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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
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
nr. 130 op of voor 6 januari

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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Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

Bericht van de voorzitter

Het is herfst, dat zal niemand zijn ont-
gaan. Nat, koud, bladeren op de weg en 
heel soms een bleek zonnetje. De vereni-
ging lijkt zich aan het voorbereiden op de 
winterrust. Er wordt nog steeds gefietst 
en gelopen, maar zo langzamerhand 
wordt de harde kern van de winterbui-
tensporters wel zichtbaar. Tegelijkertijd 
wordt er ook al hard gewerkt aan een 
vliegende start in het voorjaar. Binnen 
wordt het drukker. Voor spinnen moet je 
op tijd binnen zijn om een nog plek te 
kunnen vinden. Kortom, de winterrust is 
relatief. 
Naast al het gesport gebeuren er ook 
andere dingen. We hebben een geslaagd 
feest van de toerleden achter de rug 
(meer dan 40 feestgangers, waarvan vrij 
veel ook op de dansvloer), met dank aan 
de feestcommissie die voor mooie live 
muziek en lekkere hapjes had gezorgd. 
Het clubhuis heeft zijn halfjaarlijkse 
schoonmaak net achter de rug. Dat is 
hard nodig na een intensief zomerseizoen 
en een afsluitend feest. Zoals altijd zor-
gen de recreanten er voor dat de binnen-
boel er weer piekfijn uitziet, maken de 
toerleden de buitenkant schoon (zie foto) 
en Ton schrobt als kers op de pudding 
altijd de vloer. De commissies beginnen 
aan de voorbereiding van de activiteiten 
van volgend jaar. Het bestuur is bezig om 
met de sponsoren te kijken of ze zich na 
2015 ook weer aan de vereniging willen 
verbinden. Kortom, net als in de natuur 
gebeurt er in herfst en winter meer dan 
je direct ziet, en in het voorjaar staat er 
dan ineens weer een mooi programma 
klaar. 

Wat je inmiddels wél kunt zien is het 
effect van de lobby-acties die vooral Piet 
de Boer en Peter de Laat zijn begonnen 
tegen de betonblokken op de fietspaden. 
Aanleiding was het ongeluk van Thea, die 
erg ongelukkig tegen zo’n blok aan fietste 
en haar knie en been brak. Inmiddels zijn 
op diverse fietspaden de betonblokken 
door de gemeente al weggehaald. Een 
mooi resultaat dat het fietsen in Houten 
weer een stukje veiliger maakt. 
En ook de actie voor een bijdrage aan het 
Houtens Erf voor trapondersteuning voor 
de duofiets loopt goed. Inmiddels hebben 
17 leden samen al 25 dozen wijn besteld 
en moet er zelfs nieuwe aanvoer uit 
Frankrijk worden geregeld. Bestellen kan 
nog steeds. Je hoeft er niet eens zelf wijn 
voor te drinken, want Sint of Kerstman 
kunnen ook wijn weggeven. 
En tot slot vanuit deze plaats een welkom 
aan Frans Gijsbers die vanaf heden de re-
dactie van het clubblad versterkt. Mocht 
je ideeën hebben voor het clubblad of zelf 
een mooi stukje willen schrijven, dan kun 
je voortaan prima bij hem terecht. 
De voorzitter
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Van de 
toercommissie

Het winterseizoen is in volle 
gang. En dat betekent een 
veelzijdig programma aan 
activiteiten. 
Er wordt op de weg gefietst 
op de zondagochtend en op 
de woensdagochtend. 
En in het bos op de ATB 
op zondagochtend. Verder 
wordt er hardgelopen op 
dinsdagavond en wordt er 
gespind gedurende de hele 
week. Heb je nog niet aan 
één van deze activiteiten 
meegedaan, schroom dan 
niet om alsnog een keer 
aan te sluiten. Kijk in de 
toerkalender voor de exacte 
tijden en op het forum voor 
actuele berichten over de 
activiteiten. Verder is het 
leuk als er via Ritverslagen 
op het forum wat belevenis-
sen worden gedeeld met 
clubgenoten.

De toercommissie denkt on-
dertussen na over het vol-
gende seizoen. Eén van de 
zaken waar we in het vorige 
clubblad al melding van 
maakten is dat we volgend 
jaar ook in de zomervakan-
tie toerleiders willen gaan 
inroosteren. Mede daarom 
denken we dat we nog wel 
wat toerleiders kunnen ge-
bruiken. Heb je interesse of 

heb daar vragen over, laat 
het ons dan weten.

Ten aanzien van Stand-
plaats 2014 en Teutotocht 
2014 borrelen er zeker 
ideeën op. Maar daar moet 
nog nader de schouders on-
der worden gezet opdat dat 
in de winter wordt gecon-
cretiseerd. Heb je interesse 
hieraan mee te werken 
of heb je ideeën, laat het 
ons weten. Wij brengen de 
enthousiastelingen graag bij 
elkaar.

Met webmaster Joost 
Schepel en presentie-admi-
nistrateur Harry van Wijk 
onderzoeken we hoe we de 
papieren presentielijsten 
kunnen gaan vervangen 
door iets elektrisch en we 

willen op 1 januari een 
proef daarmee starten. 
Daar hoor je nog over!

Zo hebben we ook het 
aanmeldingsformulier voor 
gastrijders (het “eerste 
rit formulier”) geautoma-
tiseerd via de website, al 
is dat voor jullie als leden 
minder van belang.

De toercommissie wenst 
jullie fijne feestdagen en 
we zien jullie graag bij de 
activiteiten en op de nieuw-
jaarsreceptie.

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

Voorzitter toercommissie krijgt  
fietsles van Roxane Knetemann”.
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Het bestuur van WTC Houten laat hierbij 
weten dat de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaatsvindt op:
  
Woensdag 12 februari 2014 om 20.00 in het 
clubhuis.
 
De agenda met bijbehorende stukken 
worden te zijner tijd toegezonden en op de 
website geplaatst.
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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

In december hebben wij extra 
proeverijen om uw wijnen voor Kerst 
en Oud & Nieuw te selecteren. Onze 
proeverijen zijn:

6 & 7 december
20 & 21 december

Vrijdag van 16- 20 uur en zaterdag 
van 12 - 17 uur.

Wij hebben een groot assortiment 
wijnen maar ook bijzondere cognacs, 
whisky’s, bieren en onze Houtense 
Neuten allen verkrijgbaar in mooie 
kadoverpakkingen!

5 EURO

Het is weer tijd voor Geschenken!

Gratis Bezorging! 
Geen gesjouw met dozen! Gratis 

bezorging vanaf 6 flessen, in Houten 
op een door u gewenst moment. 

Onze webshop werkt heel simpel. 
Binnen een paar stappen heeft u uw 

wijnen besteld. 

www.vandort-wijnspecialist.nl  
Bestel uw wijn online: snel & simpel 
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Inschrijving  
Vianden weekend 
20-22 juni 2014

Geschreven door Hennie en 
Wibo, nov 2013
We hopen jullie in juni 2014 
een mooi fietsweekend aan te 
kunnen bieden want voor de 

tweede keer reizen we af naar 
Vianden in Luxemburg. Vanaf 
heden kun je via de website 
opgeven voor het WTC-week-
end (via “Inschrijving ritten”).
Vianden is een karakteristiek, 
authentiek en historisch dorp in 
het Noordoosten van Luxem-
burg, vlak aan de grens met 
Duitsland. Het wordt doorkruist 
door de rivier de Our.  Vanaf 
het geheel gerestaureerde mid-
deleeuwse kasteel, dat boven 
het dorp is gelegen, heeft men 
een prachtig uitzicht over Vian-
den en de Our. Vianden ligt 310 
km van Houten en is in 3,5 uur 
bereikbaar met de auto.
De succesvolste sport in 
Luxemburg, waar slechts een 
half miljoen mensen woont, 
is het wielrennen. Zo won er 
maar liefst vijfmaal een Luxem-
burger de Tour de France: 

François Faber in 1909, Nicolas 
Frantz in 1927 en 1928, Charly 
Gaul in 1958 en Andy Schleck 
in 2010.  Zo wordt er ook de 
profronde van Luxemburg ver-
reden. In 2014 is dat van 4-8 
juni dus in tegenstelling tot in 
2013 kunnen we deze helaas 
niet zien en meemaken. 
Hennie heeft afgelopen jaren 
veel ervaring opgedaan met 
fietsen in Luxemburg en ook 
met het hotel waar we heen 
gaan. Jullie komen daarom 
terecht in een warm bedje. 

