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De Wielertoerclub Houten´80 richt zich 
op toer- en recreatiefietsers uit Houten 
en omgeving.
De activiteiten bestaan uit:
• trainingsritten
• toertochten
• mountainbike ritten 
• recreantenrit (elke vrijdag)
• dagtochten recreanten
• midweek recreanten

Tijdens alle toer- en MTB-ritten is het 
dragen van een helm verplicht.      

Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577 Banknr: 2498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten http://www.wtchouten.nl

Beheer
Ton Mulders 030-6377497
beheer@wtchouten.nl

Clubblad
Hans Schoolderman en Andrea van Mil
Kopij naar Hoefbladhof 11, 3991 GE Hou-
ten redactieclubblad@wtchouten.nl

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

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

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

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

Toercommissie 
Roy van de Wetering
Galerijmuur 24 3991 WX Houten
06-23478872
toercie@wtchouten.nl

Algemene Zaken
Rina Roelfs
Houtensewetering 39 3991 LK Houten
030 6351546
algemenezaken@wtchouten.nl

De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80 en wordt ver-
spreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 280 stuks.
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Van de voorzitter

Een nieuwe zomer een nieuw geluid. 
Het bestuur is inmiddels gelukkig weer 
compleet. De toercommisie heeft weer 
een nieuwe voorzitter en er is een nieuwe 
webmaster gevonden. Daarmee kan het 
nieuwe seizoen toch nog goed van start 
gaan. Een seizoen waar ik in ieder geval 
nauwelijks op kan wachten. In een bui 
van overmoed heb ik de stap gezet naar 

een nieuwe fiets. De oude was aan groot 
onderhoud toe en dan komt onvermij-
delijk de vraag: renovatie of nieuw? Het 
balhoofd had speling, de velgen waren 
op, een kraakje in de pedalen. En die 
nieuwe modellen zien er wel heel mooi 
uit. De keuze was snel gemaakt: nieuw! 
Half januari kwam de fiets al binnen, een 

maand eerder dan verwacht. Eerst een 
dag in de huiskamer om hem te bewon-
deren. En hij had `s avonds zelfs naast 
het bed gemogen als ik dat had gewild. 
Maar fietsen zat er niet in met al die 
sneeuw. Het is nu bijna maart en de fiets 
heeft nog geen meter buiten gereden. Ik 
weet nog steeds niet hoe de nieuwe fiets 
aanvoelt en of die buiten net zo mooi 
klinkt als in de winkel. Geen gerammel, 

geen gekraak. Alleen het ritselen van 
de ketting en het ruisen van de banden. 
Een nieuwe fiets, een nieuw geluid.  En 
ik hoop dat ook in de club alleen nog het 
ruisen en ritselen te horen is van tevre-
den fietsers die mooie fietsverhalen aan 
elkaar vertellen. Een nieuwe zomer, een 
nieuw geluid.                   De voorzitter.



3

De Fietsende Vlinder
nummer 123 – maart 2013

Even voorstellen: onze nieuwe 
webmaster

Hallo, ik ben Joost Schepel.
Sinds augustus 2010 ben ik lid van de 
club. Voor die tijd heb ik niet veel fiet-
servaring opgedaan (een jaartje of 3). 
Vroeger heb ik 10 jaar getennist, tussen-
door nog wat hardgelopen en soms deed 
ik nog wat aan schaatsen en skeeleren 
en, o ja, ik heb ook nog een aantal jaren 
gevoetbald. 
Maar ik was snel verkocht toen het 
wielrennen in beeld kwam. Niet letterlijk 
in beeld, want ik volgde al jaren het wiel-
rennen op TV, maar meer zoiets als op 
beeld, omdat ik op mijn computerbeeld-
scherm een advertentie van een racefiets 
op Marktplaats zag staan.

Voor mijn werk doe ik helaas niets met 
sporten. Ik werk bij een full-service 
internet bureau. Dat houdt in dat we 
websites, webapplicaties en smartphone 
apps maken en dat we taken zoals con-
cepting, design en bouwen doen. Het is 
een bedrijf van een mannetje of 30, maar 
we bedienen een aantal leuke klanten 
zoals De Efteling, CanalDigitaal en Ajax 
(de voetbalclub). 
Mijn rol bij deze projecten is technisch 
projectleider / software architect en op 
deze manier ben ik veel op kantoor, maar 
kom ook bij klanten over de vloer.
De twee hobby’s fietsen en computers 
vormen samen sinds mijn 8e al wel de 
rode draad in mijn leven.

Verder heb ik nog een lieve vriendin (die 
niet fietst, maar wel aan spinning doet) 
en 2 schatten van kids van 2,5 en 4 jaar.

