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"De Fietsende Vlinder" is een uitgave van de Wielertoerclub Houten '80  en 
wordt verspreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van 
ca. 330 stuks. 
 
De Wielertoerclub Houten´80 richt zich op toer- en recreatiefietsers uit Houten en 
omgeving 
De activiteiten bestaan uit: 
Trainingsritten 
Toertochten 
Mountainbike ritten  
Recreantenrit ten(elke vrijdag) 
Dagtochten recreanten 
Midweek recreanten 

 
Tijdens alle toer- en MTB- ritten is het 
dragen van een helm verplicht 
 
Wielertoerclub Houten’80 
Clubgebouw ‘Het Vélodroom’ 
Kruisboog 14  
3994 AE,  Houten 
 
De Wieler toerclub Houten ’80 is 
aangesloten bij de Nederlandse 
Toerfiets Unie (www.ntfu.nl) 
 
Tel:  030-6377577   
Mail: info@wtchouten.nl 
Web:  http://www.wtchouten.nl 
Bank: 2498209  

t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80  
te Houten  

 
Voorzitter  
Kees Keuzenkamp 
voorzitter@wtchouten.nl 
030-6352032  

 
 
Secretaris + ledenadministratie  
Maria Slootmaekers 
secretaris@wtchouten.nl 
030-6379990 
p/a Kruisboog 14  
3994 AE Houten  
 
Penningmeester 
Jos Bekker  
penningmeester@wtchouten.nl 
030-6380710  
 
Recreanten  
Elly Kemper  
recreanten@wtchouten.nl 
030-6378150  
 
Toercommissie 
Roy van de Wetering 
toercie@wtchouten.nl 
06-23478872 
 
Bestuurslid algemeen  
Rina Roelfs 
algemenezaken@wtchouten.nl 
030 6351546 
 
Redactie clubblad 
Jon Nellestijn  
redactieclubblad@wtchouten.nl 
defietsendevlinder@gmail.com 
030-6379163 
 
Distributie clubblad 
Andrea van Mil 
distributieclubblad@wtchouten.nl 
030-6377497 



                                            Wielertoerclub Houten ‘80 

                

2 

Van de Redactie 
 
Deze bladzijde schrijven we altijd als laatste, omdat 
we dan precies weten wat er zoal in dit blad komt te 
staan. Toch wordt het deze keer heel anders dan 
anders of beter gezegd korter: 
Zoals bekend willen wij -Gerard en Jon- stoppen met 
het samenstellen van het blad, waarvoor Hans 
Schoolderman zich heeft aangemeld. Andrea van Mil 
wil de corrigerende functie overnemen, alleen zoeken 
we nu dus nog schrijvers. Voor o.a. deze bladzijde. 
 
De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer is vrijdag 6 
april 2012  
 
Het mail adres voor de kopij is: defietsendevlinder@gmail.com 
Kopij inleveren liefst zonder opmaak, dus platte tekst en zonder plaatjes. De foto’s en 
statistieken graag apart aanleveren in .jpg formaat. 
                                                                                                                        Gerard & Jon 

Openingsrit 2012 
Op zondag 18 maart wordt het WTC seizoen 2012 geopend met de Openingsrit, ook wel 
de Lenterit genoemd. De AB groep rijdt 75 kilometer, de C groep rijdt 60 kilometer. Let 
op: we starten om 9.00 uur. 
Toerleiders AB zijn Piet en Frank, toerleider C is Jon. 
Onze gezamenlijke pauze is in boerderij Het Leersumse Veld.   
Traditioneel is de opkomst bij de Openingsrit zeer groot, bij mooi weer hebben we 
meestal 60 deelnemers of meer. In dat geval leggen we een knip in de AB groep. 
Voor de meeste leden is dit de eerste keer op de fiets dit jaar, dus we houden een 
beschaafd tempo aan, dat betekent gematigd B en gematigd C tempo. 
We zien elkaar zondag 18 maart! 

Piet de Boer. 

 

Advertentie 
De huidige redacteuren hebben aangegeven het stokje aan een nieuwe generatie te 
overdragen. Het bestuur zoekt daarom op korte termijn: 
 
- iemand die zich over de website wil ontfermen 
- iemand die de fietsstatistiek wil bijhouden 
- iemand die voor goede artikelen in het clubblad wil zorgen 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie wat er gedaan moet worden. 
Bel of mail dan met  de voorzitter , Kees Keuzenkamp, voorzitter@WTC.nl of 06-
48132915.   
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Van de voorzitter  
 

Mijn eerste bericht van de voorzitter is dé plek voor een 
kennismaking. Ik ben een toerfietser op B- niveau die 
de afgelopen jaren steeds meer is gaan fietsen. Mijn 
fietscarriëre is begonnen in 1977 met een fietstocht van 
Rome naar Parijs, direct na mijn eindexamen.  Tijdens 
mijn studie fysische geografie kon ik het fietsen goed 
combineren met veldwerk. Absoluut hoogtepunt waren 
de veldwerkmaanden in Barcelonnette. Doordeweeks 
lopend over de berghellingen onderzoek doen en in het 
weekend fietsend over de cols heen. Na de studie raakte het fietsen wat in de 
versukkeling. Toen ik begin jaren 90 verhuisde naar Houten kwam de fietskriebel weer 
naar boven. Een nieuwe fiets gekocht (de oude was in Utrecht uit de kelderbox 
gestolen), maar van veel fietsen kwam het nog niet. Totdat mijn fiets- en veldwerkmaatje 
voorstelde Luik-Bastenaken-Luik te gaan fietsen. Dat vroeg om serieuze voorbereiding 
en regelmatige training. Zo'n fietsclub leek mij wel een goede stok achter de deur om 
meer te gaan trainen. Het bleek zo leuk dat ik inmiddels al weer jaren met veel plezier lid 
ben. 
 
En nu mag ik er zelf aan gaan bijdragen dat de club een leuke club blijft. Het nieuwe 
bestuur heeft van de diverse commissies en het oude bestuur een goed draaiende 
vereniging gekregen. Mooie programma's voor recreanten en toerleden, een pas 
verbouwd clubhuis. De boerenkool staat al op het fornuis voor het afsluiten van het 
winterseizoen. Je zou zo op het eerste gezicht zeggen dat het nieuwe bestuur eigenlijk 
niets te doen heeft. 
En toch zijn er twee onderwerpen waar we vinden dat het beter kan in de vereniging. De 
club leidt een beetje aan vergrijzing en er fietsen veel meer mannen dan vrouwen. Op 
termijn is dat niet goed voor de club. Het bestuur wil er voor gaan zorgen dat meer 
jongeren en vrouwen zich aan de vereniging binden. Het tweede onderwerp is de 
communicatie. We hebben een clubblad en een website. Dat was vroeger heel modern, 
maar is dat nu nog goed genoeg?. Eind vorig jaar verscheen Twitter op de website, maar 
wat doen we er eigenlijk mee? Moet de club op Facebook? Er zijn vast leden die daar 
goede ideeën over hebben. Het bestuur wil daarom voor beide onderwerpen een 
werkgroep starten om met voorstellen te komen. Heb je ideeën hoe het anders of beter 
kan, doe dan vooral mee. 
 
En nu ik toch met oproepen bezig ben. Een vereniging draait op de leden. Voor het 
beheer van de oude media (clubblad, website en fietsstatistiek) zoeken we nog 
vrijwilligers. De huidige redacteuren willen het stokje graag overdragen aan een nieuwe 
garde. Ook hiervoor geldt, heb je ideeën en wil je die realiseren, dan is dit jouw kans. Als 
afsluiting, vele handen maken licht werk.  
Zaterdag 17 maart is de voorjaarsschoonmaak van het clubhuis, zodat we opgeruimd de 
zomer in kunnen. Dus wil je meehelpen, om 09.00 uur is het clubhuis open.  