We hebben mooie fietsroutes 
uitgezet voor A/B- en C -niveau 
op de vrijdagmiddag, de za-

terdag en de zondagochtend. 
We zullen daarbij meerdere 
beklimmingen te verwerken 
krijgen, uiteenlopend van 
gemiddeld  5-10% met daarbij 
enkele pittige gedeeltes. Op 
zaterdag maken we in totaal 
ongeveer 2.000-2.800 hoog-
temeters. De routes zullen op 
meerdere punten  afwijken van 
2013, zo gaan we op zater-
dag naar Esch sur Sure. Op 
zondag dan lekker uitrijden 
op een relatief vlak parcours 
in combinatie met een korte 
afstand. Na afloop kunnen we 
in het hotel nog lekker douchen 
voor we weer naar Nederland 
terugkeren.
We hebben voor 60 personen  
gereserveerd in Hotel Auberge 
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du Chateau in Vianden (www.
auberge-du-chateau.lu). Het 
Hotel heeft veel ervaring met 
fietsgroepen. Wat wil je met 
een eigenaar die luistert naar 
de naam Jean Nelissen. Een 
bijzondere en  prettig gestoorde 
persoonlijkheid zoals we hebben 
mogen ervaren in 2013. 
Het verblijf is op basis van 
halfpension, exclusief drankjes 
en vervoer, en kost € 135 per 
persoon. De brandstofkos-
ten van de auto’s verdelen 
we onder alle deelnemers.  
Uiteraard gaan we met  zoveel 
mogelijk lease auto’s met 
gratis brandstof. En met onze 
WTC- Fietsaanhanger. Daarover 
later meer. Er is een beperkte 
mogelijkheid om tegen een 
meerprijs van € 40 een eenper-
soonskamer te reserveren. De 
kosten bedragen dan € 175. 
Inschrijvingen worden ge-
honoreerd op volgorde van 
binnenkomst. De inschrijving is 
definitief als de betaling binnen 
is. Maak daarom gelijktijdig 
met je inschrijving € 135 over 
op 47.29.548 t.n.v. W.L.L. van 
Run.  

Vul het online inschrijvingsfor-
mulier s.v.p. zo volledig moge-
lijk in. Dat wil zeggen:
• Voor -en achter-naam
• Groep ( A/B of C)
• Of je met  een auto rijdt
• Hoeveel extra fietsen en per-

sonen je kunt meennemen
Bij opmerkingen  graag:

• een 06 nummer, dan kunnen 
we je bereiken

• Evt leaseauto met gratis 
brandstof, drukt kosten 
vervoer

• Evt 1 p kamer  
• Evt dieetwensen

Bij de auto- en kamer-indeling 
houden we er zoveel mogelijk 
rekening mee als je met je 
partner komt die ook WTC-er is.
Op basis van de inschrijvingen 
van de komende periode  willen 
we begin maart het hotel defi-
nitief boeken. Tot die tijd kun 
je kosteloos annuleren. Mocht 
je daarna nog willen annule-

ren en krijgen we je plek niet 
ingevuld, dan zijn er annule-
ringskosten.
Marion van Run, de vrouw van, 
volgt een cursus fotografie en 
heeft zich bereid gevonden om 
het weekend mee te gaan om 
ons fotografisch vast te leggen.
In de komende maanden wer-
ken we de details uit. We zullen 
jullie daarover informeren via 
het clubblad en website. Wil je 
meer weten, vraag het ons of 
je clubgenoten naar hun erva-
ringen van 2013. 
We hebben er weer zin in, 
hopelijk jullie ook !
Hennie Wilkes 
tove.hennie.wilkes@casema.nl
Tel. +31 6 83 33 38 31
Wibo van Run 
w.van.run@kpnmail.nl
Tel. + 31 6 30 07 16 72
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Van de redactie

Remco en Linda bedankt! 
Welkom Frans!

Het afgelopen jaar hebben 
Linda van Rooijen en Remco 
Elberts in de commissie 
Mediabeleid gezeten en een 
flinke bijdrage geleverd. 
Linda heeft o.a. gezorgd dat 
de kopij voor het clubblad 
geordend werd en van fo-

to’s voorzien zodat het kon 
worden opgemaakt. Remco 
heeft naast een bijdrage in 
de commissie gezorgd voor 
een faceboekpagina voor 
de club om nieuwe leden te 
werven.
Beiden hebben laten weten 
te gaan stoppen met het 
commissiewerk wegens 
tijdgebrek.
Langs deze weg wil ik bei-
den enorm bedanken voor 
alles wat zij hebben gedaan 

voor de club! Gelukkig blij-
ven zij lekker fietsen en wij 
zullen hen nog vaak op de 
club treffen.

Inmiddels hebben wij ver-
sterking gekregen en Frans 
Gijsbers gaat zich met 
nieuw elan storten op o.a. 
het clubblad. Frans, van 
harte welkom en veel suc-
ces met deze nieuwe klus!
Rina

Fietsspecial

Een tijd geleden zat ik op 
de fiets met Henk van der 
Kuil. Henk vertelde dat hij 
een heel leuk blad heeft 
over onderhoud van de 
fiets. Veel leden zouden 
hier baat bij kunnen heb-
ben, zeker als je kijkt naar 
hoe sommige mensen hun 
fiets onderhouden. Sug-
gestie van Henk is om een 
stapel van deze bladen te 
bemachtigen en bijvoor-
beeld aan nieuwe leden te 
geven. Pas geleden moest 
ik weer denken aan de 
suggestie van Henk en ben 
ik nog even telefonisch 
navraag gaan doen. Waar 
hadden wij het nog maar 
precies over? Henk heeft 
vervolgens de fietsspecial 
uit 2011 bij mij door de bus 
gedaan met de mededeling: 
er is een nieuwe uit. Martijn 

ziet vervolgens dat blad bij 
ons in de keuken liggen en 
hij begint enthousiast te 
lezen. Hij was ook eten aan 
het koken met als gevolg 
dat de aardappelen waren 
aangebrand. Dit geeft wel 
aan dat het een lezens-
waardig blad is. Hij heeft 
onmiddellijk de herziene 
uitgave van de Fietsspecial 
Onderhoud en Reparatie 
aangeschaft. Ik zie het blad 

vaak opengeslagen liggen in 
de kamer. Dus hij vindt het 
interessant. Daarom wil ik 
het blad ook aan de andere 
clubleden aanbevelen. Je 
kunt het o.a. bestellen via 
internet. Het kost € 8.95.
Wat kun je vinden in het 
blad: onder meer informatie 
over materiaal, montage en 
onderhoud  van het merk 
Shimano, Sram en ISIS.
Rina 
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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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Bike Motion Benelux 
2013 

Zoals jullie weten is afgelopen 
eind augustus de omgeving van 
Predazzo door een groot aantal 
WTC’ers opgeluisterd. Predazzo 
is niet in het minst als stand-
plaats uitgekozen vanwege de 
vele beklimmingen die op fiets-
afstand van het hotel liggen. Ik 
was ook van de partij met twee 
van mijn meiden, want klim-
men vinden we wel leuk! We 
hebben ons hart kunnen opha-
len, want er zijn beklimmingen 
in alle soorten en maten: kort 
en venijnig, lang en gemiddeld, 
stukken vals plat, maar ook 
lang en goed steil. 

Bij de laatste variant kun je 
dan denken aan de Fedaia.
Citaat uit een klimrelaas van 
een onbekende schrijver:
“De eerste 9km vanuit Caprile kan 

men in vergelijking met het slot als 

niet te zwaar beschouwen alhoewel 

het klimwerk om de Serrai di Sottogu-

da kloof over te fietsen al heel stevig 

is. Vanaf Malga Ciapela (kabelbaan 

Marmolada) komt het beestachtige 

slot met eerst 4 km opmerkelijk over 

een nagenoeg rechte +10% stijgende 

weg wat je psychologisch het gevoel 

gaf bijna niet vooruit te komen. In 

wielerhistorieboeken niet voor niks 

“het kampioenenkerkhof” genoemd. 

Alsof dit nog niet genoeg was is er 

in de laatste kilometers nog een 

slotreeks van 10 haarspeldbochten 

die als dakgoten tegen de bergflank 

liggen. Om gevoelloze fietsers erop 

attent te maken staan er nog twee 

verkeersborden die ons waarschuwen 

voor 15% stijging.”

Bovenop de Fedaia was er 
onder het genot van liters 
koele frisdrank één gespreks-
onderwerp, dat er uit sprong: 
hoe komen we aan een lichter 
verzet dan dat we nu hebben 
gemonteerd. 
Een verzet, dat in het vlakke 
Nederland het idee geeft dat je 
in het luchtledige trapt, blijkt 
op de Fedaia niet of nauwelijks 
rond te krijgen. Zeker niet als 
het zo warm is (gelijk na de 
lunch) en zo ver!

Hoe zou je nu makkelijker 
zulke steile beklimmingen kun-
nen verteren: harder trainen 
zodat je meer vermogen kunt 
leveren, kleinere bladen voor of 
grotere bladen achter monte-
ren, voor sommigen terug naar 
de triple, met niet-ronde voor-
bladen gaan rijden, tubeless 
wielen die veel lichter lopen, 
elektronisch schakelen zodat 
je beter kunt reageren als de 
weg plotseling na een bocht 
omhoog gaat, een lichtere fiets 
kopen?

Zelf had ik tijdens het klimmen 
al bedacht om in plaats van 
21, 23, 26 als grootste pignons 

tijdens een volgende klimfiets-
vakantie met 21, 23, 25, 27 te 
gaan rijden. Iets kleinere stap-
jes bovenin en ook iets lichter. 
Terug van vakantie sprak ik 
iemand, die helemaal enthousi-
ast was over Rotor-bladen. Dat 
zijn niet-ronde bladen, waar 
bijvoorbeeld Marianne Vos mee 
crosst.

