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Bericht van de voorzitter

Heeft uw vereniging een vertrouwenspersoon? En zo niet, waarom dan? Onlangs stelde 
de gemeente deze vragen aan de sportverenigingen van Houten. Mijn eerste reactie was: 
nee, we hebben geen vertrouwenspersoon. En waarom zouden we er een nodig hebben. 
We hebben geen trainers die op ongewenste wijze om kunnen gaan met jonge leden. We 
hebben geen kleedkamers waar zich ongewenste contacten kunnen voordoen. We hebben 
geen competitie waar competitievervalsing op de loer ligt. Dus waarom zouden wij een ver-
trouwenspersoon moeten hebben? Toch bleef de vraag in mijn achterhoofd spoken. En toen 
ook de NTFU met het thema vertrouwenspersoon kwam ben ik er nog eens over na gaan 
denken. En eigenlijk is het helemaal niet zo’n gek idee.
Iedereen heeft vast wel eens een moment gehad waarbij een medefietser in het peloton op 
zo’n manier fietste dat je dacht: dat vind ik niet veilig. Maar het moment was er niet naar 
om dat met de desbetreffende fietser te bespreken. Of je dacht: misschien valt de opmer-
king fout, er is niets mis gegaan, dus laat maar zitten. In zo’n situatie kan een vertrouwens-
persoon helpen om dit op een later moment wel bespreekbaar te maken. En dat kan dan 
weer helpen de veiligheid in de groep te verbeteren. Want deze keer is het dan (net) goed 
gegaan; een volgende keer gaat het net niet goed en hebben we weer een valpartij. 
Of misschien heb je wel eens opmerkingen door medefietser gehoord waarvan je dacht: dit 

kan echt niet. Maar de vereniging 
is zo groot geworden dat je het 
moeilijk vindt het desbetreffende lid 
hierop aan te spreken. Ook dan kan 
vertrouwenspersoon helpen om te 
bepalen of je zelf wat aan de gevoe-
lige kant bent of dat er meer aan de 
hand is. De vertrouwenspersoon kan 
dan helpen om de situatie bespreek-
baar te maken. En zo zijn er vast 
wel meer voorbeelden te bedenken.
Kortom, zeker bij een vereniging van 
de omvang die we nu hebben (rond 
de 350 leden), kan het moeilijk zijn 
om iemand aan te spreken op, in 

jouw ogen, ongewenst gedrag. Jij blijft rondlopen met een vervelend gevoel. En degene 
waarover het gaat heeft waarschijnlijk niet eens in de gaten dat hij in de ogen van een 
ander iets doet dat ongewenst is. Een vertrouwenspersoon kan helpen de dialoog op een 
veilige manier te voeren. Mocht je dit herkennen en mee willen denken over het instel-
len van een contactpersoon, dan hoor ik dit graag. Want misschien ben ik hier zelf iets te 
gevoelig, maar misschien zijn we er als vereniging gewoon aan toe.

De voorzitter
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Van de toercommissie

Het zomerfietsseizoen ligt al even 
achter ons en het winterfietsen is 
goed op gang gekomen. Met de 
mountainbike vertrekken we zondags 
om half negen en met de racefiets 
om half tien in twee groepen. Ook de 
gravelbikers vertrekken om half tien.
Doordeweeks wordt er hardgelopen 
op dinsdagavond en is er de koffierit 
op woensdagmorgen. Ook zijn er 
een aantal leden binnen actief op 
de spinningfiets bij Piazza Sports of 
Body Business.

De meerdaagse evenementen zoals het clubweekend in Willingen, Standplaats Bormio en de 
Teutotocht naar Geel waren wederom zeer geslaagd. Wij zijn als club gewoon erg ervaren in 
het goed op touw zetten van dit soort projecten, en dat merk je.
Volgend jaar willen Bert, Hanneke en Leon nog een keer het clubweekend naar Willingen 
organiseren. Ze zijn de onderhandelingen over een “goed weer garantie” met de Deutscher 
Wetterdienst al gestart. Ook Martin en Piet hebben al weer mooie plannen voor een Teuto-

tocht in 2017.
De toercommissie is erg 
benieuwd naar wie er ideeën 
heeft voor de Standplaats 
volgend jaar. Praat en brain-
storm er eens over met elkaar 
en laat je plannen weten aan 
de toercommissie! Ook als jij 
andere ideeën hebt die je op 
de kalender wilt zien of wilt 
organiseren, laat het ons dan 
weten.

 
Helaas hebben enkele toerleiders zich afgemeld en mede daarom doen we wederom een 
beroep op nieuwe toerleiders. Daar kunnen we er nooit genoeg van hebben om ons geza-
menlijke fietsplezier te optimaliseren. Bedenk daarbij, aspirant toerleiders, dat als we voor 
elk niveau ongeveer twaalf toerleiders hebben, je maar één keer per maand aan de beurt 
bent. Dat moet toch lukken? Meld je aan bij de toercommissie!

Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Frank van Ierland, Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen en Hennie Wilkes



6Wielertoerclub Houten ’80

Strandrace Hoek van Holland - Den Helder 2016
Een bekende van mij begint jaarlijks rond begin april zijn wegseizoen met de lange toer-
versie van de Ronde van Vlaanderen. Na deze 230 km beschouwt hij zijn seizoen al als 
geslaagd waarna het jaar verder op een relaxte manier kan worden ingevuld. 
Daar moest ik zondag 30 oktober aan denken toen wij ons strandseizoen gelijk maar open-
den met ‘s werelds langste strandrace, Hoek van Holland - Den Helder. Met John van Beek, 
Harry van Wijk en mijn broer Norbert reed ik die 135 kilometer langs onze prachtige kust. 
Bert Scheepbouwer loste welwillend het logistieke vraagstuk op door onze bus naar Hoek 
van Holland te rijden en ons in Den Helder weer op te pikken. Bij de wedstrijdrijders deden 
clubgenoten Gob Grift en Marcel van Echtelt mee.

