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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 
Jeroen Piket
Patriottenland 33 3994 TR Houten
030 6342082
toercie@wtchouten.nl

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

Kopij nr 125 graag voor 18 mei.

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

Het is de tijd van de voorjaarsklassiekers: 
de helden die in slecht weer de Belgische 
en Franse kasseien en muren te lijf gaan. 
Ook de club heeft in deze tijd zijn voor-
jaarsklassiekers. De boerenkoolrit, de 
lenterit en de gouwe ouwe tocht. Dit jaar 
waren in ieder geval de eerste twee -ik 
schrijft dit voor de gouwe ouwe tocht - ze-
ker zo bar als de voorjaarsklassiekers.

Het weer van de boerenkoolrit (afsluiting 
van het winterfietsen) was zo bar dat 
besloten werd de boerenkool maar door 
te schuiven naar de lenterit. dan zou het 
weer vast beter zijn. Achteraf gezien viel 
het zowel met het weer als de hoeveelheid 
koersvaste winterfietsers nog wel mee. 
De lenterit (opening van het zomersei-
zoen) was pas echt bar. Volgens de krant 
kwam de koude lucht rechtstreeks uit 
Nova Zembla. Ik geloof dat direct. De 
route was voor de zekerheid omgedraaid. 
Door de bescherming van de bossen op 
de heuvelrug heen en met de poolwind in 
de rug terug. Gelukkig stond de doorge-
schoven boerenkool al te dampen toen we 
terugkwamen.

Met de gouwe ouwe tocht staan we altijd 
even stil bij een van de grondleggers en 
erelid van de vereniging: Jan Mocking. Dit 
jaar bereikt hij de respectabele leeftijd van 
75 jaar. We vieren die verjaardag altijd in 
de Gouwe ouwe tocht, vandaar de naam 
van de tocht.

Voor de wat jongere leden is een Moc-
kingrit waarschijnlijk gewoon de rit op 
zondag en heeft niet niet meer de be-

tekenis van de rit waar Jan Mocking als 
toerleider de clubleden voorging in mooie 
strakke ritten in de omgeving. En dit is 
precies het belangrijkste wat we in de club 
hebben: toeleiders die hun medefietsers 
willen laten delen in hun mooiste ritten 
in de omgeving. Op de toerleidersavond 
hebben we met elkaar afspraken voor 
het komende seizoen gemaakt. Hoe we 
willen fietsen, de veiligheidsregels en de 
introductie van een b-plus op dinsdag en 
donderdag. Een trainingsniveau voor de 
B-fietsers die denken dat de A-te snel of 
te zwaar is. En de A gaat thema trainingen 

organiseren voor de fietsers die willen oe-
fenen in tijdritten, rouleren tegen de wind 
en zo. Het aantal trainingsgroepen moest 
hierdoor wel uitgebreid worden. Dit kon 
omdat de beschikbare toerleiders spon-
taan aangaven wel wat vaker toerleider te 
willen zijn. 
Nu nog een beetje zon en wat minder 
wind. En dan kan het zomerseizoen volop 
van start met al die nieuwe initiatieven. 
De voorzitter
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Van de toercommissie

Het was weer de tijd voor de voorjaarsklas-
siekers. Al ben ik zelf niet zo van het kijken 
naar wielerwedstrijden op televisie. Ik heb 
net te weinig koersinzicht om de spanning 
optimaal te ervaren. Ik kom er na twee uur 
hooguit achter dat Tête de la Course nog 
steeds voorop ligt, doorgaans op de hielen 
gezeten door Poursuivants. Ik geniet overi-
gens wel van de landschappen.

Nee, dan onze eigen voorjaarsklassiekers. 
We hebben o.a. een steenkoude Lenterit 
en Gouwe Ouwerit achter de rug. Met toch, 
ondanks het weer, een aardige opkomst. 
De kop is er in ieder geval af, en iedereen 
werkt toe naar zijn of haar hoogtepunten 
van het seizoen.

De toercommissie heeft de afgelopen tijd 
onder andere gewerkt aan de agenda 
voor dit seizoen, inclusief de indeling van 
de toerleiders. Deze agenda wordt in het 
vervolg alleen nog maar gepubliceerd en 
onderhouden op de website, niet meer in 
het clubblad.
De agenda straalt uit dat de WTC van en 
voor alle leden is, we mogen er samen 
trots op zijn dat zoveel mensen er een 
bijdrage aan geven. Suggesties en ideeën 
blijven welkom.

Kijkend in de agenda zie je twee nieuwe 
groepen: B-plus en A-thema. Deze concep-
ten zijn op de toerleidersavond geïntrodu-
ceerd en positief ontvangen. In dit club-
blad vertelt één van de kersverse A-thema 
toerleiders, Rob Grift, er meer over. 

De weerslag van die levendige toerleiders-
avond hebben we ook gepubliceerd op de 
website onder Afspraken toerleiders. Ook 
als je geen toerleider bent is het de moeite 
waard om deze afspraken eens door te 
nemen. Twee dingetjes daaruit willen we 
hier nog even uitlichten. Ten eerste de 
opstelling bij vertrek: A richting Fysio, C 
richting tafeltennis, B1 en B2 op de weg/
parkeerhavens en B-plus voor het clubhuis. 
Een heldere opstelling draagt bij aan een 
soepel en vlot vertrek van de groepen en 
een tijdige terugkomst. De volgorde daarbij 
is A, B-plus, B1, B2, C. Ten tweede: neem 
lampjes mee. Op de nu nog korte avonden 
is het al scherp calculeren voor de toerlei-
ders. Onverhoopt oponthoud door bijvoor-
beeld een lekke band leidt er dan al toe dat 
je in schemerdonker thuiskomt.
 
Tot slot nog een tip van de toercommis-
sie: schrijf je in voor de Racefiets clinic op 
wielerbaan Nedereindse Berg, op zaterdag 
27 april. Ook daarover elders in dit num-
mer meer.

Veel plezier de komende tijd.
Namens de Toercommissie, Jeroen Piket

Toercommissie: Peter Broere, Martijn Kamer-
mans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen
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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



5

De Fietsende Vlinder
nummer 124 – april 2013

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



6

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

Recreanten vergadering 
van 8 februari

Bijna 50 recreanten waren op deze middag 
aanwezig. Kees trakteerde i.v.m. zijn ver-
jaardag. Na een kopje koffie/thee opende 
Elly de vergadering rond 13.15 uur en 
heette iedereen welkom. Zij geeft aller-
eerst een toelichting op de gezondheids-
toestand van een aantal recreanten.

1 Punten uit bestuur en ALV (zie ook 
verslag ALV) 
Het jaar is financieel goed verlopen. in 
verband met de lagere verzekeringspremie 
van de NTFU wordt de contributie met € 1 
verlaagd. Bij de recreanten betekent dit 
€ 42 voor een hoofdlid. De nota’s voor re-
creanten zonder email worden uitgedeeld. 
De overige leden ontvangen deze via de 
mail. Maak het bedrag voor eind februari 
over!