En toen las ik in het NTFU-lijf-
blad de volgende annonce:
 “Sportieve fietsers, opgelet! 
Fietsen is emotie. Pure pas-
sie om jezelf te verbeteren. 
En al dat groots begint met 
iets kleins. Een nieuwe band, 
tandwiel, een beter gevormd 
zadel, of een lichtgewicht 
bout. Of een compleet nieuwe 
fiets natuurlijk. Het kan het 
startschot zijn van een nieuw 
avontuur. En dat nieuwe avon-
tuur, dat zet je als fietsliefheb-
ber in gang op de Bike Motion 
Benelux. Naast de stands waar 
wel 600 merken te vinden zijn, 
kun je op Bike Motion Benelux 
ook zelf aan de slag. In diverse 
clinics en workshops doe je bij-
voorbeeld de laatste inzichten 
op over onder andere techniek, 
fietshouding en voeding of 
krijg je advies over de voor jou 
ideale training.”

Jullie snappen het al, ik was 
verkocht! De beurs zou drie 
dagen duren en de eerste dag 
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bood de langste openingstijd: 
van 12.00 tot 21.00. Twaalf uur 
heb ik niet helemaal gehaald, 
want ik dreigde op de heenweg 
al zeiknat te regenen als ik 
niet even een bui afwachtte. 
Je gaat naar een fietsbeurs 
nu eenmaal op de fiets vind 
ik! En om het slot maar gelijk 
te verklappen: negen uur heb 
ik ook niet gehaald, want ik 
ben er om kwart over negen 
uitgezet! Je vraagt je mis-
schien af wat ik in de tussentijd 
heb gedaan en die vraag is 
eenvoudig te beantwoorden. 
Gewoon lekker rondgekeken, 
drie clinics bezocht, twee 
fietsen met vermogensmeters 
uitgeprobeerd (een Wattbike 
en een fiets met Rotor-power), 
wat gekletst met Marianne Vos 
en een handtekening gescoord. 
En bedacht welke fiets ik zou 
nemen als ik er eentje uit zou 
mogen kiezen.

De eerste clinic was van Gar-
min met de Vector, hun nieuwe 
vermogensmeter. De Vector 
bestaat uit twee sensoren, 
die je tussen de crank en het 
pedaal monteert. Als je een 
Garmin Edge 5xx of 8xx hebt 
kun je het vermogen dat je 
met je rechterbeen en met je 
linkerbeen levert afzonderlijk 
aflezen. Je ziet dus of je links 
en rechts even hard trapt en 
dat gelijke trappen zal zelden 

het geval zijn! Een goed trai-
ningsapparaat dus, maar wel 
aan de prijzige kant. Zeg maar 
1.500 euro en daar komt een 
Garmin Edge nog bij als je die 
nog niet hebt.

De tweede clinic was van de 
ons bekende Adrie van Die-
men. Een behoorlijk technisch 
verhaal over energievoor-
ziening in de spieren en de 
trainbaarheid daarvan. Mooie 
plaatjes en een mooi verhaal 
en een mooie conclusie: veel 
trainen in D2 (waarbij de zones 
uitgedrukt zijn in percentage 
van je omslagpunt en niet van 
je maximale hartslag!), goed 
voor je uithoudingsvermogen 
en goed voor je vetverbran-
ding.

De derde clinic ging over het 
gebruik van een vermogens-
meter bij je fietstraining. Hoe 
interpreteer je de opgeslagen 
gegevens en hoe haal je meer 
rendement uit je training. De 
aardigste conclusie vond ik 
wel, dat je hartslagmeter niet 
laat zien of je hartslag wel past 
bij het geleverde vermogen. 
Oftewel, je hartslag ijlt altijd 
na. En hoe beter je getraind 
bent hoe groter dit na-ijleffect 
is. Dat werkt ook omgekeerd. 
Wil je kort na het begin van 
een training een hartslag van 
85% bereiken, dan moet je 

gelijk al een vermogen leveren 
dat misschien wel past bij een 
hartslag van 95%! En de vraag 
is of het snel bereiken van een 
hoge hartslag wel een goede 
training strategie is! In de wed-
strijd is het een ander verhaal, 
maar zonder goede training rijd 
je ook geen goede wedstrijd.

Koppelen van vermogen 
en hartslag kan wel op een 
Wattbike. Een Wattbike lijkt op 
een spinfiets, maar dan met 
een display op het stuur. Je 
krijgt naast feedback over je 
traptechniek ook gedetailleerde 
feedback over het vermogen 
dat je levert en hoe je het 
levert. Lever je gedurende een 
pedaalslag steeds even veel 
vermogen (dus trap je heel 
erg rond) of gaat het leveren 
van vermogen met pieken en 
dalen (dus stoemp je heel ). 
Echt interessant wordt het pas 
wanneer je de link legt tussen 
dit vermogen en de hartslag 
die nodig is om dit vermogen 
te trappen. Je weet dus na een 
tijdje hoeveel vermogen je 
moet trappen om een bepaalde 
hartslag te bereiken.

Op naar de Rotor stand! De 
sensatie van het fietsen met 
niet-ronde bladen is eenvou-
dig te omschrijven. Je gelooft 
het of niet maar na 5 minu-
ten merk je het niet meer! 
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De plaatjes hierboven maken 
duidelijker dan met woorden 
is te omschrijven wat het idee 
achter de Rotor-bladen is en 
hoe het werkt. Ik ga het zeker 
ook een keer op de weg uit 
proberen. Naast twee soorten 
ovaliteit (10% of 16%) in de 
bladen, zijn er ook meerdere 
crankuitvoeringen. De Power-
crank meet het vermogen 
links en rechts afzonderlijk. Dit 
vermogen is op een ANT+-
compatible device uit te lezen.

Toen ik bovenstaande activitei-
ten had doorstaan, was er na-
tuurlijk geen gelegenheid meer 
om alle andere stands nog met 
een bezoek te vereren. Ik heb 
me dus moeten beperken en ik 
heb gekozen voor de Italiaanse 
fietsen en Italiaanse hardware. 
Daar was genoeg te beleven, 
onder andere de terugkeer van 
de triple in de diverse groe-
pen bij Campagnolo. En het 
verstoppen van de EPS-accu in 
de zitbuis.

Vol van indrukken en informa-
tie fietste ik na afloop in de 
stromende regen naar huis. 
Benieuwd naar waar ik van de 
zomer op rijd en vast van plan 
om volgend jaar weer naar de 
Bike Motion te gaan!

Jaap Schuurman

PEDALLING SMOOTHNESS

Q-Ring-Round Ring Comparison

Far from feeling unusual, a Q-Ring feels much 

rounder than a round ring. A spinscan analysis 

visualize a cyclists power delivery, with a bar graph 

indicating the variation from maximum to minimum 

output and a polar graph showing the rotating shape 

of the power profile. By comparing the left hand 

Round chainring spinscan and the right hand Q-Ring 

spinscan below, one can see that Q-Ring graphs 

are clearly smoother (less variation in torque in the 

bar graph) and fuller (less of a peanut shape at the 

weakest point).

OPTIMIZED PEDALLING

Spinscan

When one projects a polar plot of a typical spinscan 

over the varying drivetrain resistance of a 53t Q-Ring 

during its rotation, the value of a Q-Ring is clearly 

visible: Maximum power is met with a “56,5t” Time 

trail sized chainring diameter and minimum power is 

met with a “50,4” compact size chainring diameter. 

This variation creates the “perfect spin” we all aspire 

to, that simply isn’t possible with round chainrings. 

This is because Q-Rings compensate for the weakest 

zone of the pedalling stroke and maximize use of the 

most powerful zone.
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Jaarlijks clubfeest

Vorig jaar is het clubfeest niet doorge-
gaan wegens te weinig belangstelling. Dit 
jaar waren er ongeveer 50 deelnemers. 

De feestcommissie had de zaken goed 
voor elkaar. Er waren lekkere hapjes en 
er was een hele leuke band die veel be-
kende nummers speelde. (De naam van 
de band ben ik vergeten). Ook verzoek- nummers waren welkom. Het mooie was 

dat dat heel veel mensen de hele avond 
hebben geswingd dat het een lieve lust 
was. Zelfs de polonaise kwam er aan te 
pas.

Zo heb ik de clubgenoten van een andere 
kant leren kennen. Daarnaast heb ik 
ontdekt da t wij een zangtalent in ons 
midden hebben. Lisette is gaan zingen in 
de band. En zij zingt goed! 

Wat mij betreft komt er volgend jaar 
weer een clubfeest. Monica, Peter, Ralph 
en Bert S, en aanwezigen bedankt voor 
de fijne avond!
RinaWawh! Wat kan die Lisette goed zingen!

Monica zit in de feestcommissie en deelt heer-
lijke hapjes uit.

Gezellig kletsen tussen het swingen door.
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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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Als je de fiets maar 
móói vindt!

Mijn fiets is denk ik een jaar of 
6 oud inmiddels. Nu ben ik erg 
aan hem gehecht (of is het een 
haar?).
Maar ik heb gemerkt dat als ik 
de heuvels in moet in bijvoor-
beeld de Pfalz, volgend jaar 
Vianden, ik veel zwaarder moet 
trappen dan bijvoorbeeld Elly. 
Zij kan de trappers rustig rond 
krijgen, terwijl ik zo ongeveer 
stil sta. Nu fietst Elly beter dan 
ik in de “bergen” maar het ver-
schil leek mij wel erg groot. Zo 
ontdekte ik dat zij achter een 
extra tandwiel heeft. Dus zei ik 
tegen Martijn dat het mij ook 
wel fijn lijkt om voor volgend 
jaar een extra blad te hebben. 
Nu ben ik ook toe aan een 
nieuwe ketting naar het schijnt. 
Vervolgens kwam de vraag: 
maar hoe lang ga je nog op 
deze fiets rijden? Is het handig 
om nu nog te investeren of wil 
je ook een carbonfiets? 

