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De Fietsende Vlinder
nummer 127 – september 2013

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 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 inleverdatum voor de bladen
nr. 128  28 september en nr. 129 16 
november

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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32 jaar

Van de voorzitter

Zijn wij, toerfi etsers, echt van die onbe-
houwen schreeuwers die iedere gewone 
fi etser van de weg af brullen? Als je de 
media mag geloven, dan is dat zo. Als ik 
mij de ritten van de afgelopen tijd voor de 
geest haal dan herken ik dat beeld niet. 
Toch hebben wij als nette toerfi etsers toch 
ook last van de negatieve beeldvorming. 
De vraag is: wat is hieraan doen? 

De NTFU heeft al een paar stappen gezet. 
Er zijn gedragsregels voor toerfi etsers 
uitgebracht. Volgens mij houden we ons 
hier aardig aan, maar het kan zeker geen 
kwaad om hier nog eens bij stil te staan 
en elkaar er tijdens het fi etsen op aan 
spreken. En, om te laten zien dat we nette 
toerfi etsers zijn, kunnen we de groene 
NTFU-ventieldopjes op onze ventielen 
schroeven.
De NTFU voert verder al langer een lobby 

om toe te staan dat snelle fi etser het 
fi etspad mogen verlaten om op de weg te 
fi etsen als dat veiliger is. Dat zou pas echt 
een oplossing zijn, maar voordat dat reali-
teitszin duurt het nog wel even.

Blijft de vraag: wat kunnen we er zelf 
aan doen? Uit gesprekken met familie, 
vrienden en collega’s werd mij duidelijk 
dat vooral inhalende roepende fi etsers die 
onverwacht achter je opdoemen tot erger-
nis leiden. Als ik in zo’n gesprek uitleg dat 
de kreet “BINNEN!” vooral voor onze eigen 
veiligheid is en niet om iemand van de weg 
te schreeuwen dan ontstaat er wel enig 
begrip. Dus zelf uitleggen aan niet-toer-
fi etsers wat en waarom we iets roepen kan 
helpen. En misschien moeten we voortaan 
beschaafd  twee keer bellen voordat we  
“BINNEN!” roepen? 

De voorzitter
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Van de toercommissie

Terwijl ik dit stukje typ zit ik op het zon-
nige terras in Predazzo, één van de vele 
geslaagde evenementen van dit jaar. Het 
seizoen zit er alweer voor een groot deel 
op. De herfstsrit met BBQ is al op 22 
september. Maar we zijn er nog niet. Er 
zijn natuurlijk de gewone wekelijkse rit-
ten waar bij we dit jaar meer toerleiders 
hebben dan andere jaren. We krijgen nog 
‘Hoe fit is Houten?’ (zie stukje elders in 
dit blad). Er komt nog een Teuto waarvoor 
zich heel veel leden hebben aangemeld. 
En er komt nog een open tocht op 28 
september.

Die laatste tocht, die we Toertocht 
Kromme Rijnstreek hebben gedoopt, heb-
ben we met veel bombarie aangekondigd 
op de NTFU site. We hebben er zelfs twee 
sterren voor gekregen en daarmee zijn 
we op 28 september de enige tocht met 
zo veel sterren. Dat moeten we nog wel 
even waarmaken. De afstanden zijn 20, 
40, 70, 100 en 140 km. We vinden dat we 
als grote club best een grote toertocht op 
onze naam kunnen zetten. Daar hebben 
we natuurlijk weer de steun van alle leden 
voor nodig. Dat kan door te helpen met 
uitzetten of met het ophalen van de pijlen, 
maar ook door zelf mee te doen en wat 
vrienden mee te vragen. Jullie lezen er 
nog meer over op de site.

Vanaf oktober gaat er natuurlijk weer van 
alles gebeuren zoals spinnen, moutainbi-
ken op zondagochtend en fietsen op de 
weg op zondagochtend. Jullie lezen er 
meer over elders in het blad. En dan de 

echt verre toekomst: het Vianden-week-
end in 2014 is op 22-24 juni. Zet alvast 
maar in je agenda.

Groeten, Martijn Kamer-
mans, mede namens de 
rest van de toercom-
missie (Jeroen Piket, 
Peter Broere en Jan van 
Veldhuizen)

Hoe fit is Houten?

Op 14 september werkt de WTC mee aan 
het evenement “Hoe Fit Is Houten?”. Dit
wordt door sponsor Piazza Sports georga-
niseerd in samenwerking met de
Gemeente Houten en de meeste clubs op 
en rond de Kruisboog. Ook aanbieders
van ‘sportzorg’ zoals podo- en fysiothera-
peuten en diëtisten zullen zijn
vertegenwoordigd. De deelnemende ver-
enigingen zullen een infostand bemensen,
zo ook de WTC. De verenigingen bieden 
daarnaast een diversiteit aan leuke en
sportieve activiteiten aan die fitheid of 
behendigheid testen. Denk aan
bungy run, bike run, beachvolley en der-
gelijke. Let op de informatie in de
Houtense pers. Het belooft een afwisse-
lende en leuke middag (13:00 tot 17:00
uur) te worden, dus zorg dat je er bij 
bent!

Groet, Peter Broere
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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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Oude Dorp • Plein 8 • 3991 DK Houten • T 030 63 51 146
E info@vandort-wijnspecialist.nl • www.vandort-wijnspecialist.nl

HEROPENING Van Dort Wijnspecialist!!

Wij zijn klaar met verbouwen, komt u 
kijken hoe mooi het is geworden?

Spetterende heropening vanaf
23 augustus met speciale acties en 

proeverijen! 

o.a. 5 Euro korting bij een besteding 
aan wijn v.a. 30 euro t/m zaterdag 31 
augustus. (bij inlevering van deze advertentie,1 
per klant)

Diverse kelderrestanten: 2e � es halve 
prijs. 30 & 31 augustus 10 % korting 
op Single Malt Whisky’s en onze 
Houtense Neuten.

Diverse nieuwe wijnen met extra korting!

Vrijdag 30 augustus Wijn feest op ons 
terras op de braderie & wijnproeverij in 
onze nieuwe winkel. 

5 EURO

5 EURO

EXTRA
KORTING! 

EXTRA
KORTING! 
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Senioren driedaagse

Maandag 8 juli: Lage Lan-
den fietstocht
Maandagmorgen 10.00 uur 
zijn er 25 personen aanwe-
zig in het clubhuis om met 
Elly en Riet mee te fietsen. 
Het is de eerste dag van 
onze senioren driedaagse 
en het is stralend weer. 
We gaan via het kanaal 
naar Nieuwegein en door 
het park naar Poelzicht 
voor een kopje koffie (of 
iets anders?). We werden 
gastvrij ontvangen en heb-
ben heerlijk op het terras  
gezellig onze eerste pauze 
gehouden. Hierna zijn wij 
met het fietspontje naar 
Vianen gevaren en over de 
dijk,  wat erg mooi fietsen 
is, zijn wij naar het pontje 
bij Ameide gefietst. Het 
was erg warm en zon-
nig maar met een kleine 
pauze tijdens het wachten 
op het pontje was iedereen 
tevreden.

Na de tocht naar de  over-
kant hebben we daar op 
het recreatieterrein onze 
boterham opgegeten. Naar 
wat wij ons herinnerden 
van jaren terug waren 
er veel meer bankjes en 
picknicktafels. Zijn die in 
de loop der jaren ver-

gaan? Maar ja, het was 
toch een fijne plaats om 
even te rusten en te re-
laxen. Na een flinke pauze 
weer opgestapt en via de 
dijk naar Jaarveld en daar 
naar beneden naar Lopi-
kerkapel. Langs erg mooie 
tuintjes en ook smalle 
fietspaden waar wij een 
lange rij vormden kwamen 
we bij de Rode Leeuw om 
nog wat te drinken. Ook 
hier weer lekker buiten in 
de tuin, waar we aardig 
uit de zon konden zitten, 
want het was erg warm. 
Na deze pauze weer op-
gestapt en via Tull en ‘t 
Waal langs de Kanaaldijk 

en door Schalkwijk rich-
ting Houten gefietst, waar 
we nog gezellig  even 
zijn gaan zitten voor een 
drankje. We werden verrast 
door Loes (die vlak bij het 
clubhuis even was afge-
haakt om “iets te halen”) 
die ons allemaal op een 
ijsje trakteerde i.v.m. haar 
verjaardag. Dat was voor 
iedereen heel welkom 
met deze warmte. Met 55 
km een fijne dag  gehad. 
Iedereen bedankt voor de 
gezelligheid. Elly en Riet  
  
