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Bericht van de voorzitter
Het nieuwe zomerseizoen is dit jaar extra mooi begonnen met de nieuwe kleding. Ik vind 
dat het er fantastisch uitziet. Op de weg is het een mooi gezicht met een kleurstelling die 
goed aansluit bij de meeste fietsen en het zit lekker. Complimenten aan de commissies die 
daar veel tijd en moeite voor hebben gedaan. Op de website vinden jullie de groepsfoto’s 
van toerfietsers en recreanten in de nieuwe outfit. En voor iedereen ligt er een afdruk klaar 
in het clubhuis. 
Maar het belangrijker dan in mooie kleren op de fiets zitten is natuurlijk het fietsen. En dat 
gebeurt genoeg. Op de zondagen moet regelmatig een beroep worden gedaan op extra 
toerleiders. En gelukkig staan die ieder keer weer spontaan op. Dus ons organisatiemodel 
werkt zoals we verwachten. Maar kan het ook anders?  
Dit jaar is er spontaan een nieuwe vereniging ontstaan in Amerongen: Velo heuvelrug (zie 
www.veloheuvelrug.nl). Interessant om te zien dat in een club zonder traditie veel wordt 
georganiseerd op een manier die erg op onze vereniging lijkt. Ze zijn dit voorjaar begon-
nen als een soort flashmob. Een bericht op facebook, twitter dat er zondagochtend samen 
gefietst kon worden vanaf een pleintje in Amerongen bleek een grote groep fietsers te trek-
ken. Met enkele ter plekke gemaakte afspraken over groepsgrootte, snelheid en spontane 
wegkapteins werd het een succes dat om herhaling vroeg: de “social ride” was geboren. 
Enkele maanden later groeide dit uit tot een vereniging met regels die zo de onze hadden 
kunnen zijn: “social, safe, sound en spirit”. De basis voor de vereniging is het eigen initiatief 
van leden, de digitale ondersteuning maakt het mogelijk. Ik denk dat we hier zeker een 
voorbeeld hebben waar we voor de verdere ontwikkeling van onze club iets aan kunnen 
hebben.

Een andere ontwikkeling die ons raakt is de campagne ‘De echte wielrenner laat van zich 
horen’ van de NTFU en VeiligheidNL. Zij hebben filmpjes gemaakt met goede voorbeelden 
hoe voetgangers, fietsers, automobilisten en wielrenners elkaar veilig kunnen passeren. 
Bekijk de filmpjes eens op you tube. Voor het grootste deel doen wij het volgens al volgens 
deze voorbeelden. En misschien moeten we bij het passeren nog iets aan ons fietsvocabu-
lair moeten toevoegen: een waarschuwing door de eerste met hoeveel we passeren en een 
bedankje door de laatste. Zullen we dat eens proberen?

De voorzitter

Van de toercommissie
Op 16 maart kwamen de toercommissie en de toerleiders bijeen voor de jaarlijkse toerlei-
dersavond. Hier bespraken we alles wat relevant is om er weer een mooi, gezellig, sportief 
en zo veilig mogelijk seizoen voor WTC Houten ‘80 van te maken. Na de inleiding door 
Martijn werd er in groepjes een aantal thema’s besproken waarna de meningen plenair met 
elkaar werden gedeeld. Belangrijke conclusies die daaruit voortkwamen zijn:
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• Er wordt per niveau maar één toerleider ingeroosterd. Indien de groep te groot is (in 
ieder geval bij meer dan 16 deelnemers) wordt ad hoc een tweede groep gevormd met 
behulp van een altijd wel aanwezige andere toerleider. Er wordt niet vertrokken voordat 
de groepen evenwichtig verdeeld zijn.

• Indachtig ons samen uit samen thuis principe wordt bevorderd dat deelnemers de héle 
rit deelnemen, dat wil zeggen tot aan het clubhuis. Liefst ook met even napraten. Wel 
zo gezellig en nuttig ook om even ervaringen uit te wisselen en clubgenoten te leren 
kennen.

• Het idee van een online GPS-routebibliotheek wordt algemeen omarmd. Fridolin van 
der Lecq gaat de mogelijkheden onderzoeken.

• We onderzoeken hoe het beschikbaar stellen van (basic) EHBO-setjes aan dienstdoende 
toerleiders een zinvolle bijdrage aan ons welzijn kan zijn.

De opgefriste Afspraken toerleiders zijn gepubliceerd op de website. We vragen ook niet-
toerleiders deze afspraken te lezen omdat van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich 
conform deze afspraken gedragen.
Inmiddels is het seizoen al even gaande en zien we dat de praktijk toch weer anders is dan 
de theorie. Zo is bijvoorbeeld de B+ groep op zondag een paar keer te groot geweest, waar-
bij bovendien een keer onsuccesvol voor een knip is gekozen. Dat zouden we dus niet doen! 

Bij grote aantallen deelnemers moet de toerleider met de deelnemers even de tijd nemen 
om een ad-hoc toerleider te benoemen en dan pas van start te gaan met twee homogene 
groepen. Dit is voor de veiligheid én het fietsplezier van groot belang.
De toercommissie is door enkele leden gevraagd een uitspraak te doen over of er al dan niet 
op bepaalde wegen (bijvoorbeeld een weg met veel uitritten) of op fietspaden door het bos 
gereden mag worden. De toercommissie is terughoudend om daar een algemene regel voor 
te formuleren. Wij willen de toerleiders de ruimte blijven geven om - binnen onze kaders - 
een eigen afweging te maken. Een bepaald onaantrekkelijk traject kans soms essentieel zijn 
als verbindingsstuk in een verder fijne route en fietspaden door het bos kunnen prachtig 
en (als er niet te veel natte bladeren op liggen) veilig zijn. Maar voor alle wegen geldt dat 
de snelheid moet worden aangepast aan de omstandigheden. De toerleider moet daar op 
toezien. Voor elk type weg is er een veilige snelheid!

Namens de toercommissie, Jeroen Piket 
Toercommissie: 
Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen
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Schoonmaak zoals het hoort!

Wij verzorgen voor u
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Gevelonderhoud
• Specialistisch  

vloeronderhoud
• Sanitaire voorzieningen

MKB Schoon! in het kort
• Afgesproken kwaliteit
• Zeer flexibel
• Goede service
• Afspraak is afspraak
• Tevreden medewerkers

www.mkbschoon.nl
MKB Schoon! B.V. | T 030 - 63 817 01 | contact@mkbschoon.nl
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Afspraken toerleiders 2015
Opgesteld: maart 2015

De Afspraken toerleiders worden jaarlijks geëvalueerd door de toercommissie en de toer-
leiders en waar nodig aangepast. Van deelnemers aan clubritten wordt verwacht dat ook zij 
zich conform deze afspraken gedragen.

Toercommissie
Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket (vz), Jan van Veldhuizen

Doel toercommissie en toerleiders
Met elkaar zorgen voor een zo goed en prettig mogelijk verloop van het fietsseizoen. De 
toercommissie ondersteunt de toerleider bij zijn taken. Deze notitie geeft aandachtspunten, 
tips en taken voor de toerleiders.

Opzet van het toerprogramma
• De enige actuele toerkalender staat op de website, niet in het clubblad.
• Trainingsritten A, B+, B en C op dinsdag en donderdag (met toerleiders).
• Maandagavondrit en woensdagochtendrit (zonder aangewezen toerleiders).
• Mockingritten B+, B en C op zondag (met toerleiders).
• Enkele traditionele ritten (met toerleiders).
• Drie keer een verlengde Mockingrit.
• Daarnaast nog veel initiatieven van leden: deze kunnen via het Forum op de website 

worden aangekondigd, al of niet met ondersteuning van de toercommissie.

Wie zijn de toerleiders?
De lijst met toerleiders op de website dient actueel te blijven: geef wijzigingen, telefoon-
nummers, aanvullingen door aan de toercommissie.

Wat doet de toerleider?
• Voorbereiding rit thuis: route bedenken en zo nodig voorrijden. Bij avondritten ruim voor 

donker thuis! Houdt rekening met 15-20 minuten marge in verband met lekke band(en).
• Bij het plannen van de rit is het slim om rekening te houden met te verwachten drukte 

op de route.
• Kosten overvaren zoals bij Culemborg worden vergoed door de club. Opvang gastrijders/

nieuwe leden.
• Bepaalt route en tempo van de groep; rijdt daartoe voorin in de groep (niet per sé op 

kop); kan het niveau van de groep goed aan.
• Vergeet de mobiel niet. Alarmnummers in de mobiel.
• Voor rit op zondag: koffiestop regelen (zo nodig bellen en schatting aantal fietsers door-

geven). Suggesties voor koffiestops zijn op de website aangegeven.
• Zorgt voor goed verloop van vertrek, rijden en terugkomst.
• Stimuleert invullen digitale presentielijst (kan vanaf dag voorafgaand aan rit).
• Omgaan met kritiek – dat komt er toch (soms lollig bedoeld / je hebt altijd support van-

toercommissie en bestuur).
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• De toerleider staat er niet alleen voor. De collega-toerleiders die op dat moment geen 
dienst hebben, kunnen helpen en leden aanspreken op rijgedrag, etc.

• Vraagt eventueel ervaren toerleiders om raad.
• Een korte notitie (voor of na je rit) over de route, eventuele obstakels en andere 

wetenswaardigheden op het WTC-forum onder “Rit verslagen” wordt gewaardeerd.
• Bij grotere calamiteiten: melding door de toerleider van de calamiteit, inclusief toe-

dracht, aan een van de bestuursleden. Zie Ongevallen protocol op website.
• Als de toerleider niet kan zoekt hij zelf een vervanger en meldt dat bij  

toercie@wtchouten.nl.
• Ten slotte: geniet!!!

Algemene principes voor de ritten
• Ritten starten bij het clubhuis en eindigen daar ook. Toerleiders blijven dat benadruk-

ken. Onverhoopt toch eerder afbuigen wordt gemeld bij de toerleider.
• Samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig.
• Samen maken we alles beter.
• Veiligheid staat voorop.
• Helm is verplicht.
• Medefietsers zijn medeverantwoordelijk voor veiligheid en sfeer.
• Kleinere groepen zijn wenselijk en lossen veel problemen met communicatie en veilig-

heid op.
• Kwaliteit materiaal, verlichting, EHBO.
• Verlichting en fietsbel zijn belangrijk: liever bellen dan roepen naar medeweggebruikers.
• Verkeersregels: we stoppen voor rood. Respect voor de verkeersregels. De toerleider 

moet hier duidelijk in zijn.
• Aandacht voor nieuwe leden: inschrijving, communicatie, buddy (zie verderop).
• Clubbeleid is dat de tandem op dinsdag, donderdag en zondag mee kan rijden in de 

B-groepen, zonder restricties.

Vertrek groepen
• Opstellen: C voor tafeltennis, A richting fysio, B op het terras achter het clubhuis (bij 

grote opkomst opstellen in twee groepen met tussenruimte). B+ voor het clubhuis.
• Groepen van maximaal 16 fietsers, liefst kleiner (12).
• Vertrekvolgorde: C, A, B+, B.
• Bij grotere aantallen per niveau ad-hoc extra groep formeren met een reserve toerleider. 

Een knip is niet wenselijk. Iedere aanwezige toerleider is in principe reserve toerleider.
•  Elk niveau vertrekt pas als de groepen evenwichtig verdeeld zijn.
• Een korte briefing door de toerleider over de aan te vangen rit is goed voor de veiligheid 

en voor de herkenbaarheid en het “gezag” van de toerleider. De toerleider kan daarbij 
nog eens enkele aanwijzingen memoreren: goed doorgeven van signalen, tempo, te ver-
wachten route, het samen uit samen thuis principe etc.

• Regel een ‘sterke’ achterrijder, die het peloton bijeen kan houden.
• Niet vertrekken zonder evenwichtige verdeling van aantallen.
• Toerleiders nemen leiding.
• Laatste groep vertrekt nadat poort dicht is.
• Eerste kilometers rustig rijden totdat de groep goed geformeerd is.
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Rijden
• Voor wat betreft de kruissnelheden per groep hanteren we sinds 2014 we de volgende 

tabel. Deze snelheden zijn indicatief en dienen als houvast voor toerleider én deelnemer 
en moeten worden gezien als maxima onder ideale omstandigheden (rechte overzichte-
lijke weg, ervaren groep, iedereen een redelijk aantal fietskilometers gemaakt, redelijk 
weer).

• De toerleider blijft ‘de baas’ en houdt rekening met signalen uit de groep en omstandig-
heden.

• Kruissnelheid is de snelheid die je op je meter ziet.
• De tabel wordt periodiek geëvalueerd. 

groep windstil wind tegen wind mee

A 36 34 39+

B+ 34 32 37

B 32 30 35

C 29 27 32

• Toerleider hoeft niet op kop: wel voorin blijven.
• Signalen geven (tegen!, achter!, lek/stop!, binnen!, rustig!, paaltje!, hobbel!, achter elkaar!).
• Richting duidelijk en tijdig aangeven / doorgeven.
• Niet plotseling stoppen, maar laten uitrijden.
• Checken of iedereen meekan.
• Let in de bochten op de harmonicawerking van de groep: niet hard aanzetten na de 

bocht. De groep rustig weer laten aansluiten.
• (Eind)sprint kan alleen op daarvoor geschikte locaties, zoals “tankbaan” of langs kanaal. 

Een toerleider kan wellicht vooraf aangeven waar men ‘los’ kan gaan.
• Bergop ieder eigen tempo, wachten boven of onderaan afdaling (vooraf afspreken).
• Zondag elke groep in principe eigen rit en eigen koffiestop.
• Toerleiders en leden kunnen rijders aanspreken op gedrag, rijstijl.

Terugkomst
• Laatste stop altijd bij clubhuis.
• Toerleider geeft zelf achteraf de gereden afstand in (indien meerdere groepen per 

niveau dan een gemiddelde overeenkomen met de andere toerleider).
• Bij vertrek uit het clubhuis is het verplicht dat dit netjes wordt achtergelaten en afge-

sloten. De sleutelhouders (vaak ook toerleider) vergewissen zich bij vertrek ervan dat 
iemand in staat is om af te sluiten.

Gastrijders/nieuwe leden
• Aanmelden via ”Eerste rit formulier” op site toercommissie, aanmelder ontvangt 

welkomst-email van toercommissie. Toercommissie aan toerleider dat gastrijders/nieuw 
lid zich meldt voor een rit.
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• Starten in principe bij de C-groep, tenzij ervaren met fietsen in groep.
• Opvang door toerleider(s) bij de bar.
• Zo nodig buddy regelen (meestal rijden ze met bekende, anders iemand ter plekke 

vragen).
• Na afloop van de rit even samen met gastrijders/nieuw lid en buddy doorspreken hoe 

het ging en tips/adviezen geven, o.a. indeling groep.
• Gastrijders die zich ter plekke melden; idem dito qua opvang/buddy.
• N.B: Men mag meerdere keren als gast meerijden met de club.

Verslag recreanten
Het fietsseizoen is weer begonnen. Over het weer mogen we tot nu toe niet moppe-
ren. Uiteraard is het nog fris in maart, maar voor de rest prima. Zelfs een echte zomerse 
dag! De opkomst was ook goed (zelfs oplopend tot 50! op een middag). Ook hebben we al 
een zestal nieuwe leden mogen verwelkomen. Geweldig toch! Alleen de deelname aan de 
zondagochtend ritten is nog erg laag. Hopelijk wordt dit als het warmer wordt beter. Daar-
voor willen wij alle recreanten daarop nog eens attenderen. Hou de agenda in de gaten. We 
zijn blij met deze goede start van het seizoen en hopen dat dit de komende tijd mag door-
zetten. Ook hebben wij inmiddels onze nieuwe clubkleding in gebruik genomen en we hopen 
dit nog vaak te dragen. Kijk op de agenda in het clubblad of op de website bij welke ritten 
we deze kleding dragen! Allemaal een heel fijn fietsseizoen. Riet en Elly

Vrijdagmiddag 6 maart Onze eerste fietstocht zit er op. Voor de 1ste keer een hele goede 
op komst liefst maar 37 mensen en allemaal in tenue. Via Werkhoven naar Odijk Bunnik 
allemaal koffie of thee. Daarna via Bunnik het Houtense bos naar het clubhuis .Daar gezellig 
een drankje genomen en toen voldaan naar huis toe. Het was niet zo’n lange rit (± 25 km) 
maar voor de eerste keer goed zo. Groeten van Riet en Ria. 

Vrijdagmiddag 13 maart Met 19 personen gaan wij richting Vreeswijk, naar restaurant De 
Gildenborch, voorheen Poelzicht. Dat vroeg de vriendin van An haar oudste kleinzoon, Oma 
komt U een keer op vrijdagmiddag met de fietsclub wat bij ons drinken? (ze werkt daar) 
Juist, wat doe je dan als Oma zijnde?  Je gaat gelijk de tweede vrijdag van Maart. Maar 
eerst nog even gestopt bij het fort Jutphaas zodat wij naar de mooie krokussen konden 
kijken .Door het Nieuwegeinse Park, Lekboulevard, naar De Gildenborch mooi restaurant 
geworden en.....allemaal even vriendelijk, gaan er zeker nog eens heen. Daarna Waalseweg, 
Elpad, Clubhuis, er stond een koude wind dus hebben wij de route maar ingekort. Met 30km 
(31.5km) op de teller, fijn met elkaar gefietst, waren wij toch weer blij met deze vrijdagmid-
dag. In het clubhuis met elkaar nog wat drinken. Hartelijke Groeten An en Janny
De korte route ging o.l.v. Riet en Elly met 22 recreanten richting Driebergen. Via het 
Oostromsdijkje, Beverweerd, Langbroeker Wetering en de Rijsbruggerweg naar Hoender-
daal, waar we lekker in de zon op het terras een drankje konden drinken. Daarna via het 
fietspad langs de A12 richting Odijk, Bunnik, de Parallelweg en via Het Houtense Bos weer 
terug naar het clubhuis. Ook deze club reed ruim 30 km. Een goed begin van het seizoen
Vrijdagmiddag 20 maart Behoorlijke opkomst vandaag. Totaal 30 recreanten. De lange 
route vertrok met 17 personen vanaf het clubhuis richting Werkhoven. Langs kasteel Bever-
weerd en dan de Langbroekerwetering op. We zijn de hele Langbroekerdijk uitgereden, even 
gestopt bij een heel mooi kerkje (naam vergeten) en door Overlangbroek richting Wijk bij 
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Duurstede. Daar bij Den Engel lekker op het terras wat gedronken en via de dijk richting ’t 
Goy (daar haakte Cor af, ging bij z’n dochter eten) en wij verder naar het clubhuis. We had-
den ruim 40 km gefietst met lekker weer. Ria en Gerry
De korte route ging met 13 recreanten richting Nieuwegein. Via het Houtense Bos, langs 
de Utrechtseweg over de brug naar Fort Jutphaas. Daarna door park Oudegein naar Jacks 
Grillhouse, waar we altijd van harte welkom zijn. Terug de andere kant van Park Oudegein, 
een stuk via de Hollandse Waterlinie route over de brug langs het Amsterdam-Rijnkanaal en 
langs de golfbaan weer terug naar het clubhuis. Bijna 30 km gefietst. Riet en Elly

Zondagochtend 21 maart Eerste zondagochtendrit. Slechts 10 recreanten. Het weer was 
niet optimaal. Herman en Joop reden voor. Via Rijnsweerd naar de Biltse Hoek en via Rhijn-
auwen weer terug. Omdat de meesten naar huis moesten is er geen gezamenlijk drankje 
meer gedronken in het clubhuis 

Vrijdagmiddag 27 Maart De dag begon met best wel veel wind en de verwachting was 
een enkele regenbui in de middag. Dus was de verwachting van de opkomst niet zo groot, 
maar het tegendeel was waar. Gerry opperde nog om ivm de straffe wind de lange route te 
wijzigen richting Austerlitz om wat meer beschut te kunnen fietsen, maar er is toch besloten 
om naar Marnemoende in IJsselstein te fietsen. De reden tot dit besluit was dat we op de 
terugweg de wind in de rug zouden hebben. We vertrokken met 16 personen waarvan 11 
personen met een E-Bike en 5 personen op een gewone fiets. (De E-Bike rukt steeds meer 
op bij onze recreantfietsers.) Omdat we deze route al vaker gefietst hebben was het voor 
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velen een bekende rit. De wind viel wel mee en regen kwam er niet. Bij Marnemoende wer-
den we al verwacht en was er een apart zaaltje voor ons gereserveerd. De terugreis ging als 
een speer over de Lekdijk met de wind in de rug. We zijn toen via de Achterdijk en de Tet-
wijkseweg naar Houten gefietst, We hebben in een lekker tempo door kunnen fietsen, mede 
door de vele E-Bikes. Maar omdat we bijna 45 km op de teller hadden waren we wat laat in 
ons clubhuis. Er was nog wel even tijd voor een opkikkertje in het clubhuis en zijn toen vol-
daan over de mooie rit weer naar huis gegaan, ook omdat de maag begon te knagen voor 
etenstijd. Iedereen wordt bedankt voor de fijne rit namens de voorrijders. Gerry en Gerda.
We waren met 11 recreanten die de korte route fietsten o.l.v. Riet en Elly. Gezien het min-
der goede weer en heel veel wind werd besloten een “rondje Houten te fietsen”. Hierdoor 
hadden we dan weer wind mee, dan weer op zij en dan weer een stukje tegen. Dat was 
prima. Via het Houtense Bos, de Heemsteedseweg, langs het Amsterdam Rijn kanaal naar 
de Bikkelbeer voor een rustpauze. Daarna via de hockeyvelden en het Oude Dorp terug 
naar het clubhuis. Met 25 km op de teller waren we om half vier al weer terug en sloten we 
af met een drankje in het clubhuis.

Vrijdagmiddag 3 april De lange route loopt met 15 personen via Schalkwijk, Elpad, de Dijk 
naar Vreeswijk waar wij bij de Gildenborch weer hartelijk welkom zijn. Na wat gedronken te 
hebben stappen wij weer op onze fiets en gaan over de dijk richting Lopikerkapel waar wij 
via de Radiolaan aan het eind rechtsaf gaan en dan een stukje door de weilanden fietsen, je 
ziet de snelweg maar je hoort niets, zo lekker stil. Via het park van Nieuwegein en om het 
Fort, gaan wij naar ons clubhuis om gezellig nog wat te drinken met elkaar. Verleden jaar 
28 maart fietsten wij deze route ook maar toen stonden de appelbomen al in de bloesem en 
nu was er nog niets te zien. Met 40km op de teller en goed weer was het een fijne fiets-
middag.  Ans en ik hebben met plezier voorgefietst en doen het graag nog eens. Hartelijk 
Groet Ans en Janny.  Met de korte route fietsen 11 recreanten mee. We gaan deze keer via 
de bekende route via ’t Goy naar Cothen. Bij het Oude Raedthuis drinken we koffie, thee of 
wat anders, zoals gebruikelijk voorzien van een mini-ijsje. Daarna via het fietspad langs de 
snelweg, de Molenweg en Werkhoven terug naar het clubhuis. De teller stond op ongeveer 
30 km. Riet en Elly  
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Vrijdagmiddag 10 april Het was prachtig, zomers weer. Er waren 50 recreanten aanwezig. 
Een heel mooi aantal. An en Janny gaan vandaag de lange route voorfietsen en willen naar 
restaurant Anafora in het Maximapark. Wij hadden nog wat goed te maken, verleden jaar 
hebben wij deze route ook gefietst maar zijn toen zó verschrikkelijk nat geregend. En dat 
moesten wij vandaag natuurlijk ook een paar keer horen want zoiets wordt niet snel verge-
ten. Gelukkig was het de Mooiste dag van deze week en juist nu gingen wij fietsen wat een 
Geluk. En omdat het mooi weer was, was de opkomst groot, met 27 personen vertrokken 
wij vanaf het clubhuis.Richting Galecopperbrug, langs het Amsterdam-Rijn Kanaal, Groene-
dijk, Maximapark naar Anafora daar was het zo druk en je hebt daar buiten ook zo’n mooi 
speelparadijs voor de kinderen. Na wat gedronken te hebben stapten wij weer op de fiets 
richting Nieuwegein/Juthaas waar wij stopte voor diegene die een ijsje wilde, je moest veel 
geduld hebben, want ook daar was het erg druk. Zodoende kwamen wij over vijven bij het 
clubhuis aan. Nel Horn kwamen wij onderweg tegen zij was op weg naar huis, maar even 
later was ze toch weer terug in het clubhuis ze wilde ons nog trakteren op een koek omdat 
ze jarig was geweest, op onze vraag hoe oud/jong ben je geworden zei ze dat ze (18) 
geworden was, en dat geloofden wij gelijk.  Met 40 km op de teller was het een Héérlijke 
fietsmiddag. An en Janny
Riet en Elly gingen met 23 recreanten voor de korte route via de Schalkwijkse Brug, de 
Tetwijkseweg (bij onze korte stop op de hoek van de Achterdijk trakteerde Nel ons op een 
heerlijke koek i.v.m. haar verjaardag), de Groenweg naar de Lekdijk. Het was heerlijk fiet-
sen en een prachtige natuur. Vlak voor de tunnel onder de A27 gingen we het fietspad naar 
beneden naar de Waalseweg. Bij theehuis De Waalse Werf konden we heerlijk buiten op 
het terras zitten. Het gebak was daar heerlijk en velen konden de verleiding deze keer niet 
weerstaan. Daarna via het Elpad, Amsterdam-Rijnkanaal omhoog naar de Schalkwijksebrug 
weer naar het clubhuis. Er stond bijna 30 km op de teller. Nog even gezellig een drankje en 
een praatje en dan haar huis. Riet en Elly  
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Vrijdagmiddag 17 april De opkomst was weer geweldig  (42) met nog wat nieuwe gezich-
ten dus leuk. Met 23 personen voor de  groep, die een langere afstand  fietst op weg naar 
Wijk bij Duurstede. Jammer dat veel bloesem van de appels en peren nog niet helemaal 
open was, maar de kersen bomen waren  prachtig dus dat was genieten. Via het kanaal en 
Cothen naar Wijk bij Duurstede, even bijkomen op de markt, op het terras met koffie enz. 
Terug naar Houten waar Bart ons attent maakte op een slecht pad, dus een andere weg 
genomen. Ook werden we nog even terug gefloten dat we als voorrijders op (elec. fietsen) 
soms iets te hard gingen. Maar het was toch weer een fijne middag, en in het clubhuis was 
het erg gezellig.  Herman en Johan vertrokken voor de korte route met 19 recreanten rich-
ting ’t Goy. Via de Beusichemseweg en de Wickenburgseweg naar de brug. Daar onder door 
en via de Kapelleweg en de Smidsweg richting Werkhoven, waar we gezellig bij de Water-
molen wat dronken. Er stonden leuke kunststukken en we krijgen uitleg over de workshops 
van paverpoll en ander materialen en een kort overzicht van de historie van de Molen. Toen 
besloten we toch nog even een 2e consumptie te nemen. Vervolgens gingen we richting 
Langbroek, Beverweerd en de Rietdijk weer terug naar het clubhuis, waar we rond 4.00 
uur aankwamen. Het weer was prima, alleen wel wat veel wind! Weer een gezellige middag 
gehad. Elly, Alie en Greet
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Activiteiten recreanten 1ste halfjaar 2015
Vertrek vanaf clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek en clubweekend).
Bij middagritten mogelijk een korte (35/40) of lange (35/40) rit te fietsen.
Start 13.00 uur.Bij dagtocht kan ‘s middags een korte (25/40) rit worden gefietst. Voor alle 
ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een schema waarop kan worden 
ingetekend.

dag datum rit nr. vertrek bijzonderheden
vrijdag 16-mei 14 13.00 uur

maandag 18-mei vertrek midweek/
Groenlo

dinsdag 19-mei 15 10.00 uur 1e rit  midweek clubkleding

woensdag 20-mei 16 10.00 uur 2e rit midweek

donderdag 21-mei 17 10.00 uur 3e rit midweek

vrijdag 22-mei 18 13.00 uur korte middagrit, 
clubhuis1 groep

maandag 25-mei 19 10.00 uur zondagrit 
(2e Pinksterdag)

clubkleding

vrijdag 29-mei 20 13.00 uur

vrijdag 5-juni 21 13.00 uur

vrijdag 12-juni 22 9.30 uur 2e dagrit (elders), 
clubkleding

13.00 uur korte 
middagrit 30 km

vrijdag 19-juni 23 13.00 uur

vrijdag 26-juni 24 13.00 uur

zondag 28-juni 25 10.00 uur zondagrit clubkleding
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Openingsrit
De start van het wielerseizoen vond plaats op zondag 22 maart met de openingsrit, nadat 
onze voorzitter een openings woord had gesproken brachten de toerleiders onderverdeeld 
in 3 groepen A-groep 100 km, B-groep 90 km en C-groep 75 km ons naar de gezamelijke 
tussenstop in Leersum.
Een groot aantal leden hebben de winterperiode op verschillende sportieve wijze doorge-
bracht waaronder spinnen, hardlopen, mountainbike en racefiets.

Met deze rit worden de zomer activiteiten en plannen weer opgestart evenals de avond-
trainingen.
De weersomstandigheden waren uitstekend waardoor een groot aantal leden deze rit  
hebben verreden met na afloop en gezellige nazit in het clubhuis.
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RESTAURANT	  	  “DE	  ENGEL”	  
	  

LEKKER	  UIT	  ETEN?	  
OOK	  OP	  ZONDAG	  ZIJN	  WIJ	  GEOPEND!	  

	  

	  
	  

FAMILIE	  ARRANGEMENT	  
WARM	  BUFFET	  +	  ONBEPERKT	  CONSUMPTIES	  

VASTE	  PRIJS	  V.A.	  	  €	  29,00	  
	  

VERJAARDAGSARRANGEMENT	  
FEEST	  ONBEPERKT	  CONSUMPTIES	  +	  BITTERGARNITUUR	  

VASTE	  PRIJS	  V.A.	  	  €	  19,95	  
	  

BRUNCH	  BUFFET	  OF	  HIGH	  TEA	  
VANAF	  	  €	  18,50	  
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PARTYVERHUUR
BROUWER

www.partyverhuurbrouwer.nl
*Al meer dan 15 jaar een begrip in Houten*

• Biertaps

• Servies

• Tenten

• Meubilair

• Verwarmingen

• Catering

 kwaliteit

 service

 lage bezorgkosten

 offerte binnen 1 werkdag

 géén schoonmaakkosten

 contacten met cateraars

 contacten met slagers

uw voordelen
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A5 PiazzaSports Milon adv.zw/w.indd   1 3/30/15   1:37:46 PM
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Tour de France 2015
Wat te doen als je wielrennen helemaal het einde vindt? Dan rijd je eerst eens vijf dagen 
van Valkenburg naar Morzine in 2014. Vijf dagen 200 kilometer per dag. Geweldig, smaakt 
naar meer. Op de club wil je graag uren op kop in de wind rijden en die hartslag op zijn 
donder geven... Je leest dan dat een organisatie voor maximaal 40 wielrenners de volledige 
Tour de France organiseert. Zelfde route, zelfde kilometers, volgauto, voedingsondersteu-
ning noem maar op, elke etappe een dag voordat de profs hem doen. Uiteraard schrijf je 
jezelf direct daarvoor in!

Maar dan komt het routeboek binnen…..3344 harde kilometers…Na 17 etappes heuvel op 
heuvel af komen er op woensdag 22 juli nog 3628 hoogtemeters en op donderdag 23 juli 
4183 hoogtemeters in 138 kilometer. Ai…dat is dus alleen maar klimmen met al zoveel 
kilometers in de benen. Vrijdag als toetje nog Du Telegraph, Galibier en Alpe d’huez. Leef ik 
dan nog, kan ik nog lopen en zit m’n kont er nog aan? Waar ben ik aan begonnen? Ik durf 
te zeggen dat ik aardig kan fietsen maar voor dit avontuur moet je super fit zijn! Dus hierbij 
een kijkje in mijn voorbereidingskeuken:

Een op maat gemaakt trainings-
schema door een trainer. Afgelopen 
jaar heb ik 13.000 kilometer gereden, 
daar wordt gelijk in gestreept. Minder 
kilometers rijden in de voorbereiding, 
net als voor een examen, keihard 
blokken doe je pas kort van tevoren. 
Twee keer per week met de A-groep 
rijden is er helaas ook niet meer bij in 
2015. Kilometers maken op een lagere 
hartslag en pieken in 150 kilometer 
ritten in de weekenden. Afvallen, elke 
kilo die niet mee naar boven hoeft is 
mooi meegenomen… Doel is in totaal 
13 kilo eraf (zit nu inmiddels op 10 kilo 
verlies). De komende maanden staat 
mijn leven in het teken van trainen, 
goed eten en rusten. Zal het genoeg 
zijn? Wie zal het zeggen… Ik ga er 
100% voor en hoop na 25 juli een 
mooi verslag te kunnen maken. Ik heb 
er geweldig veel zin in. Beetje bang, 
jazeker maar uitrijden is het doel, 
gemiddelden tellen niet en daar ga ik 
keihard voor werken. Jullie horen van me!

Sportieve groet, Dennis Odijk
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De grootste fietsspecialist van 
de regio Utrecht met 8 vestigingen!

Dealer van o.a.: Bianchi, 
Cannondale, Focus,  Jan Janssen, 

Koga, Van Nicholas en Wilier.

WWW.BANIERHUIS.NL
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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

Dealer van

• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Duette en Plissé
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Horren

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423

info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl

Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas 

krijgt u 10% korting op alle materialen. 
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Vernieuwde Klimrit Nijmegen B en C
zaterdag 16 mei
Op 16 mei vindt het traditionele WTC Klimrondje Nijmegen plaats. Deze keer volgen we de 
Via Romana tussen Nijmegen en het Duitse Xanten.
Houten mag dan ongeveer aan de Romeinse Limes hebben gelegen, Nijmegen, Kalkar en 
Xanten zeker ook. Wat een prachtig fietsgebied is dat! Natuurlijk pakken we enkele heuvel-
tjes van de ijstijdse stuwwal mee. Het merendeel daarvan zal voor de meesten van ons nog 
onbekend zijn. 
Deze 2 nieuwe routes kennen mooie verstilde weggetjes en enkele glooiende heuvels met 
werkelijk prachtige uitzichten. Al met al goed voor ca 900 (B) en 700 (C) hoogtemeters. 
De B route kent een mooie finale over de Zevendalseweg. Verder is het wel grappig om te 
vermelden dat we met dit Klimrondje Nijmegen helemaaal niet in Nijmegen zelf komen. 
We starten als vanouds bij Café ’t Zwaantje in Mook. De B groep, onder leiding van Michael 
Baken, heeft een koffiestop in het historische en gezellige Xanten. De C groep, onder leiding 
van Herman Lagé, doet daarvoor een terras aan op het marktplein van Kalkar. 
Xanten, de stad van de Romeinen, kent net, als Nijmegen, een rijke historie. Al meer dan 
2000 jaar geleden was ook hier een Romeins militair kamp, namelijk Vetera. Al in 105 
werden stadsrechten verleend aan de Colonia door keizer Marcus Ulpius Traianus. Pas in 
1228 werden stadsrechten verleend aan de marktbuurt van Xanten. Sinds 1977 is hier het 
archeologisch park geopend en sinds 1988 wordt Xanten erkend als staats-recreatieoord. 
De stadskern is met veel zorg gerestaureerd.
Op het marktplein van Kalkar staat het raadhuis dat in historische stijl herbouwd is, 
omringd door vele huizen met historische gevels. Zeer bezienswaardig in Kalkar is  
St. Nicolaikerk. Deze kerk dateert uit 1409-1450.
Meer informatie en de voorlopige routes tref op de website bij Inschrijving Ritten.

Herman Lagé en Michael Baken
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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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• CV Installaties
• Elektrische installaties
• Warmtepompen 
• Beveiligingsinstallaties
• Sanitair 
• Datasyste 
• 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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Beste fietsclubgenoten, Ik heb jullie hulp nodig.
Ik zal me eerst even kort voorstellen, want dat is nodig merkte ik onlangs toen ik mee-
fietste met de club. Ondanks dat ik al ongeveer 10 jaar lid ben zag ik naast veel bekende 
ook veel nieuwe gezichten. Dit komt omdat ik de laatste paar jaar helaas maar sporadisch 
mee heb kunnen fietsen. Gelukkig begint er weer een nieuw fietsseizoen met nieuwe kan-
sen om vaker samen met jullie te fietsen. 

Mijn naam is Marc Nuijten en mijn fietskwaliteiten liggen met name bergop. Windtegen zal 
je me niet snel op kop zien. ;-) Verder heb ik een zoon Stan, die nu 13 jaar oud is en die 
twee jaar geleden ook zijn eerste racefiets heeft gekocht. Het zou mooi zijn om de komende 
jaren steeds vaker met hem te kunnen fietsen, maar dat zal de wens zijn van iedere fiet-
sende vader gok ik. 

Waarom schrijf ik deze keer een stukje in ons clubblad? In oktober ga ik een fietstocht 
maken in Kenia: de Kenya Classic. Dit is een sponsortocht voor Amref Flying Doctors. 
Gedurende 6-dagen zal ik met andere fietsers 400km door Kenia fietsen en daar ook allerlei 
projecten van Amref bezoeken. Een fietstocht in een heel bijzondere omgeving waarmee ik 
wil bijdragen aan de gezondheidsverbetering in Afrika. 

Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Met voorlichting, opleiding en 
onderzoek richten zij zich op het behoud van gezondheid. Zo werkt Amref samen met de 
lokale bevolking aan goed functionerende gezondheidssystemen en een gezonde toekomst. 
Het tijdschrift Global Journal stelt dat Amref als Afrikaanse ngo een zeldzaamheid is. Ook 
wordt Amref Flying Doctors genoemd als pionier op het gebied van community-based 
gezondheidszorg en een regionale leider in moeder- en kindzorg. Voor dit belangrijke werk 
van Amref fiets ik me graag in het zweet!

Ik heb inmiddels een mountainbike gekocht, een week vrij genomen en mijn reis- en 
verblijfkosten zelf betaald. Nu nog twee dingen te doen: trainen en sponsorgeld bij elkaar 
brengen. In totaal moet ik minimaal 5.000 euro sponsorgeld ophalen om mee te mogen 
doen. Ik heb jullie hulp dus hard nodig!

Om een bijdrage te leveren aan mijn sponsordoel kan je naar mijn persoonlijke pagina 
gaan: https://www.kenyaclassic.com/marc-nuijten.

Heel erg bedankt voor je steun. Als dank zet ik je een keer uit de wind. ;-) En natuurlijk zal 
ik van mijn fietsavontuur later dit jaar hier verslag doen.
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Fietsen zonder fiets en andere tips voor de oudere WTC’ers
Even kijken, heb ik nou alles?  Bidon met sportdrank, bidon met water, banaan, mueslirepen, 
krentebollen, plakspullen, reservebandje, CO2-patronen. Is twee genoeg? Ja zeg, ik ga toch zeker 
niet drie keer lekrijden? Twee dus. Nee, toch maar drie, voor de zekerheid. Geld, giropas, fietsbril, 
regenjasje… Regenjasje? Zou het gaan regenen? Even op buienradar kijken… okee, regenjas mee. 
Verder? O ja, lampjes, stel dat ik niet voor het donker terug ben. Korte broek of lange broek? Hm, 
’t is vast wel koud, lange broek dan maar. En handschoenen met lange vingers. En armstukken. 
Overschoenen. M’n buff, niet te vergeten. Nog meer? Helm natuurlijk en de Garmin. Shit, verge-
ten op te laden. Dan maar een fietskaart, net als vroeger.  Heb ik nou alles? Ja, denk ’t wel. Hup, 
op de pedalen, de wijde wereld in.
Had ik nou mijn vijgen bij me gestoken? In welke zak zitten ze dan? Links? Nee. Rechts? Nee, ook 
niet. Ik ben mijn vijgen vergeten. Godverdomme, ik ben mijn vijgen vergeten!

Die laatste is van Tim Krabbé. Hij stond aan de start van de Ronde van Mont Aigoual toen hij zijn 
vijgen was vergeten. En Timmetje was nog niet eens zo oud, toen hij De Renner schreef, kan je 
nagaan. Ja, beste clubgenoten, met het klimmen der  jaren word je vergeetachtig. Af en toe is dat 
lastig – sta je weer zonder portemonnee met een volgeladen kar bij de kassa van Albert Heijn – 
maar meestal valt het mee. Als je een dagje ouder wordt voel je je ook niet meer verplicht om op 
en top compleet door het leven te gaan. Zonder helm, handschoenen en al die andere spullen kan 
je toch uitstekend fietsen, probeer het maar eens. Zelfs je fiets kan je vergeten. Dat ontdekte ik 
bij toeval op een mooie Pinksterdag, in het jaar waarin ik aan mijn vijftigste lente was begonnen.

Het was een vreemde rit. Vanaf de start ging het tergend langzaam, zo langzaam dat ik de fles 
koppige bordeaux van de vorige avond daarvan de schuld gaf. De derde fles, bedoel ik. Pas toen 
ik na een uur fietsen het tunneltje bij Vechten bereikte viel het kwartje. Allemachtig, ik was mijn 
fiets vergeten! Stom! Nu had ik natuurlijk rechtsomkeert kunnen maken om mijn fiets op te 
halen, maar die vernedering wilde ik mijzelf besparen en dus reed ik door. Zonder fiets. Die avond 
kwam ik thuis met belachelijk weinig kilometers op de teller (die was ik trouwens ook vergeten) 
maar toch, en nu komt het, lekker moe en voldaan. Fietsen zonder fiets bleek een heel plezierige 
bezigheid te zijn.

Het is nu jaren later en nog steeds neem ik meestal mijn fiets mee als ik ga fietsen, maar af en 
toe vergeet ik hem expres. Fietsen zonder fiets is fijn. Goed, je gaat een stuk minder hard, maar 
juist daarom zie je zoveel meer, een ontluikende paardenbloem, een leuke eend of een platge-
trapt colablikje, twee kikkers die de liefde bedrijven, kleine dingen van het leven waar je op de 
fiets aan voorbij dendert. Ook kan je zonder fiets veel gemakkelijker stoppen, bijvoorbeeld om 
een oud vrouwtje te helpen oversteken, of een poes te aaien die op het dak van een auto zit.
Beste clubgenoten, probeer het eens, fietsen zonder fiets. Gegarandeerd nooit meer een lekke 
band, nooit meer bagger en varkenspoep van een spetterend achterwiel in je gezicht, en de kans 
dat je weer een onbarmhartige smak op het asfalt maakt is vrijwel nihil. Bovendien, als 50-plus-
ser hoef je toch niet meer zo nodig  de Amerongse Berg op te knallen of keihard over de Lekdijk 
te raggen? Laat dat maar aan de jonge generatie over. Als fietser zonder fiets kan je rustig en 
aandachtig genieten van het leven en dat hou je gemakkelijk nog jaren vol. Zo haal je de honderd 
op je sloffen. Wedden?
Peter Verhallen
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Wielertoerclub 
               Houten ’80

Lustrumfeest
10-10-2015

Locatie Restaurant De Engel

Burg. Wallerweg 2 - Houten

Tel: 030-6371554

Aanvang 20.00 uur

Entree € 10,00 p.p.

Coverband 2Groovy

Locatie Restaurant De Engel

Burg. Wallerweg 2 - Houten



33 De Fietsende Vlinder

Lustrumfeest 10-10 voor € 10,--
Wat is dat eigenijk?
Op zaterdag 10 oktober 2015 vieren we het 35 jarig lustrumfeest van WTC Houten’80 in:
Restaurant “De Engel”, in de feestzaal.
Waarom in oktober: In oktober 1980 is de WTC opgericht.
Waarom in “De Engel”: “ De Engel” is jarenlang het thuishonk en de vaste pleisterplaats van 
onze WTC Houten ’80 geweest. De familie Derks heet ons van harte welkom.

Voor 10 euro? Wat kan je doen voor € 10,--
Een pizza halen, een goede fles wijn, een krat bier, een kop koffie met wat lekkers?
Wat krijg je op 10-10 voor € 10,--?
Een live band, koffie met wat lekkers, wijntje, biertje een lekker hapje en... Gezelligheid, 
bijpraten over het afgelopen fietsseizoen, de vakantieverhalen uitwisselen, gezellig kletsen 
met de partner van je fietsmaatje en dansen!
Er mag, nee er gaat gedanst wordt op de sound en groove van…..2Groovy
Een Coverband die hits speelt uit de jaren 50 tot met de 90’er jaren.
Daar kan je niet stil bij blijven zitten.
Kortom dit wordt een gezellige avond waarover nagepraat gaat worden en waar jij en je 
partner bij willen zijn.
Samen heb je voor € 20,-- een TOP-avond.

Twijfel niet langer en geef je nu op!

Je kunt je met partner of introducé inschrijven voor het lustrumfeest op 10 oktober 2015 in 
De Engel. Maak per persoon 10 euro over op het rekeningnummer NL46 INGB 0006 7422 44 
tnv van WTC Houten. Vermeld bij voorkeur daarbij jouw voornaam en achternaam en die van 
je partner of introducé. Toerleden wordt gevraagd zich tevens via inschrijving ritten aan te 
melden.

We zien jou op…10-10

De lustrumcommissie
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Aan al het goede komt een einde
Utrecht, 10-04-2015
Nu ruim 3,5 aar geleden meldde ik mij op een 
dinsdagavond om een proefritje te maken bij de 
wielerclub in Houten. Ik had immers een zeer mooie 
roze/witte net iets te grote echte Leontienfi ets. Daar 
stond ik dan met een minimale fi etservaring. Ik ging 
die avond volledig stuk maar maakte het rondje van 
60 km af. Ik weet niet meer wie er bij waren maar 
sowieso was het Maria (die vergeet je niet snel).
Een week later stond ik als enige met Ad Verdonk 
weer paraat en bood hij mij aan een rondje te fi etsen. 
Ik kon het tempo wat beter aan en er was tijd voor 
de nodige tips over bochten en een uitleg over de 
vereniging.
Het winter seizoen brak aan en regelmatig op zondag 
was ik van de partij. Wekelijks kreeg ik van Chris 
op mijn kop over mijn veel te grote fi ets en na wat 
research en meerdere gesprekken op de fi ets (de 
terminologie vloog me om de oren) besloot ik een 
nieuwe fi ets aan te schaffen. Op een avond belde Ad dat hij echt een goede deal voor me 
op het oog had bij Plieger in Meerkerk. Met blindvertrouwen ben ik braaf mijn blauw/witte 
ridley gaan halen waar ik nog steeds met veel plezier op fi ets…

De winter doorgekomen stond mijn eerste echte tour voor de deur. De Lek Linge tocht van 
maar liefst 140 km. Bloednerveus en in het holst van de nacht reden we weg uit Houten, ik 
heb die dag intens genoten van mijn eerste wielermijpaal! 

Dat seizoen heb ik getraind als een malle en verklaarde vriend en vijand mij voor gek als ik 
op zondag weer op de fi ets kroop. Maar het was allemaal niet voor niks. Tijdens het week-
end in de Pfalz met echte bergen ontdekte ik dat klimmen voor mij binnen het fi etsen favo-
riet is. Later kwamen daar nog daar het weekend in Vianden en de week in Predazzo bij. In 
het bijzonder de week in Predazzo heeft diepe indruk op mij gemaakt, de uitdagende cols 
en de goede sfeer maakte het plaatje van wielrennen compleet. Ook heeft de loopgroep in 
de winter me weer aan het hollen gekregen met een halve marathon als resultaat! Allemaal 
hoogtepunten die voor mij de toon hebben gezet voor mijn tweede sportieve leven! Ik ben 
nog lang niet klaar met het fi etsen en zal ook dit jaar weer mijn kilometers meepakken.
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alles wat ik op de fi ets en van de fi ets heb 
geleerd. Daarnaast ook mijn dank voor het enthousiasmeren voor deelname aan vele 
activiteiten, het aanhoren van mijn geklaag vlak voor een afdaling, het luisteren naar mijn 
onophoudelijke gekwek, het geruststellen als ik onnodig nerveus was, alle goede slechte 
grappen en natuurlijk voor de vele leuke hartverwarmende gesprekken en alle onvergete-
lijke fi etsmomenten! Het gaat jullie goed!

Groeten Lisette van der Niet
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Nieuwe fiets perikelen en andere zaken

Zoals jullie inmiddels weten heeft Jan Berlang mijn taken als bestuurslid Algemene zaken 
overgenomen. Jan is een aanwinst voor het bestuur en ook voor de Commissie Mediabeleid.
Dat laatste uit zich in de volgende vorm. Als je hem bedankt zegt hij: “Doe maar een 
stukje”. Jan, bij deze.

Jullie hebben nog het vervolg te goed van mijn nieuwe fiets perikelen. Een aantal van  
jullie hebben hem al gezien. Het is een rood-zwart-witte Eddy Mercks geworden van carbon. 
Overige details zijn op te vragen bij Martijn.
Hoe ben ik nu aan die fiets gekomen. Dat is een heel verhaal. Ik wilde een niet te bonte 
fiets van carbon, met 3 bladen voor en een damesframe. Vorig jaar zijn wij begonnen 
met kijken bij Plieger en vervolgens naar de Bike-motion. Daar werden ons een paar 
zaken duidelijk gemaakt. Drie bladen voor is uit de mode. Dat zijn er vanaf nu 2. Ook een 
damesframe is niet meer van deze tijd. Ik dacht: lees, deze worden te weinig verkocht. Alle 
frames zijn vanaf nu weer hetzelfde. 
Ik heb een stijve kop, dus als er niet verkocht wordt wat ik wil, dan laat ik het zitten.  
Martijn niet. Die heeft het hele internet afgespeurd en kwam uit bij een zaak in Oudenaarde 
België. Daar hadden ze het damesframe dat ik (relatief) mooi vind en zij konden de specifi-
caties erop doen zoals ik ze wilde.
Maar ja, wel helemaal in België. Nou ja, dan hebben wij toch een mooie aanleiding om een 
weekendje Oudenaarde te doen? Zo gezegd zo gedaan. Ik kreeg de fiets meteen mee en 
wij zijn daar in de mooie Vlaamse Ardennen gaan fietsen. Je weet wel, van de Ronde van 
Vlaanderen.
Eerst merkte ik niet zoveel verschil, maar ik ben dit jaar enkele keren met de club mee 
geweest en normaal zak ik naar achteren bij het klimmen op de Schalkwijkse Brug. Nu kon 
ik er tot mijn grote verbazing (en die van de anderen) bij blijven. Ik kreeg opmerkingen te 
horen als; hé heb je een motortje? Ook de klinkers langs de Lek tussen Wijk Bij Duurstede 
en Amerongen voelde ik nauwelijks.
Kortom een topfiets. Ik word er helemaal blij van. Wil je hem zien? Kom dan naar het club-
huis voor en na de ritten.

Fabels en bewezen waarheid
Fietssport
Gisteren lag het nieuwe nummer van Fietssport (april 2015) op de mat, special fietsvrou-
wen. Hoe heet het als een man voorbijgefietst wordt door een vrouw? Je wordt dan gechickt 
(door een chicky). Weer wat geleerd. Maar dit even ter zijde.
Ik lees in dit nummer dat een wielerarts heeft uitgezocht dat het onzin is dat vrouwen 
relatief gezien een korter bovenlijf hebben dan mannen. Het is dus niet waar dat er speciale 
vrouwenfietsen moeten zijn. Of iemand een maatfiets moet hebben hangt af van de indi-
viduele proporties en niet van het gemiddelde van een vrouwen of mannenlijf. Goed om te 
horen. Maar ik blijf voorlopig bij mijn overtuiging. Ik ben heel blij met mijn vrouwenframe. 
Hij zit mij als gegoten.
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Door sporten leeft je echt langer, véél langer zelfs.
Dit is de kop van een artikeltje in de NRC Next van 14 april. Uit een onderzoek waarvoor de 
gegevens van 660.000 mensen zijn gebruikt blijkt dat je je leven kunt verlengen door 7 tot 
10 uur per week “matig intensief” te trainen. 3,5 tot 5 uur intensief trainen per week levert 
hetzelfde resultaat. De kans om binnenkort te sterven ligt in beide gevallen 40% lager dan 
van een bankzitter. Langer sporten , tot ongeveer 25 uur per week, verandert niets aan de 
40% lagere sterftekans. Wie nog meer uren sport ziet zijn sterftekans ligt stijgen. De winst 
is dan nog 30%.

Kortom fietsen met de wielerclub is heel gezond. 

Rina
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Club weekend Vianden 12-14 juni 2015
Beste deelnemers, h Hartelijk dank voor jullie aanmeldingen. 76 namen staan er bij 
“Inschrijving ritten”. Een echt ongelofelijk aantal. Eventuele nieuwe aanmeldingen dienen 
we helaas op de wachtlijst te plaatsen. De ervaring leert dat er meestal enkele personen 
afvallen dus mocht je mee willen, schrijf je dan gewoon in. 
Het weekend van 8-10 mei 
gaan we naar Hotel Belle Vue 
in Vianden om het Hotel en de 
routes te verkennen en laatste 
afspraken te maken. Omdat er 
geen clubblad meer uitkomt 
zullen we de laatste info delen 
via onze website. We zul-
len dan tevens de definitieve 
routes en auto-en kamer-
indelingen, brandstofkosten en 
andere details kenbaar maken.
http://www.hotelbv.com/
nederlands/index.html
Verreweg de meeste betalingen 
hebben we mogen ontvan-
gen. Personen die dit nog 
niet gedaan hebben willen we 
verzoeken dit uiterlijk vrijdag 22 mei te voldoen i.v.m. aanbetaling aan hotel en eventuele 
volgorde van definitieve inschrijving. Daarvoor is datum van inschrijving èn betaling immers 
bepalend. € 160 op NL 43 INGB 0004 7295 48 t.n.v. W. Van Run Houten o.v.v. Vianden 
2015.
Eventuele afmeldingen horen we graag uiterlijk vrijdag 22 mei. Daarna zullen we in overleg 
met het hotel bepalen wat de opties en mogelijkheden zijn voor annulering en restitutie 

van inschrijfgeld. Mocht 
je vegetarisch eten of 
anderszins wensen heb-
ben dan horen we dat 
graag zodat we deze 
ook aan het hotel kun-
nen doorgeven.
Vragen? Graag!

Henny Wilkes en Wibo 
van Run.
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Standplaats Bunnik
Het heeft altijd wel wat vind ik, het passen van de nieuwe clubkleding. We werden op 4 
maart op een zaterdagochtend verwacht en konden de bestelde kleding passen en daarna 
wachten voor de groepsfoto. De organisatie van het passen verliep super, geen chaotische 
taferelen, maar alles strak gepland. Dat is een compliment waard. Maar dan de kleding zelf: 
ook een dik compliment waard want mijns inziens heeft de kledingcommissie zichzelf deze 
keer overtroffen. De kleding is erg mooi, met mooie kleuraccenten en hoog draagcomfort. 
Ook de broek (altijd een zorgenkindje) is deze keer prima met een goede zeem. We kunnen 
de komende vier jaar met deze kleding perfect voor de dag komen! Fridolin, geassisteerd 
door Ad V, nam, met een vast protocol (armen langs je lichaam enz) de foto’s voor de 
fotogalerij. Om 12.00 uur de groepsfoto met sponsoren. Ben benieuwd naar het resultaat 
van alle foto’s!.

De eerste rit van het seizoen is altijd leuk. Zeker bij mooi weer, en dat was het dit jaar 
op 22 maart, is de opkomst altijd erg hoog. Iedereen wil laten zien hoe goed hij door het 
winterseizoen is gekomen. En het lijkt er op dat iedereen tegenwoordig in de winter aardig 
zijn best doet, want de conditie is gemiddeld genomen erg goed. Het spinnen, hardlopen, 
kracht- en coretraining hebben hun vruchten afgeworpen en iedereen lijkt klaar te zijn om 
dit seizoen weer te knallen.
 
Maar al eerder knalden Jan Winkel, Tiemco Bolt en Hanneke Wttewaall op 8 maart toen 
zij meededen met de eerste editie van de Hollandse Honderd verreden op Flevonice, ten 
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behoeve van de stichting Lymph & Co om geld op te halen voor grensverleggend onder-
zoek om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. Die dag deden zij mee aan een 
oer Hollandse duatlon bestaande uit 2 onderdelen, waaronder 10 km schaatsen en 90 km 
fi etsen. Ik heb begrepen dat er niet zo’n groot deelnemersveld was, maar wel veel aandacht 
was van en door BN-ers en zelfs Royals. Het weer was die dag prachtig maar wel met veel 
wind. De dag daarop keek ik toevallig naar de talkshow van Umberto Tan waarbij hij een 
foto liet zien en de helden van WTC-Houten bedankte die hem die dag uit de wind hadden 
gehouden. Toen ik dat zag dacht ik: Wow!!!, WTC-Houten goes nation wide…!! en wat een 
super actie!

Wat bleek nu het geval: Tijdens het onderdeel fi etsen zagen zij een wielrenner, in zwarte 
kleding, zwoegen tegen de wind in. Het zag er uit alsof hij het zwaar had. De eenzame 
fi etser, die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind..…..Toen zij dichterbij kwamen zagen 
zij dat het Humberto was en zij zeiden tegen hem: ga in ons wiel zitten, dat fi etst gemakke-
lijker. Zo gezegd, zo gedaan en Umberto heeft de hele rit met hen opgetrokken en was daar 
zeer dankbaar zoals bij zijn uitzending de volgende dag wel bleek.
Bijgaand een van de foto’s die toen zijn vertoond in de show.
Hiermee is Umberto natuurlijk ook “ein WTC-Houten” fan en misschien moeten we hem 
eens uitnodigen bij gelegenheid om een rondje mee te fi etsen.

Bij mij verloopt de voorbereiding van het nieuwe seizoen gestaag. Ik moet uiteraard nog 
kilo’s kwijt, maar uit de inspanningstest bleek dat mijn duurvermogen behoorlijk was 
verbeterd maar dat wat specifi eke trainingen geen kwaad zouden kunnen: krachttraining 
en omslagpunttraining moet ik met name de komende periode doen. Met name de omslag-
punttraining is erg zwaar, meer ook erg effectief. Toch vrees ik dat het verlies aan lichaams-
gewicht toch weer bepalend zal zijn voor de wijze waarop je bergop kunt fi etsen.
Tijdens de inspanningstest vertelde Leon nog wat over het werelduurrecord van Thomas 
Dekker in Mexico.
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Op de site www.robic.nl staat een fi lmpje waarin je kunt zien hoe Thomas zich heeft voor-
bereid onder het motto ‘de laatste strohalm van Dekker’. Uit het fi lmpje blijkt overduidelijk: 
wielrennen is wetenschap. De voorbereiding bestaat uit sleutelen, stellen, kalibreren enzo-
voort, alles moet zo aerodynamisch mogelijk zijn: het loslaten van de wind is belangrijk. 
Maar ook de bandenspanning en het gewicht van de fi etser en zijn fi ets.. Op een bepaald 
moment zie ik de coach zeggen; je zou ook nog andere sokken (kunnen) aantrekken.
 
Inmiddels ben ik bezig met de laatste voorbereidingen voor la Sufrida. Ik heb daar al veel 
over geschreven dus ik zal jullie niet weer vermoeien met nog meer geschrijf daarover. Wel 
even een update over de cyclo zelf. De deelnemers (Ton, Peter de L, Ad, Piet, ik en nog 35 
andere Nederlanders) krijgen namelijk van Andalusië fi etsreizen regelmatig informatie over 
la Sufrida. Over het aantal deelnemers, de startbewijzen, de invulling van de week en de 
organisatie, training tips van Leon (die je ook ziet op het fi lmpje van Thomas), maar ook de 
wijziging van het parcours. We waren al ingeschreven en dan wordt het parcours gewijzigd! 
Typisch Spaans! De beide afstanden worden langer: de 196 km wordt nu 200,5 km en de 
124 wordt nu 133 km lang. Ook de hoogtemeters nemen toe: ruim 5000 voor de lange 
uitvoering en ruim 3500 voor de 133 km. Beide afstanden rijden overigens tot de passage 
El Gastor (133 km) dezelfde route.
 
Voorts schijnt het zo te zijn dat de route minder dorpen zal doorkruisen en de route zal 
over (nog) meer secundaire wegen voeren. Nu kan ik me van vorig jaar al niet zo heel veel 
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dorpen herinneren en ook alleen maar secundaire wegen, dus onderdeel van mijn voorbe-
reiding is ook mij psychisch voorbereiden op een hele rustige dag. In Frankrijk zegt men: 
les extremes se touchent; dus denk bij het rijden van de cyclo La Sufrida aan het rijden 
van de Maratona dles Dolomites of de Marmotte of de Amstel Gold Race in je eentje, zonder 
publiek, maar wel een enorm Spaans feest bij aankomst in El Gastor. Niettemin ook bij La 
Sufrida is bevoorrading, net als bij andere cycli, en zijn er veel vrijwilligers actief, alleen niet 
in die mate als bij de Maratona enz. Er zijn iets van 650 deelnemers en het zijn geen lange 
bevoorradingstafels, maar tafels van maximaal 4 meter bemand door veel vrijwilligers die 
alles voor je doen om je te bevoorraden. Het is een feest om er aan te mogen deelnemen.
 
Ik kan niet wachten, dus vandaar de voorbereiding. Die bestaat nu voornamelijk uit, zoals 
gezegd, de psychische voorbereiding maar ook het bestuderen van het parcours, kilo’s kwijt 
raken, en vooral een voorbereiding op het genieten van de belevenis die dag.
 Over mijn sokken hoef ik mij geen zorgen te maken, die hoef ik niet te wisselen. Onze kle-
dingcommissie heeft gezorgd voor sokken die mijns inziens voldoende wind loslaten. 
Elke test zal dit uitwijzen!

Nu wilde ik nog even de aandacht er op vestigen dat de Tourstart naar Utrecht komt en dat 
op de vierde en vijfde juli de straten geel kleuren. Op twee bierviltjes werd het allereerste 
idee genoteerd om de Tour naar Utrecht te halen. 

Op de viltjes staat: TOURSTART UTRECHT en verder namen van beoogde sponsoren en 
belangrijke personen om contact mee te leggen. Jeroen Wielaert, NOS-journalist, inwoner 
van Utrecht en initiatiefnemer van het eerste uur is bevlogen van de Ronde in Utrecht. Hij 
heeft een oproep aan alle Utrechters: “Er hangt straks een uur een helikopter in de lucht 
om beelden te maken. Wat zou het leuk zijn als we de daken met zijn allen zo mooi moge-
lijk versieren”. 
Fietsen is cultuur! Ik heb me al ingeschreven voor de Tourversie Utrecht 2015 in juni. Wie 
gaat er mee?
Hasta luego! Joost van der Poel
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Mei
1 Wil Roos R
1 Alex Hesling T
1 Anneke Poll R
3 Ton van Bennekom T
4 Richard Seijs T
5 Wim van Dam T
6 Johan Mulders R
7 Ger Kroes T
8 Luuk Brand T
8 Hans Bos T
8 Matthijs van der Linden T
18 Sjoerd van Geelen T
18 Martin van de Koekelt T
19 Jaap Boersma T
21 Edwin Groenewold T
22 Jacques Fontaine T
22 Jacco Goes T
22 Elly de Boer T
23 Marjol Rodenhuis T
23 Jan Winkel T
23 Cor Sturkenboom R
23 Joost Marinus T

23 Maurice Damen T
24 Arie van Miltenburg R
25 Margo van Beest T
26 Remy Thijssen T
26 Marnix Weusten T
27 Thea Nieuwenhuizen T
27 Ron van Rosmalen T
27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R
28 Tjalling ten Hove T
30  Sjaan van Linschoten-van 

Veen R
30 Ilona Paape T
30 René Janssen T

Juli
2 Freek de Poel T
5 Gertjan van Rhee T
6 Bas van Leesten T
8 Erik Rijntjes T
9 Jacco Kersbergen T
9 Betty de Coo-Bos R
10 Monika van Ierland T
11 Frank van Ramselaar T

12 Jan Berlang T
13 Gerard Huitsing T
13 Chris Smith R
14  Ton van Maarschalker-

weerd T
14 Aris Willems T
16 Jos Jongeling T
16 Nico Knippers T
17 Pascal Hommelberg T
17 Rien van Es T
18 Gert-Jan Wenting T
21 Bert Kuitems T
21 Henk Draaijer T
22 Anton van der Horst T
22 Peter Verhallen T
23 Leon Schutte T
24 Jeanet Jol R
25 Truus Lensen-van de Lee R
25 Erik Beek T
28 Hanneke Wttewaall T
28 Herman Wallenburg R
31 Paul Disse T
31 Corry Vernooij R

Verjaardagen

Nieuwe leden
• Wim van Dam (Toerlid 05.06.1965)
• Frank Bolhuis (Toerlid 20.09.1974)
• Hugo van Vliet (Toerlid 25.10.1965)
• Alex Hesling (Toerlid 01.06.1967)
• Hans Bos (Toerlid 08.06.1960)
• Remon Burgemeester (Toerlid 

15.09.1973)
• Eric van Trigt (Toerlid 26.03.1981)
• John van Rijn (Toerlid 26-05-1970)
• Roy Cats (Toerlid 28-02-1982)
• Janneke Kirpestein (Toerlid 28-11-1980)
• Gerard van Rookhuijzen (Toerlid 07-05-

1969)
• Joke Brusse (Recreantlid 18.02.1947)
• Mieny Bolland (Recreantlid 16.12.1952)

• Sonja Nederpeld (Recreantlid 01.03.1946)
• Vera Kunne-Bakker (Recreantlid 

20.01.1935)
• Arie van Prooijen (Recreantlid 01-12-

1931)
 
Leden opgezegd
• Jos Adamzek (Toerlid)
• Jelle Hoogendoorn (Toerlid)
• Corrie Jongerius (Recreantlid)
• Lisette v/d Niet (Toerlid)
• Marjol Rodenhuis (Toerlid)
• Aart Veenendaal (Recreantlid)
• Willy van Tessel (Recreantlid)

Ledenmutaties tot 1 mei 2015




