen heel gezellig en 
lekker kersen gegeten. Bij deze wil de recreanten groep bedanken dat ze mij gelijk hebben 
opgenomen en hoop ik nog vele jaren met veel plezier met jullie te mogen fietsen! 
Groetjes van Sonja Nederpelt

Recreanten
Inleiding verslagen juli/aug 2015
Het was een actieve een gevarieerde periode. Het weer was over het algemeen zeer goed 
(op een uitzondering na). Naast de gewone middagritten waren we – zeer onverwacht en op 
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korte termijn – dinsdag 30 juni uitgenodigd bij de officiële opening van de nieuwe fietsbrug 
over het Amsterdam Rijnkanaal. Met ruim 30 recreanten vertrokken we vanaf het Plein 
via de tot nu toe gebruikelijke fietsroute naar de Plofsluis, waar naast de recreanten van 
de fietsclub ook toerleden en schoolkinderen uit Nieuwegein aanwezig waren. Ook de heer 
Prud’homme, voorzitter van de Tour de France, was op de Plofsluis. Later stapte hij in een 
boot om de officiële in gebruikneming te verrichten. Daarna gingen alle deelnemers de brug 
over en kwamen we weer aan de Houtense kant terecht, waar de happening werd afgeslo-
ten met een hapje en een drankje. Dit was een heel bijzondere middag. Daarnaast vond 
op 6, 8 en 10 juli de recreanten driedaagse plaats. (zie verslag hieronder), Op de laatste 
dag, 10 juli, hadden wij Fridolin van der Lecq gevraagd, bij het verlaten van de boomgaard 
waar we met de hele groep in de middagpauze kersen aten, actiefoto’s te maken voor de 
cover van het clubblad en de website. Op vrijdagmiddag 7 augustus hadden wij ons jaarlijks 
etentje bij de afsluiting van onze middagrit en op 14 augustus weer een dagtocht. Er waren 
diverse nieuwe recreanten die een tocht (mede) hebben voorgereden. Daarnaast was er 
op een van de tropische warme vrijdagen helaas een recreant die bij de terugkomst in het 
clubhuis door de hitte niet goed werd en door de opgeroepen ambulance naar het ziekehuis 
werd gebracht voor verdere controle. Gelukkig mocht zij ’s avond weer naar huis. Al met al 
dus een zeer actieve en gevarieerde periode. Ook het aantal enthousiaste nieuwe recrean-
ten is dit jaar goed toegenomen en ze vinden het allemaal gezellig bij onze club (zie inge-
komen stukje van Sonja). Wij kijken uit naar de laatste 2 maanden van ons fietsseizoen, 
Allemaal veel plezier nog. De recreantencommissie (Riet, Elly, Ria en Gerry).

Verslagen Recreanten
Vrijdagmiddag 19 juni Waar zullen we heen gaan was de vraag. Wij (Ria en Gerry) beslo-
ten om de lange tocht voor te fietsen. Het werd richting Wijk bij Duurstede. We vertrokken 
met 15 personen via Werkhoven, langs kasteel Beverweerd en over de Langbroekerwetering 
richting Overlangbroek, waar we even uitrusten bij de kerk. Dat duurde iets langer want het 
begon goed te regenen. Na ca. een kwartier was het bijna droog en gingen we verder naar 
Wijk. Daar hebben we koffie dronken bij restaurant `De Veldpoort`. We zaten lekker op 
het terras aan het water, maar we moesten weer verder. Terug via Trechtweg, ´t Goy en zo 
kwamen we weer bij ons clubhuis. We hadden ruim 40 km. op onze teller. Ria en Gerry
De korte route fietste (met 12 receanten) een ruim “rondje Houten”. Eerst via de Kruisweg 
richting Odijk en Bunnik en via de Parallelweg en de Marsdijk naar Mereveld, waar we op de 
Golfbaan een drankje dronken. Eigenlijk konden we daar niet terecht, omdat deze was afge-
huurd maar gelukkig kregen we toch toestemming. Daarna probeerden we via de Konings-
weg, het nieuwe “Mereveldsepad” te bereiken, maar helaas was dat tijdelijk afgesloten, dus 
terug naar de spoorwegovergang en via het (nu vernieuwde) fietspad naar Lunetten en de 
brug over de snelweg naar de Oud Wulfseweg terug naar het clubhuis, waar we met 25 km 
op de teller aankwamen voor nog een gezellig drankje. Riet en Elly

Vrijdagmiddag 26 juni Na een korte mededeling van Elly gingen we, voor de lange route, 
met 23 fietsers van start via het kanaal richting Nieuwegein, bij de sportvelden hielden we 
de 1ste pauze,via de Nedereindse weg naar de Nedereindse plas. Plotseling overstekende 
hondjes, gevolg een valpartij: Gerda had een schaafwond en een flinke blauwe plek,dus viel 
de schade gelukkig mee. Weer verder  naar IJsselstein en Vreeswijk waar we op een heel 
gezellig terras van een drankje hebben genoten. Daarna verder naar Tull en “t Waal het 
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Elpad naar de laatste pauze. Daarna via het kanaal richting clubhuis voor het praatje en het 
glaasje. Dat was het einde van  weer een prachtige fietstocht. Vera Kunner
De korte route gaat met 20 recreanten o.l.v. Herman langs het Amsterdam-Rijnkanaal, via 
het 2e Veld de Utrechtseweg oversteken en via Laagraven de brug over de snelweg over 
naar Lunetten. Daarna via leuke (voor velen nieuwe) fietspaden langs de forten van Lunet-
ten langs leuke fietsbruggetjes en Hoograven naar De Moestuin, waar we gezellig buiten 
een drankje dronken. Via de Uithof en Rhijnauwen weer terug naar Houten. Een prachtige 
tocht met heerlijk fietsweer. Herman bedankt! Elly