 
         Kees Keuzenkamp  
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Teuto 7-9 sep 2012:  Inschrijven kan  
 In het vorige clubblad hebben we al een beetje uit de doeken gedaan hoe we dit jaar de 
TEUTO tocht gaan rijden. Inmiddels hebben we  uit de binnengekomen offertes en 
keuze gemaakt. Het is hotel Amicitia in Sneek geworden. Om een indruk te krijgen van 
dit hotel kun je op hun site kijken  www.amicitia hotel.nl.  
Zij bieden ons een speciale groepsprijs aan voor € 117,50 p/p. Hierin is inbegrepen een 
pasta diner op vrijdag avond. Ontbijt en diner (life and cooking) op zaterdag. Ontbijt op 
zondag morgen. Het hotel heeft voldoende 2 persoonskamers voor ons gezelschap.  
 
Vanaf nu kun je inschrijven, dit kan tot 15 april en dit is een belangstellingsregistratie. 
Indien er voldoende aanmeldingen zijn zullen we op dat moment een berichtje sturen 
met het verzoek tot betaling. 
 
Er zijn drie mogelijkheden: 

A. op vrijdag via N-Holland en de afsluitdijk naar Sneek; op zaterdag de gehele 11 
stedentocht ; op zondag via een mooie route naar huis. Deze dagen zal er in B 
tempo gereden worden. 
 

B. op vrijdag met de auto naar Sneek (indien voldoende plekken voor meerijders 
beschikbaar) , ‘s middag rondje infietsen; op zaterdag de gehele 11 steden 
tocht; op zondag via mooie route naar huis.  
 

C. op vrijdag met de auto naar Sneek, ’s middags rondje infietsen; op zaterdag het 
Noordelijke deel van de 11 stedentocht ( 140) op zondag het zuidelijke deel van 
11 stedentocht (100 km) , daarna met de auto naar huis. Deze optie is denken 
wij erg geschikt voor C rijders. 

 
We zullen kijken of we nog een volgwagen kunnen regelen en een mogelijkheid voor 
lunch(pakketten) onderweg. 
Met deze 3 opties is het voor iedereen mogelijk de 11 steden tocht te rijden. 
Dus bij inschrijven vermeld je A, B of C . Ook graag of je een auto beschikbaar hebt en 
of je meerijders kan hebben. Mogelijk dat we op de heenweg meer meerijders hebben 
dan op de terugweg. Dat zal uit de belangstellingsregistratie blijken.  
Vragen en of suggesties bel gerust met: 

          Tom Verkuil of Jan van Veldhuizen 
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Van de Toercommissie 
         

Omdat het voorjaar ons weer voorzichtig toe begint te lachen, en iedereen uit de 
winterslaap aan het ontwaken is, willen we als toercommissie nogmaals de aandacht 
leggen op de veiligheid. 
Het is van belang dat bijzonderheden in de route worden doorgegeven, denk hierbij aan 
palen, obstakels, drempels en dergelijke. Geef de signalen die onderweg gebruikt 
worden door naar de rijders de groep achter je, zodat niet alleen de rijders die in het 
tweede wiel zitten het horen, maar ook de laatsten. Andersom horen signalen vanuit 
achter in de groep door te komen naar voren.  
 
Voor de communicatie gebruiken we een aantal verbale signalen, zoals:  
• Tegen: er komt ons een weggebruiker tegemoet.  
• Achter: er komt een weggebruiker achterop die ons gaat inhalen.  
• Binnen: we passeren iemand aan de rechterkant van de groep.  
• Lek: één van de groepsleden heeft een lekke band (niet direct vol in de remmen  
• gaan, maar rustig laten uitrijden).  
• Palen: we naderen paaltjes in de weg.  
• Hobbel: drempel op de weg, of slecht wegdek  
• Achter elkaar: in één lijn achter elkaar gaan rijden.  
    
Ook gebruiken we nog enkele logische armgebaren:  
• Hand omhoog: de groep gaat stoppen  
• Hand links of rechts langs het lichaam: aandacht voor een obstakel links of rechts van 
ons. 
 
Geneer je niet, een keer te weinig geroepen is vervelender. 
 
Een ander punt van aandacht is de verlichting.  
 
Op de trainingsavonden doen we er alles aan om op tijd terug te zijn.  We nemen 
daarvoor een ruime marge. Heel soms lukt het toch niet. Door meerdere lekke banden of  
omslaand weer  kan het al aardig schemeren voordat we terug zijn en als groep fietsers 
zijn we dan niet goed zichtbaar.  Bij wet is het verplicht dat iedere weggebruiker dan 
verlichting voert, zodat je zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Dat geldt ook voor 
toerfietsers.   
 
Daarom geeft de toercommissie leden het dringend advies om tijdens de avondritten   
fietsverlichting bij je te hebben en zo nodig te gebruiken. Vaak heb je die verlichting ook  
nodig als je later in het donker van het clubhuis terug naar huis fietst.   
Voor een paar euro is al een goed setje led-lampjes te koop dat geen afbreuk doet aan 
het sportieve karakter van onze stalen rossen.   
 
 
Ons motto: Veilig samen uit, veilig samen thuis! 
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Standplaats Barcelonnette 
 
Voor de standplaats Barcelonnette, van 19-21 augustus, hebben zich op het moment 
van schrijven 19 deelnemers aangemeld. Op de ledenpagina heb je enkele lovende 

reacties kunnen lezen op het 
routeschema. In een prachtig mooie 
omgeving en dagelijks een 
keuzemenu met voor elk wat wils. Wil 
je een keer een klein stukje rijden, 
prima, een keer terrassen, shoppen 
of gaan zwemmen, kan ook. Je hoeft 
dus geen geboren klimgeit te zijn, 
mag overigens wel, om je uitstekend 
te kunnen vermaken. Vanwege het 
prettige klimaat, het gezellige stadje, 
en de beperkte afstand tot de Côte 
d’Azur is een combinatie met de 
gezinsvakantie wellicht een 
aantrekkelijke mogelijkheid. 

Hoewel de optie voor het hotel per 1 maart is verlopen en de deelnemers zijn 
aangemeld, is het goed mogelijk dat er voor jou nog een bed of kamer geregeld kan 
worden. We kunnen nu echter vooraf geen garantie meer afgeven. Hoe eerder jij je 
aanmeldt hoe groter de kans is op onderdak. Inschrijven doe je via de website bij 
‘Inschrijving Ritten’. Wij informeren dan voor jou naar de beschikbaarheid van een bed in 
ons Hotel Azteca***.  Raadpleeg voor meer informatie, het keuzemenu en inschrijven 
www.wtchouten.nl. 
 

                      Michael Baken en Kees Keuzenkamp 
 
 

Inschrijving Pfälzerwald (bijna) gesloten 
 
De communicatie over het Pfälzerwald weekend heeft grotendeels via de website 
plaatsgevonden. En aan het aantal inschrijvingen te zien is dat jullie niet ontgaan. Maar 
toch, voor hen die graag via gedrukte media geïnformeerd  willen worden hierbij nog een 
laatste kans: er zijn nog enkele slaapplaatsen beschikbaar in het nabijgelegen pension. 
Mocht je interesse hebben, schrijf je dan nog in. Hoe? Dat lees je op de website bij “Van 
de toercommissie”. 
Met name mountainbikers worden nog eens aangespoord om deelname te overwegen. 
Als we daar een mannetje of acht van hebben zou dat een ideaal aantal zijn om onder 
begeleiding van een lokale gids op zaterdag diep het woud in te gaan. 
Tsjuss,  

        Peter Broere, Frank van Ierland, Jeroen Piket 
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De Fietsende Vlinder 
 
Januari 2007 is het als Jon en ik ons eerste clubblad in elkaar frutselen. Nou ja, Jon en 
ik. Het is voornamelijk Jon natuurlijk. Ik zit er maar een beetje bij, want weet weinig van 
de pc. Ondertussen heb ik wel veel van Jon geleerd, maar blijf op achterstand, want ook 
hij heeft zich uiteraard verder ontwikkeld. Jon laat voor mij het correctie werk en 
verwacht dat ik voor ieder blaadje wel een stukje lever.   
 
De laatste weken is er door mij niet veel gefietst. De kou hield mij op zondagmorgen in 
bed. Pas op zondag 26 februari het eerste tochtje van het nieuwe seizoen. De ATB-ritten 
even niet meegerekend. Over het fietsen valt dan ook niet veel te vertellen. 
 
