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Van de voorzitter

Niet ieder fietsseizoen heeft dezelfde start. Dit jaar vond ik het lastig om uit de winterslaap 
te komen. De lenterit was aan de koude kant en de weken daarna was er iedere zondag 
wel een weersverwachting die er niet prettig uitzag. Nu ben ik geen winterfietser. En in de 
zomer fietsen met winterhandschoenen, een extra jasje en overschoenen lijkt toch heel erg 
op fietsen als een Michelinmannetje, zeg maar winterfietsen. Kortom, ik heb dit seizoen 
nog niet iedere week op de fiets gezeten. En wellicht heeft het ook met het klimmen van de 
jaren te maken. Waar ik fietsen in wind en regen vroeger nog wel iets heroïsch vond heb-
ben, vind ik het nu gewoon koud en nat. 
Ik wil nu tijdens het fietsen kunnen genieten van het mooie landschap waar de tochten 
doorheen gaan. Als je zo ‘s ochtends vroeg op de dijk langs de Rijn richting Rhenen fiets, 
dan is het net of je een 17e eeuws schilderij van Jan van Goyen binnenrijdt. De kerktoren 
staat daar nog steeds te pronken op de oever. Of als je terug fietst naar Wijk bij Duurstede, 
dan lijkt het of je terug bent in de tijd van Jacob van Ruijsdael. De molen op de wallen van 
Wijk staat daar nog steeds. Een modern landschap met een lange historie. Wat verder terug 
in de tijd fiets je langs de hoofdweg van de late middeleeuwen. De Langbroekerwetering 
was dé aan- en afvoerroute van goederen van en naar Utrecht uit het pas ontgonnen land-
bouwgebied ten oosten van Utrecht. Een welvarend gebied, wat je nu nog kunt zien aan al 
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die kasteeltjes langs de wetering. Nog dieper de geschiedenis in zie je het oude gletserland-
schap zo liggen. Een machtige ijsmassa aan de noordkant van de Utrechtse Heuvelrug. Een 
doorbraak van een gletjersmeer door de stuwwal bij Darthuizen. Daarom kun je op die plek 
zonder te klimmen aan de andere kant terecht komen. Kortom, als je tijdens het fietsen een 
beetje om je heen kijkt, dan is er erg veel te zien.
Maar te weinig fietsen en teveel kijken heeft ook nadelen. Het is lang geleden dat ik mij van 
de groep heb laten afwaaien. Even niet goed opgelet. Klimmetje bij de sluizen van Wijk bij 
Duurstede (of eigenlijk die van Rijswijk) naar boven, afslag naar links tegen de wind in waar 
ik verwachtte dat we rechts zouden gaan met wind in de rug. En dan is er ineens een gat. 
Ik kreeg het niet meer dicht gereden. Iets later een telefoontje vanuit de groep dat ze mij 
kwijt waren geraakt. Gelukkig konden de groep en ik ongeveer gelijktijdig op de pont bij 
Beusichem zijn, zodat we nog netjes “samen uit samen thuis” konden doen. En dat is toch 
een van de mooie van onze vereniging.
Gelukkig lijkt het met het zomerseizoen nu beter te gaan. Nu ik dit schrijf komt de eerste 
zondagrit met zon er aan. Dat zal er wel voor zorgen dat het gebrek aan kilometers in de 
benen snel zal gaan verdwijnen. Allemaal een goed zomerseizoen gewenst.

De voorzitter

Van de toercommissie

Inmiddels zijn we alweer bijna 2 maanden onderweg met het zomerseizoen. Na een koude 
start worden de temperaturen gelukkig wat aangenamer, maar in korte broek op de race-
fiets is er nog nauwelijks van gekomen. Gelukkig is de opkomst toch goed en wordt er al 
regelmatig gesplitst omdat de groep groter is dan 16 rijders.
Het is wel jammer dat dit niet zichtbaar is in de presentielijsten, omdat veel leden niet 
digitaal inschrijven. Maak er een gewoonte van om je in te 
schrijven voor je rit. Achteraf kan ook, tot drie dagen na de rit. 
Dan kan je zelf ook nog eens terugkijken wie er (eer)gisteren 
gefietst hebben. Kijk ook eens naar de rapportage mogelijkhe-
den.
De actuele afspraken, zoals op de jaarlijkse toerleidersavond 
besproken zijn verwerkt in de toerleidersafspraken. Kijk eens 
op de site onder | TOERLEDEN | DE TOERLEIDERS | AFSPRA-
KEN TOERLEIDERS. Ook als je geen toerleider bent is het goed 
hiervan op de hoogte te zijn.

Volgende maand staat ons eerste meerdaagse evenement alweer op de agenda. Rond de 
50 leden hebben zich ingeschreven voor Sauerland 2017. Nieuw is dat er dit jaar ook een 
groep ATB-ers op pad gaat. Hopelijk zijn de weergoden deze keer wat milder. Mocht je nog 
twijfelen, hak dan gauw de knoop door en schrijf je in zodat Bert, Hanneke en Leon je nog 
in hun planning kunnen opnemen.
Voor de standplaatsweek heeft zich helaas niemand meer gemeld dus het is vrijwel zeker 
dat die er dit jaar niet zal zijn. De toercommissie hoopt dat dit eenmalig is en dat we vol-
gend jaar weer een mooie standplaats op de agenda kunnen zetten.
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Voor het Teuto weekend in september hebben zich inmiddels al bijna 30 deelnemers 
gemeld. Martin en Piet gaan er weer een mooie driedaagse van maken met op zaterdag een 
rondje Texel.
En ben je van plan om zelf een rit “buiten de deur” te gaan rijden publiceer dat dan op het 
forum, zodat je met een groepje kan deelnemen. De toercommissie kan je ondersteunen 
met een inschrijflijst zodat je de logistiek kunt coördineren.

Wij wensen iedereen veel fietsplezier in de mooiste (fiets)tijd van het jaar.

Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Van de kledingcommissie

Kleding bestellen? Kijk op de website, onder: Toerleden/Clubkleding. Mail naar: kleding@
wtchouten.nl

De kledingcommissie. 
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Hekendorp

Hoe vaak rijden we hier op de fiets doorheen? Op weg van Haastrecht naar Oudewater, 
via het schilderachtige dijkje of langs de Hollandse 
IJssel naar Goejanverwellesluis. Nederlandser dan 
hier wordt het niet: Hekendorp, verborgen juweel 
in het Groene Hart. Boerderijen, dorpshuisjes, het 
fraaie Wilhelmina van Pruisen bruggetje. Pardon, 
een sluis. En niet zomaar eentje. Deze Goejanver-
wellesluis is een historische plek. Waarom? Nou, 
omdat het hier in 1787 bijna gedaan was met de 
Oranjes. Op deze plek vond de laatste grote repu-
blikeinse opstand in Nederland plaats. Stadhouder 
prins Willem V was naar Nijmegen gevlucht en toen 
zijn vrouw Wilhelmina terug wilde naar het westen 
om voor haar man te pleiten hielden de Patriotten, 
Wilhelmina van Pruisen tegen op haar reis naar 
Den Haag. De vrouw van stadhouder prins Willem 
V wilde daar zorgen dat haar verdreven echtgenoot 
kon terugkeren. Wilhelmina Van Pruisen werd over-
gebracht naar een nabij gelegen boerderij, moest 
daar twee dagen op een stapel kazen zitten en 
reisde daarna terug naar Nijmegen. Haar broer, de 
koning van Pruisen, stuurde tienduizenden soldaten 
naar Holland om de orde te herstellen. Het was een 
dubbeltje op zijn kant, maar dankzij de hulp van de 
koning van Pruisen werd het verzet gebroken en de 
monarchie gered.  