Woensdag 10 juli: Kersenrit  
Er waren die morgen 26 
mensen en dat  vonden 
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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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wij erg fijn. Opgesteld 
en geteld gingen we de 
rit aanvaarden. Stukje ‘ t 
Goy en daarna naar Wijk, 
waar we gezellig koffie 
thee of wat anders gedron-
ken hebben. Er heerste 
een gezellige stemming. 
Daarna de pont over en 
richting Kerk-Avezaat. Waar 
wij vriendelijk ontvangen 
werden met koffie, thee, 
appelsap en melk. Allemaal 
fijn onze lunch genoten bij 
kersenboomgaard van Jan 
Steenis. Toen konden ie-
dereen kersen (die heerlijk 
waren)  proeven en kopen. 
Met een voldaan gevoel 
en een groet van Jan wij 
weer op de fiets. Was wel 
een beetje zwaar trappen 
vanwege die kersen (ha ha 
ha geintje). Op het plein 
in Beusichem een sapje 
of iets anders gedronken. 
Daarna naar de 2de pont 
voor de oversteek over de 
Lek. Over de dijk naar huis 
maar dat viel een klein 
beetje tegen vanwege de 
tegenwind. Maar na 55 
km zijn we er allemaal 
gekomen en met een heel 
voldaan gevoel. Dit was de 
kersenrit van Gerry en Ria

vrijdag, 12 juli: eindelijk  
Tienhoven:
Aan mij Gerrit, werd steeds 
gevraagd om nog eens de 

route te fietsen richting 
Tienhoven.
Deze werd deze één keer 
gefietst in juli 2006 met 
prachtig weer. De 2e keer 
is een poging gedaan in juli 
2007, welke afgebroken 
moest worden i.v.m. vre-
selijke onweersbuien. Op 3 
augustus 2008 werd er we-
derom een poging gedaan 
ook deze ging GOED FOUT, 
het regende steeds en op 
de Westbroekse  Binnen-
weg was de regen zo erg 
hard , dat ook deze poging 
is gestaakt.

Maar vrijdag 12 juli 2013 
is hij wel gelukt HOERA !!! 
Er waren 25 deelnemers. 
Heel even had het iets 
geregend, maar dat mocht 
geen naam hebben. Wel 
was het frisjes, dus jasjes 
aan. De koffiestop werd ge-
daan in Groenekan bij het 
tenniscentrum. Na de stop 
gingen wij vol goede moed 
verder en met diverse rust-

stopjes kwamen wij op de 
plek voor de lunchpauze. 
Hier konden wij achter een 
heuvel heerlijk uit de wind 
zitten en op ons gemakje 
lunchen. Nadat de buikjes 
weer lekker gevuld wa-
ren, zochten wij de fietsen 
weer op en gingen richting 
Maartensdijk, alwaar wij de 
middagstop hielden bij Peet 
en waar v weg naar de 
fietsclub waar wij aankwa-
men met 60 km op de tel-
ler en wij werden begroet 
door de deelnemers van de 
middagrit. Gerrit en Bep.

Die middag fietsten er nog 
9 recreanten met Joop 
mee voor een korte route 
naar de Ouwe Koestal in 
Driebergen. 

Na afloop troffen de 2 
groepen elkaar in het 
clubhuis voor een nazit 
met een gezellig hapje en 
drankje als afsluiting van 
deze senioren driedaagse.
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Spinnen bij Piazza 
Sports deze winter 

Veel clubleden spinnen in 
de winter. Dit is een leuke 
en sportieve manier om de 
winter net zo fit weer uit te 
komen als dat je er in ging. 
Voor wie het niet kent: 
Spinning is een indoor 
fietstraining in groepsver-
band. Tijdens de 60 mi-
nuten durende les neemt 
de “instructor” jou mee in 
een trainingsrit waarbij je 
- met enige fantasie - met 
de groep bergen beklimt 
en waarbij pittige sprints 
worden uitgevochten. De 
opzwepende muziek en 
dito aanwijzingen zorgen 
ervoor dat je je helemaal 
laat gaan.

Piazza Sports, shirtsponsor 
van de club, biedt WTC 
Houten-leden weer zes 
maanden sporten aan voor 
de prijs van vijf. Verder 
rekent Piazza geen in-
schrijfkosten voor nieuwe 
deelnemers. 

Zie hieronder de details 
van het aanbod van Piazza 
Sports en de inschrijfpro-
cedure.
Eén keer per week spinnen 
kost € 160 voor 26 les-
sen, ingaande 23 septem-
ber 2013. Gemiste lessen 
kunnen tot 1 april 2014 
worden ingehaald. 
Onbeperkt spinnen kost 
€ 235 voor de periode van 
23 september 2013 tot 
1 april 2014.

De arrangementen zijn 
inclusief het gebruik van 
sauna, het Turkse stoom-
bad en de infraroodcabine.
Aanmelden doe je via de 
WTC-website bij “Inschrij-
ving ritten”. Vermeld daar 
of je één keer per week of 
onbeperkt wilt spinnen.
Vervolgens dien je het ge-
heel vooraf te betalen aan 
de balie van Piazza Sports, 
uiterlijk op 10 oktober 
2013.
De WTC-ers die voor het 
eerst bij Piazza komen 
hoeven geen inschrijfgeld 
te betalen. Voor het pasje 
moet wel gewoon € 10 
borg worden betaald.

Op de donderdagavond 
staat Robin weer gepro-
grammeerd met lessen 
gericht op de serieuze én 
gezellige fietser. Maar ook 
bij de andere instructeurs 
is het heerlijk spinnen, op 
diverse niveaus. Houdt 
voor het lesrooster de 
website van Piazza Sports 
in de gaten. 
 
Tot ziens bij Piazza! 

Jeroen Piket
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MTB Clinic met Piazza Sports

In de heuvelige bossen bij Leersum ligt 
een mooi parcours voor de mountainbike 
en een goede basis voor een clinic. WTC 
Houten verzorgde op verzoek van sponsor 
Piazza Sports voor het vierde jaar op rij 
een MTB clinic. 12 deelnemers en twee 
vrijwillige WTC-instructeurs stonden aan 
de start. Enkele deelnemers beschikten 
over huurfietsen die in Leersum verkrijg-
baar waren.
De opzet was dat er tijdens de rit op 
geschikte plaatsen iets wordt verteld over 
het mountainbiken, waarbij tips gege-
ven worden om obstakels in de route te 
overwinnen. Na een kort stukje infietsen 
begon dit met een eerste klimmetje, 
waarvan het meest steile gedeelte een 
uitdaging kan zijn. Dat bleek, want enkele 
deelnemers moesten van de fiets af (en 
afstappen is ook een kunst). Na wat oefe-
nen kwam iedereen boven.
Vervolgens volgden afdalen, remmen, 
bochten rijden, balans en wheelie (of toch 
het optillen van het voorwiel), waarbij een 
ieder op zijn eigen niveau de oefeningen 
kon invullen. Ongemerkt stonden we bij 
de vaste route van Amerongen. Het noor-
delijke deel van deze route bleek voor 
enkele deelnemers ook conditioneel al 
voldoende uitdaging te bieden, maar om-

dat de circa 7 km vrijwel in eigen tempo 
werd gereden was dit voor iedereen goed 
te doen. De droge zanderige ondergrond 
en enkele steilere klimmetjes werden 
overwonnen, evenals wat gesprokkelde 
stammetjes waar de fietsen met wat oe-
fenen vlot overheen werden gehopt.
Teruggekomen bij de start begon de pret 
pas: de Tombe van Nellestein biedt ook 
voor de meer geharde biker een mooie 
plek om zijn kunnen te testen. De deelne-
mers werden veilig door de klim geloodst 
(eerst via de minder steile klim aan de 
zijkant, maar later probeerden enkelen 
het regelrecht via de steile zijde). Ook de 
afdaling via een hobbelige bostrap bleek 
voor het grootste deel van de groep geen 
echt probleem meer.
Na zo’n 3 uur kon iedereen weer tevreden 
en met zo’n 18 km in de benen huis-
waarts keren. Conclusie is dat de clinic 
goed is geslaagd: de deelnemers hebben 
grenzen verlegd en hebben meer vertrou-
wen in het mtb-en en hun eigen kunnen. 
Afstand is niet bepalend voor de lol die 
je kunt hebben. Andere conclusie is dat 
mountainbiken in de zomer toch wel veel 
leuker is dan het gebruikelijke koudmod-
derworstelen in de winter. Probeer het!
Peter Broere
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Swingen op het WTC feest

Beste toerfietser,
Je bent nog volop aan het fietsen en 
het einde van het seizoen is nog niet in 
zicht. Noteer toch alvast zaterdagavond 
9 november a.s. in je agenda voor het 
WTC feest met swingende live muziek. Jij 
en jouw partner zijn van harte welkom! 
Als je partner niet mee fietst bij de WTC 
dan is dit voor hem of haar een mooie 
gelegenheid om iets te proeven van de 
sfeer bij de club. 