Zondagochtendrit 28 juni
Mooi en zonnig weer! Een goede opkomst: 22 recreanten. Herman fietste weer voor (samen 
met Ria) en nu richting Nieuwegein en IJsselstein naar de Nedereindse Plas, waar we heer-
lijk buiten konden koffie drinken. Daarna via Nieuwegein, Fort Jutphaas langs het Amster-
dam Rijnkanaal (voor een korte stop) terug naar het clubhuis. Nog even een drankje en 
andere bezigheden wachten op deze zondagmiddag. Elly

Verslag vrijdagmiddag 3 juli 2015
Op deze warme dag  toch animo om een stukje te fietsen er zijn nog 18 recreanten aanwe-
zig een is naar huis gegaan omdat ze het toch te warm had maar er was een beetje wind 
en de lange groep is als eerste vertrokken. Deze groep start toch nog met 10 personen, dus 
viel best mee. Gezellig groepje. We vertrokken via Het Rond naar Het Wulfse Bos en daarna 
via Rhijnauwen naar Zeist. Heerlijk om te fietsen als je maar niet stil ging staan, meest 
bossen. In Soesterberg wat gedronken bij Het Wapen van Soesterberg. Moeilijk om een 
plekje in de schaduw te vinden voor 10 mensen. Het werd 10 op een rij. Mooi gezicht. Via 
de bossen weer terug naar Zeist, over de Slotlaan en daarna weer voor Rhijnauwen gekozen 
(meest zonvrij). Nog even gestopt in Rhijnauwen en zo verder naar ons clubhuis. Toch nog 
bijna 40 km. en goed te fietsen ondanks het warme weer. Arie en Gerry 
De deelnemers aan de korte route vertrokken met 8 personen via de Achterdijk naar Odijk 
waar we doorheen zijn gefietst toen links om weer richting Bunnik, waar we bij het Wapen 
van Bunnik heerlijk op het terras wat hebben gedronken. Hierna zijn we weer de kant van 
Rhijnauwen op gefietst  waarna ze nog graag een ijsje wilden eten. Dat hebben wij bij 
Vroeg gedaan -erg lekker ijs, dat we in de boomgaard heerlijk op de bankjes hebben opge-
maakt. Hierna de laatste etappe  naar het clubhuis. Met een kleine 25 km. toch een fijne rit. 
Met groeten Ria en Riet

Recreanten Driedaagse 6, 8 en 10 juli
Deze driedaagse start op maandagochtend 6 juli om 10.00 uur bij het clubhuis. Deze eerste 
dag van onze driedaagse was de opkomst goed: 24 personen. Het weer kon niet beter, niet 
te heet en een lekker windje. We konden heerlijk in ons fietstenue fietsen, wat altijd een 
leuk gezicht is.

We vertrokken voor een rit van ongeveer 60 km. Eerst richting Driebergen, waar we bij Res-
taurant Chalet Klein Zwitserland een heerlijk kopje koffie gingen drinken. Het smaakte heer-
lijk, vooral omdat ze er een klein koffielikeurtje bij schonken. Na de eerste pauze weer in de 
benen en richting Leersum. Heerlijk door de bossen, prachtige omgeving. In de boswachte-
rij “Het Leersumse Veld” bij wat leuke bankjes, onze lunch gebruikt. Er waren niet genoeg 
bankjes voor ons allen, zo gingen er een paar op een deken zitten, wat een leuk picknick 
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gevoel gaf. Daarna weer op huis aan. Via Doorn en Cothen, waar we bij de kersentuin van 
Vernooij (hoe kan het ook anders) een lekker kersenijsje gingen nuttigen. Daarna was Hou-
ten weer vlug in zicht en hadden we er weer een fantastische dag op zitten. Bedankt aan de 
mensen die deze tocht uitgezet hebben. Nelleke.

Woensdagochtend 8 juli waren er – ondanks het slechte weer – nog een aantal recreanten 
naar het clubhuis gekomen voor onze 2e dagrit. Omdat voor de hele dag regen voorspeld 
werd besloten we niet te gaan fietsen. Hopelijk vrijdag beter!

Vrijdag 10 juli ging onze “weerwens” in vervulling. Het was prachtig weer. We vertrokken 
met 27 mensen om 10 uur van het clubhuis voor de derde recreantennrit, tevens de kersen-
rit, wij gingen richting Amelisweerd naar de Bilt alwaar wij koffie drinken bij “JOOS” waar we 
een warm welkom kregen. “JOOS” is nieuw, het ziet er mooi uit, lekker koffie op terras. Het 
weer is top een heerlijke temperatuur en het zonnetje erbij, vervolgens gaan we richting 
Hilversum, maar daar komen we niet. Dus de polder in met zijn wijde blik, de natuur lacht 
je toe, ze is prachtig, zo ook schitterde de watergentiaan in de zon en die lagen als kleedjes 
mooi uitgespreid  op het water. Ik word daar heel blij van, de groene kikker ook, zij gebruikt 
de bladeren als platvorm om vliegen te vangen, de watergentiaan lijkt erg op de gewone 
lelie, maar de bloem heeft gekartelde bladeren, en zo was er nog veel meer schoons te 
beleven in het water en langs de weg.
Onze voorrijders An en Gerry loodsten ons naadloos naar de Maarseveense plassen waar 
we neerstreken om te lunchen, heerlijk aan het water, en kan ik eindelijk in mijn zalm-wrap 
klimmen (ondertussen had ik behoorlijk trek gekregen), mijn buurman verwent zichzelf 
met tussen zijn brood gebakken eieren, vind ik ook favoriet. Na een kleine plasstop bij de 
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pannenkoekenbakker gaan we door, niet helemaal de zelfde weg terug, maar plots ja, sta ik 
weer tegenover “JOOS” nee we gaan er nu niet binnen, ‘t is de laatste stop voor de kersen, 
ik schil daar nog een appeltje uit Groenlo (midweek) eindelijk is hij rijp. Als we Bunnik door-
rijden zien we onder het viaduct uitkomende een groepje (ik dacht aan de smurfen) aan de 
overkant voor het stoplicht staan, komt me zo bekend voor, en ja het zijn onze fietsmaat-
jes van de middaggroep. De middaggroep vertrok om 13.00 uur met 25 recreanten voor 
de “kersenrit” (eveneens bij Herman Peek in Odijk). De groep was even verbaasd toen de 
route in eerste instantie naar ’t Goy en daarna in westelijke richting naar het Amsterdam 
Rijnkanaal ging. We moesten immers naar Odijk. Maar al snel werd duidelijk dat de route 