Henk van der Kuil

Dwalen tussen Tarbena en Castelles de Castelles

Vanaf Tarbena richting Castelles de Castelles. Een weg waar men doorgaans zo goed als 
niemand tegenkomt. Ik rij hier ergens in januari in mijn uppie. Rio en de medailles liggen 
al weer enkele maanden achter ons. Na veel strakke smokings en te strakke stropdassen 
in de nasleep van Rio, kom ik hier in Spanje weer thuis. Ik zit hier bijna 6 weken om op te 
starten richting seizoen 2017 en verder. Het is op deze weg dat ik mijn zegeningen tel. Hoe 
fantastisch mooi is het om alleen door de bergen heen te dwalen, zeker als je niet zeker 
weet hoelang je dit nog gaat kunnen. Voor het 3e jaar op rij zit ik hier om de kou en de 
nattigheid van de Nederlandse winter te omzeilen. De benodigde duurtrainingen in deze tijd 
van het jaar gaan makkelijker in de warmte van het Spaanse zonnetje. Trainingen van 5, 6 
soms 7 uur worden dikwijls een soort trance. Mijn geest en denken worden rustig hier en 
maken plaats voor de eenvoud: trappen en content zijn.
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Ik heb een progressieve oogziekte genaamd RP. Dit houdt in dat ik een kokervisie heb. 
Om een beeld te geven: ik kijk door een wc-koker van op dit moment nog 15-20 graden. 
Progressief betekent dat deze koker steeds kleiner wordt. De eindfase is blindheid. Het 
belemmert mij echter niet om 
alleen op de fiets te stappen en 
mijn uren te maken. Sterker nog! 
Mijn beperking zorgt ervoor dat ik 
juist strijdvaardiger word en zelf-
standiger in mijn bewegingsruimte. 
Dit geldt, weet ik, voor veel van 
mijn collega`s. Er zijn er veel die 
zich goed hebben aangepast aan 
hun beperking en in die ruimte 
de grenzen gestaag oprekken wat 
betreft autonomie, zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. Uiteraard 
neem ik ook een risico door alleen 
op de fiets te stappen. Elke keer 
als ik op de fiets stap ben ik mij 
hier goed van bewust maar de 
vraag is of ik meer risico neem 
dan elke andere wielrenner hier? 
Gisteren schoot een tegemoetko-
mende collega in de bocht van een 
afdaling langs de verkeerde kant 
van mij naar beneden. Ik reed 
omhoog daar, vloekte als een dolle en besefte mij dat als ik een auto was geweest, dan was 
het heel anders afgelopen met hem. Ik wil hiermee zeggen dat ik door mijn beperking mijn 
risico’s zeer bewust afweeg, simpelweg omdat ik hiertoe verplicht ben naar mijzelf en naar 
anderen. Ik vermoed dat ik hierdoor minder gevaar loop en ook veroorzaak. In ieder geval 
wel in vergelijking met deze renner.

Eigenlijk lijkt alles sinds mijn diagnose wezenlijker geworden. De vanzelfsprekendheid van 
mijn eigen gezondheid en/of geluk is er immers niet meer. Dit zorgt voor een beter besef 
van alles. De momenten alleen op de fiets, in de bergen! Te mogen doen waar ik zo van hou 
en waar ik ook nog goed in ben! Op die momenten is er even niks meer nodig in het leven. 
Simpelweg trappen, beetje om mij heen kijken naar de bergen en verder. Het maakt van 
mij een fietsende filosoof. Nadenkend over het leven en zien wat er is en wat de mogelijk-
heden allemaal zijn. Dan komt ook de dankbaarheid, voor alles wat er op mijn pad kwam en 
komt door mijn beperking. Wat een grote paradox is het! 
Wat dat betreft raad ik iedereen RP aan. De perfecte remedie tegen: `altijd kijken naar de 
dingen die je niet hebt! ` ;-)

Calpe 17-1-2017, Vincent ter Schure (nieuwe toerlid)
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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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Al meer dan 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten! 

Onze activiteiten! 

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.

Voorjaarsproeverij: zondag 21 mei bij Makeblijde, wees welkom!

Rieslingweken: 1 t/m 17 juni 2017
De leukste weken van het jaar komen er weer aan! De Rieslingweken! De koning onder de 
witte wijnen. Die op z’n mooist hele rijke wijnen geeft. Ze zijn er in diverse soorten; strak droog 
tot weelderig zoet. Een belangrijke factor is het terroir. De wijngaard en ligging daarvan is van 
immens belang. Zo heb je beroemde wijngaarden als Urziger Wurtzgarten in de Mosel, de Un-
geheuer in de Pfalz, de Pettenthal in Rheinhessen. Allemaal stuk voor stuk uniek die bepaalde 
smaakkenmerken afgeven aan de wijn. 
Tijdens deze Riesling weken laten wij u onze verschillende Rieslings proeven. Een ware ontdek-
kingstocht en een prikkeling voor je zintuigen!  
Kom ze proeven op: 
Datum: Vrijdag 9 & Zaterdag 10 juni - Vrijdag 16 & Zaterdag 17 juni
Tijd: Vrij van 16 - 20 & Zat van 12 - 17 u

Wijn & Spijs avond: op vrijdag 9 juni organiseren wij weer een Wijn & Spijs 
avond. Rik van Rooijen komt voor ons koken, deels van De Bigg Green Egg. Voor 
€55,-- per persoon bent u een heerlijk culinaire avond weg. Voor dit bedrag krijgt 
u een 5 gangendiner met bijpassende wijnen.

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 -  
E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl 
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Bikkelen naar Bastenaken (en weer terug naar 
Luik)

Er was eens… een WTC-er die 
Luik-Bastenaken-Luik ging rijden, 
maar zich bedacht. Ik zou mee-
gaan en zat nog te piekeren. Geen 
wedstrijden in de agenda en een 
mooie rit in de categorie “uitdaging 
en grenzen verleggen”, met moge-
lijk slecht weer. Doen dus maar.
Er rijden nog een paar WTC-ers 
mee – maar (behalve Dennis) allemaal met de verkorte versie. Ook de renner waarmee ik 
de avond tevoren het fietscompartiment van de trein naar Maastricht deel heeft zijn vrien-
den niet weten over te halen de 273 km te gaan wagen, en als ik bij mijn B&B logeeradres 
aankom blijkt daar de andere kamer verhuurd aan twee Franse messieurs die ‘hetzelfde 
gaan doen als ik’, maar mij vol ongeloof aanstaren als ik meld welke afstand ik heb geko-
zen. Je moet blijkbaar toch wel een klein beetje gek zijn om dit te willen. Er is pizza en wat 
gezelligheid; ik ga te laat naar bed en slaap nauwelijks…

