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Bericht van de voorzitter
Als jullie dit lezen is het vast heel mooi weer. Maar op het moment dat ik dit schrijf is het 
een dag met heroïsche fietsprestaties geweest. Luik-Bastenaken-Luik 2016 ingekort wegens 
sneeuw, hagel en regen. De eerste verlengde Mockingritten van 2016 verreden in bijna 
winterse omstandigheden. Ruim dertig toerfietsers hadden zich niets aangetrokken van het 
weerbericht of buienradar en stond om 8.30u precies klaar voor de start. Het was immers 
droog op dat moment. Bij vertrek sprak een optimist nog dat je van sneeuw en hagel niet 
nat kon worden. Na een tocht in dit beestenweer waren we toch echt nat, en nog erger: de 
fiets kon weer uitgebreid worden schoongemaakt. Ook onderdeel van de sport. Een mooie 
sport dat toerfietsen.

Maar niet iedereen ziet het mooie van onze sport. We hebben de laatste tijd in de pers de 
schijn tegen. In het vorige clubblad hebben jullie kunnen lezen dat we worden aangeduid 
als “Mamils” (middle-aged-man-in-lycra). Zeker geen eretitel. Om hier iets aan te doen is 
de NTFU vorig jaar een campagne begonnen: “De echte wielrenner laat van zich horen”. 
Een oproep om vriendelijk te zijn tegen de andere weggebruikers, de verkeersregels te 
respecteren en tijdens het fietsen geen afval weg te gooien. In de regio Arnhem-Nijmegen 
zijn toerclubs onlangs het gesprek met andere weggebruikers aangegaan door bij bekende 
knelpunten te gaan staan om daar met langskomende recreatieve fietsers en wandelaars 
te spreken over de door hun ervaren problemen. En om uit te leggen dat duidelijk “tegen” 
roepen iets met eigen veiligheid te maken heeft en zeker niet bedoeld is om tegenliggers 
van de weg te schreeuwen. Hun ervaringen waren positief; praten helpt om meer begrip 
voor elkaar te krijgen. Dus bij deze de oproep om ook eens in de eigen, niet fietsende, kring 
te spreken over hoe we samen veilig kunnen blijven fietsen.
Soms zijn verdergaande maatregelen nodig. Tijdens de recente regiobijeenkomst van de 
NTFU bleken veel clubs die toertochten op en rond de Heuvelrug organiseren last te hebben 
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van de grote commerciële organisaties, zoals Boretti, Tour d’Urecht en de Classico Giro 
Utrecht. In Limburg en bij de Postbank heeft dit al geleid tot een vast overleg tussen over-
heden en de organiserende clubs om tot een spreiding van de tochten te komen en de over-
last voor de bewoners aan favoriete routes acceptabel te houden. We hebben afgesproken 
dat we binnenkort met de NTFU een voorstel aan de heuvelruggemeenten gaan doen om te 
komen tot een Heuvelrugtoerberaad. Het idee is dat we dit maar beter zelf kunnen starten, 
dan dat de overheden ineens zelf maatregelen zonder verder overleg gaan nemen.
En zo kunnen we blijven genieten van onze mooie wielersport, ook al zit het weer niet altijd 
mee. Veel zonnige fietskilometers gewenst.

De voorzitter

Van de toercommissie
De eerste maand van het zomerseizoen zit erop en de avondritten worden langer.
Nog niet alle fietsers hebben de weg naar de digitale presentielijst op de site gevonden. 
Maak er een gewoonte van om je na het checken van de buienradar meteen even in te 
schrijven voor je rit. Achteraf kan ook, tot drie dagen na de rit. De presentielijst levert aar-
dige statistieken op en nuttige informatie voor de toercommissie en je kan zelf ook terugkij-
ken wie er (eer)gisteren gefietst hebben.

Helaas heeft zich de eerste serieuze valpartij van het seizoen voorgedaan met ernstig letsel. 
We kunnen niet anders dan de veiligheid blijven benadrukken. Dat wil zeggen goed waar-
schuwen voor obstakels. Vaak gaat dit in het eerste deel van de groep goed, maar komt de 
waarschuwing niet tot achter in de groep door. Graag jullie extra aandacht hiervoor. Ook 
het aanpassen van de snelheid aan de omstandigheden en aan de situatie in de groep blijft 
belangrijk. En blijf elkaar tot het eind van de rit goed in de gaten houden. Natuurlijk zit een 
ongeluk in een klein hoekje, maar door attent te blijven kunnen we de valpartijen wel tot 
een minimum beperken.

Hoewel we nog in het begin van het seizoen zitten is er toch al meerdere malen met (veel) 
te grote groepen gereden. Maximaal 16 rijders en liefst kleiner (12) is de afspraak. Rijden 
met grote groepen is slecht voor de veiligheid van alle deelnemers. Kijk eens op de site 
onder | TOERLEDEN | DE TOERLEIDERS | AFSPRAKEN TOERLEIDERS |. Daar staan alle 
afspraken genoemd. Ook als je geen toerleider bent is het goed hiervan op de hoogte te 
zijn.

Gelukkig hebben we dit jaar weer een interessante presentatie op het programma.
Wellicht heb je de aankondiging al op de site zien staan. Op woensdag 11 mei om 20:00 
uur zal diëtiste Ilona Pabis een lezing houden in het clubhuis over voeding rondom sport. Je 
krijgt veel nuttige informatie die relevant is voor toerfietsers op welk niveau dan ook, dus 
probeer deze avond vrij te houden in je agenda.

Volgende maand staat ons eerste meerdaagse evenement op de agenda. Ik kijk er al naar 
uit om met 60 leden een lang weekend naar Sauerland te gaan. Hopelijk lukt het Hanneke, 
Bert en Leon om het succes van Vianden in Willingen voort te zetten. Ook de inschrijvingen 
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voor Standplaats Bormio en het Teutoweekend beginnen aardig op te lopen. Kortom, er 
staat ons weer veel moois te wachten.