Deze laatste vraag heeft ge-
maakt dat wij op een zaterdag 
naar Plieger zijn gegaan. Gerrit 
nam alle tijd voor ons. Hij zei, 
maar het is wel belangrijk dat 
je de fiets ook móói vindt.  
Jouw hart moet er sneller van 
gaan kloppen. Hij adviseerde 
ons te komen kijken op zijn 
jaarlijkse wielershow in Dorps-
huis de Linde in Meerkerk.  Wij 

daar naar toe. Op de vrijdag-
avond laat, want dan zou het 
rustig zijn. Komen wij daar, 
wat schetst onze verbazing: 
Piet en Elly, Frank en Monica, 
Ad en Thea, Geurt en Ronald. 
Allemaal leden van de club aan 
het kijken  naar een nieuwe 
fiets? Wij zullen het komende 
seizoen zien! Ik heb rondge-
keken, maar helaas, de fietsen 
zijn in mijn ogen veel te bont. 
De reclame schreeuwt je tege-
moet. Ik heb gesproken met de 
dealer van Eddy Merckx. Deze 
man gaf aan dat de fabrikanten 
het ook wel erg moeilijk vinden 
om een fiets te ontwikkelen 
die vrouwen mooi vinden. Ze 
hadden het geprobeerd met 
bloemetjes en met veel roze, 
maar dat sloeg niet aan. Ik heb 
geadviseerd dat het misschien 
handig is wat vrouwen te be-
trekken bij het ontwerpen van 
het design. 

Een ander punt waar ik het 
met hem over heb gehad is het 
feit dat veel vrouwen wel willen 
proberen of zij wielrennen leuk 
vinden, maar dit niet uit kun-
nen proberen omdat zij geen 
racefiets hebben.
Wij spelen als wielerclub met 
het idee een speciale dag voor 
vrouwen te organiseren, zodat 
zij kennis kunnen maken met 
de wielersport en WTC-Houten. 
Het punt is dan ook: hoe ko-

men wij aan fietsen.
Hij gaf aan dat Eddy Mercks 
jaarlijks een clinic geeft op de 
wielerbaan in Nieuwegein, waar 
mensen de fietsen uit kunnen 
proberen. Misschien dat wij 
voort kunnen borduren op dit 
idee.
Vervolgens zijn wij nog gaan 
kijken bij Mantel in Arnhem. 
Ik zag een leuke Cube, maar 
bij nader inzien zat er veel 
oranje op de witte fiets, in 
plaats van rood. Dus wederom 
onverrichter zake naar huis. 
Inmiddels heb ik besloten dat 
ik wacht met een nieuwe fiets 
totdat de nieuwe clubkleding 
er is. Dan kan ik in ieder geval 
vijf jaar fietsen in een “setje”. 
De technische details laat ik 
aan Martijn over. Voor dit jaar 
is er verder rust. Weten jullie 
vast met wat voor fiets ik in 
het voorjaar bij het clubhuis 
verschijn…gewoon mijn aqua-
blauwe Trek.
Rina
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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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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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Standplaats Pre-
dazzo

Predazzo? Hoedatzo? vroeg 
Barrie toen ik opperde om naar 
de standplaats Predazzo te gaan 
dit jaar. Nou gewoon, Geurt B, 
John V en Michael B hebben de 
koppen bij elkaar gestoken om 
een standplaats uit te kiezen en 
Predazzo is er uit gekomen. En 
het belooft weer net zo’n mooi 
standplaats te worden als al 
de andere standplaatsen. Wij 
zijn echte standplaats-gangers, 
meestal met een weekje golfen 
vooraf, maar daarna dan toch 
even de bergen in. Dus zo 
gezegd zo gedaan.

Voordat de reis begint, wordt 
je door Geurt periodiek op de 
hoogte gehouden van wie er 
allemaal meegaan. Deze editie 
telde behalve een heleboel club-
leden ook nog de drie heren uit 
het oosten die al vaker mee zijn 
gegaan, Giel, Jaap en Henk uit 
Brummen, maar ook Anton uit 
Leiden en Ineke uit Barneveld.

Vlak voor vertrek krijg je een 
routeboek toegestuurd met 
een basisprogramma waar je 
“u” tegen zegt met in totaal 
6 ritten: infietsen en wennen, 
rondje Maratona, rondje Mar-
molada, rondje San Martino en 
Agordo, de Passo Manghen en 
een rondje Cavalese San Pietro. 
Nou, dat infietsen en wennen 

moet wel snel gebeuren want 
als je het hele programma doet, 
ben je aan het einde van de 
week bijna 18.000 hoogteme-
ters verder. Overigens vroeg ik 
me wel af wat ze nou bedoelden 
met “wennen”. Is het wennen 
aan het hotel, het eten, het on-
gelooflijke vooruitzicht van een 
prachtige week, de bedden, de 
praatjes over de trainingsarbeid 
die is verricht in het seizoen, 
het weer of gewoon het feit dat 
het een vakantieweek was. Dat 
moet ik toch nog eens navragen 
aan de organisatie. Maar het 
wennen aan de vakantie, het 
hotel, de bedden en het eten 
ging vanzelf!

Kijk eens wat een prachtige 
Albergo Montanara de organisa-
toren hadden uitgekozen!
Bij Montanara kun je nog 
denken aan Pizza Montanara 
of salade Montanara, maar bij 
deze Albergo kreeg je schone, 
ruime kamers, lekker eten, lek-
kere wijnen en bier en grappa 
en de gemoedelijkheid van een 

Italiaans familiehotel, waar ove-
rigens ook nog veel Italiaanse 
gasten verbleven, die vaak hun 
ogen uitkeken met ons. Flavio, 
ik meen me tenminste te herin-
neren dat hij zo heet, wist ons 

bij de nazit en ook de rest van 
de dag  op een voortreffelijke 
manier te voorzien van koffie, 
thee, bier, enz en daarnaast gaf 
hij ook veel informatie over de 
regio.

In eerdere edities van het 
clubblad is al veel geschreven 
over Predazzo, en dat ga ik niet 
allemaal dunnetjes overdoen. 
Alleen nog een paar gedachten 
en herinneringen. De herin-
nering aan de passo Manghen 
is nog erg levendig, maar ook 
de Passo di San Pellegrina (van 
beide kanten) of de passo di 
Fedaia. Wat is die laatste toch 
een gemeen ding. Je hebt er 
geen idee van, maar er zit een 
stuk in van 5 km boven 10%. 
En dat lange rechte stuk van 
een paar kilometer, waarbij je 
niet kunt zien dat het flink stijgt 
maar wel kunt voelen. Op een 
bepaald moment kom je bij het 
kroegje en toen ben ik even 
af gestapt om wat te drinken. 
Daarna het laatste steile stuk. 
Er kwam maar geen einde aan 
en ik dacht ##$%>!!, ik kap er 
mee. Maar toen reed Floortje 
(dochter van Jaap) langs en riep 
nog maar 2,5 km, tja en dan 
ga je natuurlijk niet opgeven. 
Het foto moment geeft dan wel 
voldoening.
Als je de Passo dit Rolle en 
Passo di Valle beklimt dan klim 
je de laatste 4 kilometer ook re-
delijk steil (boven de 10%) naar 
het restaurant. En wie zat daar 
rustig in het zonnetje met een 
kop koffie? Peter van Maarleveld 
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terwijl hij ’s ochtends toch echt 
met een groepje het hotel had 
verlaten. Ik dacht een typisch 
geval van een 
“Schooldermannetje”. Aan 
degenen die niet bekend zijn 
met deze uitdrukking moet ik 
het volgende uitleggen. Tijdens 
het clubweekend in Luxemburg 
reed ik op een dag met Hans 