via de Heemsteedseweg naar de Marsdijk ging en vandaar via de Parallelweg richting de 
oversteek in Bunnik en bij de stoplichten zien we de groep van de dagtocht uit de richting 
Bunnik komen. Een gejuich van welkom stijgt op aan beide zijden van de weg en weldra is 
de kersen-boomgaard in zicht (waar Fridolin al klaar staat om de eerste foto’s te maken) en 
schuiven we allemaal aan tafel waar voor een ieder een  grote schaal kersen wordt voor-
geschoteld . Na het heerlijk smullen stappen we weer op (dagtocht- en middagtocht- deel-
nemers met elkaar, zodat het een grote groep wordt). Het is nu nog een klein stukje en we 
showen op de fiets met ons mooie nieuwe tenue voor de camera van onze eigen fotograaf 
Fridolin. De foto’s zijn bedoeld voor de cover van het clubblad en voor de website. Terug-
gekomen heeft de dagtocht dik 50 km op de teller en de middagrit ongeveer 30 km. We 
babbelen nog even na in het clubhuis met een hapje en een drankje. Willy Meyer
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Vrijdagmiddag 17 juli was het weer prima, alleen wel een erge stevige wind (soms oplo-
pend tot windkracht 5 tot 6). De korte route ging vandaag (o.l.v. Herman en Joop) met 18 
recreanten via het Centrum van Houten naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar de nieuwe 
Heemsteedsebrug over (met pal wind tegen, dus dat was zwoegen) naar Nieuwegein en via 
de blauwe brug en de Utrechtsestraatweg weer naar het Amsterdam Rijnkanaal, maar dan 
aan de kant van Papendorp. Via de Clausbrug staken we het kanaal over en toen richting 
Ikea, waar onze koffiestop werd gehouden. Dat was voor ons wel een nieuwe en bijzondere 
lokatie! De koffie was prima en lekker goedkoop. Daarna via Kanaleneiland richting Lunet-
ten en verder door naar Houten en terug naar het clubhuis. Het was een leuke en zeer ver-
rassende route, waar we plaatsen tegen kwamen waar de meesten van ons nog nooit waren 
geweest. Herman bedankt! Elly
 
Voor de lange route vertrekken Ans v.d. Dop en Janny Prins richting Marnemoende met 22 
personen. Via de Nedereindseweg naar  de Meerndijk, niet rechtsaf naar de Meern, maar 
linksaf richting Montfoort. De Hollandse IJssel over, linksaf, verderop links over fietspad door 
de weilanden naar Marnemoende voor de koffiestop. Daarna via Achtersloot, IJsselstein, 
Paardelaan, fietspad langs de IJssel door park Nieuwegein, waar wij bij de oude brug in 
Juthaas weer even stopten voor een ijsje. Met 40km waren wij weer terug bij het clubhuis 
waar gezellig nog wat wordt gedronken. Ans & Janny 