Het aantal toerleiders blijft krap. Dus nieuwe toerleiders, jullie zijn van harte welkom. Pro-
beer het desnoods voor een keer. De toercommissie helpt je graag op weg.
En tot slot nog een tip. Het is handig om lampjes mee te nemen bij de avondritten. Op de 
nu nog korte avonden is het al scherp calculeren voor de toerleiders. Onverhoopt oponthoud 
door bijvoorbeeld een lekke band leidt er dan al toe dat je in schemerdonker thuiskomt.

Berg je hand- en overschoenen nog even niet op.

Namens de toercommissie, Frank van Ierland

Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen en 
Hennie Wilkes
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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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3 april 2016: Volta Limburg Classic
Het verhaal van mijn eerste klimklassieker begint een dag tevoren, als het nog even span-
nend wordt of ik überhaupt deel kan nemen. Halverwege een rit van de Veluwe terug naar 
huis strand ik met trappers die in het luchtledige draaien en mijn fiets niet meer vooruit 
brengen. Wielnaafbody verroest, constateert Gerard bij de fietsenmaker in Leusden. Nee, 
we hebben hier geen nieuwe liggen; we poetsen hem schoon, je kunt er nog wel mee thuis-
komen, maar Limburg haalt hij niet meer… Kun je ergens een wiel lenen? Oei. Misschien – 
maar als dat niet lukt, is het te laat. Waarop er een wiel van een gloednieuwe fiets uit de 
winkel wordt gehaald en in mijn fiets geplaatst. We sturen je van de week wel een berichtje 
als jouw wiel weer klaar is, en veel plezier morgen. 33 Tweewielers is feitelijk mijn eerste 
sponsor, bedenk ik onderweg naar huis, nog steeds een beetje verbijsterd. Nu móet ik die 
tocht wel glansrijk uitrijden, en zonder valpartijen natuurlijk!

De zondag begint met mooi weer, fietsen op en in auto’s laden bij het clubhuis, en een flink 
stuk snelweg. Hoe dichter we bij Eijsden komen, hoe meer auto’s met fietsen erop we om 
ons heen zien, en hoe groter de voorpret wordt. Bij het ophalen van de startnummers zien 
we iedereen weer terug, inclusief een grote C-groep die eerder uit Houten was vertrokken. 
Rugnummers opspelden blijkt gedoe en zorgt voor een hoop gezelligheid. 
En dan gaan we fietsen. Hobbelend over de kasseien (grappig, in gewoon Nederlands heten 
die kinderkopjes, maar zodra je erop gaat fietsen, worden het kasseien; dat is dus het 
Vlaamse woord ervoor, heb ik toch maar even opgezocht) naar de start onder een grote 
boog op het gezellige dorpsplein van Eijsden. 
Ik ben benieuwd en niet heel zeker over wat komen gaat. Bij het inschrijven voor de rit op 

Les Waides - I made it - time to smile... 
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de clubsite heb ik netjes een ‘B’ achter mijn naam gezet; maar bij het vertrekpunt splitsten 
de WTC-ers op in een C-groep voor de 85, en een A/B+ groep voor de 115 km. Dit zijn de 
mensen waarmee ik een groot deel van de winter gefietst heb – en die ik op de klimmetjes 
en in de sprints regelmatig niet bij kon houden. Ik heb sowieso niet eerder iets beklommen 
dan die paar hobbels die de Utrechtse heuvelrug te bieden heeft en weet helemaal niet hoe 
ik ga reageren op meer hoogtemeters. We gaan het zien. De zon schijnt, ik heb voor het 
eerst dit seizoen mijn korte broek aangetrokken en wel zin in een uitdaging.

Na een kilometer of vier begint het Klimmen, en al gauw heb ik in de gaten dat sprinten hier 
helemaal geen zin heeft. Krachten verdelen is slimmer. Dat is in mijn voordeel: ik ben meer van 
het uithouden. Maar hoeveel moet ik overhouden voor de venijnige klimmetjes aan het eind?
Het groepje wordt een beetje uit elkaar getrokken en dat is jammer, want zo hebben we 
niet in de gaten dat er iemand met pech achterblijft. Pas bij de eerste stop, na 50 km, moe-
ten we constateren dat we hem echt verloren zijn. Niet helemaal ‘samen uit, samen thuis’, 
wat dat betreft, en dat is jammer.
Bij de stop krioelen mensen en fietsen door elkaar en is het geduld oefenen in een lange 
rij om bij de wafels, de bananen en de sportdrank te komen. Maar op de route zelf is het 
goed rijden: genoeg fietsers voor je om te zien waar de weg heen gaat, maar geen moment 
zoveel dat je erover struikelt. Duidelijke pijlen, verkeersregelaars op de drukke kruispunten; 
en sommige wegen, vooral aan de Belgische kant van de grens, zijn speciaal voor de tocht 
afgezet.  
De zon blijft schijnen en de Limburgse heuvels glooien groen – vooral als je er van bovenaf 
op neerkijkt. Van onderaan de helling zie ik de renners in een lint naar boven kronkelen, 
een bocht om en dan nog verder naar boven, nog een bocht en nog hoger. ‘Je moet het zien 
als een wandeling,’ zeg ik tegen mezelf, ‘het is wel inspanning, maar je moet het ook lang 
vol kunnen houden.’ En met dat mantra fiets ik, een beetje tot mijn eigen verbazing, de ene 
na de andere heuvel op. 
Na de eerste stop raakt de groep steeds verder uit elkaar en op een gegeven moment zie 

Pitstop - krentenbolletjes  
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1500366

www.vandort-wijnspecialist.nl

Voorjaarsproeverij: Zo 22 mei
 
 

Heerlijke wijnen voor het voorjaar oa:  
 

Weingut Weixelbaum - Kamptal,  
Weingut Forster - Pfalz,

Weingut Rudolf May - Franken,
Weingut Bickelmaier (nieuw) - Rheingau

Bodegas Real Rubio - Rioja
Laurent Miguel  (nieuw) - Languedoc 

Bodegas Salentein - Mendoza
Weingut Martinshof - Rheinhessen

Kom proeven!