Je zal me op dinsdag of donderdagavond 
treffen op de racefiets bij de B of A 
groep. Met de kids en met mijn werk kan 
ik niet altijd tijd vinden om te fietsen, 
maar plezier heb ik er altijd in (weer of 
geen weer). 
Ondertussen zal ik vanaf nu ook regel-
matig met de nieuwe website van de club 
bezig zijn en hoop ik dat ik jullie hier 
regelmatig zal aantreffen.
Dan rest mij nu niet anders dan Jon, 
René en Piet te bedanken voor het rea-
liseren van de nieuwe website en ik wil 
vanaf deze plek Jon nog bijzonder bedan-
ken voor al het werk dat hij de afgelopen 
jaren heeft gedaan als webmaster. Jon: ik 
zal je vast nog regelmatig storen met een 
vraagje over het één of ander.

Groet, Joost.
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Specialisaties

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

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

Therapie	(individueel of in groepsverband)

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

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

knieklachten
•	 Conditionele	training oncologische problematiek en 

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

achterstand

De Molen 61
3995 AW Houten

Telefoon 030 637 82 83 
info@fysiodemolen.nl
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Nieuwe website! 

www.vandort-wijnspecialist.nl

Een hele gebruiksvriendelijke webshop, meerdere betaalmethodes, 
ook punten sparen, eigen account met oa uw aankopen 
en boordevol informatie over onze wijnen en wijnhuizen. 
En gratis thuis bezorgd in Houten! (Vanaf 6 flessen)

Neem maar een kijkje! www.vandort-wijnspecialist.nl

Voor in de agenda: 
Grote Wijnbeurs: Zat 27 & Zon 28 oktober - De Engel Houten
Kom onze lekkere wijnen proeven!

Oude Dorp, Plein 8 Houten 030-6351146
info@vandort-wijnspecialist.nl  www.vandort-wijnspecialist.nl
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STANDPLAATS 
Gran Canaria 2013 

In het winterseizoen wordt 
veel geschreven over training 
en wat je allemaal moet doen 
om het winterseizoen goed 
door te komen. Zie hiervoor 
de vorige bijdragen en de vele 
artikelen in de wielerbladen. 
Dat probeer je zo goed mo-
gelijk te volgen, maar ik vond 
het ook weer eens nodig om 
medio januari op trainings-
kamp te gaan in Gran Canaria 
en de daad bij het woord te 
voegen.

Ook bij de profs werd er fl ink 
op los getraind. Zo hield Robic 
medio januari een stage aan 
de Spaanse Costa. Daar werd 
gewerkt aan de basis voor 

het komende seizoen door te 
trainen met behulp van een 
Powertapwiel om de vermo-
gens aan te scherpen.
Op de site bij Webtrainer kun 
je lezen dat in dezelfde perio-
de de Pro Tour Team Garmin-
Sharp een trainingskamp 
belegde in Caple, gelegen 
onder Valencia. Afgezien van 
het doen van de fysiologische 
testen, zeg maar het inspan-
ningsonderzoek, werden bij 
de profs ook de melkzuur-
waarde in het bloed gemeten 
en via het SRM-systeem op 
de fi ets ook het vermogen, de 
hartslagfrequentie, snelheid 
en trapfrequentie. Daarnaast 
werd de fi etspositie gemeten 
en werd de samenstelling 
van het zweet gemeten om 

de sportdranken te kunnen 
aanpassen aan de individuele 
wensen. Ten slotte werden er 
ook interviews gegeven.

Nou, zo bont hebben wij het 
op Gran Canaria niet ge-
maakt. Wij konden gelukkig 
redelijk incognito onze trai-
ningen uitvoeren. Wel zagen 
we de Saxo Bank Wielerploeg 
ook trainen op het eiland. 
Aangezien bloedtransfusies 
echt niet-2013 zijn wij dan 
ook niet langs geweest bij de 
medische praktijk van dr. E. 
Fuentes, in de buurt van zijn 
huis in Las Palmas op Gran 
Canaria.
Op Gran Canaria kun je goed 
trainen, want alleen langs de 
kust ligt een strook van een 



7

De Fietsende Vlinder
nummer 123 – maart 2013

*

Plein Oude Dorp
Dinsdag 9.00 – 17.45 Vrijdag 9.00 – 18.00
Donderdag 14.30 – 17.45 Zaterdag 8.00 – 16.30

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

Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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paar kilometer die vlak is, de 
rest gaat alleen maar op en af 
en met 2000 meter hoogte is 
de Pico een serieuze berg die 
op circa 40 km van de kust 
bijna op het midden van het 
eiland ligt. Sommigen, waar-
onder coach Leon, vinden dit 
eiland eigenlijk een beetje te 
zwaar voor januari juist van-
wege de pittige klimmen die 
er zijn. Dat zal allemaal wel, 
maar als het in Nederland 
ijskoud is, met sneeuw, vorst 
en noem maar op dan is een 
beetje zon wel lekker!

Het hoeft niet meteen 35 gra-
den te zijn waarbij de mussen 
van het dak vallen, maar 
gewoon aangenaam. Overi-
gens is het in Gran Canaria 
ook winter, maar dan net effe 
anders dan bij ons.

De eerste dag was er weer 
het inrijrondje langs de kust, 
circa 75 km en 1000 hoogte-
meters. Je rijdt dan helemaal 
langs de kust naar Puerto de 
Mogan om koffie te drinken. 
Je rijdt dan veel op en neer 
met prachtige vergezichten 
over zee en kleine stadjes. 
Je kijkt vanaf de weg zo naar 
beneden en ik zag een baaitje 
met helder blauw water en 
gele en rode ligstoelen. Ik 
dacht het lijkt wel een foto 
van Massimo Vitali. Deze Ita-

liaanse fotograaf maakt foto’s 
met een speciale enorme 
camera waarmee hij een 
indrukwekkende hoeveelheid 
details kan vastleggen. Van 
een gewone strandfoto maakt 
hij iets geweldigs, zeker als 
het wordt afgedrukt in groot-
formaat van 2 meter bij 3 of 4 
meter. Zijn werk wordt in tal 
van musea en kunstgaleries 
tentoongesteld in Europa en 
Amerika.
In een van de boeken die ik 
heb stond het strandje op 
bladzijde 106 en 107: “Puerto 
Rico Gran Canaria
Triplych 2004”.

Van de coach mocht ik niet 
hard fietsen en eigenlijk al-
leen maar in mijn D1 zone, 
dus dan heb je wel de tijd 
om een beetje om je heen 
te kijken en te genieten. De 
anderen begonnen al wel een 
beetje te heuen om wat door 

te fietsen, dus dan doe je dat 
maar.

De volgende dag mocht ik 
eigenlijk ook maar een klein 
rondje doen in niet te hoge 
hartslag. Maar dat kon ik wel 
vergeten want er werd een 
rondje uitgezet met flink wat 
hoogtemeters. Het was een 
rondje via Mogan de bergen 
in en dan via het geite-paadje 
bij Ayacata terug. Net zoals 
thuis doen we bij de ritten 
wel een koffiestop. Bij de 
uitspanning op zaterdag kon 
je een klein museum betre-
den, de leguaan in een kooitje 
bewonderen en de fietsen van 
vroeger bekijken. Zoals je op 
de foto ziet was het overigens 
prachtig weer. Net voor de 
stop kreeg Gerard last van 
hartkloppingen, dus we heb-
ben uitgebreid gezeten. Na 
de koffie gingen wij verder en 
Gerard terug, niet met de bus 
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Goed horen, goed leven  

Apotheek ‘t Wed heeft 
ook het hoortoestel dat 

bij u past
Gratis vrijblijvende hoortest

Apotheek ‘t Wed • Achterom 22, 3995 EC Houten • Tel: 030-6351300 
Fax: 030-6373445 • E-mail: info@apotheektwed.nl • www.apotheektwed.nl
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of taxi, maar met de fi ets, duizend bommen 
granaten@##$%. 

Aan het einde van de rit zag ik op de Garmin 
110 km en 2600 hoogtemeters staan. Maar 
goed dat het de volgende dag rustdag was!

Op zondag hebben we weer zo’n soortgelijke 
rit gemaakt met dezelfde hoogtemeters. 
Maandag ging het iets rustiger er aan toe 
en dinsdag was de rit naar de Pico, via San 
Bartolome de Tirajana.

Dit is wel de koninginnenrit van de week. Je 
fi etst dan vanaf zeeniveau in ongeveer 40 
kilometer naar de Pico, meer specifi ek naar 
de Roque Nubio.

 Het is een rit die echt waanzinnig is, want 
je rijdt de hoofdstraat van Playa del Ingles 
uit en dan ga je recht naar het noorden 
en je begint eigenlijk meteen met de klim. 
Infi etsen in D1, een beetje warm worden, de 
spieren laten wennen aan de belasting is er 
niet bij. Je moet meteen aan de bak. En als 
je ongeveer 45 minuten verder bent heb je 
de eerste 600 hoogtemeters te pakken en zit 
je op de eerste “mirador”, waar dan ook de 
bussen, auto’s en jeeps de toeristen uitladen 
om foto’s te maken. Die toeristen kijken dan 
een beetje meewarig naar ons en vragen 
zich af of wij soms gek zijn.