Ons eerste, door Jon en mij gemaakte clubblad, heb ik nog in huis. Nummer 75 was dat. 
Nu zitten wel al op nummer 114 en zijn we ruim 5 jaar verder. Dus de hoogste tijd voor 
andere bezigheden. Gelukkig hebben we in Hans en als corrector Andrea, naar onze 
verwachting, goede vervangers gevonden. Ik blijf natuurlijk nog wel stukjes schrijven, net 
zoals Jon af en toe iets over z’n statistiekjes zal schrijven. 
 
Het lijkt me wel leuk om eens terug te kijken naar het clubblad van januari 2007. Het 
eerste wat me opvalt was een enorme misser. Want, nog niet gewend aan het nieuwe 
jaar schreven we bovenaan alle pagina’s januari 2006 in plaats van januari 2007. Lekker 
om mee te beginnen!  
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We hadden toen al (nog) voorzitter Ton. Hij schrijft in clubblad 75 in zijn “van de 
voorzitter” over de vrijwilligers die de club draaiende houden en het afscheid van Jan 
Goes als lid van het bestuur. Verder twee pagina’s over de uitslag van de fotowedstrijd 
met als winnende foto Marcel van Doorn die in het hooggebergte richting sneeuw fietst. 
Marcel is geen lid meer, maar spint ondanks zijn verhuizing naar Veenendaal nog altijd 
bij Piazza in Houten. Iedere donderdagavond is hij om half tien te vinden aan de bar. 
Eerst  onder het genot van een drankje uitzweten en pas daarna onder de douche. Net 
zoals bij de club. 
Verder een stukje van de secretaris met de uitnodiging om de algemene 
ledenvergadering bij te wonen. Jon Nellestijn hield nog de ledenmutaties bij. Ik zie daar 
als nieuw lid o.a. Cor de Boer. Inmiddels 6 keer op een dag de Alpe d’ Huez gedaan. Nu 
doet hij iets in wijnen. 
De toercommissie leverde vijf pagina’s met plannen voor het zomerseizoen en legde nog 
maar eens de spelregels uit van het toerfietsen. 
We zien een ingezonden stukje van Jeroen Piket over zijn allereerste ATB ervaring. Al 
snel kwam Jeroen er achter dat een waarschuwing als “stronk” of “boom” voor een 
achterblijver in het bos weinig zin heeft.  
Verder een stukje van Geurt over de Dolomietenmaraton 2007. In dat clubblad van mij 
maar liefst twee stukjes over mijn atb belevenissen. Waarom ik mijn belevenissen niet in 
één stukje heb beschreven weet ik niet meer. Misschien moest er nog een pagina 
volgeschreven worden. 
Net zoals nu besluiten de recreanten ook clubblad 75. Johan Breedijk deed (4 pagina’s!) 
verslag van zijn fietsvakantie; een Elfstedentocht. Tot slot de verslagen van de 
recreanten. Van iedere vrijdagmiddagrit werd heel in het kort verslag gedaan. Er is in die 
jaren dus weinig veranderd. Tot slot in dat blad maar liefst 42 “gedichten” van Jan Goes. 
Vier regels kreeg iedere deelnemer. Veel of weinig gefietst dat maakte niet uit. 
 
Het maken van dit blad is technisch soms een hele klus. In de eerste jaren gaf met name 
de toeragenda grote problemen. Aangeleverd in Excel op een A-viertje. Zie dat maar 
eens met een druk op de knop op een A-vijfje te krijgen. Alles springt dan van links naar 
rechts. Wat een gedoe was dat. En ach, graag aanleveren op vrijdag. Daar hield lang 
niet iedereen zich aan. Regelmatig ging op maandagavond om 11 uur bij Jon nog de 
telefoon met de vraag of er nog een stukje geplaatst kon worden. Dat kon bijna altijd wel. 
Hadden we net 36 pagina’s en kregen we een extra pagina aangeleverd. 37 Pagina’s 
geeft drie lege pagina’s.  Los dat dan maar op in een uurtje voor onze (zelfgekozen) 
dead-line.  
Het is altijd goed gekomen. Extra fotootje er bij of een foto wat groter maken. Een pagina 
“wist u dat? ” bedenken. Wat statistieken uit de computer toveren en hopla drie pagina’s 
extra. Toch weer op tijd klaar om het op dinsdag bij de drukker af te leveren, zodat het 
op zaterdag / zondag kon worden rondgebracht.  
 
Jon en ik hebben het 5 jaar met veel plezier gedaan. We wensen Hans en Andrea veel 
succes en we hopen dat ook zij kunnen rekenen op veel kopij van de leden. Zonder kopij 
geen clubblad. Dus als je een mooie tocht heb gereden of wil je je als columnist 
profileren, hier is je kans. 
                                                                                         Gerard en (een klein beetje) Jon 
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Toeragenda 2012 (Kijk voor de laatste info altijd op de website) 
Datum  uur  soort  rit  Beschrijving / toerleiders  
zo 11-mrt  08:30  MTB-rit 2 groepen  MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk  
zo 11-mrt  10:00  Winterrit race B/C  zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen  
zo 11-mrt  09:30  Toerrit B groep  Winterrit 2,5 - 3,5 uur, toerleider nb  
di 13-mrt  20:00  Looptraining  Looptraining: o.l.v. Remy Thijssen  
wo 14-mrt  20:00  Diversen  Toerleider informatieavond  
za 17-mrt  09:00  Diversen  Grote voorjaarsschoonmaak Clubhuis  

zo 18-mrt  09:00  Toerrit A-, B- en C-groep 
Lenterit/Openingsrit  

A/B1: 75 km Ad Nieuwenhuizen  
A/B2: 75 km Piet de Boer  
C: 60 km Jon Nellestijn  

di 20-mrt  20:00  Looptraining  Hardlopen o.l.v. Remy Thijssen op 
dinsdagavond (laatste) 

za 24-mrt  08:00  
Toerrit A-, B- en C-groep  
Veluvia klimtocht met auto's naar Wageningen115, 70 km  

zo 25-mrt  08:30  
Toerrit A-, B- en C-groep 
Mockingrit  

A:100km Jan v Veldhuizen  
B1:90km Michael Pullens    B2:Harry Pol  
C:75km Martijn Kamermans  

ma 26-mrt  19:00  maandagavondtraining  Eerste rit op maandag  

di 27-mrt  19:00  
Avondtraining  
A-, B- en C groep  
1e trainingsrit dinsdag 

A: Jan v Veldhuizen  
B1: Bert de Koning   B2:Jan Berlang  
C: Wim Jongen  

do 29-mrt  19:00  
Avondtraining 
A-, B- en C groep  
1e trainingsrit donderdag 

A:  Roy vd Wetering  
B1:Pim de Moed   B2:Rick vd Kuil 
C:  Cor de Boer  

zo 01-apr  08:30  Toerrit A-, B- en C-groep 
Mockingrit  

A:100km Jacco Goes  
B1: 90km Geurt Breukink  B2: Frank v Ierland  
C:75km Peter Maarleveld  

ma 02-apr  19:00  maandagavondtraining  Rit op maandag  

di 03-apr  19:00  Avondtraining 
A-, B- en Cgroep  

A:  Jaap Schuurman  
B1:Hans Schoolderman   B2:Jeroen Piket  
C:   Wim Jongen  

do 05-apr  19:00  Avondtraining 
A-, B- en Cgroep  

A:  Harry van Wijk  
B1:Peter Broere    B2:Fridolin vd Lecq  
C:  Theo Vernooij  

za 07-apr  08:00  
Toerrit A-, B- en C-groep 
Lek en Linge Tocht 
(Cothen) /   Gouwe Ouwe   

110+30 km, 70+30 km   
(ter ere verjaardag Jan Mocking)  

ma 09-apr  08:30  
Toerrit A-, B- en C-groep  
2e Paasdag 

A: 100km Ad Nieuwenhuizen  
B1:90km Michael Pullens   B2:Piet de Boer  
C:  75km Jon Nellestijn  

di 10-apr  19:00  
Avondtraining 
A-, B- en Cgroep  

A:  Jaap Schuurman  
B1:Wibo v Run   B2:Hans Schoolderman 
C:  Ruud vd Steeg  

do 12-apr  19:00  
Avondtraining 
A-, B- en Cgroep  

A:  Roy vd Wetering  
B1:Frans Gijsbers    B2:Rick vd Kuil  
C:  Cor de Boer  

za 14-apr  08:30  
Zomer MTB groep ATB 
clinic, Leersum(met auto's) 