Aanvankelijk schrokken we kort na de start: ruw strand! Maar dit bleek het effect van De 
Zandmotor te zijn, een kunstmatig schiereiland voor de Westlandse kust dat de kust gelei-
delijk van nieuw zand voorziet. En die zijn werk blijkbaar prima doet.
Nadat we dat achter ons hadden gelaten bleken de omstandigheden behoorlijk goed: de 
temperatuur was prima, er was weinig wind en het strand was breed en aardig hard. 
Lastig zijn de strandmeren (“zwinnen”). Liefst omzeil je die aan de harde zee-kant maar 
dan loop je het risico op een doorwading omdat je vaak op een soort strandriviertje stuit 
waarvan je de exacte diepte pas achteraf kent.. Elke keer weer spannend. Je moet het 
strand dus echt “lezen”. Maar gedurende de 135 kilometer raak je er mee vertrouwd en 
maak je steeds betere keuzes.
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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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Je moet een paar keer van het strand af: bij Scheveningen (vissershaven), bij Katwijk 
(monding Oude Rijn), en vrij uitgebreid bij IJmuiden (sluizen Noordzeekanaal). Prima voor 
de afwisseling. Net als het nemen van de basalten golfbrekers bij Petten. Zeker leuk voor de 
technisch onderlegden.
En waar het kan praat je gewoon een beetje met de mede-deelnemers onderweg, want 
iedereen was goedgeluimd op deze mooie dag. Dat gold niet voor àlle wandelaars die we 
tegenkwamen. Maar die hadden dan ook niet de email van de organisatie ontvangen met 
de instructie dat we aardig moesten zijn voor elkaar op het strand. Aan ons heeft het niet 
gelegen.

Al met al hebben we de race weliswaar vermoeid maar zonder problemen en met veel ple-
zier volbracht. Wij (en de overige 870 finishers) vinden strandracen geweldig en zien alweer 
uit naar volgende evenementen. Dat wordt in ieder geval de hoogmis van het strandracen, 
Egmond-Pier-Egmond op 7 januari.

Strandfietsen is populair. Het aantal evenementen is dit jaar groter dan ooit. Daarbij is 
sfeerverhogend dat bekende toppers uit diverse wielerdisciplines, tot baanwielrenners aan 
toe, hun winterslaap mede met strandracen inhoud geven.
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En je ziet prachtige fietsen. Daarbij zijn de banden het belangrijkste aandachtspunt. Strand-
banden zijn breed (meestal 2,35 inch), hebben weinig profiel en worden - een beetje afhan-
kelijk van de strandcondities - niet hard opgepompt, zodat je “blijft drijven” op het zand. 
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Eén bar kan genoeg zijn. Verder is 
vering overbodig (en zonde in ver-
band met het zout). Veel strandfiet-
sen hebben een speciaal strand-
stuur, ontwikkeld om diep te zitten 
maar dat wel voldoende breed is 
om controle te houden. Maar hoe 
dan ook, met elke mountainbike 
voorzien van de juiste banden kun 
je strandracen! 

Ondanks de populariteit, blijft 
strandracen natuurlijk wel een 
beetje de folklore van de kustpro-
vincies. Van de top 10 bij de wed-
strijdrijders kwamen negen rijders 
uit Noord-Holland. Dat is dus nog 
niet echt wat je noemt internatio-
naal draagvlak. We verwachten dus 
eerder korfbal op de Olympische 
Spelen dan strandracen. Tot die tijd 
blijft het ons geheim, dat we hier 
echter graag met jullie delen.

Jeroen Piket
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Al 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten! 

Onze activiteiten! 

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.

Proeverij in eigen wijnkelder: 
TOP 10 Wijnbeurs 2016: 18 en 19 November.
Elke vrijdag en zaterdag in december trekken wij wijnen open om te proeven! Wees Welkom!

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 -  
E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl 

P r o e f av o n d B i j z o n d e r

b e s t e l z e o n l i n e !

Salentein actie!

Scherp geprijsd! 

En maak ook nog kans op 

1 van de 50 diners voor 
4 personen!



14Wielertoerclub Houten ’80

Toertocht Kromme Rijnstreek – vanuit  
deelnemersperspectief

Net lid van de WTC Houten ’80 was ik vorig jaar toen in september de jaarlijkse toertocht 
georganiseerd en gereden werd. Het leek me leuk en zelfs belangrijk om mee te doen, maar 
ik had die dag andere verplichtingen – in Noordwijk. Daar reed ik op de fiets heen en na 
afloop weer terug: mijn eerste 130km ooit 
en ze vielen me toen, vooral op de terugweg, 
behoorlijk tegen.
Dit jaar was het gelukt de dag grotendeels vrij 
te houden, en met goede weersverwachtingen 
was het duidelijk wat ik er mee ging doen: 
de toertocht rijden. Langste afstand, lekker 
tempo. Dat betekende weinig mederijders 
– maar een hele mooie tocht met prachtige 
route en goede organisatie, veel ternau-
wernood merkbare maar heel waardevolle 
achter-de-schermen inzet van een heleboel 
clubgenoten; fijn om er bij te mogen zijn! 

Een speciale ervaring om het eigen clubhuis 
omgetoverd te zien tot vertrekstation voor 
een toertocht: de bekende bedrijvigheid zoals 
ik die het afgelopen jaar in zo veel clubhuizen 
van andere verenigingen heb meegemaakt 
voor vertrek, maar dan met de vertrouwde 
gezichten van clubgenoten in de eigen rood-
zwart-witte shirts. Met busjes en auto’s voor 
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Ook op sterkte leverbaar
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de deur van leden van andere clubs en verenigingen, soms hele pelotons, die in groten 
getale zijn aangerukt voor de start.

We vertrekken met z’n drieën. Leuk om Eiko weer eens te zien (want die kom je anders 
schijnbaar alleen in Bormio tegen ;-)). Lekker fietsen maar in de beginfase wel met twee 
op kop en in kletstempo. Richting Heuvelrug komen we terecht in een wat groter, georgani-
seerd aandoend groepje met goed tempo – maar bij de eerste pauzepost, gemarkeerd door 
de grote glimlach van Geurt, buigt het hele zwikje af in de richting van de 100 km. En ook 
onze eigen snelle A-clubgenoten blijken tot mijn verrassing voor de kortere route te hebben 
gekozen. Hoeft helemaal niet – moois genoeg te zien onderweg! 