Wel even aanmelden via de site:

Locatie: Makeblijde Houten
Tijd: 14 - 18 uur 
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ik niemand meer. Gewoon doorfietsen en ergens anders aanhaken, want wind staat er wel. 
Dan komt Maarten weer in zicht en rijden we samen verder over de Belgische lus van de 
route, waar het Frans op de borden in de dorpjes extra aroma verleent aan het gevoel met 
een mooie klassieker bezig te zijn. Het zijn een paar flinke afdalingen tot helemaal beneden 
aan de Maas, en ik begin me af te vragen of ik de volgende dag meer spierpijn zal hebben 
in mijn benen of in mijn armen, van het remmen (voor degenen die het antwoord willen 
weten: uiteindelijk geen van beide). Vervolgens moeten we natuurlijk direct weer omhoog: 
de Côte de Sarolay naar Argenteau begint even flink steil om je wakker te schudden, en is 
daarna iets vriendelijker, maar wel nog bijna een kilometer lang – en dan ben je er nog niet. 
Vlak voor de tweede stop treffen we een deel van ons groepje weer, de rest vinden we terug 
bij de pauzeplaats. 
Verder voor de laatste etappe, waar een paar van de pittigste stukjes in zitten. Gaandeweg 

de rit raakt de groep steeds meer ‘gesetteld’: je weet wie jouw klimtempo heeft, of net 
ietsje meer, of ietsje minder (maar die durft dan weer harder naar beneden… daar moet ik 
echt nog op oefenen). 
Na een stukje klimmen vanuit het dal draaien we een scherpe bocht om en zien de weg 
steil, steiler, en nog steiler naar boven gaan. “Dit is het dan,” hoor ik iemand voor mij 
zeggen. Les Waides. De enige plek tijdens deze tocht waar ik mensen heb zien afstappen, 
anders dan om een band om te leggen of pauze te houden. Maar dat gaat mij niet gebeu-
ren… dit is het moment om alles op alles te zetten, en ik zál op die fiets blijven zitten en 
boven komen! En zo geschiedde. 
De rest is vooral veel naar beneden, de pech van dat stoplicht dat op rood springt als ik de 
groep nét weer bijna heb ingehaald; maar even later rijd ook ik onder de boog door het 
dorpsplein van Eijsden op, waar een triomfantelijke, bijna zomerse feeststemming hangt. En 
nee, ik zou me er anders niet voor hebben opgegeven maar ja, het is leuk om een medaille 
te krijgen onder muzikale begeleiding van een blaasorkest; en ook verder is alles dan 

Beneden langs de Maas.
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prettig en ontspannen: nog even napraten in de zon op het plein en genieten van de drukte, 
wat drinken op een terras en genieten van de gezelligheid, en daarna voldaan op huis aan 
voor welverdiende rust.

Cinta Depondt

Standplaats Zuid Spanje
Volgens een traditie gaan Ton, Michael en ik elk jaar zo rond maart naar Zuid Spanje om in 
Ronda bij Andalusië Fietsreizen een weekje te toeven en te genieten van een aantal mooie 
routes in de bergen rondom Ronda. Ger de Heus heet je van harte welkom: “Benvenido 
en Andalucia”. De routes beginnen en eindigen in Ronda, betoverend en bekend om zijn 
kloof (el tajo) en de nieuwe brug. Bijna altijd zit in het programma de beklimming van Las 
Palomas, een beklimming als de Alpe d’Huez met ruim 12 kilometer. Alleen bovenaan Las 
Palomas word je verwelkomd door de daar rondcirkelende gieren. Daarna is de koffiestop in 
Grazalema, een pittoresk dorpje zeer welkom.

Dit jaar zijn we weer naar Zuid Spanje getogen, maar in een andere samenstelling. Wat 
was het geval, bij Michael was nierkanker geconstateerd en hij moest onder het mes. Het 
duurde even voordat hij werd opgenomen in het ziekenhuis maar op een bepaald moment 
lag hij toch echt met een slang in zijn slurf en dan heb je weinig meer in te brengen. Hij 

Verkeersregelaars in Eijsden, vlak voor de finish.
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wilde wel, maar kon en mocht niet mee. 
Vlucht en hotel waren echter al geboekt en 
Hanneke wilde wel eens kijken of het echt 
zo’n mooi gebied was als wij beweerden. 
Inmiddels is Michael al weer aan het bijko-
men van de operatie en heeft zijn eerste 
ritten op de fiets er al weer opzitten. 

Bij aankomst in Ronda bleek het weer / 
temperatuur niet al te best te zijn. Ger 
wist te vertellen dat de week daarvoor 
zelfs sneeuwstormen het fietsen onmoge-
lijk maakten, iets wat hij nog niet eerder 
had mee gemaakt. Maar je, je komt om te 
fietsen dus…
Op zaterdag hebben we nog tussen de 
buien door kunnen rijden, maar op zondag 
was dat niet meer mogelijk. We vertrokken 
met redelijk weer, maar kwamen op een 
bepaald moment terecht in echt honden-
weer, of zoals de Belg dat noemt: wolven-
weer.
Koud en nat en je ziet geen hand meer 
voor ogen, dat type weer dat ons deed 
besluiten om op maandag een rustdag te 
houden. Konden we ook eens goed kijken 
naar de processies die ter gelegenheid 

van de Heilige Week dagelijks door Ronda 
gingen.