2 Website/clubblad.
 Op de ALV is ook de nieuwe website ge-
introduceerd. Op de site zijn de ledenlijst 
en het activiteiten-overzicht voor 2013 te 
vinden. De foto’s voor het “smoelenboek”, 
die tijdens onze vorige bijeenkomst zijn 
gemaakt staan er nu ook op. Gewezen 
wordt nog op het onderdeel “Forum”. 
Daarop kunnen alle leden, dus ook de 
recreanten, zelf allerlei berichtjes plaat-
sen. Kijk daar ook eens naar en gebruik 
dit onderdeel. De bedoeling is het clubblad 
langzamerhand te vervangen door een di-
gitale versie. Vooralsnog alleen voor dege-
nen die buiten Houten wonen of die er zelf 
om vragen. Een gedrukt exemplaar leest 
voor de recreanten plezieriger en is ook 
van belang voor degenen die niet met een 

computer werken. Omdat er veel verwe-
venheid is tussen de website en het club-
blad komt er een gezamenlijke commissie. 
Tanneke en Andrea (ook verantwoordelijk 
voor de verspreiding) zitten hier namens 
de recreanten in. Recreanten worden op-
geroepen ook zelf eens een stukje in het 
clubblad te schrijven, b.v. van een leuke 
vakantiefietstocht o.i.d. 
Aan de rubriek “geef de pen door” komt 
langzaam een einde. Andrea schrijft in het 
volgende nummer en als er daarna geen 
recreanten zich meer melden, zal Elly als 
laatste de rubriek afsluiten.

3 Activiteiten 2013
Het overzicht is uitgedeeld en kan ook 
worden teruggevonden op de website on-
der Recreanten/Nieuws. We gaan ons weer 
concentreren op het fietsen. 
-  Start vrijdagmidag 1 maart in 1 groep. 

Ria en Gerry zullen voorfietsen.
-  Daarna weer iedere vrijdag fietsen, zoals 

gebruikelijk. Schema 1e halfjaar hangt in 
de hal: vul eens een tocht in om voor te 
fietsen.

-  De zondagochtendritten zijn 1  x per 
maand in principe de laatste zondag, 
met uitzondering van maart (openings-
rit/lenterit voor de hele club), april (7 
Gouwe Ouwerit), mei (verschoven i.v.m. 
midweek) en september (sluitingsrit voor 
de hele club met aansluitend barbecue).

-  In juni weer dagtocht elders en in juli 
de seniorendriedaagse, met kersen eten 
op woensdag (Gerry en Ria) en nazit op 
vrijdag. 

-  Op vrijdagmiddag 2 augustus fietsen we 
weer in 1 groep, met aansluitend een 
barbecue. Wie wil dit organiseren?
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*

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

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

Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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-  Op vrijdag 11 oktober de laatste dag-
tocht met pannenkoeken eten onderweg. 
(Gerry en Ria)

-  Op 25 oktober sluiten we het seizoen af 
met een gezamenlijke rit en een eten-
tje ’s avonds. Tanneke en Alie zullen dit 
laatste organiseren. 
Bijzondere datum:

-  donderdag 14 februari: “sleutelochtend” 
en toelichting electrische fietsen door 
Ron Verweij. Aanvang 9.30 uur in het 
clubhuis. Iedereen die zich heeft opgege-
ven en andere belangstellenden. 

4 Regels voor het fietsen
onder het motto : samen uit, samen thuis, 
samen houden we het veilig! Alle recrean-
ten hebben de regels opnieuw ontvangen 
en we roepen op deze nog eens goed door 
te nemen. In grote lijnen worden ze be-
sproken. De voorrijders hebben de leiding 
en kunnen altijd aanwijzingen geven. De 
mobiele telefoon moet aan staan, zodat 
de achterste groep altijd de voorrijder kan 
bereiken bij een calamiteit onderweg. De 
meeste voorrijders beschikken over een 
lijst met mobiele nummers. Ook is een 
lijst beschikbaar in de ordner “recreanten” 
(niet meenemen).

5 Midweek
Alles is geregeld. Graag zo snel mogelijk 
betalen. Totale bedrag moet begin maart 
worden betaald. Er is nog 1 2-persoons-
kamer beschikbaar. Bij Greet melden en 
afrekenen als je je (elektrische) fiets wil 
meenemen. Huurfiets opgeven bij Riet. 
Meerijden met auto’s onderling regelen. 
Als het niet lukt overleggen met Riet of 
Elly.

6 Ordner Recreanten
In de kast staat een ordner met stukken 
van de recreanten. Hierin: ledenlijst, acti-
viteitenoverzicht, lijst met mobiele num-
mers, lijst restaurants, schoonmaaksche-
ma e.d. Deze stukken niet meenemen, 
alleen ter inzage!

7 Rondvraag/sluiting
-  Floor doet de suggestie voor ledenwer-

ving een stukje in het Groentje te plaat-
sen. Zij kan zorgen voor kontakt. Hier-
van zal zeker gebruik worden gemaakt. 
Suggestie o.a.: bij seniorendriedaagse.

-  Er worden voor het komend seizoen 
toerboekjes uitgedeeld en iedereen 
wordt opgeroepen bij te houden hoe 
vaak en hoeveel kilometers men fietst. 
Aan het eind v/h seizoen inleveren. 

Na de vergadering worden de drank-
jes ingeschonken en volgt weer – zoals 
gebruikelijk in februari – een bingo, goed 
verzorgd door Gerry en Ria. Ook zijn er 
weer de nodige hapjes en nootjes. 
Rond 16.00 uur wordt de middag afgeslo-
ten.
Riet en Elly
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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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Nieuw initiatief voor de  
donderdag: “A-thema” en  
“B-plus” groep gestart

Met het nieuwe seizoen starten twee 
nieuwe groepen op de donderdagavond.  
De “A-thema” groep is voor fietsers die 
meer gericht willen trainen. De “B-plus” 
groep gaat iets sneller fietsen, tussen het 
tempo van de A en B groep in.
Op de toerleidersavond is de behoefte 
uitgesproken om naast de reguliere 
dinsdag- en donderdagavondritten ook 
met een groep gericht te gaan trainen. 
De toercommissie, en in het bijzonder Jan 
van Veldhuizen, heeft dit opgepakt en de 
‘A-themagroep’ georganiseerd. Hiermee 
wil het bestuur ruimte bieden aan leden 
die meer gericht willen trainen, bijvoor-
beeld voor een Marmotte en Predazzo. 
Afgelopen seizoen waren er al toerleiders 
die hiermee experimenteerden, maar de 

club wil het nu een vast onderdeel van het 
weekprogramma maken.