Verder met z’n drieën maar nu in het nieuwe tempo; dat kost iets meer inspanning: meer 
achter elkaar rijden en minder praatjes. Het is in het bos nog wat vochtig maar zonder meer 
nazomermooi. Grote delen van de route voeren langs bekende wegen – Heuvelrug, Vallei-
kanaal – en toch laat ik me verrassen door de keuze voor mooie paden en de kronkels die 
we maken. Langzaam vormt zich weer een groepje, een eenling hier, een paar jongens daar 
(meisjes zijn er weer eens niet bij, maar dat valt me pas op als ik er achteraf over nadenk). 
We rouleren het kopwerk – maar dan kom ik net van kop op het moment dat we een helling 
opgaan en zie een deel van het groepje mij met bijna 40 km/u voorbij spurten… dat is me 

even te veel (explosiviteit nog eens met stip aangemerkt als trainingsdoel!) en omdat er 
behalve mijn clubgenoten niemand omkijkt, zijn we het groepje daarmee dan ook voorlopig 
weer kwijt. Ik vind het geen stijl en rijd de Amerongse berg puur op boosheid naar boven. 
Ergens nog met de hoop ze onderweg omhoog weer terug te pakken, maar die is natuurlijk 
ijdel. Dan gaan we maar gewoon weer samen verder. Een goede toertocht, zeg ik weleens, 
is druk genoeg om wat mensen te zien rijden en de route te kunnen volgen, maar niet zo 
druk dat anderen je in de weg rijden. De toertocht Kromme Rijnstreek is ook wat dit betreft 
een goede toertocht.
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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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In Amerongen denken we aan koffie, maar kiezen voor doorrijden, sputterend tegen de 
wind op de Lekdijk, blij met een vierde man die komt aanhaken en aflossen. We naderen 
het fort en merken dat één van ons het niet meer bijbenen kan; kramp, en rustig uitrijden 
naar huis lijkt de beste optie. In het fort Honswijk treffen we een grotere B-groep en voor 
het eerst deze dag zie ik WTC-shirtjes in de hoeveelheden die ik verwacht had te zien. 
Inclusief die van Martijn en Rina die gelukkig weer krentenbollen voor ons laten aanrukken. 
Het is heerlijk pauze houden in de zon; en een goede gelegenheid om twee van de jongens 
die mij er vóór Amerongen afreden daar even op aan te spreken. Ze blijken weinig in de 
gaten te hebben gehad.

We vervolgen de tocht met z’n tweeën, wisselen elkaar af, racen toch maar de B-groep 
voorbij die voor ons is vertrokken, dan een eenzame renner in een oranje shirt die wel aan-
haakt, maar geen greintje kopwerk wil doen en als ik me even vergis bij een afslag vrolijk 
in z’n eentje verder fietst. Verplichtingen heb je natuurlijk niet tegenover mederijders in een 
toevallig gevormd groepje, maar echt 
sportief is toch anders… Het laatste 
stukje van de route is vol raadsels, 
vooral voor WTC-ers die gewend zijn 
aan de kortste weg naar het clubhuis 
als dat eenmaal in de buurt komt!
Naar mijn gevoel heb ik eerdere 
gedeeltes van de rit meer in het wiel 
gezeten dan kopwerk gedaan, maar 
tegen het einde is dat andersom: ik 
kan de 130 (oh nee 140) km inmiddels 
prima aan. Ik rijd ons weer naar de 
renner met het oranje shirt en we gaan 
er lekker even achter hangen: iets 
anders verdient hij niet. Even maar, 
want als het clubhuis bijna in zicht is 
krijg ik toch weer zin in een sprintje; 
nog even die renner terugpakken die 
ook bij het groepje was dat mij eraf 
reed, als revanche. 
En dan tevreden theedrinken in de 
zon achter het clubhuis, praatjes met 
hockeyers die vandaag even wielren-
ners zijn, en met Maarten die alleen 
bijna zo hard gereden heeft als wij in 
ons (kleine) groepje; ontspannen en 
nagenieten van het heerlijke weer en 
de prachtige tocht. Dan stap ik weer 
op de fiets en rijd door naar Den Haag, 
maar dat is een ander verhaal…

Cinta
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Recreanten

Inleiding
Als jullie dit clubblad ontvangen zit ons officiële fietsseizoen er weer op! Dat wil niet zeggen 
dat ons programma afgelopen is. We gaan vanaf 1 november door met winterritten (initi-
atief van Willeke Stok, zie bij Activiteiten overzicht recreanten) en natuurlijk onze gebrui-
kelijke vergaderingen. Ook gaan Riet en ik onze bestuurswerkzaamheden de komende 
maanden overdragen aan het nieuwe Recreantencommissie (Marijke, Loes, Leny, Lidy) en 
Ria en Gerry blijven hun werk voor de recreantencommissie voortzetten. 
De officiële overdracht vindt plaats tijdens de komende Algemene Ledenvergadering in 
februari 2017. Het is jammer dat Riet en ik het huidige seizoen niet “mee-fietsend” hebben 
kunnen afsluiten, maar alles is verder prima verlopen. Allemaal hartelijk dank. Riet en Elly
Verslagen recreanten

Vrijdagmiddag 5 augustus Omdat de wind uit het westen bleef waaien, hebben we (de 
lange route) met 22 vrouwen de kanalenroute andersom gereden. We gingen door het Wul-
vense Bos via de Mereveldseweg naar Lunetten. Het fietspad door het park en dan linksaf 
langs de forten Lunet. Naar rechts de brug over en even rust na 10 km. Daarna onder de 
A27 door naar Hoograven, langs het Merwedekanaal naar de Kanaalweg. Bij fietsknooppunt 
25 is het restaurant Buurten bij de fabriek waar we wat gedronken hebben. Ze hadden een 
terras voor ons vrij gehouden. 
Terug door Park Oog in Al, recht door naar de Meernbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. 
Met de wind in de rug vlogen we naar Nieuwegein! Eerst een pauze daarna over de fiets-
brug terug naar Houten, het kanaal verder langs tot de brug naar Schalkwijk, daar langs 
de Tiendweg en Beusichemseweg naar de Rietdijk om bij het clubhuis met iedereen bij te 
praten. 
De korte groep vertrok om 13.00 uur met 16 deelnemers en goed weer richting Zeist. Her-
man en Elly reden voor. Door het Houtense Bos naar Rhijnauwen en via Bunnik, de Koelaan 
afslaan naar de Tiendweg/Bunsinghlaan. Aan het einde de Driebergseweg oversteken naar 
de Heidelaan en rechtdoor naar de Arnhemse Bovenweg. Daar rechtsaf en weer rechtsaf via 
de Breullaan naar Princenhof voor een drankje. Daar gezellig op het terras gezeten. Helaas 
was er in het begin nogal wat herrie door machines waarmee ze aan de weg bezig waren. 
Maar al snel waren de werklieden gelukkig klaar. Na de pauze via Odijk weer terug naar 
Houten. Elly

Dagtocht Vrijdag 12 augustus Klokslag 10.00 uur zaten we op de fiets richting ’t Goy, 
met 15 recreanten. De pont wou net vertrekken toen we aan kwamen fietsen, maar door te 
zwaaien naar de pontbaas konden we nog mee. Ook precies om 11.00 uur kwamen we bij 
rest. De Blusser aan in Beusichem die een uurtje eerder opengingen speciaal voor ons. Wat 
een service!!
We hadden al gezien dat de dijk afgesloten was i.v.m. werkzaamheden, dus een beetje 
moeten improviseren met behulp van Carla en Willeke. Een knooppunt gemist maar via een 
lusje konden we het Amsterdam Rijnkanaal oversteken hoopten we. Carla ging even kijken 
of er een fietspad liep. Ja dus. Zo kwamen we in Eck en Wiel waar we een mooi schoolplein 
zagen met veel bankjes dus daar geluncht. Met de pont overgestoken naar Amerongen en 
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daarna naar Leersum waar we op een terras wat konden drinken en zo via Werkhoven weer 
naar Houten. Heerlijke dag gehad met mooi weer. Ria en Gerry