Vriendelijke groet,
Monika van Ierland,
Ralph Jacobs,
Bert Scheepbouwer
Peter Maarleveld   

Sleutelbeenbreuk Gert-Jan 
Wenting

Afgelopen zondag 1 september kwakte 
Gert-Jan tegen het asfalt. Hij zocht zoals 
altijd een eigen route en zag daarbij een 
richel over het hoofd. Wij zochten hem 
maandagavond op in zijn huis aan de 
Bakkersgilde. ‘Het gebeurde zo ontzettend 
snel‘, vertelde de verbouwereerde pechvo-
gel in de deuropening. ‘Woensdag word ik 
geopereerd in het Diakonessenziekenhuis 

in Utrecht maar over drie weken hoop ik 
weer op de fiets te zitten.’ Hij vertrouwde 
ons verder nog toe dat het erg onhandig 
is om alles met een hand te moeten doen. 
Wij raden eventueel bezoek dan ook aan 
om hem geen hand te schudden maar 
een zacht klopje op de linkerschouder te 
geven.
Wij wensen Gert-Jan een voorspoedig 
herstel toe.



13

De Fietsende Vlinder
nummer 127 – september 2013

Limburgs mooiste 
2013

In de jaren negentig ge-
start als toerversie van 
de Amstel Gold Race, 
heeft Limburgs Mooiste er 
voor gekozen een eigen 
klassieker met ieder jaar 
nieuwe routes aan te 
bieden. Dit zijn routes met 
vaak onbekende beklim-
mingen en veel verrassen-
de, autovrije wegen. Vei-
ligheid, beleving, en 
sportiviteit staan voorop. 
 
Tussen 06.00 en 11.00 uur 
gaan zo’n 16.000 fietsre-
creanten op weg  om één 
van de 11 verschillende 
routes af te leggen. Daar-
mee is Limburgs Mooi-
ste één van de grootste 
fietsevenementen op deze 
aardbol. Door een slimme 
keuze van starttijden en 

verschillende routes rijd je 
niet in de drukte. 
 
Je kunt kiezen uit moun-
tainbike of racefiets. Dit 
jaar waren de omstandig-
heden goed te noemen, 
droog en een temperatuur 
van 18 graden. Samen met 
Peter Broere en Jacco Goes 
zaterdagmorgen vroeg 
vertrokken naar Zuid Lim-
burg (startplaats Heerlen). 
Peter en Jacco gingen voor 
de 110 km ATB en ik had 
mij ingeschreven voor de 
wegversie 175 km (1967 
hoogtemeters), met de 
mogelijkheid om te swit-
chen naar 150 km.
De rode lus route(175km) 
gaat door Duitsland, België 
en Zuid-Limburg. Pleis-
terplaatsen zijn Vaals, 
Noorbeek, Gulpen en 
Heerlen.  Met klimmetjes 
zoals o.a. de Rohrberg, 

Vaalserberg, Buesdal, 
Grensheuvel, Loorberg, 
Cauberg, Vrouwendelweg, 
Zwarte Brugweg biedt de 
route een fijn gevarieerd 
aanbod om je lekker op uit 
te leven. Onderweg kwam 
ik Ton Mulders en Joost van 
der Poel tegen. Nadat ik 
de 175km verreden had, 
kwam ik aan het eind van 
de middag Peter en Jacco 
na hun tocht weer tegen. 
‘s Avonds hebben we heer-
lijk Italiaans gegeten in 
Heerlen.

Zuid Limburg tot de vol-
gende keer! Dit zal voor 
ons de mh2d  zijn (21 en 
22 september 2013) voor 
een nieuwe ronde bikefun. 
Dan stap ik weer op de 
mountainbike.

Rick v.d. Kuil



14

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

Start Looptraining

Ook dit jaar is er gedu-
rende de herfst en winter 
weer looptraining op de 
dinsdagavond. Op dinsdag 
1 oktober om 20:00 uur is 
de eerste training die start 
vanaf het clubhuis.
Het hardlopen is een 
uitstekende manier om 
gedurende de winter lek-
ker buiten je conditie bij te 
houden en het kost maar 
weinig tijd! Afgelopen jaren 
is de belangstelling om in 
de winter een uurtje met 
elkaar te lopen geweldig  
toegenomen. Dat is prettig 
want zo heeft iedereen wel 
een loopmaatje dat in zijn/
haar tempo loopt.

De training op dinsdag-
avond ziet er als volgt uit;
•  De eerst tien minuten 

wordt er rustig ingelo-
pen om de spieren op te 
warmen

•  Daarna rekken en strek-
ken en een intervalloop

•  De minder geoefende lo-
pers gaan terug naar het 
clubhuis

•  Met de geoefende lopers 
wordt vervolgens een 
duurloop van ongeveer 
een half uur gelopen

•  Het tempo van de groep is 
zodanig dat iedereen kan 
meekomen
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Na afloop is er gelegenheid om het vochttekort aan te vullen in ons clubhuis. Graag wil 
ik iedereen uitnodigen om het eens te proberen!

Trainingsschema om vanaf vandaag alvast voor jezelf te oefenen; 
week 1 Training 1 3x (5 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen) 
 Training 2 3x (7 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen) 
week 2 Training 1 3x (8 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen) 
 Training 2 15 min hardlopen 
 Training 3 3x (9 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen) 
week 3 Training 1 3x (10 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen) 
 Training 2 20 min hardlopen 
 Training 3 3x (11 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)

Hardlooptempo moet een comfortabel, rustig tempo zijn. Vergeet niet de warming up 
en de cooling down.

Let op: Vanaf 1 oktober
Iedere Dinsdagavond Looptraining
Van 20:00 tot 21:00 uur, vanuit het clubhuis
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Recreantenversla-
gen

Inleiding
Het weer is in deze periode 
eindelijk sterk verbeterd, 
zodat er weer meer recre-
anten deelnamen aan de 
fietsritten. Soms werden 
er zelfs tropische tempera-
turen bereikt. We kunnen 
terug kijken op leuke ritten 
en natuurlijk ook op de 
senioren driedaagse medio 
juli. Ook de dagtocht in 
augustus, met goed weer, 
was geslaagd. We heb-
ben ook enkele nieuwe 
leden kunnen begroeten. 
Het grootste deel van ons 
fietsjaar zit er al weer op, 
maar we rekenen na-
tuurlijk nog op een mooi 
najaar! Riet en Elly
 
Vrijdagmiddag 21 juni:
Na een paar warme mooie 
dagen was het weer deze 
vrijdag net even iets min-
der. Maar fietsen gingen 
we toch, de route was im-
mers al uitgezet Het bleef 
gelukkig droog. Er namen 
in totaal twintig recrean-
ten deel, waarvan twaalf 
met de korte route en acht 
met de lange route mee 
gingen.
 

Gerry en Tanneke leidden 
de lange route op weg 
naar Doorn. Via Werkho-
ven onder het tunneltje 
door naar Beverweerd 
en daar linksaf naar de 
Langbroekerdijk. Bij de 
driesprong linksaf  de 
Sterkenburgerlaan op, 
aan het eind daarvan 
rechtsaf, de Gooijerdijk en 
dan helemaal doorfietsen 
richting Doorn. Via de San-
denburgerlaan kwamen we 
in Doorn en zijn daar naar 
het centrum gereden om 
wat te drinken. Het res-
taurantje daar had zulke 
lekkere gebakjes dat we 
de verleiding niet konden 
weerstaan en een lekker 
gebakje hebben gegeten. 
Daarna weer terug en 
even voorbij het Huis van 
de Duitse Keizer rechtsaf 
via het bos naar Houten. 
Het was al met al een 
lekker tochtje van 40 km. 
Gerry en Tanneke

Riet en Elly waren de voor-
rijders van de korte route 
en kozen voor een “rondje 
Houten”  via de noord-
kant (Houtens Bos enz.) 
met een koffiestop op het 
Golfterrein langs het Am-
sterdam Rijnkanaal. Daar 

binnen komen was geen 
probleem want Riet had 
een muntje. Het naar bui-
ten gaan leverde wel even 
problemen op, maar lukte 
gelukkig toch. Daarna via 
de zuidkant (’t Goy) terug 
naar het clubhuis.  

Het had weer de hele 
ochtend geregend, maar 
in de middag het leek 
wat droger te worden. Er 
waren slechts dertien re-
creanten naar het clubhuis 
gekomen, waarvan er drie 
een lange route wilden 
fietsen. Besloten werd in 
ieder geval gezamenlijk te 
starten (in de hoop dat het 
droog zou blijven en dat 
was gelukkig zo), zodat de 
drie die een lange route 
wilden fietsen onderweg 
konden afhaken voor een 
grotere afstand. Herman 
reed voor en leidde ons 
via Fort Jutphaas, langs 
winkelcentrum City Plaza 
naar het Anthonius Zie-
kenhuis voor een korte 
pauze op de bankjes voor 
het ziekenhuis. Daarna via 
een fietspad richting Park 
Oude Gein en door het 
park langs de A2 naar de 
Petanque club in Nieuwe-
gein voor een koffiestop. 
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Dat was een prima locatie. 
Daarna via Blokhoeve 
terug naar Houten. Uit-
eindelijk kwamen we toch 
gezamenlijk weer in het 
clubhuis voor een gezel-
lige afsluiting.