Dat zijn wij natuurlijk ook, poco loco, maar 
we zijn op weg naar ons doel en dat is dit 
uitzicht! (foto rechts);

Na de eerste mirador gingen we weer verder, 
maar ik had het die dag wel erg zwaar. 
Kwam niet in mijn ritme en mijn hartslag 
deed niet wat ik wilde…kortom vermoedelijk 
die 110 km niet goed verteerd. Maar als je 
dan eenmaal boven bent en dan de over-
heerlijke 
Zumo van sinaasappels, banaan en mango 
hebt gedronken en een tomatensoepje ben 
je weer helemaal klaar voor de terugreis.
Je denkt dan 40 km naar beneden, het is als 
“kakke zonder douwe”, maar dat is niet he-
lemaal waar. We rijden een rondje en komen 
toch altijd weer wat tegen en in dit geval op 
de terugreis toch weer een paar heuveltjes 
tot 14%. Maar goed om een lang verhaal 
kort te maken…ik was blij dat ik weer thuis 
was en de volgende dag naar het echte thuis 
kon gaan. Heb nog wel een weekje moeten 
bijkomen van een weekje Gran Canaria.
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Thuis gekomen wachtte mij lekker koud 
weer op met alles wat daarbij hoort. Maar 
goed er moest wel getraind worden want het 
Vianden weekend komt er aan. We krijgen 
Standplaats Predazzo in augustus en zoveel 
mooie andere ritten die de moeite waard zijn 
om te trainen. Ik blijf overigens Hennie wel 
vragen naar het geheim van het Vianden 
weekend, maar hij wil nog niet veel daarover 
los laten. Hopelijk kan ik in één de komende 
bijdragen wellicht een tipje van de sluier 
oplichten.

Verder is er niet veel te melden, behalve dan 
dat ik de komende periode voornamelijk in 
mijn D1 en D2 zone zal trainen
Oh ja, toch nog wel iets melden, heb als 
voorbereiding nog wel een bepaalde kuur 

met protocol gedaan. Peter (van Pauline) 
was enthousiast en wilde het ook proberen, 
dus ik denk dat wij de komende editie daar 
wel een kleine evaluatie over zullen geven.

Hopelijk zien wij elkaar op de sleutelmiddag 
op 6 april, de boerenkoolrit op 17 maart, de 
lenterit op 24 maart of de Hatertse Vennen-
tocht op zaterdag 9 maart.

Voor nu zeg ik: 
Ciao a tutti, y a la proxima volta
De hartelijke groet aan iedereen en tot de 
volgende keer.

Joost van der Poel
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Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

“Kansen 
moet je 

   pakken.”

Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten is een
goede balans tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt een actief sportleven
of het bezoeken van een wielerronde een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt voor nieuwe
inspiratie. Flynth begrijpt dat en sponsort daarom WTC Houten.

Flynth adviseurs & accountants, Druivengaarde 5-7, 3992 KR Houten,
T. (030) 634 54 54, www.flynth.nl
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Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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• CV Installaties
• Elektrische installaties
• Warmtepompen 
• Beveiligingsinstallaties
• Sanitair 
• Datasystemen
• Gas 
• Koeling
• Water 
• Luchtbehandeling
• Riolering 
• Regel en besturingssystemen
• Legionella Preventie 
• Dak en Zinkwerk
•  Ook voor onderhoud en  

service aan gasapparatuur 

Kiezen voor M.B.V. Installaties 
is kiezen voor totaalservice ! 

Pakketboot 33, 3991 CH Houten,  
Tel: 030 6377670, Fax: 030 6350231, 
www.mbv-installaties.nl, info@mbv-onderhoud.nl
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Cafe-Restaurant–Zalen “De Engel”
In het gezellige Oude Dorp in Houten

 

Nieuw in ons restaurant 
 Proeverij

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

 Zondags geopend
 voor feesten vanaf 50 personen

High Tea - Brunch - Buffetten

Verjaardag vieren!
 € 19,75 per persoon  

 Hapjes en onbeperkt drankjes
in onze sfeervolle bar
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Teutoweekend  
13-15 september

De Teutotocht gaat dit jaar naar het oos-
ten van het land.
De Teuto formule is bekend: we vertrek-
ken vrijdagochtend op de fiets vanuit Hou-
ten naar een locatie op ongeveer 120-150 
kilometer afstand, voor 2013 hebben we 
Lochem in de Achterhoek als standplaats 
uitgekozen. Zaterdag maken we een 
mooie ronde in het schitterende gebied 
van Twente en de Achterhoek en zondag 
fietsen we weer terug naar huis.
Er is een volgauto voor de begeleiding van 
onze heen/terugreis op vrijdag en zondag 

en voor het vervoer van de bagage van de 
AB en C rijders.

We hebben een reservering genomen voor 
twee overnachtingen half-pension in hotel 
de Paasberg in Lochem, voor 30 personen 
met mogelijkheid voor uitbreiding tot 50 
personen. Ons hotel ligt in een lommerrijk 
gebied op loopafstand van hartje Lochem.
We slapen in ruime 2-persoonskamers 
met 1-persoonsbedden die je kunt ver-
schuiven.
Voor het avondeten wordt de serre voor 
ons vrijgehouden en met mooi weer kun-
nen we buiten eten op het terras. Er wordt 
een drankbonnetje per persoon bijgehou-
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den voor de consumpties aan de bar, op 
het terras en bij het diner.