‘s Middags zijn voor de korte route nog 22 recreanten aanwezig. Herman en Joop rijden 
voor. Wij gaan via het Houtense Bos naar de Waaiensedijk en zo naar de brug naar Nieu-
wegein. Met lekker zonnetje fietst het heerlijk met soms wel een stevig windje maar niet 
koud. Via de Herenstraat naar park Oudegein waar het ook heel rustig is want het is nog 
vakantie. Bij Jack’s Grilhouse wordt gestopt voor de koffie of iets anders. Hierna niet verder 
door het park maar langs de weg naar Vreeswijk en naar de sluizen vandaar gaan we naar 
het Elpad en fietsen verder via het Overeind naar Schalkwijk en via de Korte Uitweg weer 
naar Houten. Bij het clubhuis was het precies 30 km op onze teller mooi gedaan Herman en 
Joop. Riet

Vrijdagmiddag 19 augustus De korte route gaat met Riet en Elly als voorrijders met 15 
recreanten eerst richting Werkhoven en via Beverweerd naar de Broekweg. Vervolgens via 
de Langbroeker Wetering naar Odijk en Bunnik. Bij het Wapen van Bunnik heerlijk in de zon 
wat gedronken. Via Rhijnauwen terug naar het clubhuis, waar we toch nog met 28 km op de 
teller om 15.50 uur aankwamen. Riet en Elly moesten om 16.00 uurweg, zodat ze nog tijd 
hadden snel voor iedereen een drankje in te schenken. Een aantal haakte af omdat ze naar 
de braderie op het Plein wilden, waar Fie wafels aan het bakken was. Elly

Vrijdagmiddag 26 augustus We vertrokken met 16 deelnemers voor de lange route 
vanaf ons clubhuis. De warmte viel erg mee. We hadden een fantastische fietsroute via het 
Houtense Bos, waar nog een recreantlid zich bij onze groep voegde, door naar Amelisweerd. 
Even een tussenstop voor Zeist. We vervolgden onze weg via Slot Zeist richting Austerlitz 
door de bossen. Onze pauze was bij het Plein, daarna gingen we terug naar routepunt 80. 
Ook de hei was daar erg mooi, geweldig om te zien. Verder door Kerckebos, de Bunzinglaan 
en even op de hoek daar lekkere appels gekocht en gegeten. Vervolgens weer door Ame-
lisweerd, het Houtense Bos en langs De Schouw terug naar ons clubhuis. Toch nog 40 km 
gefietst. Het was een fantastische fietstocht bij dit warme weer. Groetjes Gerry en Lidy
Elly en Riet gingen voor de korte route op pad met 14 personen richting ’t Goy. We wilden 
naar de Pruimentuin in Wijk, maar helaas zijn we niet zover gekomen. Want bij onze eerste 
stop onder aan de Goyerbrug is Chris gevallen. Dit was toch ernstiger dan wij dachten en 
toch maar een ambulance gebeld. Die heeft hem meegenomen naar het Anthonius en ook 
Elly is meegegaan als begeleiding. Hij heeft zijn heup gebroken.

Joop is toen mee voor gaan fietsen. We zijn niet naar de Pruimentuin gegaan maar rustig 
de weg naar Driebergen waar we Hoenderdaal zijn gaan bezoeken. Daar gezellig iets gaan 
drinken op het terras of binnen. waarna we al fietsend naar Odijk zijn gegaan en zo verder 
naar het clubhuis met 30 km toch nog een aardige tocht Joop bedank voor jouw hulp en 
Chris veel sterkte. Riet

Zondagtochtend 28 augustus Er waren 14 recreanten aanwezig. Het was mooi, zonnig 
weer. Met Riet en Elly als voorfietsers vertrokken we richting De Bilt. In de Uithof moesten 
we een stukje omrijden i.v.m. nieuwe bestrating. Langs de Botanische Tuin, onder de tunnel 
door naar De Bilt. Bij de Biltse Hoek konden we heerlijk buiten zitten voor een drankje. 
Daarna via Zeist en Rhijnauwen terug naar het clubhuis. Elly
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Vrijdagmiddag 2 september We vertrokken om 12.45 uur voor de lange route met 20 
enthousiaste deelnemers. We fietsten over de Binnenweg, Nieuw Wulvense Park, langs de 
Kromme Rijn, daar was onze eerste pauze.
Daarna door landgoed Oostbroek, Bosch en Duin richting Soesterberg. We fietsten over de 
landingsbaan zie de foto! en gingen naar het Wapen van Soesterberg voor de theepauze. 
We vervolgden onze weg richting Austerlitz, Zeist. Het was heerlijk fietsen in de bossen. Bij 
de hei de volgende tussenstop om nog even wat te drinken enz. Vervolgens richting de Arn-
hemse Bovenweg de Breullaan in. Bij Driebergen fietsten we het spoor over, via Odijk terug 
naar ons clubhuis. Groetjes Willeke en Lidy

Joop en Riet rijden de korte route voor met 16 personen. Met mooi weer en weinig wind zijn 
wij gaan fietsen richting ’t Goy en via het Oostomsdijkje naar Odijk ,waar we rond om heen 
zijn gefietst, heerlijk rustig zo richting Bunnik. Hier bij het Wapen van Bunnik heerlijk op 
het terras wat gebruikt. Na een fijne pauze gaan we weer op pad en gaan via de Dorpstraat 
naar de Koningsweg verder naar het station bij Luneten. Daar om heen naar de nieuwe brug 
en zo naar de Oudwulfseweg.en toen langs Makeblijde naar het clubhuis met dit weer een 
feest om dit met elkaar te doen. Daar nog wat gedronken en gezellig gezeten tot de andere 
groep er is. Joop en Riet 

