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Voor jullie ligt de jubileumuitgave van ons clubblad. Ik 
vind het een eer de overgang naar het 26-ste levensjaar 
als voorzitter te mogen meemaken. Wie van de 
oprichters van destijds zal toen gedacht hebben dat de 
WTC zo lang zou blijven bestaan. En dat de conditie van 
de club na 25 jaar zo uitmuntend zou zijn. We kunnen 
rustig stellen dat we blaken van gezondheid. Ik ben de 
kortst zittende voorzitter in de geschiedenis van onze 
club maar vind wel dat dit gebeurt op het moment dat de 
belangrijkste mijlpaal tot nu toe wordt neergezet: een 
jubileum in een nieuw clubhuis. 
 
We kunnen constateren dat de WTC een vaste waarde 
in de samenleving in Houten is geworden. Zowel voor d
toerleden als de recreanten is de binding in en door de 
club erg belangrijk. Het spreekt steeds meer fietsliefhebbers aan om in 
clubverband de mooie fietstochten te rijden. Je komt op deze manier op de 
mooiste plekjes. Je hoeft niet bang te zijn dat je verdwaalt en wanneer je pech 
hebt dan is er altijd iemand die je kan helpen met het wisselen van de band. 
En bovenal het is erg gezellig om telkens weer eens naast iemand anders te 
fietsen. 

e 

 
Wat een bijzondere samenloop van omstandigheden dat juist dit 25-jarig 
jubileum samenvalt met de aanvaarding van ons nieuwe clubhuis. Ook het 
gemeentebestuur van Houten heeft onderkend dat wij die vaste waarde, waar 
ik eerder over sprak, verder kunnen uitbouwen met een clubhuis. Menigeen 
zal zich afvragen waarom een wielertoerclub een clubhuis moet hebben. 
Fietsers doen het immers op de weg. Het enig juiste antwoord is dan, dat 
voetballers evenmin zonder clubhuis kunnen terwijl zij het op het veld doen. 
Kortom ook voor de WTC is een goed clubhuis van belang voor de goede 
nazit met afdronk. Een verfrissing smaakt altijd beter in je eigen clubhuis. Wij 
zijn blij dat de gemeente ons verder heeft geholpen op het moment dat 
duidelijk werd dat onze oude locatie nodig was voor een alternatieve 
aanwending. Gelet op de huidige ligging en de kwaliteit van het gebouw mag 
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het duidelijk zijn dat de WTC het 50-jarige bestaan ook in  
dit derde clubhuis zal vieren. 
 
Als derde wapenfeit in mijn korte voorzittersloopbaan kan worden genoemd de 
nieuwe kleding. De kledingcommissie is er wederom in geslaagd een geweldig 
ontwerp neer te zetten. Dankzij de hoofdsponsoren zijn wij in staat geweest 
een voor de leden aantrekkelijke kledingset aan te bieden. Resultaat is dat 
bijna alle leden in het nieuw gestoken op de fiets zitten.  

 
De uitstraling van de nieuwe kleding alsmede het nieuwe clubhuis zal er 
ongetwijfeld toe bijdragen dat wij verder zullen groeien. Het afgelopen jaar zijn 
wij 10 % gegroeid. Dat is een geweldig resultaat. Eerlijkheidshalve moet 
vermeld worden dat er wel wat ingehaald moest worden omdat er enkele jaren 
van geringe groei zijn geweest. 
 
Ik ben blij dat ik heb mee mogen helpen aan de hiervoor geschetste 
ontwikkelingen. Ik heb dat tot nu toe met veel plezier gedaan niet in de laatste 
plaats, omdat ik geweldige helpers om me heen heb. Mede hierdoor dient 
vermeld te worden dat voorzitter spelen de eenvoudigste bestuursfunctie is. 
De credits gaan uit naar mijn mede bestuursleden en alle leden in de 
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verschillende commissies en de toerleiders die ervoor zorgdragen dat alles op 
rolletjes loopt en meehelpen aan het uitdragen van het grote genoegen dat 
ons bindt: -toerfietsen op de mooiste plekjes in Nederland en daarbuiten-. 
 
Geurt Breukink 
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De voorzittershamer van Ad 
Nieuwenhuizen 
 
In het najaar van 1987 werd ik lid van de WTC 
Houten 80. De eerste, voor mij, serieuze rit 
was een najaarsrit naar het clubhuis van de 
scouting te Harmelen. Het was een z.g.n. 
pannenkoekenrit georganiseerd door Fridolin 
v.d. Lecq. De pannenkoeken waren heerlijk, 
maar van fietsen had ik nog geen kaas (of 
pannenkoek met kaas) gegeten. Het tempo 
lag toen destijds rond de 29 km. per uur en 
was voor mij wel heel erg pittig. Thuis g
winnaar en dat bleek ook wel, want ik voelde me binnen de kortste keren als 
een vis in het water bij de club. 

ekomen dacht ik de aanhouder is de 

In 1988 kwam voor mij het echte werk. Op het programma stond o.a. de Lage 
Landentocht (175 km in April!!), de Kastelentocht in mei 160 km, de België 
toertocht augustus 190 km en diverse ritten buiten de deur.  
Ik reed in die tijd op een Peugeot aluminium racefiets maat 63 ( in 2005 bleek 
dat dit moest zijn 58 cm). Deze fiets was mij aanbevolen door de toenmalige 
hoofdsponsor en fietsenleverancier, Helmert Meirink. Helmert als nog bedankt 
voor het professionele advies. 
De vereniging bestond toen nog uit 3 verschillende afdelingen te weten: 
toerfietsen, recreatief fietsen voor senioren en crossfietsen. Het totale ledental 
schommelde rond de 100 in die tijd. De belangrijkste pionnen die de kar toen 
trokken waren Henny Hogerhorst, Fridolin v.d. Lecq, Ton Diks, Jan Mocking, 
Jos Jongeling en Harrie van Wijk. 
In het seizoen 1989 werd er qua programma nogal wat ritten aan het 
programma toegevoegd zoals Luik-Bastenaken-Luik 234 km, Domstadtoer 
140km, Acht van Amerongen 150 km, Ronde van Noord Holland 160km, 
rondje Zuid Limburg 185 km, Teuto Tocht 2 x 200 km. etc. In dit jaar steeg het 
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ledental flink en de animo om te fietsen nam sterk toe. De echte oudere 
klasbakken moesten het langzaam afleggen tegen de nieuwe helden uit die 
tijd o.a. Paul Pankras en Dick Simons.  
Het gezellige in die tijd was niet alleen het fietsen, maar vooral ook de vele 
activiteiten naast het fietsen. Vooral de verjaardag van Jan Mocking, gevierd 
op zijn boerderij de Hennesprong, was elk jaar een klapper. Verder werd er 
veel gegeten in het clubhuis na afloop van de voorjaar- en wintertochten. 
Vooral pannenkoeken, wafels erwtensoep etc. waren favoriet bij de leden.  
Het seizoen 1990 was een belangrijk jaar voor wat betreft de 
verenigingskleding. Onze sponsor Fa. Meirink had een overeenkomst gesloten 
met het bestuur voor wat betreft het beschikbaar stellen van uniforme 
fietskleding. De overeenkomst zag er als volgt uit: 
  
1) Iedereen schaft voor eind 1990 een blauw-wit clubshirt aan kosten Fl. 50, - 

te betalen direct aan de sponsor met een draagplicht vanaf eind 1990 
2) Iedere actieve fietser krijgt een blauw - wit jack met lange mouwen gratis. 

Draagplicht vanaf eind 1990 
3) Iedere actieve fietser krijgt in 1991 een gratis fietsbroek. Draagplicht na 

verstrekking begin seizoen 1991. 

 
In het seizoen 1991 trad ik toe tot de toercommissie. Harrie van Wijk 
was destijds voorzitter van deze commissie. Het was een minder plezierig 
fietsjaar wat werd overschaduwd door gerommel binnen de cross afdeling. Ad 
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van Heuven heeft er in die tijd nog veel aan gedaan om de jeugd aan de 
vereniging vast te houden, maar ook dit goede initiatief mocht niet baten. De 
crossleden vertrokken naar elders en de vereniging ging verder als toer en 
senioren fietsclub. 
  
In 1992 stopte Henny Hogerhorst als voorzitter en werd opgevolgd door Ad 
van Heuven. Beide heren hebben zich voor langere (Henny) en kortere (Ad) 
tijd volledig ingezet voor de vereniging. Beide stonden aan het roer tijdens de 
bouw van 2 clubhuizen. Henny in 1987 en Ad 1993. Beide waren in mijn ogen 
enthousiast, betrokken bij de vereniging en sterk voor wat betreft alle 
onderhandelingen die gevoerd moesten worden met de gemeente over de 
bouw van onze clubhuizen. De vereniging kwam in 1992 veel in het nieuws 
wat tot gevolg had dat ook het ledental gestaag opliep. 
  
Het jaar 1993 was een jaar dat deels in het teken stond van de bouw van het 
nieuwe clubhuis. (We praten hier over het clubhuis dat op 8 september jl. is 
uitgezwaaid) Op fietsgebied was Luik-B-Luik een hoogtepunt, waarbij vooral 
op viel dat wij met veel fietsers deelnamen en ook de barbecue voor veel 
gezelligheid zorgde op de camping Les Muret in Hony-Esneux. 
  
In 1994 nam ik de voorzittershamer over van Ad van Heuven. Ik stapte over 
van de toercommissie naar het hoofdbestuur. Het bestuur bestond uit 
ondergetekende als voorzitter, Jos Jongeling secretaris en Onno Flemming 
penningmeester. Jan Goes was bestuurslid voor de recreanten en verder 
waren bestuurslid Harrie van Wijk, Willem Kievit, Wiet van Beurden en Bart 
van Wijngaarden. 
Het werd een mooi fietsjaar met als hoogtepunt de opening door 
burgemeester Aad de Jonghe van ons nieuwe clubhuis.  
Ook nam de deelname aan Luik Bastenaken Luik verder toe tot boven de 30 
fietsers. Een memorabel verslag van deze rit was te vinden in het clubblad 
onder het hoofdstuk "van Puffelen in België." 
Naast het rijden van toertochten hielden we ook clubwedstrijden in de vorm 
van tijdritten (klim en vlak), koppeltijdritten, in 1994 gewonnen door Jacco 
Goes samen met Freek de Poel, regelmatigheidsrit, etc. In augustus dat jaar 
hielden we zelfs een hometrainwedstrijd op het Rond welke van commentaar 
werd voorzien door de legendarische wielerverslaggever Piet Imbos. 
 
Het seizoen 1995 stond voor een deel van onze leden in het teken van De 
Marmotte. Het hele voorseizoen werd er fanatiek getraind, zelfs Luik-B-Luik 
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werd alleen maar gezien als training. Op 9 juli ging de Marmotte van start. 
Uiteindelijk haalden 9 renners een medaille, waarvan 2 x goud (Lex 
Goudswaard en John Schreurs) Een 7 tal renners kwamen tot aan de voet van 
de Alpe d’Huez en kregen daarvoor de Marmotton. 
Het aantal toerfietsers steeg verder door, maar ook de recreantenafdeling 
draaide zeer goed. Jan Goes en Bart van Wijngaarden stonden wekelijks 
paraat om ieder een groep fietsers mee op pad te nemen. Het aantal 
recreantenleden nam toe tot boven de 60. 
Het aantal deelnemers aan de avondfietsvierdaagse steeg naar een record 
van maar liefst 500. Volgens mij hebben we na die tijd dit aantal helaas niet 
meer kunnen verbeteren. 
Het seizoen werd afgesloten met een fantastische feestavond, waarbij ook de 
prijzen werden uitgereikt aan diegene die de meeste kilometers hadden 
gemaakt. Bij de dames was dat Lia van Soest met 4.175 km en bij de heren 
Bart van Wijngaarden met een afstand van 8.380 km. 
In de wintermaanden werd er deels doorgefietst, maar ook, onder leiding van 
Willem Kievit, fanatiek hardgelopen. Dit laatste met als doel deel te nemen aan 
de halve marathon van Egmond aan Zee en deelname aan de 18 kilometer 
van Apeldoorn.  
1995 gaat voor mij nog steeds de boeken in als een geweldig sportjaar. Op 
alle gebied waren we actief, maar vooral de saamhorigheid en het echte 
clubgevoel gaf mij als voorzitter een heel goed gevoel. 
 
In 1996 zorgde Cees Chamuleau voor een nieuw ontwerp van ons clubblad. 
Een mooie omslag waarop alle fietsactiviteiten werden uitgebeeld. Jan 
Mocking stond er samen op met Ton Diks als toerleiders voor op de weg, 
Herman van Rooijen samen met Krijn Molenaar als toerleiders van het 
mountainbiken en Chris Smit samen met Jan Goes en Bart van Wijngaarden 
als toerleiders van de recreanten. 
De opbouw van het seizoen week iets af van het jaar 1995, maar voor mij was 
dat jaar het hoogtepunt de Teutotocht. Een heus dreamteam stond garant voor 
een fantastisch weekend naar Texel. Bert Scheepsbouwer, Coen Berghege en 
de altijd serieuze Paul Pankras hadden alleen geen rekening gehouden met 
de weergoden. Als verzopen katten kwamen we aan het eind van de eerste 
dag aan bij de Boot naar Texel. Herman van Rooijen kon het tempo al niet 
meer volgen en moest noodgedwongen een boot later nemen, of was het 
verhaal iets anders. Fridolin stapte zelfs bij aankomst in Den Helder direct in 
de bezemwagen van Liesbeth. De groep vierde twee dagen feest op het eiland 
en de derde dag vertrokken we weer naar huis. De bezemwagen werd 



Wielertoerclub Houten ’80  
Jubileumblad – oktober 2005 

 
25 JAAR 

7 

bestuurd door Elly Cornelissen met als co-piloot Coen Berhege. Langs de 
Amstel net voorbij Halfweg hadden we nog een klein obstakel waarbij Bert 
Scheepsbouwer gewond raakte en ook in Vleuten lagen Herman Woudenberg 
en Chris Jansen samen van vermoeidheid in eens op de grond.  
1996 was ook het jaar waarin duidelijk werd dat we op termijn weer zouden 
moeten verhuizen. Gelukkig heeft dat nog negen jaar geduurd, maar het hield 
ons wel altijd bezig. 
Naast het vele fietsplezier werden we in 1996 opgeschrikt door het overlijden 
van een trouw fietslid binnen de recreanten. Arie Kippersluis stak bij de Zuwe 
te Werkhoven de Provinciale weg tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede over en 
werd daarbij aangereden door een auto. Hij overleed ter plekke.  
 
In 1997 heb ik in het kort antwoord geprobeerd te geven op de vraag “Wat is 
nu eigenlijk toerfietsen binnen de WTC Houten’80”: 
- Gemiddelde snelheid aanpassen aan de groep. 
- Toerleiders niet zien als toerlijders 
- Het bestuur helpen daar waar nodig 
- Eén keer per seizoen bardienst draaien 
- De verkeersregels niet aan je laars lappen 
- Het clubhuis mee schoon houden 
- Elkaar bij pech onderweg helpen 
- Fietsen in clubkleding 
- Genieten van de natuur (zelfs in de winter) 
- Lachen en dollen op de fiets 
- Na afloop van een tocht deze analyseren aan de bar. 
 
Het was wel een seizoen waarbij de aanwas van leden stagneerde en we voor 
het eerst echt aan de weg moesten timmeren om meer leden te krijgen. 
Via mond op mond reclame en meer aandacht in de plaatselijke media wisten 
we aan het eind van het seizoen toch nog een plusje te noteren in het ledental. 
 
In het seizoen 1998 nam het mountainbiken een belangrijkere plaats in binnen 
de toerfietsers. Wekelijks zochten we de Utrechtse Heuvelrug op en zelfs 
reden we een hele mooie tocht door de bossen en hei van Eersel. Dit laatste 
op uitnodiging van twee oud leden Gerard en Doretha Kavelaars. Het was een 
zeer geslaagd fietsjaar, want naast het mountainbiken waren we erg actief op 
de weg, zowel met fietsen als hardlopen en ook de nodige fietstochten werden 
gereden in het buitenland. Het was ook het jaar waarin een erelid van de club 
kwam te overlijden nl. Doekle Yntema. Doekle was een actief fietslid bij de 
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recreanten en daarnaast heeft hij zich ook bestuurlijk verdienstelijk gemaakt 
voor de club.  
In december van dat jaar besloot ook Hermsen schoonmaakservice het al 
jaren lopende sponsor kleding contract met nog eens 3 jaar te verlengen. 
  
Vanaf begin 1999 kwam de WTC Houten 80 ook op het Internet. Tot op de 
dag van vandaag mogen we trots zijn op onze site. Ad Kompagne het eerste 
jaar, maar snel daarna Fridolin hebben er voor gezorgd dat de site altijd bleef 
boeien. 
Een heel aparte ATB tocht reden we in 1999 dwars door de stad Utrecht. 
Ook op het fietstechnische vlak haalden we Shimano’s beste technicus en oud 
wereldkampioen fietsen achter zware motoren Bert Boom naar ons clubhuis. 
Dit met steun van onze sponsor Plieger wielersport. 
In maart vierden we Bob van Driel zijn 70e en Krijn Molenaar zijn 50e 
verjaardag.  
Ook Jan Mocking liet nog eens zien dat ook hij nog tot grote prestaties in staat 
was. Hij deed dit door opnieuw Luik-B-Luik tot een goed einde te brengen. 
Op ATB gebied gingen we eens iets nieuws proberen. We reden op de ATB 
langs het strand van Scheveningen naar Noordwijk en weer terug (deels door 
de duinen). Een echt hilarische fietsdag. Leuk om ook in de toekomst eens te 
herhalen. 
In maart 2000 hadden we een ledenaantal van 181 waarvan 118 toerleden en 
63 recreanten. Het was het jaar van ons 20 jarig bestaan. We konden het 
uitgebreid vieren, omdat ook onze kledingsponsor extra in de buidel tastte 
waardoor we een kompleet nieuwe wieleroutfit konden aanschaffen voor onze 
toerfietsers. Ook de recreanten hadden in Ab van Dort drankenservice een 
sponsor voor fietskleding gevonden. Een mooiere start van een fietsjaar is niet 
denkbaar. 
Op ATB gebied zochten we meer de georganiseerde tochten op via het TEP. 
Mooie tochten waren er toen in Soest, Nunspeet en Apeldoorn. 
De toerfietsers reden dit jaar een bekend programma zonder echte 
uitschieters, maar vooral het Vogezenweekend was dat jaar een topper. Mooi 
weer, een leuk aantal deelnemers en een prima organisator (Piet de Boer) 
zorgden voor een zeer geslaagd weekend. 
Ook werd ons als bestuur steeds meer duidelijk gemaakt door de gemeente 
dat we niet al te lang meer gebruik konden blijven maken van ons clubhuis. De 
wethouder sportzaken Klaas Teeuwen probeerde ons voorzichtig warm te 
maken voor een verhuizing naar de Kruisboog. 
De heer Teeuwen beloofde ons een oplossing op maat, maar verder is hij met 
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ons niet gekomen. 
Aan het einde van dit fietsseizoen wilde ik stoppen als voorzitter. Ik merkte bij 
mezelf dat de drive minder werd en ik graag samen met Thea meer wilde gaan 
fietsen. 
 
Tijdens de jaarvergadering in februari 2001 bleek het niet mogelijk te zijn een 
nieuwe voorzitter te presenteren, waardoor ik ook in dat jaar nog aanbleef. Het 
was voor mij en de vereniging wel zeer positief dat Geurt Breukink aangaf 
vanaf 2002 de voorzittershamer van mij over te nemen. 
Een jaar waarin de gemeente opnieuw probeerde ons over te halen tot een 
verplaatsing van ons clubhuis, maar ook dit jaar bleef alles bij het oude. 
Het leukste evenement van dat jaar was de Teutotocht naar de Dousburg in 
Maastricht. 
Het dreamteam Paul Pankras en Onno Flemming hadden kosten nog moeite 
gespaard om zowel heen als terug een fantastische route uit te zetten, maar 
ook het verblijf in Maastricht was zeker geen straf. 
Het was ook het jaar dat onze redactieleden Bas en Marjolijn lid werden en 
Herman Woudenberg opnieuw zich melde als lid. 
Als afsluiting van het wegseizoen reden we het Rondje Apeldoorn. Door de 
herfstkleuren van de bomen en de bloeiende hei krijg je soms het idee dat je 
dwars door een schilderij heen fietst. 
In februari 2002 droeg ik de voorzittershamer over aan Geurt Breukink. 
 
Voor mij was er een eind gekomen aan een lange periode van bestuurder.  
Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan mede door de goede 
bestuursleden die we al die jaren hadden binnen de vereniging. Ook het grote 
aantal vrijwilligers waar we op terug konden vallen, indien nodig, vond ik uniek 
voor onze vereniging. 
Het motto op de fiets “samen uit, samen thuis” is typerend voor het karakter 
van de vereniging. 
Altijd voor elkaar klaar staan is natuurlijk een utopie, maar de wijze waarop wij 
gezamenlijk de vereniging een warm hard toe dragen, maakt het toerfietsen 
binnen de WTC Houten tot het echte genieten. Dit laatste doe ik nu voor het 
18e seizoen en ik ben er van overtuigd dat er nog vele mooie fietsjaren voor 
ons allen zullen volgen. 
 
Ad Nieuwenhuizen 
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Mijn periode als voorzitter, 
 
De Wielertourclub Houten ’80 bestaat 25 jaar en dan is het goed 
om eens terug te kijken. Vaak wordt dan aan (ex)voorzitters gevraagd wat te 
schrijven, zo ook aan mij. Ik wil er met nadruk op wijzen dat anderen in een 
club vaak veel meer doen dan de voorzitter, maar dat de aandacht vaak 
uitgaat naar de voorzitter.  
Een voorzitter voor wie dat niet opgaat, is mijn voorganger als voorzitter, 
Hennie Hogerhorst. Een bijzonder markante figuur, die de club heeft opgericht 
en aan wie de club het huidige clubhuis te danken heeft, dankzij zijn talent om 
er bij ieder verhuizing meer geld en een beter contract bij de gemeente uit te 
slepen. 
 
Een tweede markante figuur is Jan Mocking. Dankzij hem heeft de club een 
grote en hele vaste kern leden. Hij was behalve tourleider, vooral ook 
geestelijk verzorger van de club.  
 
Nu houd ik op met namen noemen, want er zijn er vele geweest die veel 
betekend hebben. Want hoe meer namen ik noem, hoe groter de kans dat 
iemand zich vergeten voelt. 
 
Aan de periode dat ik voorzitter was, heb ik vele herinneringen, waarvan ik er 
een paar voor u opschrijf. 
Tijdens de bouw van het clubhuis vergaderden we met het bestuur en de 
bouwcommissie in de bestuurskamer van SV Houten (de voetbalclub). Samen 
met heel veel leden is het clubhuis aan de Schaft gebouwd. Aan deze periode 
heb ik nog heel veel goede herinneringen. Ik heb dan ook met een zekere 
weemoed afscheid genomen van dat clubhuis. 
 
Toen ik als voorzitter begon, hadden we nog een bloeiende crossafdeling en 
een prachtige crossbaan aan de Bovencamp. In die periode heb ik als 
bestuurlijke ervaring opgedaan, dat het binnen één vereniging hebben van een 
wedstrijdafdeling en een recreatieve afdeling tot (financiële) spanningen kan 
leiden. En ook dat het maken van goede notulen dan belangrijk is. Helaas 
hebben we dat laatste toen nagelaten, waardoor de crossafdeling ter ziele 
ging en de mooie crossbaan afgebroken is. 
 
Het einde van mijn korte voorzitterschap had te maken met het (onoplosbare?) 
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probleem van het te hard fietsen, de invloed daarvan op de toerleiders en 
vooral omdat ik van mening verschilde met de twee andere leden van ons 
dagelijks bestuur, hoe dit op te lossen. 
 
Gelukkig was Ad Nieuwenhuizen toen bereid voorzitter te worden. Zo’n beetje 
zijn eerste daad was de opening van ons velodroom aan de Schaft. 
 
Ik ben nog altijd lid van de WTC ’80, hoewel ik weinig fiets. Eerlijk gezegd loop 
ik liever, want aan fietsonderhoud heb ik een broertje dood. Maar een paar 
keer per jaar ben ik toch wel te bewonderen in onze ronduit schitterende 
clubkleding. 
 
Kortom: we hebben een fantastische club, met nu al een rijke historie. Met ups 
en downs. Maar per saldo met zoveel meer positieve dingen, dat we tot een 
grote hechte vereniging zijn uitgegroeid, die zeker nog vele jubilea zal mee 
maken. 
 
WTC’80 ik proost op je: lechaim. 
 
Ad van Heuven. 
 
 

De voorzittershamer van Henny Hogerhorst 
Henny Hogerhorst over de beginjaren 
van de WTC 
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Henny vertelt dat in 1977 een 
vriendengroep is begonnen te fietsen 
met als startpunt de fietsenzaak van 
Helmert Meirink aan de Vlierweg. 
Deelnemers waren ondermeer Nico 
Middelkoop, Ton Diks, Herman 
Steenman, Roel de Bruijn, de broers 
Meirink, Frans Geurts en Johan 
Berendse. 
Naderhand werd besloten om de 
activiteiten onder te brengen in een officiële vereniging, dit om de 
aansprakelijkheid tijdens evenementen bij een club onder te kunnen brengen. 
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Henny bewaart goede herinneringen aan activiteiten als de Lage Landentocht 
en de Fietsvierdaagse, die al vanaf het begin georganiseerd werden vanaf de 
manege de 'Verende Wagen'. Ook de kantine van SV Houten is gebruikt als 
startplaats voor de Kastelenrit. Er werd al een Kastelenrit georganiseerd 
voordat de vereniging een feit was. 
Bij de oprichtingsvergadering in de bovenzaal van Sporthal de Lobben in 
oktober 1980 waren 53 leden aanwezig. Dit is een van de momenten die op 
Henny de grootste indruk hebben gemaakt. 
Op dit moment zijn vanaf de oprichting Ton Diks, Johan Mulders en Henny zelf 
nog lid. Hoezeer de vereniging ook veranderd mag zijn, de clubsfeer is altijd 
gebleven. 
Bij de oprichting is met secretaris Jan Odijk al afgesproken dat alle activiteiten 
kostendekkend moesten worden georganiseerd en dat organisatoren niet 
nogmaals bij vaste sponsors mochten aankloppen om 'zeurend en leurend' 
nog extra steun te verkrijgen. Jan Odijk is 10 jaar secretaris gebleven; Henny 
heeft 12 jaar de rol als voorzitter vervuld. 
 
Henny zelf is al op 13-jarige leeftijd begonnen met wielrennen: op een 
doortrappende baanfiets op de wielerbaan van het oude Galgenwaardstadion 
en bij vereniging Het Stadion die destijds trainde vanaf een optrekje aan de 
Odijkseweg. 
Henny is geen klimmer, maar heeft inmiddels al 26 maal de Friese 
Elfstedentocht voor wielrijders verreden en is dus opgenomen in het "Gouden 
Boek", voor fietsers die 10 maal of meer deelnamen. Het gastgezin waar hij 
sinds het begin verblijft, behoort inmiddels tot zijn vriendenkring. Henny kijkt er 
naar uit om met zijn kleinkinderen de Elfstedentocht te kunnen rijden. Hij 
beleeft het evenement op tweede pinksterdag als een gezinsgebeuren. 
 
Vooral in de begintijd werd het fietsen gezien als en sport voor iedereen. Dit in 
tegenstelling tot sporten als tennis en golven, daar trad de verbreding pas veel 
later in. 
Om die reden is ook samen met fietsenmaker Helmert Meirink de 
fietscrossafdeling in het leven geroepen. Er moesten immers ook activiteiten 
voor de jeugd ontplooid worden. 
Vanaf het begin heeft Henny aangedrongen op het instellen van een 
activiteitenkalender door de Gemeente, om bijvoorbeeld te voorkomen dat 
wandel- zwem- en fietsvierdaagse in elkaars vaarwater zitten. 
De fietscrossafdeling is begonnen op een 'gekraakt' stukje terrein achteraan 
op de Nieuwe Schaft. Met een shovel was het terrein voorzien van startheuvel 
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en springbulten. Op het hoogtepunt waren er ruim 50 crossers. 
 
In 1981 vormde een groep waaronder Jan Oostrom en Bep Oor het begin van 
de "recreantenafdeling", de groep senioren die op gewone fietsen op pad gaat. 
Later werd de recreantenafdeling getrokken door Doekle Yntema en Roelie 
van der Blij. 
De recreantenafdeling vormde destijds een van de eerste seniorenafdelingen 
in Nederland. Ook bij de NRTU, voorloper van de NTFU, moest men wennen 
aan deze groep die een andere generatie vertegenwoordigde en uiteraard 
andere belangen had. 
Gebleken is dat bij de recreanten hechte vriendschappen ontstaan en dat met 
de winteractiviteiten en midweek een poging wordt gedaan om vereenzaming 
te voorkomen. 
De hogere leeftijd van de recreanten echter impliceert dat op 
ledenvergaderingen ook overledenen van het voorbije seizoen herdacht 
worden. 
 
Ondank de soms tegengestelde belangen heeft de samenwerking tijdens de 
bouw van het eerste clubhuis naast het Racketcentrum goede herinneringen 
achtergelaten. Cross én recreanten- met toerleden hebben toen veel 
samengewerkt om met zijn allen de 'groene keet' op te richten. 
 
De WTC heeft ook tweemaal een triatlon georganiseerd in Houten, het eerste 
jaar alleen de 'kwart'-afstand, het tweede jaar ook de 1/8 afstand erbij. De 
reddingsbrigade zorgde voor de zwemveiligheid, de brandweer spoot de 
zwemmers af en de atletiekvereniging verzorgde het loopparcours. 
 
Verder terugblikkend komen evenementen als de Lustrum-Kastelenrit in 1985 
naar boven. Als extra afstand naast de 100 en 160 km, was ook een 250 km 
lange route gepijld. 
De Teutotocht wordt genoemd: in de begintijd een familiegebeuren, met 
caravans tijdens de koffiestops, later in de periode van Onno en Paul een 
'herengebeuren'. Hierna pakte Piet de Boer de draad op om een meer 
sportieve koers te varen. 
 
Opgemerkt wordt dat het toerfietsen in het begin een zomergebeuren was. Om 
de club bij elkaar te houden, werden de Ledenvergadering en Feestavond in 
de winter georganiseerd en werden de contacten bijgehouden met wafel-, 
erwtensoep- en pannenkoekenritten. 
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Tegenwoordig is het makkelijker om de continuïteit in de club te houden: er is 
meer keuze in zomer- en winteractiviteiten. Van de 53 leden van de 
oprichtingsvergadering zijn er nog 3 over. Daar zijn echter 160 nieuwe voor in 
de plaats gekomen. 
 
Opmerkelijk waren de 'ploegentijdritten' en waaierritten tussen Soesterberg en 
Zeist die men op de A28 reed. Deze snelweg was destijds half afgebouwd. 
Een ander moment reed tijdens een zondagsrit Onno Flemming op een smal 
pad door de Reeuwijkse plassen pardoes het kroost in. Tijdens een andere rit 
verloor een van de toerders op de rammelende klinkers vóór kasteel 
Amerongen zijn gebit. Dit werd nooit teruggevonden. 
Terugkerend langs de Vecht vanuit Maarssen werd een jong, 16-jarig toerlid 
bij de passage van het Zandpad gemaand om toch vooral recht voor zich uit te 
kijken; dit vanwege de verkeersveiligheid. 
 
Zoals gezegd is Henny geen klimmer, hij herstelt echter snel tijdens de 
afdaling. Hij verwacht over twee jaar meer tijd te krijgen om te gaan fietsen. 
Misschien wordt dat ook weer op zijn vertrouwde trainingsrondje van vroeger: 
Reeuwijk - Uithoorn - Hilversum - Lage Vuursche - Bilthoven. 
Henny rijdt na 20 jaar zonder, nu mét een km-teller op de fiets, omdat deze 
bijgeleverd werd. Als hij eenmaal een ritme in de benen heeft, dan blijft zijn 
snelheid constant. 
Een persoonlijk hoogtepunt zijn de 8 Zuiderzeerandonneurs van elk 350 km. 
die hij reed in vier jaar tijd. Het vijfde jaar startte hij een keer vanuit Houten 
samen met Dik Bouman, zodat de afstand daardoor 430 km werd. 
 
Henny ziet de WTC nog steeds als een club met sfeer, waar niet zozeer groots 
georganiseerde evenementen de boventoon voeren, maar waar fietsen met de 
mens centraal staat. Daarnaast is hij trots dat de club nog altijd bestaat en 
bovenal gezond is, voor wat betreft de financiën en activiteiten. 
 
Fridolin v.d. Lecq 
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Uit het archief van de jubilerende  
WTC Houten ’80 
 
De geschiedenis van een club uit een archief halen is niet echt goed mogelijk, 
want een archief bestaat hoofdzakelijk uit officiële stukken, zoals 
vergaderverslagen, brieven en rekeningen. Het plezier, het afzien en de 
spierpijn, die de leden hebben aan het samen fietsen, dus de emoties, zijn in 
het archief niet terug te vinden. Daar kunnen de leden, die er bij waren de 
mooiste (en sterkste) verhalen over vertellen.  
Zelfs de clubbladen werden vroeger in redelijk formele taal gesteld, 
waarschijnlijk mede doordat de redactie alles nog eens redigeerde 
(censureerde?), corrigeerde en overtikte. Gelukkig is dat nu, mede dankzij het 
digitale tijdperk, anders geworden en komen er wat meer persoonlijke noten in 
de diverse verslagen voor.  
 
Toch zijn er na enig zoekwerk, veel feiten in het archief terug te vinden, zoals 
het ledental op 31 december van ieder jaar. Zie daarvoor bijgaande grafiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de oprichting ontstonden er eigenlijk al meteen 2 afdelingen, de recreanten  
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een hoofdbestuur aangesteld en drie afdelingsbesturen, een soort omni-
vereniging dus. Overigens werd alles al snel statutair geregeld en via een 
notariële akte vastgesteld. De voorzitter en de penningmeester van het 
hoofdbestuur waren ook meestal de voorzitter en penningmeester van de 
toerafdeling. Of deze constructie goed werkte is moeilijk te zeggen, want 
eigenlijk zijn alleen de officiële stukken van het hoofdbestuur bewaard 
gebleven en slechts een enkel verslag van de afdelingen. Van de 
crossafdeling is zelfs de samenstelling van het bestuur bijna niet te 
achterhalen. Veelal werd de organisatie en het werk gedaan door de ouders 
van de crossers, ook al waren die geen lid van de Wielertoerclub. Ook voor de 
andere bestuursleden was er een aparte regeling, die betaalden geen 
contributie. Toen in 1991 de crossafdeling werd opgeheven, werd ook 
besloten om één bestuur te vormen, met een toercommissie en een 
recreantencommissie en eventueel andere op te richten commissies. Deze en 
enige andere wijzigingen werden natuurlijk weer keurig vastgelegd in de 
statuten en het nog steeds in gebruik zijnde huishoudelijk reglement. 
   
Die crossafdeling, “ The Flying Butterflies” heeft het toenmalige bestuur, maar 
ook de gemeente Houten overigens wel de nodige hoofdbrekens gekost. 
Toerfietsen kun je gewoon op de weg, maar voor cross-fietsers is een speciaal 
aangelegde baan nodig. Eerst was er een half illegale baan op de Schaft 
(eigendom bouwbedrijf), later in 1986 werd er een officiële (door de gemeente 
Houten) aangelegde baan op de Pelmolen in gebruik genomen. In 1990 werd, 
door wijzigingen in de gemeentelijke bestemmingsplannen, een begin 
gemaakt met weer een nieuwe baan, nu naast de huidige kinderboerderij. 
Deze is nooit afgemaakt, want in 1991 werd de crossafdeling opgeheven. 
 
In onderstaande grafiek is het ledental afgezet tegen de contributie in 
procenten ten opzichte van de contributie die we in 2005 betalen. Hieruit blijkt 
dat de prijs van de contributie harder is gestegen dan het aantal leden. De 
contributie verhogingen zijn voor een belangrijk deel te danken aan de 
afdracht voor de overkoepelende bond, de NTFU, en de daarbij behorende 
verzekeringen.
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De (hoofd) bestuursleden, ereleden en leden van verdiensten op een rijtje 
Voorzitters: 
Hennie Hoogerhorst  21 oktober 1981– 18 december 1991  
Ad van Heuven  18 december 1991– 23 februari 1994  
Ad van Nieuwenhuizen  23 februari 1994 – 20 februari 2002 
Geurt Breukink  20 februari 2002 – heden 
 
Penningmeesters: 
Ab de Kogel  21 oktober 1980 – 1 september 1982  
Ernst Beute  1 september 1982 – 23 februari 1983 
Afke v.d. Laan  23 februari 1983 – 21 februari 1990 
Jan Goes  21 februari 1990 – 3 maart 1993 
Onno Flemming 3 maart 1993 – 26 februari 1997 
Marcel van Doorn  26 februari 1997 – 23 februari 2000 
Helmoed v.d. Sommen  23 februari 2000 – 17 oktober 2001 
Jeroen  Piket  17 oktober 2001 – 23 februari 2005 
Marc Nuijten  23 februari 2005 – heden 
 
Secretarissen: 
Jan Odijk 21  oktober 1980 – 20 februari 1991 
Onno Flemming  20 februari 1991– 3 maart 1993  
Jos Jongeling  3 maart 1993 – 14 februari 2001 
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Jon Nellestijn  14 februari 2001 – heden 
 
Recreantencommissie (voorzitters/coördinators): 
Helmert van Driesum  21 oktober 1980 – 24 februari 1986 
Doekle Yntema 24 februari 1986 – 3 maart 1993 
Jan Goes  3 maart 1993 – heden 
 
Toercommissie (voorzitter/coördinator): 
Frans Goes  21 oktober 1981 – 23 februari 1983 
Helmert Meirink  23 februari 1983 – 24 februari 1986 
Harry van Wijk  24 februari 1986 – 23 februari 2000 
Ton Diks  23 februari 2000 – 19 februari 2003 
Piet de Boer  19 februari 2003 – heden 
 
Erg belangrijk waren en zijn natuurlijk onze ereleden en leden van verdienste. 
Ereleden:  
Jan Mocking: lid vanaf 1 januari 1983 en tot ongeveer 1998 niet van kop af te 
krijgen. Hij was de vaste hoofdtoerleider tot daar, door ziekte, een eind 
aankwam. Naamgever van de ‘Mockingtochten’ op zondagmorgen. Ook stelde 
hij menigmaal z’n “deel”  ter beschikking voor diverse festiviteiten. Nog steeds 
lid van de feestcommissie en clubhuiscommissie. 
Henny Hogerhorst: (mede) oprichter en maar liefst elf jaar gewaardeerd 
voorzitter.  
Jan Odijk: (mede) oprichter en ruim tien jaar secretaris, helaas overleden. 
Jos Jongeling: vanaf februari 1988 secretaris/lid toercommissie en van 3 
maart 1993 – 14 februari 2001 secretaris. Nog steeds coördinator 
clubbladbezorging.  
 