Vrijdagmiddag 24 juli Een dag met bijna ideaal fietsweer. Niet te warm en weinig wind. 
Totale opkomst 40 recreanten. De korte route vertrok met 25 recreanten via de Rietdijk en 
de Tiendweg naar de Schalkwijkse Brug en vervolgens via het Tetwijksepad naar de Achter-
dijk in Schalkwijk. De drankjespauze hielden we bij Werk aan de Korte Uitweg. Dit jaar voor 
het eerst. Nu het overgenomen is door Reinaerde is het allemaal goed opgeknapt. We kon-
den heerlijk buiten zitten. Vervolgens over de Lekdijk richting van de nieuwe fietsbrug over 
het Amsterdam Rijnkanaal terug Met 30 km op de teller kwamen weer in het clubhuis (waar 
we snel gezelschap kregen van de lange route ) en dronken nog een drankje. Riet en Elly
Er waren 15 deelnemers voor de lange tocht. Deze ging o.l.v. Gerda en Arie van Prooijen 
langs tuinarchitectuurpark Makeblijde via oud Wulven en Vechten naar Rhijnauwen. Ver-
volgens via Rijnsoever richting Zeist over de Koelaan. Daar sloegen we af en gingen over 
de Tiendweg en Bunsinglaan naar Zeist-Kerckebosch. We fietsen door Hoog Kanje langs 
het grote woongebied dat geheel in beweging is. Alle oude flatgebouwen worden gesloopt 
terwijl gelijkertijd overal nieuwbouw wordt gepleegd. Door het bos-en heidegebied van 
Hoog Kanje reden we naar Austerlitz, waar we pauzeerden bij restaurant Het Plein, bij velen 
beter bekend onder de vroegere naam “Bonaparte”. Daar dronken we onze koffie en thee 
en- jawel- werd er door enkelen bitterballen gegeten. Door het bosfietspad reden we daarna 
naar de Traai, richting Driebergen. Vóór “Klein Zwitserland”sloegen we af om via het smalle 
fietspad door de bossen in ganzenpas naar de Arnhemse Bovenweg te fietsen. 
Van daar langs het station Driebergen naar Odijk. Daar volgden we de singelroute en was 
ook onze laatste pauzestop. Via Werkhovenseweg en Burgweg bereikten we de Achterdijk 
en daarna de gerenoveerde Rijsbruggerweg die we volgden om eens te ontdekken hoe het 
is geworden bij de nieuwe weg en fietstunnels die er zijn gekomen. Om even over half vijf 
bereikten we na 38 kilometer het clubhuis. Een klein buitje in de laatste kilometer verhin-
derde niet dat we konden terugzien op een mooie tocht. Gerda en Arie
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Zondagochtend 26 juli Voor deze maandelijkse zondagochtendrit waren 14 recreanten 
gekomen. Na het slechte weer van zaterdag,( met de stevigste zomerstorm ooit) was het 
weer helemaal omgeslagen. Lekker zonnetje en goed fietsweer. Onder leiding van Joop en 
Elly fietsen we via de Wickenburgseweg naar ’t Goy richting Cothen. Via de Watertorenweg 
vervolgens naar De Zuwe en de Langbroekerwetering. Bij theetuin De Oude Koestal genoten 
we in de zon van onze koffie enz. Daarna terug naar de Langbroekerwetering en via Odijk 
naar Bunnik. Daar oversteken naar de Parallelweg en door het Houtense bos terug naar het 
clubhuis. Daar nog even in de zon genoten van een drankje. Joop en Elly

Vrijdagmiddag 31 juli vertrokken we (Gerda en Ineke) in het zonnetje voor de lange route 
met 25 fiets(t)ers. We gingen door Houten-Zuid richting het Amsterdamrijnkanaal. Hier 
fietsten we de fiets(t)ers van de korte route achterop. Dat werd dus even wat langzamer 
fietsen, maar gelukkig sloegen ze rechtsaf richting Heemsteedseweg, waardoor wij weer in 
ons eigen tempo de weg konden vervolgen naar de Plofsluisbrug. We gingen na de 1e brug 
links naar beneden naar het Sluispad langs het Lekkanaal. Daarvandaan fietsten we naar de 
Beatrixsluis waar de 1e pauze was. Er stond toen al ruim 10 km op de teller. We vervolgden 
onze weg over de Lekdijk naar de Viaanse brug. Daar gingen we linksaf langs Vianen over 
de dijk richting Hagestein, waar we heerlijk buiten op het terras genoten van een drankje. 
Hierna via het Veld, de steile Diefdijk op(puf, puf), de Lange Meent en de Prijsseweg rich-
ting Culemborgse pont, waar we een pauze hadden, omdat de pont net naar de overkant 
was vertrokken. Na het overvaren fietsten we door Schalkwijk en via Houten-Zuid kwamen 
we bij het clubhuis, De teller stond op 42 km. Gerda en Ineke van Wijk
De korte route ging met 21 recreanten o.l.v. Herman en Joop over Het Rond naar het 
Imkerspad en het Thiellandspad ,de Heemsteedseweg en de Overeindseweg naar de nieuwe 
fietsbrug (Heemsteedsebrug). Daar rechtdoor langs het Lekkanaal naar de Lekdijk. Via het 
Eikenlaantje de dijk af naar de LinieLanden, waar we lekker buiten wat konden drinken. 
Daarna via de Waalseweg, de Achterdijk en de Tetwijkseweg weer naar Schalkwijk en over 
de Schalkwijksebrug. Met goed 30 km op de teller zijn we weer bij het clubhuis. Herman en 
Joop bedankt!

Vrijdagmiddag 7 augustus Op deze eerste vrijdag in augustus, hebben wij aansluitend 
aan onze fietsritten, zoals gebruikelijk een etentje in het clubhuis! Tot nu toe was dit een 
barbecue, maar bij vaststelling van het nieuwe zomerprogramma is afgesproken dat we 
eens wat anders doen. Alie, Greet, Nelleke en An (door ziekte is An vanmiddag helaas niet 
aanwezig) hebben hiervoor het voortouw genomen. Wij zijn benieuwd wat er komt! 
Het is heerlijk weer! Totaal zijn 46 recreanten naar het clubhuis gekomen om eerst een rit 
te fietsen. 23 recreanten gaan mee met Riet en Elly voor de korte rit. In ’t Goy krijgen we 
een paar koude douches (past mooi bij het warme weer!) door de sproeiers in de boom-
gaarden. Via de Goyer Brug naar de Lekdijk en vervolgens naar Wijk. De korte route gaat 
naar de Pruimengaard. Daar gezellig een drankje en even de boomgaard door om naar de 
prachtige kunstwerken te kijken. Daarna via Cothen en Werkhoven terug naar het club-
huis, met 32 km op de teller. Voor de lange route had Marian Vermeulen wel een idee en 
deze bljkt dus ook naar Wijk te gaan. Via ’t Goy de dijk op (het blijkt daar dat we allemaal 
richting Wijk gaan, want bij onze eerste stop komen we elkaar al weer tegen!). In Wijk gaan 
we achter het kasteel langs (sommigen waren daar nog nooit geweest) richting Cothen. 
Bij de forellenvijver even wat gedronken. Het was niet te harden om buiten te zitten, dus 
maar naar binnen. Daarna door Cothen richting ’t Goy. Het was de bedoeling om langs de 
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Kanaaldijk naar de brug van Schalkwijk te fietsen, maar de weg was afgesloten, dus over de 
Zuwedijk terug naar Houten. Onderweg kregen we nog een opmerking dat je wel kon zien 
dat de groep bij elkaar hoorde door de shirtjes. We waren dit keer iets eerder terug dan de 
korte route (maar die hebben weer langer gepauzeerd in de Pruimengaard). Waarschijn-
lijk roken we de patat al). Rond 17.00 uur starten we met het eten! Er is een Snackkar 
geplaatst achter het clubhuis. Na ons eerste drankje is de patat klaar en kan iedereen een 
portie halen. Daarna ook diverse snacks, zoals kroket, fricandel, bamihap, kaassoufle en 
vegetarische burger.
De dames hebben daarbij ook nog gezorgd voor salade. Er waren ook tafels een stoelen 
buiten klaargezet maar de meesten bleven toch binnen zitten i.v.m. zon en warmte. Het was 
heel gezellig en geanimeerd. Als toetje werden we nog verrast door een ijsje! 
Alie, Greet, Nelleke en An: jullie hadden het prima voor elkaar! Bedankt voor de goede 
voorbereiding en alle goede zorgen. Ook de overige recreanten die door hun hulp aan het 
slagen van deze middag hebben bijgedragen: hartelijk bedankt!