Zondagochtend 30 juni 
De laatste zondag van de 
maand, hadden we onze 
gebruikelijke zondagrit. 
Om 10.00 uur startten we 
met zeventien recreanten 
voor een tochtje van 30 
km via De Uithof naar De 
Biltse Hoek. Het weer was 
prima, maar helaas niet 
goed genoeg om buiten 
te zitten. We kregen een 

apart hoekje in het (ver-
der lege) restaurant. Na 
de koffiestop via Zeist en 
Rhijnauwen terug naar het 
clubhuis voor een gezellig 
afsluitend drankje.

Vrijdagmiddag 5 juli De 
zomer is begonnen met 
een opkomst van maar 
liefst 41 recreanten! 
Zoveel hebben we er 
dit jaar nog niet gehad. 
25 van hen gingen mee 
voor de lange route met 
Greet en Tanneke rich-
ting Wijk bij Duurstede. 
Via het fietspad langs het 
Amsterdam – Rijnkanaal 
over de Schalkwijkse brug 

naar Schalkwijk gefietst, 
daarna via de Tetwijkse-
weg, Tull en ‘t Waal naar 
de Lek, daar over de dijk 
met zijn prachtige Hol-
landse vergezichten naar 
Wijk bij Duurstede. Daar 
wilden we wat drinken. 
Gewoonlijk doen we dat 
bij de Engel op de markt. 
Maar toen we langs de 
molen in Wijk reden, za-
gen we dat daar nog volop 
zitplaats was en zijn we 
daar neergestreken. Het 
was er heerlijk toeven op 
dat terras zo lekker in het 
zonnetje. Terug ging het 
via Cothen en ’t Goy weer 
naar het clubhuis. Het was 
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een gezellige rit van 45 km.

Riet en Elly kozen met 
zestien recreanten voor 
een rit richting Schalkwijk. 
Bij de Kakelvers werd de 
koffiestop gehouden, gezel-
lig lekker in de tuin in de 
zon! Daarnaast werden de 
nodige kersen en andere 
lekkere dingen ingeslagen 
voordat we terug gingen 
naar Houten.
 
Vrijdagmiddag 12 juli zie 
seniorendriedaagse

Vrijdagmiddag 19 juli Het 
was mooi weer en wij 
vertrokken in een groep, 
omdat Fridolin van de Lecq 
onderweg foto’s zou maken 
voor de cover van het club-
blad. Met 38 deelnemers 
was de groep groot en 
hebben we hem in drieën 
gesplitst. We moesten ech-
ter dicht bij elkaar blijven 
omdat Fridolin met de auto 
vooruit was gereden om fo-
to’s te maken. Dat gaf af en 
toe wel wat oponthoud voor 
het overige verkeer, maar 
gelukkig alleen het eerste 
uur. Het was wel een mooi 
gezicht omdat de meeste 
fietsers het clubshirt aan 
hadden. Onze tocht ging 
via de Binnenweg, Rijs-
bruggerweg, Achterdijk en 

Burgweg naar Odijk, Via 
Singel en Zeisterweg naar 
Driebergen. Bij de Hoofd-
straat hebben we afscheid 
genomen van achttien fiet-
sers die voor een kortere 
route onder leiding van Elly 
en Riet kozen. Zij gingen 
koffie drinken bij  Hoender-
daal in Driebergen en via de 
Langbroeker Wetering en 
Beerschoten terug naar het 
clubhuis.
 
Twintig fietsers gingen 
verder met als voorfietsers 
Arie en Bart en staken de 
Hoofdstraat over (Zeist), 
richting Arnhemse Boven-
weg . Op de Arnhemse 
bovenweg gingen wij linksaf 
tot de Prinses Margrietlaan. 
Deze volgden wij tot het 
bordje Soesterberg/Auster-
litz. Hier via bospaden tot 
het centrum van Soester-
berg gefietst. Onze kof-
fiestop was bij het Wapen 
van Soesterberg aan de 
Rademakerstraat. Via de 
Prof Lorentzlaan over de 
snelweg (A28) via de Ver-
lengde Slotlaan, Slotlaan en 
Slot Zeist naar Bunnik en 
via Rijnauwen, Fort Vechten 
en het Houtense bos naar 
het clubhuis. Hier arriveer-
den wij tegen vijven met 
bijna 40 km op de teller.
Arie van Miltenburg

Vrijdagmiddag 26 juli
Na ongeveer 3 weken stra-
lend mooi weer, met het ge-
volg dat de laatste 5 dagen 
eindigden in een heuse hit-
tegolf, was er juist vandaag 
slecht weer voorspeld. De 
dag begon bewolkt warm 
en benauwd en in de och-
tend viel er al een regenbui, 
dat friste wel lekker op. 
Maar de vraag was natuur-
lijk wat het weer in de mid-
dag zou gaan doen? Eerst 
maar eens de buienradar 
raadplegen. Die voorspelde 
alles wat je op je fietstocht 
niet wilt meemaken, regen, 
onweer, hagel; ongeveer 
alles behalve sneeuw was 
mogelijk. Om 12.30 uur zag 
het weer er goed uit dus 
toch maar naar het clubhuis 
want als voorrijders heb 
je toch bepaalde verplich-
tingen. We zijn om 13.00 
uur met tien personen met 
goede moed vertrokken 
met An en Gerda als voor-
rijders richting Schalkwijk. 
Bij Culemborg zijn we de 
Lek overgestoken om ver-
volgens richting Everdingen 
en Hagestein te fietsen. 
In Hagestein werden we 
ontvangen door Neeltje 
Verweij in haar Theetuin. 
Zij serveerde koffie / 
thee met cake en lekkere 
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Sapjes. Na lekker uitgerust 
te zijn en nog even het 
gebruik van de W.C. te heb-
ben gemaakt vervolgden 
we onze weg naar Vianen. 
We waren verbaasd over 
het mooie weer, de buien-
radar zat er helemaal naast 
(gelukkig maar).Na Vianen 
zijn we, onder protest, eens 
niet met het pontje maar 
over de brug gegaan.  Maar 
dat werd weer ruimschoots 
goed gemaakt door in 
Vreeswijk te stoppen voor 
een ijsje op het terras aan 
het water. Daarna zijn we 
via de Beatrix Sluizen en  
Schalkwijk de kortste weg 
naar huis gefietst. Door het 
extra stoppen waren we 
wat aan de late kant terug 
bij ons clubhuis. Enkele 
dames gingen gelijk door 
naar huis i.v.m. hun “Happy 
hour” op het Sandelhout. 
Uiteindelijk waren we nog 
maar met drie dames over 
bij het clubhuis, we zijn 
maar niet meer naar binnen 
gegaan voor ons borreluur-
tje. Het was al laat genoeg. 
We hebben een fantastische 
rit gehad met 45 km op 
de teller en bijzonder mooi 
weer. Iedereen bedankt 
voor hun bijdrage aan een 
fijne rit. An en Gerda.
 
Voor de korte route kozen 
14 recreanten, die o.l.v. 

Joop en Wim een “rondje 
Houten” fietsten. Voor 
de koffiestop kwamen zij 
terecht bij het Rustpunt aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal 
aan de Veerwagenweg bij 
Hanny van Doorn. Daar was 
het heerlijk ontspannen aan 
het water. Via Houten-Zuid 
weer richting het clubhuis. 
Na een kort drankje weer 
vertrokken we voordat de 
lange groep was gearri-
veerd.