Leden van Verdienste:  
Harry van Wijk: van 24 februari 1986 - 23 februari 2003 
lid/voorzitter/coördinator toercommissie. Vooraanstaand lid bouwcommissies 
drie clubhuizen. Nog steeds lid toercommissie en toerleider.  
Ton Diks: (mede) oprichter, vooraanstaand lid bouwcommissies twee 
clubhuizen. Van 23 februari 2000 – 19 februari 2003 coördinator 
toercommissie, toerleider. Nog steeds coördinator feestcommissie. 
Ad van Nieuwenhuizen: voorzitter van 23 februari 1994 – 20 februari 2002. 
Nog steeds toerleider, lid toercommissie en coördinator kledingsponsors en 
kledingcommissie.  
Helmert Meirinck: (mede) oprichter. (Oud)Fietsenwinkelier en hoofdsponsor. 
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Vertrokken uit Houten. 
Onno Flemming: secretaris van 20 februari 1991 – 3 maart 1993, 
penningmeester van 3 maart  1993 – 26 februari 1997, (mede)organisator 
diverse Teutotochten, coördinator media tot 2004. 
Roelie van der Blij: langst lid zijnde recreante, lid sinds 1 september 1982. 
Sindsdien lid van diverse commissies en bestuurslid van de recreanten. 
Bart van Wijngaarden: 23 februari 1994 tot 2000 bestuurslid recreanten. Nog 
steeds voorfietser, wijnmaker en lid recreantencommissie. 
Ongetwijfeld zullen aan deze erelijst nog namen toegevoegd worden van 
leden die nu nog volop met hun vrijwillige taak bezig zijn. 
 
Dit zijn eigenlijk al teveel namen, maar de club kende en kent nog veel meer 
leden, die zich van tijd tot tijd inzetten voor een goed verloop van onze sport. 
Zonder toerleiders (voorrijders), veel minder trainingen en tochten (wat een 
chaos). 
Zonder redacteuren (schrijvers), zou er nooit een clubblad zijn geweest. 
Zonder commissieleden geen feesten, geen clubhuis, geen bijzondere 
tochten. 
Zonder computerdeskundige of webmaster hadden we geen website. 
Zonder vrijwilligers geen routes, startbureaus of controleurs bij tochten. 
Zonder kledingsponsors geen clubkleding. 
Zonder adverteerders, bezorgers een veel dunner of geen clubblad. 
En….. Zonder leden geen vereniging. 

 
Iets over de historie van “Het Velodroom” 
 
Over de drie clubhuizen, die door en voor de Wielertoerclub Houten ’80 zijn 
gebouwd, is misschien wel een heel boek te schrijven. Een aantal vrijwilligers 
heeft daar vele uren tijd ingestoken, waarvan hier geen namen worden 
genoemd, om te voorkomen dat er enkelen worden vergeten of ten onrechte 
genoemd; zeker is dat velen hun steentje naar beste kunnen hebben 
bijgedragen.  
Er moest eerst natuurlijk veel vergaderd en afgestemd worden met vooral de 
gemeente, maar ook binnen de vereniging, daarna kwamen de vrijwillige 
bouwers aan bod. Iets wat dus tot nu toe al drie keer met wisselend succes is 
verlopen. Ondanks de problemen met de crossbaan en de crossafdeling, die 
tot opheffing van de crossafdeling leidde, kwam er een mooi tweede clubhuis 
tot stand en dankzij dat clubhuis staat er dus nu een derde.  
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De onderhandelingen met de gemeente Houten duurde wel meestal (om 
verschillende redenen) erg lang.  
Clubhuis 1: 
Eerste besprekingen met gemeente over crossbaan en clubhuis op 10 mei 
1982. In gebruik name crossbaan (Pelmolen) september 1985. Daarna werd 
er steeds met de gemeente en onderling overlegd over een clubhuis, wat 
uiteindelijk resulteerde in de officiële opening van het clubhuis op 2 juli 1989. 
Zie ook bijgaand artikel uit de regionale pers van Houten. 

 
 
Clubhuis 2: 
Op 17 september 1990 was de eerste bijeenkomst van de verhuiscommissie, 
want het bestemmingsplan voor de Pelmolen was gewijzigd. Er werd door de 
gemeente een nieuwe plek voor crossterrein en clubhuis gevonden; naast de 
kinderboerderij bij de Imkersplas. Daar is nog wel in 1991 begonnen met het 
grondwerk, maar door de problemen bij de crossafdeling is dat nooit 
afgemaakt, er moest echter wel een nieuw clubhuis komen. De 
onderhandelingen daarover resulteerden uiteindelijk in “Het Velodroom” aan 
de Korte Schaft, dat in 1993 kon worden betrokken. 
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Clubhuis 3: 
In januari 1997 kwam de eerste briefwisseling met de gemeente Houten op 
gang in verband met, u raadt het al, een wijziging van het bestemmingsplan. 
Haast was er echter lange tijd niet echt, totdat in 2002 een belangstellende 
zich meldde voor de door ons gepachte grond. Er werd op de Kruisboog al 
snel een nieuwe plaats aangewezen, waarna de druk weer afnam, doordat de 
belangstellende in 2003 afhaakte. Daarna gingen de onderhandelingen met de 
gemeente langzaam verder, wat in een gunstig contract voor de club en een 
mooi ontwerp resulteerde, dat dus in 2005 werd gerealiseerd. 
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De twee eerste clubhuizen werden in eigen beheer gebouwd en afgewerkt, 
wat mogelijk was door een grote bereidheid tot zelfwerkzaamheid van een 
aantal leden. Bij het derde clubhuis lieten die werkers, volkomen terecht, 
meteen weten niet nog eens aan zo’n klus te willen beginnen.  
Voor de bouw van clubhuis twee, werd er door diverse sponsoren, waaronder 
“de club van honderd”, een flinke som geld bij elkaar gebracht. De door de 
gemeente betaalde vergoeding voor het eerste clubhuis, het sponsorgeld en 
het vele werk dat door de leden zelf werd verricht, zorgden voor een flinke 
waardevermeerdering van “Het Velodroom”.  
Voor het derde clubhuis konden de onderhandelaars van de Wielertoerclub 
hierdoor hoge eisen op tafel leggen, waar de gemeente Houten wel rekening 
mee moest houden. Het resultaat is daar dan ook naar; er staat een prachtig 
en voor de Wielertoerclub Houten ’80 zeer functioneel gebouw. 
 
Wethouder Barten opent clubhuis Wielertoerclub 
Houten-Zondagmiddag, 2 juli 1989, om 14.00 uur werd het clubhuis van 
de Wielertoerclub Houten aan de Pelmolen officieel in gebruik genomen. 
Wethouder Barten van 
Welzijn was uitgenodigd om 
de opening te verrichten. Hij 
werd door de leden van 
tourclub, de recreanten en de 
tourrijders thuis opgehaald. 
Hij mocht plaats nemen 
achter op de tandem. 
Vervolgens reed de stoet in 
de richting van het clubhuis bij 
de fietscrossbaan. Met een 
afvaardiging van iedere 
afdeling (de wielertourclub 
bestaat uit de tourafdeling, de 
recreanten en de cross), werd 
de wethouder binnen geloodst 
op het terrein. Inmiddels 
hadden daar zich genodigden 
en crossers opgesteld bij een 
blauw zeil. Na een toespraak 
van voorzitter Henny 
Hogerhorst, waarbij hij vooral 
de samenhang binnen de 

vereniging roemde en de inzet 
van alle vrijwilligers, mocht de 
wethouder in samenwerking 
met twee leden van elke 
afdeling het zeil wegtrekken, 
waardoor een groot bord werd 
onthuld met de naam van de 
vereniging. Hierna nam de 
wethouder het woord en 
merkte op dat hij de 
samenhang onmiddellijk 
gevoeld had. Tevens zei hij, 
dat Houten trots mocht zijn op 
een club zoals de 
Wielertourclub en hij hoopte 
dat dat nog lang zo mocht 
blijven. Want waar vind je een 
club waar van jong tot oud, 
eenieder nog in de open lucht 
heel ontspannend 
ingespannen bezig kan zijn. 
Vervolgens bracht men tijdens 
de receptie een toost uit op de 

Wielertoerclub Houten en 
wenste men de club nog vele 
gezonde fietsjaren toe. 
Tijdens de receptie, die druk 
werd bezocht, was er een 
crosswedstrijd met 
Geldermalsen, die het publiek 
vermaakte met crossvuurwerk. 
Na de officiële handelingen en 
de crosswedstrijd kon men nog 
even proberen op twee A.T.B. 
fietsen, beschikbaar gesteld 
door hoofdsponsor rijwielzaak 
Meijrink, hoe het fietsen op dat 
soort fietsen gaat, hetgeen een 
hoop mensen goed beviel. 
 
Graag ziet de gezellige 
Wielertourclub Houten veel 
mensen terug als lid van hun 
club, waar voor ieder soort 
fietsliefhebber van alles te doen 
is. 

 
Bijgaand artikel uit de regionale pers van Houten herinnert aan de 
spectaculaire opening van het eerste clubhuis. Toen was de officiële opening 
een hele happening, die werd gebruikt om reclame te maken voor de diverse 
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fietssporten met als doel nieuwe leden te winnen. De opening van het nieuwe 
clubhuis verloopt anno 2005 dus heel wat rustiger; door middel van een 
receptie voor genodigden en leden, waarmee tegelijkertijd de viering van het 
25 jarig bestaan wordt afgesloten.  
 
 

Interview met Jan Mocking over zijn belevenissen 
bij de WTC 
 
Als je met Jan over zijn belevenissen bij de wielerclub gaat praten, dan gaan 
zijn ogen gelijk glinsteren. Hij is met hart en ziel verbonden aan deze 
fantastische club. De fotoalbums worden er bij gepakt en dan komen de 
verhalen los. 
 
Natuurlijk begint Jan over hoe hij bij de vereniging verzeild is geraakt. ’s 
Ochtends melkt hij eerst nog de koeien, stapt op zijn gewone fiets in zondagse 
kleren en rijdt mee met de Kastelenrit, 100 km. Op de Amerongse berg krijgt 
Jan te horen dat er iets met zijn naaf is, maar met een paar flinke trappen er 
tegenaan, kan hij weer verder fietsen. Jan weet nog goed dat hij zijn eerste 
stempel van Ton Diks krijgt. Jan heeft er 5½ uur over gedaan, ’s Avonds is hij 
moe maar voldaan. Dit was in 1981. Het enthousiasme voor het fietsen en de 
club is sindsdien niet meer weg te denken bij Jan. 
 
In 1984 rijdt Jan de Elfstedentocht. Samen met de familie Hogerhorst 
overnachten ze bij boer Bos in Bolsward. De avond ervoor houden ze nog een 
soort 11-kroegentocht. Het is vroeg vertrekken, om 6.15 uur zitten Jan en 
Henny op de fiets. Na de eerste lus komen ze weer in Bolsward, langs de 
boer. Jan hoort een koe hard loeien en gaat eens polshoogte nemen. Wat 
blijkt, de koe moet een kalf krijgen. Jan verlost de koe en stapt weer op de 
fiets om de Elfstedentocht te vervolgen (de boer fietste zelf ook mee). Deze 
wordt uiteraard uitgereden en een medaille is de beloning voor al die 
kilometers. 
 
Bekend zijn de feesten bij Jan op de boerderij de Hennesprong. Bij het 
Abrahamfeest van Jan wordt er tot in de late uurtjes gefeest. De volgende 
ochtend wordt er een tocht gereden naar Achterveld. Naderhand weer terug 
naar de Hennesprong. Het begrip Gouwe Ouwetocht is ontstaan. Later wordt 
de Gouwe Ouwetocht een ronde langs de Lek en de Linge, het favoriete 
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rondje van Jan. 
 
De eerste Teutotocht wordt naar het Teutoburgerwald gereden. Om 6.00 uur ’s 
ochtends is het op de fiets richting Arnhem, alwaar de eerste stop met koffie is 
bij de caravan van de familie Hogerhorst. De bus van Meirink rijdt met 
luidsprekers bovenop de bus achter de groep aan. Op de harde muziek achter 
je, is het lekker fietsen. De volgende stop is ook weer bij de caravan, dit keer 
met soep en broodjes. Het tempo ligt rond de 25 á 26 km/uur en beslist niet 
harder. Op de camping worden de tenten opgezet. Zondags wordt er zo’n 70 
km. door de heuvels gefietst. Maandagochtend worden de tenten weer 
afgebroken en kan de terugweg worden aanvaard. Rond 17.30 uur is de groep 
weer terug in Houten om bij Derks aan te schuiven aan het diner. 
 