Vrijdag 14 augustus, dagtocht Een tiental moedigen verzamelden zich om 10.00 uur op 
14 augustus voor de dagtocht, waarop het weer alleszins mee viel (na een stormachtige 
nacht) en het heerlijk fietsweer was. De tocht ging via de Koningsweg naar Utrecht en daar 
door de oude binnenstad met voor velen nog bekende plekjes en herinneringen. Koffie was 
er op het terras aan het water bij café Weerdzicht. Daarna werd de tocht vervolgd via het 
Zandpad naar Oud Zuilen en vandaar naar de Maarsseveense plassen met mooie fietspaden 
langs de plassen. De volgende plaats waar we doorheen fietsten was Oud Maarsseveen en 
vandaar naar Tienhoven. Via Breukelerveen bereikten we daarna het prachtig tussen de 
plassen gelegen Muyeveld, waar we op de parkeer/picknickplaatsonze lunch konden gebrui-
ken, geholpen door de altijd hongerige eenden.
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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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Na de lunch vervolgden we de tocht via Boomhoek en Nieuw-Loosdrecht naar de Hilver-
sumse heide die, hoewel het nog wat vroeg in het jaar was, al een mooie paarse kleur 
vertoonde. Tijd voor een paar foto’s en er even van te genieten. Het volgende deel van de 
tocht voerde een kilometer of 8 door de bossen naar de uitspanning Mauritshoeve, waar 
we een half uurtje met koffie, thee of fris op het terras doorbrachten. Hierna ging het nog 
een paar kilometer door de bossen naar Bilthoven en vandaar via de Soestdijkse Straatweg 
en de Bilt naar de fietsbrug over de snelweg. Na nog een korte stop bij kasteel Oostbroek 
via de Rijnsoever en Rhijnauwen, over de Marsdijk en door het bos Nieuw-Wulven naar het 
clubhuis waar we om 16.20 uur aankwamen om samen nog wat te drinken en na te pra-
ten. Uit het gemiddelde van de verschillende tellers bleek dat we deze dag 65 km hadden 
gefietst. De deelnemers(sters) zagen met genoegen terug op een geslaagde tocht. Arie
Voor de middagrit waren er nog 12 recreanten naar het clubhuis gekomen. (In totaal dus 
een veel lagere opkomst dan we de laatste tijd gewend zijn). De rit ging o.l.v. Riet en Joop 
via ’t Goy naar Cothen (Het Oude Raedthuis) voor onze stop. Heerlijk in de zon buiten geze-
ten. Vervolgens via Cothen, de Trechtweg en de Ossewaardseweg naar de Leemkolk en via 
Werkhoven terug naar het Clubhuis. Toch weer 31 km op de teller. Elly

Vrijdagmiddag 21 augustus Totaal weer 38 recreanten en prima fietsweer. Voor de lange 
route gaan 22 recreanten mee met Mieny en Gerda met bestemming St. Helenaheuvel in 
Doorn. De rit verloopt niet helemaal zonder problemen. In Odijk is er een kleine aanrijding 
+ valpartij. Ook zijn er onderweg delen met modder (waar het normaal droog is) door de 
vele regen, waardoor het zwaar fietsen is (of vermijden?). Toch verloopt het verder prima 
en de deelnemers zijn rond 17.00 uur terug in het clubhuis met 37 km op de teller. 

De korte route fietst met 16 recreanten (met als voorrijders Riet en Elly) een “rondje 
Houten”. Eerst richting ’t Goy, via de Wickenburgseweg naar het Amsterdam Rijnkanaal. Bij 
het rustpunt aan de Veerwagenweg drinken we wat en kunnen even lekker relaxen. Hierna 
haakt Riet af en fiets de rest van de groep door via de Heemsteedseweg en het Houtense 
Bos terug naar het clubhuis. Om 16.00 uur zijn we terug met toch nog 30 km op de teller!
Elly
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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

Van de Redactie
Dennis Odijk fietste de complete tour de France! Lees zijn indrukwekkende verslag op de 
site. Klik op: forum: Vakantieverhalen - Tour de France - rijden - Volbracht 
Waarschuwing: ga dit nou niet nadoen, zelfs het lezen van dit verslag kan enorme spierpijn 
veroorzaken.