Vrijdag 2 augustus 
En dan een barbecue met 
tropische temperatuur
Het verschil in weer is 
dit jaar op de vrijdag wel 
extreem. Terwijl we ons 
de eerste maanden steeds 
afvroegen of het fietsen 
wel kon doorgaan, omdat 
er zoveel neerslag was en 
de temperaturen erg laag 
waren, werd onze vrees  

dat de barbecue “in het 
water zou vallen”  toch wer-
kelijkheid. Niet omdat het 
regende of koud was, maar 
omdat de temperaturen 
zo hograden) dat het niet 
verantwoord was buiten te 
gaan zitten.  
’s Ochtends om 9.00 uur 
verzamelden zich zo’n tien 
recreanten om de voorbe-
reidingen te treffen. Een 
viertal heren zetten de tent 
op en een zestal dames 
maakten de salades en zet-
ten de tafels klaar. 43 re-
creanten hadden zich voor 
deze barbecue opgegeven. 
Maar voorafgaand hier-
aan eerst een fietstocht! 
Ondanks de warmte en de 
waarschuwingen waren 
er toch 26 recreanten om 
13.00 uur naar het club-
huis gekomen om een 
(weliswaar korte) route te 
fietsen. Riet en Elly waren 
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de voorrijders en via Odijk 
ging het richting theetuin 
De Oude Koestal in Drie-
bergen waar we heerlijk in 
de schaduw een drankje 
konden drinken. Daarna 
via Beverweerd weer terug 
naar Houten. Rond 16.00 
uur en 25 km op de tel-
ler waren we terug in het 
clubhuis, waar net de slager 
arriveerde met het vlees, 
sausjes enz. en waar al 
enkele recreanten klaar 
stonden om dat alles verder 
te begeleiden. De sala-
des werden uit de koeling 
gehaald en alles werd op 
het klaargemaakte buffet 
uitgestald. Dat betekende 
wel wat minder ruimte om 
te zitten, maar dat werd 
goed opgelost, met hier en 
daar het bord op schoot. De 
barbecue stond buiten in de 
tent en daar was het meer 
dan tropisch warm. On-
danks de warmte werd het 
een gezellig gebeuren.
Riet en Elly 

Dagtocht vrijdag 9 augustus 
richting Montfoort, Oude-
water Altijd spannend hoe 
zal het weer worden, vooral 
met een dagtocht. Het zag 
er ’s morgens redelijk uit 
en het is heel erg meege-
vallen. Regelmatig hebben 
we het zonnetje gezien en 

we hebben het de hele dag 
droog gehouden en weinig 
last van de wind gehad.
Om 10.00 uur gestart met 
22 mensen wat erg mee 
viel. De laatste tijd was de 
animo voor de dagtochten 
wel wat minder.
Via Nieuwegein naar IJs-
selstein, naar Marnemoende 
gefietst en daar heerlijk op 
het terras (met uitzicht op 
de Hollandse IJssel)  koffie 
of thee gedronken.  Daarna 
via Blokland, door de 
weilanden, naar Montfoort 
waar we aan de Hollandse 
IJssel onze lunch gebruik-
ten.  Hier zijn we met 15 
personen verder gefietst en 
de rest is met Elly als voor-
rijdster teruggegaan.
Door Linschoten en dan 
langs de Lange Linschoten 
naar Oudewater waar we 
op een terrasje iets hebben 
gedronken en sommigen 
een ijsje hebben gegeten. 
Door Oudewater langs 
mooie gebouwen, via Wil-
leskop en over een nieuw 
fietspad langs de Hollandse 
IJssel weer naar Montfoort. 
Daarna via Achthoven en 
Nieuwegein, waar we hele 
mooie poppen in de tuin 
zagen staan bij bijna elk 
huis aan de Nedereindse-
weg (waarschijnlijk voor 
het Oogstfeest) terug naar 

het clubhuis waar we met 
65 km op de teller aankwa-
men en de andere groep 
nog op ons zat te wachten. 
Zij hadden 50 km gefietst. 
Een mooie tocht was het. 
We kregen veel lof toege-
zwaaid. Carla en Gerry

Alie & Riet gaan om 13.00 
uur opstellen want er zijn 
nog 17 mensen om te 
fietsen voor de middag rit 
met dit fijne fietsweer. We 
zijn rustig van start gegaan 
over de Rietdijk naar Werk-
hoven van daar naar Odijk 
voor een rondje. Vandaar 
richting Bunnik bij het 
Wapen hebben wij heerlijk 
op het terras iets gebruikt. 
Vervolgens via Rijnauwen 
en een deel van de Uithof 
langs het Theehuis naar de 
Weg van de Wetenschap en 
bij de Koningsweg is Bea 
naar huis gegaan. Wij weer 
door naar Mereveld waar 
we rechts af zijn gegaan 
om over de brug over de 
Snelweg naar de Waaiense-
dijk  en toen weer naar het 
Houtense Bos en naar het 
clubhuis. Met 30 Km was 
het een gezellige rit. Alie & 
Riet
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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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Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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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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Randje Utrecht,

29 juni heb ik meegefietst 
met de tocht van 160 km 
genaamd randje Utrecht. 
Toen ik deze tocht op de 
site van de WTC zag dacht 
ik: “die wil ik wel meerij-
den”. Maar ik dacht hier ook 
een typefout te zien, het 
moet volgens mij “rondje 
Utrecht zijn!”. 

Ik zal me eerst even voor-
stellen ik ben Wim van Es-
schoten bouwjaar 1947 en 
sinds april van dit jaar lid 
van WTC Houten. Ik ben in 
juni 2012 eigenlijk met het 
fietsen met een (2e hands) 
racefiets begonnen en dat 
beviel me zo goed dat ik in 
september een nieuwe fiets 
heb aangeschaft.
Na een gesprek met een 
clublid begreep ik dat 
rondje toch inderdaad 

randje moest zijn, weer wat 
geleerd dus. De avond voor 
de tocht heb ik flink aan de 
pasta gezeten om me zo 
voor te bereiden. Zoveel 
kilometers had ik nog nooit 
in één dag op de fiets ge-
reden.

29 juni half acht verzame-
len in het club gebouw. Er 
waren 17 inschrijvers voor 
deze tocht; vier voor de 
tocht van 245 km en der-
tien voor de 160 kilometer. 
Uiteindelijk gingen er 13 

van start; 11 voor 160 en 
twee voor de 245 kilometer. 
Het weer was goed, met 
weliswaar een beetje veel 
wind, maar gezien de vo-
rige dag (waarbij het bijna 
de hele middag en nacht 
regende) mochten we niet 
klagen. 
Kwart voor acht vertrokken 
we. Maria had de route op 
haar Garmin staan, maar 
die bleek helaas niet te 
werken. Gelukkig wist Ron 
van Rosmalen de weg en er 
waren nog een paar rijders 
die deze mooie rit al meer-
dere keren hadden gereden 
en die het ook wel wisten!

De route ging door 
Schalkwijk en via de Lekdijk 
richting Schoonhoven. Op 
de dijk volop tegenwind en 
op verzoek van Martijn zijn 
we met een aantal gaan 
rouleren; een soort waaier-
rijden waarbij Martijn het 
tempo van draaien aangaf. 
Werkte dus prima. Een stuk 
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voor Schoonhoven gin-
gen we de dijk af richting 
Woerden en waar we de 
wind van opzij kregen. Voor 
Woerden bij Linschoten 
hadden we helaas te maken 
met een kleine valpartij 
waar Maria bij betrokken 
was. Op een smalle weg 
kwam ons een auto met de 
nodige snelheid tegemoet, 
waarbij er in de groep 
noodgedwongen moest 
worden geremd. Gelukkig 
liep het allemaal goed af 
met uitzondering van wat 
schaafwonden, een zere 
kuit en een scheve derail-
leur. Maria gaf nog onthutst 
aan dit de eerste keer in 15 
jaar was, en hopelijk laatste 
de keer.

We gingen verder richting 
Zegveld en de Meije en 
in deze prachtige omge-
ving van de Nieuwkoopse 

plassen naar Woerdense 
Verlaat. Na in De Hoef kof-
fie te hebben gedronken en 
voldoende te zijn uitgerust, 

waarbij sommigen zichzelf 
op appelgebak trakteerden, 
moesten we volgens plan-
ning richting Abcoude. Na 
in de buurt van Mijdrecht 
nog een lekke band te heb-
ben gekregen (die heel snel 
was gerepareerd) waren 
we de route kwijt. Na op de 
plattegrond langs de weg te 
hebben gekeken en enige 
discussie in de groep gin-
gen we niet via Abcoude en 
Driemond naar Nigtevecht 
want daar zouden de pan-
nenkoeken volgens Maria 
op ons wachten. We had-
den een alternatieve route 
gevonden via Loenersloot 
en een lang stuk langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal 
naar Nigtevecht. Uiteinde-
lijk bleek dat de pannen-
koeken niet in Nigtevecht 
waren maar in Vreeland. 
We moesten dus nog een 
stukje door fietsen maar 

het was allerzins de moeite 
waard. Inmiddels begon de 
zon lekker te schijnen en 
we kwamen bij een schit-

terend (pannenkoeken) 
restaurant waar we heerlijk 
buiten op het terras van het 
lekkers konden genieten. 
Maria en Ron; prachtlocatie, 
klasse!