Waaierrijden
Voorlopig is om de week (beginnend op 
11 april) op donderdag een toerleider 
ingeroosterd die deze groep leidt en speci-
fieke trainingsvormen kiest. Jaap Schuur-
man, Gert Jan van Rhee en Rob Grift star-
ten hiermee. Hopelijk wordt deze groep 
uitgebreid zodat er op termijn wekelijks 
met de groep getraind kan worden. Uiter-
aard hangt dit ook af van de animo die 
hiervoor bestaat. Als trainingsvormen kun 
je denken aan waaierrijden, ploegentijdrit-
jes en specifieke klimritten (bijvoorbeeld 
rondje Hoogstraat-Ruiterberg in groepjes 
van vier). Vorig seizoen waren er af en toe 
al van dit soort ritten als Jaap Schuurman 
toerleider was bij de A-groep. De trainin-
gen waren in plaats van de reguliere ritten 
en er werden ploegentijdritjes verreden of 
in waaiervorm getraind. 
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B-plus
Met meer dan 300 leden 
zullen er natuurlijk ook 
leden zijn die dit initiatief  
niet aanspreekt. Daarom 
heeft de toercommissie 
ook een “B-plus” groep in 
het leven geroepen. Het 
contingent B-rijders binnen 
de club is zo groot dat er 
ruimte is voor een derde 
B groep. Die gelegenheid 
wordt benut om in de B-
groep te differentiëren in 
tempo: de B-plus groep 
gaat iets harder fietsen 
dan de reguliere B-groep, 
en het tempo komt dus 
tussen de A en B te liggen. 
Het is daarbij geenszins de 

bedoeling dat je voor eens 
en voor altijd of B rijder of 
B-plus rijder bent. Het is 
vooral bedoeld om meer 
keuze te bieden, net wat 
jou die avond het beste 
past. Wel hoopt de toer-
commissie dat het aantal 
deelnemers in iedere groep 
enigszins gelijk verdeeld is; 
veiligheid staat voorop!

Voorzitter van de toer-
commissie Jeroen Piket 
is enthousiast: 
“Als lid van de toercom-
missie maar vooral ook als 
fietser ben ik blij dat de A-
thema en de B-plus aan ons 
“menu” zijn toegevoegd. De 

spontane thema-trainingen 
die er vorig jaar af en toe 
waren smaakten naar meer 
en met de B- plus maken 
we de groepen in het grote 
B-segment iets kleiner en 
dus veiliger en persoonlij-
ker. Iedereen blij.”
In het volgende nummer 
zullen we verslag uitbren-
gen van de eerste ervarin-
gen met deze groepen. Bij 
vragen of suggesties kun je 
altijd bij de toercommissie 
terecht: toercie@wtchou-
ten.nl

Rob Grift
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Jan Mocking 75 Jaar 

Erelid en mede oprichter van onze 
toerclub Jan Mocking werd op 8 April 
2013 75 jaar. Een prachtige gelegen-
heid voor Ad en Thea Nieuwenhui-
zen om Jan te interviewen over het 
ontstaan van de WTC Houten en de 
rol die Jan daarin gespeeld heeft, en 
over Jan’s fietservaringen. 
Ca. 33 jaar geleden werd je lid van de 
Wielertoerclub Houten’80. Kun  je onze 
leden eens vertellen hoe de vereniging is 
ontstaan en wat jouw inbreng vanaf de 
start van de vereniging is geweest?
Jan: “Ik kwam spontaan in contact met 
enkele bekenden uit Houten, die samen 
bezig waren de WTC Houten op te zetten. 
Vrij snel na de oprichting van de club 
werd ik spontaan lid. Mijn eerste fiets 
(van staal natuurlijk) kocht ik bij Meierink 
( Banierhuis) op aanraden van Lia van 
Soest die daar toen al werkte. Voor mij 
was fietsen een prima afleiding, naast 
het zware werk dat ik verrichte, als boer 
op mijn boerderij, genaamd de Henne-
sprong. Samen, in een maatschap met 
Frans van Rooyen, runden we een grote 
boerderij, met koeien, schapen, varkens, 
eenden, etc.”
De vereniging bestond na de start in 
1980 uit ca. 50 leden, snel daarna groei-
de de vereniging door naar ca. 100 leden. 
Midden jaren ‘80 kwam er een kleine dip 
in het ledental. Hoe hebben jullie vanaf 
1985 de doorgroei weten te bewerkstel-
ligen?
Jan: “Samen met Henny Hogerhorst, 
Harry van Wijk en Ton Diks hebben we er 
op vele manieren aan gewerkt om het le-
dental naar een groter aantal te stuwen. 

Mijn inbreng hierbij was dat ik veel jonge 
vaders en moeders kende van uit de 
lagere scholen in Houten. Ik werd door 
twee scholen, de H.Familieschool en de 
Wissel, benaderd als fietser van de WTC 
Houten, of ik de schoolkinderen wilde be-
geleiden op de fiets naar diverse school-
vakantiekampen. Tegelijkertijd bood ik de 
scholen aan om met de leerlingen eens 
langs te komen op onze mooie boerderij. 
In die periode wist ik vooral veel vaders 
enthousiast te krijgen voor het toerfiet-
sen.” 

De behoefte aan een echt clubhuis 
groeide en een tussenoplossing was een 
bestaand oud houten clubgebouw van 
de Houtense veiling. Dit deelden we met 
de Houtense BMX Crossfiets vereniging. 
Er moest nogal wat aan het gebouw ge-
beuren en Jan, Ton Diks, Harry van Wijk 
en Henny Hogerhorst hebben er alles 
aan gedaan om het gebouw leefbaar te 
houden. Het werd uiteindelijk geen goed 
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huwelijk met de Crossers, zij vielen als 
vereniging uit elkaar en lieten het club-
huis achter aan de WTC Houten.
Jan: “Al vrij snel daarna werd er door 
Harry, Ton en Henny, van alles gepro-
beerd bij de gemeente, om een nieuw 
eigen clubhuis te verkrijgen. Na een 
periode van ca. een jaar kregen we het, 
vooral door de inbreng van Henny Hoger-
horst, bij de gemeente voor elkaar om 
een nieuw clubhuis te bouwen. Het werd 
een casco clubhuis, geplaatst door een 
aannemer, waarbij wij voor het interi-
eur moesten zorgen. We bietsten links 
en rechts een bar, keuken, wandtegels, 
vloertegels etc. etc.”
Dit clubhuis was mooi, maar we hebben 
er, mede door de Gemeentelijke drang 
van nieuwbouw aan de rondweg, niet 
veel jaren in kunnen doorbrengen. 
 Jan: ”Ja dat klopt, maar toch waren 
we de gemeente dankbaar, gezien de fan-
tastische, financiële deal die we samen 
maakten. Het leidde tot ons (huidige) 
stenen clubhuis. De gemeente zorgde 
er voor om, in samenspraak met ons 
bestuur, een fantastisch clubhuis neer te 
zetten. We hadden wel weer te maken 
met een lange periode voordat we het 
clubhuis daadwerkelijk konden gebrui-
ken. In die periode hebben we veel schik 
gehad met het geven van vele feestjes 
op de Hennesprong. Ik weet nog wel dat 
er op mijn Abrahamsfeest tot in de late 
uren flink werd doorgez…n. De volgende 
ochtend gelijk weer een rit richting Ach-
terveld gereden en van daaruit weer snel 
terug naar de Hennesprong. Op dit feest 
is het begrip Gouwe Ouwetocht ontstaan. 
Later werd de Gouwe Ouwetocht een 