En als je dan toch op homepage van de site bent: klik eens op de foto wtc-er van de week. 
Zelf wtc-er van de week worden? 
Stuur een foto met een verhaaltje naar: webmaster@wtchouten.nl
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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



33 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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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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Start Looptraining
Ook dit jaar is er gedurende de herfst en winter weer looptraining op de dinsdagavond.  
Op dinsdag 15 september om 20:00 uur is de eerste training vanaf het clubhuis.
Het hardlopen is een uitstekende manier om gedurende de winter lekker buiten je conditie 
bij te houden, het kost maar weinig tijd en het kan met elk weertype ! 
Lopen in een groep is ook gezellig en je hebt het gevoel dat het makkelijker is dan in je 
eentje.

De training op dinsdagavond ziet er als volgt uit;
De eerst tien minuten wordt er rustig ingelopen om de spieren op te warmen, daarna rek-
ken en strekken en een intervalloop.  
De minder geoefende lopers gaan daarna terug naar het clubhuis.  
Met de geoefende lopers wordt vervolgens een duurloop van ongeveer een half uur gelopen. 
Het tempo van de groep is zodanig dat iedereen kan meekomen. 
Graag wil ik je uitnodigen om het eens te proberen!

Hierbij alvast een paar tips om je loophouding te verbeteren;
• Houd je hoofd rechtop.
• Schouders naar beneden.
• Schouders niet scheef houden.
• Je armen bewegen vanuit je schouders.
• Laat je torso niet te veel meedraaien.
• Zorg dat je voet die landt niet voorbij je knie komt.
• Een mooie hardlooppas hoor je nauwelijks.
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Trainingsschema om vanaf vandaag alvast voor jezelf te oefenen.

Week Training Omschrijving
1 1 3x (5 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

2 3x (7 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

2 1 3x (8 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

2 15 min hardlopen

3 3x (9 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

3 1 3x (10 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

2 20 min hardlopen

3 3x (11 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

Hardlooptempo moet een comfortabel, rustig tempo zijn. 
Vergeet niet de warming-up en de cooling-down.

Vanaf 15 september iedere dinsdagavond looptraining.
Van 20:00 tot 21:00 uur 
Groet, Remy Thijssen