Inschrijven voor het Teutoweekend 
doe je via de website: Toerleden – 
Inschrijving ritten
    
De kosten per persoon voor het halfpen-
sion arrangement bedragen € 145, dit is 
inclusief een bijdrage in de brandstofkos-
ten voor de volgauto. Je inschrijving is 
definitief zodra het geld is overgemaakt 
op rekening 2105570 ten name van P. de 
Boer.

De routes voor drie mooie Teuto dagen 
zijn in de maak: zie de website onder 
Forum – Meerdaagse clubritten. GPS-lief-
hebbers kunnen t.z.t. de routes downloa-
den op hun fietscomputer. De definitieve 

route ligt in handen van de toerleider van 
de desbetreffende rit en deze kan uiter-
aard afwijken van de vooraf gepubliceerde 
routes.
De inschrijving verloopt al goed, we 
hebben reeds 20 aanmeldingen en een 
volgauto. Dit maakt ons nog enthousiaster 
voor een mooie invulling van het Teuto 
weekend.
Jullie organisatoren gaan in het de loop 
van dit jaar richting Achterhoek om de 
routes te vervolmaken en voor te fietsen.  

Met hartelijke groet, de organisatoren
Martin de Haan, Piet de Boer en Harrie 
Pol.
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Beusinchemseweg 142
3994 ML ’t Goy
030 637 79 15
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Van de toercommissie

Het was gebruikelijk dat op de algemene 
ledenvergadering het zomerprogramma 
van WTC Houten ’80 wordt ontvouwd. Dat 
liep dit jaar anders. Roy van de Wetering 
besloot voor de ledenvergadering helaas 
zijn werkzaamheden als voorzitter van 
de Toercommissie, alsmede zijn lidmaat-
schap van de club te beëindigen.  Een 
aantal vervelende gebeurtenissen waren 
hiervoor de aanleiding. Het bestuur en 
de toercommissie betreurden dit zeer en 
nemen binnenkort gepast afscheid van 
Roy. Daarbij zal Roy hartelijk worden 
bedankt  voor de inspanningen die hij het 
afgelopen jaar voor de club heeft verricht. 
Ook Michael Pullens heeft aangegeven de 
toercommissie te verlaten. Hij blijft wel 
gewoon clublid en toerleider en neemt 
ook de organisatie van de clinic voor 
wegfietsers en de organisatie van de on-
derhoudsmiddag op zich. Houdt hiervoor 
de kalender in de gaten. Bedankt voor je 
werk Michael!
Ondertussen heeft de overgebleven toer-
commissie ondergetekende bereid gevon-
den het stokje van Roy over te nemen. 
Ik was daar niet op voorbereid, maar 
gelukkig had de commissie in haar oude 
samenstelling de boel al grotendeels op 
de rit en doe ik dit samen met de mede-
toercommissieleden Peter Broere, Martijn 
Kamermans en Jan van Veldhuizen.
De toercommissie heeft als taak het pro-
gramma van toeractiviteiten op te stellen 
en te coördineren, inclusief de toerleiding. 
Voorts houdt de toercommissie zich bezig 
met hoe we fietsen, denk daarbij aan vei-
ligheid, snelheid, structuur (A, B, C). 
Het uitgangspunt van de toercommissie 

is dat de activiteiten “van en voor alle 
leden” zijn. De toercommissie schept de 
kaders, coördineert. Maar de initiatieven 
en de uitvoering ligt bij alle leden. Niets 
nieuws, want je herkent dit. Evenemen-
ten als “standplaats”, Teutotocht, Randje 
Utrecht, Vogezen, Pfalzweekend, clinics 
etc. kwamen op deze manier tot stand en 
werden een succes. Dus blijf komen met 
je ideeën.
De toerleiders komen op 11 maart bij 
elkaar om daar de gang van zaken rond 
de toerleiding te bespreken. Dit gaat dus 
over het hoe, zoals hierboven beschreven.
In de toerkalender in dit clubblad én op 
de site kun je het programma bestude-
ren. Daarop natuurlijk de evenementen 
waarover al uitgebreid gecommuniceerd 
is:  Vianden-weekend, Standplaats 
Predazzo en Teutotocht. Verder natuur-
lijk de gebruikelijke wielren activiteiten 
op de dinsdag, donderdag en zondag en 
geregeld mountainbiken op de maandag.  
Vraag je schoonmoeder of ze op 21 april, 
20 mei en 16 juni wat later op visite komt 
want op die data hebben de zondagsritten 
de “verlengde” status. 
Eind maart en verder ongeveer mid-
den tussen die verlengde Mockingritten, 
zetten we een zaterdagactiviteit op de 
kalender. Voor deze tochten is er steeds 
een B-variant en een C-variant.  