jaarlijks terugkerende rit naar de Betuwe, 
via de Lek en Linge.”
Toerleiderschap tussen 1980 – 2000
Op dit moment hebben we ca. 25 toer-
leiders, maar in jouw hoogtijdagen, was 
je altijd de toerleider. Je wist werkelijk 
overal de weg en voerde het peloton al-
tijd aan in een strak tempo. Tevens reed 
je, door jezelf bedachte ritten, of soms 
vanuit de DTC Driebergen, bestaande 
ritten voor.  Hoeveel kilometer heb je wel 
niet gereden in al die jaren?
Jan: “We reden in die jaren minder rit-
ten dan wat we heden ten dage doen. 
Ik weet nog wel dat we vanaf 1983 zijn 
gestart met een clubrit op de zondagen. 
Tevens organiseerden we een seizoen-
openingstocht, een Kromme Rijn tocht, 
een Vakantietocht zoals bijvoorbeeld de 
Teutotocht naar Ibbenburen. We maakten 
ritten van meer dan 550 km in 3 dagen 
(2 fietsdagen voor heen en terug en 1 
dag tussendoor hadden we rust). Hieruit 
ontstond ook de Mockingrit (de spelregel 
was toen; 8 uur ‘s-morgens starten en 
na 100 km weer thuis). Wat betreft mijn 
aantal kilometers moet ik helaas passen. 
Wel weet ik nog dat ik 1 november 1989 
in de krant stond: “Jan Mocking onge-
kroonde fietskoning met 20.000 km in 
dat jaar”, zonder zadelpijn!”
Als je, als fietser terug kijkt, wat waren 
voor jou de hoogtepunten tussen 1981 en 
het jaar 2000?
Jan: “Luik Bastenaken Luik. 5 keer gere-
den in zowel mooi als slecht weer. Fietsen 
in de Franse Alpen. Mijn snelste tijd op 
de Alpe d’Huez was 1 uur en 13 minu-
ten. Ook de Mont Ventoux moest er aan 
geloven. Een fantastisch mooie berg om 
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te beklimmen. De ritten naar het Teuto-
burgerwald. 2 keer gereden, beide keren 
georganiseerd door Ab van Dort. In het 
jaar 2000 werd ik gekozen tot sportvrij-
williger van het jaar in Houten.
Vanaf begin 2000 ging het helaas ach-
teruit met je gezondheid. Je kreeg een 
nieuwe hartklep en moest een halfjaar 
revalideren. Dit was voor jou een zware 
periode, maar toch probeerde je weer 
op de fiets te stappen. Helaas van korte 
duur, want bij jou werd de Longziekte 
COPD vastgesteld.
Jan: “Ik heb geprobeerd weer op de fiets 
te komen, maar ik werd steeds onzeker-
der tijdens mijn ritjes en besloot te stop-
pen met fietsen. Het deed me wel pijn, 
maar een andere optie was onhaalbaar.”
Samen met o.a. Henny Hogerhorst heb 
je aan de wieg gestaan van de oprichting 
van de afdeling recreanten in 1981.
Jan: “Het werd al snel duidelijk dat de 
recreanten goed hun weg vonden binnen 
de WTC Houten ‘80. Veel inzet kwam er 
uit de recreanten zelf. Enkele vrijwilligers 
van het eerste uur waren Roelie van der 
Blij, de heer Yntema en niet te vergeten 
je neef Jan Goes. Zelf ben  ik in het begin 
nog regelmatig met de recreanten op 
stap geweest.”
2007 was voor jou een topjaar. 22 febru-
ari liet Burgemeester Lamers je weten 
dat je een Koninklijke Onderscheiding 
zou krijgen. Op Koninginnedag werd je 
benoemd in de orde van Oranje Nas-
sau en werd duidelijk waarom je deze 
mooie onderscheiding in ontvangst mocht 
nemen: het vele werk dat je voor de WTC 
Houten gedurende ca. 20 jaar achtereen 
had verricht; het schoonhouden van de 

H. Familiekerk en het onderhouden van 
de vele bloemen en planten in de kerk; 
en het zeven jaar achtereen begeleiden 
van schoolkampen richting Utrechtse 
Heuvelrug voor de H.Familieschool en de 
school de Wissel.
Jan: “Ik was werkelijk overdonderd toen 
ik dit nieuws hoorde. Wie gaat er van uit 
dat je een Koninklijke Onderscheiding 
zou kunnen krijgen? Ik ben er nog steeds 
apetrots op en denk er nog vaak aan 
terug.”
Jan, je vertelde ons nog dat je al weer 
15 jaar in de Akkers woont. Veel mensen 
uit Houten kennen je van uit de Kerst-
periode. Jaarlijks heb je de meest mooie 
Kerstversieringen binnen en buiten het 
huis. Ook maakte je in het verleden rond 
de Kerst, samen met alle vrouwelijke 
fietsers van de WTC Houten ‘80 mooie 
kerststukjes.
Jan: “Kerst is voor mij het hoogtepunt 
van het jaar. Zelf ben ik niet meer in 
staat om het hele huis van binnen en 
buiten te versieren, maar gelukkig krijg 
ik altijd hulp van WTC Leden. Vooral 
Herman van Rooyen wil ik extra bedan-
ken. Tijdens de kerst staat de deur voor 
belangstellenden bij mij altijd open, ook 
voor onze WTC Leden.”
Jan, namens de leden van de WTC Hou-
ten’80 wensen we je een mooie verjaar-
dag op 8 April!

Met sportieve groeten van Thea en Ad 
Nieuwenhuizen.
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6-3-2013 informatieavond WTC 
Houten in samenwerking met 
Plieger Sport

Bij aankomst in het clubhuis waren de 
heren bezig met opbouwen van diverse 
displays. Achterin het clubhuis naast het 
scherm van de projector stond een fiets 
op een Tacx rollerbank en ook een mooie 
fiets van et merk Eddy Merckx op gesteld. 
Deze informatie avond werd georganiseerd 
door Ad Nieuwenhuizen en Gerrit, Gerben 
en Marco van Plieger Sport waren ook 
aanwezig.

     

Het programma begon met een presenta-
tie van een medewerker van Eddy Merckx 
over de evolutie van de fiets en hoe men 
tot het gebruik van aluminium en carbon 
is gekomen. Vervolgens werden de ma-
teriaal eigenschappen toegelicht en werd 
uitleg gegeven over het ontwikkel proces 
van een carbon frame. Aan de hand van 
plaatjes formules en diagrammen werd 
gesproken over vervorming van het ma-
teriaal, trekkrachten, torsiekrachten en de 
stijfheid van het frame. Een zeer interes-
sant en duidelijk uiteengezet verhaal.

Vervolgens kwam na een korte onderbre-
king iemand anders aan het woord die 
uitleg gaf over Bryton fietscomputers met 
GPS functionaliteit. De verschillende mo-
dellen en de mogelijkheden die zijn bieden 
werden getoond en toegelicht. Er werden 
veel vragen gesteld door de aanwezige 
clubleden.

Aan het eind van het programma werd nog 
wat nagepraat en en was er de mogelijk 
om te kijken bij de mooie Eddy Merckx 
fiets, waarbij Marco uitleg gaf over elek-
trisch schakelen. 
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Gerben gaf uitleg over het gebruik van 
de Tacx, een systeem met een rollerbank 
en daaraan gekoppeld een computer. 
Op het scherm krijg je een omgeving te 
zien waar je rijdt en de weerstand wordt 
bepaald door het computerprogramma. 
Zo kan je op een regenachtige winterdag 
virtueel een col in de alpen beklimmen.
Al met al een zeer informatieve avond 
waarbij we kennis hebben maken met de 
mooie nieuwe technieken die nog aange-
namer kunnen maken.

STANDPLAATS BUNNIK / 
HOUTEN /la Primavera

Terwijl ik dit stukje schrijf is La Primavera 
al lang ingegaan. Voor wie niet weet wat 
La Primavera is, in het Spaans, Italiaans 
en Portugees betekent dit ‘voorjaar’. Maar 
als je naar de afgelopen periode kijkt is 
dat alles behalve het geval. Er is tot nu 
toe nog alleen maar sprake geweest van 
El Invierno. De Nederlanders kennen dit 

woord uit “passar el invierno ofwel “over-
winteren”.
Nou, dat is wel gebleken als je naar je flat 
screen hebt gekeken. Op 17 maart opent 
normaal gezien het klassieke wielersei-
zoen met Milaan- San Remo en dat is 
het begin van wat mildere temperaturen. 
Ook dit jaar werd Milaan-San Remo weer 
gereden, maar deze 104e editie(!) gaat 
de boeken in als de eerste die wegens 
extreem weer (sneeuw), noodgedwongen 
moest worden ingekort. Van de 300 km 
blijft er nog 250 km over.

Jullie begrijpen dat het uitblijven van La 
Primavera ook zijn weerslag heeft op de 
schrijver van dit stukje. Ik moet me dan 
ook nog beperken tot wat winterover-
peinzingen in plaats van “La Primavera”-
overpeinzingen.

Maar dat is niet erg, want ik wilde jullie 
nog wat vertellen wat beter in het win-
terseizoen past en waar ik in het janua-
rinummer van Fiets voor het eerst over 
heb gelezen, namelijk sportvasten. Toen 
ik het artikel had gelezen dacht ik weer 
zo’n hype, maar toen sprak ik iemand die 
het had gedaan en toch wel kilo’s kwijt 
was geraakt. En jullie weten, ik doe alles 
om kilo’s kwijt te raken, behalve hetgeen 
echt nodig is dan natuurlijk (hoor ik jullie 
denken).
Maar sportvasten is het nieuwe tover-
woord. Je duurvermogen verbeteren 
door 10 dagen lang een half uurtje sub 
maximaal te presteren en daarbij 3 dagen 
vasten. Maak je klaar voor de metaboli-
sche switch…van suikerverbranding naar 
vetverbranding. Maar wat is sportvas-
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ten nu eigenlijk. Het is 10 
dagen nauwelijks eten, 
maar wel trainen. Het is een 
nieuwe trainingsmethode 
die is ontwikkeld door me-
disch bioloog Remco Verkaik 
en die volgens trainer Koen 
de Jong een uitstekende 
aanvulling is op de training.

In een statement van het 
NOC/NSF over sportvas-
ten wordt het afgeraden 
voor topsporters. Toen ik 
het statement had gelezen 
dacht ik, ha ik ben geen 
topsporter dus dat geldt 
voor mij niet.

Nadat ik iemand via de 
site had gevonden om de 
supplementen te kopen 
ben ik begonnen. Na drie 
dagen afbouwen volgen drie 
vastendagen. In deze dagen 
mag je drie keer per dag 
een glas fruitsap van 150 
ml drinken en na deze drie 
dagen volgen de opbouw-
dagen. In deze dagen mag 
je al weer wat eten bijvoor-
beeld kip met wat groenten. 
Gedurende de 10-daagse 
kuur wordt je ondersteund 
door het zogenaamde me-
tabolic switch poeder, dit is 
een aminozuur en zorgt er 
voor dat je geen honger-
gevoel hebt, althans ik heb 
geen hongergevoel gehad. 

Elke dag ging ik een uurtje 
spinnen, sub maximaal. 
Op de vierde dag kwam ik 
Peter de Laat tegen en die 
zag dat ik een paar kilo 
kwijt was en vroeg naar de 
methode. Toen heb ik hem 
wat er over verteld en wat 
informatie gestuurd. Hij is 
ermee begonnen en is naar 
ik heb begrepen al meer 
dan 10 kilo kwijt. Ook Piet 
de Boer had belangstel-
ling en die heb ik ook wat 

informatie gestuurd en die 
schijnt er ook mee te gaan 
beginnen. Ik heb begrepen 
dat je wel een paar kuurtjes 
per jaar mag doen. Ik heb 
nu de 10-daagse kuur ge-
daan en ga de komende we-
ken een paar mini kuurtjes 
doen gedurende de week. 
Een week na de 10 daagse 
kuur was ik 4,5 kilo kwijt en 
toen moest ik bij mijn coach 
Leon Burger een inspan-
ningstest doen. 
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Nou houd ik daar niet echt 
van, maar aan het einde 
van de test vroeg Leon wat 
ik dacht dat mijn maximale 
hartslag was. Ik zei 155, 
want dat is normaal zo, 
maar het bleek 172 te zijn. 
En niet alleen dat, maar 
Leon had ook mijn lactaat 
gemeten en bij de inspan-
ning ging het lactaat ook als 
een raket omhoog, hetgeen 
goed schijnt te zijn.
De grootste verrassing 
kwam echter nadat hij het 
omslagpunt had berekend; 
dit bleek 7 slagen hoger te 
liggen dan bij mijn vorige 
inspanningstesten. Con-
clusie was dat ik op het 
moment van het jaar, zo 
vlak voor het seizoen nog 
nooit zo licht ben geweest 
en dat mijn omslagpunt 
naar boven is gegaan. Nou 
zei Leon, dit betekent dat ik 
je flink kan belasten tijdens 
de trainingen. Ik vrees dat 
de tijden van D1 en D2 
trainingen voorbij zijn… 
Maar of dit nu komt door 
het sportvasten of gewoon 
flink trainen in de winter en 
een weekje Gran Canaria, ik 
weet het niet.
Maar Sportvasten is in ieder 
geval een nieuwe trai-
ningsmethode waarbij de 
spieren en de lever worden 
getraind in het verbruik 

van vet in plaats van suiker 
waardoor je meer vet gaat 
verbranden. En ik vind het 
altijd leuk om iets nieuws te 
proberen met als bijeffect 
dat je kilo’s kwijt raakt.

Inmiddels heb ik ondanks 
de kou toch al een paar 
keer een ritje gemaakt. En 
zo nu en dan hoor je eens 
wat. Hennie wil overigens 
nog steeds niets kwijt over 
het geheim van Vianden..
terwijl ik hem er toch regel-
matig naar vraag.
Wat ik wel heb gehoord is 
dat Lisette de halve ma-
rathon van Enschede gaat 
doen op 21 april. Ze hield 
wel 1 slag om de arm, het 
moest wel mogen van de 
fysiotherapeut.
Verder wordt er in het 
peloton niet zo veel gezegd. 
Iedereen is zwaar aan het 
trainen…dat moet ook wel 
want het zo half juni en dan 
zitten we in Vianden. En ik 
heb wel begrepen dat je 
daar aan de bak moet, dat 
kan ook niet anders want 
het gebied ligt een beetje 
tussen de Ardennen en de 
Vogezen en kent weinig 
vlak terrein. Ik geloof dat 
we de eerste dag iets van 
1200 hoogtemeters doen 
en op zaterdag zijn dat er 
wel zo’n 3000. En dan volgt 

nog het toetje op zondag-
ochtend.

In een vorige bijdrage had 
ik het nieuwe boek van 
Richard van Ameijden aan-
gekondigd, het handboek 
voor de bergfietser met 
een voorwoord van Bauke 
Mollema. 

Bauke zegt daarin dat fiet-
sen in de bergen toch het 
mooiste onderdeel van onze 
sport is. Klimmen heeft 
hem altijd meer aangetrok-
ken dan rondjes rijden om 
de kerk. 

Het schijnt dat de eerste 
druk van het boek al in drie 
dagen was uitverkocht. Het 
is een erg informatief en 
praktisch boek geworden. 
Richard schrijft in het eerste 
hoofdstuk iets over training, 
waarom D1 en D2 training? 
D2 training is uitermate ge-
schikt om af te vallen want 
in die zone worden vetten 
effectief verbrand. Maar in 
het eerste hoofdstuk wordt 
ook aandacht geschonken 
aan voeding, materiaal en 
kleding.
Het is wel grappig want 
toen ik in het boek bladerde 
viel mij op dat een aantal 
ritten mij zo bekend voor 
kwamen. En dat klopt want 
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ik ben met Richard, die 
jaren lang mijn coach was, 
regelmatig met webtrainer 
op trainingskamp geweest. 
En de rondjes in Catalonië 
bij Girona in Spanje en op 
Mallorca, maar ook het klas-
siek klimwerk op Ardense 
hellingen is allemaal even 
leuk om te doen.
Bij het bladeren in dit boek 
krijg ik echt goesting in 
het seizoen en goesting in 
Luxemburg en Italië!

Nog even een klein receptje 
voor een overheerlijke 
broodpudding. Broodpud-
ding is een ideale ener-
gieleverancier met veel 
koolhydraten en weinig vet. 
Wat hebben we nodig: 400 

gr oud brood (wit of bruin), 
3 sneetjes peperkoek, 1 
theelepel kaneel, 1 vanil-
lestokje, 6 dl melk, 80 gr 
bruine suiker, 3 eieren, 100 
gr rozijnen en 100 gr abri-
kozen. Zet de melk met de 
vanille op een zacht vuur en 
snijd het brood in blokjes. 
Meng kaneel, suiker, eitjes, 
peperkoek, abrikozen en 
rozijnen in een kom. Voeg 
de warme melk toe (zonder 
het stokje) en blijf mengen 
tot je een mooi egaal beslag 
hebt; enkele grove stuk-
ken zijn niet erg. Wrijf een 
cakevorm in met wat boter 
en bestuif met bloem. Giet 
het beslag in de vorm en 
bak af op 170 graden in 60 
minuten. Bestrooi de brood-

pudding met bloemsuiker en 
serveer.
De oplettende lezer snapt 
dat dit een Belgisch recept 
is want bloemsuiker is bij 
ons poedersuiker. Ik heb dit 
recept uit een Belgisch wie-
lerblad maar nog niet zelf 
uitgeprobeerd en gemaakt. 
Zal het voor de volgende 
eens maken en vertellen of 
het iets is.

Voor nu sluit deze bijdrage 
nu ook af met de wens dat 
de lente doorzet en met,
de hartelijke groet aan 
iedereen en tot de volgende 
keer.

Joost van der Poel.
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Bart van Wijngaarden 90 jaar!

Op  26 maart j.l. vierde Bart zijn 90ste 
verjaardag. Hij is nog steeds een actief 
fietser en een trouw recreantenlid. 
Op 1 april 1990 werd hij lid van onze 
fietsclub. Individueel reed hij toen vele 
toerritten van 100 tot 200 km. Iedere 
vrijdagmiddag fietste hij mee met de re-
creanten en al snel trad hij toe tot de re-
creantencommissie, waar hij pas in 2007 
af trad. Hij heeft de afgelopen 20 jaar 
vele ritten voorgefietst. Een lange reeks 
van jaren iedere vrijdag. Een tijd lang 
de korte route en ook heel veel jaren de 
lange route of dagtochten.  De laatste ja-
ren worden de routes door verschillende 
recreanten voorgefietst. Door Bart nog 
incidenteel een korte route. Zo ook nog 

afgelopen maand.  
Ook tijdens onze 
midweken elders in 
het land fietste hij 
routes voor. 
De wijn van Bart is 
zeer bekend on-
der de recreanten. 
Tijdens speciale 

bijeenkomsten was die er altijd. De wijn 
ging ook altijd mee met de midweek. In 
dat kader is onze gebruikelijke “wijnmid-
dag” ontstaan.  Wij bedankten Bart voor 
zijn inzet en wensen hem nog heel veel 
goede jaren met veel fietsplezier in een 
goede gezondheid.

Elly

Werving recreanten bij ope-
ning van Fort Werk aan de 
Korte Uitweg op 28 april

Zoals jullie weten gaan wij wat meer 
actie voeren om nieuwe recreantleden te 
werven. 
Van Fort Werk aan de Korte Uitweg kregen 
wij het verzoek een stand te plaatsen op 
hun terrein bij de opening van het Fort in 
2013. Dit vindt plaats op zondag 28 april 
a.s. van 13.00 tot 17.00 uur. Zoals jullie 
weten stoppen wij een aantal keren per 
jaar bij dit Fort voor onze koffiepauze.
Wij hebben besloten voor de recreanten 
aan dit verzoek  gevolg te geven. Mede 
omdat dit een goede gelegenheid is bij 
recreatieve fietsers onze fietsclub onder 
de aandacht te brengen. 
Er zullen flyers gemaakt worden om uit 
te delen en andere uitingen om aandacht 

te trekken. Uiteraard zoeken wij nog een 
aantal recreanten om de stand in de loop 
van die zondag te bemannen.  Aan de 
verdere voorbereiding wordt op het ogen-
blik druk gewerkt. Zodra meer bekend is 
horen jullie nader. Wil je helpen, geef je 
dan bij een van ons op.