Dagtocht vrijdag 9 september Doel is de hei in Hilversum, nog net op de valreep, hoewel 
op haar retour nog heel erg mooi, en er waren daar veel mensen die ook nog even van het 
schouwspel aan het genieten waren. We vertrokken noordwaarts, Rijnsweerd, vervolgens 
Oudwijk, door de vogelenbuurt, en bereiken de Vecht, slaan we na Oud Zuilen af naar 
Maarsseveense plassen, richting Tienhoven, Egelshoek, Hilversum. Terug weer Egelshoek, 
Molenpolder, Maartensdijk, Goenekan, de Bilt en Bunnik weer op huis aan. We dronken 
koffie bij Fort de Klop, Amis, en mochten onze boterham opeten bij ‘rust-wat’ in Tienhoven. 
Het weer zat mee, en iemand zei: DIK genieten! Helemaal mee eens. Willy
‘s Middags fietsen nog eens 19 recreanten met Riet en Elly door het Houtense Bos, via de 
Marsdijk, Waijensedijk, de Koppeldijk en het Overeind de Heemsteedsebrug over. Langs het 
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PARTYVERHUUR
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www.partyverhuurbrouwer.nl
*Al meer dan 15 jaar een begrip in Houten*
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Amsterdam Rijnkanaal en het nieuwe fi etspad, langs Hajé naar theetuin aan de Waalseweg. 
Hier heerlijk in de tuin in de zon wat gedronken. Daarna verder door Tull en ’t Waal, via 
het Elpad door Schalkwijk tot het spoor. Via de Spoordijk naar het kanaal en met de grote 
bocht de Schalkwijksebrug op. Vervolgens via de Tiendweg naar de Beusichemseweg en de 
Rietdijk naar het clubhuis.

Vrijdagmiddag 16 september Om 12.45 uur vertrekken we met 18 recreanten voor de 
lange route. Het weer is goed; de temperatuur is gedaald naar ongeveer 22 graden. Prima 
fi etsweer. We gaan via het bos Nieuw Wulven, restaurant Vroeg naar Bunnik. We nemen in 
Bunnik het nieuwe fi etspad onder de spoorlijn door naar het industrieterrein en langs de 
kringloopwinkel naar het centrum van Bunnik. We vervolgen onze weg naar Zeist (1e pauze 
na 12 kilometer fi etsen) via Tolakkerlaan en Bisschopsweg. We steken de drukke Utrechtse-
weg over naar de woonwijk Vollenhoven. Hierna vervolgen we de weg naar Bosch en Duin 
en fi etsen via het fi etspad, waar vroeger een spoorbaan was, richting Huis ter Heide. We 
steken de drukke Amersfoortseweg over en fi etsen richting Oude Woudenbergse Zandweg. 
We bereiken de Krakelingweg en gaan opnieuw het bos in. Bij knooppunt 84 nemen we het 
Boshijgerslaantje. Na knooppunt 83 richting onze koffi estop. Om 14.45 uur zijn we er, 25 
kilometer gefi etst. Het Beauforthuis een tot theater omgebouwd kerkje. Youp van het Hek 
heeft meegewerkt om het gebouw te voorzien van een nieuw dak en nieuwe bestrating. De 
benodigde gelden zijn binnen. Geweldig dat de actie is geslaagd. We gaan om 15.30 uur 
verder richting hotel restaurant Oud London. Nogmaals nemen we een bospad. We fi etsen 
naar de parkeerplaats van bezoekerscentrum De Boschwerf Knooppunt 11 wijst ons de 
weg. Verder naar Slot Zeist. Hier een korte pauze. Terug naar het clubhuis. Opnieuw via 
het centrum van Bunnik naar de Parallelweg, Tolakkerweg, Achterdijk, Rijsburgerweg en 
Binnenweg. We zijn er om 16.45 uur. We hebben 42 kilometer op de teller. De recreanten 
van de korte route zijn er reeds. Tijd voor rust en een drankje. Allen hartelijk dank voor de 
gezellige middag. Janny en Riek. 
Dit keer een kleine groep fi etsers vanwege een dagje uit van de KBO. 7 personen gin-
gen met ons mee voor de korte route. Vanuit ons clubhuis naar de Rietdijk van daar. een 
klein stukje Beusichemseweg en dan al snel rechts de Tiendweg via de Poeldijk naar het 
kanaal. Halfweg rechtsaf, Koedijk , Oude Dorp over de Lobbendijk en bij boerderij De Klomp 
rechtsaf , langs station Lunetten richting Koningsweg - Laan van Maarschalkerweerd naar 
de Moestuin om daar een lekker kopje koffi e te drinken. Vanuit de Moestuin rechtsaf richting 
stoplicht langs het zwembad de Kromme Rijn richting Rijnauwen, links onder de poort door 
naar de Koningsweg, dan rechtsaf de Parallelweg bij het stoplicht oversteken, dan links over 
de spoorbaan naar de Marsdijk dan via het Wulfse bos , Rijsburgsepad naar het clubhuis, 
met 29 km op de teller en een tevreden groepje fi etsers. Joop

Zondag 18 september 2016 Greet en Riet fi etsten voor. Om 10.00 uur vertrokken we met 
19 recreanten vanaf ons clubhuis richting Werkhoven. Daar gingen we linksaf de Parallelweg 
op richting Odijk/Bunnik. Bij De Raaphof hadden we onze eerste tussenstop, vervolgens 
fi etsten we naar de Achterdijk langs Het Houtense Bos/Koppeldijk/Amsterdam Rijnkanaal. 
Bij de dochter van Riet was onze koffi estop. We werden verwend, nl. de terrasstoelen 
waren uit de wind gehaald, de koffi e was klaar met een lekkere koek. We vervolgden onze 
fi etstocht over de fi etsbrug door Casstellum heen terug naar ons clubhuis, waar we konden 
genieten van een heerlijke barbecue.
Groeten van Riet en Lidy
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• 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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Vrijdagmiddag 23 september Vandaag zijn we met de lange route via Odijk en Auster-
litz naar Maarn gefietst. Daar gingen we iets drinken bij een warme bakker. Met een lekker 
roomboterkoekje natuurlijk. 
Vandaar zijn we over het terrein van Bartimeus in Doorn gefietst. Een mooie route!
Daarna moesten we even zoeken naar de Sterkenburgerlaan. Maar Marijke, die hier bekend 
is, hielp ons de juiste weg te vinden. Van daar de kortste weg naar het clubhuis. Willeke en 
Ineke 
Met 18 personen zijn wij de korte route gaan fietsen. Het is weer fijn weer met heerlijk zon 
heel rustig door het Houtense bos en door de Waijensedijk naar de brug over het Amster-
dam Rijnkanaal naar Nieuwegein. Daar fietsen we over de Herenstraat naar het Park Oude-
gein om bij Jacks Grilhouse koffie of iets anders te gaan drinken. Wij konden op het terras 
zitten. Iedereen was erg vrolijk aan het kletsen want het is genieten met de weer. Na een 
fijne pauze opgestapt en door het Oude Vreeswijk naar de dijk en naar Tull en ‘tWaal, waar 
het even erg druk is met allemaal werkzaamheden in verband met verbreding maar het 
ging goed. Vandaar via het Elpad en door naar Schalkwijk om weer rustig naar ons clubhuis 
te fietsen. Met ruim 30 km. een fijne tocht. Nog een kopje thee of een wijntje en dan is het 
weekend. Joop en Riet hopen dat iedereen ook heeft genoten. Wij wel.