Schoolderman en nog iemand 
een beetje achter de groep 
aan. Hans wilde het die dag wat 
rustig aandoen en ik reed op de 
voor mij gebruikelijke plaats in 
het peloton, een beetje achter-
aan dus. Maar wat bleek, ik had 
die dag wel goede benen en kon 
op een bepaald moment wat 
extra geven en kon wegrijden, 
naar het peloton. Na een half 
uurtje bleek dat we Hans kwijt 
waren geraakt, eigenlijk ook 
een beetje door mijn schuld. 
Maar we waren Hans goed 
kwijt, want we konden hem niet 

meer vinden. Toen zijn we maar 
door gereden naar de eerste 
rustplaats en daar zat een 
groep al koffie te drinken.
In die groep bleek ook iemand 
te zijn die was achtergebleven 
en ik riep dus: oh, dus jullie 
hebben ook een Schoolder-
mannetje. Nou ja, dat was dus 
Luxemburg. Maar in Predazzo 
was Peter die ochtend voor de 
tweede keer die week al zijn 
groep kwijt. Ik vind dus eigen-
lijk dat we dit soort incidenten 
maar voortaan een Maarlevel-
dertje moeten gaan noemen, 
dan weet iedereen wat er wordt 
bedoeld.
Na de koffie bij het restaurant 
en de prachtige, maar pit-
tige afdaling van 7 km met 9 
procent tot de afslag naar de 
San Pellegrino waar je meteen 
moet schakelen want in het bos 
stijgt de weg meteen met drie 

lastige kilometers tot maximaal 
15%. En als je dat hebt gehad 
denk je en nu een stukje “kakke 
zonder douwe”, maar als je 
dan dichterbij komt zie je 18% 
op het bordje staan. Wat een 
genot!
Maar de mooiste klim was toch 
de Passo de Manghen. De weg 
begint vrij breed, maar al snel 
wordt de weg steeds smaller 
en stijgt hij door het bos, met 
zo nu en dan een open stukje. 
Er is bijna geen verkeer en 
onderweg kwam ik Jaap uit het 
oosten tegen en wij hebben 
samen opgereden. Het is een 
lastige bergje die Manghen, 
totaal 16 km, met de laatste 7 
km boven de 10% en de laatste 
paar honderd meter zelfs 15%. 
Jaap en ik kwamen net onder 
die top nog iemand tegen, jawel 
Peter deed weer zijn Maarlevel-
dertje!
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Gezamenlijk reden we door en 
ik was blij dat ik boven was.
Afgezien van het fietsen was 
het een erg gezellig week, met 
een gezellige eetzaal met lek-
ker eten. 
In deze eetzaal werd ook de 
bonte avond van Ineke en 
Lisette gehouden. Zij hadden 
de week gebruikt om eens te 
kijken hoe dat nu werkt met al 
de fietskleding, waarbij broek, 
shirt en sokken op elkaar 
moeten zijn afgestemd en vaak 
ook ton sur ton zijn met de 
racefiets en de he lm, schoenen 
en andere accessoires. Dat het 
vaak erg nauw luistert werd in 
de striptease mooi op de hak 
genomen. 

En voor dat je het weet zit de 
week er al weer op en ben je 
terug in Nederland.
Inmiddels ben ik al weer aan 
het spinnen begonnen om mijn 
doel in 2014 te halen. Ja, ik 
heb al weer een doel voor in 
2014 gekozen. Het wordt de 

cyclo La Sufrida die op 31 mei 
2014 wordt gereden. Het is 
een zware cyclo van 196 km 
met 5200 hoogtemeters of 125 

km met 3800 hoogtemeters. 
Het zal jullie niet verbazen 
dat ik heb gekozen voor de 
laatste variant. Daar zal ik mijn 
handen vol aan hebben, de 
komende maanden.
Maar wel een leuke uitdaging 
en weer eens iets anders. 
Weten jullie dat La Sufrida, 
De Lijdensweg betekent in 
het Nederlands. Als goede 
katholiek moet je de lijdensweg 

toch minstens 1 keer hebben 
gedaan.

En nou moet ik afronden, 
anders krijg ik weer moppers 
van de redactie dat mijn stukje 
te lang is. Ik heb nog wel wat 
meer te melden over onder 
andere een nieuw type vermo-
gensmeter en de mogelijkheid 
om gerichte klimtraining te 
doen in Nederland, Coresta-
bility en krachttrainingsoefe-
ningen, mijn nieuwe trainings-
kamp, niet op Gran Canaria 
maar in Andalusie, maar dat 
moet dan even wachten tot de 
volgende keer.

Train ze en ik spreek je.

Joost van der Poel
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Toertocht Kromme 
Rijnstreek, volgend 
jaar weer!

WTC Houten heeft een lange 
traditie als het gaat om het 
organiseren van toertochten 
voor open inschrijving. Een 
jaar of tien geleden is het 
mis gegaan. Er waren steeds 
minder deelnemers en we zijn 

ermee gestopt. In 2011 werden 
we geconfronteerd met een 
initiatief van de Week van het 
Hospice voor een toertocht en 
na lang aarzelen hebben we 
toch maar meegedaan. Het 
was immers voor een goed 
doel en het Hospice zit vlak in 
de buurt. De organisatie was 
in handen van zowel de WTC 

Houten als de serviceclubs uit 
Houten die jaarlijks een Week 
van het Hospice organiseren.

Het werd al in 2011 een be-
hoorlijk succes met zo’n 150 
deelnemers. Dat aantal haal-
den we ook in 2012. In 2013 
kwam er een soort doorbraak. 
Het aantal deelnemers steeg 
naar 400. Dat kwam met name 
door de vermelding op de NTFU 
site met twee sterren. 
Maar die deelnemers kwamen 
niet voor niets!. We hebben 
met hulp van Ton, Ad en Harry 
van W mooie tochten uitge-
zet van 20, 40, 70, 100 en 
140 km. En ’s morgens in de 

vrieskou zijn er netjes rode 
pijltjes langs de route geplaatst 
die aan het einde van de dag 
ook weer werden opgehaald. 
Dat was een enorme klus 
waar we gelukkig flink wat 
vrijwilligers voor hadden: Piet, 
Harry, Geurt, Fred, Bart, Eric, 
Kees, Frans, Joost, Hennie en 
Harry P. 
Onderweg was er een koffie-

stop bij de steenfabriek bij Wijk 
bij Duurstede waar ook rond-
leidingen werden verzorgd. Bij 
welke fietstocht vind je zoiets?
Er was nog wel wat stress in 
de ochtend. Het clubhuis werd 
bemand door Monica, Rina, 
Andrea en Martijn. De start 
was vanaf 8.30 uur dus we 
dachten vanaf een uur of acht 
alles rustig klaar te kunnen 
zetten. Maar wat schetst onze 
verbazing? Om 7.45 uur stond 
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de eerste deelnemer al voor 
de deur en om 8.00 uur waren 
er zeker al 40. Oké we hebben 
de stresstest doorstaan. Ze 
hebben allemaal koffie gehad 
en we hebben ze allemaal 
ingeschreven en om 8.30 uur 
gingen de eerste 70 renners 
van start. 
Al met als was het een groot 

succes. Mooi weer, tevre-
den deelnemers en ook nog 
€ 4.600 opbrengst voor het 
goede doel. Naast opbrengst 
uitkaartverkoop hadden we ook 
nog een sponsorbijdrage van 

het Banierhuis en van EBN (de 
werkgever van Jeroen).

Er is niemand gevallen, er was 
nergens schade. Er was nog 
wel iemand verdwaald met 
een lekke band. Die belde het 
noodnummer en die is vervol-
gens ‘gered’ door Ton.
Volgend jaar gaan we weer 

zo’n tocht organiseren. Dan 
gaan we proberen nog meer 
deelnemers te werven en nog 
meer WTC leden te betrekken. 
Het organisatiecomité bestond 
dit jaar uit Ton, Bart, Martijn en 
Annemiek (vrouw van Erik en 
verbonden aan het Hospice). 
Volgend jaar organiseert Geurt 
ook mee. Je gaat hier in 2014 
nog meer over horen. En als 
één ding wel duidelijk wordt 
na het bovenstaande relaas is 
het dat we zo’n tocht alleen 
kunnen organiseren als er 
heel veel mensen meehelpen. 
Helpers van 2013 bedankt! En 
helpers voor 2014 meld je aan.

Groeten,
Martijn
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In memoriam kees Visser

Donderdagochtend 24 oktober bereikte 
ons het droevige bericht dat Kees Visser 
in die nacht was overleden. Hij verbleef 
tijdelijk in het Haltna huis in een van de 
huisartsenkamers, omdat hij ruim een 
week daarvoor met zijn fiets was geval-
len. Helaas is toen zijn sleutelbeen aan 
de linkerkant gebroken, en was boven-
dien zijn duim aan de rechterhand uit 
de kom geraakt. Hierdoor was het voor 
hem tijdelijk niet mogelijk voor zichzelf te 
zorgen in zijn eigen huis. Hij was 89 jaar 
en zou in januari a.s. 90 worden. Kees 
was altijd actief met wandelen (iedere 
woensdagochtend met de club zo’n 10 
kilometer) en fietsen (met de recreanten 
op vrijdagmiddag).

Daarnaast liep en fietste hij veel alleen, 
en was hij druk met zijn (klein)kinderen. 
Hij was een vrolijk en actief man.  Vijf 
jaar geleden is zijn vrouw overleden, en 
kort daarna meldde hij zich aan bij de re-
creanten. Ondanks zijn leeftijd fietste hij 
altijd actief mee en ging hij ook mee met 
de fietsmidweek. In de weken dat hij in 
het Haltna Huis verbleef vertelde hij dat 
hij – om vitaal te blijven – ’s ochtends 
nog altijd mee deed aan de ochtendgym-
nastiek op de T.V. Zijn overlijden kwam 
totaal onverwacht.

Wij zullen ons Kees herinneren als een 
gezellige en actieve recreatieve fietser. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij 
het dragen van dit verlies.