Peter Broere, Rick van de Kuil, Paul van Lijden 
i.s.m. Piazza Sports  
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zo 15-apr  08:30  Toerrit A-, B- en C-groep 
Verlengde Mockingrit  

A: 130km Jan v Veldhuizen  
B1:120km Harry Pol B2: nb 
C: 100km Peter Maarleveld  

ma 16-apr  19:00  maandagavondtraining  Rit op maandag  
 

di 17-apr  19:00  avondtraining  
A-, B- en C groep  

A:  Remy Thijssen  
B1:Bert de Koning B2:Peter Broere  
C:  Wim Jongen  

do 19-apr  19:00  avondtraining  
A-, B- en C groep  

A:  Harry van Wijk  
B1:Harrie Pol   B2:Pim de Moed  
C:  Theo Vernooij  

za 21-apr  13:00  Diversen  Sleutelen aan eigen fiets o.l.v. fietsenmaker 
Ron Verweij  

zo 22-apr  08:30  Toerrit A-, B- en C-groep 
Mockingrit  

A: 100km Geurt Breukink  
B1: 90km Michael Baken   B2: Wibo van Run  
C:   75km Jon Nellestijn  

ma 23-apr  19:00  maandagavondtraining  Rit op maandag  

di 24-apr  19:00  avondtraining  
A-, B- en C groep  

A:   nb  
B1: Hans Schoolderman B2:Jan Berlng  
C:   Martijn Kamermans  

do 26-apr  19:00  avondtraining  
A-, B- en C groep  

A:  Jaap Schuurman  
B1:Michael Baken B2:Frans Gijsbers  
C:  Ad Nieuwenhuizen  

zo 29-apr  08:30  Toerrit A-, B- en C-groep 
Mockingrit  

A: 100km nb  
B1: 90km Piet de Boer B2: Kees Keuzenkamp 
C:   75km nb  

ma 30-apr  06:30  Toerrit B groep  
Koninginnedag  

Koninginnedag Mergellandroute (met auto's 
naar Meerssen) B 110km: Harry van Wijk  

ma 30-apr  08:30  
Zomer MTB groep 
Koninginnedag  

ATB-rit va Meerssen???  
toerleider in onderling overleg  

di 01-mei  19:00  
avondtraining  
A-, B- en C groep  

A:  Jacco Goes  
B1:Bert de Koning   B2:Hans Schoolderman  
C:  Ruud vd Steeg  

do 03-mei  19:00  
avondtraining  
A-, B- en C groep  

A : Roy vd Wetering  
B1:Pim de Moed    B2:Frank van Ierland  
C:  Martijn Kamermans  

zo 06-mei 08.30 Toerrit A-, B- en C-groep 
Mockingrit 

A: Ad Nieuwenhuizen 
B1:  nb     B2:    nb 
C:  Peter Maarleveld 

ma 07-mei 19:00  Zomer MTB groep  MTB trainingsrit  

ma 07-mei 19:00  maandagavondtraining  Rit op maandag  

di 08-mei 19:00  Avondtraining 
A-, B- en Cgroep  

A:Remy Thijssen  
B1:Bert de Koning B2:Jeroen Piket  
C:Wim Jongen  

do 10-mei 19:00  
avondtraining  
A-, B- en Cgroep  

A:Jacco Goes  
B1:Fridolin vd Lecq B2:Rick vd Kuil  
C:Piet de Boer  

zo 13-mei 08:30  
Toerrit A-, B- en C-groep 
Mockingrit  

A: 150km Geurt Breukink  
B1:130km Kees Keuzenkamp B2:Harrie Pol 
C:100km nb  
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Activiteiten Recreanten 1e helft 2012   
 
Vertrek vanaf het clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek).   
Bij een dagtocht is het mogelijk een korte rit te fietsen. Vertrek 13.00 uur.  
Bij middagritten kan een korte (25/30 km) en een langere afstand (35/40) worden 
gefietst.  
Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een schema waarop 
dit kan worden vermeld. 
 

dag datum  no rit  vertrek  bijzonderheden  

vrijdag 16-mrt 3 13.00 uur  
zaterdag 17-mrt clubhuis 09.00 uur Clubhuis: grote schoonmaak 
zondag 18-mrt  10.00 uur Openingsrit / lenterit 
vrijdag 23-mrt 4 13.00 uur  
vrijdag 30-mrt 5 13.00 uur  
vrjdag 06-apr 6 13.00 uur  
maandag 09-apr  10.00 uur 2e Paasdag / Gouwe Ouwe 
vrijdag  13-apr 7 13.00 uur  
vrijdag  20-apr 8 13.00 uur  
vrijdag  27-apr 9 13.00 uur  
maandag 30-apr  13.00 uur Koninginnerit 
vrijdag  04-mei 10 13.00 uur  
vrijdag  
 

11-mei 
 

11 
 

10.00 uur 
13.00 uur 

1e dagtocht (50 km) 
korte middagrit (30 km) 

vrijdag  18-mei 12 13.00 uur  
maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 

21-mei 
22-mei 
23-mei 
24-mei 

Enter 
midweek 

  

Vertrek midweek Elsgraven Enter 
1e rit midweek 
2e rit midweek 
3e rit midweek 

vrijdag 25-mei 13 13.00 uur 1 (korte) rit clubhuis Houten 
maandag  28-mei 

 
 10.00 uur Ochtendrit 2e Pinksterdag 

vrijdag  01-jun 14 13.00 uur  
vrijdag  
 

08-jun 
 

15 
 

09.30 uur 
13.00 uur 

2e dagrit (elders) 
korte middagrit (30km) vrijdag  15-jun 16 13.00 uur  

vrijdag  22-jun 17 13.00 uur  
zondag  24-jun  10.00 uur zondagochtendrit 
vrijdag  29-jun 18 13.00 uur  
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Geef de Pen door 
                                                                                                                                                                                                                 
Op de nieuwjaarsvergadering van de 
recreanten is mij ge-vraagd om in deze 
rubriek iets over mijzelf te vertellen. Ik 
ben Roelie van der Blij. In het clubblad 
vindt u mijn naam op de laatste pagina 
onder Lid van Verdienste. 
 
Sinds 1982 woon ik met mijn gezien in 
Houten. Het gezin bestond toen uit Wim - mijn man supermarkt ondernemer in Zeist  
waar wij vanaf 1955 woonden - en 1 zoon en 2 dochters  die nu hun eigen gezin hebben. 
Met elkaar hebben ze ons met 6 kleinkinderen verblijd. Helaas is Wim in 2002 overleden. 
 
Ik ben vanaf het prille begin lid  van WTC Houten ’80 afdeling Recreanten. Nu dus 30 
jaar.  De oudste, niet in jaren, maar als lid van deze club. Na 2000 heb ik – om 
uiteenlopende redenen – niet meer met de clubritten mee gefietst. Achter de schermen 
ben ik jullie blijven volgen. 
 
Op de nieuwjaarsvergadering heb ik mijn gezicht weer eens laten zien. Het was er een 
gezellige bedoening. Veel nieuwe mensen voor mij. De strakke leiding van Elly Kemper 

met haar team vond ik leuk om mee te maken en 
het bracht veel herinneringen in mij boven.Na de 
vergadering werd de erwtensoep met worst en 
roggebrood met katenspek gebracht, heerlijk 
klaargemaakt door Keurslager Juul van ‘t Schip. In 
het clubhuis voortreffelijk verzorgd door Floor 
Pater met haar medewerksters. Wij hebben het 
ons goed laten smaken. 
 
Er werd ook een spel gespeeld, een soort quiz. 
Het was een hele toer om de juiste antwoorden te 
vinden. Wel erg leuk. Om half 5 ging iedereen 
tevreden naar huis. Het was voor mij goed om het 
weer mee te maken. Er waren die middag 58 
dames en heren aanwezig. Dan te bedenken dat 
we in 1982 met 8 à 10 man begonnen zijn! 
 