Wat ga ik fietsen? De Mount Ventoux of niet!
De meeste WTC’ers zullen het wel herkennen: ‘wat ga ik volgend jaar fietsen? Minstens 
5000km, een toertocht, het clubweekend, de standplaats, de Teuto of nog een uitje met een 
aantal close vrienden?’ In de loop van 2014 bleek dat al deze opties in mijn agenda kwamen 
te staan.
In het begin van het fietsseizoen van het jaar 2014 kwam R.v.R. uit H. met het idee om 
ergens in 2015 de kale berg, de kale reus, de berg des doods ofwel de Mount Ventoux te 
beklimmen. M.S. ook uit H. riep meteen: “Ik ga mee!” “ Ik ga ook mee” riep ik er achter 
aan met de gedachte ‘een leuk idee maar daar zal het wel bij blijven.’ Een andere M.S uit 
H., onze eigen vriendelijke reus, had er ook wel oren naar. De andere aanwezigen zwegen. 
Wisten zij niet of het wel in de agenda paste of beseften zij dat het hier ging om de berg 
des doods?
In het begin van 2014 bleef het idee steeds terug komen. Ik besloot dat profiel van die 
berg eens op te zoeken, maar dat had ik beter niet kunnen doen. De eerste slapeloze nacht 
diende zich aan. Er zouden er nog meer volgen. Gelukkig was het nog slechts een idee. 
Vervolgens kwamen de eerste georganiseerde ritten op de WTC website te staan. Het club-
weekeinde 2015 zou wederom in Vianden plaatsvinden. Een fantastisch fietsgebied en zo 
goed door Hennie en Wibo in 2014 georganiseerd. (Wie gaat dat in 2016 overtreffen? Een 
zware opgave voor de nieuwe organisatoren.) Aangezien ik dit niet wilde missen heb ik mij 
snel ingeschreven. Kort daarna stond ook de Teuto 2015 op de website waarvoor ik mij ook 
snel heb ingeschreven. Net zoals in 2014 werd het vriendenweekeinde ook weer georga-
niseerd. Ook de locatie zou hetzelfde blijven: een schitterend huis met binnenzwembad 
wat in 2014 nog niet klaar was, maar dat zou in 2015 toch wel zo zijn? Mijn agenda voor 
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2015 raakte aardig gevuld. Zo links en rechts hoorde ik ook geruchten dat de standplaats 
voor 2015 Morzine Frankrijk zou gaan worden. “Zeker ook naar toe gaan Leon, want het is 
zo mooi daar” zegt mijn Gerda. Zij heeft daar vijftien jaar geskied. De geruchten klopten 
inderdaad, het wordt Morzine.
Het nieuwe jaar 2015 begon. De Mont Ventoux JA-zeggers bleven aan het idee werken en 
de twijfelaars bleven twijfelen. Ook in dit jaar is de berg des doods nog steeds de berg des 
doods. Als wij dit idee willen realiseren dan moet er wel een plan komen! Wanneer moet het 
gaan gebeuren? Voor het club weekeinde of erna? Uiteindelijk kozen we voor een week na 
het clubweekeinde. Ja, het zou dan toch echt gaan gebeuren. R.v.R. heeft in de derde week 
van juni een zespersoonshuis in Flassan gehuurd. Flassan is een een pittoresk dorpje op ca 
6 km van de Mont Ventoux. Ik kon niet meer terug, dus begon ik aan de voorbereiding. Niet 
te veel kilo’s erbij in de donkere maanden en regelmatig trainen op de Tacx en yoga met 
mijn dochter Anne.
Het echte fietsseizoen stond in maart weer voor de deur en die begint meestal met de Joop 
Zoetemelk Classic. Dit is een zware toertocht door de altijd aanwezige wind in het polder-
landschap, maar wel een goede training voor alles wat nog komen gaat. De rest van het 
voorseizoen wat minder kilometers gemaakt door het onstuimige weer. Dan is de geplande 
reis naar de Eifel al weer daar. Hier hebben we mooie fietstochten gemaakt met redelijk 
wat hoogtemeters. Helaas was er geen water in het zwembad. Vervolgens vlogen de dagen 
voorbij. Ter voorbereiding voor de beklimming gingen we ook nog naar de film ‘Mont Ven-
toux’. Zou het helpen? H.W. ook uit H. meldde zich om mee te gaan. Het genootschap bleef 
echter uit 4 personen bestaan omdat de grote vriendelijke reus wegens omstandigheden 
zich moest afmelden. Op naar Vianden waar een groot aantal WTC’s genoten hebben van 
het clubweekeinde. H.W. ging vanuit Vianden door naar haar ouders in Frankrijk. De bedoe-
ling was dat we haar bij het huis in Flassan weer zouden ontmoeten.
Ik rijd de Ventoux op. Wat steil! Ik wil lichter schakelen maar geen kransje meer beschik-
baar. Hoe ga ik dit redden? Het wordt zwaarder en zwaarder! Plots schrik ik wakker. De 
wekker geeft aan dat het 3 uur in de nacht is. Ik ben nog in Houten. Het is de dag van ver-
trek. R.v.R. en M.S. staan stipt om 4 uur voor de deur. De reis verloopt zeer voorspoedig. 
Van M.S. weinig last; ze slaapt het grootste gedeelte van de reis en af en toe zingt ze een 
deuntje met de muziek mee. Van veraf zie je de kale berg al liggen. Wat een puist! Bij het 
huis aangekomen staat H.W. ons al op te wachten. Ze heeft de sleutel in ontvangst geno-
men. Het is een leuk huis. Natuurlijk gaan we als eerste WIFI instellen, maar AAAAHHHHH 
die is er niet!!!! Dat is bijna nog erger dan dat bergje beklimmen. Van de schrik bekomen 
gaan we dan maar zoveel mogelijk proviand in slaan. ’s-Avonds wordt er besproken wan-
neer we de berg op gaan. Hoewel het weer mooi wordt, zou er wel veel wind kunnnen 
staan. Het wordt woensdag. R.v.R. en ik hebben thuis een aantal ritten voorbereid. Een 
van de ritten gaat door de Gorges de la Nesque; een schitterende omgeving (een aanrader 
voor een ieder die daar in de buurt verblijft). De woensdag is aangebroken. Het belooft een 
erg warme dag te worden dus we gaan vroeg op pad. Gelukkig staat er nauwelijks wind en 
hopelijk is dat op de top ook zo. Je kunt via 3 verschillende kanten de berg op; wij beginnen 
in Bédoin aan onze beklimming. Allemaal moeten we nog even een zenuwplasje doen en 
dan gaat het beginnen. De eerste 6 km is het nog niet zo steil en blijven we bij elkaar fiet-
sen. Een Engelsman passeert ons met een redelijk tempo. Zou hij wel weten waar hij fietst? 
We rijden het bos in, waar het 10 km à 10% is. Vervolgens fietsen wij op eigen tempo 
omhoog. Ik schakel naar het lichtste kransje, 34x32. Hier moet ik het mee doen tot na het 
bos, want dan wordt het minder zwaar heb ik van horen zeggen. De Engelsman pikken we 
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al weer na een paar honderd meter in het bos op. Uitgeput staat hij langs de kant van de 
weg. Toch niet goed voorbereid?! Mijn blik gaat op oneindig; meter na meter gaan onder 
mijn fiets door. Steeds kijk ik op mijn Garmin hoever het nog is. “Niet doen, niet doen!” 
zeg ik hardop tegen mijzelf. Plotseling passeert een jonge wielrenner mij. Staande op de 
pedalen en buitenblad geschakeld scheurt hij naarboven. ‘Hij is nog jong,’ denk ik. Niet op 
letten en eigen tempo blijven rijden. Er lijkt geen einde aan te komen. Ik moet toch bijna de 
kale vlakte bereiken want DAAR wordt het makkelijk. Meter na meter klim ik verder. R.v.R. 
en M.S. hebben mij achter gelaten. Dan komt eindelijk de verlossing: het einde van het 
bos. Er staat gelukkig nauwelijks wind maar veel makkelijker vind ik het nu ook weer niet. 
De laatste 7 km na Chalet Renard blijven steil, 7-9%. Ik passeer het Simpson monument. 
Ik knik met respect, echter stop ik niet. Het moet lukken om zonder te stoppen de top te 
bereiken! Een aantal professionele fotografen staan langs de kant van de weg en duwen 
hun kaartje achter in mijn fietsshirt. Het is nog een klein stukje. Voor mij zie ik M.S. weer 
rijden. En daar is het dan de top waar we al die tijd naartoe hebben geleeft. R.v.R. en M.S. 
staan mij juichend op te wachten. Een gevoel van verlichting gaat over mij heen. Wat ben 
ik ontzettend trots op mijzelf! Ook H.W volgt na enkele minuten. Met zijn vieren hebben wij 
een uitzonderlijke prestatie geleverd! 
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Na het vieren van deze prestatie gaan H.W. en ik afdalen naar Malaucène. R.v.R. en M.S. 
gaan terug naar Bédoin. Na een drietal km zien we tot onze grote schrik dat ze de weg aan 
het asfalteren zijn en dat er tevens steentjes zijn gestrooid. Niet te fietsen dus. Gelukkig 
komen we na een tijdje weer gewoon oud asfalt tegen. Zo goed als mogelijk verwijderen 
wij de stenen en het asfalt van de fiets en en zetten wij de afdaling weer in. Uiteindelijk 
komt iedereen weer veilig bij het huis aan. Samen hebben we nogmaals onze overwinning 
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uitgeschreeuwd. Uiteraard hebben we het natuurlijk ook met de nodige versnaperingen 
(lees: drank) gevierd. Wat valt er na dit hoogtepunt nog te vertellen van de reis? Misschien 
toch nog twee dingen. De dag na de beklimming een uitrij-rondje gepland maar dit pakt 
anders uit. Immers moet er ook nog een soort van wedstrijd gehouden worden. Tenslotte 
blijven wij WTC-renners. Dat wedstrijdje bestond uit wie het verst kersenpitten kon spugen, 
aangezien wij een kersenboomgaard passeerden. Wie er gewonnen heeft is niet duidelijk! 
R.v.R. heeft zeker niet gewonnen! Hij werd gediskwalificeerd wegens overschrijding van de 
witte lijn. 
De laatste dag besluiten wij nog een keer de kale berg omhoog te fietsen vanuit Sault ofwel 
de ‘makkelijke’ kant. Na een week van veel plezier en afzien zit het avontuur er op en zijn 
we zijn weer veilig thuis. De andere uitdaging, standplaats Morzine, ligt bij het uitkomen 
van dit clubblad inmiddels ook achter ons. Ook daar zijn heel wat verhalen over te vertellen 
maar dat laat ik graag aan anderen over.
Graag wil ik mijn Ventoux vrienden danken voor deze onvergetelijke ervaring.
R.v.R. = Ron van Rosmalen. 
M.S. = Maria Slootmaekers
H.W. = Hanneke Wttewaall