Namens de recreanten,
Elly Kemper
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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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VERSLAGEN  
RECREANTEN

Ons zomerprogramma is op 25 
oktober afgesloten met onze 
gezamenlijke middagrit en aan-
sluitend een gezellig etentje bij 
de Kakelkip. Onze dagtocht op 
11 oktober viel  helaas ” in het 
water”, evenals de middagrit op 
die dag.  Het regende de hele 
dag van vroeg tot laat.
Daarom maar met auto’s naar 
Beusichem en Odijk en toch 
genieten van de gebruikelijke 
“pannenkoeken-lunch”.  De 
overige ritten verliepen deze 
maand gelukkig bij goed weer. 
Het hele seizoen kan duidelijk 
als “wisselvallig” worden be-
stempeld. Zeker in de maanden 
maart, april en mei was vaak 
sprake van regen (daarom 
gingen 4 ritten niet door en 
hebben we bij slecht weer 
toch zes keer gefietst met een 
kleinere groep van rond de tien 
personen.
Nu gaan we weer de donkere 
winterperiode in met onze 
maandelijkse vergaderingen 
ter voorbereiding van het 
zomerseizoen 2014 met steeds 
een afsluitende activiteit. Dat is 
ook altijd gezellig. De midweek 
voor 2014 is gepland van 19 
tot 23 mei. We gaan dan naar 
Drenthe. Geef je even bij mij 
op als je mee wilt. 
We wensen jullie allemaal een 
gezellige winter en bedanken 

iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan het voorfietsen en 
alle andere gezellige activitei-
ten! Riet en Elly

Vrijdagmiddag , 27 
september Wat een prachtig 
weer was het vandaag, volop 
zon en weinig wind. We gingen 
met 19 personen vandaag 
op weg voor de 40 km. We 
vertrokken vanaf het clubhuis 
maar helaas was Andrea’s fiets 
gevallen waardoor de remmen 
vastzaten. Hierdoor kon Andrea 
niet mee om voor te fietsen, 
maar gelukkig nam Ali het 
van haar over. We gingen over 
het Rond recht door naar het 
kanaal om over de hoge brug 
te gaan om even later bij onze 
eerste stop te komen. Andrea 
sloot zich weer bij ons aan. Nu 
ging het verder naar Vreeswijk 
en we namen de hoge brug om 
daarna naar Vianen te gaan. 
Onze koffie stop kwam al heel 
gauw in zicht. Bij Café ’t Fust 
op de Voorstraat  konden we 
lekker in de binnentuin  zitten. 
Het was daar heerlijk vertoe-
ven. Vandaar ging het verder 
helemaal van Vianen naar 
Culemborg over de Hoge Dijk 
langs de Lek, er was van alles 
te zien en doordat er geen wind 
stond en veel zon was, was dat 
heel mooi. Vandaar gingen we 
via de pont en de Achterdijk 
door Schalkwijk en zo weer 

op Houten aan. Het was een 
mooie middag en we hebben 
weer volop genoten van deze 
mooie tocht.  Alie en An.
De korte route ging met 24 
deelnemers - onder leiding 
van Herman en Joke – richting 
Bunnik/Odijk/Werkhoven naar 
de Watertoren in Cothen. Daar 
was de koffiestop, heerlijk in 
de zon op het terras aan de 
achterkant van het gebouw. We 
kregen een leuke uitleg van de 
eigenaar over de historie en de 
plannen voor toekomst van dit 
gebouw. Zeker voor herhaling 
vatbaar. Daarna weer via ’t Goy 
terug naar het clubhuis, waar 
we met 30 km op de teller rond  
16 uur aankwamen. Herman en 
Joke bedankt. Elly

Zaterdag 28 september: Ride 
for the Hospice Hoewel 
meerdere recreanten zich had-
den opgegeven om dit goede 
doel te sponsoren, fietsten we 
uiteindelijk met 14 recreanten 
daadwerkelijk de route. We 
startten om 13.00 uur met Riet 
en Ria als voorrijders. Het was 
een mooie uitgezette route 
met een uitgebreide stop bij de 
Steenfabriek in Wijk. Na een 
drankje heerlijk buiten, kregen 
we van de aanwezige vrijwilli-
gers een uitleg over de historie 
van deze fabriek. Daarna terug 
naar het clubhuis voor nog 
even een gezellig afsluitend 
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drankje. Degenen die deze 
mooie tocht hadden voorbe-
reid: hartelijk bedankt. Elly
Vrijdagmiddag 4 oktober
Het is mooi weer en 40 leden 
zijn aanwezig om een rondje te 
fietsen .
Een groep van 19 personen 
fietste de lange afstand, dit 
keer naar Wijk bij Duurstede 
langs alle appel- en peren-
boomgaarden. Het was een 
beetje benauwd weer, maar ge-
lukkig wel droog. Op de Markt 
hadden we de koffiestop. Toen 
we weer verder wilden fietsen 
was helaas de achterband van 
Bart plat. Gelukkig waren er 
pompjes genoeg dus werd de 
band snel met lucht gevuld. We 
waren (gelukkig) Wijk nog niet 
uit of de band was weer leeg. 
Daarom met de fietsenmaker in 
Houten gebeld, de servicebeur-
ten waren nog niet eens al-
lemaal gedaan. Er is de belofte 
dat elektrische fietsen altijd 
bij panne opgehaald worden. 
Helaas was hun busje net in De 
Meern en voorlopig niet terug. 
Gelukkig is er in Wijk ook een 
fietsenzaak, hier werd de band 
vakkundig geplakt. Riek, Jan-
nie en Cathy lieten Bart niet 
in de steek en met zijn vieren 
volgden ze de Provinciale weg 
naar Houten. De rest van de 
groep was via de Langbroe-
kerdijk terug gefietst en toen 
we op de Rietdijk reden zagen 

we daar 4 bekende mensen op 
een bankje zitten. Met de hele 
groep arriveerden we zo bij het 
clubhuis waar we dit verhaal 
deelden met de anderen. Wil-
leke Stolk
De korte route wordt opnieuw 
voorgereden door Herman 
en Joke. Met 21 recreanten 
gaan we via het Rond naar de 
Utrechtseweg en vandaar langs 
Laagraven naar Nieuwegein 
over de brug, dan naar de op-
haalbrug zo rechtdoor naar Ga-
lecop en Papendorp. Langs alle 
grote kantoren met de wind 
grotendeels in de rug is het erg 
gezellig fietsen. Zo weer over 
de laatste brug en dan zien wij 
de sportkantine van het ten-
nispark al en gaan daar gezellig 
koffie of thee drinken. Wij zijn 
welkom en halen zelf bij de bar 
ons drinken op. Na een fijne 
pauze gaan we weer op de fiets 
en gaan een klein stukje langs 
de plas van het Strijkviertel en 
rijden dan richting de Meern 
eerst door het industrieter-
rein dan rechts af langs het 
water naar het viaduct. Dan 
gaan we weer rechts en over 
de brug naar het Amsterdam-
Rijn kanaal waar wij een heel 
stuk langs het kanaal blijven 
fietsen. Op de boulevard van 
Kanaleneiland houden we 
nog een kleine pauze. Daarna 
gaan wij rechtsaf een stukje 
door het Kanaleneiland naar 

Laagraven, en door het park de 
Koppel naar de Waaiensedijk.  
Constant met wind tegen was 
pittig maar wel heel lekker. Nu 
verder over Oud Wulven en de 
Lobbedijk naar het Clubhuis. 
Met ruim 30 km zijn wij weer 
fijn bezig geweest met dank 
aan onze Herman en Joke voor 
deze mooie rit.

Pannenkoekenrit vrij-
dag 11 oktober 2013 Dit 
werd een pannenkoekenrit wat 
geen pannenkoeken-fietsrit 
was. Anderhalve week eerder 
hadden wij (An en Gerry) een 
mooie fietstocht met onderweg 
een stop bij een pannenkoe-
kenrestaurant voorbereid. 
Natuurlijk eerst de pannen-
koeken geproefd want je moet 
weten wat je je fietsvrienden 
voorzet.  Helaas mocht dit niet 
doorgaan. Toen we afgelopen 
vrijdagochtend ons verza-
melden bij het clubhuis bleek 
het constant te regenen en 
de weersverwachting was ook 
niet erg hoopvol. Dus maar 
afgesproken dat we om twaalf 
uur zouden verzamelen bij 
het clubhuis om met de auto 
naar Beusichem gaan. Daar 
aangekomen werden we naar 
de bovenverdieping gebracht 
(met mooi uitzicht op de Lek) 
en kregen we eerst een kopje 
koffie of thee. Daarna konden 
we opgeven welke pannenkoek 
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we wilden. 

Je kon kiezen uit 4 soorten. 
Dus voor elk wat wils. De 
bediening was vlot en met een 
glaasje wijn of iets fris smaakte 
het prima. Daarna terug naar 
het clubhuis en nog met een 
groepje daar iets gedronken. 
Ondanks het slechte weer heb-
ben we toch een leuke middag 
gehad. Er waren totaal 28 club-
leden aanwezig. An en Gerry.

Ook de middagrit ging uiter-
aard niet door.  Zes recreanten 
gingen per auto, o.l.v. Cor 
van Buren naar Odijk voor 
pannenkoeken bij het Wapen 
van Odijk. Dit was ook heel 
geslaagd.