Maar ja we moesten hierna 
toch weer op de fiets en 
het opstarten viel zeker 
niet mee. Maar de mooie 
omgeving langs de Loos-
drechtste plassen deed dit 
snel vergeten. Via Nieuw 
Loosdrecht kwamen we in 
Hollandse Rading, hier was 
de splitsing voor degenen 
die voor de tocht van 245 
kilometer hadden gekozen. 
Wij gingen via Maartens-
dijk, Groenekan, De Bilt 
naar Houten.
Ik denk dat we allemaal wel 
een beetje moe maar vol-
daan waren van deze mooie 
rit randje Utrecht en laten 
we er maar van uitgaan dat 
we volgend jaar hetzelfde 
randje weer kunnen rijden. 
Maria en Ron bedankt voor 
de organisatie en dat jullie 
tourleider wilde zijn.
Sportieve groet, Wim van 
Esschoten
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Cafe-Restaurant–Zalen “De Engel”
In het gezellige Oude Dorp in Houten

 

Nieuw in ons restaurant 
 Proeverij

‘‘De hemelse 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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Fietsen van Oosten-
rijk naar Italië

Tijdens het Vianden week-
end vroeg Wibo mij een 
stukje te schrijven over 
het weekend. Nu ging ik 
een krappe week later al 
met vakantie en van uitstel 
komt al snel afstel. Het is 
dan niet leuk om nee te 
moeten zeggen, maar Leon 
heeft bereidwillig deze taak 
op zich genomen, waarvan 
we zijn verhaal in het laat-
ste clubblad hebben kunnen 
lezen. Ik had me op dat 
moment voorgenomen dan 
een verhaaltje te schrijven 
over onze vakantie, maar 
hield dat wijselijk voor me. 
We wilden dit jaar weleens 
een soort fietsvakantie. Om 
allereerst misverstanden te 
voorkomen, als ik het heb 
over Maria dan bedoel ik 

mijn echtgenote. Niet onze 
gewaardeerde secretaris 
Maria S. te H. We hadden 
nog al een paar wensen. 
Maria vindt fietsen leuk, 
maar bergen beklimmen 
is niet aan haar besteed; 
vlak terrein dus. Daarnaast 
zoveel mogelijk kans op 
mooi weer. Tja, dan moet je 
wel wat verder dan Bun-
nik. Eindigen aan een meer 
waar we dan nog een aantal 
dagen willen blijven. Zou 
Noord-Italië wat zijn? Als 
ik echter aan Noord-Italië 
denk, dan zie ik alleen maar 
bergen voor me en niet van 
die kleintjes ook. Nu had 
ik een hele tijd geleden er-
gens iets gelezen over een 
mooie vlakke fietsroute van  
Oostenrijk naar Italië. Dan 
is Internet toch maar weer 
handig. Uiteindelijk hadden 

we een route gevonden van 
Nauders in Oostenrijk naar 
Verona in Italië waarbij je 
langs het Gardameer komt. 
Dat leek ons wel wat. Maar 
ja, is dat dan wel allemaal 
zo vlak zodat het ook voor 
Maria leuk blijft? Bij Nau-
ders ligt de Reschchenpas. 
Als je in Nauders start met 
fietsen, heb je de Reschen-
pas dan al gehad of moet 
je die dan nog met de fiets 
bedwingen? Dat was ons 
niet geheel duidelijk. En de 
tijd begon ook een beetje 
te dringen. Als we nog op 
vakantie willen, moeten 
we wel wat gaan regelen. 
Toen zagen we op faceboek 
(ook wij zijn tegenwoordig 
modern) het verhaal van 
Wibo van zijn fietstocht 
vanuit Houten naar het 
Gardameer. Overnachten 
in Nauders en van daaruit 
over het mooiste fietspad 
van de wereld naar het 
Gardameer. Je volgt dan de 
rivier de Adige die bij Vene-
tie de zee in stroomt. Om 
in Nauders te komen ga je 
met de auto de Reschenpas 
over.  Nauders was dus het 
startpunt van onze fietsva-
kantie. We kwamen daar 
op zondag aan en vielen 
met onze neus in de boter: 
de finish van de drielanden 
Giro. Leuk om even mee te 
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maken. Wie er gewonnen 
heeft is me overigens ont-
gaan, het was volgens mij 
wel een Oostenrijker. Vanuit 
Nauders hebben we over-
nacht in Silandro, Merano, 
Bolzano, Trento en Arco. 
Nauders ligt op zo’n 1500 
meter hoogte waar de rivier 
de Adige zijn oorsprong 
vindt. In feite ga je dus zo’n 
beetje vals plat naar bene-
den, een hele lange afdaling 
zullen we maar zeggen. 
De hoogteverschillen die je 
onderweg tegen komt zijn 
te verwaarlozen. Met een 
fiets met derailleur is het 
goed te doen. Nu moet ik 
wel zeggen dat die Adige in 
Nauders me wel een beetje 
tegenviel. Het is niet meer 
dan een greppel. De Linge 
is dan een grote rivier, 
maar dat wordt al gauw 
anders. Met watervallen en 
al wordt hij steeds breder 
en verandert hij in een 
brede, snelstromende rivier. 
De Linge is dan maar een 
slootje. Voordat je vanaf 
Nauders de Italiaanse grens 
passeert, fiets je langs een 
groot stuwmeer waarbij 
een kerktoren uit het water 
steekt. Dat Italianen niet 
helemaal te vertrouwen 
zijn, is geen nieuws. Om 
hun eigen voeten droog 
te houden bouwden ze op 

eigen grond een stuwdam. 
Het gevolg was wel dat het 
Oostenrijkse dorpje Graun 
grotendeels onderwater 
liep. De boven het water 
uitstekende kerktoren is 
daar het bewijs van. Het 
verhaal gaat, dat de getrof-
fen bewoners nooit schade-
loos gesteld zijn, wat jaren-
lang tot spanningen heeft 
geleid. De route gaat voor 
95 procent over het fiets-

pad. Het landschap zie je 
langzamerhand veranderen. 
Van veel fruit met appels 
en peren naar wijngaarden 
en nog meer wijngaarden, 
kiwi’s, cypressen, palmbo-
men etc. Je fietst door een 
prachtige natuur en je fietst  
langs verschillende dor-
pen en stadjes met mooie 
kerken en kastelen, die een 
bezoek waard zijn. Glurns 
is bijvoorbeeld het klein-
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ste stadje van de Alpen 
met zo’n 880 inwoners en 
vindt zijn oorsprong in de 
16e eeuw. Het  is vrijwel 
authentiek gebleven. Me-
rano is een stad met veel 
groen en prachtige land-
huizen. Merano is qua taal 
ook zo’n beetje de grens. 
Tot Merano wordt toch 
nog veel Duits gesproken. 
Vanaf Merano moet je 
het in het Italiaans zien 
te redden. Bolzano is de 
grootste stad en ook de 
hoofdstad van de provin-
cie. Nu waren wij daar 
al eens geweest maar 
om die stad te bezichti-

gen moet je wel de tijd 
nemen. Trento is vooral 
bekend van de vele histo-
rische panden en kerken 
met fresco’s. Het eindpunt 
van onze fietstocht  was 
voor ons Arco, je verlaat 
daar de rivier de Adige, 
die zoals gezegd via 
Verona en Venetië de zee 
instroomt. Arco is een his-
torisch plaatsje met vele 
leuke restaurantjes en ligt 
zo’n vier kilometer van het 
Gardameer. Daar zijn we 
nog zes dagen gebleven 
en hebben van daaruit 
de omgeving nog wat 
verkend. Je kunt bijvoor-

beeld ook een stuk langs 
Gardameer fietsen en dan 
met de boot teruggaan. 
Er zijn genoeg opstap-
plaatsen. In Arco vielen 
we wederom met de neus 
in de boter. Daar was de 
finish van de Transalp. In 
zeven dagen fietsen ze 
887 km. 18.900 hoogte-
meters en 20 passen. Dat 
is iets heel anders dan ons 
relaxte fietstochtje. De 
terugreis naar Nauders, 
waar onze auto stond, 
hebben we gedaan met 
een busje met de fietsen 
op een aanhanger. 
Jan Winkel
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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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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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GPS op je smartphone

Ik ben op zoek gegaan naar een goede 
GPS-app voor op de smartphone. Voor 
de iPhone vond ik MotionX-GPS de beste. 
Deze app kost 89 eurocent en tijdens 
het Vianden weekend heb ik vastgesteld 
dat hij precies doet wat ik wil, en meer. 
Dat wil zeggen:hij kan de route die je 
rijdt opnemen en maakt daar dan een 
GPX-bestand van (GPX is een gebruikelijk 
bestandsformaat voor geografische data). 
Je kunt de route dan nog eens rijden of 
achteraf terugzien hoeveel hoogtemeters 

je maakte of hoe hard je ging en je kunt 
de route via mail of social media delen 
met anderen;hij kan een vooraf geladen 
route (die iemand je heeft gemaild of 
die je zelf maakt en/of downloadt via 
bijvoorbeeld www.gpsies.com) weerge-
ven, waarbij natuurlijk ook jouw actuele 
positie wordt weergegeven zodat je weet 
of je goed rijdt.
Het bovenstaande is ook tegelijkertijd 
mogelijk. Dat is handig als je een be-
paalde route volgt, bijvoorbeeld eentje 
tijdens zo'n clubweekend, maar waarvan 
je tegelijkertijd ook jouw actuele snel-
heden en hoogtemeters wilt opslaan en 
terugzien.
Het benodigde Open Street Map kaartma-
teriaal downloadt je legaal gratis. Dit kun 
je het beste in een wifi-omgeving doen, 
want via het mobiele datanetwerk kan 
dat een dure grap worden. Om je tele-
foon niet onnodig vol te maken zet je al-
leen het kaartmateriaal op je telefoon dat 
je nodig hebt, dus bijvoorbeeld een cirkel 
van 75 km rond Houten, Luxemburg en 
je vakantiebestemming, en dat alles met 
het door jou gewenste detailniveau. Dat 
laatste kan voor wandelaars of skiërs na-
melijk anders liggen dan voor fietsers.