Jan haalt meerdere malen de krant. Een artikel uit de krant van 1 november 
1989 gaat over: “Jan Mocking ongekroonde fietskoning:’met 20.000 km per 
jaar geen zadelpijn’”. Tijdens een Mockingrit half oktober van dat jaar rijdt Jan 
de 20.000 km vol en ontvangt daarvoor een bos bloemen en een oorkonde. 
Een hele prestatie. Ook als het niet over fietsen gaat, staat Jan in de krant: 
“Peuters gaan op bezoek bij boerderij van Jan Mocking”. En er wordt diverse 
malen geschreven over de Gouwe Ouwe fietstocht. In 2000 wordt Jan 
sportvrijwilliger van het jaar. 
 
Vanuit de Hennesprong werden de Pannenkoekenrit in de herfst, de 
Kerststollenrit tussen Kerst en Oud en Nieuw en dan in het voorjaar de 
Wafelrit georganiseerd. In 1986 halverwege februari organiseerde Jan samen 
met Lia van Wijk-Soest een Wafelrit. Via Amelisweerd en Driebergen fietsten 
een stuk of 12 deelnemers met zeer strenge vorst naar de boerderij van een 
zuster van Lia, waar de wafels klaar stonden voor de verkleumde fietsers. 
Daar hebben zij een flinke tijd gezeten om op te warmen. 
 
Zo’n 17 WTC-ers, waaronder ook Jan, reisden in 1995 af naar de Alp d’Huez. 
Jan heeft toen alleen de Alpe gereden, maar dan wel in 1 uur en 13 minuten. 
Anderen hebben toen ook de Marmotte gereden, er werd zelfs goud gefietst. 
Jan bewaart aan een paar ritten zeer speciale herinneringen. Luik-
Bastenaken-Luik in 1997 is er daar één van. ’s Ochtends vroeg regende het 
eerst. Jan en Herman hadden daar geen enkele zin in en zijn later gestart zo 
rond 8.30 uur. Samen hebben ze de tocht uitgereden. Een enkel lid dacht dat 
zij hadden afgesneden, maar na het zien van alle stempels, moest die twijfel 
toch overboord worden gezet. Ze hadden met zijn tweeën rustig, maar 
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gestaag doorgefietst. Ook aan de Pijl van Breukelen heeft Jan zeer goede 
herinneringen. Deze tocht werd eveneens verreden met Herman op een 
zaterdag in juli. In de stromende regen op pad naar Breukelen, de tocht van 
180 km gefietst en terug in een storm. Ze hadden geen droge draad meer aan 
het lijf en toch lekker gefietst. Jan noemt ook de Huchiestocht vanuit 
Veenendaal van 200 km, plus dan nog de kilometers er naar toe en terug. 
Samen met Jantinus Hagens heeft hij hem 7 maal gefietst. 
 
Na de fietsverhalen hebben we het nog heel kort over de clubhuizen. Het 
eerste clubhuis werd gebouwd op de crossbaan door de toerleden onder 
leiding van Harry, Ton en Jan. Het was een leuk clubhuisje, gezellig en intiem. 
Het heeft een jaar of 3 á 4 gestaan. Daarna is het verplaatst naar de korfbal in 
Culemborg. Het tweede clubhuis is casco gebouwd en daarna verder 
opgebouwd in clubverband. Alles is door de club zelf aangelegd, van stroom, 
waterleidingen, telefoon tot de tegels.  
 

 
 
Met pijn in het hart neemt Jan afscheid van het clubhuis, maar aan de andere 
kant mogen we ook weer trots zijn op het schitterende clubhuis dat we nu aan 
de Kruisboog hebben gekregen. Jan hoopt met iedereen nog een heleboel 
gezellige uurtjes door te brengen in het nieuwe onderkomen. 
 
Marjolijn Steffens 
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25 JAAR RECREANTEN WTC HOUTEN ‘80 
 
Een stukje geschiedenis 
Een groepje van een twaalftal enthousiaste recreantfietsers onder leiding van 
voorzitter Henny Hogerhorst traden in 1981 toe tot de WielerToerClub Houten 
’80 en richtten de afdeling “Recreanten” op. Vanaf dat moment werd iedere 
vrijdagmiddag een fietstocht gereden van zo’n 25 km. Later werd de afstand 
vergroot tot 35 à 40 km. Roelie van der Blij speelde vrijwel vanaf het begin een 
belangrijke rol bij de organisatie.  
Ook nu nog wordt – tussen 1 maart en 30 oktober - wekelijks gefietst. 
Het aantal deelnemers varieerde in de loop der jaren. Na de start met 12 leden 
groeide het aantal gestaag tot in 1989. Daarna nam het aantal – mede door 
ziekte, ouderdom en overlijden – af. De laatste jaren neemt het aantal weer 
behoorlijk toe, zodat we op dit moment uitkomen op ongeveer 70 leden.  
 
Aanvankelijk werd gestart bij Sporthal De Lobben, door stijging van het aantal 
deelnemers werd de start verplaatst naar Het Rond en nog later naar Het Plein 
in het Oude Dorp in verband met sponsoring van kleding door Drankenhandel 
van Dort. De rit eindigt altijd in het clubhuis. 
 
In 1987 werd de heer Yntema voorzitter en voorrijder. Na het afscheid van de 
heer Yntema in 1993 werd Jan Goes gekozen tot voorzitter/voorrijder van de 
recreanten. Dat is hij nog steeds. 
Gezien de leeftijd van een aantal deelnemers werd in 1995 besloten in 2 
groepen te gaan fietsen: een groep die iedere vrijdagmiddag 40 km. fietste en 
een andere die 25 km aflegde in een iets lager tempo. Roelie was voorrijder 
van deze 2e groep tot 2000.  
Roelie v.d. Blij bleef een actieve rol spelen in de organisatie tot 2002, toen zij 
helaas wegens lichamelijke problemen deze activiteit moest opgeven. Roelie 
is in 1998 benoemd tot lid van verdienste, gezien het vele werk dat zij al die 
jaren voor de recreantengroep heeft gedaan. 
Een aantal taken van Roelie werden overgenomen door andere recreanten, 
waaronder Riet van Bijlevelt, Elly Kemper, Gerrit en Bep Hardeveld. Bart van 
Wijngaarden – die vanaf de opening van het huidige clubhuis bij de toerrijders 
actief was – besloot in 1991 ook mee te gaan fietsen met de recreanten. Vanaf 
1993 (toen de heer Yntema stopte) nam hij de taak als voorrijder van een van 
de twee groepen op zich. Bart is in 2005 eveneens benoemd tot lid van 
verdienste. 
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Ook Jan de Coo, die vanaf 1997 met de recreantengroep meefietste, was in 
de jaren 2001 en 2002 voorrijder van de 1e groep (35/40 km per 
vrijdagmiddag). Helaas is Jan in januari 2003 overleden, zodat vanaf het 
voorjaar 2003 Jan Goes en Bart van Wijngaarden de taken weer overnamen.  
De laatste 2 jaren zijn er ook andere recreantleden die bij de tochten als 
voorrijder optreden. 
 
Wekelijkse Fietstochten 
Van 1 maart tot 30 oktober wordt er iedere vrijdag gefietst. In principe een 
middagtocht met vertrek om 13.00 uur (op dit moment vanaf Het Plein in het 
Oude Dorp). Gefietst wordt in 2 groepen. Een groep fietst een gemiddelde 
afstand van 30 km. De andere een afstand van 35 tot 40 km. De tocht eindigt 
altijd bij het clubhuis voor het afstempelen van de boekjes. 
Vanaf mei wordt er iedere 2e vrijdag van de maand een hele dag gefietst.  
De afstand is dan ongeveer 50 km. De dagtocht in augustus wordt afgesloten 
met een gezellige barbecue in het clubhuis. Voor de laatste dagtocht in 

oktober wordt 
een zodanige 
route gekozen 
dat we tussen d
middag geze
een pannenko
kunnen eten. 
Twee keer per
jaar wordt de 
dagtocht elders
gereden. 
Daarvoor w
de fietsen 
achterop au
en op de fietskar 
geladen en 
vertrekken we 
rond 9.30 uur 

vanaf het clubhuis. 

e 
llig 

ek 

 

 

orden 

to’s 

 
Ook wordt er jaarlijks een “seniorendriedaagse” georganiseerd. Hoewel 
deelname open staat voor alle 55-plussers in Houten en omgeving, bestaan 
de deelnemers meestal toch uit recreantleden. De seniorendriedaagse wordt 
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eind juni/begin juli gehouden, waarbij gefietst wordt op 
maandag/woensdag/vrijdag. Dagafstand 40 tot 50 km. Op vrijdagmiddag wordt 
de driedaagse afgesloten met een hapje en een drankje in het clubhuis. 
 
Met zo’n grote groep fietsen vergt wel speciale regels waaraan iedereen zich 
moet houden. Bij het oversteken van wegen zetten we soms zelfs het verkeer 
stil. Maar gelukkig gaat het altijd goed als we maar met elkaar rekening 
houden. 
 
Fietsvakantie/midweek 
In 1985 werd voor het eerst een gezamenlijke midweek georganiseerd. 

 
Met 22 personen vertrok men naar De Loohorst in America (Noord Brabant). 
Uiteraard werd er dagelijks gefietst, maar er werden ook andere uitstapjes 
georganiseerd en dan natuurlijk: …. de gezellige avonden! “Legendarisch” 
waren de eerste jaren de toespraken van Gert van Rooijen, om het bestuur te 
bedanken voor deze week. Vol humor werd zo het een en ander scherp 
neergezet en menige lach klonk op uit de toehoorders. 
 
Ieder jaar wordt een ander deel van Nederland uitgekozen. (zie overzicht 
midweekvakanties). Met zorg worden de bungalowparken uitgezocht door het 
bestuur van de Recreantengroep. 

29 
De deelnemers worden met 5 of 6 in een bungalow ondergebracht. Het ontbijt 
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wordt gezamenlijk gebruikt in het restaurant, evenals het diner ’s avonds. Met 
fietsen wordt gestart rond 10.00 uur en rond 16.00 uur zijn we meestal weer 
terug in het park. 
Tijdens de midweek genieten we ook altijd een middag na het fietsen (après 
fiets) van de wijn van Bart!!. 

 
Deze “wijnmiddagen” van Bart van Wijngaarden (wat is de naam toch 
toepasselijk!) waren vanaf het begin een succes. Als we rond half zeven 
opbraken – nadat we gezongen hadden: ”Bartje bedankt, Bartje bedankt enz.” 
namen we onze stoel op en het glas in de hand en gingen terug naar ons 
eigen huisje. Maar menigeen moest na 3 of 4 stappen toch even gaan zitten 
op de stoel. Je wordt van de wijn van Bart niet ziek, maar ze is wel heel 
koppig. Het diner daarna was altijd veel luidruchtiger dan anders.  
 
Natuurlijk maakten we in zo’n week van alles mee. Ook regen- en 
onweersbuien bleven ons niet bespaard, maar de zon hadden we altijd bij ons! 
Soms ook moesten we zoeken naar de juiste weg. 
Een verhaal uit de eerste midweek in 1985, opgetekend uit de mond van 
Roelie van der Blij en cursief opgenomen, willen wij u niet onthouden. 
 
Een verhaal uit de eerste midweek van de recreanten in 1985: 
De eerste midweek die we organiseerden was in de “Loohorst” in het plaatsje 
America. De eerste reactie was: “jij durft met zoveel recreanten zo ver weg te 
gaan”! Het werd een succes, maar eindigde nogal chaotisch. Wat was het 
geval: We waren zoals gebruikelijk de laatste avond in het restaurant om ons 
diner te gebruiken, toen er onverlaten in een van onze huisjes hadden 
ingebroken. De voordeur was geforceerd. De dames kwamen bij ons en 
durfden niet naar binnen. De tassen waren leeggehaald, alle kleding lag overal 
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verspreid. De suiker en het zout waren omgekeerd op de bedden en water 
was er over gegooid. Met andere woorden: één smeerboel. 
We haalden de beheerder van het park er bij, die belde de politie die al gauw 
met 2 man kwam kijken. Er was naar geld gezocht, maar niet gevonden. 
(Gelukkig hadden ze het geld in hun handtassen meegenomen naar het diner) 
Wel waren er sieraden van de dames ontvreemd.  
De dames die het overkwam waren doodsbenauwd dat de inbrekers ’s avonds 
of ’s nachts terug zouden komen en vroegen de politie om deze nacht bij hun 
in dat huisje te blijven waken. “Daar heb je de politie toch voor??” Maar nee, 
dat was te veel gevraagd. De dames durfden niet te gaan slapen die nacht. Er 
werd een wachtdienst ingesteld. 2 dames waken en 2 uur later 2 anderen. Wij 
als bestuur gingen die nacht ook met zaklamp aan enige keren bij de dames 
langs voor de zekerheid, al had de politie gezegd dat die inbrekers zelden 
tweemaal in een nacht zouden komen op hetzelfde adres. Het was erg laat 
voordat het op en rond de huisjes rustig was geworden. 
Als bestuur vroegen we ons af of we dit zo volgend jaar weer zouden 
organiseren. Maar iedereen had het zo leuk gevonden dat we het tot nu toe 
ieder jaar hebben volgehouden.  
Roelie van der Blij. 
 
Andere activiteiten van de recreanten 
Naast het fietsen werden in de loop der jaren ook allerlei andere leuke 
activiteiten door de recreantleden ondernomen, waaraan degenen die daaraan 
deelnamen goede herinneringen bewaren. Graag willen we hiervan enkele 
vermelden. 
 
Gymles: 
Rond 1990 besloot de groep recreanten gymlessen te organiseren onder 
leiding van Ria Hermsen (eveneens recreantlid). Deze lessen werden 
gehouden in De Lobben en de groep heeft hier een aantal jaren heel veel 
plezier aan beleefd. Deze activiteit is inmiddels gestaakt. 
 
Triatlon: 
In de jaren tachtig werd in Houten eenmaal (voor de eerste en de laatste keer) 
een Triatlon georganiseerd. Voor de deelnemers en organisatoren/vrijwilligers 
aan deze Triatlon moesten een 100-tal groene hesjes, petjes en andere 
kledingstukken worden gemaakt. Tegenwoordig zouden deze bij een 
leverancier worden besteld, maar in die tijd maakte men dit allemaal nog zelf. 
Roelie v.d. Blij vond een aantal recreantleden bereid vrije tijd te besteden aan 
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dit doel.  
Een 6-tal dames bracht hun naaimachine mee naar het clubhuis en een aantal 
heren zorgden voor het uitmeten en knippen van de stof. Het was een 
gezellige boel. In 3 hele dagen werden de kledingsstukken vervaardigd en de 
vrijwilligers werden voorzien van broodjes en koffie. 
De deelnemers aan deze triatlon waren heel blij met het resultaat! 
 
Busreisjes: 
Van 1994 tot 1999 werd ook een jaarlijks bustochtje (zie overzicht) 
georganiseerd voor de recreanten, zodat ze ook eens wat anders deden dan  
fietsen.  
Dit waren 
zeer 
geslaagde 
dagen, 
waarbij er 
veel werd 
bezichtigd,
maar 
natuurlijk 
ook een 
kopje 
koffie, een 
lunch en 
een goed diner niet ontbraken. Vanaf 2000 is het jaarlijkse bustochtje 
vervangen door een gezamenlijk diner in de omgeving van Houten. 

 

 
Fietskleding 
De outfit van de toerfietsers was uiteraard niet zo geschikt voor de 
recreantleden. In de loop der jaren is een aantal keren getracht tot uniforme 
fietskleding te komen: 
- Rond 1985 werd gekozen voor een zwart/gele outfit, gesponsord door 

Fietshandel Meijrink. 
- Daarna volgden in 1996 de shirts met de “fietsende vlinder”. O.l.v. Anneke 

Henning werd in het clubhuis met speciale verf op witte shirts een “vlinder 
op de fiets” aangebracht. 
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Behalve gezellige 
middagen, was het 
resultaat ook erg leuk. 
Sommige dames b
de geschilderde truien 
na, wat zeer goed lukte. 
 
 

reiden 

In het voorjaar van 2001 was Drankenhandel Van Dort bereid onze kleding 

 
 
 
 
 

- 
te sponsoren. Toen werden de “rode jasjes en gele shirts” aangeschaft en 
vanaf die tijd starten we op Het Plein in het Oude Dorp onze 
middagtochten. 

 
De meeste recreantleden vonden de reclame wel erg groot. Enkele leden 

n dan …….. de winterperiode 
ordt er tussen 1 november en 1 maart niet 

 

rdt 

beschikken nog over deze kleding, maar het wordt niet meer consequent 
gedragen. 
 
E
Zoals uit het bovenstaande blijkt w
meer –georganiseerd – gefietst. Deze periode gebruiken de recreanten om de
activiteiten voor de zomer voor te bereiden. Iedere 2e vrijdagmiddag in de 
maand wordt er een vergadering gehouden (aanvang 13.00 uur). Hierbij wo
het afgelopen seizoen geëvalueerd en plannen voor het nieuwe seizoen 
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(onder andere de midweek) besproken.  
Na afloop van de vergadering wordt een activiteit georganiseerd: een bingo 

 
 

 en 
r. 

n dan zijn we weer klaar voor het nieuwe seizoen…… 

ugustus 2004: De 
eide, 

r 

et de midweekvakanties ginge
  aantal deelnemers 

erica (NB) 

 (GLD) 

) 

) 
rd (NB) 

 

t (NB) 

(om de kas te spekken), een gourmet (in december) of gewoon even gezellig
een kaartje leggen. Ook hebben we een keer wafels gebakken. Uiteraard gaan
deze gezellige middagen ook gepaard met een hapje en een drankje. 
In december zijn de door iedereen gereden kilometers bij elkaar geteld
heeft Jan Goes voor alle recreantleden een leuk rijmpje en prijs beschikbaa
 
E
 
A
Ooievaarsroute in Am
voorgereden door Floor Pate
en werd geteisterd door 
slecht weer. 
 
 
 
 
 
 
 
M n de recreanten naar: 
Jaar bestemming periode
1985 De Loohorst in Am mei 22 
1985 Weertebergen in Weert (L) okt. 21 
1986 Heideheuvel in Beekbergen mei  20 
1987 Flevohof in Biddinghuizen (Fr)  mei  21 
1988 Twenhaarsveld in Holten (Ov) mei 26 
1989 Wittezomer in Assen (Dr) mei  40 
1990 Totenbulten in Zelhem (Dr mei 36 
1991 Nooitgedacht in Rolde (Dr) mei 46 
1992 Sallandshoeve in Holten (Ov mei 45 
1993 Kempervennen in Valkenswaa mei 39 
1994 Miggelenberg in Hoenderloo (Gld) mei 40 
1995 Hertewey in Lage Mierde (NB) mei 34 
1996 Gran Dorado in Zandvoort (NH) mei 37 
1997 De Groene Heuvel in Ewijk ( mei 35 
1998 De Katjeskelder in Oosterhou mei 40 
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1999 Hunzedal in Borger (Dr) mei/j 27 uni 
land (Z) 

002 Meerdal in America (NB) mei 29 
eten (Ov) 

uni 

e (dag)bustochtjes van de recreanten gingen op: 
en) met o.a. een 

 het 

en p.p. ƒ 75 
22 september 1995 naar: olterberg. 

 
0 september 1996 naar: se 

0 
26 september 1997 naar:  ot naar 

lnemers 50. Kosten p.p. ƒ 85 
18 september 1998 naar:  

s 39. Kosten p.p. ƒ 85 
24 september 1999 naar: ute en 

n 
t 

elnemers 48. Kosten p.p. ƒ 85. 
In 2000 werd geen bustoc erband 

et 

2000 Roompot op Noord Beve mei 40 
2001 Stroombroek in Braamt (Ov) mei 46 
 
2
2003 Sallandshoeve in Nieuw H mei 26 
2004 Marveld Recreatie in Groenlo (Gld) mei 25 
2005 Resort Arcen in Arcen (L) mei/j 40 
 
D
23 september 1994 naar: De Ooipolder (achter Nijmeg

bezoek aan museum met oude werktuigen van
boerenland in Overasselt.  
Aantal deelnemers 43. Kost
Bad Bentheim (Duitsland). Terug via de H
Een gids in de bus gaf uitleg over de omgeving. 
Aantal deelnemers 50. Kosten p.p. ƒ 75 

2 De Peel in Noord Limburg. O.a. bezocht De Ro
Missie Zusterskerk en een museum. 
Aantal deelnemers 43. Kosten p.p. ƒ 8
Hoorn en Enkhuizen. Vandaar met de bo
Leliestad. 
Aantal dee
Doorwerth en vervolgens naar Deventer, waar o.a. 
het blikmuseum en het kinderspeelgoedmuseum 
werden bezocht. 
Aantal deelnemer
Friesland. We reden daar de Altfearserfro
bezochten o.a. het dorpje Allingerwier. Een klein 
museumdorpje, met oude boerderijen, winkeltje e
kerk. In de kerk een videofilm over de historie en he
landschap. (in deze kerk was o.a. een graf van ene 
Yntema) 
Aantal de
ht georganiseerd door de Recreanten. In v

met het 20-jarig bestaan van WTC Houten '80 werd een diner gehouden in H
Wapen van Bunnik (40 deelnemers). Vanaf dat jaar wordt ieder jaar door de 
recreanten ergens in de omgeving van Houten gezamenlijk gedineerd. 
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December 2004: het clubhuis ingericht als sterrenrestaurant voor onze 
kerstgourmet 
 

 
9 september 2005: de recreanten nemen afscheid van ons oude clubhuis. 
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Uit de eerste clubbladen 
TOERAGENDA 1981  
  
29 maart  Kennismakingsrit W.T.C. Houten ‘80.  25 km. 
5 april  Culemborg  50-75-100 km. 
3 mei  Bevrijdingstocht Wageningen  25-50-100 km. 
28 mei  Nieuwegein  200 km. 
8 juni  Elfstedentocht  220 km. 
13 juni  Veluwe toertocht  50-100-220 km. 
14 juni  Wijk bij Duurstede Molentocht  45-90 km. 
21 juni  Kastelenrit W.T.C. Houten ‘80  45-100 km. 
22 augustus Epe Elfheuvelentocht  45-90-135 km. 
September  Mergellandroute Limburg  130 km. 
 (deze rit in combinatie met champignon- 
 route (30 km.) voor het hele gezin als 
 er voldoende belangstelling voor is) 
18 oktober  Afsluitrit W.T.C. Houten ‘80  50 km. 
 
Op 18 oktober 1981 houden wij ter afsluiting van het fietsseizoen voor  
alle leden een gezellige feestavond. 
 
 
 
Clubblad mei 1982: 

  

Fietst u op  vrijdagmiddag: vertrek 13.30 uur, snelheid 12 à 15 km/uur. 
 Dinsdagavond; vertrek 18.30 uur, snelheid 20 à 22,5 km/uur. 
 Woensdagavond: vertrek 18.30 uur, snelheid 25 km/uur of harder 
 Zondagmorgen: vertrek 8.30 uur, snelheid 20 à 25 km/uur

 

De Gouwe Ouwe tocht (75 km) 
 
Deze tocht is sinds lang het favoriete rondje van Jan Mocking, een toertocht 
die al vele jaren rond zijn verjaardag (april) wordt gereden, waarna hij in het 
clubhuis zelf nog zorgt voor een hapje en een drankje. Tom Zuidervliet, 
redactielid van “De Championnier” schreef daar een aantal jaren geleden een 
stuk over, waarbij die tocht op een heel andere manier werd bekeken dan de 
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meeste van ons tijdens deze jaarlijkse zondagochtend rit doen. Misschien een 
idee om (een deel van) de tocht, ook eens op een andere (fiets) manier te 
maken, in ander gezelschap (vrouw, kinderen?). 
 
Tom Zuidervliet schreef: 
Deze tocht is heel afwisselend. Rivieren (zowel groot als klein), mooie 
landschappen, fraaie dijkbebouwing, kleine stadjes die nog veel historie 
uitstralen.  
Het is zonde om hard door deze streek te fietsen en op die manier weinig van 
de omgeving te zien. Het is hier nog heerlijk rustig, behalve op zondagmiddag 
als het mooi weer is. Het lijkt dan wel of iedereen langs de kronkelende 
Lingedijk wil fietsen. 
 
Vanuit Houten wordt langs Schalkwijk met zijn lange lintbebouwing naar Tull 
en’t Waal gefietst. Waarna we dan bij de Lek zijn aangekomen. De Lekdijk 
wordt gevolgd tot het pontje, waar we even rust krijgen, want er moet worden 
overgevaren. Aan de overkant van de Lek zijn we in Culemborg. Dit is een van 
de oude vestingsteden die hier in de buurt liggen. De rivier wordt verlaten. We 
moeten via kleine binnenweggetjes en dijkjes een doorsteek maken door het 
overstroomgebied van de Lek (de oude waterlinie) en komen in Asperen. 
We hebben er dertig kilometer opzitten. Het Fort Asperen met zijn imposante 
toren is in het begin van de negentiende eeuw in opdracht van Koning Willem I 
gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vele forten 
langs de linie zorgden samen met het water in vroegere tijden voor een goede 
verdediging. In de buurt van het fort zijn langs de Lingedijk nog enkele bunkers 
te zien die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. 
 
We gaan de Linge volgen, hoe toepasselijk, over de Lingedijk. In het voorjaar 
staat alles hier in bloei. Er wordt veel fruit geteeld. Langs de dijk staan mooie 
en oude dijkhuisjes. Je waant je een eeuw terug in de tijd (tenminste, als je de 
auto's wegdenkt). 
Een paar kilometer veder zijn we in Gellicum. Bezienswaardig is hier het 
Rechthuis uit de zeventiende eeuw. We blijven de Linge volgen. Het 
landschap is prachtig. Via Rumpt komen we in Beesd, waar meestal een 
rustpauze wordt ingelast bij Café Toon van den Heuvel. We hebben dan ruim 
veertig kilometer afgelegd. 
Na de koffie blijven we de Linge volgen tot Tricht. Via Buurmalsen komen we 
bij weer een vestingstadje: Buren. Dit stadje, dat aan het riviertje van de Korne 
ligt, heeft nauwe banden met onze koninklijke familie. Door het huwelijk van 
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Willem van Oranje met gravin Anna van Buren ging de heerlijkheid Buren, dat 
stadsrechten heeft sinds 1395, deel uitmaken van de bezittingen van het Huis 
van Oranje. Buren straalt nog steeds een middeleeuwse sfeer uit en is een 
bezoek meer dan waard. Stapt u hier eens af, neem ruim de tijd en maak een 
mooie stadswandeling. 
 
We gaan weer een doorsteek maken en volgen een gedeelte van de 
Betuweroute. We komen in Asch, een dorpje waar om de dorpsbrink enkele 
imposante boerderijen staan. Via Zoelmond, ook al in de Middeleeuwen 
bekent, komen we bij Beusichem. Weer een plaatsje met geschiedenis: de 
moordenaars van Floris V zijn hier op hun vlucht verdronken. 
Bij Beusichem varen we de Lek weer over. We laten het mooie 
rivierenlandschap achter ons en via 't Goy komen we weer in Houten. 
We hebben er 75 kilometer opzitten. 
 
 

Het fenomeen Teutotocht  
 

39 

De begin jaren: door Onno  
In deze jubileumuitgave mag een 
verhaal over de Teutotocht natuurlijk 
niet ontbreken. De WTC heeft in de 25 
jaar dat zij bestaat diverse tochten 
georganiseerd, waarvan een paar zijn 
uitgegroeid tot ware klassiekers. Die 
tochten worden door velen gewaardeerd 
en daar willen Piet en ik niks aan 
afdoen. Maar de Teutotocht willen wij toch wel als een fenomeen 
bestempelen. 
 
Veel van de huidige leden zullen waarschijnlijk niet weten dat onze lokale 
wijnkenner en evenementengigant Ab van Dort aan de wieg heeft gestaan van 
de Teutotocht. Hij heeft in samenwerking met enkele actieve leden de tocht in 
1986 voor het eerst georganiseerd. De tocht werd in eerste instantie 
Teutoburgerwoudtocht genoemd, maar dat bekt niet lekker. De “afko” werd 
dan ook snel geboren.  
 
Die eerste Teutotocht voerde, zoals de naam al aangeeft, naar het 
Teutoburgerwoud. Op zaterdag werd er naar toe gefietst en op maandag weer 
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terug. De organisatie had voor de zondag die ter plekke werd doorgebracht 
heel stoer een bergtijdrit gepland, maar daar had niemand zin in. Uit het 
wetenschappelijk onverantwoorde historisch onderzoek, dat ik naar het 
fenomeen heb uitgevoerd, blijkt dat de hoge temperatuur in Duitsland als 
oorzaak wordt aangegeven. Maar dat is mij te braaf. Ik vermoed dat ook toen 
al minstens de helft van de werkelijkheid uit de verslagen van de Teutotocht in 
het clubblad werd weggelaten. Overigens om begrijpelijke redenen. Het zou 
het thuisfront immers opvallen als juist het clubblad met verslagen van de 
Teutotocht in niet te herstellen verscheurde staat in de vuilnisbak zou worden 
aangetroffen. Die erecode is volgens mij dus eveneens in 1986 geboren. 
 
De formule voor een fantastisch clubweekend werd dus al bij de eerste 
uitvoering geboren. Die formule is in de loop der jaren wel aangepast wegens 
voortschrijdend inzicht, stijgende welvaart en stijgende leeftijden, maar de 
basis stond meteen als een huis. Appie bedankt!! 
 
Ab van Dort heeft vervolgens nog vier Teutotochten voor zijn rekening 
genomen. In 1987 Houten - Houthem (L) - Houten, in 1988 naar Schoonoord 
in Drente, in 1989 naar Burgh Haamstede en in 1990 opnieuw naar het 
Teutoburgerwoud. In 1988 ben ik zelf voor het eerst meegegaan. Het was een 
reuze gezellige boel. Wel een hoog “met z’n allen rond het kampvuur” gehalte. 
Maar goed, dat paste er nu eenmaal bij.  
 
Ik kan me goed herinneren dat de tocht van 1989 naar Zeeland voor de nodige 
reuring zorgde. Daar trad, hoe zeg ik dat wat diplomatiek, een scheiding der 
geesten op. De deelnemers van het eerste uur zagen dat er een soort 
feestbeesten binnen was geslopen, waarvan zij het bestaan niet eerder 
vermoedden. Natuurlijk allemaal import Houtenezen! Op zich hou ik er niet van 
om namen te noemen, maar bij Herman van Woudenberg, Dick Simons en 
Paul Pankras vallen bij mij alle natuurlijke remmingen weg. Ook inmiddels 
oud-leden als Marcel Hoefste en een ontdeugend klein menneke dat Jantinus 
Hagens heette, lieten zich nadrukkelijk gelden. De eerste fietsdag was de 
warmste dag van dat jaar met 30 graden plus. In het restaurant was men niet 
helemaal voorbereid op onze komst. Daar werd gretig gebruik van gemaakt 
door halve liters bij de ene serveerster te bestellen en direct daarna aan de 
tweede te vragen waar ze bleven. Het gevolg was dat er steeds een volle 
halve liter op de grond stond en een bijna lege op tafel. Ook memorabel was 
de blote waspartij van Herman van Woudenberg naast een aantrekkelijke 
Duitse mevrouw. En vooral de manier waarop Ton Diks de tocht beleefde. Op 
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de eerste dag was hij in Zeeland op een ongelukkige manier in aanraking 
gekomen met de volgmotor. Die werd bestuurd door de toenmalige 
hoofdsponsor Helmert Meirink. De rest van het weekend werd Ton als een 
soort koning op een stretcher door de groep gedragen! Op de terugweg raakte 
ons aller Ab de draad een beetje kwijt. Good old Jan Mocking loodste de 
groep toen op een prachtige manier terug naar Houten. 
 
In 1991 kreeg Fridolin v.d. Lecq de ondankbare taak om in zijn eentje de tocht 
te redden en de taak van Ab van Dort over te nemen. Het werd een mooi 
weekend met alle ingrediënten. Oké, de lengte van de rit liep een beetje uit de 
hand. De heenrit werd 240 km waar 180 km was gepland. Maar het was een 
schitterende tocht die o.a. via Willemstad in Zeeland naar Kasterlee (B) 
voerde. Het begrip “lusje” was geboren.  
Chris Jansen was zo kapot dat hij zijn stoeltje op een heuveltje zette en erop 
in slaap viel. Dat leverde een mooie groepsfoto op want de complete groep 
stelde zich rond de slapende Chris op, die pas wakker werd toen de foto al 
genomen was. ’s Nachts barstte een donderend onweer boven Kasterlee los. 
De waterdichtheid van de tenten werd getest en die test werd niet doorstaan. 
Ik werd pas wakker in de plas waarin ik lag toen het water mijn neus in liep. De 
meegebrachte bierpomp zal dat wel veroorzaakt hebben. John Byron was als 
de dood voor het onweer en bleek in een kleedgebouwtje te zijn gevlucht. 
 
Uit de hand gelopen routes werden hierna een vast onderdeel van vele jaren 
Teutotocht. De lusjes namen soms echt vormen aan. Fridolin heeft het begrip 
lusje in een van de clubbladen eens omschreven als “een onaangekondigde 
verrijking van de route”. In 1992 bleek het mogelijk om 208 km te doen over de 
route Houten – Schaarsbergen (bij Arnhem). In 1993 schreef Paul Pankras in 
het clubblad: 
“Na het vertrek voor de laatste 55 km kreeg ik het voor mij bekende Teutotocht 
gevoel. Dit gevoel wordt veroorzaakt door het feit dat ik borden zie met daarop 
de plaatsnaam van de eindbestemming, terwijl wij dan altijd in de 
tegenovergestelde richting fietsen. Ik informeer nog even bij de organisatie, 
maar dit wordt lachend beantwoord met de opmerking “een lusje””. 
 
De tocht van 1992 ging zoals gezegd naar Schaarsbergen. Er werd een 
impressie over geschreven door Cees Chamuleau. Zo briljant dat je die 
integraal in deze jubileumuitgave had kunnen opnemen. Cees wist de sfeer 
van dat weekend zeer treffend aan het papier toe te vertrouwen. Enkele 
hoogtepunten uit die bijdrage wil ik jullie niet onthouden. Om te beginnen was 
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er in dat jaar een “affaire” tussen twee leden. Beiden al lang geen lid meer en 
er vanuit gaande dat de tijd alle wonden heelt: het ging om Marja en een 
Frans. Cees schreef het volgende. “Tot veler verrassing verrees er naast de 
meegevoerde scoutingtenten nog een vierde. Van Marja en Frans. In de 
wandeling de “Torteltent” genoemd. Omdat ondergetekende zijn slaapzak was 
vergeten offerden de twee zich grootmoedig op en leenden een van de hunne 
aan hem”. Dat waren nog eens tijden… Het was verder het eerste jaar van het 
echt grote stappen. Arnhem leende zich daar prima voor. Vrij naar een 
toenmalige top 40-hit werd: “Let’s talk about sex” een gevleugeld begrip en 
werden er cijfers gegeven aan passerende Gelderse schonen. De echte 
stappers kwamen pas terug op de camping toen het al weer licht werd. Zij 
werden opgewacht door Jan Mocking, die gastvrij als hij is voor de 
thuiskomers op een onmenselijk uur een koud pilsje tapte!  
Bij het ontbijt ontstonden toestanden die Cees als volgt beschreef. “Er werd 
aangevallen op de broodjes. Fridolin stond zich zo te schamen dat hij er bij 
nader inzien geen foto van wilde maken. Een foto van die veldslag zou wel 
eens in aanmerking kunnen komen voor een zilveren camera in de categorie 
“Het leed in vluchtelingenkampen aan de Zuid-Iraakse grens.” De tussendag 
werd doorgebracht met kaarten, lezen (Ad van Heuven had een romannetje 
van Sartre meegenomen), fietsen uiteraard en voetballen. “Er werd 
gevoetbald, nou ja voetballen? Ruzie met de buren en een “sliding” van 
Herman van Woudenberg die de seismologen van De Bilt in opperste 
verwarring moet hebben gebracht. In 1992 ontstond een ander kenmerkend 
onderdeel van de Teutotocht, namelijk de vraag of de consumpties en met 
name de toetjes bij de prijs inbegrepen waren of niet. Dat leidde voor de 
organisatie altijd tot heerlijke discussie. Wij sloegen het gebruikte gewoon 
hoofdelijk om. De verhitte discussies aan tafel over wie nou voor wiens toetje 
betaalde geheel negerend. Het toetje werd de “running gag” van de daarop 
volgende jaren.  
 
In 1993 gingen we naar Arcen. Goed geregeld met een mooie barbecue. In die 
tijd moest je erg assertief zijn om aan je trekken te komen. Dat lukte alleen 
maar door kwaad met kwaad te vergelden. Met andere woorden: als jouw 
vlees was gepikt dan pikte je vlees van een ander. Helaas was het wel zeer 
droevig gesteld met het stapgehalte van het altijd pittoreske plaatsje Arcen. Er 
werd de volgende dag zowaar een cultureel bezoekje gebracht aan de 
kasteeltuinen. Er werd ook met de kano gevaren. Nou ja gevaren… De 
meeste tijd ging in de redding van Herman van Woudenberg zitten. Om 
onverklaarbare redenen raakte Herman uit balans, kwam hij onder water 
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terecht en zat klem in de kano. Herman zag zijn leven aan zich voorbijtrekken. 
Het feit dat dit een nogal heftig leven is werd zijn redding. De film duurde 
zolang dat hij op tijd gered kon worden, maar het had mis kunnen gaan. 
 
In de daarop volgende jaren stond de Teutotocht naast het fietsen ook 
nadrukkelijk in het teken van het stappen. De formule stond nog steeds als 
een huis. Er kwamen dan ook kleine aanpassingen. Om meer te kunnen 
stappen werd de tocht verzet van vrijdag t/m zondag. Twee stapavonden! En 
het gebruikelijke afscheidsdiner werd afgeschaft. De confrontatie met het 
thuisfront werd velen te machtig.  
 
In 1994 werd Arnhem voor de tweede keer aangedaan. Er werd een groep 
geweigerd bij een disco, omdat een van onze leden in korte broek verscheen. 
Die begreep het niet helemaal. In 1995 voor de tweede keer naar Burgh 
Haamstede. En in 1996 naar Texel. Het werd een weekend van uitersten. Op 
de eerste dag regende het enorm hard. We hadden een tussenstop in 
Lelystad. Daarna over de dijk naar Enkhuizen met heel veel lekke banden. 
Herman van Rooijen miste vervolgens vanwege “een lusje” de pont naar 
Texel. De stapavond leverde Ton Diks een van zijn mooiste avonden van zijn 
leven op. Een geweldige bar met livemuziek. Iedereen uit zijn dak. Ik was zelf 
met een select gezelschap in een kroeg met housemuziek beland. Coen 
Berghege werd verleid om ergens slagroom vanaf te likken en ik heb nu nog 
een litteken van het podiumpje waarop ik wilde dansen…maar het opstapje 
miste. Geen idee waardoor dat kwam, maar gelukkig had niemand het gezien. 
De volgende dag was het stralend weer en zagen we in een strandtent met TV 
Richard Krajicek Wimbledon winnen. Op de terugweg raakten we Coen en Elly 
Cornelissen die de volgbus reden nog verdacht lang kwijt.  
 
Texel was leuk, maar in 1997 werd gekozen voor de andere kant van het land 
omdat de natuur van het eiland nog herstellende was. We gingen daarom naar 
Valkenburg. 
 
In 1998 werd afscheid genomen van de camping en de tenten. Omdat er nogal 
wat feestgangers de voorkeur gaven aan een bed boven een luchtbed en een 
geheel verzorgd ontbijtje ook niet te versmaden was werd er gekozen voor de 
jeugdherberg in Sneek. Nu heten dat soort verblijven Stay Okay, maar in 1998 
was het ook al top. Het fietsen en het stappen waren dik in orde in Friesland. 
 
In 1999 werd voor de derde keer Arnhem bezocht. Deze keer in de 
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jeugdherberg. Toch wel een toplocatie, met voor elk wat wils. Een beetje matig 
gepland dat jaar, vooral door Paul Pankras, want het bleek het “roze weekend” 
te zijn, maar goed. Net als voorgaande edities werd de Luxor aangedaan. Een 
mooie locatie voor de liefhebber van house, dance en trance. Maar ook 
degenen die daar niets in zagen vermaakten zich erg goed op de terrassen 
van de Korenmarkt en de erbij liggende cafés. In dat jaar kwam het fietsen wel 
op een erg laag pitje te staan. Vooral de terugtocht was een historisch 
dieptepunt. Ik geloof dat we toen nog geen 100 km fietsten.  
 
In 2000 was het niet mogelijk om een Teutotocht te houden. Hij was in 
verband met andere tochten en met de viering van het 20 jarig bestaan niet in 
de kalender te plannen. 
 
Met de erg korte afstanden van 1999 nog in gedachten organiseerden wij in 
2001 een Teutotocht naar Maastricht. Ongeveer 200 km langs een mooie 
route en met erg warm weer. Dat hakte er behoorlijk in bij de mannen. Maar 
iedereen monterde zich op om naar de heerlijke terrassen van de Vrijthof te 
gaan. Zoals de Teutogangers van dit jubileumjaar hebben ervaren is 
Maastricht een heerlijke stad om uit te gaan. Voor elk wat wils. Voor onze 
tranceliefhebbers hadden ze in Maastricht een niet langer gebruikte kerk aan 
de Kesselse Kade verbouwd tot club Nightlife. Met veel gevoel voor historie 
knalde daar het nummer God is a DJ uit de speakers. Ben van Piggelen 
danste er op de bar en John van Beek was er speciaal voor met de trein naar 
Maastricht gekomen. Niet voor niets! De volgende dag werd er door een 
behoorlijke groep een mooie tocht gereden, die op een zonovergoten terras 
aan het Vrijthof eindigde. Vooral de Palm van de tap ging er goed in. De avond 
werd opnieuw wel besteed. Op de terugweg was het erg slecht weer met heel 
veel lekke banden. 
 
In 2002 organiseerden Paul Pankras en ik voor de laatste keer de Teutotocht. 
Deze keer hadden wij een groepslocatie gehuurd in Berg en Dal. Het werd een 
heel gezellig weekend. De catering was top. En ook Nijmegen bleek een 
mooie stad voor stappen in alle soorten en maten.  
 
De rek was er bij Paul en mij toen een beetje uit. Het was dan ook geweldig 
dat Piet de Boer de organisatie daarna wilde overnemen. Met weer een wat 
nieuwe vormgeving, maar met behoud van de succesformule die Ab van Dort 
al in 1986 heeft ingevoerd. De tocht van 2005 was de 19e Teutotocht. Op naar 
de 20e in 2006! 
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Graag draag ik het stokje over aan Piet om de laatste 3 Teutotochten te 
beschrijven. 
 
Het vervolg van de Teutotocht: door Piet 
De datum van de oude Teuto’s werd meestal gepland rond eind juni en dat 
kwam mij nooit zo goed uit. Wel heb ik het beroemde Teuto sfeertje een paar 
keer kunnen opsnuiven: samen met Krijn heb ik de groep in 1999 tot in 
Hoenderloo weggebracht en in 2001 ben ik tot aan Oisterwijk meegereden. De 
2002 versie in Berg en Dal kon ik wel helemaal meemaken omdat de 
organisatoren eindelijk doorhadden dat eind augustus een betere tijd is… 
 
Met de Teutotocht hadden we een dijk van een traditie in de club, dus het was 
even schrikken toen eind 2002 Onno en Paul lieten weten dat ze gingen 
stoppen met de organisatie. Er werd een paar keer een oproep in het clubblad 
gezet voor de opvolging, maar zonder resultaat. Bij navraag in het peloton 
kwam duidelijk naar voren dat je in de WTC Houten niet zomaar kunt stoppen 
met het fenomeen Teutotocht! Nu kwam het goed uit dat ik voor 2003 mijn 
sabbatical jaar gepland had, zodat ik wat tijd had om de Teuto organisatie over 
te nemen. De uitdaging werd dus aangenomen, maar ik wilde de vorm wel 
aanpassen: rijden in een driehoek in plaats van heen- en terugweg ongeveer 
via dezelfde route, twee plaatsen voor de overnachting in plaats van één, en 
verblijf in een iets luxere omgeving. Een beetje meer fietsen en een beetje 
minder bier, zal ik maar zeggen. Bij de laatste Teutotochten is dat beetje meer 
fietsen er wel uitgekomen, maar dat minder bier eigenlijk niet… 
 
In 2003 vertrokken we met een spatje regen (sommigen noemden dat 
stromende regen) om via twee goede stops in Otterloo en Deventer over de 
Holterberg aan te komen in het Stay Okay hotel van Nijverdal. De volgende 
dag werden we beloond met uitstekend fietsweer en Jacco hield ons uit de 
wind door het mooie open land van Drenthe en Friesland. Pas op de Afsluitdijk 
kregen we de wind schuin achter en na 200 kilometer streken we neer in het 
Tulip Inn hotel van de oude Zuiderzee stad Medemblik. Na het diner hadden 
we een hele beste avond in een kelder in het centrum met het goede publiek 
en de Surphonics band tot in de vroege uurtjes. Op zondag kreeg Jeroen het 
nog voor elkaar om de crank van zijn Pinarello te laten vastlopen bij de pont 
over het Noordzeekanaal, en na 485 kilometers waren we weer thuis. 
 
De 2004 versie begon ook weer met dat beetje regen en een flinke tegenwind, 
we gingen nu richting België waar we ons eerste adres hadden in Retie. Om 
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Jon niet te veel te ontmoedigen had ik beloofd dat we deze dag ongeveer 140 
kilometer zouden fietsen. Ongeveer is, zoals we weten, plus of min 20%, dus 
met 168 kilometer op de teller in Retie was het goed geschat. Die avond 
leerden we in de kroeg van alles over Eddy Wally en het verschijnsel 
trottinettekoers. Zaterdag met Geurt in de volgauto naast Marjolijn werd onder 
een lekker zonnetje gereden tot aan Velden bij Venlo, waar we op het terras 
van het hotel werden opgewacht door ons aller Jan Mocking. Zondag terug 
door Brabant en het rivierenland met in totaal 485 kilometer op de teller toen 
we weer in Houten waren. 
 
In 2005 bestond 
de WTC Houten 
25 jaar en we 
besloten als 
bestuur om dat 
heuglijke feit te 
vieren met een 
jubileum Teuto 
weekend. Omdat 
we een grote 
groep WTC-ers 
wilden trekken, 
moest opnieuw 
worden 
nagedacht over 
de vorm van de Teutotocht. Je krijgt alleen diehards mee als je 500 kilometer 
gaat fietsen in drie dagen, het moest dus een beetje gemakkelijker worden. Na 
enig onderzoek groeide er een mooie formule: als locatie werd gekozen Zuid-
Limburg, we gingen heen en terug met de auto, het hotel moest groot genoeg 
zijn om een groot gezelschap te bergen en er kon worden gefietst in drie 
groepen. Zo verbleven er eind augustus maar liefst 44 WTC-ers in hotel Vue 
des Montagnes in Berg en Terblijt en we hadden 3 dagen schitterend weer. 
Hetzelfde weekend werd het Preuvenemint gevierd op het Vrijthof in 
Maastricht en het grootste gedeelte van onze groep heeft dat mooie 
evenement meegemaakt op de zaterdagavond.  
Op de vrijdag, zaterdag en zondag stonden er fietstochten op het programma 
in de schitterende omgeving van Zuid-Limburg, Voerstreek en Ardennen onder 
leiding van toerleiders Piet, Fridolin en Marjolijn. Op de zaterdag kwamen 
Marian, Gerard en Clarel over uit Houten om de rit mee te maken, Rick kwam 
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er achter dat 150 kilometer door heuvelachtig gebied iets anders is dan een 
uurtje X-biken, de lokale bakker in Soiron had de dag van zijn leven en Joost 
hield aan het weekend een paar mooie wielen over.  
 
We zullen zien hoe in 2006 het fenomeen Teutotocht wordt vervolgd… 
 
Onno Flemming en Piet de Boer 

 
Houten groeit en de sprint verschuift 
 
In de beginjaren van de 
WTC, en dan nog in de tijd 
voordat de Dorpsstraat 
werd aangelegd, kwam er 
op dinsdag en donderdag 
vanaf de Kniphoek [hoek 
Beusichemseweg-
Binnenweg, waar nu het 
'strandje' ligt] een stel 
dwazen op racefietsen het 
dorp binnenstuiven. De 
spoorwegovergang bij het 
oude Vélodroom over, de 
Loerikseweg op en de meet lag zo’n beetje bij Slager van de Ploeg. 
Enkele jaren later, na aanleg van de Dorpsstraat, moest je gaan oppassen: er 
kon immers iemand oversteken. 
De ritten duurden toen óók in het vroege voorjaar minstens tot 9 uur, de 
stamtafel bij De Engel was vóór dat uur nog gereserveerd voor de 
restaurantgasten. 
In de jaren daarna, in de tijd van het eerste clubhuis aan de Pelmolen, hield de 
sprint al voor de spoorwegovergang bij de Pistoriusweg op. De snelheid in de 
bocht bij de Kniphoek [bij 'het strandje'] lag toen al beduidend hoger, het was 
toen de laatste bocht en - toerders als we zijn - moeten het toch vaak van de 
lange sprint hebben. Na de bocht had je immers nog maar 500 meter over. 
 
De wijk Het Land werd gebouwd en dat had tot gevolg dat langzamerhand de 
finale vóór de Kniphoek werd gehouden. 
Na voltooiing van de rondweg zuid en plaatsing van het fietstunneltje in de 
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Beusichemseweg, weten we dat inmiddels een tastbare streep op het 
Oostromsdijkje op het grondgebied van de Gemeente Bunnik ligt. 
 
Na misschien wel 230 clubbladen weten we dat de WTC volwassen is 
geworden. Stonden er in het begin op dinsdag en donderdag soms 4 fietsers 
aan de start en werd aarzelend begonnen met een maandelijkse rit op zondag, 
al gauw kwamen er elke zondag de Mockingritten en tegenwoordig fietsen we 
op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ook in de vijf 
niveaus kan iedereen uit de voeten: de nieuwe hybridegroep, de 
maandaggroep, de zondagse Mockingritten, en de ‘regelmatige’ en 
‘onregelmatige’ groepen op dinsdag en donderdag. 
 
In de beginperiode van de club werden veel ‘openbare’ tochten gehouden: 
Openingsrit, Lage Landentocht, Kastelenrit, Vakantietoertocht, Belgiëtoertocht 
en Sluitingsrit. Helmert Meirink had destijds het lef om veel van deze tochten 
van gepijlde vrije toertocht om te vormen tot toertocht, verreden in 
groepsverband. Dit scheelde veel werk in uitpijlen, bemensing, publiciteit en 
affiches plakken. Door de regelmaat van de vaste zondagritten kwamen 
geïnteresseerde buitenstaanders toch wel bij de club kijken, dat is gebleken. 
 
Bij dit jubileum duurt de dakloze periode gelukkig maar een paar weken. De 
clubhuisloze periode tussen de Pelmolen en het oude Vélodroom duurde 
langer. Er werd nagepraat bij De Geer. Het was toen wel moeilijk om geschikte 
startlocaties te vinden: er is zelfs een Belgiëtoer gestart vanuit de 
fietsenstalling van de bibliotheek, compleet met warme koffie en al. 
 
Nu na 25 jaar zijn we benieuwd waar de club over 10 of 15 jaar voor zichzelf 
de streep legt. Voor mij mag die meet nog wel even doorschuiven, zelfs al ligt 
hij straks in Werkhoven. 
 
Fridolin v.d. Lecq 
 
 
 
 
De redactie van Wielertoerclub Houten ’80 hoopt dat u veel plezier heeft 
beleefd aan het lezen van dit Jubileumblad. 
 
Bas Ruggeberg en Marjolijn Steffens 