Het is al volop ochtend maar nog stil in het dorp als ik begin aan de 8 km afdaling naar 
Luik. Bij de start is het even zoeken: waar krijg ik mijn rugnummer, waar kan ik mijn 
rugzakje achterlaten, hoe werkt dat allemaal? Het is 7 uur als ik vertrek en de regen is 
punctueel aanwezig – gelukkig met enkele symbolische dikke druppels en niets meer. We 
rijden door Luik; de stoplichten creëren afgemeten porties wielrenners die vooralsnog bijna 
het rijk alleen hebben op de weg. 
De eerste helling op het officiële lijstje figureert pas op 75 km van de start, maar we zijn 
Luik nog niet uit of het klimmen begint al… Dan ga ik dus mijn eigen ding doen, en mogen 
die vervelende mannetjes voor me best wegrijden als die denken iets te moeten bewijzen. 
Ik wil wel een beetje doorrijden – maar wel de hele dag. Het is vreemd rijden zo, eigenlijk 
continue sparen – behalve waar dat niet kan omdat je dan omvalt. 
Daar zijn we nog lang niet. De regen komt terug en lijkt voorlopig te blijven, netjes volgens 
voorspelling. Er verschijnt iets opblaasbaars langs de weg: een boog bij de eerste pauze-
plaats. Het lag al in de planning om die over te slaan en in de regen ga ik zeker niet stop-
pen. Ik neem al rijdend een reepje en trap maar door. Als La Roche-en-Ardenne eindelijk 
daar is, met oud kasteel en de eerste côte, valt die eigenlijk nauwelijks op in vergelijking 
met wat er tot dan toe al geklommen is. 

Na de volgende klim ligt de tweede stop in een buitenwijk van Bastenaken en ik moet nu 
toch echt wel bidons vullen en de blaas legen. Het regent nog steeds en zodra ik stop, sta ik 
te bibberen; ik bibber nog steeds als ik weer opstap en weet dat ik moet bewegen om weer 
warm te worden, ik moet trappen maar mijn handen zijn zó koud; ik moet mijn lange hand-
schoenen aandoen maar mijn vingertoppen zijn te gevoelloos om ze uit mijn zak te kunnen 
plukken. Met blazen breng ik ze weer wat tot leven, frummel het tweede paar handschoe-
nen over het eerste heen, dat helpt, maar de wind smijt de regen in mijn gezicht en samen 
zijn ze ijskoud. Ik weet dat het beter wordt, ik weet dat doorrijden de enige optie is en hoop 
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hartgrondig dat mijn banden het 
nu niet zullen begeven! 
Langzaam word ik weer warmer en 
uiteindelijk eindigt ook de regen; 
het zal zeker drie uur geduurd 
hebben maar omdat mijn tijds-
besef deze dag uit staat, kan ik 
dat eigenlijk alleen opmaken uit 
het aantal verreden kilometers. 
Verreweg de nuttigste functie van 
de garmin vandaag heeft trouwens 
niets te maken met kilometers of 
snelheid: ik heb alleen het hoogteprofiel van de route op het scherm… 

De weg kronkelt omhoog vanuit Houffalize, komt in bossiger omgeving (of ik begin het bos 
ineens op te merken?); de Vlaming waar ik al een hele tijd stuivertje mee wissel is op het 
laatste vlakke stuk toch echt weggereden en ik sluit een poosje aan bij een groepje mannen 
met gele shirtjes van een kozijnensponsor. Steeds een poosje aansluiten, min of meer 
dezelfde mensen om je heen, sommige langer, andere korter; daarna verdwijnen ze weer 
en zijn er weer anderen. Vlaams en Nederlands, Frans, Engels, Duits, alles door elkaar… “It 
doesn’t get easier, you just go faster”, staat op een broek waar ik een poos achteraan rijd 
en daar denk ik even over na. De potige Duitser die meermaals mensen van de rechterkant 
inhaalt (tot ik er wat van zeg omdat ik het onveilig vind) blijkt zelf “Bitte links überhohlen” 
op zijn broek te hebben staan(!).

Derde pauzeplaats, korte stop en 
snel door: qua kilometers hebben 
we de helft gehad, qua hoogteme-
ters niet dus 
dat belooft 
nog. De route 
buigt nu terug 
naar het noor-
den: Vieilsalm, 
Petit Thiers, 

langzaam wordt het terrein weer wat bekender. Er staan nu meer klim-
men op het lijstje en ze volgen dichter op elkaar. Côte de Pont en Côte 
de Bellevaux, allemaal wel te overzien; en verder richting Côte de la 
Ferme Libert. Een klimmetje waar bijna niemand ooit van gehoord had, 
maar waardige vervanging van de Stockeu: boven de 12% gemiddeld, 
met drie stukken van het soort ‘staan op de pedalen en ploeteren om 
niet om te vallen’ (rond de 19%). Zonder bergverzet. En ik kom boven. 
Dat is dan dat. Bovengekomen is er bos en een oude skilift waar down-
hillers zich klaarmaken voor de afdaling. Door de bomen heen horen we 
de wagens scheuren op het circuit van Francorchamps, zonder iets te 
zien. De zon begint langzaam te schijnen en na wat aarzeling mag de 
regenjas uit voor de rest van de rit.
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Nog twee langere, relatief mak-
kelijkere beklimmingen, dan zijn 
we terug in Remouchamps voor 
La Redoute, waar ik de hele dag 
toch een soort van angst voor 
heb gehad (je l’ai redoutée, La 
Redoute). Uiteindelijk blijkt ze min-
der steil dan de Ferme Libert, maar 
ook met minder variatie, waardoor 
het nog behoorlijk zwoegen en 

zweten is om boven te komen. Behoorlijk gesloopt. Het flauwe klimmetje dat erop volgt 
kom ik nauwelijks omhoog. Toch maar even pauze dan bij de laatste halte: fruit en wafels 
en drinken, en weer beduidend meer energie als ik verder ga. De zon schijnt en het leven is 
mooi op de fiets! 
Op naar Méry om de valkenrots (Roche aux Faucons) te beklimmen. Die wordt gaandeweg 
de klim steeds steiler, dat is niet erg maar kost wel veel energie; zou daar nog wat van 
over zijn om die laatste côte ook nog te nemen? Om mij heen zijn de meeste mensen moe 
en de vrolijke slanke Fransman die in het begin van de klim bij mij wegrijdt trap ik tegen 
het einde toch weer voorbij. Het lijkt alsof we het gehad hebben, als we de voorsteden van 
Luik binnenrijden. Dan is daar om de bocht ineens toch nog de Côte de Saint-Nicolas, bijna 
meteen 15% steil. Ik zie veel mensen afstappen, en ik stel me, als tegengif, levendig voor 
hoe dat dan moet zijn: lopend, op je wielerschoenen, met je moeie benen, tegen dit stij-
gingspercentage opklauteren… ik ga liever fietsen! Dat gaat prima, en op de laatste rechte 
weg naar boven, waar een dag later Valverde de race zal winnen, heb ik nog over om op 
het eind nog even aan te zetten en de Fransman weer voorbij te rijden (waarna hij meteen 
minder vrolijk kijkt). Naar beneden missen we een afslag en denderen over de kasseien. 