Vrijdagmiddag 18 okto-
ber Daar er niemand op de 
lijst stond besloten wij (Carla 
en Gerry) deze middag voor 
onze rekening te nemen. Carla 
wist nog een mooie route en 
achteraf klopte dat. We ver-
trokken met 21 fietsers richting 
Werkhoven en iets voorbij 
Kasteel Beverweerd hielden we 
onze eerste rustpauze. Daarna 
verder richting Driebergen, 
waar we via het terrein van 
de Stichting Bartholomeus 
(was helemaal nieuw voor 
ons maar heel mooi), langs 
het Grote Bos met z’n mooie 
paadjes naar Restaurant “Klein 

Zwitserland” fietsten waar we 
koffie/thee/chocomelk of iets 
fris dronken (met het gebruike-
lijke drankje erbij natuurlijk). 
Daarna via Austerlitz en door 
het bos richting Bunnik en door 
Rhijnauwen weer naar Houten. 
Volgens Bart hadden we 50 
meter verder moeten fietsen, 
dan hadden we precies 40 km 
op onze teller gehad. Het was 
een hele mooie tocht. We had-
den alleen verwacht wat meer 
paddenstoelen te zien. Carla 
en Gerry 

De korte route ging deze keer 
met 15 deelnemers en Elly en 
Riet als voorrijders voor een 
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rit van 30 km via Werkhoven, 
De Hollende Wagenweg, langs 
de Watertoren en de provin-
ciale weg naar Cothen voor 
een koffiepauze bij Het Oude 
Raedthuys (met het gebruike-
lijke ijsje bij koffie/thee/fris. 
Via de Willem Alexanderweg, 
Trechtweg en door ’t Goy terug 
naar het clubhuis. Elly
Vrijdagmiddag 25 oktober Voor 
onze laatste fietsrit voor dit 
seizoen zijn 33 leden aanwezig 
en wordt voorgefietst door Elly 
en Riet. Wij gaan richting het 
Houtense Bos. Daar is het nu 
erg mooi met al die kleuren 
in de bomen. Vervolgens via 
de Waaiensedijk naar de brug 
over het Kanaal naar Nieu-
wegein. Het was flink trappen 
met tegenwind over de brug. 
Daarna om het fort naar de He-
renstraat waar wij linksaf zijn 
gegaan naar Jack’s Grillhouse 
in het Park Oudegein voor de 
koffie of thee of fris. Hij vond 
het gezellig dat we er nog een 
keer waren. Wij zeiden dan ook 
tot volgend jaar. Hierna weer 
rechtsaf langs de rand van het 
park en wat kronkelweggetjes 
midden door het park naar de 
uitgang. Na de stoplichten weer 
een klimmetje (want de brug-
gen gaan niet weg). Met op de 
terugweg de wind mee ging dat 
gelukkig wel beter. Na de klim 
naar links door Plettenburg 
naar het fort en toen onze laat-

ste brug op. Ook die zijn we op 
gekomen waarna we langs het 
kanaal zijn gaan fietsen tot het 
Overeind waar we weer links af 
zijn gegaan en rond het Kas-
teel Heemstede zijn gefietst. 
Daarna naar de Wetering en 
zo naar het Clubhuis voor nog 
een laatste drankje. Met 30 km 
op de teller toch nog heel fijn 
gefietst.
Hierna gaan we samen uit eten 
bij de Kakelkip wat is georga-
niseerd door Alie en Tanneke 
en Greet. Jammer dat Tanneke 
door haar knieoperatie niet 
mee kon. Maar met 36 perso-
nen toch een mooie groep. Wij 
zijn heel vriendelijk ontvangen 
en van een drankje voorzien. 
Als iedereen wat heeft wordt 

ons uitgelegd hoe het gaat. We 
gaan eerst de soep halen en 
er wordt ook een mandje met 
brood tafel gezet. Het is alleen 
jammer dat ze alleen maar wit 
brood hebben want velen mo-
gen geen wit brood, en bruin 
hebben ze niet. Nu ja, een 
volgende keer beter. Het uitge-
breide buffet was voortreffelijk; 
koud en warm, te veel om op 
te noemen en alles even lekker. 
Ook het toetjesbuffet is goed 
bezocht en door iedereen meer 
dan eens gedaan. Hierna nog 
koffie of thee, daarmee was het 
echt af. Alie en Greet en ook 
Tanneke dank jullie wel voor 
deze fijne en goed verzorgde 
maaltijd het is voor herhaling 
vatbaar! Riet
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Boekenrubriek WTC

Winterseizoen, dat 
betekent weinig kopij voor 
het clubblad. We zien elkaar 
kort op de zondagochten-
den, bij het spinnen of 
hardlopen. Lange winter-
avonden of verregende 
zondagmiddagen zijn bij 
uitstekend geschikt om een 
boek te lezen. Een wielren-
boek natuurlijk. Glas wijn 
bij de hand, muziek op de 
achtergrond, lekker lezen. 

Door de jaren heen heb 
ik een heel rijtje wielerboe-
ken verzameld. Pas kocht 
ik er bij bol.com weer drie.  
Ik dacht, nu de redactie 
weinig kopij heeft begin ik 
een boekenrubriek.

Martin Bons – de Kunst 
van het Dalen.

Dit boek kocht ik voor 
Frank van Ierland, voor zijn 
zestigste verjaardag.  Ik 
kocht het op goed geluk op 
de titel. Uit eigen waarne-
ming weet ik namelijk dat 
Frank excellent kan dalen 
- en hij houdt wel van een 
wielerboek. Ik zelf daal met 
de jaren steeds slechter. 
Misschien kon ik wel wat 
bijleren. Het boek werd 
bezorgd, ik las een paar 
pagina’s en was verkocht. 
Ik bestelde nog een exem-
plaar.

De auteur is journa-
list en wielerfanaat. Het 
boek bestaat uit 26 korte 
hoofdstukken waarin alle 
aspecten van het dalen 
van een grote col worden 
behandeld. Het gaat dus 
eens niet over het klimmen, 
het afzien, welke cols de 
zwaarste zijn etc. Het gaat 
over diezelfde cols maar 
dan aan de andere kant. 
Het naar beneden zoeven 
met snelheden van 80 km/u 
en meer, de angsten die 
je uitstaat, hoe je bochten 
moet aansnijden en veel en 
veel meer. 

Het is ook een soort 
alternatieve geschiede-
nis, want de helden van 
de afdaling – zo blijkt uit 
dit boek - vind je vaak 
achter in het peloton. Dat 
zijn maar al te vaak de 
mindere renners, die in de 
klim op achterstand worden 
gereden, maar die goed 
sturen en veel durven en in 
de afdaling tijd goedmaken. 
Maar ook sommige tourwin-
naars waren goed (Merckx, 
Hinault). En uitmuntende 
klimmers waren soms 
slechte dalers (Bahamon-
tes). 

Bons geeft anekdotes 
van etappes die in een 
afdaling beslist zijn. Andy 
Schleck en Dennis Mentsjov 

verloren in recente tours 
een topklassering omdat ze 
daalden als jongejuffrou-
wen. Peter Winnen won zijn 
Alpe d’Huez en werd 3e  in 
het eindklassement omdat 
hij in de afzink van de 
voorgaande berg, de Croix 
de Fer, ver was uitgelopen. 
De afdaling is daarmee een 
volwaardig onderdeel van 
de koers. 

De auteur haalt zijn 
voorbeelden zo ongeveer 
uit de hele Tourgeschiedenis 
van de afgelopen 100 jaar. 
En dat is ook mijn bezwaar 
tegen het boek: altijd weer 
die Tour. Alsof er in Italië 
niet veel mooiere cols lig-
gen en mooie(re) koersen 
worden gereden. 

Het boek bestaat uit 26 
hoofdstukken die eigen-
lijk een soort column zijn 
met elke keer een bepaald 
aspect van het dalen. Tip: 
lees hooguit twee of drie 
van die hoofdstukjes per 
keer, in kleine brokjes tot 
je nemen, zoals tapas. 
Om hier een rode draad in 
aan te brengen begint en 
eindigt Bons elk hoofdstuk 
met een stukje van een 
persoonlijke ervaring met 
het afdalen van de Croix de 
Fer.  Die opzet maakt het 
boek tot een geheel. Voor 
mij persoonlijk bovendien 
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erg leuk omdat ik daar in 
onze Marmotte week ook 
naar beneden ben gekomen 
– ik ken elk wegdeel dat hij 
beschrijft en het klopt. 

Het echte genot van het 
boek zit in de prachtige de-
tails. Zo las ik dat de beste 
Nederlandse daler ooit, Rini 
Wagtmans, de afdalingen 
ging verkennen, al decen-
nia voordat verkenningen 
en stages mode werden. 
Wagtmans ging dan in zijn 
eentje naar de bergen, nam 
een lokale bus, ging naast 
de chauffeur zitten om te 
zien hoe die een afdaling 
nam. 

Diezelfde Wagtmans 
zorgde ervoor nooit dat hij 
nooit uitgeput boven aan 
een col kwam. Een afdaling 
kost namelijk ook energie 
en als je goed bent kan je 
veel tijd goedmaken. Nog 
een weetje: de Pyreneeën 
zijn veel lastiger dan de 
Alpen omdat ze onoverzich-
telijker zijn.

Er wordt verhaald over 
de hoogste snelheden. Thor 
Hushovd daalde bijvoor-
beeld eens met 112 km per 
uur de Aubisque af. Ook 
wielrenners die overleden 
als gevolg van een val in 
een afdaling ontbreken 
niet: Casartelli en Wey-
landt. 

Verder is er een bijlage 
met een soort score van 
top 25  dalers ooit. De top 
3 volgens Bons is: Aimar, 
Nencini, Vichot (de eerste 
twee zijn oud-tourwin-
naars). Typisch zo’n lijstje 
waar je het dan weer niet 
mee eens bent. Ik zou Sa-
voldelli bijvoorbeeld hoger 
zetten dan op 10. De beste 
Nederlandse daler ooit is 

volgens Bons Rini Wagt-
mans (plaats 5). De lol van 
lijstjes is het meningsver-
schil erover. 