Het ga jullie goed. Dit is mijn bijdrage en ik geef de 
pen door aan Tiny de Jager 

 
          Roelie van der Blij. 
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Recreanten Verslagen 
 
Inleiding 
Als jullie dit clubblad ontvangen is onze winterperiode achter de rug en hebben wij op 
vrijdag 2 maart onze eerste tocht al gefietst. 
In onze wintervergaderingen hebben wij terug gekeken op ons vorig seizoen en plannen 
gemaakt voor het komende seizoen (zie activiteitenoverzicht elders in dit blad). 
Aansluitend aan onze winter-vergaderingen hadden we steeds een gezellig samen-zijn. 
In november en februari een bingo met leuke prijzen, in december ons gebruikelijke 
kerstbuffet, dat prima verzorgd werd door het team van Greet en in januari, als een 
extraatje, een quiz en een uitgebreide erwtensoep uitstekend verzorgd door het team 
van Floor. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

       Riet en Elly 
Verslag laatste wintervergadering in februari 
Op vrijdagmiddag 10 februari waren er weer zo’n 50 recreanten in het clubhuis 
verzameld voor de laatste vergadering voor het nieuwe fietsseizoen. Er werd vooral 
aandacht besteed aan het activiteitenoverzicht voor het nieuwe jaar. Daarnaast werden 
de regels voor het fietsen in een groep nog eens grondig doorgenomen. Onze slogan 
voor het komend jaar luidt: 
samen uit samen thuis, samen houden wij het veilig. 
 
Alle recreantleden hebben deze stukken ontvangen. We doen nogmaals een beroep op 
alle recreanten om eens een rit voor te fietsen. Als je het nog nooit gedaan hebt, neem 
dan kontakt op met een van de regelmatige voorfietsers en ga een keer met hen mee 
om een rit voor te bereiden. Je zult zien hoe leuk dit is. 
Ook de midweek komt ter sprake. De deelnemers ontvangen later nog een overzicht met 
meer gedetailleerde gegevens en de indeling van de bungalows. In principe zijn er 5 
recreanten per bungalow, zodat er voldoende 1-persoons kamers beschikbaar zijn. 
 
Vervolgens worden enige punten uit het bestuur besproken: 
• contributienota’s zijn inmiddels per mail verstuurd. De contributie bedraagt voor 2012: 

€ 43 totaal (€ 34 voor NTFU en € 9 voor onze eigen club). Voor zover recreanten 
geen mailadres hebben zijn de nota’s ingesloten bij het uitgereikte activiteiten-
overzicht. 

• in de commissie beheer van het clubhuis wordt een afgevaardigde van de recreanten 
gevraagd. Gerda Vernooij meldt zich hiervoor aan. Zij zal in het vervolg eventuele        
clubhuis-zaken doorgeven aan de overige commissieleden (zoals voorraad 
aanvullen, schoonmaak e.d.) 

• Overige punten uit de algemene ledenvergadering zijn opgenomen in het clubblad 
van februari, onder voorbereiding van de ALV. 

 
Naar aanleiding van een verzoek uit de vorige vergadering geeft Elly enige uitleg over 
hetgeen de verzekering bij de NTFU in houdt. Dit is ook na te lezen op de website van 
de NTFU. 
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De ledenlijst van de recreanten is te vinden op de website van de fietsclub.  Als er 
recreanten zijn die moeite hebben om op de website van de fietsclub te komen, kunnen 
zij advies vragen aan Gerda of Elly. 
Voor zover recreanten geen gebruik maken van internet zorgt Elly op de eerste vrijdag 
van maart voor uitgeprinte exemplaren. 
 
Schoonmaak clubhuis 
Op vrijdag 17 maart wordt vanaf 9 uur weer een grote schoonmaak gehouden. Elly roept 
recreanten op zich daarvoor bij Riet aan te melden. 
Daarna zal een nieuw schoonmaakschema voor het zomerseizoen worden opgesteld. 
Hierin worden in de diverse groepen en de reserves enkele wijzigingen aangebracht  
t.o.v. voorgaand seizoen. 
Betrokkenen ontvangen dit schema per mail of bij een volgende fietsmiddag. 

 
Aansluitend wordt weer 
een gezellige bingo 
gehouden, met lekkere 
hapjes van een aantal 
jarigen bij de drankjes. 
 
Cursus Life Support 
Op woensdagochtend 
22 februari werd de 
cursus Life Support 
gegeven door Wilbert 
van Schaik. Er waren 
18 deelnemers. Er 
werd vooral ingegaan 
op situaties die zich bij 
de recreanten kunnen 

voor doen en er werden veel vragen gesteld. 
Dit was het derde jaar en opnieuw bleek dat deze herhaling  zeer zinvol is. Er waren ook 
weer diverse recreanten die voor het eerst aan de cursus deel namen. Graag zeggen we 
Wilbert vanaf deze plaats nog eens hartelijk dank. 
 
Aan het einde verwijst Elly nogmaals naar de regels voor het fietsen in een groep en legt 
de nadruk op het feit dat voorrijders altijd de coördinatie hebben (of specifiek aan een 
ander overdragen) bij een calamiteit. 
Ook het belang van het aanzetten van de mobiele telefoons (zeker van de voorrijders 
van de diverse groepen) wordt onderstreept. 
 
 
Eerste vrijdagmiddag rit 2 maart 
 
Rond 13.00 uur stonden bijna 50 recreanten klaar voor de eerste fietsrit van dit seizoen. 
Het was heerlijk fietsweer:  geen wind, lekkere temperatuur en af en toe wat zon. We 
fietsten de eerste rit met z’n allen. Daarom werd de groep in 3 opgesplitst. 
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Een niet te lange rit (zo’n 25 kilometer) rondom Houten. Helaas verliep de middag niet 
helemaal vlekkeloos. Al bij het eerste stoplicht bij de Kruisboog bleek dat de fiets van 
Stien het niet goed deed (achteraf bleek een sensor niet goed afgesteld). Daarom 
haakten Joop en Stien af en gingen naar de fietsenmaker. Later sloten zij – bij onze 
koffiestop – weer aan. 
Daarna haakte Bea af i.v.m. problemen met haar fiets en ging rechtstreeks naar huis. 
Ook viel een van de recreanten nog 2 x, maar gelukkig niet met ernstige gevolgen. 
Er werd ook hier en daar gewerkt, waardoor we soms met moeite de brede werkauto’s 
op de weg konden passeren. 
Het gevolg was dat we – voordat we via het Houtense Bos, de Marsdijk, de nieuwe 
fietstunnel bij Mereveld en de Waayensedijk bij de Laagravense Plas waren – al diverse 
keren onze rit hadden moeten onderbreken. Daarna ging het gelukkig verder 
probleemloos. 
We dronken koffie bij de Bickel Beer (heerlijk buiten op het terras, onvoorstelbaar de 
eerste vrijdag van maart) en vervolgden onze route via Houten Zuid, de Hoogdijk en de 
Rietdijk naar het clubhuis. 
Daar was het een volle boel, want iedereen bleef nog even een drankje drinken en de 
nieuwe toerboekjes werden uitgedeeld. 
Het was een gezellig begin van ons nieuwe seizoen. 

 
         Ria en Elly 
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WTC’rs in actie voor zorgcentrum Het Houtens Erf  
Zorgcentrum Houtens Erf te Houten is een verpleeghuis met plaats voor 100 cliënten 
verdeeld over één somatische afdeling (met vier kleinschalige woongroepen voor 
mensen die voornamelijk lichamelijke zorg nodig hebben) en twee psychogeriatrische 
afdelingen (deze ouderen hebben vooral zorg en begeleiding nodig vanwege hun 
geestelijke gesteldheid).  
Voor de psychogeriatrische afdelingen gaat in 2012 een activiteit lopen, waarbij de 
bewoners op een rolstoelfiets of aangepaste fiets door Houten en omgeving worden 
gereden door een fietsvrijwilliger. Uit onderzoek blijkt dat bewegen goed is voor ouderen 
in het algemeen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Aanvang van de fiets 
activiteiten voor Houtens Erf bewoners zal zijn medio april 2012.  
Enkele WTC leden hebben zich aangemeld als fietsvrijwilliger. 

 
Het Houtens Erf heeft momenteel 1 oudere 
rolstoelfiets en men heeft dringend behoefte aan 
een tweede fiets. De Fun2Go side-by-side 
tandem is speciaal geschikt indien de 
fietspartner moeilijk  zelfstandig kan fietsen. 
Doordat de stoelen naast elkaar geplaatst zijn, 
heeft u beiden meer zicht en meer aandacht 
voor elkaar. Naast een gezonde fietstocht is 
deze speciale duo fiets erg goed voor het 
sociaal contact en wordt het fietsen gezellig en 
eventueel therapeutisch. Doordat de Fun2Go 

geen instap heeft, kan men gemakkelijk op de fiets plaatsnemen. De comfortabele  
zittingen zijn ook draaibaar. Via de optionele schakelbare vrijloop kunt u bepalen of en 
hoe de bijrijder meefietst.  
De aanschafprijs van deze fiets is € 4.500 incl. BTW. 
 
Het Houtens Erf kan de aanschaf van de fiets niet uit eigen middelen betalen. Diverse 
bedrijven zijn aangeschreven met verzoek om financiële ondersteuning. Om bestelling 
van de fiets per medio maart 2012 mogelijk te maken, wordt aan Rabobank verzocht het 
bedrag van € 4.500 voor te financieren, met verrekening achteraf. Ingeval meer dan € 
4.500 uit externe bronnen wordt opgehaald, gaat het overschot naar het activiteitenfonds 
van Het Houtens Erf. 
 
Op dit moment is nog niet duidelijk voor welk bedrag de externe partijen gaan 
ondersteunen. Wij hopen uiteraard dat het gaat lukken om het bedrag voor de nieuwe 
fiets bij elkaar te sprokkelen, onze oudere en hulpbehoevende medemensen in Het 
Houtens Erf zullen ons er dankbaar voor zijn. 
 
Aan de WTC leden wordt gevraagd om dit mooie doel financieel te ondersteunen. 
Dat kun je doen door een bijdrage over te maken op rekening 2105570 ten name van P. 
de Boer, onder vermelding van ‘Houtens Erf’. 
Hartelijk bedankt namens de bewoners van Het Houtens Erf! 

    Piet de Boer 
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Verslag Algemene Ledenvergadering   08.02.2012 
Aanwezig : 51 leden (in te zien bij het secretariaat) 
Afwezig met kennisgeving:  Monika en Frank van Ierland, Wibo van Run, Simon Plomp, Piet 
Folkers, Tom Blok, Frans Gijsbers, Ron Schut, Cor de Boer 
 

1. Opening en welkom  
De aftredend voorzitter Ton Mulders opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle 
aanwezige leden van harte welkom. Fijn, dat er zoveel leden zijn gekomen ondanks het 
winterse weer. 
 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke vragen  
Mededelingen: 
De vergadering houdt 1 minuut stilte om twee overleden clubleden te gedenken: 
Marian Hissink  is op 28 september jl. overleden. Zij was een zeer betrokken en actief clublid 
en fanatiek fietser. Marian heeft bergen werk verricht als secretaris van de club. Tot op het 
laatste moment heeft zij met de club gefietst, maar na de fietsweek in Albertville wist ze, dat 
ze de strijd niet meer kon winnen. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is zij thuis gestorven. 
Velen van ons zijn aanwezig geweest op haar indrukwekkende begrafenis. 
Annie Sturkenboom is eveneens overleden. Annie is lang lid geweest van de club en heeft 
samen met haar man Cor vele ritten bij de recreanten voor gereden. Zij wist in Houten en 
omgeving altijd de weg en kende ook bijna iedereen in Houten. Annie was een kordate vrouw. 
Ton wenst Gerard en Cor veel moed en sterkte met het aanpassen aan deze nieuwe situatie 
zonder partner. We zijn allemaal blij beiden weer op de fietsclub te mogen zien. Samen met 
hen weer dingen te ondernemen is het beste wat wij als club kunnen doen. 
 
Er zijn 2 ingekomen stukken : 

• Brief aan het bestuur van Piet de Boer met het verzoek tot sponsoring van een duo-fiets 
voor het Houtens Erf. 

• Brief met het verzoek tot organiseren van een sponsorrit 2012 voor ‘Ride for the 
hospice’. 

Beide verzoeken zullen worden behandeld bij ‘Activiteitenplan 2012 Bestuur algemeen’ (punt 
7 agenda) 
 
Er is een schriftelijke vraag van Jan Koster over de opbrengst en kosten van de fietskleding. 
Jos beantwoordt deze vraag bij het punt ‘Financieel overzicht’ (punt 5 agenda) 
 
Nog een laatste mededeling: Op maandag 6 februari hebben Ton en Kees het Sportgala 
Houten bezocht. Harry Pronk heeft als voorzitter van de Handbalvereniging de prijs voor 
meest actieve sportclub van 2011 in ontvangst genomen. Gefeliciteerd! 
 

3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 16.02.2011  
• Punt 5: punt van actie “het bestuur zal samen met een aantal deskundige clubleden een 

oriënterend gesprek aangaan met de gemeente over het al dan niet kopen van het 
clubhuis”. Dit actiepunt is uitgevoerd. Het verslag over dit gesprek is terug te vinden in 
het clubblad 114, pag. 31. Besluit staat in het ‘Activiteitenplan 2012 Bestuur algemeen’ 
(punt 7 agenda) 

• Punt 10: de geplande ‘kleine’ opknapbeurt van het clubhuis is uiteindelijk een flinke klus 
geworden. Veel energie en tijd is er in gestoken, met een prachtig eindresultaat en dit 
allemaal binnen de begroting. Ad Nieuwenhuizen, Piet de Boer, Jon Nellestijn en Harry 
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van Wijk worden gecomplimenteerd met het vakwerk dat zij hebben geleverd en krijgen 
uit handen van de voorzitter een “Pluim’. 

• Punt 11: nav de suggestie van Michael Pullens te onderzoeken of het haalbaar en 
interessant is voor de club om Alpinista klimtrainers van Tacx uit de clubreserves aan te 
schaffen, eventueel in samenwerking met Piazza Sports. Het bestuur heeft besloten dit 
idee niet verder uit te werken. Reden hiervoor is, dat Piazza gestart is met virtueel 
spinnen, vergelijkbaar met Alpinista klimtrainers, maar minder kostbaar. Daarnaast 
kleven er voor de club financiële en organisatorische risico’s aan een dergelijke 
investering. 

• Punt 13: het hebben van verlichting vóór en achter op de fiets als het donker is, is een 
wettelijke verplichting. Het bestuur heeft dit onderwerp nogmaals onder de aandacht 
gebracht bij de Toercommissie. Als de kans aanwezig is, dat de groep in het donker 
thuis komt, is het verstandig hierop te anticiperen en er bij de groep op aan te dringen, 
dat iedereen ook daadwerkelijk verlichting op de fiets heeft. 

Met deze aanpassingen is het verslag van de ALV 2011 hiermee vastgesteld, met dank aan 
Maria (notulist). 
 

4. Jaarverslagen 2011  
• Secretariaat: Jon mist in het verslag de activiteiten van de Feestcommissie. Deze 

worden nog toegevoegd. Het verslag wordt hierna vastgesteld, met dank aan Ton 
Mulders. 

• Toercommissie:  vastgesteld, met dank aan Michaël Baken. 
• Recreanten:  vastgesteld, met dank aan Elly Kemper. 

 
5. Financieel overzicht 2011 en verslag kascommissie 2011  

Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2011 en de staat 
van baten en lasten over het boekjaar 2011. Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief 
resultaat. Dit komt door verschillende factoren: minder uitgaven en meer opbrengsten. Er is 
een toename van het eigen vermogen door positief resultaat. 
De door Jan Koster ingediende vraag over de (scheve) verhouding kosten en opbrengsten 
verkochte kleding waarbij de kosten hoger waren dan de opbrengsten naar tevredenheid 
beantwoord. Hogere kosten zijn veroorzaakt door korting op verkochte kleding. 
 
Jeroen Piket stelt namens de kascommissie vast, dat de boekhouding sluitend is en een zeer 
verzorgde indruk maakt. De jaarstukken geven een goede financiële weergave. Er zijn geen 
op- en/of aanmerkingen. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag 
financiën goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen jaar. 
 

