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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 126 graag voor 22 juni!

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

Een tijdje terug reed ik na een eigen vrij-
dagochtendritje terug langs het clubhuis 
waar de recreanten net bezig waren het 
vertrek te organiseren. Wat een verschil 
met het vertrek van de toerleden. Alle 
recreanten netjes twee aan twee naast 
elkaar. Fietsers met gele hesjes voor en 
achter. En de toerleider van dienst in de 
weer om iedereen te tellen en vooraf de 
groep met een knip in tweeën te delen. 
En pas als alles piekfijn georganiseerd is 
wordt er vertrokken. Bij de toerleden ver-
loopt dat geheel anders. Rond de vertrek-
tijd ontstaan er drie wolkjes rond het club-
huis: links de A, rechts de C en voor de B. 
Onder het uitstoten van de kreet “A/C/B-
vertrekt” komen de groepjes in beweging 
en al vertrekkend ontstaan er netjes twee 
aan twee fietsende toergroepjes. Ik vind 
het mooi te zien hoe verschillend zo iets 
simpels als vertrekken binnen de vereni-
ging is georganiseerd en uiteindelijk toch 
tot een zelfde uitkomst leidt.

Op de fietsclinic in Nieuwegein heb ik 
gemerkt dat ondanks de verschillen met 
een paar eenvoudige spelregels heel goed 
samen kan worden gefietst door A, B, en 
C fietsers. De eerste opdracht was als één 
groep een paar rondjes te rijden in rustig 
tempo. Na een paar rondjes met de A-
fietsers als locomotieven voorop kwamen 
de C-rijders hijgend achteraan binnen. 
Verschillen in klim- en bochtentempo 
scheurden de groep uit elkaar. Klacht van 
de C-fietsers was dat de A-fietsers te snel 
reden (zij vonden zelf dat zij zich behoor-
lijk hadden ingehouden), opmerking van 
de A-rijders was dat de C-rijders beter 

moesten aansluiten (C-rijders vonden zelf 
dat zij aardig hun best deden). Daarna de-
zelfde opdracht maar nu met de C-rijders 
op kop. En in bijna hetzelfde tempo reed 
de groep als één geheel zijn rondjes. Ook 
een oefening in rouleren tegen de wind in, 
in kleine gemengde ABC-groepjes leverde 
een mooie ervaring op. Snel en constant 
rouleren maakt het mogelijk om met 
grote verschillen in kracht en vaardigheid 
toch als groepje snelheid te maken en bij 
elkaar te blijven. Ook hier leuk om te zien 
dat we met alle verschillen die er binnen 
het toerfietsen zijn met een paar simpele 
spelregels heel goed samen kunnen fiet-
sen, als we dat willen.

Die gezamenlijkheid zie ik steeds meer 
terugkomen in het clubblad. De redactie-
commissie weet steeds meer leden te 
verleiden tot het schrijven van stukjes: 
een blad voor én door de leden. Het blad 
wordt er gevarieerder door en de diversi-
teit van de leden krijgt steeds meer kleur, 
met één grote constante: de liefde voor 
het toerfietsen. Ik vind het mooi om te 
zien en echt iets waar we als club trots op 
onszelf mogen zijn. 

En als stichtelijke uitsmijter: ook in het 
achterlaten van het clubhuis na gebruik 
blijken we enige verscheidenheid te ken-
nen. Hier zou het aardig zijn als we de last 
van het opruimen niet steeds bij de re-
creanten terecht laten komen. We kunnen 
de lasten van het opruimen van de vuile 
glazen en nootjes op de grond vast ook 
gezamenlijk tot een goed einde weten te 
brengen, ondanks alle verschillen in veeg- 
en afwasvaardigheden!

De voorzitter
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Van de toercommissie

Eerst maar eens even aandacht voor het 
werk van de webmaster, Joost Schepel. 
Het helpt de toercommissie enorm dat er 
een infrastructuur is met behulp waarvan 
wij - naast het clubblad - efficiënt kunnen 
communiceren. Daarbij blijft Joost continu 
verbeteringen aanbrengen aan de nieuwe 
website. Zo staan de ritten bij “Inschrij-
ving ritten” tegenwoordig chronologisch en 
kan de site inmiddels met de meeste, zo 
niet alle browsers, telefoons en tablets be-
naderd worden. En ik weet dat Joost nog 
meer in petto heeft. Bedankt Joost!

Het blijft een koel voorjaar, maar ondanks 
dat zijn er veel fietsers actief. Natuurlijk 
bij onze reguliere ritten maar ook de clinic 
op de wielerbaan in Nieuwegein en het 
Klimrondje Nijmegen waren een groot 
succes met deelname op alle niveaus. En 
zoals je in de toerkalender en “Inschrijving 
ritten” kunt zien zitten er nog een hoop 
kilometers aan te komen: Theo de Rooij 
Classic, Vianden, Randje Utrecht, Predazzo 
en Teutoweekend.  

Minder sportief maar wel zo smakelijk was 
de Hemelvaartsbrunch, geprepareerd door 
Fridolin, Ad V. en John S.

Wat – eerlijk is eerlijk – nog niet zo lekker 
loopt is het tweewekelijkse ATB-en op de 
maandagavond om 19.00 uur. Kijk op de 
kalender voor de data en doe een keer 
mee. Twijfel je of heb je suggesties, neem 
dan contact op met Peter Broere. Alle ni-
veaus zijn welkom. Misschien is de zomer 
wel een prettiger seizoen om kennis te 
maken met ATB-en dan de winter.

Verder is er nog het volgende initiatief. 
De afgelopen jaren was er in september 
steeds The ride for the Hospice. Die tocht 
werd georganiseerd samen met de ser-
viceclubs uit Houten. Een groepje enthou-
siasten met onder andere toercommissie-
lid Martijn wil dat professioneler op gaan 
zetten in de vorm van een heuse toertocht 
op de NTFU-kalender op zaterdag 28 
september. Markeer die datum alvast, 
voor deelname als fietser of als vrijwilliger. 
“Voor en door alle leden”, weet je nog?

Al met al is het fijn dat iedereen weer zijn 
kilometers maakt. Bijvoorbeeld ter voor-
bereiding op “Vianden”. De organisatoren 
van dat Vianden-weekend, Hennie Wilkes 
en Wibo van Run, houden de deelnemers 
op de hoogte via het Forum op de site. Het 
programma ziet er erg goed uit. De toer-
commissie heeft op de site (onder “Toerle-
den”) nog maar eens het beproefde WTC-
systeem voor de verdeling van reiskosten 
bij (meerdaagse) evenementen gezet. 
Hennie en Wibo hebben dat systeem ook 
voor Vianden weer geadopteerd.
Veel plezier de komende tijd en hou je 
veilig!

Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Peter Broere, Martijn 
Kamermans, 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
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www.vandort-wijnspecialist.nl

Oude Dorp, Plein 8 Houten 030-6351146
info@vandort-wijnspecialist.nl  www.vandort-wijnspecialist.nl
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Verslagen recreanten 
In april liet het weer ons nog steeds in 
de steek. Eén keer kon er door de regen 
helemaal niet worden gefietst. De overige 
vrijdagen was het weer mondjesmaat en 
het aantal deelnemers bleef dan ook ver 
achter bij dat van vorig jaar. De vrijdagen 
in mei waren echter al veel beter en het 
aantal deelnemers groeide van rond de 
15/18 naar 30/35. Dat was mooi! Daar-
naast hadden we natuurlijk ons evene-
ment op Fort de Korte Uitweg op zondag 
28 april. Ook toen was het weer ons goed 
gezind. 27 Mei vertrekken we voor onze 
midweek naar Arcen. Hopelijk wordt het 
dan beter. Zoals gebruikelijk zal ook dit 
jaar weer een “Ride for the Hospice” 
plaatsvinden in samenwerking met onze 
fietsclub. De datum hiervoor is inmiddels 
vastgesteld op zaterdag 28 september (en 
dus niet 21 september, zoals in ons activi-
teitenoverzicht staat). Schrijf deze datum 
alvast in je agenda, zodat we zoveel 
mogelijk deelnemers hebben voor deze 
fietstocht voor dit goede doel! 