Dan, rond half zeven, is het klaar. Het is volbracht en ik voel me voldaan en volkomen kalm; 
een serene rust waarin ik besef dat ik liever nog even op de fiets stap om de 26 (vlakke) 
kilometers naar Maastricht te maken dan uit te vinden hoe ik een fietstreinkaartje aanschaf 
bij de Belgische spoorwegen. 307 
kilometer op de teller en minstens 
4.500 (volgens de route 5.000) 
hoogtemeters – twee records – 
met toch nog boven de 25 km/u 
gemiddeld. Mijn grenzen weer een 
stukje verlegd. Lichte verbazing 
dat mijn lichaam dit blijkbaar kan. 
Stretching in de stationshal en dan 
onderuit zakken in de trein naar 
huis… Een dag om nog eens aan 
terug te denken.

Cinta
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Recreantenverslagen

Vrijdag 10 maart korte route: Met 17 recreanten vertrokken we vanaf het clubhuis met wat 
ommetjes richting Tull en `t Waal. Daar lekker koffie gedronken en thee of chocomel met 
veel slagroom bij het Haje restaurant. De terugweg ging over het schelpenpad langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal de nieuwe brug over en zo weer naar Houten terug. Het was een 
mooie fietstocht ong. 25 km. Met schitterend weer. Joop en Wim.
lange route: De tweede tocht dit jaar met 24 mensen, het was lekker weer, iedereen had 
er zin in. We hadden 3 nieuwe leden in ons midden: Joost, Gerrit en Riet. Een goed begin 
van het fiets seizoen! We hadden voor de bossen gekozen: via het Nieuw Wulvense Bos en 
Amelisweerd richting Zeist, lekker door de bossen om Austerlitz heen naar ons vertrouwde 
adres: Klein Zwitserland. Door de weilanden naar Werkhoven en via het fietspad en de Riet-
dijk terug naar het clubhuis. Ineke en Willeke

Zondagochtend 12 maart: 
Boerenkoolrit: Met 13 dames 
vertrokken we uit een zonnig fris 
Houten richting Schalkwijk. Via 
de Tetwijkseweg naar de Lekdijk 
naar Tull en ‘Waal naar Werk aan 
de Korte Uitweg, waar we geno-
ten van de heerlijke koffie buiten 
in het zonnetje. Hiervandaan 
vervolgden we onze weg door Tull 
en ‘Waal, de Waalseweg, via het 
Elpad naar de brug van Nieu-
wegein. Terug langs het kanaal, 
waar we Elly tegenkwamen. Ze 
sloot zich bij ons aan, waardoor 
we met 14 dames terugkwamen 
bij het clubhuis. Hier wachtte ons 
een heerlijke boerenkoolstamppot. Wat een luxe. Groetjes, Lidy en Ineke

Vrijdagmiddag 17 maart korte route: Het is niet het weer van gisteren, dat was echt zo,n 
heerlijke lente-dag, er staat nu een straffe wind en er waait naar mijn gevoel ook nog een 
ijzig poolwindje, maar het is en blijft droog, en toch wel te doen zo het nu lijkt, we ver-
trekken met 6 dames en 3 heren. Anneke en Willy fietsen voor.Om een uur vertrek richting 
Driebergen, de natuur heeft gisteren wel duidelijk een eerste boost gekregen en de eerste 
knoppen en bloesem laten zich dan ook al zien, via Werkhoven, Beverweerd, langbroeker 
wetering, Sterkenburg, gaan we richting Driebergen, door het bos en na de zandverstuiving 
belanden we in Klein Zwitserland voor de koffie/thee, met ons knus klein clubje strijken 
we neer aan de tafel die voor ons is gereserveerd, met zoals gewoon een likeurtje met 
slagroom erbij, enkelen konden ook de warme apfelströdel met vanillesaus niet weerstaan, 
de stemming zat er wel in, men ging nog net niet jodelen, en ja we hadden tot nu toe, toch 
ook wel aardig de wind mee gehad, windkracht 5 tot 7, noem het maar een flinke wind, 
die we op de terugweg tegen hadden. Richting Odijk, eerst wel door het bos, de meesten 
hebben een fiets met ondersteuning (op 2 na), en voor hen was het de laatste 5 km wel 
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trappen, pittig hoor. Voor een was het toch te zwaar, Anneke probeerde nog haar man te 
bellen om haar op te halen, maar hij gaf hellaas niet thuis. Zo goed en zo kwaad hebben we 
haar uit de wind proberen te houden en is het toch nog gelukt.Met veel dank aan Anneke, 
Groeten, Willy Meijer

lange route: Via Houtense Wetering naar Nieuwegein gefietst. Onderweg even gestopt 
voor een korte rustpauze. Daarna via de Nedereindse Plas en Noord IJsseldijk naar Mar-
nemoende, waar we iets hebben gedronken. Nadat we uitgerust waren weer verder via de 
Zuid IJsseldijk richting IJsselstein. Even verkeerd gefietst maar toch weer de weg gevonden 
(dankzij Janny) en zo langs de Hollandse IJssel weer terug naar Houten. Lekker gefietst, 
niet zoveel zon, maar een heerlijke tocht. Bijna 40 km.op de teller. Met z’n allen nog wat 
gedronken in het clubhuis. Marijke en Gerry

Openingrit zondag 19 maart: Met 10 recreanten vertrokken we om 10.00 uur bij het club-
huis. Vandaag met clubkleding.
Het weer zag er niet heel best uit, maar dat kon ons niet verhinderen te gaan.. De route 
liep over het Oostrums dijkje, via Beverweerd naar de Langbroeker Wetering.Er stond 
behoorlijk wat wind, maar gelukkig bleef het droog.Bij het Wapen van Bunnik konden we 
genieten van heerlijke koffie met een appelpunt voor wie daar zin in had. We gingen weer 
op weg, nu richting Amelisweerd en kwamen zo via het Wulfse bos weer aan bij het club-
huis. Toch maar mooi 26 km. gefietst.Tijd voor een drankje. Marijk.

Vrijdag 24 maart korte route: Met 17 fietsliefhebbers gestard. Het was redelijk goed weer 
de n.o. wind was koud.Richting Bunnik via Het Houtens Bos om de wind een beetje te mij-
den. Bij Rijnauwen links om via een stukje bos richting Zeist te fietsen. Links af om de bui-
tenkant aan te houden en halfweg Winkelcentrum De Klomp koffie te gaan drinken (bij de 
Kopppeling). Daarna via de Uithof en de Laan van Maarschalkerweerd naar Lunetten waar 
we pauze hielden en via Mereveld/Lobbendijk over het Rond, de Ireneweg/het Oude Station 
naar het Clubhuis. Met ruim 29 km op de teller. We hoorden alleen tevreden geluiden. Joop 

en Wim

lange route: We vertrokken we vanaf ons clubhuis met 28 deelnemers, Ja echt waar 28 
deelnemers. Het was een fantatische route en het weer was geweldig, zon 13 graden. We 
fietsten door het Imkerspark naar de Utrechtseweg, om de gevangenis heen, langs de RWS, 
naar Castellum Hoge Woerd. Ons Koffie/thee punt. Daarna het `t Zand gevolgd, brug naar 
de Vleutenseweg, Keulsekade, Merwedekanaal, langs het Veilinghaventje, het Merwede-
kade, Waalstraat, Smaragdplein, Opaalweg met een omweg door het Houtens Bos, daarna 
rechts en zo de veilige route naar ons clubhuis. Groeten van Willeke en Lidy.