Al met al veel tips over 
dalen voor liefhebbers zoals 
wij, passages over angsten 
en hoe die te overwinnen 
en sterke verhalen uit de 
Tour. Leuk boek dus.  
Ronald Gorter
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Verslag van de ‘har-
dest mountainbike 
tour  of the Benelux’

Van 10-13 mei reed ik de Bel-
gian Mountainbike Challenge in 
La Roche en Ardenne; een wed-
strijd over drie dagen, 250km 
en 7500hm.
Of het echt de ‘Hardest tour 
of the Benelux’ was weet ik 
niet, maar ik vond het een 
mooi, zwaar en goed verzorgd 
evenement.
De laatste paar jaar heb ik 
diverse mountainbike toertoch-
ten, marathons en wedstrijden 
gereden, met als hoogtepunt 

een trip door de jungle van 
West Afrika eind 2012. Voor 
seizoen 2013 zocht ik weer 
een mooie tocht waar ook 
competitie in zit, en lukte het 
mij om op het laatste moment 
een inschrijving van de Belgian 
Mountainbike Challenge (BEMC) 
te verkrijgen. Aan deze popu-
laire rit mogen maar 320 bikers 
deelnemen en de inschrijving is 
elk jaar in no time vol. Wat me 
aansprak was de duur, zwaarte, 
technische eisen van het par-
cours en het wedstrijd element. 
Het leuke van wedstrijden 
rijden vind ik dat ik daarin het 
uiterste uit mezelf kan halen, 

en het erg leerzaam is voor 
mezelf; je komt jezelf vaak 
goed tegen. Bovendien vind ik 
het stimulerend om gericht naar 
zo’n doel toe te trainen.

Bietensap en Belgisch Bier
Vrijdag 10 mei om 10.30u 
was de start vanaf het Place 
du Bronze in hartje La Roche 
en Ardenne. ’s ochtends vroeg 
vanuit Houten vertrokken en 
in de auto goed gegeten en 
gedronken. De hele week had ik 
al bietensap gestapeld, dus aan 
de voorbereiding kon het niet 
liggen. Ik vind de start altijd 
wel spannend, met 320 mannen 

Start vanaf Place du Bronze in La Roche en Ardenne.



39

De Fietsende Vlinder
nummer 129 – december 2013

Eén van de technische stukken op dag 3.
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en een paar vrouwen volle bak 
door de straatjes van La Roche 
waarna in de lange en steile 
startklim het veld gesorteerd 
wordt. Al snel werd duidelijk 
dat dit een echte race was. Er 
werd constant vol doorgereden. 
Boven aan de klimmen niet 
uitbollen maar hard doortrek-
ken en alleen in hele lange 
afdalingen werden de benen 
stil gehouden. In de eerste 10 
minuten dacht ik ‘als ik dit maar 
5 uur volhoud’ en dit gevoel 
bleef eigenlijk de hele rit. Maar 
het meerijden in groepjes 
werkt stimulerend en het lukte 
me om goed bij te blijven. De 
eerste dag was ook niet heel 
technisch, al was het parcours 
in de dalen erg nat, waardoor 
ik goed mee kon komen. Na 
ruim 5 uur, 93km en 2774hm 
finishte ik als 86e van de 320. 
Best  tevreden, vooral omdat 
er echt toppers meereden 
(Thijs van Amerongen, Belgisch 
kampioen Joris Massaer, etc.) 
en ik bij de niet-licentiehouders 
24e was.  Na de finish snel naar 
Bonnerue gereden waar ik op 
het vertrouwde adres van Les 
Etables (voor mij hét Ardennen 
mountainbike docking station) 
verbleef.
De tweede etappe startte 
op een zelfde manier als de 
eerste dag, en al snel werd het 
parcours meer technisch en erg 
mooi. De klimmen waren echter 
minder steil dan dag 1, en ik 

was gelukkig goed hersteld 
van de eerste dag. De klimmen 
liepen erg goed, maar ik had 
moeite om op het vlakke in het 
wiel te blijven van de ande-
ren, waaronder de top drie bij 
de dames waar ik steeds zo’n 
beetje tussen reed. Na 4”30, 
85km en 2256hm finishte ik als 
52e. Een stuk beter dan de dag 
ervoor, maar later bleek dat er 
20 man verkeerd was gefietst 
waardoor ik anders 72e was 
geworden…Erg balen voor ze 
maar volgens mij wel het risico 
van een marathon. Na de finish 
weer naar Bonnerue om mijn 
fiets goed te onderhouden, en 
goed te eten en veel te drinken 
(waarbij ik de mooie collectie 
lokaal bier maar heb bewaard 
voor drie weken later toen ik er 
weer mocht vertoeven voor een 
meer recreatief weekend).

Man met de hamer
Dag 3 was het koud (6 °C en 
miezer bij de start) en dat 
maakte het met de vermoeide 
spieren erg lastig starten. 
Uiteraard weer een lange steile 
startklim waar het niet lukte 
om mijn hartslag hoger dan in 
D2 te krijgen. Maar ‘gelukkig’ 
had iedereen daar last van want 
ik reed grotendeels tussen de-
zelfde deelnemers als de dagen 
er voor. De laatste dag was de 
koninginnenrit die het meest 
technisch en steil zou worden. 
En dat klopte meer dan me lief 
was. De regen had het parcours 
doorweekt en ik was erg blij dat 

ik de meest grove banden van 
het peloton had (2x Nobby Nic) 
want ik houd van grip. Door 
het technische parcours lag het 
gemiddelde die dag (rond de 
15km/u) beduidend lager dan 
de dagen er voor (18-19 km/u). 
Tot twee derde van de wedstrijd 
liep het lekker, maar daarna 
sloeg de vermoeidheid en kou 
toe. Er kwamen enkele zeer 
technische stukken die niet te 
fietsen waren, met klimmetjes 
die zo steil waren dat je lopend 
nauwelijks boven kwam. Ik 
kwam hele stukken in de regen 
en hagel bovendien alleen te 
rijden , en dat motiveerde niet 
echt. Mijn hartslag wilde niet 
meer omhoog, en mijn verzet 
leek veel te zwaar om op de 
steile klimmen rond te krijgen. 
Redelijk balend over de finish 
(na 5 uur over 76km) maar 
thuis bleek dat ik die dag 86e 
was, en dat er 70 deelnemers 
niet gestart of gefinished waren. 
Iedereen zat er dus doorheen! 
Al maken de omstandigheden 
voor de top 3 nauwelijks uit, zij 
reden die dag nog steeds dik 
boven de 20. Ook weer een les 
in bescheidenheid.
Eenmaal weer thuis kijk ik terug 
op een prachtig evenement 
waarvoor het de moeite loonde 
om vele uurtjes in Nederland 
voor te trainen, waarvan een 
groot deel tijdens de avondrit-
ten van de WTC. Stiekem kijk 
ik al weer uit naar de volgende 
editie!
Rob Grift
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 December
 1 Lisette van der Niet T
 1 Dick Rietveld T
 2 Dicky Lagerweij R
 2 Herman van Rooijen T
 3 Ruud van de Steeg T
 4  Angelique van der Linden  

T
 6 John Schreurs T
 8 Wiebe Stuivenwold T
 8 Michiel Verbruggen T
 9 Carla Muis-Siegert R
 11 Leo Wilkes T
 11 Marjolijn Vermande T
 13 Alie Vernoy-Verweij R
 15 Tonny van den Hengel T
 15 Cor van Angelen T
 16  Joke van Bolderen- van Hal 

 R
 16 Bea van de Vooren R
 17 Johan Strengholt T

 23 Geertjan van der Lecq T
 25 Frans Gijsbers T
 25 Jan Willem van Soest T
 25 Gerard van Mourik T
 26 Sandy Mensing T
 28 Theo van Beest T
 30 Simon Plomp T
 30 Jewwty Vledder R
 31 Corine Visser T
 31 Frits Hobelman T
 31 Elly Kemper R
 31 Eric Luttik T

Januari
 1 Paul Veltkamp T
 1 Niels ten Horn T
 2 Floor Pater-Oskam R
 4 Janny Prins R
 4 Bas Vermeulen T
 5 Wibo van Run T
 6 Wim van Bentum T

 7 Peter Visser T
 7 Cor Huffels R
 7 Annemiek van de Rijt T
 8 Eric van Vliet T
 10 Joop v Wijngaarden R
 12 Bert Thiery T
 14 Joost Schepel T
 16 Jasper Nauss T
 17 Cathy van Putten R
 17 Gera van Vliet R
 18 Kees Keuzenkamp T
 20 Ruud Elemans T
 22 Jetske Goudswaard T
 22 Chris Jansen T
 23 Gert-Jan van Vessem T
 23 Wim van den Hoogen T
 26 Jan van Veldhuizen T
 30 Karel de Graaf T
 30 Eiko Schuurman T

Ereleden

Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking Jon Nellestijn

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

Opzeggingen

Dick Rietveld
Frans Jansen
Peter Buizer
Fredy Visser
J. Pasman

Riet Weenink
René Sterkenburg
Cees Visser (overleden)
Jan Koster

Verjaardagen
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