Op de site kunnen jullie inmiddels, onder 
het kopje “recreanten” een nieuw item 
“agenda” vinden. Daarin zijn alle tochten 

voor de rest van het jaar opgenomen. 
Als er wijzigingen zijn worden deze direct 
doorgevoerd. Kijk daar dus regelmatig 
naar. Riet en Elly

Zondagochtend 7 april De opkomst 
was met 14 personen erg mager. Maar 
ja, we zijn ondanks de kou toch gezellig 
gaan fietsen. Richting het kanaal, t Goij, 
Oostromsdijkje en zo het nieuwe fietspad 
op. Gezellig naar de koffie in de Oude Koe-
stal bij de Langbroekse Wetering, waar de 
koffie en gebak klaar stonden. Na dat ze 
bijna allemaal naar een ‘zekere plaats’ zijn 
geweest weer op de fiets, richting Odijk 
en zo naar het clubhuis waar wij gezellig 
het feestlied gezongen hebben voor Jan en 
hebben genoten van een glaasje en van de 
heerlijke hapjes. Ook die van Bert, want 
hij had de frituurpan aan gezet en dat ging 
er ook fijn in. Ondanks de kou toch nog 
een geslaagde fietstocht met zelfs nog wat 
zon er bij. Riet en Ria

Vrijdagmiddag 12 april Het was om 13.00 
uur net droog buiten. We hebben staan 
dubben of we wel of niet zouden gaan fiet-
sen maar de buienradar bracht uitkomst. 
De komende uren zou het droog blijven en 
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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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daar gingen we van uit. Het was niet koud 
maar iedereen had zich warm gekleed 
zodat we er lekker tegenaan konden. Met 
17 personen in één groep zijn we vertrok-
ken. Vanaf het clubhuis ging het via het 
Houtens bos over Mereveld zo naar de Ko-
ningsweg. Vandaar langs de hockeyvelden 
om bij de witte brug rechtsaf te slaan om 
bij de” Moestuin” wat te drinken. Het was 
daar gezellig en de koffie en thee smaak-
ten heerlijk. Vandaar gingen we verder 
achter de Methyl school langs om zo weer 
terug te komen op het zelfde punt. We 
kozen er nu voor om over Bunnik terug te 
fietsen. Bijna terug bij het clubhuis, met 
25 km op de teller, begon het te regenen 
maar dat mocht de pret niet drukken. Het 
vooruitzicht dat Bart ons ging trakteren 
omdat hij 90 jaar was geworden was heel 
bijzonder. We hebben hem toegezongen 
en hopen dat hij nog heel lang met ons 
mee mag fietsen. Ria en An.
Vrijdagmiddag 19 april Zullen we wel, 
zullen we niet. Het regende toen we 
wilden starten, maar toch maar van start 
gegaan en achteraf hadden we daar geen 
spijt van. Voor de lange route gingen 
we op pad met acht personen. Een klein 
groepje met als voordeel dat we lekker 
door konden fietsen. Via de Kruisweg naar 
Werkhoven gefietst en vandaar naar Co-
then. Na Cothen via de Landscheidingsweg 
richting Wijk bij Duurstede. In Wijk klein 
stukje langs de Kromme Rijn en daarna 
door de wijk gekronkeld en naar Abrona 
bij de Wijkse molen gefietst. Hier iets 
gedronken (ondertussen kwam er een be-
hoorlijke bui, maar toen zaten we gelukkig 
lekker binnen). Verder gefietst onder de 
poort door naar de dijk (we moesten nog 

even schuilen onder een boom) langs het 
veer van Beusichem, daarna langs het 
Amsterdam Rijnkanaal weer terug naar 
het clubhuis. Heerlijk gefietst en nog een 
borreltje genomen in het clubhuis. Onge-
veer 40 km op de teller. Gerda Gerry

Voor de korte route fietsten 16 recreanten 
mee met Riet en Elly. Een proefritje naar 
Fort aan de Korte Uitweg i.v.m. de rit bij 
de opening van het Fort op zondag 28 
april. Het bleef redelijk droog, met wel af 
en toe wat dreiging. Het Fort was uiter-
aard nog niet open, daarom fietsten we 
verder richting Tull en ’t Waal en via het 
Elpad naar Cultureelcentrum De Wiese in 
Schalkwijk voor een kopje koffie. Daarna 
terug naar het clubhuis met zo’n 25 km op 
de teller. Riet en Elly

Vrijdagmiddag 26 april Niet gefietst in 
verband met regen.

Zondagmiddag 28 april De rit naar de 
Korte Uitweg zie elders in het blad.
Vrijdagmiddag 3 mei Voor de eerste keer 
dit seizoen een echte mooie fietsdag. Er 
waren dan ook 38 recreanten gekomen. 
Deze keer was het aantal fietsers voor 
de korte route groter dan voor de lange 
en wel 22. Riet en Elly kozen voor een 
bloesemtocht via de Rietdijk en ’t Goy 
richting Cothen. De boomgaarden stonden 
er schitterend bij. Eindelijk was het dus 
echt lente. Via de Nachtdijk en de Wijker-
sloot (dus toch ook even in Wijk geweest) 
de Trechtweg op. Daar via de achteringang 
door de boomgaard naar de Forellenvijver, 
waar we heerlijk buiten konden zitten voor 
onze koffie. Na de pauze via de Groene-
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woudseweg door Cothen, de Ossewaard 
en Werkhoven terug naar het clubhuis. We 
hadden 35 km gefietst, dus in feite was 
van een korte route geen sprake.
Maar we hadden genoten en iedereen was 
enthousiast.
Voor de lange route gingen 17 personen 
mee met An en Ria. Zij vertrokken vanaf 
het clubhuis en gingen over de koppeling 
via het Sandelhout zo naar de Wetering 
waarna we langs het kanaal fietsten om 
over de Nieuwegeinse brug naar het Fort 
te gaan waar we onze eerste stop had-
den.Vandaar naar de Nedereindse weg, 
langs de ski-piste waarna we in het park 
uitkwamen waar we weer even van de 
fiets gingen. Het was immers de eerste 
lange rit na de winterstop. We gingen naar 
IJsselstein langs de “Hollandse IJssel”. Het 
was de goudkust van IJsselstein met al 
die boten en de mooie bloeiende bloe-
men. Vandaar naar Vreeswijk waar we bij 

“Poelzicht”buiten op het terras wat konden 
drinken of een ijsje namen aan de over-
kant. Ondertussen was het al wat later 
geworden en stapten we op de fiets om 
over de sluizen door Tull en ‘t Waal het” 
Elpad” te volgen. Verder door Schalkwijk 
om bij de brandweer kazerne weer even 
van de fiets te gaan, nu over de hogebrug 
naar beneden om een stukje tussen de 
bloeiende fruitbomen van ’t Goy te fietsen. 
Met 38 km op de teller was het weer een 
mooie middag. Ria en An.

Vrijdag 10 mei Onze eerste dagtocht 
van het seizoen. Wat een mooie dag en 
route is onze eerste dagtocht geworden. 
Niet veel zon, dus niet warm, een beetje 
wind en lekker weer. We vertrokken om 10 
uur met 15 personen en werden door Elly 
uitgezwaaid. Via De Bilt naar Café Restau-
rant Van Miltenburg in Bilthoven waar we 
werden onthaald op een kop koffie/thee 
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met een Bastognekoek. Dit was een nieuw 
koffieadres dat we tegen waren gekomen 
met het voorfietsen. Verder naar Lage 
Vuursche waar we op een mooi plekje 
onze lunch hebben gebruikt. Daarna naar 
Paleis Soestdijk waar we nog even hebben 
gezwaaid naar Koningin Juliana en Prins 
Bernhard. Weer verder langs de Soester-
duinen naar Den Dolder, hier genoten we 
op het terras van een drankje.
Na een geweldige mooie dag kwamen we 
tegen kwart voor vijf met bijna 65 km. 
op de teller weer bij het clubhuis. Daar 
hebben we zoals gewoonlijk natuurlijk nog 
een afzakkertje genomen. Het was een 
mooie dag, deze eerste dagtocht, waar we 
met z’n allen van hebben genoten. 
An en Gerry

’s Middags werd er voor de liefhebbers nog 
een korte route gereden van 25 km. Er 
waren toch nog 14 deelnemers en van de 
wind hadden we niet zo veel last. Voorna-
melijk achter en opzij op de heenweg, via 
’t Goy richting Cothen om nog even van 
het restant aan bloesem te genieten. Wat 
was er al veel bloesem weg. Dan bij de 
Leemkolk de Provinciale Weg oversteken 
en richting de Langbroeker Wetering, om 
vervolgens uit de komen in Odijk, waar bij 
Het Wapen onze koffiestop werd gehou-
den. Dan nog zo’n 6 kilometer tegen de 
wind in naar Houten, waar we om half vier 
aankwamen en in het clubhuis nog even 
met een klein groepje wat dronken. We 
lieten het clubhuis opgeruimd acher voor 
de deelnemers aan de dagtocht, die nog 
moesten komen. Riet en Elly 
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Classic Limburg? Culinair Lim-
burg? Climb in Limburg? 

Ja wat doe je als je gevraagd wordt mee 
te gaan fietsen in Limburg ? Al jaren lid 
van WTC Houten, al jaren vol plezier 
meefietsend met de maandaggroep, 
later C groep genoemd. Al jaren niet uit 
je comfort zone komen: bang voor een 
afgang of gewoon liever wat makkelijk 
meefietsen en verder geen toestanden?? 
“ Je kunt het, die klimmetjes ga jij red-
den”, wordt gezegd door andere Limburg-
gangers. Als je ego zo gestreeld wordt 
en een stemmetje van binnen zegt dat je 
echt een schijterd bent als je die klimme-
tjes niet eens probeert….dan schrijf je je 
in en sta je op maandagochtend 29 april 
vroeg bij het clubhuis in afwachting van 
wat de dag brengen zal. 
De nacht van zondag op maandag ben ik 
meer dan gemiddeld wakker..ik kijk op de 
wekker, ik moet me echt niet verslapen 
vandaag…..Alsof dat kon gebeuren, als je 
zenuwen merkbaar zijn voor de andere 
gezinsleden. “ Ga je nu nog een keer 
naar de wc, je bent net geweest? In Lim-
burg zijn ook toiletten hoor, neem anders 
wat wc papier mee, dan kun je overal de 
bosjes in?? “ Gegrinnik achter mijn rug..