Vrijdag 31 maart korte route: Hier even een kort verslag van onze rit met 27 personen 
zijn Joop en Riet door het Houtense Bos gefietst met erg mooi weer dan gaan we door de 
Waaiensedijk naar Nieuwegein daar door het Park Oudegein naar Jacks Grillhouse waar we 
heerlijk hebben gepauzeerd de meeste heerlijk in de zon. Hierna zijn we richting de de dijk 
gefietst om door Tull en t,Waal weer naar Houten te rijden. Op de Waalseweg nog even 
gestopt want de wind kwam en de zon ging weg iedereen de jas of vest weer aangedaan 
en onze weg vervolgt nu veel wind in de rug was erg fijn, door naar de Lange Uitweg en de 
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Spoorhaag weer de brug op over het kanaal naar het clubhuis.Met dik 30 Km op onze teller 
even wat gedronken in het clubhuis zo is deze middag weer goed besteed. Met veel bloei-
ende bomen en struiken en dit weer is het een plezier zo rond Houten te genieten van al het 
moois wat de natuur ons bied. Joop en Riet

Lange route: Het is prachtig weer en dat dachten veel fietsers ook. Een grote groep van 
27 recreanten start om 12.45 vanuit het clubhuis richting Oostrumsdijkje. Via Werkhoven 
fietsen we binnendoor naar Wijk bij Duurstede. Het is een mooie tocht en er is al wat bloe-
sem te zien. Genieten dus. In Wijk bij Duurstede streken we neer op het zonnige terras en 
genieten van de koffie en de zon.De terugtocht voert ons langs de Lek. Het weer lijkt om te 
draaien en er komt veel wind op zetten. Zeker met een gewone fiets is het hard trappen en 
opletten. Je waait zomaar in de berm als er een grote vrachtwagen langs rijdt. We stoppen 
een keer extra om even bij te komen van de harde wind. In Houten fietsen we nog langs 
een weg met allemaal roze bloesem bomen. Dat hadden we niet willen missen.Terug op het 
clubhuis gaan we voor de thee of een wijntje. Wel verdient na ongeveer 37 km. 6

Zaterdag 1 april: Grote schoonmaak: De voorjaarsschoonmaak was precies op 1 april. 
Zowel een tiental recreanten, enkele toerleden en skaters deden deze ochtend hun best 
om het clubhuis weer helemaal schoon te maken voor onze zomerse ritten. Ramen zemen, 
keuken poetsen, bar, vloer, wanden enz. Het is altijd een drukte, maar ook heel gezellig! 
Iedereen die geholpen heeft heel hartelijki dank. 
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Woensdag 5 april EHBO opfris 
cursus door Wilbert van Schaik.
Er waren 13 recreanten aanwezig 
bij de EHBO cursus. Het was een 
leerzame ochtend. 
Wanneer bel je bijv. 112. En 
belangrijk: Vertel wat je weet, geef 
de lokatie aan, ook bij moeilijke 
plekken. Kijk op je mobile, die 
geeft vaak aan waar je bent. Let 
goed op het slachtoffer zodat je 
door kunt geven wat je ziet. Als je 
hebt gebeld, zet je mobile op de 
luidspreker, zodat je je handen vrij 
hebt om het slachtoffer te kunnen helpen op de aanwijzingen die je krijgt. Vaak kun je met 
een gerust hart eerst naar de huisarts, maar laat iemand nooit alleen naar huis gaan. Ook 
kregen we in het kort een lesje over reanimeren, met gebruik van een pop. Verder is het 
belangrijk om te weten of er medische gegevens van recreanten zijn, die bekend moeten 
zijn bij het bestuur Geef ongelukjes altijd door aan het bestuur.. Al met al, een heel zinvolle 
ochtend. Marijke

Vrijdag 7 april Korte route: Om 13.00 uur vertrokken wij met 20 recreanten voor een tocht 
naar restaurant Klein Zwitserland in Driebergen. Het weer was uitstekend. Via het Oostr-
omsdijkje richting Werkhoven onder het tunneltje door langs kasteel Beverweerd, aldaar 
even langs de weg gepauseerd om wat te drinken. Daarna door naar het gehucht Ster-
kenburg en langs het landgoed De Horst door het bos. We kwamen langs de ingang van 
camping Het Grote Bos alwaar we weer het bos indoken om rechtsaf te gaan naar Rest. 
Klein Zwitserland.
We hebben met z’n allen heerlijk buiten op het terras gezeten voor de koffie/thee.
Vandaaruit zijn we weer terug door het bos richting Driebergen/Zeist gereden.Voor mij was 
het de eerste keer voorrijden samen met Ans Galema en reden we toch nog een weg te ver. 

Gelukkig werden we door de groep 
teruggefloten en kwamen we zo 
weer op de goede weg terecht 
langs Kwekerij Abbing naar Odijk. 
Via Odijk weer naar het clubhuis 
in Houten alwaar we weer wat 
hebben gedronken na de rit van 
33 km. Anneke.

Lange route: We vertrokken met 
19 deelnemers 12.45 uur vanaf 
ons clubhuisje. Langs het Houtens 
Erf door de rosse bomenlaan naar 
de Houtense wetering onder het 
spoor door links af, re af en zo 
de Tiendweg in. Naar de Beusi-
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chemseweg, Tuurdijk, daar was onze eerste stop bij het koelhuis. Via de Ossewaard,over-
steek bij De Pronckheer gingen we naar De Veldpoort in WBD, waar we een stop hadden 
voor koffie enz. Daarna re., dan li. De Hoogstraat in. Zo via de Langbroekseweg de de 
Langbroekerdijk naar Langbroek. Daar een stop voor eventueel een ijsje, waar menigeen 
gebruik van maakte. We vervolgde onze weg naar de Zuwe door Werkhoven heen, Ooster-
omsdijkje, Rietdijk li.af naar de meren het water over en langs de binnentuin terug naar ons 
clubhuisje.Iedereen genoot van de mooie kersen en perenbloesem en al het mooie van de 
natuur. 40 km. Groet Gerry en Lidy.

Zondag 9 april Gouwe Ouwe Op zondag 9 april gingen wij om 10.00 van start. Het was een 
grote groep van 23 fietsers. De weersvoorspelling was goed, vandaar het grote aantal. De 
route ging naar Schalkwijk, het spoor over en dan linksaf en richting de Lekdijk. Bij Tull 
en ’t Waal zijn we de Lekdijk weer af gegaan en via de Waalseweg naar onze koffiestop bij 
Hajé. Heerlijk op het terras gezeten en genoten van de zon. Vandaar langs het Amsterdam 
Rijnkanaal over de nieuwe fietsbrug bij de Plofsluis. Verderop de Utrechtseweg overgesto-
ken en langs de Zilfiashoeve richting het Wulfse bos, na een korte pauze, weer naar het 
clubhuis gefietst. Daar hebben wij nog heerlijk in de zon gezeten. Lekker nagepraat en gela-
chen over Marlies Dekker!! Degene die nog aanwezig waren weten wel waarom!!! Marijke 