Zaterdag 24 september Deze keer fietsten we op zaterdag voor het goede doel en wel ten 
bate van het Hospice. Het was erg druk in net clubhuis, met toerfietsers overal vandaan. 
Maar de recreanten waren ook aanwezig met maar liefst 20 personen, dus een prachtige 
opkomst. Maar het weer werkte ook mooi mee. Onze toerleden hadden weer een mooie 
tocht uitgezet. We zijn naar Fort Honswijk gefietst en daar stonden ze klaar met koffie, 
krentenbollen, bananen en appels. Dus heerlijk gezond allemaal. Even gezeten en daarna 
ging de tocht weer verder langs de dijk en Amsterdam-Rijnkanaal. Er werd lekker gekletst 
onderweg. Daarna, na de brug van Schalkwijk, ging het helaas mis met onze Greet. Een 
gebroken pols, dat was dus niet leuk en een grote pech voor haar. We hopen dat het snel 
over is, maar 6 tot 8 weken zal het wel duren. Sterkte Greet! Ondanks het oponthoud weer 
verder naar het clubhuis voor een - jullie raden het al - een gezellige borrel. Gerry - Ria.

Vrijdagmiddag 30 september Met 20 deelnemers vertrokken we vrijdag 30 september 
van ons clubhuis voor de lange route via de Schalkwijkse brug naar het Elpad. Aan het 
einde van het Elpad was onze eerste tussenstop. Vervolgens links naar de Lekdijk, daarna 
rechts om naar de Beatrixsluizen te gaan maar deze weg was afgesloten i.v.m. werkzaam-
heden. We volgden de wegbewijzering zoals aangegeven en fietsten langs het bedrijventer-
rein van Het Klooster. Tot onze verwondering kwamen we bij de Plofsluis uit. Onze richting 
ging toen over Plettenburg naar Vreeswijk ons bekende koffieadres. Daarna weer terug naar 
de Lekdijk, we zijn heerlijk uitgewaaid er stond een stevige wind, richting Lopik door de 
mooi weilanden en vergezichten, door park Nieuwegein, langs het Amsterdam-Rijnkanaal 
weer terug van waar we gestart waren. Daarna was het weer gezellig vertoeven als vanouds 
in ons clubhuis. Groeten Janny en Lidy.
Met 16 fietsliefhebbers voor de 30 km zijn we gestart vanuit het clubhuis via de Rietdijk, 
Tiendweg, Wickenburgseweg, Beusichemseweg, Koppelweg, richting Cothen. In het centrum 
van Cothen gezellig koffie gedronken. Daar wordt altijd iets bijzonders bij geserveerd, 
namelijk een heel klein ijsje bij de koffie of thee. Heel apart. Gezellige tijd gaat snel en wij 
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gaan weer aan de terugweg beginnen met veel tegenwind. Via de Alexanderweg, richting 
Caspergouw, Hollende Wagenweg naar Werkhoven en dan via het Vagevuur, waar de wind 
iets minder was naar het clubhuis met 29 km op de teller en een tevreden groep fietsers.
Riet en Joop. 

Vrijdagmiddag 7 oktober 7 Oktober gaan wij met 26 personen voor de lange route rich-
ting de Meern. Bij de eerste stop hoor ik dat 1 persoon zich per ongeluk onderweg bij ons 
aangesloten had, een misverstand. En het enge was ze had geen volle accu. Riek had voor 
ons afgesproken bij Castellum Hoge Woerd, een mooi nieuw groot complex waar binnen een 
oud schip geplaatst is wat ze bij een opgraving gevonden hadden, de moeite waard om daar 
eens te gaan kijken. Het Castellum is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 

En het enge was ze had geen volle accu
Het panorama sluit om 17.00 uur. Toegang tot het paviljoen is gratis. Daar vroeg ik aan 
haar hoeveel ze nog had, 1 blokje zei ze voor +/- 12km, ik zei dan kort ik de route in, dat 
vond ze heel fijn, gelukkig heeft ze het tot thuis kunnen halen. Zonder ondersteuning is 
het heel zwaar fietsen. Daarom waren wij ook als eerste terug in het clubhuis en toen de 
andere van de korte route ook in het clubhuis waren werd er getrakteerd door Ineke van 
Wijk en Willy Thijssen die zaterdag 1 oktober 80 jaar is geworden, en hebben wij voor Willy 
en Ineke gezongen. Het was weer een fijne gezellige fietsmiddag met elkaar.
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Er waaide een frisse wind, maar het was wel droog. Met een kleine groep (12) fietsliefheb-
bers, waarvan slechts 2 met een gewone fiets - waar rekening mee werd gehouden - reden 
we de korte route. Allereerst gingen we richting Rhijnauwen - Bunnik via de Grotelaan naar 
Zeist en dan via de Koelaan, buitenkant Zeist naar winkelcentrum De Klomp, waar we een 
nieuwe koffiestopplaats , De Koppeling, ontdekt hadden en waar we heel welkom waren. Na 
een ruime pauze was de start richting de Uithof, langs het stadion, laan van Maarschalker-
weerd, langs Lunetten, Mereveld, Lobbendijk, het Rond en dan binnendoor naar ons club-
huis op de Kruisboog. Met ongeveer 40 km op de teller een heel tevreden groepje fietsers.
Wim en Joop.