Het is droog , wel wat fris als ik thuis ver-
trek. Met een gevoel alsof ik op school-
reisje ga sta ik op de afgesproken tijd bij 
het clubhuis. Met negen mensen vertrek-
ken we richting het zuiden, acht fietsers 
en verstekeling Liesbeth ,die wandelend 
gaat genieten van het Limburgse land-
schap.
De tocht naar Limburg is al plezierig. 
Ik mag meerijden met Paul, het wordt 
ook zijn eerste clubrit in Limburg. Paul 
is sinds dit jaar lid van onze club en 
gaat ontspannen mee richting Limburg. 
Daar kan ik nog iets van leren. De rit is 
gezellig, we blijken genoeg te vertellen 
te hebben en genieten allebei van de 
muziek van Willem Vermandere die Paul 
laat horen. 
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In Limburg stap ik vol goede moed op 
de fiets, ik heb er nu echt zin in. We 
fietsen 80 kilometer door het Limburgse 
landschap. Ik ontdek dat er veel bergen 
zijn in ons vlakke land. Ben ik eindelijk 
gewend aan de Amerongse Berg en Rui-
terberg, ontdek ik dat ons land vergeven 
is van de bergen. De Gulperberg, de 
Kluisberg, de Patersberg…het houdt niet 
op. En ik maar geloven in de verhalen 
van aardrijkskundeleraren die beweren 
dat er in Nederland geen bergen zijn, zij 
hebben vast nooit in Limburg gefietst. 
Dan blijken er ook nog bergen te liggen 
die niet eens de naam ‘berg‘ in zich heb-
ben. Ooit gehoord van de Eijsenbosweg?? 
Dacht je dan ook aan een mooi beuken-
laantje ?? Ons vlakke land…en dan zoveel 
klimmetjes…
Ik zal jullie de details van de route be-
sparen, eerlijk gezegd weet ik ze ook niet 
meer. Wat algemeenheden die mij vooral 
zijn bij gebleven:
•  van de koude wind die ik voelde bij 

de start heb ik echt weinig last meer 
gehad

•  dat ik spieren had wist ik, maar dat ik 
zoveel beenspieren had was een ont-
dekking

•  dat het landschap prachtig was kon ik 
wel zien, maar niet altijd beleven (tja, 

dat heb je ervan als je beenspieren 
voelt)

•  dat we met een clubje mensen samen 
fietsten was fijn

•  dat iedereen respect had voor elkaars 
mogelijkheden voelde goed

•  dat de mecaniciens onder ons mijn 
band met humor verwisselden ( waar-
voor nog steeds mijn dank)

•  dat de route weer feilloos te volgen was 
(dank aan de toerleider)

Na gedane arbeid is het goed rusten en 
lekker eten. Het werd geen Limburgse 
vlaai en ook de asperges kwamen van-
daag niet op tafel. De ‘ strictly C’ groep 
van maandag 29 april heeft wel genoten 
van een lekker bord soep en/ of broodje 
onderweg. Voor vaste clubfietsers: we za-
ten op een, voor WTC mensen, bekende 
uitzichtplek zo werd mij verzekerd. Ik 
geloof het graag: we zaten mooi en lek-
ker warm, het eten was prima.
Voor we terug gingen naar het noorden 
hebben de meesten van ons nog een stop 
gemaakt bij een WOK restaurant. De 
energievoorraden zijn hier goed aan-
gevuld. Ik kwam thuis met een nieuwe 
ervaring in het ptsers/mecaniciens: dank 
voor de mooie fietsdag.
Engelien van Schaijk
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Clinic op de Nedereindseberg

Zaterdag 27 april werd er door Laurens 
Gijsbers en Michael Pullens een clinic 
‘Veilig en Snel rijden’ op de wielerbaan de 
Nedereindseberg georganiseerd.
Rond twee uur verzamelden we bij het 
clubhuis en gezamenlijk vertrokken we 
naar Nieuwegein. Bij de baan sloten nog 
drie renners aan en kregen we een eerste 
uitleg. Om drie uur was de baan voor ons 
en begonnen we met de eerste oefening 
op de onderste ring: een waaier rijden 
met de hele groep. Er stond een aardig 
briesje dus de invloed van de wind op het 
waaier rijden werd al snel gemerkt. Want 
als je lekker met de wind in de rug naar 
voren rijdt, even kopwerk hebt gedaan en 
dan lekker denkt te kunnen uitrusten, valt 
het toch wat tegen als je je dan tegen de 
wind in af moet laten zakken. Dus snel de 
waaier de andere kant om opgezet, dat 
ging al veel beter! Maar met twintig man 

een waaier rijden bleef toch nog wat las-
tig, zeker na de bochten. Daarom werden 
we vervolgens in groepjes van vijf opge-
splitst. Dat ging heerlijk!

Daarna was het tijd om ons naar de 
bovenste ring te begeven voor de vol-
gende oefening: rijden met obstakels. Er 
ontstond nog even discussie over wat nu 
de gebruikelijke aanduiding is voor een 
paaltje maar gelukkig was iedereen het er 
al snel over eens dat ‘Paal’ niet verkeerd 
te interpreteren is. Wel werd duidelijk hoe 
belangrijk communicatie op de fiets is zo-
dat niet alleen vooraan in het peloton ob-
stakels gezien worden, maar ook achterin. 
En dat er niet direct na de versmalling 
flink moet worden doorgetrokken door de 
voorste rijders want dan missen de achter-
ste renners de aansluiting met de groep.
Vervolgens mochten we oefenen met het 
rijden van bochten, en wel een bocht in 
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een afdaling. De bedoeling van de oefe-
ning was dat er vóór de bocht geremd 
moest worden om dan netjes de bocht 
te nemen langs de pionnen. In theorie 
begreep ik deze oefening prima maar in 
de praktijk vond ik het nog erg lastig om 
niet stiekem toch een beetje in de bocht te 
remmen. Eén renner voerde de oefening 
net iets te goed uit. Hij ging zo plat door 
de bocht dat de trapper helaas de grond 
raakte en hij daardoor ten val kwam. 
Schaafwonden aan knie en vingers waren 
het gevolg. Pijnlijk, maar gelukkig de 

enige blessure die middag.
Als afsluiting kon iedereen het laatste rest-
je energie kwijt in een wedstrijdje. Hier 
werd duidelijk dat een aantal A-renners 
het principe ‘bochten rijden’ al heel goed 
onder de knie hadden. Zij konden versnel-
len in een bocht in tegenstelling tot mijn 
afgeremde zwabber bochten. Ik heb dan 
ook mijn poging om de A-renners te vol-
gen na driekwart rondje moeten staken….
Al met al een zeer leuke en leerzame mid-
dag, Laurens en Michael. BEDANKT!
Jelleke de Vries
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De Grensland-
klassieker

Er waren 11 inschrijvingen 
voor de Grenslandklassieker 
op zondag 19 mei: Thea 
Nieuwenhuizen, Elly de 
Boer, Monika van Ierland, 
Leo Jongerius, Gerard van 
Mourik, Ad Nieuwenhuizen, 
Peter de Laat, Peter Maar-
leveld, Piet de Boer, Co de 
Klein en Frank van Ierland.
Voor de GLK is voorin-
schrijving verplicht, dus 
wij hoopten maar op een 
beetje lekker weer voor de 
zondag…
Vrijdag zag dat er helemaal 
niet goed uit. Ad, Thea, 
Frank, Monika, Piet en Elly 
hadden een hotel geboekt 
voor het weekend in Schin 

op Geul. Ons plan was om 
vrijdagmiddag even de rou-
te te fietsen naar de GLK 
startplaats in Neerbeek. 
Dat plan viel letterlijk in het 
water, fietsen was niet te 
doen, dus we hebben een 
paar uurtjes gewandeld met 
regenkleding aan, niet te 
geloven hoeveel water van 
die Limburgse heuvels kan 
afstromen. 
Zaterdag zag het er al beter 
uit, de dames besloten tot 
de onvermijdelijke winkel 
happening in Maastricht en 
Frank, Ad en Piet hebben 
de route naar Neerbeek 
verkend, gevolgd door 
een mooi rondje met de 
bekende Limburgse heuvels 
zoals Keutenberg, Kruisberg 

en Eyserbosweg.
Zondagmorgen hadden we 
om 7.30 uur bij de start in 
Neerbeek en afgesproken 
iedereen was netjes op tijd. 
De vooruitzichten voor van-
daag waren prima, het zou 
vanmiddag 23 graden in het 
zonnetje worden.
Elly, Thea en Monika gingen 
voor de 105 km afstand, de 
8 mannen gingen voor de 
170 of 210 km. We vertrok-
ken gezamenlijk met de 
meisjes en na zo’n 20 kilo-
meter scheidden zich onze 
wegen. Na de Cauberg ging 
het richting Voerstreek, 
waar nog wel wat EU geld 
voor verbetering van de 
wegen naar toe mag gaan.   
Via een prachtig stuk door 
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de Hoge Venen kwamen we 
op onze eerste stop bij de 
stuwdam Eupener Talsper-
re. Na zo’n 90 km kwamen 
we op het punt waar de 
170 en 210 km routes 
zich splitsten. Frank, Leo, 
Peter1, Peter2 en Gerard 
besloten om de 210 km 
richting Eifel te nemen. Co, 
Ad en Piet kozen voor het 
bescheidener rondje van 
170 km. 
Via Sippenaeken kwamen 
we de grens over en na 
onze tweede stop in  
Schweiberg, de Kruisberg 

en de klim naar Trintelen 
vanaf Eys kwamen we weer 
in de buurt van de finish.
Het was een fantastische 
dag in aangenaam gezel-
schap en onder ideale 
fietsomstandigheden.   
De organisatie van de 
Grenslandklassieker is 
fantastisch, alles is goed 
gepijld en er is prima 
verzorging onderweg op de 
pauzeplekken. 
Een aanrader voor volgend 
jaar! 
Groet, Piet de Boer.
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Das war ein toller 
Tag!

Op een frisse Hemelvaarts-
dag 2013 verzamelde zich 
een grote groep fietsers 
voor een mooie non-stop 
rit. Na afloop zou er een 
brunch voor ons klaar-
staan. Zo werden wij 
enthousiast uitgezwaaid 
door onze drie keuken-
prinsen Fridolin van der 
Lecq, Ad Vermeeren en 
John Schreurs. De ‘He-
melvaartrijders’ werden 
meegenomen door Jan van 
Veldhuizen, Jeroen Piket, 
Ad Nieuwenhuizen, Frank 
van Ierland en Wim Jon-
gen. Een kleine groep A- 
jongens met Jan sloot zich 

bij de B-rijders aan. Deze 
rijders gingen in twee groe-
pen naar het westen en de 
C-rijders naar het oosten. 
Allen stapten, volgens mij 
nog niet volledig beseffend 
wat zij na terugkeer voor-
geschoteld zouden krijgen, 
vol goede moed op de 
fiets. Het was aanvankelijk 
wel zonnig maar er kwam 
een forse westenwind op 

de B-groepen af. Eerst met 
een mooie lus langs fort 
Vechten en daarna naar 
Vianen en de Lekdijk op. 
Voor Jaarsveld de dijk af en 
de polder in. Zo af en toe 
verdween de zon maar als 
ie weer even door kwam 
zag je het water glinsteren. 
Dat maakt het rijden in het 
vroege voorjaar door de 
polder zo mooi, een strak 
grijze en blauwe lucht en 
af en toe een scheut licht 
erbij en in de verte een 
molen. Een alleenstaande 
boom met bloesem. Met 
z’n allen langs het water bij 
Lopik, Cabauw op weg naar 
dat mooie riviertje de Vlist. 
Daar aangekomen was 
de zon helemaal weg , de 
temperatuur op een diepte-
punt en het leek veel har-
der te waaien. Lastig voor 
de rijders in korte broek, 
waaronder onze dappere 
Michael Pullens. Frank, Ad 
en Jeroen hielden een hoog 
tempo aan. Maar je koelde 
toch meer af dan dat je 
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het warm hield met flink 
doortrappen. Elke zonne-
straal op je lijf is dan vet 
genieten. Het was eerlijk 
gezegd geen overbodige 
luxe om na Haastrecht toch 
even in Hekendorp het café 
in te duiken voor een kop 
koffie. De groep van Jeroen 
en Ad had daar zijn koffie al 
gekregen. Inmiddels zat de 
C-groep zo’n 80 km oost-
waarts in de buurt van het 
Valleikanaal ook achter een 
kop koffie. Op de terugweg 
langs Linschoten kwam de 
wind nog aardig van opzij. 
Op het laatst nog een lekke 
band in de groep van Ad 
en Jeroen. Rond twaalf 
was iedereen , behoorlijk 
afgekoeld, bij het clubhuis 
teruggekeerd. Degenen die 
nog ‘even’ bleven werden 
warm onthaald op een 
brunch van grote klasse. De 
kou was rap vergeten. Dit 
ging werkelijk onze stoutste 
verwachtingen te boven. 
Fridolin, Ad en John had-
den zich werkelijk een slag 
in de rondte gewerkt om 
zo’n brunch te verzorgen. 
Ze hadden mooie gedekte 
tafels neergezet met een 
grappige placemat. Daarop 
was een leuke foto van 
de drie heren geprint. We 
werden vriendelijk bediend 
en kregen heerlijke soep 
en vers gebakken broodjes. 
Vers geperste sinaasappel-

sap in overvloed. Iedereen 
had het prima naar zijn zin, 
napraten over het ritje van 
de dag en vooruitkijken 
naar de geplande ritten. 
Kennismaken met nieuwe 
leden. Tussendoor serveer-
den onze prinsen lekkere 
kleine hapjes waaronder 
geroosterd brood met 
mozzarella en pesto. Het 
was een levendige boel, 
veel gelachen. “Ja, das 
war ein toller Tag”, zei 
Monika. De koffie kwam op 
tafel. Daarna was het tijd 
voor een flinke omelet en 
konden we genieten van 

een vruchtencocktail. We 
zijn helemaal in de watten 
gelegd. Al kletsend werd 
de brunch rond twee uur 
in WTC-stijl beëindigd. Er 
werd door velen met plezier 
netjes opgeruimd, geveegd 
en ‘folkloristisch’ afgewas-
sen en -gedroogd. Zeg, 
wanneer heb jij voor het 
laatst een theedoek in je 
handen gehad? Al met al 
een prachtige Hemelvaarts-
dag om op terug te kijken 
en hulde aan de Fridolin, Ad 
en John voor zo’n heerlijke 
happening! 
Peter Maarleveld
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Voorbereiding op de 
Marmotte

met Peter van Petegem, 
Klimrondje Nijmegen, de 
Waalse Pijl en de Hel van 
Twente
In voorbereiding op de 
Marmotte heb ik voor me-
zelf een trainingsopbouw 
vastgesteld op basis van 
tips van prominente leden 
van de fietsclub en natuur-
lijk op pure intuïtie. Ik ben 
wat dat betreft een ge-
voelsmens. Naast het sport-
vasten programma heb ik 
veel kilometers gelopen 
om af te vallen. Mijn eerste 
lange rit was de Peter van 
Petegem Classic; een echte 
aanrader met 18 bulten 
waaronder de Taaienberg 
en de Kapellenberg en maar 
1250 meter aan kasseien. 
Wel vroeg op de kalender 
(13 april), maar bij goed 
weer (en je kunt je op de 
dag zelf inschrijven), kun je 
het ook op je gemak doen. 
De organisatie is geweldig 
en samen met Remy Thijs-
sen reden we de 165 km. 
We kwamen natuurlijk ook 
PETER zelf tegen. Maar dat 
heeft iedereen op de site al 
gezien. 
De tweede rit sloot daar 
goed op aan: “het klim-
rondje Nijmegen”, inmiddels 
een echte klassieker voor 

de club. Zaterdag 4 mei 
reden we met ongeveer 
36 clubgenoten in twee 
groepen (B en C). Dit keer 
niet onder leiding van de 
broer van Michael Baken, 
maar van de broer van de 
broer van, van Michael (B) 
zelf en Martijn Kamermans 
(C). De routekennis was 
opgeslagen op de harde 
schijf van Michael zelf en 
op een Garmin. Dat dit een 
goede combinatie was bleek 
later toen de Garmin niet 
altijd of niet altijd op tijd de 
signalen doorkreeg. 
Het was een mooie dag, de 
lente leek nu echt doorge-
broken en daar waar een 
week geleden nog kale 
takken te zien waren, zagen 
we nu de bloesem en het 
ontluikende groen. We 
startten met een inrijd-

lusje langs de Mokerheide 
en langs wat glooiende 
weggetjes om na onge-
veer drie kwartier weer bij 
het vertrekpunt langs te 
komen. We waren warm, de 
zon maakte het al aange-
naam en we zouden tot 
de volgende lus hetzelfde 
parcours afleggen als de 
andere groep. Nu gingen 
we langs de Zeven heu-
velenweg die je eigenlijk 
in één keer moet nemen, 
maar een “plaspauze” ver-
hinderde dat. Daarna door 
Nijmegen met allerlei kleine 
steile klimmetjes met o.a. 
de oude holle weg en de 
oude bosweg, de klimme-
tjes waar mensen als Harrie 
van Wijk altijd het beste in 
zichzelf naar boven halen. 
Zij vallen een “berg “aan als 
jonge honden en het lukt 
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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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hen ook nog in één adem 
boven te komen. Hier ging 
het even mis, we raakten 
Jakko kwijt, al dachten veel 
mensen ten onrechte dat er 
iemand anders was achter-
geraakt. Toen iedereen daar 
klaar voor was kwamen 
we vlak langs de plek voor 
de koffiestop, pas een half 
uur later hadden we ook de 
extra lus gereden en kon-
den we aan de koffie met 
heerlijke Törte. De groep 
van Martijn stapte net op 
en maakte ruimte voor ons. 
Die “Törte” was heel “Duits” 
en iedereen was daar zeer 
tevreden over. Na de koffie 
gingen we richting Kleef en 
daarna het Reichswald in. 
Wie met plezier op de de-
fensieweg extra aanzet, kan 
ook hier helemaal aan zijn 
trekken komen. Twee keer 
(de defensieweg) waarbij 
de laatste equivalent bijna 
kaarsrecht en glooiend is. 
Dan wil je wel echt tot het 
gaatje gaan. En dat laatste 
gebeurde niet. Kwam het 
door de taart of vond men 
dat “wegsprinten” ongepast 
was, of uit piëteit met de 
toerleider (dat we de toer-
leider niet mochten pas-
seren)? We zullen het nooit 
weten. Ongeveer 20 km 
voor de eindstreep was de 
laatste “plaspauze” en kre-

gen we de laatste instruc-
ties van Michael, nog één 
steile klim en in de afdaling 
uitkijken en aan het eind 
scherp naar rechts. Ieder-
een die dacht dat het toen 
gedaan was kreeg nog twee 
steile klimmetjes te gaan 
en daarna ging het klimmen 
gewoon door, maar daar 
waren we voor gekomen. 
Uiteindelijk kwamen we 
weer bij de plek waar we 
startten en waar inmiddels 
de andere groep zich ook 
had verzameld. Een klassie-
ker schreef ik al, met onge-
veer 1230 hoogtemeters en 
130km’s die we er zeker in 
moeten houden, met dank 
aan Michael . 
De Waalse Pijl op 11 mei 
was de derde rit in mijn 
opbouw naar de Mar-
motte. Ook het hardlo-
pen ging steeds beter en 
voor het eerst had ik de 

woensdag daarvoor een 
halve marathon gelopen 
door het mooie Eiland van 
Schalkwijk. Mijn droom om 
ooit een hele marathon te 
lopen komt nu misschien 
toch in zicht. Hoewel we 
met velen hadden inge-
schreven reden Harry van 
Wijk en ik (om kwart voor 
vijf) samen af. We trof-
fen een positief veranderd 
parcours met meer heu-
vels dan welke formeel als 
heuvel worden bestempeld. 
Voortdurend reden we op 
en af. We reden la Pe-
tite Flèche (169 km/3315 
hoogtemeters) en dat was 
toch genoeg voor ons. Hier 
kreeg ik daaltraining van 
Harry en kwamen we ook 
een heel glad stukje tegen 
waar Wiggins een trauma 
van zou oplopen. Wij kwa-
men er goed door omdat 
Harry zei “niet remmen, 
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gewoon doortrappen”. 
Ook hier was alles weer 
uitstekend verzorgd en 
konden we op de dag zelf 
inschrijven. We hadden 
ondanks de waarschuwin-
gen van het KNMI maar 
twee regenmomenten. De 
breuk van mijn ketting was 
een smetje, maar natuur-
lijk was de fietsenmaker 
500 meter verderop en 
had mijn mecanicien het 
snel gefikst. De thuisblij-
vers hadden weer eens 
ongelijk.
Met de “Hel van Twente” 
reed ik samen met Harry 
van Wijk en John van Beek 
de vierde rit. Hoewel de 
“hel” nou niet een pas-
sende naam is werd het 
toch een pittige rit. Hier 
gingen we voor de 165 km 

met ongeveer 500 hoog-
temeters zoals later bleek 
uit de computerstatistie-
ken van Harry. Vanaf de 
start ging het snel. Ik zeg 
niet gauw: “als het nog 
langer zo door gaat haak 
ik af”, maar nu gaf ik die 
melding aan John en Harry 
door. Uiteindelijk bleek dat 
de drie Assenaren waar 
we mee opreden op jacht 
waren naar een grotere 
groep. Toen we die bereikt 
hadden mochten we 
terug naar onze “comfort 
zone”. Hier leerden we 
weer nieuwe codes voor 
veiligheid. Zo roept men 
in Assen “boven op” als je 
een groep links passeert. 
“beneden af” zou een logi-
sche variant zijn, maar die 
hebben we dan weer niet. 

De eerste 80 km’s waren 
redelijk vlak en konden 
we in het spoor van de 
groep blijven, maar toen 
kreeg ik een lekke band en 
waren we de volgende 60 
km’s weer op eigen kracht 
aangewezen. Het tweede 
deel was glooiend met 
wat vervelende heuvels en 
natuurlijk wind. Ook hier 
ging het parcours een heel 
stuk door Duitsland en was 
er van die heerlijke Törte. 
Uiteindelijk kwamen we bij 
de laatste controlepost de 
drie Assenaren weer tegen 
(ook zij hadden een lekke 
band) en hebben we ge-
zamenlijk tempo gemaakt 
naar de finish. Ook dit is 
een aanrader voor de club, 
met name voor de woens-
dagrijders omdat deze 
tocht op woensdag wordt 
verreden, in een schitte-
rende omgeving. 
De laatste rit voor de laat-
ste twee trainingsstages 
(in Limburg en in Luxem-
burg) wordt de Grens-
landklassieker. Die komt 
na de sluitingsdatum voor 
de kopij en past dus niet 
in mijn verhaal. Nu heb ik 
nog maar één beeld voor 
me: “Goud”.

Peter de Laat



25

De Fietsende Vlinder
nummer 125 – juni 2013

• 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 € 35,50
5 gangen € 43,00

 Zondags geopend
 voor feesten vanaf 25 personen

High Tea - Brunch - Buffetten

Verjaardag vieren!
 € 19,95 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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Koningsrit

Wat op de site werd aangekondigd als 
de Koninginnedagrit, werd een Konings-
rit. De koninginnen van de club gaven 
geen acte de presence deze ochtend. 
Klaarblijkelijk zijn de vrouwen binnen de 
club koningshuisgezinder dan een aantal 
mannen en wilden zij de abdicatie niet 
missen. Met zo’n vijftien republikeinen 
reisden we af naar Limburg. 
Velen kennen het vaste ritueel wel; de 
koppen over de beschikbare auto’s verde-
len en dan naar Meerssen. Daar alle fiet-
sen van de dragers en prepareren voor 
vertrek. Om onverklaarbare reden komen 
vaak toch nog wat mankementen aan de 
fiets naar voren. De laatste dingen afstel-
len, banden oppompen, de blaas legen 
tegen het stroomhuisje (daar groeien 
volgens mij zoutplanten). En dan waar 
het werkelijk om gaat als je naar Limburg 
gaat; heuvel opfietsen. De traditionele 
tocht, de Mergellandroute, kent altijd wel 
een kleine variatie. Het beroemde lusje 
extra zullen we maar zeggen. 

Voor mij was het een gedenkwaardige 
rit. Ik was nog nooit echt gevallen met 
de fiets. Maar voor alles moet een eerste 
keer zijn. In de afdaling van de Keu-
nestraat, zo naar Cadier en Keer, reed 
ik achteraan de groep en kwam ons een 
auto tegemoet. Hij toeterde wel voor de 
bocht, gewend als hij was aan gevaar-
lijke toeren van wielrenners. Alleen voor 
de achtersten was dat niet te horen. De 
bocht net iets te scherp aangesneden 
door een voorligger, wat uitwijkmanoeu-
vres, en ik kreeg de keuze om hard tegen 
het asfalt te gaan, tegen mijn voorligger 

op te rijden of een stuk zachter in de 
berm te landen. Ongekend hoe snel en 
scherp je dan alles waarneemt. Zodoende 
kon ik eigenlijk heel goed overzien wat 
er gebeurde en welke keuze het minst 
slechte was. Het werd de berm. Na in-
spectie van de fiets, waar de schade erg 
van meeviel en inspectie van mijzelf, ook 
in één stuk nog, hebben we onze weg 
kunnen vervolgen. Zoals dhr. Joost v/d P. 
altijd zou schrijven, over de route geen 
bijzonderheden…… Nou ja, enkele kleine 
dingen dan. De weg naar Teuven, de 
Gieveld, lag er weer ouderwets slecht bij. 
Jongens, jongens, dat kan je toch geen 
verharde weg meer noemen. Tussen de 
gaten zo her en der wat asfalt. 

En dan de Camerig. De langste beklim-
ming van Nederland, maar zeker niet de 
lastigste. Bovenop wordt er uiteraard op 
elkaar gewacht. Maar waar bleef Joost 
toch. Met een rood aangelopen hoofd, he-
vig verhit, kwam hij boven. Joost maakte 
er een straftraining van door noodge-
dwongen buitenblad omhoog te fietsen. 
Meerdere schroeven van het midden 
en kleine blad hadden losgelaten en zo 
waren die twee niet meer te gebruiken. 
Met wat kunst en vliegwerk kon het blad 
voldoende worden vastgezet, maar het 
was niet raadzaam om daar de Eyserbos-
weg of Keutenberg mee op te gaan. Na 
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de afdaling zochten Joost en ik dan ook 
in Vaals naar een fietsenmaker. Maar dat 
was tegen beter weten in, want wie zou 
op deze bijzondere dag de deuren van 
zijn winkel openen? In ieder geval niet de 
fietsenmaker van Vaals. Dan maar op het 
buitenblad de klim naar het Drielanden-
punt op, om nog even bij de anderen aan 
te sluiten voor de koffiestop en daarna 
ons eigen plan trekken. 

We hebben het zoveel als mogelijk vlak 
proberen te houden, of eigenlijk niet te 
heftig klimmen. Via diverse weggetjes 
naar Gulpen. We hebben nog wel de 
Ingberdorpstraat gedaan. Een prach-
tige lange klim van zo’n 3 kilometer van 
Gulpen naar Ingber. Absoluut de moeite 
waard om ook eens op te nemen in een 
route als je daar toevallig bent. 

Joost en ik zijn allebei wel een lekkerbek. 
Dus geen bezoek aan Limburg in april 
zonder asperges. In het beruchte café 
Aan de Kirk in Sibbe/IJzeren hebben we 
geluncht. Niet berucht door de crimine-
len die er komen, wel berucht om zijn 
tergend langzame bediening. Maar als je 
de tijd hebt kunnen we de aspergesoep 
en tosti “Aan de kirk” aanbevelen. 

Ondanks dat wij een flink stuk van de 
route hebben afgesneden, zagen wij ter-
wijl wij dan aan de copieuze lunch zaten 
onze clubgenoten weer voorbij schieten. 
In sneltreinvaart ging het voorbij en 
zo geschiedde dat ondanks dat wij een 
kortere, vlakkere route hebben genomen, 
wij toch later bij de auto waren. 

Met toch voldoende hoogtemeters en zo’n 
90 kilometer op de teller, en voor beiden 
een portie asperges met ham achter de 
kiezen, zijn we weer naar het noorden 
gegaan.

Cor de Boer
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Moederdag rit 12 mei 
2013 een A,B,C-tje 

Regen, wind en moeders 
hielden veel WTC-ers 
kennelijk thuis. Vanoch-
tend stonden welgeteld 
11 rijders van ‘A-, B- en 
C-klasse’ klaar om eerder-
genoemde elementen te 
trotseren. Het viel reuze 
mee; geen spatje regen en 
ook geen boze telefoontjes 
van moeders. Ik had per 
ongeluk (?) mijn mobiel 
thuisgelaten maar deze 
keer wel de sleutel van het 
clubhuis bij me. Een a,b,c-
tje want we gingen een-
drachtig als ABC-groep op 
stap. Na een afleidingsma-
noeuvre door de buitenwij-
ken van Nieuwegein, naar 
Vianen de brug over, via 

Hagestein de polder in op 
weg naar Hei- en Boeicop. 
Daarna kun je leuk zigzag-
gend (ook vanwege de 
forse wind) via fietspaden 
naar Kedichem. Dan weer 
slingerend langs de Linge 
richting Leerdam. Door het 
‘slechte weer’, maar het 
zonnetje er bij, hadden we 
een prachtig zicht op de 
Linge en uiterwaarden en 
hoefden we deze keer niet 
te slalommen langs wan-
delaars in ANWB-kleding of 
langs ander recreatief ge-
spuis. In no time met wind 
in de rug langs de ideale 
lijn van de Lingedijk naar 
fort Asperen. Daar heerlijk 
opgewekt en opgewarmd 
koffie gedronken. Harrie 
Pol kwam op het lumineuze 

idee om langs de Linge ver-
der te gaan: Acquoi, Beesd 
you name it. Via Gelder- en 
Buurmalsen naar Beusi-
chem straf tegen de wind 
in. Daar kwam de samen-
werking pas goed tot z’n 
recht en dieselden enkele 
A-rijders tot hun eigen ple-
zier op kop. Lia werd goed 
uit de wind gehouden en 
reed de 100 km glanzend 
uit. Na dit verslag zullen 
de thuisblijvers terecht de 
haren uit hun hoofd trek-
ken. Maar ja, dan moet je 
maar niet naar je moeder 
luisteren. 
Peter Maarleveld

Standplaats Vianden 
(1)

Het moet maar eens afgelo-
pen zijn met dat gezeur over 
het weer. Het wordt er in 
ieder geval niet beter van en 
het is slecht voor de moraal. 
Kijk maar naar gisteren toen 
ik Limburgs Mooiste reed met 
Ton. We reden in Limburg 
om kwart over 7 weg naar de 
startplaats en ik had krab-

vertragingstijd. Wie verwacht 
dat eind mei. Maar kijk om 9 
uur was het zonnetje er al en 
hebben we heerlijk kunnen 
fietsen.

Begin deze maand ben ik 
samen met Wibo, Henny 
en Bert Th. naar Vianden 
gereden om het clubweek-
end voor te bereiden. Het 
was abominabel slecht 

##***%%-weer toen we 
er naar toe reden kan ik me 
herinneren, maar toen we 
aankwamen scheen de zon. 
Volgens mij was het een 
kleine voorspelling voor over 
2 weken als we daar zijn.

Vianden is een mooi plaatsje, 
bekend om het kasteel van 
Vianden, gebouwd tussen de 
11e en 14e eeuw op vroe-
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gere Romeinse resten. Het 
is dus wel een gebied met 
historie en het kasteel, heb 
ik me laten vertellen, is een 
gigantische trekpleister. Dat 
klopt ook wel want vanaf het 
terras van het hotel, met de 
toepasselijke naam “Auberge 
du Chateau” waar wij zitten, 
heb je een goed zicht op de 
toegangsweg naar het kasteel 
en je ziet allerlei nationalitei-
ten, zelfs uit Rusland komt 
men naar Vianden.

Maar half juni zijn wij er, en 
Wibo en Henny wilden nog 
een laatste inspectieronde 
van de routes en het hotel 
uitvoeren en Bert en ik kon-
den mee.

Wat mij al meteen opviel was 
de prettige reisduur, het is 2 
keer vallen, zegge en schrijve 
3,5 uur op het gemakkie. 
Eenmaal in Luxemburg is het 
even regionaal rijden en dan 
het dal inzakken en dan ben 
je er. Bij dat afzakken heb ik 
altijd mijn bedenkingen want 
ik weet dat je ook weer uit 
het dal moet en dan niet met 
de auto.

We waren rond 11.00 uur in 
het hotel en werden opge-
wacht door de zeer vriendelij-
ke Jean Nelissen, geen familie 
van overigens, maar wel 

met dezelfde bourgondische 
levensstijl.
Na een bakkie koffie en een 
hapje eten maakten we ons 
klaar voor het “inrijrondje”. 
Het weer was prachtig, we 
zakten nog een klein beetje 
dieper het dal in tot we niet 
verder konden, reden even 
langs een kabbelend al-
lervriendelijkst beekje en 
na 2 km draaiden we naar 
rechts en prompt zag ik 10% 
op mijn teller. Ik dacht kan 
gebeuren, duurt maar even, 
maar dat even duurde langer 
en langer; het bleef welis-
waar geen 10% de hele tijd 
maar wel in de buurt daarvan. 
Lekker klimmetje om warm 
te worden en na de eerste 16 
km zag ik al enkele honder-
den hoogtemeters op mijn 
Garmin staan.

Ik vroeg aan Henny of het 
terrein in Luxemburg alleen 
maar omhoog gaat, want zo 
leek het wel namelijk; het 
aantal hoogtemeters werd 
-althans op dat moment- nog 
niet gecompenseerd door het 
aantal dalingsmeters.

“Nou” zei Henny, “het valt 
wel mee, maar er is weinig 
vlak terrein hier. Het is wel 
veel vals plat en op sommige 
stukjes kan het wel pittig zijn, 
maar voor het merendeel 

lopen de hellingen wel mooi 
geleidelijk”.

Terugkijkend op het weekend 
weet ik inmiddels wat Henny 
onder vals plat verstaat. 
Alles tot 5% is vals plat, wij 
noemen dat kakke zonder 
douwe – terrein en verder zijn 
er côtes en cols.
Een côte (als in côtes du 
Rhone) loopt volgens Henny 
ongeveer tot 10% en alles 
daarboven is dan een col. Dit 
is het terrein waar de broer-
tjes Schleck hebben leren 
fietsen.