en Loes

Vrijdag 14 april korte route: “BLOESEM IN APRIL” We zijn met zijn tienen, en vertrekken 
voor de bloesem richting het Goy, dat is mij gevraagd, jammer van het weer, de zon laat 
het afweten, de temperatuur is 10 graden maar het voelt toch kouder, aardige wind nog, 
maar de echte Diehards die zijn er. Bij het opstarten vallen er opeens dikke druppels, oei, 
dachten we, wat is dat, en……….??????? Maar het is toch droog gebleven. Via Castellum 
gaan we links, rechts, links, naar de Beusichemseweg na veel bloesem komen we bij de 
kersenboomgaard en nemen links de Tuurdijk, en via Dwarsdijk, Trechtweg gaan we richting 
Cothen, in de Kersenhut drinken we koffie en worden weer een beetje warm. De terugweg 
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gaat richting Werkhoven, passeren het Klooster, via de Achterdijk gaan we weer op ons 
honk aan, na heel, heel veel bloesem, en volgens allen had ik ruimschoots aan deze wensen 
voldaan, het was me een genoegen en weer een gezellige en mooie middag. Met dank aan 
Fie, mijn fietsmaatje. Vriendelijke groeten Willy Meijer

lange route: We vertrokken met 18 clubleden richting Castellum, vervolgens de brug over 
het kanaal in Schalkwijk, de Tetwijkseweg in naar de pont in Culemborg. Na deze over-
steek hadden we even en pauze. We fietsten over de Lekdijk en die was nu bijna helemaal 
gerenoveerd, tot mijn verbazing omdat ik deze route met Willeke had voorgefietst afgelopen 
maandag en toen zag het er nog niet uit dat dit zover klaar zou zijn. We vervolgden onze 
weg naar Beusichem naar De Blusser, daar werden we weer lekker warm (het was koud op 
deze vrijdag en de zon was er niet in de middag) voor een lekker kop koffie of thee. Terug 
over de pont in Beusichem richting WBD over de sluizen de Wijkersloot door, Kapelleweg, 
aan het eind even een tussenstop, door de Nachtdijk, Tuurdijk, Beusichemseweg en terug 
naar ons clubhuisje! Ondertussen hebben we genoten van de kersen-peren en ook de 
appelbloesem die hier en daar ook al sterk door kwam. Onze route was zoals gewoonlijk 
rond de 40 km. Groet Gerry en Lidy.

Vrijdag 21 april Korte route: Om 13.00 uur startten wij met 13 personen voor de korte 
route met Joop en Anneke als voorrijders.Omdat de banden van de fiets van Elly niet bij het 
clubhuis opgepomd konden worden zijn we via het Banierhuis gereden en zodoende door 
het oude dorp langs het kanaal gefietst. De fietsbrug over bij de plofsluis richting het fort 
naar de Herenstraat in Nieuwegein. Daarna de IJsselsteinseweg en de brug over naar Jack’s 
Grillhouse. Daar hebben we lekker binnen koffie gedronken. Na de koffie richting IJsselstein 
waar Joop ons een mooie route langs de IJssel liet fietsen. Via de Paardenlaan terug naar 
Nieuwegein. Aldaar de brug over langs de gevangenis via de Wayensedijk, Oud Wulfseweg, 
Lobbedijk naar het clubhuis. Een rit van 30 km. In het clubhuis nog gezellig wat gedronken 
waarna de meesten pas om 17.30 uur huiswaarts gingen. Groetjes Anneke

Lange route:Vanaf het clubhuid fietsten we met 22 personen via Werkhoven langs kasteel 
Beverweerd door een prachtig fris groen landschap. Eigenlijk zouden we eens over het 
landgoed van 400 hectaren met prachtig aangelegde tuinen willen wandelen. We zijn een 
fietsclub en vervolgens stoppen we even verderop om onze benen te strekken en wat tot 
ons te nemen. Onze fietstocht gaat verder naar Driebergen, langs vakantiepark Het Grote 
Bos naar restaurant Klein Zwitserland om daar te genieten van thee/koffie met het voor ons 
zo bekende kleine likeurtje met een dot slagroom. Daarna vervolgen we onze tocht door het 
bos, via de Arnhemse bovenweg een stukje Zeist en een mooie omweg naar het clubhuis.
Op de teller 41 km. Gerry en Cathy

Koningsrit 27 april korte route: Met 7 deelnemers. De rit werd voorgereden door Riet en 
Elly Kemper. Heel blij waren we dat Elly er weer bij was en de rit nog voorreed ook. Het 
weer was op zijn zachts gezegd fris. We reden richting Schalkwijk het spoor over en direct 
links de Tetwijkseweg op. Alwaar het plan was om koffie te drinken bij het Fort Werk aan de 
Korte Uitweg maar daar bleek de zaak potdicht te zitten. Dan maar kijken of het Theehuis 
aan de Waalseweg open was en ja hoor daar werden we met open armen ontvangen. De 
kachel werd voor ons aangestoken en we hebben ons de warme chocomel goed laten sma-
ken. We vervolgden de rit langs Haye Linielanding het nieuwe fietspad over naar het kanaal. 
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Daarna de fietsbrug over en langs het Kasteel Heemstede, stukje kanaal en de Veerwa-
genweg langs de sportvelden en een mooi nieuw fietspad naar het clubhuis alwaar we nog 
gezellig bijeen hebben gezeten. Anneke

lange route: De opkomst was niet zo heel groot, maar ja het weer zag er ook niet zo gewel-
dig uit. Om elf uur met 10 personen vertrokken via ’t Goy naar Wijk bij Duurstede. Onder-
weg een regenbuitje gehad net voor WBD. De weg in WBD was versperd door het Konings-
feest en we zijn bij het restaurant “De Gouden Leeuw” aangeland. Lekker genoten van 
koffie met Oranjetompouce of appelgebak. Daarna kriskras door WBD om weer op de dijk te 
komen, met de pont ovegevaren naar Rijswijk, daarna door naar Buren. In Buren ons brood 
opgegeten op de wip enz. in een speeltuin. Toen via Asch naar Beusichem. Daar werd op 
het kerkplein groots Koningsfeest gevierd. Bij de Blusser in Beusichem weer wat gedronken, 
eerst een kopje koffie of thee en daarna voor sommigen iets sterkers. Terug naar de pont 
van Beusichem, via ’t Goy naar het clubhuis. Een frisse maar een prachtige Koningsdag is 
het geworden met bijna 50 km. op de teller. Ria en Gerry

Vrijdag 28 april Korte route: We startten met 12 deelnemers met als voorrijders Riet en 
Joop. Via het Oostrumdijkje reden we richting Werkhoven. Door Werkhoven de Leem-
kolkweg op daarna de Korte Zuwe langs de toren van Sterkenburg naar de Goyerdijk. We 
kwamen langs diverse landgoederen uit in Langbroek. Aldaar de drukke provincialeweg 
oversteken naar het fietspad en door naar Cothen. Bij het Raadhuys de koffie genoten met 
het bekende ijsje. Er waren deelnemers die de lekkernijen van het Raadhuys niet konden 
weerstaan en namen en kroketje en een patatje erbij. Weer opgewarmd fietsten we via de 
Trechtdijk, Tuurdijk naar de Beusichemseweg zo naar het clubhuis. Een heel mooie route. In 
het clubhuis nog nagebabbeld tot 17.30 uur met een drankje erbij. Anneke

Lange route: We vertrekken vanaf het clubhuis met 16 personen richting Vreeswijk. Onder-
weg genietend van de prachtige blauwe wolken de mooie natuur het is echt allemaal tege-
lijk uit de grond geschoten. En wat denk je van de Lek met zijn mooie oevers, de schepen 
die er varen, ja, het is maar fijn dat wij dat kunnen zien en er van mogen genieten.Bij de 
Gildenborch wat gedronken daarna gingen wij via de Lekboulevard richting Lopikerkapel, 
door de weilanden, park Nieuwegein weer naar ons clubhuis waar wij met elkaar nog wat 
dronken. Het was een fijne fietsmiddag. Marijke Meys en Janny.