6. Verkiezing bestuur en bestuurssamenstelling 2012  
En dan is het echt zover! Ton Mulders wordt ontheven van zijn taak als voorzitter en draagt de 
voorzittershamer over aan Kees Keuzenkamp. Bij acclamatie krijgt Kees het vertrouwen van 
de ALV om de komende 3 jaar de voorzittersrol op zich te nemen. Een mooie taak is voor 
hem weggelegd. 
Kees dankt Ton voor zijn inzet als voorzitter in de afgelopen jaren. Ton is mede 
verantwoordelijk voor  de vernieuwing binnen de WTC en heeft de nieuwe visie van de club 
op de kaart gezet, de veiligheid binnen de club prioriteit gegeven en een brug geslagen 
tussen toerleden en recreanten. Fantastisch werk geleverd! 
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Michaël Baken neemt afscheid als voorzitter van de Toercommissie. Kees bedankt hem voor 
de prachtige toerschema’s, die Michael jaren heeft gemaakt en benadrukt dat Michaël het 
speerpunt van de Toercommissie helder heeft uitgedragen: het belang van het rijden in kleine 
groepen waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd. 
 
Rina Roelfs, Roy van de Wetering en Maria Slootmaekers worden welkom geheten als 
nieuwe bestuursleden en schuiven in het bestaande rooster van aftreden in. 
Het bestuur ziet er als volgt uit: 
Voorzitter: Kees Keuzenkamp 2015 aftredend als voorzitter 
Secretaris: Maria Slootmaekers 2013 aftredend (wegens tussentijdse 
    instroom) 
Penningmeester: Jos Bekker 2014 aftredend 
Algemeen lid (toerleden): Roy v/d Wetering 2015 aftredend 
Algemeen lid (recreanten): Elly Kemper 2013 aftredend 
Algemeen lid  Rina Roelfs 2014 aftredend (wegens tussentijdse 
    instroom) 
Na vele lovende woorden en prachtige bossen bloemen, die het aftredende bestuur en de 
nieuwe bestuursleden mochten ontvangen, gaat de ALV over op het volgende punt van de 
agenda. 
 

7. Activiteitenplan 2012 Bestuur algemeen  
De visie op de toekomst van onze club is vorig jaar neergezet in het Beleidsplan 2011-2015 
voor de toerafdeling. Het grootste deel van het bestuurswerk bestaat er uit er voor te zorgen 
dat de diverse commissies en groepen kunnen doen waarvoor ze zijn ingesteld: 

• Organisatie van de reguliere A,B,C-ritten op dinsdag, donderdag en zondag plus een 
aantal ‘specials’ (Toercommissie) 

• Organisatie van de recreantenactiviteiten (Recreanten) 
• Organisatie van een aantal feesten (Feestcommissie), oa. BBQ, Boerenkoolrit, 

lentebrunch, eindfeest 
• Beheer van het clubhuis (Commissie Beheer), oa inkoop wijn/bier/frisdrank alsmede de 

aanschaf van nieuw interieur (oa. koelkast) 
• Beheer van het clubblad (redactie) 
• Beheer van de website 

 
Er staan dit jaar geen nieuwe grote veranderingen op de agenda. In 2012 wil het bestuur het 
ingezette beleid op 2 punten versterken: 

A. Vasthouden en werven van jonge leden en een actief beleid om meer vrouwelijke 
fietsers te enthousiasmeren om bij de club te komen fietsen. (verantwoordelijk 
bestuurslid Rina).  

 Vernieuwing van de activiteiten binnen de toercommissie (verantwoordelijk 
bestuurslid Roy) 

B. Vernieuwing van de communicatie met de leden met behulp van de inzet van nieuwe 
media. 

Voor beide projecten is inzet en energie van een aantal enthousiaste leden niet alleen 
gewenst, maar vereist. 
 
Jan Koster merkt op, dat de ‘morele’ verplichting van licht op de fiets sterker moet worden 
neergezet.  
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Kees antwoordt, dat het naleven van het wettelijke voorschrift om verlichting op de fiets te 
hebben al een verplichting van de leden zelf is. Het daarnaast invoeren van een “morele 
verplichting” heeft geen meerwaarde. De club zal aan deze wettelijke verplichting wel 
aandacht geven omdat het bijdraagt aan de veiligheid op de fiets. Er zal in het clubblad en 
aan het begin van het nieuwe seizoen nogmaals aandacht worden besteed aan dit punt. 
 
De ALV stemt in met 3 bestuurstervoorstellen:  

1. Aankoop clubhuis: Het clubhuis wordt op dit moment niet gekocht. Er zal in 
2018 opnieuw worden bekeken wat wijsheid is op dit punt. Er zal worden 
doorgegaan met het verder opbouwen van financiële reserves om eventuele 
aankoop in 2018 haalbaar te laten zijn. .  Een uitgebreider toelichting op het 
geaccepteerde voorstel is terug te vinden op pag. 31 clubblad 114. 
2. Contributieverhoging NFTU:  de contributie voor de leden wordt gesplitst in 
een NFTU-deel en een WTC-deel. Het NFTU-deel wordt steeds aan de NFTU-
bijdrage aangepast. Het WTC-deel blijft ongewijzigd. (pag. 31 clubblad 114). 

 
Concreet houdt de contributie voor 2012 in: 
Hoofdlid Toer: NFTU-deel = €34,- en clubdeel = €32,- Totaal: € 66,- 
Hoofdlid Recreanten: NFTU-deel = €34,- en clubdeel = € 9,- Totaal: € 43,- 
Gezinslid Toer: NFTU-deel = €31,- en clubdeel = €30,- Totaal: € 61,- 
Gezinslid Recreanten: NFTU-deel = €31,- en clubdeel = € 7,- Totaal: € 38,- 
Toerlid elders: NFTU-deel = € 3,- en clubdeel = €32 Totaal: € 35,- 

3. Sponsorverzoeken (zie ook pag. 32 clubblad 114):  
de voorgestelde beleidslijn is: 

A. Verzoeken van leden via de ledenpagina zijn altijd mogelijk. 
B. Verzoeken van leden via de mail worden niet gehonoreerd. 
C. Verzoeken aan het bestuur voor activiteiten worden onder voorwaarden gehonoreerd. 
D. Verzoeken aan het bestuur om geld worden afgewezen 

Het verzoek van Piet de Boer voor de aanschaf van een duo-fiets voor het Houtens Erf is 
hiermee afgewezen. (punt 2 agenda) 
Martijn Kamermans zal de fietstocht voor ‘Ride for the Hospice’ organiseren en voorrijden. Er 
zal geen financiële bijdrage zijn vanuit de WTC. (punt 2 agenda) 
 

8. Bestuurscommissies 2012 
• Kascommissie:  Luuk Brand, Peter de Laat, Martijn Kamermans 
• Recreantencommissie:  Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Janny Prins, 

Gerry Bijsterbosch, Gerrit en Bep Hardeveld 
• Toercommissie:  Roy van de Wetering (coördinator), Peter Broere, Michael Pullens, 

Jan van Veldhuizen, vacature  
• Commissie Beheer: Jon Nellestijn, Ton Mulders, Gerda Vernooij (recreanten) 
• Commissie PR:  

 Clubblad (redactie + opmaak): Jon Nellestijn, Gerard Huitsing, Andrea van Mil, Hans 
Schoolderman 

 Drukker:  Geert Visser, Office-care 
 Distributie:  Andrea van Mil 
  Website:  Jon Nellestijn (beheer), Peter Broere, René Jansen,  Wiebe Bekker 
    Advertenties:  Bert de Koning, Hans Schoolderman 

• Kledingcommissie: Ad Nieuwenhuizen 
• Feestcommissie:   Monika van Ierland, Bert Scheepbouwer, Ralph Jacobs 



De Fietsende Vlinder 

nummer 115 – maart 2012 

33 

Elly Kemper benadrukt het belang van het voortbestaan van de interne schriftelijke 
berichtgeving via het clubblad. Ook de rol van de adverteerders is van belang voor het 
clubblad. 
Voor de opvolging van Jon en Gerard als redactie en van Jon als webmaster zijn op dit 
moment nog geen kandidaten gevonden. De voorzitter vraagt de leden om na te denken, 
tijdens de aansluitende borrel en daarna, of zij deze belangrijke rollen in de vereniging op zich 
zouden willen nemen. 
 