Na de eerste kilometers kre-
gen we lange stukken kakke 
zonder douwe -terrein, met 
hier en daar wel een côte 
en zelfs een kleine col. Het 
vervelende vond ik alleen dat 
je niet precies weet wanneer 
de côte er is en wanneer de 
col. Want in Luxemburg lijkt 
alles wel anders en kan de 
klim ineens beginnen met een 
col om vervolgens een stukje 
côte te hebben en weer een 
col en dan vergeten ze het 
kakke zonder douwe - terrein.
Ik verzuchtte tegen Henny 
dat het wel pittig was en hij 
beaamde dat het toch iets an-
ders fietsen is dan in Limburg 
of België.
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Maar wat een mooi land is 
het, ik heb mijn ogen uit-
gekeken en vooral wat een 
rust. Waar je in Limburg of 
België altijd wel fietsers tegen 
komt is dat hier echt niet het 
geval. Daarbij komt dat de 
wegen die de routes volgen 
echt rustig zijn, dus ik ben 
ervan overtuigd dat we over 
3 weken een super weekend 
zullen beleven.

Wel kan ik iedereen aanraden 
om de komende 3 weken 
nog wel het nodige te doen, 
want hoe mooi het ook is, de 
heuveltjes beginnen altijd met 
een steil stukje. De tweede 
dag was het steile stukje iets 
langer en ik zag 17% op mijn 
teller staan. Gelukkig was dat 
nog vroeg in de ochtend, dus 

het ging redelijk gemakkelijk, 
wel konden de mouwtjes al 
snel naar beneden. 

In het weekend vroeg ik Hen-
ny nog naar het geheim van 
Vianden. Nou zei hij daar zijn 
we net langs gereden. Blijkt 
het de muur van Vianden te 
zijn. Met de muur rij je recht 
tegen de berg op tot 25%. 
Volgens mij had hij hem in 
de route zitten op de 2e dag, 
maar ik denk dat hij er uit is 
gehaald. Lijkt me overigens 
nog wel leuk om daar nog een 
tijdritje te organiseren voor 
de echte klimgeiten.

Voor de inwendige mens 
wordt ook goed gezorgd in 
het hotel. Ik zag een oor-
konde van Troisgros hangen 

en vroeg Jean Nelissen er 
naar. Hij is opgeleid als kok 
bij Troisgros in Douanne in 
Frankrijk. En volgens mij is 
dat toch een driesterren res-
taurant. Het eten was dan ook 
erg goed. Volgens mij kan het 
weekend over drie weken niet 
meer stuk! Voor de routes is 
er voor elk wat wils en voor 
de inwendige mens ook.
Alleen het weer blijft een 
instabiele factor, maar daar 
zouden we niet meer over 
zeuren.

Ik wens iedereen nog een 
goede training voor de ko-
mende weken en
de hartelijke groet en tot de 
volgende keer.

Joost van der Poel.
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Clubweekend Vianden 14-16 
juni 2013

Beste deelnemers, Hennie en ik zijn 
samen met Bert Thiey en Joost vd Poel 
in het weekend van 3-5 mei afgereisd 
naar Vianden, Luxemburg. De weersver-
wachting van vrijdag-zaterdag-zondag 
was veel regen,-regen en minder regen. 
Blijkbaar klopt daar dus niet zoveel van, 
wat werd bevestigd door de lokale be-
volking. We hebben geen druppel gehad! 
Dus mocht het er slecht uitzien: geen 
zorgen. Het is daar ronduit fantastisch en 
doet denken aan Zuid-Limburg maar dan 
hoger en nog weidser. Aardige bevolking 
en op veel, vooral toeristische plaatsen 
spreekt men Nederlands, zo ook in het 
Hotel Auberge du Chateau. Da’s lekker 
makkelijk. Het eten was ook geweldig 
dus ook dat ziet er goed uit. Joost heeft 

aangegeven een sfeerimpressie te geven 
in dit clubblad dus dat laat ik verder over 
aan zijn kwaliteiten. Met jullie aanwezig-
heid erbij op 14-16 juni komt het hele-
maal goed. We kijken er erg naar uit!
Alle details en laatste info kun je vin-
den op de website onder meerdaagse 
clubritten. Ook de routes zijn enigszins 
aangepast, we hebben deze iets vlakker 
gemaakt. Maar ja: het is en blijft stevig 
als er zo weinig vlakke kilometers te 
vinden zijn.

Thuisblijversinformatie
Auberge du Château, 
Maria en Jean Nelissen Beckers 
Grand Rue 74-80
L 9401 Vianden
+352 83 45 74
www.auberge-du-chateau.lu

Hennie Wilkes + 31 6 83 33 38 31

Wibo van Run +31 6 30 07 16 27
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Tour poule!

Dit jaar zal er voor het eerst een tour-
poule georganiseerd worden. Voor de 
winnaar wordt er een leuke prijs ver-
zorgd. Het overige gedeelte van de 
opbrengst zal naar de Alpe d´huzes gaan 
in 2014.  
Ik, Linda en mijn man Remco zijn van 
plan om in 2014 de Alpe d´huzes  te 
gaan rijden. Zoals bekend zal deze 
opbrengst ten bate zijn van KWF Kanker-
bestrijding. Helaas zijn wij al meerdere 
keren van dichtbij met deze genadeloze 
ziekte in aanraking gekomen.
 

Dit heeft ons ertoe gezet om een bijdrage 
te willen leveren voor KWF Kankerbestrij-
ding, zodat verder onderzoek naar deze 
ziekte voort gezet kan worden. 
Maar we willen natuurlijk zoveel mogelijk 
geld inzamelen en daar hebben we hulp 
bij nodig!
Daarom vragen wij een kleine bijdrage in 
de vorm van 5 euro. En je maakt natuur-
lijk kans op een mooie overwinning in de 
toerpoule, met daarbij horend een leuke 
prijs en uiteraard de eeuwige roem!
Hou de website in de gaten voor inschrij-
ving!
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Werving nieuwe 
recreanten tijdens 
Opening Fort aan de 
Korte Uitweg 
Zoals al in het vorige club-
blad vermeld, hadden wij 
besloten in te gaan op het 
aanbod om met een kraam 
op het terrein van het Fort 
te staan tijdens de ope-
ningsdag op 28 april. Daar-
aan voorafgaand hadden 
wij de nodige publiciteit 
gezocht met behulp van 
flyers, pers, bibliotheek en 
de VVV. Gerrit, Riet en Elly 
waren om 10.00 uur bij Het 
Fort om de kraam aan te 

kleden met materiaal van 
onze fietsclub; vlaggen, 
ons halbord, foto’s, club-
bladen en een fotopresen-
tatie op de laptop. Het was 
prima weer en bovendien 
gezellig op het terrein waar 
diverse andere activiteiten 
werden gepresenteerd zo-
als fotograferen, tekenen, 
bijen en honing, kano’s, 
andere buitenactiviteiten 
en vleermuizen spotten. 
Hoewel de opening pas of-
ficieel om 13.00 uur plaats-
vond, waren er vanaf 11.00 
uur al de nodige bezoekers, 
mede omdat er nog een 

officiële prijsuitreiking was 
waarbij de gemeente een 
rol speelde.

De hele dag door kwamen 
er fietsers, motorrijders en 
andere bezoekers. Om-
dat de zon lekker scheen 
bleven er diverse groepjes 
langer zitten of verkenden 
het hele terrein. 

Wij kregen regelmatig 
vragen van deze bezoe-
kers, waarvan de meeste 
betrekking hadden op de 
toerrijders. Helaas heb-
ben wij geen echte nieuwe 
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leden kunnen inschrijven. 
Wij hopen daarom ook nog 
op een “na-ijleffect”. 
Riet en Elly 

Recreantenrit 28 april
Ook de groep recreanten had 
op 28 april een zondagrit 
ingelast in verband met de 
Opening van Fort de Korte 
Uitweg. Ook aan de rit was 
veel publiciteit gegeven en ook 
niet-leden waren uitgenodigd 
om mee te gaan, maar daar 
bleek helaas weinig belangstel-
ling voor te zijn. Gerry en Ria 
waren de voorrijders en met 
18 recreanten fietsten ze de 

route; een mooi aantal. Het 
was gezellig onderweg en er 
werd veel gepraat en gelachen; 
een goed teken! Toen we bij 
het Fort kwamen stonden er 
leuke stands waaronder ook 
die van de WTC zelf natuurlijk, 
met twee hele leuke dames er 
achter, en niet te vergeten de 
fietsbus van Ron Verweij. Er 
was ook nog een vleermuizen-
spot plus de mogelijkheid om 
leuke vliegers te maken voor 
kids. Ook het maken van ho-
ning en jam kwam aan de orde. 
Daarna hebben we nog even 
gewandeld met een paar leden, 
want boven hadden we een 

mooi uitzicht. De twee dames 
achter de WTC kraam gedag 
gezegd, en onze tocht vervolgd 
naar het clubhuis, waar wij nog 
even gezellig bij elkaar hebben 
gezeten.  
 