Wat is ALS?

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aan-
doeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. 
Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij.
ALS is een tamelijk zeldzame neurologische ziekte waarbij het belangrijkste kenmerk is dat 
de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van 
de hersenen afsterven. Daardoor ontstaat progressief krachtsverlies en verlamming, die 
uiteindelijk tot de dood leidt van de patiënt door verlamming van de ademhalingsspieren.

Mijn verhaal:
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Hallo ik ben Hans Bos, gebo-
ren (8-6-1960) en getogen in 
Houten. Al ruim 28 jaar getrouwd 
met Carla en heb 2, niet meer 
thuiswonende, kinderen (Leroy en 
Loraine). In 2013 heb ik mee-
gedaan aan Alpe D’huzes omdat 
ik al vele malen in mijn directe 
omgeving met kanker ben gecon-
fronteerd. Echter een zus van 
mijn beste vriend is gestorven 
aan de gevolgen van ALS, wat in 
mijn ogen ook een minstens zo 
vreselijke ziekte is. Tevens heeft 
een zus van mijn zwager net te 
horen gekregen dat zij aan PSMA 
lijdt wat op den duur weer tot ALS 
kan leiden. 

Ik verkeer in de gelukkige 
omstandigheid dat ik geheel 
gezond ben en wil die gezondheid 
gebruiken om de Mont Ventoux, 
het liefst 3 maar minimaal 2 
keer te beklimmen en zo geld in 
te zamelen voor onderzoek en 
ondersteuning van mensen die 
wel de ziekte ALS hebben. Ik doe 
een dringend beroep op u om 
middels een donatie mij daarin te 
steunen. Dit kan via het inter-
net. Ga naar WWW.tourduals.
nl, klik op “deelnemers” en zoek 
op Hans. Klik op mijn foto (naam 
bij foto hans bos). Dan kom je 
op mijn persoonlijke pagina. Vul 
een bedrag in (elk bedrag is welkom) en laat eventueel een boodschap achter, betalings-
instructies volgen vanzelf. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer minimaal € 1.500,- 
ophaalt. Het zou mooi zijn als ik het dubbele kan ophalen. Om geld op te halen heeft mijn 
zoon, Leroy, flyers voor mij gemaakt die ik op diverse plaatsen binnen Houten heb neer-
gezet. O.a. bij de Praxis, bij Banierhuis, bij 2 sportscholen en ook in ons clubhuis, dus een 
flyer ophalen kan daar.

Alvast heel hartelijk dank!
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Standplaats Calpe

Allereerst wil ik ‘ons’ feliciteren met de behaalde mijlpaal van 150 Fietsende Vlinders!!
Het is een Fietsende Vlinder’s jubileum, waarbij ik me wel afvraag wat voor jubileum dit 
eigenlijk is. Het is geen jubileumjaar, zoals bijvoorbeeld bij het Rode Kruis of een orkest, 
een onderneming, een land, een instituut of 150 windmolens op zee. Daarom houd ik het 
nu ook maar even op een mijlpaal, zonder dat dit afbreuk zou moeten doen aan de feeste-
lijkheid van de gebeurtenis.

Zoals jullie weten gaan wij in maart vaak een weekje sfeer proeven in Spanje. En “wij” 
zijn dan Ton, Michael, Hanneke en ik. Eerst waren we met 3 en toen kwam Hanneke er 
bij. We zijn een aantal keren Bij Ger de Heus van Andalusië fietsreizen geweest en heb-
ben daar prachtige tochten gedaan vanuit Ronda. Maar, mede vanwege het vaak slechte 
weer in Andalusië, en op suggestie van Piet zijn we terecht gekomen op de Costa Blanca, 
in het plaatsje Calpe, circa 80 km ten noorden van Benidorm. Vuelta Turistica wordt geleid 
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door Jurgen van Goolen en zijn vrouw Inge. Beiden zijn professioneel sporter. Jurgen was 
profrenner en hij reed onder meer voor Team Saxo Bank. Inge nam deel aan Iron Man en is 
nog steeds competitief.
Om competitie draait het bij hen niet tijdens de fietsvakanties. Bij sommige sporters wel, 
want die komen speciaal om Jurgen het snot voor zijn ogen te fietsen en van hem te win-
nen. Dat lukt natuurlijk niet maar Jurgen had toen wij er waren al bijna 10.000 km in de 
benen dit seizoen en ik weet niet hoeveel hoogtemeters. 

Wij waren met 8 WTC-ers: Ton, Michael, Henk, Hanneke, Wibo, Frank, Monika en ik; het 
leek wel een mini - standplaats. Gedurende de week waren we met totaal 40 fietsers, voor-
namelijk Belgen.

Het hotel Diamante Beach waarin we zaten was prima. Denk aan hotel Taurus op Mallorca, 
maar dan een betere versie en het bekende buffet eten, maar dan iets minder vet dan op 
Mallorca.We reden op Specialized Roubaix, je weet wel, de fiets waar Cancellara, Parijs-
Roubaix mee heeft gewonnen.

Om 10 uur is het verzamelen bij de accommodatie van Vuelta Turistica waar de groepen 
worden ingedeeld en je onder begeleiding van een gids een rondje maakt. Wij zaten in 
groep 2B onder begeleiding van Walter op de e-bike. Groep 2B was gemaakt op basis van 
het voorrijden op de eerste dag. Iedereen moet dezelfde klim doen en dan word je inge-
deeld. Wij gingen naar groep 2B. Wibo en Frank maakten soms uitstapjes naar een andere 
groep.
Walter bleek een enthousiaste begeleider die met Vlaamse tongval veel vertelt over de 
streek waar je door heen rijdt. Hij probeert daarbij zoveel mogelijk “den triestigen boan” 
(=Vlaams voor drukke doorgaande weg met veel autoverkeer) te vermijden, dus je komt op 
zeer fraaie plekken. 

Wat ritten betreft doen Jurgen en zijn team er alles aan om de dagelijkse rit tot een beleve-
nis te maken, altijd met koffie en eten op een bijzondere en fraaie plek.

Wat betreft de fraaie plekken was het de eerste dag meteen raak: we reden naar Port de 
Xabia bij Denia met een waanzinnig mooi uitzicht:

Je kunt aan onze gezichten zien dat we het allemaal erg ‘rottig’ vonden. Na dit foto moment 
was het nog even afdalen naar het eerste dorpje voor koffie en lunch op het strand.
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En zo was er elke dag wel wat te beleven.
De rit naar Villajoysa, een prachtig vissersdorpje aan de Costa Blanca met 3,5 km strand 

was ook een beauty. Het dorpje is beroemd om zijn vissershuizen geschilderd in pasteltinten 
en de beroemde Valorchocolade. De reden van de kleurige vissershuizen was dat daardoor 
de vissers gemakkelijker de weg naar huis konden vinden. Als je het stadje inrijdt dan ruik 
je het aroma van de chocolade.
De ritten zijn allemaal tussen de 75 km en de 100 km en variëren van 800 tot 1300 hoog-
temeters, het is allemaal net wat rustiger zo aan het begin van het seizoen dan in in Ronda. 