Leon van Iersel
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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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Activiteiten recreanten 3e kwartaal 2015
Vertrek vanaf clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek en clubweekend). Bij mid-
dagritten 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 Rit 
nr

Vertrek Bijzonderheden

vrijdag 04-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 
Raalte

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

zondag 20-sep 45 10.00 uur ochtend-/herfstrit/barbe-
cue fietsclub

clubkleding

vrijdag 25-sep 46 13.00 uur  

zaterdag 26-sep 47 11.00 uur Ride for the Hospice 
(toert.Krom.Rijn) 

clubkleding 

vrijdag 02-okt 48 13.00 uur  

vrijdag 09-okt 49 10.00 uur 6e dagrit/pannenkoeken, 
clubkleding

13.00 uur korte middagrit 
30 km

vrijdag 16-okt 50 13.00 uur  

vrijdag 23-okt 51 13.00 uur  

vrijdag 30-okt 52 13.00 uur sluitingsrit, 1 groep clubkleding

vrijdag 13 november 1ste winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) Daarna afsluitend 
etentje elders.

vrijdag 11 december 2e winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) wie kerstbuffet?
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Oktober
 1 Edith van den Tempel T
 1 Jan Goes R
 1 Willy Thijssen-van Riet R
 2 Michael Pullens T
 3 Ineke van Wijk R
 5 René van Aken T
12 Bruno van Veldhuizen T
12 Brigitte van Barneveld T
13 Erik Schermer T
13 Fernand van Drenth T
14 Frank van Ierland T
15 Ans van Oostrom R
15 Tim Sullivan T
17 Riek Beldman R
18 Nelleke Wallenburg R
18  Jeanne van Buren - 

Schuurman R
25 Hugo van Vliet T

26 Jan van de Kraak T
26 Pim Linschooten T
30 Bep de Klein R
30 Elise Winkel T

November
 3 Harrie Pol T
 6 André Mansveld T
 6 Jaap Schuurman T
 7 Rob Versluis T
 8 Gerard IJsseldijk T
 9 Cor Sluijk T
 9 Annemarie Baars T
10 Piet de Boer T
11 Co de Klein T
14 Leo Jongerius T
14 Wiebe Bekker T
17 Michael Baken T
19 Hans van de Veen T

19 Hennie Konig T
19 Wilbert van Schaik T
20 Maria Slootmaekers T
20 Stefan Peelen T
20 Bert van Veldhuizen T
21 Marcel Timmermans T
22 Ria Wieman R
22 Marc Nuijten T
23 Onno Flemming T
23 Farid van Booma T
23 Herman Lagé T
24 Ron Verweij T
24 Andrea van Mil R
26 Riet van Leeuwen R
28 Elly Kuiper R
28 Janneke Kirpestein T
30 Gerard Maat R

Verjaardagen

Nieuwe leden
• Marcel Embregts (Toerlid – 04.05.1980)
• Edith van den Tempel (Toerlid – 01.10.1973)
• Marianne Ebbe (Recreantlid) – 24-08-1939)
• Margriet van Esschoten (Recreant gezinslid) -04-09-1954)
• René van Aken (Toerlid) – 05-10-1968)
• Ans van Oostrom (Recreantlid) – 15-10-1943)
• Gerard Vreeswijk (Toerlid) – 06-03-1964

En dat brengt de teller van nieuwe leden in 2015 tot nu toe op 38.

Leden opgezegd
Johan Verdoold (miv 31.03.2016)

Dit brengt het totaal aantal (actieve) WTC leden op 352, waarvan 274 toerleden en 78 
recreantleden.

Ledenmutaties tot 22 augustus 2015
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