De traditionele Koninginnerit op 
30 april was komen te verval-
len in verband met de feeste-
lijkheden rond de kroning van 
onze nieuwe koning. Daarom 
besloten we, in plaats van onze 
traditie om met een aantal 
recreanten op 30 april na afloop 
van de rit gezellig te gaan eten, 
dit vandaag te doen. 
Gerry en Ria
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ACTIVITEITEN RECREANTEN 2013

maandag 27-mei rit no. tijd vertrek midweek/Arcen

dinsdag 28-mei 18 10.00 1e rit fietsvierdaagse 

woensdag 29-mei 19 10.00 2e rit fietsvierdaagse

donderdag 30-mei 20 10.00 3e rit fietsvierdaagse

vrijdag 31-‐mei 21 10.00 4e rit fietsvierdaagse 13.00  korte middagrit 30 km

vrijdag 07-jun 22 13.00 

vrijdag 15-jun 23 9.30 2e dagrit (elders) 13.00  korte middagrit 30 km

vrijdag 21-jun 24 13.00 

vrijdag 28-jun 25 13.00 

zondag 30-jun 26 10.00 zondagochtendrit

vrijdag 05-jul 27 13.00

maandag 08-jul 28 10.00   1e rit senioren driedaagse

woensdag 10-jul 29 10.00 2e rit sen.dried. (kersen)

vrijdag 12-jul 30 10.00  3e rit sen.dried. (nazit) 13.00  korte middagrit 30 km

vrijdag 19-jul 31 13.00 

vrijdag 26-jul 32 13.00 

zondag 28-jul 33 10.00 zondagochtendrit

vrijdag 02-aug 34 13.00 een groep, aansl.barbecue

vrijdag 09-aug 35 10.00 4e dagrit 13.00  korte middagrit 30 km

vrijdag 16-aug 36 13.00 

vrijdag 23-aug 37 13.00 

zondag 25-aug 38 10.00 zondagochtendrit

vrijdag 30-aug 39 13.00 

vrijdag 06-sep 40 13.00 

vrijdag 13-sep 41 10.00 5e dagrit 13.00  korte middagrit 30 km

vrijdag 20-sep 42 13.00 

zondag 22-sep 43 10.00 ochtend-/herfstrit/barbecue 

vrijdag 27-sep 44 13.00 

zaterdag 28-sep 45 13.00 Ride for the Hospice 

vrijdag 04-okt 46 13.00 

vrijdag 11-okt 47 10.00 6 e dagrit / pannenkoeken 13.00  korte middagrit 30 km

vrijdag 18-okt 48 13.00 

vrijdag 25-okt 49 13.00 sluitingsrit, 1 groep 18.00  afsluitend etentje

vrijdag 8 november 1ste winterbijeenkomst (aanvang 13.00 uur)

vrijdag 13 december 2e winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur)

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

De laatste jaren is de ontwikkeling dat de 
activiteiten binnen de vereniging steeds 
meer door de leden worden gedragen. 
Vroeger was het zo dat er een paar toer-
leiders waren en een paar mensen die alle 
zaken binnen de vereniging regelden. Die 
tijd ligt achter ons.
Om de nieuwe lijn door te trekken naar 
het clubblad heeft bestuur recent de re-
dactie van het clubblad versterkt.
De redactie bestaat nu uit: Hans School-
derman, Remco Elberts, Linda van 
Rooijen, Rob Grift, Lisette van der Niet, 
Tanneke Brouwer-Popkens, Andrea van 
Mill en mijzelf.

De redactiecommissie van het clubblad is 
begin mei begonnen met een nieuwe aan-
pak. Wij hebben besloten voor de bijzonde-
re ritten telkens een deelnemer te vragen 
een stukje voor het clubblad te schrijven 
over zijn of haar ervaring. 
Mijn ervaring tot nu toe is dat mensen wat 
aarzelend zijn als zij gevraagd worden; 
“maar ik kan niet schrijven”; “ik weet niet 
wat ik moet schrijven”; “ik ben niet zo 
goed in spelling”. Echter, mijn ontdekking 
is dat de mensen die de uitdaging hebben 
aangenomen heel goed blijken te kunnen 
schrijven! Wij zijn echt verrast! Lees dit 
nummer en ontdek het zelf. En, als je ge-
vraagd wordt; laat je door jezelf verrassen!
Ook vinden wij het fijn als je zorgt voor 
een paar foto’s. Dat verlevendigt de tekst.
Foto’s van de desbetreffende rit zijn na-
tuurlijk het leukst. Kun je zelf geen foto’s 
maken, dan is er wellicht iemand van de 
andere deelnemers die dit al doet. 

Je kunt deze foto’s dan opvragen. Natuur-
lijk mogen het ook andere fiets gerela-
teerde foto’s  zijn. Ook hier ontdekken wij 
graag het talent binnen de club.

Behalve dat wij mensen vragen staat 
het je natuurlijk vrij zelf een artikel in te 
leveren over iets wat te maken heeft met 
fietsen. Graag zelfs! Heb je bijvoorbeeld 
een leuke fietsvakantie gehad en wil je 
dat delen met de club, of heb je een goed 
artikel gelezen over goede voeding, kom 
er gerust mee.
En natuurlijk blijven wij artikelen van de 
“vaste” schrijvers op prijs stellen.

Om het schrijven te vergemakkelijken 
hebben wij de richtlijnen op een rijtje 
gezet:

• Sluitingsdatum copy: 22 juni
•  Stuk graag mailen aan: redactieclub-

blad@wtchouten.nl Linda van Rooijen 
beheert dit emailadres. 

•  Bij voorkeur maximaal 4 pagina’s A5 
inclusief foto’s. Dit is ongeveer 4000 
tekens of 740 woorden (zie links onder 
in het scherm bij Word).

•  De tekst graag aanleveren als platte 
tekst zonder opmaak.

•  Foto’s graag apart van de tekst aanleve-
ren, dus niet in de tekst plakken. Graag 
minimaal 2 foto’s.

•  Zijn er geen foto’s van de tocht, dan 
mag je gerust andere leuke foto’s m.b.t. 
het fietsen bijvoegen.

De richtlijnen zullen ook op de site worden 
gezet.  Wij laten ons graag verrassen!
Namens de redactiecommissie 
Rina Roelfs
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De Fietsende Vlinder
nummer 125 – juni 2013

Juni
1 Wil  Roos R
3 Ton van Bennekom T
4 Richard  Seijs T
6 Johan  Mulders R
7 Ger  Kroes T
8 Luuk  Brand T
18 Martin van de Koekelt T
19 Peter  Buizer T
19 Sjoerd van Geelen T
22 Jacco  Goes T
22 Jacques  Fontaine T
22 Elly de Boer T
23 Marjol  Rodenhuis T
23 Maurice  Damen T
23 Jan  Winkel T
23 Cor  Sturkenboom R
24 Arie van Miltenburg R
25 Margo van Beest T
26 Marnix  Weusten T

26 Remy  Thijssen T
27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R
27 Ron van Rosmalen T
27 Thea  Nieuwenhuizen T
28 Adrie  Hardeveld R
28 Tjalling ten Hove T
30 René  Janssen T
     
Juli
2 Freek de Poel T
5 Gertjan van Rhee T
6 Bas van Leesten T
9 Betty de Coo-Bos R
9 Jacco  Kersbergen T
10 Monika van Ierland T
11 Frank van Ramselaar T
12 Jan  Berlang T
13 Gerard  Huitsing T
13 Chris  Smith R
14 Aris  Willems T

15 Loes  Smits R
16 Jos  Jongeling T
16 Nico  Knippers T
17 Rien van Es T
18 Gert-Jan  Wenting T
19 Willy van Tessel R
21 Bert  Kuitems T
21 Henk  Draaijer T
21 Robin  Horeman T
22 Nico van Vulpen T
22 Peter  Verhallen T
23 Auke Johan  Moor T
23 Leon  Schutte T
25 Erik  Beek T
25 Truus  Lensen-van de Lee R
28 Hanneke  Wttewaall T
28 Patrick  Burger T
31 Corry  Vernooij R
31 Paul  Disse 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 april 2013
Peter Kramer (19.09.1978)
Niels ten Horn (01.01.1985)
Cédric Hofman (14.05.1978)
Michiel Verbruggen (08.12.1971)

Sjoerd van Geelen (19.06.1990)
Michiel Dissel (07.10.1978)
Lyda Toebes (03.03.1960)
Erik Schermer (13.10.1972)
Geert Veenstra (15.04.1968)

Aantal Mannelijke Recreantleden 19

Aantal Vrouwelijke Recreantleden 48

Jongste Man 19-06-1990(23)

Jongste Vrouw 01-12-1985(28)

Oudste Man 26-03-1923(90)

Oudste Vrouw 14-05-1927 (86)

Jongste Mannelijke Toerlid 19-06-1990 (23)

Jongste Vrouwelijke Toerlid 01-12-1985 (28)

Oudste Mannelijke Toerlid 22-01-1938 (75)

Oudste Vrouwelijke Toerlid  22-01-1950 (63)

Jongste Mannelijke Recreantlid 06-06-1952 (61)

Jongste Vrouwelijke Recreantlid 11-08-1953 (60)

Oudste Mannelijke Recreantlid  26-03-1923 (90)

Oudste Vrouwelijke Recreantlid 14-05-1927 (86)
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Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar
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