Het fijne is dat je - omdat je alles via 
je smartphone doet - erg flexibel bent. 
Iemand mailt je spontaan een route en je 
kunt hem rijden Of je bent op je camping 
en je kijkt via je telefoon op een site als 
www.gpsies.com of er nog wat te interes-
sants te fietsen of wandelen valt in de 
buurt, en met een simpele beweging van 
je wijsvinger heb je de route geladen.
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Geen minpunten? Jawel: je kunt van de 
route die je volgt niet live het hoogtepro-
fiel zien, je weet dus niet precies hoelang 
die beklimming nog duurt. En, je moet 
zuinig zijn met je batterijlading. Dus voor 
het fietsen goed opladen en dan tijdens 
het fietsen wifi, Bluetooth, dataverkeer 
en de andere apps uitzetten. Bellen en 
sms-en kan dan nog wel. Op die manier 
kom je een heel eind.

Je moet wel iets kopen waarmee je je te-
lefoon op je stuur vastzet, maar daar zijn 

mooie en waterdichte oplossingen voor.
De app kan veel meer dan ik hier be-
schreef maar behoefte daaraan had ik 
nog niet. Belangrijker is het dat je op 
de weg blijft kijken, ondanks de fraaie 
schermvormgeving.

We kunnen elkaar op de hoogte houden 
over dit onderwerp via de rubriek Fiets-, 
GPS-techniek op het Forum. Wellicht 
vindt iemand een mooi alternatief voor 
Android-gebruikers.
 
Jeroen Piket
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La Marmotte 2013

De voorbereiding
Zes deelnemers hadden we 
als WTC in de Marmotte dit 
jaar: Ad Nieuwenhuizen, 
Frank van Ierland, Peter de 
Laat en ondergetekende als 
viertal met standplaats Ho-
tel Au Bon Acceuil; Gerard 
de Waard en Marcel van 
Echteld met Cycle Tours 
op de camping in Bourg 

d’Oisans. Ik doe hier ver-
slag van de vier. 

Het was allemaal begonnen 
met een eentweetje tussen 
Peter en Frank tijdens een 
Mockingrit. Zij reden na-
melijk al eens de Marmotte 
en hadden het gevoel dat 
het beter kon. Beide zijn 
dit jaar 59 en zouden met 
compensatie in de catego-

rie voor 60-66 vallen. Dat 
betekende goud bij 9 uur 
en 27 minuten, een half 
uur winst. De ambitie voor 
goud was afgelopen januari 
al uitgesproken en daar 
werden medefietsers bij ge-
zocht en heel veel getraind. 

Zo kwamen we op 30 juni, 
een week voor de Mar-
motte, in Frankrijk aan. 
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(Over de sfeer in het hotel 
heb ik op de website al 
een verslag gedaan). We 
verkenden dagelijks een 
stuk van het parcours: 
maandag Glandon, dinsdag 
Galibier heen en weer (wat 
mij betreft de mooiste dag), 
woensdag zo snel mogelijk 
Alpe d’Huez op, en donder-
dag een toeristische route. 
Tijdens die klimmen bleek 
dat Ad een klasse apart 
was en overal ver vooruit 
als eerste boven kwam. De 
overigen waren aan elkaar 
gewaagd en eindigden in 
wisselende formatie altijd 
binnen een paar minuten 
(behalve op ‘de dag’ zelf 
overigens). Deze krachts-
verhouding betekende 
voor mij in een jongere 
leeftijdcategorie hoe dan 
ook zilver. Ik besloot op 
voorhand niet op tijd maar 
voor de medaillekleur zilver 
te gaan.

De nervositeit liep door 
de week heen behoorlijk 
op en iedereen had zijn 
manier om daar mee om te 
gaan. Ad en ik bleven wat 
onderkoeld: “Je moet ge-
woon hard trappen en dan 
zie je wel”. Peter en Frank 
filosofeerden urenlang over 
de hoeveelheid gelletjes en 
koeken en op welke plek 

je dat zou moeten opeten. 
Een meesterzet, zo bleek 
later, was het maken van 
een tijdschema. We reken-
den uit op welke tijdstip je 
waar zou moeten zijn voor 
het goudschema van Frank 
en Peter. 10.00 u Glandon, 
12.30 u Telegraphe, 14.30 
u Galibier, 16.00 u terug 
aan de voet van de Alp.

Deel 1 koersen 
Zaterdag was de grote 
dag. Om 7.00 stonden we 
vooraan in ons vak klaar. 
Het ‘gedoe’ van zo’n koers 
was voor mij de reden om 
weer in te schrijven. Met 
duizenden in een vak, de 
nervositeit, macht in de 
benen, zin om er tegen aan 
te gaan. Met honderden 
tegelijk vlogen we de ruim 
10 km vlakke weg op naar 
de voet van de Glandon. 
“We gaan rustig starten”, 
hadden we elkaar plechtig 
beloofd. Nee dus! Als jonge 
honden vlogen Ad, Peter en 
Frank voor me uit. Ik moest 
onder in de beugels. Ik zag 
Ad aanpikken bij een snel 
peloton. Na de voet van de 
Glandon heb ik hem niet 
meer gezien. Hij reed zijn 
eigen koers. En hoe.

Frank, Peter en ik zaten de 
eerst tijd bij elkaar. Wel in 

eigen tempo de Glandon 
op. Een massa fietsers over 
de hele breedte van de 
weg. Wij reden in clubshirt 
en dat leverde veel reacties 
van landgenoten op. De 
zon scheen, een lang lint 
gekleurde renners door de 
bossen. Ik nam zelfs tijd 
om al fietsende met de iP-
hone een filmpje te maken.

De afdaling van de Glandon 
was geneutraliseerd en dat 
was maar goed ook, want 
die is heel steil en bochtig. 
Net onder de top ston-
den veel renners met een 
lekke band. Verder helaas 
een paar ambulances voor 
valpartijen. Schaafwonden 
vermoed ik. Wat goed was, 
en beter dan vroeger, dat er 
op alle gevaarlijke punten 
vrijwilligers stonden om te 
waarschuwen. Onder aan 
de Glandon gingen we weer 
met drieën de mat over de 
koers in, voor het 20 km 
lange deel door het dal naar 
de voet van de Telegraphe. 

Dat is een drukke weg die 
je maar het best zo snel 
mogelijk kan afhandelen. 
Daar werd het echt koersen. 
Er werden verschillende 
pelotons geformeerd die 
langs elkaar heen schoven. 
Een hele kunst is dat als een 
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snel peloton langs een lang-
zaam gaat, met daarnaast 
het gewone verkeer. En niet 
ongevaarlijk. Aanzetten 
als de weg omhoog loopt, 
bij elkaar blijven als je een 
langzamer peloton passeert, 
niet het verkeerde wiel 
kiezen en wat duwen als het 
zo uitkomt. Zelf ben ik hier 
behoorlijk behendig in en dit 
vind ik echt de lol. Ik volgde 
een brigade van een stuk of 
acht Italianen in gele shirts. 
Peter zat op een gegeven 
moment voor op kop van 
het peloton. Helemaal fout 
met die harde warme tegen-
wind. Ik riep hem toe toen 

ik met de Italianen passeer-
de en hij sloot achter aan bij 
Frank en mij. Gezamenlijk 
kwamen we aan bij de voet 
van de Telegraphe. 

Toen was ieder voor zich. De 
temperatuur was ondertus-
sen opgelopen tot boven de 
30 graden. De omschakeling 
van groot mes naar klein 
viel me tegen. Toch te diep 
gegaan in het dal? Ik zag 
Peter en Frank voor me uit 
rijden en liet ze gaan. Zij 
hadden een gouden missie 
te vervullen waar ze het 
hele voorjaar voor getraind 
hadden. Mijn dag voltrok 

zich vanaf dat punt minder 
heroïsch. Ik ging van koer-
sen over naar overleven.  