9. Activiteitenplan 2012 recreanten 
Elly Kemper geeft namens de recreantencommissie een korte toelichting op het 
activiteitenplan 2012: 

• 2 maart: Start van het seizoen 
• 1 maal per maand -op de laatste zondag van de maand- wordt er op zondagochtend 

gefietst. 
• Vanaf 11 mei: Elke vrijdag van de maand komt er een dagtocht voor iedereen. Voor 

diegenen, die niet mee gaan is er een middagrit. 
• 21-25 mei: Midweek in Twente (Enter) 
• 9-11-13 juli: Senioren driedaagse (ook open voor niet-leden). De route is niet gepijld. 
• 26 oktober: Laatste rit van het seizoen 

Het motto onder de recreanten is en blijft: Samen uit, samen thuis en Veilig fietsen staat 
voorop. 
 

10. Activiteitenplan 2012 Toerleden 
Roy van de Wetering deelt namens de toercommissie mee, dat de toeragenda voor het 
nieuwe seizoen nog niet helemaal gereed is, maar in ieder geval vóór de toerleidersavond van 
14 maart definitief is. 
De volgende activiteiten kunnen al wel worden genoemd: 

• De zondag-, dinsdag- en donderdagritten met vaste toerleider blijven bestaan 
• De maandagritten zonder vaste toerleider blijven ook in tact. 
• In de zomer wordt er wederom gefietst met de ATB. 
• Toertochten elders (niet door de WTC georganiseerd) worden uit de toeragenda 

gehaald en komen op een zgn. ‘Tiplijst’ 
• De ‘Verlengde Mockingritten’  (1 maal per maand) 
• Afwisselend op zaterdag of zondag worden er ‘Specials’  verreden (bijv. Randje 

Utrecht) 
 Het verschil tussen de verlengde Mockingritten en de ‘Specials’ zit in de te rijden 

afstand:  doorgaans zijn de ‘Specials’ ritten van meer dan 200 km. 
• Woensdag 22 februari: cursus Life Support (19.30 uur Vélodroom) 
• Woensdag 7 maart: informatieavond toerleden – 2 lezingen in het Vélodroom – 20.00 

uur 
• Woensdag 14 maart: informatieavond toerleiders (20.00 uur Vélodroom) 
• Zondag 18 maart: Lenterit 
• Zaterdag 24 maart: clinic voor wegfietsers onder begeleiding van Laurens Gijsbers en 

Cor de Boer 
• Zaterdag 14 april: ATB clinic in Leersum (Peter Broere, Paul van Lijden, Rick v/d Kuil, 

in samenwerking met Piazza Sports) 
• Zaterdag 21 apr: Sleutelen aan je eigen fiets(RonVerweij)13.00–16.00 uur Vélodroom 
• 14-17 juni: Uitstapje Pfalz (Jeroen Piket en Frank van Ierland) 
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• 19-26 augustus: Week Standplaats Barcelonnette 
• 7-9 september: Teutoweekeinde naar Friesland – Elfstedentocht (Jan van Veldhuizen 

en Tom Verkuijl) 
• 22 september: Toertocht voor het Hospice 

 
Opmerkingen/Vragen: 
Ad Nieuwenhuizen: Standplaats Barcelonnette is naar zijn mening een té exclusieve (lees: 
dure) week, waardoor deze niet toegankelijk is voor alle leden. Roy zal dit bespreken in de 
toercommissie. 
Harrie Pol: Op hoeveel toerleiders kunnen we rekenen? Jan van Veldhuizen geeft aan: gelijk 
aan vorig jaar, dwz 34.  
 
Martijn Kamermans benadrukt, dat het belangrijk is om potentiële toerleiders actief te (blijven) 
benaderen om het aantal op peil te houden. De toercommissie zal actief gaan zoeken naar 
potentiële nieuwe toerleiders. 
 

11. Activiteitenplan 2012 Beheer  
De thermostaat van de koelkast is defect. De commissie Beheer gaat zorgen voor de 
aanschaf van een nieuwe koelkast zonder vriesgedeelte. 
Verder geen bijzonderheden 
 

12. Begroting 2012 en contributie 2012  
De begroting voor 2012 wordt door de ALV vastgesteld, waarmee de voorgestelde 
contributieverhoging ongewijzigd goedgekeurd wordt in overeenstemming met het door de 
ALV vastgestelde besluit over de verhoging van contributie van de NTFU (zie punt 7 
activiteitenplan bestuur algemeen) 
 

13. Rondvraag  
• John Schreurs  vraagt zich af hoeveel leden het clubblad nog in de huidige vorm 

toegestuurd willen krijgen (kostenbesparing). 
 De voorzitter geeft aan, dat het clubblad blijft bestaan (zeker voor de recreanten) en 

dat binnen het project ‘Media’ wordt bekeken hoe dit in de toekomst aan te pakken. 
• Fridolin v/d Lecq  zal na de ALV foto’s maken voor het smoelenboek (website) voor 

wie wil en tevens een foto van alle voorzitters die de WTC tot nu toe heeft gekend. 
• Jeroen Piket  vraagt de commissie Beheer om er zorg voor te dragen dat de WTC 

fietskar technisch in orde is voor het weekeinde naar de Pfalz.  
• Henk v/d Kuil  geeft aan, dat je rechtstreeks kunt worden benaderd door de NFTU als 

je je fiets voor een hoger bedrag wilt verzekeren dan standaard is. 
 

14. Sluiting  
Na de mededeling, dat de lidmaatschapskaarten NFTU zullen worden verzonden samen met 
het volgende clubblad (nr. 115) en dat de TEP’s beschikbaar zijn na de NFTU 
districtsvergadering van donderdag 16 februari, dankt Kees iedereen voor zijn/haar inbreng en 
sluit de vergadering. 
Het eerste drankje na de ALV is traditiegetrouw op kosten van het bestuur. 
 

        Maria Slootmaekers (notulist) 
 
Nog te accorderen:       door de ALV op … februari 2013 
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Verjaardagen 
 

   Maart 
 
1 Jon  Nellestijn T 
3 Frans  Havekes T 
6 Sidney  Bleij T 
9 Stien van Wijngaarden-Smore    R 
9 Ries van Rooijen T 
9 Peter  Maarleveld T 
11 Remco  Elberts T 
12 Ralph  Jacobs T 
12 Jan  Veld R 
12 Bep  Rietbergen R 
15 Marcel  Scheltens T 
15 Martin  Lok T 
17 Piet  Moolhuijsen T 
18 Bart van Wijck T 
18 Bob ten Wolde T 
18 Wim  Witjes R 
19 Leon van Iersel T 
21 Joost van der Poel T 
22 Theo van Maurik T 
26 Bart van Wijngaarden R 
29 Wim  Jongen T 
31 Geurt  Breukink T 
 
  
 
 
 
 
 
Ereleden: 
Jan Goes Henny Hogerhorst 
      
Leden van verdienste: 
Roelie v.d. Blij  Piet de Boer    
Onno Flemming Jon Nellestijn  
Herman van Rooijen Harry van Wijk 
 
 

 
 
 

 

 
April 
 
2  Riek  Uijttewaal R 
3  Cor de Boer T 
4  Bert  Stolker T 
4  Peter  Broere T 
5 Nel  Horn R 
6  Rutger  Huitsing T 
7  Douwe  Bilder T 
8  Jan  Mocking T 
9  Willy  Meijer R 
9  Jos  Bekker T 
11  Martin  Schwartz T 
15  Carel vd Velzen T 
15  Fred  Dekker T 
16  André  Boumeester T 
19  Marco  Maat T 
21 Rein  Falke T 
22  Sander  Koning T 
24  Trees  Maat R 
25  Marck  Koolen T 
27  Herman van Bolderen T 
28  Riet  Koot-Mandjes R 
29  Tonnie van Gool T 
29  Ardy  Notenboom T 
29  Riek  Goes   R 
 
 
 
 
 
 
Jos Jongeling Jan Mocking 
 
 
 Ton Diks 
 Ad Nieuwenhuizen 
 Bart van Wijngaarden