Het is een indrukwekkend gezicht om te 
zien hoeveel mensen dit op de been brengt 
die allemaal komen kijken naar de “Tro-
nos” die soms meerdere duizenden kilo’s 
kunnen wegen en soms door honderden 
mensen worden gedragen. Het is leuk om 
de sfeer mee te maken, de lucht van de 
duizenden kaarsen, de lucht van de dui-
zenden dragers, de dames op stlletto-hak-
ken die meelopen, het publiek…, het heeft 
wel wat. Maar toch, we zijn gekomen om 
te fietsen en dat konden we gelukkig de 
laatste 4 dagen perfect doen. De tempera-
tuur liep soms op tot boven de 20 graden, 
dus bij ons waren er geen moppers meer. 
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Ook op sterkte leverbaar
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Inmiddels was de groep gegroeid tot 25 deelnemers en bij de plaspauze ziet dat er als volgt 
uit.

Nee, grapje... hier stond iedereen vol bewondering te kijken naar het Smurfendorp. 
In Zuid Spanje heb je alleen maar witte dorpjes en het is dus een vreemd gezicht als je 
plotseling een blauw dorpje ziet tijdens de afdaling.
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FysioWorkshop, 
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten 
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl 

FysioWorkshop Meerpaal
Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten
T. 030 636 12 69
www.fysioworkshopmeerpaal.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging

085-201503[alg_A5adv_staand]def.indd   1 29-04-15   16:20
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Er is in dit dorpje niet veel te doen, maar je kunt wel met de Grote Smurf op de foto.

Wat valt er verder over de reis te zeggen? Niet zo heel veel, behalve dat het allemaal zeer 
genoeglijk was, mooie routes, een mooie week met als ontdekking dat Hanneke toch wel 
zonder overdrijving als de klimgeitbelofte 2016 moet worden aangemerkt.
Het gemak waarmee zij kan klimmen biedt veel perspectief voor de standplaats Bormio en 
het Sauerlandweekend.

Toen we thuis kwamen hadden we de eerste rit van de club al weer gemist. De week daarop 
ging ik voor de eerste keer van het seizoen mee. En jawel als gevolg van vermoedelijk een 
stuurfout of ongelukkige beweging klapte André Mansveld onderuit en kwam keihard op de 
grond terecht. Gevolg was een vervelende elleboog fractuur. Ik wens André veel beterschap 
toe!!.

Maar dit voorval brengt mij ook meteen weer aan het denken over de veiligheid op de race-
fiets. In vijf jaar tijd is het aantal wielrenners dat op de spoedeisende hulp belandt verdub-
beld!! 
In 2014 is sprake van 5.100 renners op de spoedeisende hulp: vooral de groep mannen van 
40 jaar en ouder wordt als een kwetsbare leeftijdsgroep gezien: als ze vallen gaat het ook 
vaak goed mis: breuken, inwendige bloedingen, blessures aan schouder, arm of hand en 
bij zelfs een kwart is sprake van hoofdletsel, waarvan er honderd zelfs ernstig schedel- of 
hersenletsel opliep. De gevolgen zijn groot, niet in de laatste plaats door de hoge maat-
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schappelijke kosten.
Bijna 70% van de ongevallen gebeurt in het rijden in een groep. Als iemand even niet oplet 
is een kop- en kontbotsing zo gebeurd.

Vanuit de tourcommissie wordt vaak terecht gewezen op de veiligheid; het dragen van 
een helm, het rijden in een knip bij te veel deelnemers, niet te veel achterom kijken, met 
voorwiel achter het achterwiel blijven, niet plotseling remmen, bij tegenliggers en obstakels 
waarschuwen, na de bocht niet direct vol aanzetten, samen uit samen thuis …, etc. 

Toch wil ik, naar aanleiding van het meest recente ongeval, iedereen nogmaals vragen 
om zoveel mogelijk veilig te rijden, ook door zo veel mogelijk de handen aan het stuur te 
houden in de buurt van de remmen. Het is misschien comfortabel om je handen boven op 
je stuur te leggen, maar als er geremd moet worden lukt dat nooit meer op tijd. Ik heb wel 
eens mee gemaakt dat ik achter iemand fietste die de behoefte had om 5 minuten lang zijn 
core-oefeningen te doen, armen strekken, rugspieren losmaken…, nou ja ik houd er verder 
maar over op, iedereen weet wel wat ik bedoel…, maar rij in ieder geval voorzichtig!

Ik wens iedereen een mooi seizoen toe, met mooie doelen, ritten, mooie beklimmingen en 
weinig wolvenweer.

Joost van der Poel

Recreanten
Inleiding
Dit is de eerste editie van ons clubblad, nadat wij ons winterseizoen hebben afgesloten.
Het begon iets minder goed met regen op onze eerst geplande fietstocht. Maar daarna 
hadden we weinig klagen. Behalve de fietstochten hebben we ook de grote schoonmaak nu 
achter de rug (zaterdag 2 april) en een ochtend EHBO cursus o.l.v. Wilbert van Schaik, dat 
was weer zeer leerzaam en ons geheugen werd weer wat opgefrist. De voorbereiding van de 
Midweek zijn in volle gang. Inmiddels hebben we ook besloten de aanvangstijden voor de 
vrijdagmiddagritten aan te passen. D.w.z. de korte route start vanaf 1 mei weer om13.000 
uur. De lange route blijft gehandhaafd op 12.45 uur. Wij hopen op een goed zomerseizoen!  
Riet, Ria, Gerry en Elly

Vrijdagmiddag 4 maart Dit had onze eerste fietsrit van het nieuwe seizoen moeten wor-
den, maar helaas: het regende behoorlijk, dus het bleef bij een kopje koffie in het clubhuis. 
Volgende keer beter.
Vrijdagmiddag 11 maart Het is nu mooi weer. Opkomst totaal 38 recreanten. Daarvan 
gingen er 24 mee met Riet en Elly voor de korte route. Eerst richting Werkhoven via het 
Oosteromsdijkje en vervolgens onder de provinciale weg door richting Odijk, Bunnik. Bij het 
Wapen van Bunnik, heerlijk in de zon (maar door de serre uit de wind) even iets gedronken 
en vervolgens via Rhijnauwen en het Houtense bos terug naar het clubhuis. Nog even geza-
menlijk met de deelnemers aan de lange route nog wat gedronken
De lange route gaat richting Odijk door het bos naar Klein Zwitserland, waar wij héérlijk 
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PARTYVERHUUR
BROUWER