Dagtocht 14 oktober 18 Recreanten vertrokken om 10.00 uur vanaf ons clubhuis voor de 
6e dagrit van 50 km. door een bosrijke omgeving. Het weer was bijzonder goed, wel fris 
maar daar hadden we geen last van, evenzo van de wind omdat we grotendeels door de 
bossen fietsten. Deze rit ging via Amelisweerd naar de Biltse Hoek, onze eerste stop, de 
warme koffie daar deed ons goed! Daarna fietsten we door het bosrijke gebied van De Bilt 
en Zeist. Om ongeveer 13.00 uur kwamen we aan bij Het Jagershuis in Zeist, de pannen-
koek of anders maakte iedereen goed! De bediening ging vlot en prettig! Onze rit ging ver-
volgens langs Oud Londen door het bosgebied richting Zeist, Bunnik waar we nog even een 
tussenstop namen en zo weer terug naar ons clubhuis. Daar kwamen we even over 16.00 
uur aan. Het was een fantastische fietsrit!
Groeten Gerry en Lidy

Vrijdagmiddag 14 oktober.
Het was droog maar daar was ook alles mee gezegd er waaide een koude wind. Toch 15 
fietsers die met ons meegingen. Via Rijsbrug - het Wulfse bos - de Veerwagenweg - richting 
Heemstede. Bij de Koppeldijk rechtsaf naar de nieuwe fietsbrug bij de Plofsluis. Even uit de 
wind voor een korte pauze. Daarna langs het Merwedekanaal tot rechtsaf het fietspad in 
naar restaurant HaJe voor de koffie. Men kon zich even lekker opwarmen. Daarna via Tull en 
‘t Waal - Elpad - de Kaaidijk en de Spoordijk. Voorbij het Zuiveringsstation rechts de brug 
op en de Schalkwijkseweg volgen richting Castellum, waar wij bij restaurant Tante Truus 
een pannenkoek gingen eten. Iets eerder dan was afgesproken kwamen we bij het res-
taurant aan, maar we mochten toch naar binnen en hebben daar onder het genot van een 
heerlijke pannenkoek een paar gezellige uurtjes gehad. O, ja de km-teller stond op 25 km. 
Wim en Joop

Vrijdagmiddag 21 oktober
Vanmiddag vertrokken we met 19 vrouwen en 1 man in het zonnetje en frisse wind voor 
een fortenroute. Via Schalkwijk gingen we via het Elpad naar Tull en ‘t Waal, langs het fort 
Werk aan de Waalse Wetering, naar het Ellispad. Vandaar langs het kanaal over de Plofbrug 
van Nieuwegein. Onze stop was bij fort Jutphaas. Dit is een wijnfort. Je kunt hier wijn kopen 
of een wijnproeverij houden. Daarna gingen we terug richting Utrecht. Via Fort Lunetten, 
Fort Rijnauwen en Fort Vechten naar Houten. Groeten, Willeke en Ineke
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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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Joop en Willy fietsen de korte route voor. Om 1 uur vertrekken we met 10 mensen in noor-
delijke richting, via de Molen naar de Lobbendijk, vervolgens oud Wulven, via Merenveld 
naar de Laan van Maarschalkerweerd en daar nemen we even een pauze. Het zonnetje 
schijnt uitbundig, er wordt regen verwacht maar die komt pas later en daar hebben wij 
geen last van.

Het is een schitterende herfstdag, de lucht is plato blauw en de bomen zijn in hun mooiste 
herfstkleed en steken daar zo mooi bij af, in de blakende zon, alle kleurschakeringen die het 
palet heeft tonen zich hier nu in de herfst. De temperatuur is mild, er is weinig wind, echt 
genieten dus. Stukje door Rijnsweerd, en via de Voorveldsepolder naar de Hoog kampse 
plas, dan richting De Bilt voor koffie bij Amis. Terug door de uithof, Amelisweerd waar wij 
nog even pauzeren bij de leugenbankjes (dus niet) we zijn er nog net getuige van dat de 
laatste wordt weggehaald door een grote heftruck? Dan via Vechten, Nieuw Wulven komen 
we via de Hagen/Weides in het Kooikerspark, en via de Odijkseweg weer op ons Honk aan 
en praten we nog even na, met een aperitief. Groeten, Willy Meijer



33 De Fietsende Vlinder

 

 
 
 

De wijnspecialist op het Rond 
Aan het pleintje van het Wed, tegenover de Wibra en de    

Natuurwinkel 
 
Betaalbare kwaliteitswijnen 
 
(Relatie)Geschenken 
 
Wijn-spijsadvies  
 
Proeverijen, ook leuk met vrienden, familie of collega’s 
 
De wijn is ook te bestellen via www.vinabc.nl 
 
Gratis bezorgen in en om Houten  
Voor vier uur besteld, dezelfde dag bezorgd 
 

Wijnkoperij Vinabc - Het Wed 79 te Houten 
www.vinabc.nl          
info@vinabc.nl 
Facebook.com/VinabcHouten                 
Tel: 030-6369236 

  

 Wijnkoperij 
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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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Activiteitenoverzicht recreanten winter 2016/2017

11 november 2016:   14.00 uur vergadering clubhuis, met aansluitend bingo.
  Daarna gezellig afsluitend etentje in Tapas restaurant De Eng 

in ’t Goy (deelname opgeven bij Elise de Haan).

16 december 2016:  14.00 uur vergadering clubhuis, met aansluitend eten in het 
clubhuis

13 januar 2017: 14.00 uur vergadering clubhuis

10 februari 2017: 14.00 uur vergadering clubhuis

Doorfietsen in de wintermaanden
In de wintermaanden gaan we gewoon door met fietsen. We vertrekken elke vrijdag om 11 
uur bij het hek van ons clubhuis. We nemen ergens een lunch onderweg en fietsen onge-
veer 40 km. Wie dit leuk vindt  fietst mee, je hoeft je niet op te geven. Behalve tijdens de 
winterbijeenkomsten op 11-11 en 16-12 en als het regent. Willeke Stolk

Nieuw fietsseizoen
3 maart 2017: 12.45 uur start eerste rit lange route
  13.00 uur start eerste rit korte route
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Standplaats Wintertijd
Zooo…., dat duurde lang, ik dacht op een bepaald moment dat het niet meer zou gebeu-
ren…, het bleef maar mooi weer, ook in oktober. En dan raak je toch een beetje gedesoriën-
teerd, want in de loop van september begint normaliter voor ons fietsers het winterseizoen, 
maar als het dan nog 20 graden is, dan is het gevoel beduidend anders. En ook de natuur 
was een beetje de weg kwijt, want tijdens het gravelen in de bossen was er nog geen beu-
kenrood te bekennen, alleen maar groen. Het klinkt een beetje als teleurstellend misschien, 
maar zo is het niet bedoeld. Ik vraag me wel af wat er aan de hand is. Een klassieke Indian 
Summer gaat gepaard met flinke vorst in de nacht en mooi weer met de zon overdag die 
door de bomen schijnt en dan prachtig kleurt.

Maar bij ons bleef het in de nacht vaak boven de 10 graden en overdag lekker zomers. Ik 
dacht op een gegeven moment hoe moet dat nu verder met sporten in de sportschool en de 
najaarsgidsen specifiek gericht op de winterperiode als het wielerseizoen de facto nog niet 
over is.

Het enige waar je aan kon merken dat het zomerseizoen is afgelopen was door het terug-
zetten van de klok met een uur. Ik hoorde in de trein iemand zeggen: hèhè eigenlijk kunnen 
we weer een uur extra slapen en staat de klok in mijn auto tenminste weer gelijk.