Riet en Elly
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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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Verslagen recreanten maart 

Inleiding
Onze eerste “fietsmaand” van dit seizoen 
zit er op. Helaas kunnen we niet spreken 
van een goede fietsmaand. Het weer liet 
ons duidelijk in de steek. Koud en veel 
wind. Niet altijd leuk om te fietsen. De 
opkomst van de recreanten bleef dan 
ook duidelijk achter bij wat we gemid-
deld gewend zijn. Twee keer werd er zelfs 
helemaal niet gefietst. We hopen dat dit 
een voorbode is van een goede zomer en 
dat we dan de schade kunnen inhalen. 
We blijven optimistisch en we zien jullie 
dan ook graag weer op onze fietstochten 
in april. Riet en Elly
 
Sleutelochtend 14 februari
Al vroeg verzamelden zo’n 15 senioren-
clubleden zich in het clubhuis voor een 
voorlichting over onderhoud van fietsen 
en het verhelpen van (kleine) storingen. 
Ook kwam fietsondersteuning ter sprake.

Ron Verwey heeft ons op een fijne en dui-
delijke manier het een en ander verteld 
over de fiets in het algemeen en ook het 
gebruik er van. Wat te doen bij een lekke 

band, ook voor de versnelling duidelijke 
tips. De spanning van de band is ook 
heel belangrijk. Velen vuurden vragen op 
hem af en steeds had hij een doeltreffend 
antwoord, waar wij best ons voordeel 
mee kunnen doen. Hopelijk hebben wij 
het niet al te veel nodig? Dat de aanwe-
zigen heel inspannend luisterden kunt u 
zelf zien op bijgaande foto. Ron heel fijn 
en nogmaals danken wij jou en wensen je 
ook een goed fietsjaar. Namens de recre-
antencommissie: Riet

Op 1 maart startte het fietsseizoen met 
een middagrit door 19 recreanten (zie 
vorig clubblad).

Op vrijdagmiddag 8 maart zag het 
weer er veelbelovend uit, heel wat beter 
dan onze eerste tocht. Totaal waren er 
34 recreanten aanwezig. Voor de lange 
route vertrokken Carla en Gerry vanaf 
het clubhuis met 15 personen richting 
Werkhoven. Langs kasteel Beverweerd 
naar Driebergen. Na bij restaurant “Klein 
Zwitserland” genoten te hebben van 
een kopje koffie (met  borreltje), thee 
of warme chocomelk gingen we langs 
station Driebergen-Zeist richting Odijk, 
Bunnik en daarna  via Rhijnauwen en het 
Houtense Bos terug naar ons clubhuis. 
We hebben bijna 40 km. gefietst. Dus 
een drankje hadden we wel verdiend.�  
Bart gaf aan wel weer eens een korte 
route te willen voorfietsen. Deze groep 
bestond uit 19 personen. Via (de om-
gelegde) fietsroute door ’t Goy ging het 
richting Cothen, waar gestopt werd voor 
koffie/thee (met ijsje). Met 30 km waren 
we via Werkhoven terug in het clubhuis. 
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Vrijdagmiddag 22 maart waren er, 
ondanks het koude weer en de harde 
wind, nog 14 recreanten in het clubhuis 
om toch een kort ritje te maken. Maar 
3 personen zijn naar huis gegaan en wij 
zijn door het Houtense bos gefietst en 
met de wind in de rug hadden wij allen 
een fiets met ondersteuning ha ha!!! Dan 
wel stukjes met de wind opzij of voor 
maar wij zijn in een rustig tempo naar de 
Bikkel Beer gegaan voor een lekker kopje 
koffie of thee . Na een korte rustpauze 
weer opgestapt en door de Houtense We-
tering naar Leedijkerhout en zo naar het 
clubhuis terug. Hier wilde velen nog een 
warm kopje thee en of een glaasje wijn. 
Iedereen was  blij dat we toch zo’n 20 km 
hebben gefietst. Ria & Riet

Wel is het jammer van al dat koude weer 
want op vrijdagmiddag 15 maart en 
zondag 24 maart is er door de recrean-
ten niet gefietst. Wij hopen nu maar op 
29 maart?

Vrijdag 29 maart is het wel koud maar 
toch zijn 18 personen naar het clubhuis 
gekomen om te fietsen. Uiteindelijk heb-
ben wij met 16 recreanten gefietst. We 
zijn een gezellig rondje gaan fietsen met 
de wind wisselend voor en opzij maar ook 
wel in de rug en dan is het toch wel fijn 
om even op pad te zijn gegaan. Wij zijn 
door de Rietdijk zo over het mooie fiets-
pad bij het Oostromsdijkje en door Werk-
hoven naar Odijk waar wij in het Wapen 
even een kopje koffie of hete chocolade-
melk hebben gebruikt. Daarna rond Odijk 
gefietst naar Bunnik en door Rhijnauwen 

naar de Konningsweg en door het Hou-
tense bos weer naar de Kruisboog, waar 
we gezellig nog wat hebben gebruikt met 
25 km vond iedereen het een fijn tochtje.
Elly en Riet

Vrijdag 5 april: Helaas nog steeds 
geen echt fietsweer, opnieuw koud en 
veel wind. Toch hebben 18 recreanten 
een leuk tochtje van 25 km gefietst. Via 
Schalwijksebrug, Lange Uitweg, Molen-
buurt en Achterdijk (daar een behoorlijke 
tegenwind) naar de Anthoniahoeve, waar 
we in het Koetshuis een warm bakkie 
koffie kregen. Daarna weer terug naar 
Houten via het Marckenburgspad, de 
Kanaaldijk weer de brug over. Gerda en 
Gerry bedankt voor het voorfietsen. 