Deel 2 overleven  
Het was al rond de 30 
graden. De benen gingen 
nog wel, en het tempo bleef 
erin, maar echt lekker liep 
het niet. Ik zag het aan 
mijn hartslagmeter. In de 
afzink naar Valloire at ik 
nog een appel en een koek 
en dat was het laatste dat 
ik die dag binnen zou hou-
den. Op de Galibier werd 
het allengs lastiger, maar 
gelukkig wel wat frisser 
door de hoogte.
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Een van mijn oplossin-
gen als het minder gaat is 
om sommetjes te maken. 
Galibier 16 km klim, Alpe 
d’Huez 13 km, en 50 km 
tussenstuk met alleen maar 
dalen en een paar kilome-
ters klimmen. Per saldo 
gunstig dus. Ik was over 
de helft, het aftellen was 
begonnen. Ik tuurde het 
dal in naar het lint renners 
dat slingerend de berg op 
kwam. Een prachtig gezicht. 
Ik stopte zelfs om er een 
stukje film van te maken. 

Een veeg teken. Als je echt 
voor een tijd rijdt doe je dat 
niet. Ik zag de eerste ren-
ners uitgeblust en overver-
hit in de berm liggen. Ook 
niet echt inspirerend. 

Op de top bij de ravitail-
lering van het hotel bleef 
ik treuzelen. Ik kletste met 
iemand die ik in het hotel 
had ontmoet. We lieten ons 
fotograferen door de hotel-
baas. Daarna mocht ik de 
Galibier af de 50 km afzink 
in. Ik herstelde enigszins en 
het wielrengevoel kwam zo-

waar terug. Warme tegen-
wind, dus een wiel gekozen, 
en verder strak dalen. 
Onder aan Alpe d’Huez 
bleek dat ik maar een 
kwartier achter was op het 
goud-schema van Peter 
c.s., voor mij royaal in de 
zilver marge. Dan toch 
maar de Alp op. Het was 
wel erg warm daar, ge-
voelstemperatuur ver in 
de 30.

Ik ben nog een paar keer 
gestopt. Wijdbeens met ge-
bogen hoofd over het stuur, 
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zoals profs op tv doen 
(maar die doen dat na de 
koers niet tijdens). In bocht 
16 had ik een crisis en daar 
heb ik getwijfeld of ik wel 
door zou gaan. Een tele-
foontje met Ad, die boven 
net over de meet was hielp 
me er bovenop. “Je hebt 
het ergste gehad.”

Om me heen kroop een 
lang lint renners in stilte 
omhoog. De hitte!! Tus-
sen bocht 10 en 9 heb je 
van die nissen waar een 
waterval naar beneden stort 
in een put onder de weg. Ik 
zag daar een fiets gepar-
keerd, zonder renner. Die 

bleek halfnaakt in de nis 
onder de waterval te staan. 
Wat mensen niet doen voor 
wat afkoeling. Even ver-
derop in een van die brede 
haarspeldbochten zaten wel 
20 renners in de schaduw 
naast elkaar op het randje  
uit te puffen. 

Niet iedereen zat kapot 
overigens. Een jong Frans 
stel kwam gezellig bab-
belend voorbij. Een hoog 
startnummer, laatste vak. 
Zij hadden het rustig aan 
gedaan en energie over. 
Zij waren uitzonderingen. 
Eigenlijk iedereen zat er-
door. Na de meet hoorde ik 

dat Peter, die een heel stuk 
voor me uit reed even hard 
af zat te zien als ik. Tussen 
bocht 2 en 3 zag ik bij de 
fotograaf de tijd. Tot mijn 
stomme verbazing zat ik 
nog op zilverschema. Niet 
meer stoppen dus. Tot de 
meet alles uit de kast.

Ik kwam dood over de 
streep. Voor mijn kamera-
den geen fraai beeld. Zij 
vingen me gebroederlijk 
op. Peter pakte mijn fiets 
om de chip in te wisselen 
en het diploma te halen. Ad 
scharrelde snel colaatje op. 
Ik hoorde dat ze allemaal 
goud hadden. Missie vol-
bracht. En na een uur, als 
je weer bijgekomen bent, is 
het lijden vergeten. 
Mooi om weer gedaan te 
hebben. 

De oogst 

3x goud
Ad  8.35 uur
Frank  8.58 uur 
Peter  9.21 uur 

3x zilver
Marcel  9.18 uur
Gerard  9.34 uur
Ronald  10.31 uur

Ronald Gorter
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ACTIVITEITEN RECREANTEN 2013

maandag 08-jul 28 10.00 uur  1e rit senioren driedaagse
woensdag 10-jul 29 10.00 uur 2e rit sen.dried. (kersen)
vrijdag 12-jul 30 10.00 uur 3e rit sen.dried. (nazit)13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 19-jul 31 13.00 uur
vrijdag 26-jul 32 13.00 uur
zondag 28-jul 33 10.00 uur zondagochtendrit
vrijdag 02-aug 34 13.00 uur een groep, aansl.barbecue
vrijdag 09-aug 35 10.00 uur 4e dagrit 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 16-aug 36 13.00 uur
vrijdag 23-aug 37 13.00 uur
zondag 25-aug 38 10.00 uur zondagochtendrit
vrijdag 30-aug 39 13.00 uur
vrijdag 06-sep 40 13.00 uur
vrijdag 13-sep 41 10.00 uur 5e dagrit 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 20-sep 42 13.00 uur
zondag 22-sep 43 10.00 uur ochtend-/herfstrit/barbecue fietsclub
vrijdag 27-sep 44 13.00 uur
zaterdag 28-sep 45 13.00 uur Ride for the Hospice 
vrijdag 04-okt 46 13.00 uur
vrijdag 11-okt 47 10.00 uur 6 e dagrit / pannenkoeken 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 18-okt 48 13.00 uur
vrijdag 25-okt 49 13.00 uur sluitingsrit, 1 groep 18.00 uur 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.

vrijdag 23-aug 37 13.00 uur
zondag 25-aug 38 10.00 uur zondagochtendrit
vrijdag 30-aug 39 13.00 uur
vrijdag 06-sep 40 13.00 uur
vrijdag 13-sep 41 10.00 uur 5e dagrit 13.00 uur 

korte middagrit 30 km
vrijdag 20-sep 42 13.00 uur
zondag 22-sep 43 10.00 uur ochtend-/herfstrit/ 

barbecue fietsclub
vrijdag 27-sep 44 13.00 uur
zaterdag 28-sep 45 13.00 uur Ride for the Hospice 
vrijdag 04-okt 46 13.00 uur
vrijdag 11-okt 47 10.00 uur 6e dagrit / 

pannenkoeken 13.00 uur 
korte middagrit 30 km

vrijdag 18-okt 48 13.00 uur
vrijdag 25-okt 49 13.00 uur sluitingsrit, 1 groep 

18.00 uur afsluitend 
etentje
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Verjaardagen

September 
 2 Jelle Hoogendoorn T
 3 Henk van der Kuil T
 3 Roelie vanwsink-Franke 
T
 6 Lex Goudswaard T
 9 Ad Nieuwenhuizen T
 10 Erik Koot T
 10 Arie Vergeer T
 10 Henny Hogerhorst T
 10 Klaas Otten T
 11 Thijs Jansen T
 11 Wim van Esschoten T
 14 Jeroen Kemerink T
 15 Theo Vernooij T
 16  Bep Hardeveld -  

Goedh R
 17 Henk van Leusden T
 18 Harry van Wijk T

 20 Joop van Schaik R
 20 Ine Vermeer T
 21 Gerrit Hardeveld R
 22  Tanneke Brouwer Pop-

kens R
 23 Greet Diks - Bouwman 
R
 23 Laurens Gijsbers T
 24 Jelleke de Vries T
 24 Jos Adamzek T
 24 Rob Grift T
 25 Ron Herman T
 26 Wim van der Schaft T
 26 Jo Pasman R
 28 Maarten Schimmel T
	30	 Marcel	Diepstraten	 T

Oktober	
	 1	 Jan	Goes	 R
	 1	 Willy	Thijssen-van	Riet	 R
	 2	 Michael	Pullens	 T
	 7	 Michiel	Dissel	 T
	 7	 Arjan	Rademaker	 T
	12	 Brigitte	van	Barneveld	 T
	13	 Erik	Schermer	 T
	13	 Fernand	van	Drenth	 T
	14	 Frank	van	Ierland	 T
	15	 Tim	Sullivan	 T
	17	 Riek	Beldman	 R
	18	 	Jeanne	van	Buren	-		

Schuurman	 R
	25	 Kees	van	der	Sloot	 T
	26	 Pim	Linschooten	 T
	26	 Jan	van	de	Kraak	 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
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Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE

600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE

600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE