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

• Biertaps

• Servies

• Tenten

• Meubilair

• Verwarmingen

• Catering
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 service

 lage bezorgkosten

 offerte binnen 1 werkdag
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 contacten met slagers
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op het terras konden zitten om wat te drinken. Daarna langs Het Grote Bos,  Sterkenburg 
( even een korte stop en over het fietspad langns Oostrumsdijkje, Rietdijk om met bijna 
40km weer bij het clubhuis aan te komen. Wij waren als eerste terug, maar even later kwa-
men ook de andere clubleden van de korte route binnen en werd het gezellig druk. Greet en 
Janny
Zondagochtend 13 maart Deze extra zondagochtendrit was ingelast, omdat wij door de 
toerrijders waren uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse “boerenkoolrit”.  Het was 
prima weer en we vertrokken om 10 uur met 14 recreanten richting De Uithof naar de Biltse 
Hoek voor onze koffiestop. Daarna via Zeist, Rhijnauwen weer terug naar het clubhuis, waar 
we op tijd aanwezig waren om te genieten van de Boerenkool met worst. Heel hartelijk 
bedankt! Riet en Elly

Vrijdagmiddag 18 maart Met 16 personen een mooie opkomst voor de korte groep.  
Herman en Cor fietsten voor en gaan met ons naar de koffie. Via het Rond naar de weg die 
ons naar  het Adam. Rijnkanaal en vandaar over de fietsbrug  naar de Linielanding voor de 
koffie of thee, waar we aan toe waren. Want het was een koude wind, maar daar binnen 
was het erg gezellig en warm.Na een aangenaam verpozen was het tijd om weer op weg te 
gaan. De  Waalseweg af en door naar het Elpad. Daar was het wat beschut en goed om te 
fietsen. Zo door Schalkwijk naar de brug over het Adam.Rijnkanaal naar ons clubhuis waar 
de andere groep ook net binnen was. De meesten  hebben nog even wat gedronken.. Met 
30 km, een fijne rit met dank aan Herman en Cor.
Voor de lange route is het wel even wennen om een kwartier eerder te starten. We vertrok-
ken met 21 personen om  kwart  voor een richting Werkhoven, langs Beverweerd en daarna  
langs de Langbroekerwetering richting Langbroek. Onderweg veel kastelen gezien. Doordat 
de bomen nog kaal zijn waren ze goed te zien. Voorbij de “Steenen Brug” weer richting Wijk 
bij Duurstede. Bij restaurant De Engel koffie gedronken en langs De Lek richting ’t Goy weer 
terug.  Een zware trap met tegenwind. Als we dat hadden geweten waren we binnendoor en 
niet over de dijk gegaan. Moe maar voldaan kwamen we als eerste in het clubhuis aan.  Nog 
gezellig een drankje genomen. Ria en Gerry
Zondagochtend 20 maart Opnieuw 14 recreanten aanwezig voor onze officiële openingsrit 
op zondagochtend. Elly en Riet fietsen voor naar Cothen. De bedoeling was bij het Oude 
Raethhuis koffie te gaan drinken, maar helaas was dit nog gesloten, zoals ook de Forellen-
vijver en de kersenboomgaard van Vernooij. Het is ook nog geen voorjaar. Na 3 stops had-
den we de voetbalkantine bereikt, waar wel vrijwilligers aanwezig waren, die voor ons een 
heerlijk kopje koffie inschonken. Daarna weer via Trechtweg, Kapelleweg en ’t Goy terug 
naar het clubhuis voor een afsluitend drankje.
Vrijdagmiddag 25 maart Elly en Riet gaan met 12 personen op weg voor de korte route. 
Het doel was Jacks Grilhuys. Via het Houtense bos en de Waaiensedijk, naar Nieuwegein. 
De brug op ging goed met de wind wat opzij,  maar jammer genoeg ging het miezeren 
en bij het Fort gekomen hebben wij beslist dat we aan de Herenstraat (Nieuwegein) in 
de snackbar maar koffie moesten gaan drinken en zo gedaan. Na de pauze was het bijna 
droog,  toch maar een klein rondje gemaakt. Richting Cityplaza de straat over gestoken 
en rechtdoor achter zwembad Merwestein  om zo terug te gaan,  door de Fokkesteeg naar 
de Beatrixsluis. Daar weer naar beneden langs het Kanaal waar het met veel  wind op kop  
tegen viel. Maar ja de beloning hebben we ook gehad want over de fietsbrug en toen langs 
het Adam. Rijnkanaal ging de wind ons duwend naar het clubhuis brengen. Daar  nog even 
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wat  gedronken. Met 25 km op de teller toch nog een aardig ritje. Elly en Riet
Wij gaan, de lange route, langs het kanaal waar de koude tegenwind door onze haren waait 
richting Nieuwegein via Nedereindseweg richting Montfoort. Langs de Hollandse IJssel
naar Marnemoende, waar wij toe waren aan iets warms, want het was koud en het was 
regenachtig en al 25 km gefi etst. Daarna door IJsselstein, kortste weg langs het park en zo 
gauw mogelijk naar het clubhuis want bij elkaar stond er 45km op de teller. Ik (Janny) wil 
even sorry zeggen voor de extra kilometers terwijl het weer niet zo best was, ik hoop toch 
dat ik nog steeds van jullie mag blijven voorfi etsen! Met een hartelijke fi etsgroet van Ineke 
en Janny
Vrijdagmiddag 1 april Het fi etsseizoen is nu een maand bezig en dit was de eerste vrijdag 
met prachtig weer met een lekker zonnetje. Dat was goed te merken want er was een grote 
opkomst. De korte route ging met 22 fi etsliefhebbers  waren gekomen om deze tocht te 
rijden. De route ging richting Schalkwijk en over de  brug linksaf langs het kanaal naar de 
Gooise brug. Daar naar de Nachtdijk, een stukje Tuurdijk en de Hollandse Wagenweg naar 
Werkhoven. Daar werd een ruime pauze gehouden met een gezellig drankje. De rit ging 
verder  via Beverweerd, Langbroekerdijk via Driebergen  en Odijk terug naar het Clubhuis 
met 31 km op de teller. Wim en Joop
De lange route ging o.l.v. Gerry en Loes richting Schalkwijk, over de brug van het Amster-
dam-Rijnkanaal. Door Schalkwijk binnendoor naar de Lekdijk. Daar was het lekker fi etsen 
in de zon. Langs Tull en ’t Waal en over de Beatix-sluizen naar Nieuwegein gereden en bij 
Restaurant Gildenborg (voorheen Poelzicht) onze tussenstop gemaakt. Daarna verder over 
de Lekboulevard. Helaas is Truus daar gevallen maar heeft gelukkig geen blessure opge-
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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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lopen. Misschien een blauwe plek hier of daar? We konden onze weg weer vervolgen door 
Nieuwegein heen en over de nieuwe fietsbrug. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal weer rich-
ting clubhuis. Diverse mensen hebben Gerry bedankt voor de mooie route en dat was ook te 
danken aan de weergoden. Loes
Vrijdagmiddag 8 april Het weer was wat instabiel. Regen zowel als zonneschijn was 
voorspelt. Zowel de korte als de lange route gingen richting Utrecht en helaas:  dat was 
verkeerd. Juist daar ging het regenen en in Houten bleef het droog.
De korte groep vertrok met 18 recreanten o.l.v. Herman en Joop via de Heemsteedsebrug 
en de Blauwe Brug in Nieuwegein richting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De bedoeling 
was dit over te steken bij Douwe Egberts, maar helaas al snel begon het te regenen en 
het zag er niet naar uit dat het droog zou worden. Daarom werd voorgesteld de route in 
de korten over de brug naar IKEA te gaan om koffie te drinken. Nadeel daarvan is dat de 
routes binnen IKEA nogal ingewikkeld zijn. Bij het restaurant aangekomen bleken meerdere 
recreanten te beschikken over een zogenaamde “klantenpas” waarop we met z’n allen gratis 
koffie mochten drinken. Het was gezellig. Alleen wat moeilijk om de uitgang weer te vinden 
waar onze fietsen stonden. Via Kanaleneiland en langs het Merwedekanaal fietsten we terug 
naar Laagraven en vandaar via de Utrechtseweg om zo vlug mogelijk weer bij het clubhuis 
te zijn, waar de deelnemers aan de lange route al aan een drankje zaten. Elly

Met 19 mensen begonnenen we aan de lange route. Omdat er veel wind stond, gingen we 
door Utrecht heen om beschutting te hebben. Ook had het flink geregend dus in de bossen 



27 De Fietsende Vlinder

fietsen, was ook niet handig. We gingen langs Lunetten naar Hoograven, langs het Mer-
wedekanaal naar het noorden. Inderdaad stond er veel wind en die bracht ook een dikke 
bui mee. Gelukkig waren we vlakbij de Veiling Haven waar we een leuk restaurant wisten. 
Even gevraagd of ze plaats hadden en ja hoor, we konden boven zitten en wachten tot de 
bui afgelopen was. Iedereen keek op de mobieltjes hoe lang het daarna droog zou zijn en 
de groep wilde graag terug naar het clubhuis en niet de route afmaken omdat er nog meer 
regen aankwam. Daarom zijn we via de kortste weg terug gereden en kwamen droog aan in 
het clubhuis. De mensen vonden het toch een mooie route. Gerry en Willeke
Zondagochtend 10 april Voor de zogenaamde Gouwe Ouwe tocht waren 16 recreanten 
aanwezig. Goed en rustig weer. O.l.v. Riet en Elly vertrokken we via de Rietdijk richting ’t 
Goy en vandaar richting Werkhoven. Op de Watertorenweg linksaf en dan de provinciale 
weg oversteken naar de Zuwedijk. Via de Langboekerwetering, de Drieberseweg naar Hoen-
derdaal voor de koffiestop. Daarna langs de snelweg terug richting Odijk en via de Kruisweg 
weer terug naar het clubhuis. Enkelen haakten daar af omdat ze andere afspraken hadden. 
Elly
Vrijdagmiddag 15 april Op deze middag zijn niet veel deelnemers present  dat is jammer, 
totaal 19. 10 zijn er voor de korte groep. Het is wel veel wind maar Ria en Riet gaan toch 
op pad en gaan richting Schalkwijk maar over de Brug over Amsterdam-Rijnkanaal. Naar 
links onder de brug door maar daar helaas veel tegenwind. Na een korte stop toch weer 
verder door en via  het Elpad en de Waalse Weg naar het Haje Restaurant voor een lekker 
kopje Koffie of Thee of Warme chocolademelk. Na een goede rustpauze zijn we het nieuwe 
fietspad over de Knoest  (het Ellespad) gegaan, met hier gelukkig de wind achter. Dan links 
langs het kanaal en over de Nieuwe brug bij de Plofsluis., via het Overeind  naar de Waaien-
sedijk en Wulfseweg naar  Lupine Oord  en verder naar het clubhuis waar de andere groep 
ook net aangekomen is. Wij zijn toch blij dat we het hebben gedaan en met 25 km toch een 
mooi resultaat. Ria en Riet
Vandaag fietsen Marijke Meijs en Janny de lange route voor, en zij hebben besloten om er 
een bloesemroute van te maken. Met 9 personen vanaf het clubhuis naar de Beusichemse-
weg, Tuurdijk, Nachtdijk, Wijkersloot naar Wijk bij Duurstede. Bij restaurant Veldpoort wat 
gedronken. Trechtweg op aan het eind daarvan besloten wij met elkaar via de Beusichemse-
weg naar het clubhuis te fietsen. De heenweg gingen wij veel windaf maar op de terugweg 
met wind tegen viel het niet mee. Dus met 32 km waren wij weer terug in het clubhuis. 
De route was toppie veel fruitbomen in bloei en prachtig om te zien. Nadat het ‘smorgens 
zoveel geregend had, hebben wij toch nog goed weer gehad, ‘t viel 100% mee, nou goed op 
de wind na dan. Voor het zelfde geld waren wij thuis gebleven en later gedacht, hadden wij 
toch maar gegaan.... Dus spreken wij nu af, voortaan gewoon naar het clubhuis komen het 
weer kan altijd nog meevallen. Hartelijke fietsgroet Marijke en Janny
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Elly Kemper: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen hebben acht inwoners van de gemeente 
Houten op 26 april 2016 een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

De lintjes zijn dinsdagochtend 26 april uitgereikt door burgemeester 
Wouter de Jong. 
Hij verraste de gedecoreerden thuis of op de plaats waar zij vrijwilligers-
werk doen.

Elly Kemper is gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, van-
wege: 
• 1999 - heden: Vrijwilliger en bestuurslid van de 

recreantengroep van Wielertoerclub Houten ‘80 
• 2000 - heden: Secretaris en algemeen vrijwilliger De 

Zonnebloem, afdeling Houten 
• 2002 - heden: Begeleider, organisator en contactper-

soon wandelgroep 
• 2005 - heden: Vakantiegroep Zon in Houten; 

begeleider en organisator van vakantieweken voor 
ouderen

Namens alle leden van de WTC Houten: GEFELICITEERD ELLY!

Activiteiten recreanten
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B+ naar Den Bosch
Het is bijna zondag 24 april, als de eerste verlengde rit van het seizoen op de agenda staat. 
B+ gaat naar Den Bosch, en daar word ik op voorhand al blij van (ik weet ook niet precies 
waarom); maar door problemen met grote groepen bij voorgaande ritten zegt de toerleider 
af en ‘moeten de deelnemers zelf een rit bedenken’. Maar er stond al zo’n mooie beschrij-
ving van de rit op het forum… is daar, ook zonder veel voorkennis van het terrein, niet iets 
van te maken? Een beetje puzzelen achter de computer leert van wel: de plaatsnamen laten 
zich vrij makkelijk aan elkaar rijgen tot iets wat eruit ziet alsof het een hele mooie rit gaat 
worden. Dat is wat ik wil gaan rijden. Liefst met toerleider, natuurlijk, maar als het moet, 
dan zonder. De route in de telefoon als back-up en een spiekbriefje met aantekeningen in 
de jaszak is een beproefde methode waarmee ik me de afgelopen winter al veel rondjes en 
routes eigengemaakt heb.

Gezien de winterse weersverwachtingen zal de groep dit keer niet te groot zijn; ik schat 
zo’n 10 man (9 man 1 vrouw) – en omdat Rob zich laat overhalen om toch mee te gaan, 
halen we dat precies. “We gaan naar Den Bosch,” zeg ik. Er komen geen tegenvoorstellen. 
Ik heb weliswaar de route bekeken, maar ben offi cieel geen toerleider, nooit geweest ook; 
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Vrijdag 9.00 – 18.00
Plein Oude Dorp
Dinsdag    9.00 - 18.00 
Donderdag      9.00 - 18.00 Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag      9.00 – 14.00

Vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag  9.00 – 14.00 

Houten Zuid
Woensdag   9.00 – 18.00 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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maar als Harry het ‘officiële’ gedeelte 
voor zijn rekening wil nemen is het goed, 
en we gaan. Het is nog wel met begin-
nersfouten (maakt het uit of je aan de 
linker- of aan de rechterkant de Lekbrug 
Vianen over rijdt? Helemaal niet, dus…), 
aarzelingen: we maken een kleine extra 
excursie door het oude centrum van Gor-
kum en rijden bij Giessen zelfs een stukje 
verkeerd (als in: omkeren en terug), en 
ook de richtingaanwijzingen komen niet 
allemaal helemaal op tijd… maar nie-
mand moppert of klaagt erover. Heel fijn 
om zoveel vertrouwen van de groep te 
krijgen! En gelukkig heeft Harry een hoop 
routekennis in zijn hoofd, en Frans de 
plaatsnamen waar we langs rijden in zijn 
garmin gezet… we komen er wel.

Het is een prachtige route, vooral de 
(langere) heenweg die bijna in zijn geheel 
langs water voert: van de Lek naar het 
Merwedekanaal, vervolgens langs de 
Linge, na de brug bij Gorkum een stukje 
Waaldijk en ten slotte de Afgedamde 
Maas tot aan het oude vestingstadje 
Heusden aan de Maas (verschrikkelijke 
kasseien voor het echte toertochtgevoel, 
maar wel een schilderachtig oud stadje!).

Het eerste uur hebben we wel wat moeite om er van te genieten. Als je net de Lekdijk op 
draait en de sneeuw jaagt je met razende vaart om de oren, terwijl de thermometer 1,2 °C 
aangeeft, is het handen aan het stuur, waar mogelijk winddekking zoeken en stug door-
trappen, wetende dat ook dit voorbij zal gaan… Na de sneeuw komt eerst nog regen en we 
raken flink doorweekt, maar het gáát voorbij, en vanaf Meerkerk begint langzaamaan de 
zon weer te schijnen om ons weer wat op te warmen en wat opgewektere kleuren aan het 
vervolg van de tocht te geven. 
Als we vanuit Vlijmen onze weg zoeken het centrum van ’s Hertogenbosch in, is het nog 
steeds zonnig en de stemming alweer een stuk beter. Over de koffie komen dan de bekente-
nissen van gedachten aan omdraaien en terug naar huis gaan, tijdens dat eerste noodweer 
– en nee, natuurlijk had niemand die uitgesproken. En daarom hebben we het gehaald tot 
aan de Bossche bollen, die voor hilarische taferelen zorgen, want ja, hoe werk je zo’n ding 
nu op een fatsoenlijke manier naar binnen? Iedereen heeft er zo zijn eigen methode voor 
en de slagroomspetters komen op allerlei onwaarschijnlijke plaatsen terecht. Uit ethische 
overwegingen zal ik jullie de details besparen. Even tijd voor ontladen, opladen, opdrogen. 
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De terugweg is, als we eenmaal de stad uit 
zijn, vrij eenvoudig en rechttoe, rechtaan: 
naar de brug bij Zaltbommel en door naar 
Geldermalsen; vandaar naar het Beusichemse 
veer is voor velen alweer bekend terrein. Het 
is wel een etappe met fikse tegenwind en een 
paar behoorlijke hagelbuien. 
Van hagel, merken we al snel, word je minder 
nat dan van regen… maar het doet wel pijn 
in je gezicht. Net voor we Geldermalsen bin-
nenrijden worden de hagelstenen zo groot als 
dobbelstenen en stel ik voor te stoppen om 
te schuilen. Eén plagerige opmerking en veel 
bijval. We raken ondertussen wel gewend aan 
het weer: “Nu is het alleen nog maar regen, 
zullen we weer gaan?” of: “Nog één buitje en 
dan zijn we er!” 
We merken ook dat Rob onwaarschijnlijk veel 
kilometers op kop kan rijden, en dat tegen 
het einde van de rit, terwijl de wind nog 
steeds hard probeert ons terug naar het zui-
den te sturen, iedereen toch echt een beetje 
moe begint te worden. Tegen die tijd zijn we 
wel een echt team geworden dat samen iets 
mee heeft gemaakt. Er wordt goed op elkaar 
gelet en voor elkaar gezorgd en iedereen doet 
mee. Mooi om hier deel van uit te mogen 
maken; ‘samen uit, samen thuis’ op zijn best 
in deze toch wel memorabele tocht.
Cinta 
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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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Wijnkoperij Vinabc - Het Wed 79 te Houten 
www.vinabc.nl          
info@vinabc.nl 
Facebook.com/VinabcHouten                 
Tel: 030-6369236 / 06-23342311 

  

 Wijnkoperij 

Het mooiste gedistilleerd van Houten 
 
Ook voor jenever, whisky en ander gedestilleerde 
dranken kunt u bij ons terecht.  
 
De enige in Houten met de echte  
Utrechtse jenever van Staffhorst.  
 
Whisky van bekende en  
onbekende distilleerderijen 
 
 
Altijd whisky’s open om te proeven 
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Ron Verweij 
fi etsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fi ets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Mei
 2 Martin van Ierland  T
 2 Gerda Tersteeg  R
 3 Herman Esmeijer  T
 3 Winfried Posthumus  T
 4 Marcel Embregts  T
 4 Henk Aanstoot  T
 7 Gerard van Rookhuijzen  T
 7 Tjitte Alkema  T
 7 Ad Vermeeren  T
 8 Pieter-Karel Stokman  T
 9 Rutger Hassink  T
 11 Ans Galema-Kiezebrink  R
 11 Henk Hofmans  T
 11 Rob van der Lans  T
 12 Adrie Berlang  T
 12 Hans Schoolderman  T
 15 Thijs Woudstra  T
 17 Bert Scheepbouwer  T
 17 Kitty Jansen  R
 17 Jan Nijnuis  T
 18 Sjaak van Wijk  T
 19 Jurgen van Haperen  T
 19 Martijn Kamermans  T

 20 Willy Wagenmans  T
 21 Christiaan Hoeflaken  T
 22 Servje Somers  T
 22 Leny Jongerius-Mocking  R
 22 Gertruud Verduijn  T
 26 Rick van de Kuil  T
 26 Bert de Koning  T
 26 John van Rijn  T
 27 Sjaak Wensveen  T
 27 Marijke Meijs  R
 31 Hennie Wilkes  T
 31 Rina Roelfs  T
Juni
 1 Anneke Poll R
 1 Alex Hesling T
 2 Regina de Graaf T
 3 Ton van Bennekom T
 3 Gerard Vreeswijk T
 4 Richard Seijs T
 5 Wim van Dam T
 6 Johan Mulders R
 7 Ger Kroes T
 8 Hans Bos T
 8 Matthijs van der Linden T

 8 Cinta Depondt T
 8 Luuk Brand T
14 Thea Appelhof R
18 Sjoerd van Geelen T
19 Jaap Boersma T
21 Edwin Groenewold T
22 Jacco Goes T
22 Elly de Boer T
22 Jacques Fontaine T
23 Joost Marinus T
23 Cor Sturkenboom R
23 Maurice Damen T
23 Jan Winkel T
24 Arie van Miltenburg R
26 Remy Thijssen T
27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R
27 Ron van Rosmalen T
27 Thea Nieuwenhuizen T
28 Tjalling ten Hove T
28 Adrie Hardeveld R
30 Ilona Paape T
30  Sjaan van Linschoten-van 

Veen R
30 Rene Janssen T

Verjaardagen

Nieuw
• Tim van Walsem (toerlid; 5-9-1983)
• Marianne Versseput (recreant; 20-9-1954)
• Ruben van der Made (toerlid; 18-4-1976)
• Jos van der Bent (toerlid; 24-9-1957)
• Jos Konijn (toerlid; 29-7-1968)

• Nicole Geurts (toerlid; 21-10-1972)
• Paul Hoekendijk (toerlid; 5-11-1960)
• Christy Verkerk (toerlid; 17-2-1980)
• Michiel Verbruggen (toerlid; 8-12-1971)
• Ralph Bijlsma (toerlid; 4-10-1973)

Opgezegd
geen

Ledenmutaties tot 18 april 
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