En nu maar hopen op een betere maand 
april. Riet en Elly
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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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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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Geef de pen door

De pen werd aan mij doorgegeven door 
Andrea. De meeste recreanten hebben 
inmiddels een stukje geschreven in deze 
rubriek. Helaas komt  aan deze rubriek 
een eind. Ik zal voorlopig de laatste zijn.
Ik ben geboren in Schiedam en heb daar 
30 jaar gewoond. Na mijn opleiding heb 
ik 8 jaar in Den Haag gewerkt als directie-
secretaresse, daarna 3 jaar in Schiedam. 
Door een fusie van het bedrijf waar ik 
werkte kwam ik in Utrecht terecht, bij 
AMEV, waar ik  33 jaar met veel plezier full 
time heb gewerkt in coördinerende en lei-
dinggevende functies. In dat verband ben 
ik in 1970 in een appartement in Utrecht 
gaan wonen. 
Enkele jaren later leerde ik, tijdens een 
wintersportvakantie, mijn man kennen. 
Nadat we een aantal jaren in Utrecht 
hadden gewoond kochten we in 1985 een 
huis in Houten. We hebben samen in onze 
vakanties veel reizen over de wereld ge-
maakt. Ook wintersport was bij ons favo-
riet, niet skiën, maar langlaufen. Dat doe 
ik nog steeds ieder jaar. We hebben ook 
veel gesport, zoals tennissen, paardrijden, 
fitnes, zwemmen , wandelen, fietsen e.d. 
Wij hebben  geen kinderen. Ben overleed 
helaas al in 1993. Eind 1999 ben ik met 
pensioen gegaan. Het laatste halfjaar 
werkte ik 50%, zodat ik alvast wat aan 
meer vrije tijd kon wennen. Doordat ik full 
time werkte waren onze sociale contacten 
in Houten beperkt. Sinds mijn pensioen 
doe ik voor diverse instanties, waaronder 
De Zonnebloem, vrijwilligerswerk. Hier-
door heb ik veel mensen in Houten leren 
kennen. 
Door Riet van Bijlevelt (toen mijn ach-

terbuurvrouw) kwam ik bij de fietsclub ik 
werd  in juli 1999 al lid, zodat ik vrijdags 
kon gaan mee fietsten. Ook hierdoor heb 
ik veel gezellige mensen leren kennen in 
Houten.  Rond 2003 ben ik bij  de recrean-
tencommissie gekomen en later (in 2008) 
ben ik namens de recreanten bestuurslid 
geworden. Samen met Riet en de ove-
rige commissieleden proberen we alles in 
goede banen te leiden. Iedereen werkt 
altijd enthousiast mee bij de organisatie 
van onze tochten, gezellige bijeenkom-
sten, midweek enz.  
Graag wil ik alle recreanten bedanken voor 
hun bijdragen aan deze rubriek en al het 
overige werk dat wordt verzet.
Elly Kemper
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Activiteiten recreanten 1e halfjaar 2013

Vertrek vanaf  clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek ).
Bij midddagritten kan een een korte (25/30km) en een langere afstand (35/40 km)
worden gefietst
Bij  dagtocht mogelijk ‘s middags een korte rit te fietsen. Start 13.00 uur
Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een schema waarop 
kan worden ingetekend

dag datum no rit vertrek bijzonderheden
vrijdag 05-apr 7 13.00 uur
zondag 07-apr 8 10.00 uur zondagrit/Gouwe Ouwe
vrijdag 12-apr 9 13.00 uur
vrijdag 19-apr 10 13.00 uur
vrijdag 26-apr 11 13.00 uur 
dinsdag 30-apr 12 13.00 uur Koninginnerit
vrijdag 03-mei 13 13.00 uur

vrijdag 10-mei 14 10.00 uur 1e dagtocht (50 km)

13.00 uur 
korte 
middagrit 30 
km

vrijdag 17-mei 15 13.00 uur
maandag 20-mei 16 10.00 uur ochtendrit/2e pinksterdag
vrijdag 24-mei 17 13.00 uur
maandag 27-mei vertrek midweek/Arcen
dinsdag 28-mei 18 10.00 uur 1e rit fietsvierdaagse 
woensdag 29-mei 19 10.00 uur 2e rit fietsvierdaagse
donderdag 30-mei 20 10.00 uur 3e rit fietsvierdaagse

vrijdag 31-mei 21 10.00 uur 1e rit fietsvierdaagse 

13.00 uur 
korte 
middagrit 30 
km

vrijdag 07-jun 22 13.00 uur

vrijdag 15-jun 23 9.30 uur 2e dagrit (elders)

13.00 uur 
korte 
middagrit 30 
km

vrijdag 21-jun 24 13.00 uur
vrijdag 28-jun 25 13.00 uur
zondag 30-jun 26 10.00 uur zondagochtendrit
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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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Winter ATB, het zit er op

Mijn ATB is inmiddels keurig vertroeteld 
door onze clubpoetser. Na weer een mooi 
ATB-seizoen. 
Het heeft enerzijds iets kwajongensach-
tigs: lekker in het bos door de plassen 
rijden, in gangnam stijl over de ruiterpa-
den hobbelen (hop, hop) en daarbij op 
de spaarzame rustmomenten moppen 
vertellen die binnen de bebouwde kom 
echt niet kunnen.

Geen boswachter gezien

Maar ook was het serieus sporten, we 
gingen er zondags dik drie uur stevig 
maar respectvol tegenaan op de door ons 

zo geliefde Heuvelrug. Weinig inciden-
ten en geen boswachters gezien (zijn ze 
wegbezuinigd?), dat maakte het feest 
compleet. Lijkt dit jou ook wel wat? Vanaf 
22 april wordt er op de maandagavond 
weer gemountainbiket (ziet er raar uit 
met een “t”, maar het moet zo). Kijk op 
de toeragenda voor de details.
Dank aan Peter, Rick, Geurt, Harry en 
Jacco, de toerleiders van deze winter.
Jeroen Piket

De ATB-ers op weg naar Leersum via het Let de 

Stigterpad
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Verjaardagen

April
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

Mei
2 Gerda Tersteeg R
2 Martin van Ierland T
3 Herman  Esmeijer T
4 Henk  Aanstoot T
7 Tjitte Alkema T
7 Ad Vermeeren T
9 Rutger Hassink T
11 Henk Hofmans T
11 Rob van der Lans T
12 Hans Schoolderman T
13 Gerben Bekker T
14 Tiny de Jager-Alberts R
15 Thijs Woudstra T
17 Kitty Jansen R

17 Bert Scheepbouwer T
17 Jan Nijnuis T
19 Jurgen van Haperen T
19 Martijn Kamermans T
22 Gertruud Verduijn T
22 Servj Somers T
22 Leny Jongerius-
Mocking R
26 Bert de Koning T
26 Rick van de Kuil T
27 Remco Jansen T
27 Marijke Meijs R
31 Hennie Wilkes T
31 Geertje v Amersfoort T
31 An Koot v.d.Tempel R
31 Rina Roelfs 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

Nieuwe leden per 1 maart 
2013

Marcel van Echtelt (29.03.1973)
Gerard de Waard (13.03.1973)
Annemarie Baars (09.11.1966)
Angelique van der Linden (04.12.1968)

Leo Goris (18.03.1972)
Niels Hund (10.03.1976)
Richard Bussink (05.08.1972)
Janneke Kirpestein (28.11.1980)
Guy Harris (16.08.1969)

Opzeggingen per 1 maart 2013

Martin Lok
Wouter Spoelstra
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