Want bij Ronda is 50 km vergelijkbaar met circa 1000 hoogtemeters. Als je dagelijks fietst 
vind ik het aantal hoogtemeters in Calpe wat beter te verteren dan in Ronda, maar dat is 
voor iedereen natuurlijk anders.
De rit die me ook is bijgebleven is die naar restaurant Almuerzos in het stadje Xalo. Daar 
zouden we een pasta cyclista krijgen. Het restaurant is ingericht met oude en nieuwe fiets-
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frames en oude en nieuwe wielershirts. Aan de muren grote zwart-wit foto’s, onder andere 
van Eddie Merckx in de Ronde van Vlaanderen 1975. Aan een andere muur een giga scherm 
waarop een wieleruitzending van de 100ste Ronde van Vlaanderen werd uitgezonden. 
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Na de pasta cyclista moesten we aan het einde van de straat, rechtsaf en 100 meter verder 
begon de 12 km lange klim, de Carretera de Bérnia, een prachtige klim van afwisselend 
4% en 8% met veel mooie vergezichten. Uitzicht vaak op de massieve kalkstenen rots, de 
Ifach, die in Calpe vanuit de zee om hoog komt. 

De WTC-ers die week waren overigens getuige van de wederopstanding van Michael. 
Michael ging mee naar Spanje om, na zijn val eind 2016, voorzichtig een paar rondjes te 
fietsen om het gevoel weer te krijgen. Op de eerste dag, tijdens het voorrijden, bleek dat 
Michael het fietsen nog niet was verleerd en hij besloot dan ook om niet alleen te gaan 
rijden maar met de groep mee te gaan. En dat deed hij ook op de andere dagen. 
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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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Vrijdag 9.00 – 18.00
Plein Oude Dorp
Dinsdag    9.00 - 18.00 
Donderdag      9.00 - 18.00 Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag      9.00 – 14.00

Vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag  9.00 – 14.00 

Houten Zuid
Woensdag   9.00 – 18.00 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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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
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Jullie zullen begrijpen dat Michael in Calpe daarom 
ook de bijnaam “Tarzan” kreeg.

Deze week was werkelijk prachtig, veel fietsplezier 
in een mooi land met mooi weer en in goed gezel-
schap. Dit smaakt naar meer. Waarom in plaats van 
een mini-standplaats niet een gewone standplaats, 
maar dan in maart/april 2018?

Terug in Nederland was het een beetje kwakkelweer 
en was het behelpen na Calpe. Maar goed, de eerste 
ritten van het seizoen zijn weer begonnen. 

Na de mooie avond met Henk Lubberdink was ieder-
een met goede moed begonnen aan de D1 trainin-
gen. Ik las in het verslag van Cinta van die avond: 
Trouw in je eigen zone blijven rijden, ook als de rest 
harder gaat en ook naar de groep roepen dat het 
langzamer moet. 

Ben benieuwd hoe deze aanbevelingen van Henk in 
de praktijk opvolging gaan krijgen. 
Het zou me niet verbazen dat er hier nog wat discre-
pantie is tussen theorie en praktijk.

Neemt niet weg dat iedereen al weer lekker bezig is met de club- en andere ritten.

Op een doordeweekse dag is het mij nog niet gelukt om mee te rijden, maar op zondag lukt 
dat meestal wel en kan ik constateren dat de animo groot is.

Ook bij ‘inschrijving ritten’ komt er wat beweging: ik zie Diekirch-Valkenswaard op 26 
augustus met circa 255 km en circa 2500 hm. De rit door Luxemburg via Duitsland, de 
Belgische Ardennen en aankomst in Valkenswaard, waarbij de deelnemers met de fiets in 
de hand Café de Bel binnen lopen voor de versierselen, lijkt me wel wat. Toch ga ik er eerst 
nog een nachtje over slapen… 

De eerste belangrijke rit op mijn agenda is de Novi Colle op 21 mei aanstaande die Geurt en 
ik dan hopen uit te rijden. Maar daarover later meer.

Fiets en train veilig!!

Joost van der Poel
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Activiteiten recreanten
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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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Mei
20 Willy  Wagenmans T
21 Christiaan  Hoeflaken T
22 Leny  Jongerius-Mocking R
22 Servje  Somers T
22 Gertruud  Verduijn T
26 Bert de Koning T
26 Rick van de Kuil T
26 John van Rijn T
27 Sjaak  Wensveen T
27 Marijke  Meijs R
31 Rina  Roelfs T
31 Hennie  Wilkes T

Juni
 1 Alex Hesling T
 1 Wil Roos R
 1 Anneke Poll R
 2 Regina de Graaf T
 3 Gerard Vreeswijk T
 3 Henk Feenstra R
 3 Ton van Bennekom T
 4 Richard Seijs T
 5 Wim van Dam T

 6 Johan Mulders R
 8 Luuk Brand T
 8 Matthijs van der Linden T
 8 Hans Bos T
 8 Cinta Depondt T
11 Noël Delfgaauw T
14 Thea Appelhof R
18 Sjoerd van Geelen T
19 Jaap Boersma T
21 Edwin Groenewold T
22 Jacco Goes T
22 Jacques Fontaine T
22 Elly de Boer T
23 Joost Marinus T
23 Maurice Damen T
23 Jan Winkel T
24 Arie van Miltenburg R
26 Remy Thijssen T
27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R
27 Thea Nieuwenhuizen T
27 Ron van Rosmalen T
28 Adrie Hardeveld R
28 Tjalling ten Hove T
30 Ilona Paape T

30 Rene Janssen T
30 Sjaan van Linschoten-van 
Veen R
     
Juli
 1 Henk Kara R
 2 Freek de Poel T
 3 Jonathan Medema T
 5 Gertjan van Rhee T
 6 Bas van Leesten T
 8 Erik Rijntjes T
 9 Jacco Kersbergen T
 9 Betty de Coo-Bos R
10 Franklin Heinsen T
10 Monika van Ierland T
11 Frank van Ramselaar T
12 Jan Berlang T
13 Gerard Huitsing T
14 Aris Willems T
14 Ton van Maarschalker-
weerd T
15 Leny Korving R
16 Nico Knippers T
16 Jos Jongeling T

Verjaardagen

Nieuw
• Sven van der Hijden (toerlid)
• Wil Polman (recreant)
• Elly van Pinxteren (recreant)
• Vincent ter Schure (toerlid)
• Elly van Leeuwen (recreant)
• Jeroen Besamusca (toerlid)
• Jannie Stek (recreant)
• Riet Smeding (recreant)
• Gerrit Smeding (recreant)

• René Musch (toerlid)
• Rina Methorst (recreant)
• Gert Knoef (toerlid)
• Joost Buschman (recreant)
• Henk Kara (recreant)
• Jonathan Medema (toerlid)
• Dennis Kokkeel (toerlid)
• Gerben Leskens (toerlid)
• Edy Verberk (recreant)
• Coen van der Wind (toerlid)

Opgezegd
• Geen

Ledenmutaties tot 29 april 2017
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