Het zijn: 
30 maart - Lek en Lingetocht
4 mei - Rondje Rijk van Nijmegen 
(coördinatie Michael Baken, we proberen 
ook een C-variant te creëren en anders 
komt er een andere tocht voor de C op 
deze datum) 
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1 juni  - Theo de Rooij Classic vanuit 
Rijssen (diverse afstanden, een mooi wiel-
ren én ATB evenement) 
29 juni - Randje Utrecht (B en C, coördi-
natie Maria Slootmaekers)
Het winterseizoen sluiten we af met de tra-
ditionele Boerenkool-lunch na de ritten 
van zondagmorgen 17 maart.

Heb je opmerkingen, ideeën, suggesties 
voor de toerkalender of anderszins, laat 
het ons weten via toercie@wtchouten.nl.

Tot gauw, onder andere bij de Lenterit op 
24 maart!

Namens de Toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Peter Broere, Jeroen Piket, 
Martijn Kamermans en Jan van Veldhuizen
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De pen Andrea van Mil

Sinds een jaar of zes lid van WTCHou-
ten’80. In 1988 ben ik met Ton, mijn man 
en onze 3 kinderen in Houten komen wo-
nen vanuit Hoensbroek in Zuid-Limburg. 
Dat was even een cultuurschok, van het 
zijige zuiden naar het zakelijke midden 
van het land. Ton had een baan, de kin-
deren gingen naar school en na een jaar 
of wat ben ik gaan werken als logopediste 
bij de GGD in Nieuwegein, nu de GGD 
Midden-Nederland. 
Kleine kinderen worden groot, gaan naar 
de middelbare school en verder en op-
eens had ik tijd om er een nieuwe hobby 
op na te houden. 
Een paar keer meerijden met de recre-
anten op vrijdagmiddag beviel zo goed 
dat ik lid werd van de club en een nieuwe 
fiets kocht. Voor zover mogelijk ( ik ben 
een mooi-weer-fietser) fiets ik vrijdags 
en ’s zondags met de ‘gewone’ tochten 
mee, ik ga mee met de midweek en ik 
fiets ook wel mee met de voorfietsers die 
de route gaan verkennen. Het fijne van 
fietsen is dat je veel  ziet van deze mooie 
omgeving en bovendien kom je met een 
groep op plaatsen waar je anders nooit 
zou komen, omdat je ze niet kent. En 
er is altijd iemand die de weg naar huis 
weet te vinden.  
Fietsen is prima lichaamsbeweging, je 
bent buiten en je hebt aanspraak met 
veel verschillende mensen. Ik kan het 
iedereen aanraden en ben van plan nog 
jaren te blijven fietsen.
Sinds ik met de VUT ben komt er ook 
vrijwilligerswerk aanwaaien (distributie 
van het clubblad, taalcoach bij nieuwko-
mers). Binnenkort word ik oma dus dat 

brengt weer nieuwe bezigheden met zich 
mee.
Nu ik hier toch sta wil ik een misverstand 
uit de weg ruimen: mensen vragen mij 
wel eens: “jij was toch de vrouw van de 
voorzitter?” Nou, nee,dat zit even iets 
anders. Ik ben getrouwd met de ex-voor-
zitter, ik ben niet de ex van de huidige! 
Waarvan akte.
Deze rubriek gaat verdwijnen en daarom 
geef ik de pen door aan Ellie Kemper, 
alom bekend, die in het volgende nummer 
de laatste ‘doorgeefpen’ zal schrijven.
Andrea van Mil
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Vooral vrouwen en jonge 
leden gezocht!

Vanuit het bestuur zijn wij bezig met 
gerichte acties om nieuwe toerleden aan 
te trekken. In het beleidsplan heeft de 
vereniging aangegeven werving vooral te 
richten op vrouwen en jonge leden.  
Zo hebben Maria en ik ervoor gezorgd 
dat er fl yers in de goodiebags kwamen 
bij de spinningmarathon van BodyBusi-
ness in februari. (Zie ook de fl yer op het 
forum onder het kopje Goede Doelen). 
Eenzelfde actie willen wij doen voor 
de spinningmarathon van Piazza op 23 
maart. Daarnaast is het de bedoeling dat 
er binnenkort een artikel in het Groentje 
en in het Trefpunt komt om de aandacht 
te vestigen op de start van het  nieuwe 

seizoen van WTC Houten en potentiële 
nieuwe leden enthousiast te maken.
Dit is natuurlijk allemaal leuk en aardig, 
maar de beste ambassadeurs voor de 
club zijn wij als leden natuurlijk zelf!
Daarom ons verzoek: ken je een dame, 
een jonge heer of zomaar iemand die van 
wielrennen houdt? Vertel dan enthousiast 
over WTC-Houten en vraag haar of hem 
een keer mee te fi etsen met een onze 
clubritten. 

Tot gauw op de fi ets!   