Gelukkig laten we ons gedrag niet te zeer bepalen door de temperaturen. Vandaar dat bij 
Body Business en Piazza Sports op de gebruikelijke tijd, begin september, het binnen fietsen 
en trainen weer kon beginnen. En ook het mtb-en en gravelen, winterfietsen en looptraining 
begonnen gewoon zoals gebruikelijk begin september.
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Ik ben zelf pas een paar keer bij Body Busi-
ness geweest en hoorde daar ook dat er nog 
niet veel fietsers binnen waren gesignaleerd, 
maar ik ben al wel begonnen met grave-
len. Echt heerlijk gravelen in de bossen met 
de prachtige rondjes die door Routekoning 
Michael met veel zorg worden gemaakt. 

En ook zonder herfstkleuren ziet het er n Lage 
Vuursche en het Pluismeer aan de Stulpse 
Laan ook prachtig uit.
Een nieuw seizoen vergt natuurlijk altijd wat 
voorbereiding en sommigen zijn daar wel heel 
accuraat in.
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Zo zag ik een foto van dit 
karretje van Tiemco voorbij-
komen. Mooi rood is niet lelijk 
zeggen we dan!

Meestal wordt de winterperiode ook gebruikt om eerst even wat rust te nemen, niet te lang 
want dat is ook niet goed voor de conditie, en om wat doelen voor het nieuwe seizoen te 
prikken. Nou konden jullie in mijn vorige bijdrage lezen dat ik een beetje off seizoen 2016 
heb gehad en daarom ben ik nu vast besloten om in seizoen 2017 revanche daarvoor te 
gaan nemen. 

Het is lastig om een doel te kiezen, ik bedoel het is lastig om uit het enorme aanbod aan 
Fietstochten, Klimevents, Cycli, Granfundos, Challenges, Classics, Tours, Klassiekers en 
Huis- tuin en Keukenritten een keuze te maken. Vanaf augustus loopt je mailbox vol met 
allerlei mogelijkheden, het is een ware tsunami aan informatie en het lijkt wel alsof het 
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ieder jaar meer wordt. Natuurlijk prachtig want hoe meer mogelijkheden, hoe meer keuze is 
er en voor ieder wat wils.

Aangezien ik snel een doel wilde hebben om niet in een soort existentialistische fietson-
rust te vervallen had ik besloten om de Maratona Dles Dolomites nog een keer te fietsen 
omdat ik dat toch wel prachtige uitdaging vind in een fantastisch landschap. Blij verrast was 
ik toen Wibo meldde dat hij ook mee gaat en we hebben ons inmiddels ingeschreven bij 
Enroute voor deelname. Dus Jetzt Geh’ts Los! 

De Maratona is op 2 juli 2017, maar als trainingsweek is gekozen voor Calpe in Spanje eind 
maart/begin april.

Samen met Ton, Hanneke en Michael zitten we een week aan de Costa Blanca bij Jurgen 
van Goolen die 12 jaar actief was in het profmilieu en nu prachtige fietsarrangementen 
organiseert vanuit Calpe. Frank en Monica waren ook heel benieuwd en besloten om van 
zaterdag tot en met dinsdag ook in Calpe mee te fietsen. Dat beloofd weer een mooie week 
te worden en hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Ik ben blij dat de eerste doelen al weer zijn gesteld. Inmiddels is de eerste wintergids met 
voeding-en trainingsadviezen op de mat geploft en liggen de boeken De verborgen motor 
van Martijn Veltkamp en de Kunst van presteren van Henk Kraaienbrink onder mijn hoofd-
kussen.

Heb nog niet alles kunnen lezen, 
maar ik zal de volgende keer daar 
jullie wat meer over vertellen. Ter-
wijl ik dit opschrijf komt er weer 
een “we are cycling” –kalender 
voorbij nog los van, het is te veel 
om te noemen, wat er de afge-
lopen week allemaal voorbij is 
gekomen. Het is bijna niet bij te 
houden.

Daarom, voor nu, carpe diem, 
geniet van fietsen en geniet van 
het trainen, maar train en fiets 
vooral veilig.!

Joost van der Poel
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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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November
 3 Harrie Pol T
 5 Paul Hoekendijk T
 6 André Mansveld T
 6 Jaap Schuurman T
 7 Rob Versluis T
 8 Gerard IJsseldijk T
 9 Cor Sluijk T
 9 Annemarie Baars T
 10 Erica Doorschot T
 10 Piet de Boer T
 11 Co de Klein T
 13 Marijke Oosterbaan R
 14 Wiebe Bekker T
 14 Leo Jongerius T
 17 Michael Baken T
 19 Hans van de Veen T
 19 Hennie Konig T
 19 Wilbert van Schaik T
 20 Stefan Peelen T
 20 Maria Slootmaekers T
 21 Marcel Timmermans T

 22 Alex Verhagen T
 22 Marc Nuijten T
 22 Ria Wieman R
 23 Herman Lage T
 23 Onno Flemming T
 23 Farid van Booma T
 24 Ron Verweij T
 24 Andrea van Mil R
 26 Riet van Leeuwen R
 28 Janneke Kirpestein T
 28 Elly Kuiper R
 28 Jan-Paul Wierenga T
 30 Gerard Maat R
      
December
 1 Arie van Prooijen R
 2 Dicky Lagerweij R
 2 Herman van Rooijen T
 3 Ruud van de Steeg T
 4 Herman Berlang T
 6 John Schreurs T
 8 Wiebe Stuivenwold T

 8 Michiel Verbruggen T
 9 Carla Muis-Siegert R
 11 Leo Wilkes T
 13 Alie Vernoy-Verweij R
 15 Cor van Angelen T
 15 Elise de Haan-Vermey R
 16 Mieny Bolland R
 16 Tonny van den Hengel T
 17 Joop Muilerman T
 23 Geertjan van der Lecq T
 24 Tony Tan T
 25 Frans Gijsbers T
 25 Jan Willem van Soest T
 25 Gerard van Mourik T
 26 Sandy Mensing T
 30 Vincent Mocking T
 30 Jetty Vledder R
 30 Simon Plomp T
 31 Eric Luttik T
 31 Marijke Kleine T
 31 Frits Hobelman T
 31 Elly Kemper R

Verjaardagen

Nieuw
• geen

Opgezegd
• Bruno van Veldhuizen (toerlid)
• Gé Smid (recreant)
• Erica Doorschot (toerlid)
• Dicky Lagerweij (recreant) 

• Hennie König (toerlid)
• Ger Kroes (toerlid)
• Cor Sturkenboom (recreant)
• Annemarie Baars (toerlid)

Ledenmutaties tot 20 oktober 2016
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