Maria en Rina
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Ron Verweij 
fietsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fiets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Sleutelmiddag

Zaterdag 6 april is het weer zover: voor 
alle doe-het-zelvers (in spé) de sleutel-
middag met Ron Verweij (http://ronver-
weij.nl/)! Ron is de mobiele fietsenmaker 
uit onze omgeving, fanatiek racefietser, 
lid van onze club en adverteerder in ons 
clubblad en site. De sleutelmiddag: niet 
alleen het semi professionele doe het 
zelven, maar ook de nodige basisvaardig-
heden voor onderhoud en reparatie van 
de fiets komen aan de orde. Vorig jaar 
een groot succes met een behoorlijke 

opkomst. Om dit jaar voorbereid te zijn 
op wederom een mogelijk grote opkomst 
hebben Ron en ik ervoor gekozen om 
maximaal 5 ‘werkplekken’ in te rich-
ten, waar we kunnen werken aan een 
5 tal (liefst verschillende) reparaties of 
onderhoud. Meld je aan middels ‘inschrij-
ven ritten en dan sleutelmiddag 6 april’ 
en doe eventueel ook een opgave doen 
wat je ter plekke met je eigen fiets zou 

willen doen. Geef daarbij dan tevens aan 
of en welke onderdelen je wilt vervan-
gen, zodat Ron deze kan meenemen. 
De jury beslist aan wie de werkplekken 
worden toebedeeld, de afvallers kunnen 
eventueel een aparte afspraak met Ron 
maken. Alle materialen dienen uiteraard 
ter plekke te worden afgerekend met Ron 
(cash of pin).
De sleutelmiddag is in het clubhuis (of 
buiten bij goed weer), start om 14.00 
uur en we denken circa 16.00 uur af te 
ronden.

 

Het samen werken aan de 
fiets is leuk en heel leer-
zaam, dus schrijf in voor 
deze middag!
 
Beste fietsgroeten van Ron Verweij en 
Michael Pullens
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Verjaardagen

Maart
1 Jon Nellestijn T
3 Frans Havekes T
6 Sidney Bleij T
8 Eline Veder T
9 Peter Maarleveld T
9  Stien van Wijngaarden-

Smore R
9 Ries van Rooijen T
11 Remco Elberts T
12 Richard Ravensbergen T
12 Jan Veld R
12 Ralph Jacobs T
15 Martin Lok T
15 Marcel Scheltens T
17 Piet Moolhuijsen T

18 Bob ten Wolde T
18 Wim Witjes R
18 Bart van Wijck T
19 Leon van Iersel T
21 Joost van der Poel T
22 Theo van Maurik T
25 Ronald van Rijnsoever T
26 Bart van Wijngaarden  R
29 Wim Jongen T
31 Geurt Breukink T

April
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 van Velzen T
15 Fred Bleij T
15 Fred Dekker T
16 André Boumeester T
19 Marco Maat T
22 Sander Koning T
24 Trees Maat R
25 Marck Koolen T
27 Herman van Bolderen 
29 Ardy Notenboom T
29 Riek Goes R
29 Anton Elberts T

Ereleden
Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking

Leden van verdienste
Roelie van de Blij Piet de Boer Ton Diks
Onno Flemwwing Jon Nellestijn Ad Nieuwenhuizen
Herman van Rooijen Harry van Wijk Bart van Wijngaarden

Acitiviteiten Recreanten voorjaar 2013

Dag Datum Tijd Bijzonderheden
vrijdag 15-mrt 13.00 uur
vrijdag 22-mrt 13.00 uur
zaterdag 23-mrt 9.00 uur grote schoonmaak clubhuis
zondag 24-mrt 10.00 uur openings-/lenterit
vrijdag 29-mrt 13.00 uur
vrijdag 5-apr 13.00 uur
zondag 7-apr 10.00 uur zondagrit/Gouwe Ouwe
vrijdag 12-apr 13.00 uur
vrijdag 19-apr 13.00 uur
vrijdag 26-apr 13.00 uur
dinsdag 30-apr 13.00 uur Koninginnerit
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Nieuwe leden

Wim van Esschoten 11.09.1947 Toerlid
Wim van den Hoogen 23.01.1943 Toerlid

Opzeggingen

Arie van Prooijen (recreant)
A. van Prooijen-Moerman (recreant)
Wiro Stam (toerlid)
Peter Verweijen (recreant)
Gert Vernooij (recreant)
Tom Verkuijl (toerlid)
Roy van de Wetering (toerlid)

Leni Vernooij-Vulto (recreant)
Rein Falke(toerlid)
Jas Suurmond (toerlid)
Sidney Bley (toerlid)
Riek Uijttewaal (recreant)
Carina Duijs (toerlid)

Toeragenda 2013
datum vertrek soort rit beschrijving / toerleiders

za 2-mrt 20:00 Diversen Wijnproeverij
zo 3-mrt 08:30 Winterrit MTB 2 groepen MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink
zo 3-mrt 09:30 Winterrit race A/B Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B
zo 3-mrt 10:00 Winterrit race B/C Zondag winterrit 55km: Piet-Moolhuijsen
di 5-mrt 20:00 Looptraining Looptraining dinsdagavond o.l.v. Remy Thijssen
wo 6-mrt 09:30 Koffierit Woensdag koffierit 70 km
wo 6-mrt 20:00 Diversen Toerleden avond
za 9-mrt 08:30 Winterrit race A/B Hatertse Vennentocht, vanuit Bennekom.
zo 10-mrt 08:30 Winterrit MTB 2 groepen MTB eigen route 35/45km Peter Broere
zo 10-mrt 09:30 Winterrit race A/B Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B
zo 10-mrt 10:00 Winterrit race B/C Zondag winterrit 55km: Piet-Moolhuijsen
ma 11-mrt 20:00 Diversen Toerleiders avond
di 12-mrt 20:00 Looptraining Looptraining dinsdagavond o.l.v. Remy Thijssen
wo 13-mrt 09:30 Koffierit Woensdag koffierit 70 km
zo 17-mrt 08:30 Diversen MTB eigen route 35/45km Rick van der Kuil
zo 17-mrt 09:30 Winterrit race A/B Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B
zo 17-mrt 10:00 Winterrit race B/C Zondag winterrit 55km: Piet-Moolhuijsen
zo 17-mrt 12:00 Diversen Boerenkool lunch
di 19-mrt 20:00 Looptraining Looptraining dinsdagavond o.l.v. Remy Thijssen
wo 20-mrt 09:30 Koffierit Woensdag koffierit 70 km
zo 24-mrt 09:00 Winterrit race A/B Lenterit AB 80 km
zo 24-mrt 09:00 Winterrit race B/C Lenterit C 60 km
di 26-mrt 20:00 Looptraining Looptraining dinsdagavond o.l.v. Remy Thijssen
wo 27-mrt 09:30 Koffierit Woensdag koffierit 70 km

http://www.wtchouten.nl/php/print_kalender.php

1 van 1 01-03-13 22:20
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Seizoensopening door de bikkels van de Recreanten. Op 1 maart beten 19 fietsers het 
spits af van het seizoen 2013. Een heel koud rondje Houten van 25 kilometer, eigenlijk 
meer een achtje, met halverwege een zeer welkome stop bij Down Under.

De redactie/websitecommissie in ver-
gadering bijeen om een nieuwe opzet 
(?) te bespreken.
Vlnr Tanneke R. Andrea v.M. Rina R. 
Hans S. Remco E., Linda v.R. Rob G. 
Op de foto ontbreekt Lisette v.d. N.



Datum Vertrek 
van

Soort rit Toerleider Afstand

A: Harry van Wijk  100

B1: Harrie Pol 90

B2: Ad Nieuwenhuizen 90

C:  Piet de Boer 75

110(+30
)70 (+30

 

B1: Pim de Moed

B2: Fred Dekker

C:  Peter Maarleveld

A: Geurt Breukink 

B1: Jeroen Piket 

B2: Frans Gijsbers

C: Maria Slootmakers 

woensdag 3 april 2013 Vélodroom Koffierit 80

A: Remy Thijsen

B1: Harrie Pol

B2:  Bert de Koning

C: Ad Nieuwenhuizen

A:  Jan van Veldhuizen

B1:  Peter Broere

B2:  Kees keuzenkamp

C:  Ron van Rosmalen

C

 

A: Jaap Schuurman

B1: Jacco Kersbergen

B2: Jan Berlang

C : Cor de Boer

woensdag 10 april 2013 Vélodroom Koffierit 80

A: Ad Nieuwenhuizen

B1: Fridolin van der 
LecqB2: John Schreurs

C: Wim Jongen 

A:  Jacco Goes 130

B1:  Jeroen Piket 120

B2:  Wibo van Run 120

C: Piet de Boer 100

maandag 15 april 2013 Vélodroom Rit op maandag

A: Geurt Breukink

B1: Michael Baken

B2: Rick van der Kuil

C: Fred Dekker

woensdag 17 april 2013 Vélodroom Koffierit 80

zondag 14 april 2013 Vélodroom

dinsdag 16 april 2013 Vélodroom Trainingsrit

donderdag 11 april 2013 Vélodroom Trainingsrit

dinsdag 9 april 2013 Vélodroom Trainingsrit

maandag 8 april 2013 Vélodroom Rit op maandag

zondag 7 april 2013 Vélodroom Mockingrit

zaterdag 6 april 2013 Vélodroom Sleutelmiddag Ron Verweij

donderdag 4 april 2013 Vélodroom 1e Trainingsrit op 
donderdag

maandag 1 april 2013 Vélodroom Mockingrit

dinsdag 2 april 2013 Vélodroom 1e Trainingsrit op dinsdag

zondag 24 maart 
zomertijd

Vélodroom Openingsrit

zaterdag 30 mrt 
paaszaterdag

Vélodroom Cothen/ Ochten Inschrijven

Toerkalender 2013 onder voorbehoud, let op de website
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