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Van de voorzitter

De sportclubs van Houten komen zo nu en dan bij elkaar om te spreken over onderwerpen 
die de vereniging raken. Dat kunnen zaken zijn die met de gemeente moeten worden gere-
geld, maar ook ontwikkelingen inde sport zelf. Twee weken geleden kwam het gesprek over 
het wezen van een vereniging. Uitgangspunt is dat een vereniging een samenwerkingsver-
band is van mensen die samen aan een sport willen doen. Die mensen organiseren vrijwillig 
zelf wat er voor nodig is en vinden dat ook nog eens leuk. 
Maar dat laatste is niet altijd meer het geval. Een paar voorbeelden uit de discussie. De 
voetbalclub wordt door de ouders van de kinderen steeds meer gezien als een dienstver-
lener. Het bij toerbeurt vrijwillig wassen van de shirts en het rijden van het team naar 
uitwedstrijden kan worden afgekocht en andere leden nemen dat dan tegen betaling over. 
Het zelfde geldt voor jeugdtrainers. Bij sommige verenigingen traint de oude jeugd de jonge 
jeugd als vrijwilligerswerk. Bij andere verenigingen moet daar een vergoeding voor worden 
gegeven, want anders gaat de oude jeugd liever bijverdienen met vakkenvullen. De bar 
wordt in handen gegeven van een commerciële uitbater, want er zijn onvoldoende barvrij-
willigers te vinden.
Zo bekeken gaat het bij onze vereniging eigenlijk probleemloos. Overal zijn wel vrijwilligers 
voor te vinden, of het nu toerleiders zijn, leden die het clubhuis schoonhouden of de web-
site beheren. Maar als je wat dieper naar de vereniging kijkt dan zou het toch een andere 
kant op kunnen gaan. Het zijn inmiddels steeds vaker dezelfde leden die het vrijwilligers-
werk doen. Het blijkt lastig om de hoeveelheid toerleiders op peil te houden, terwijl we er 
door de gestage groei van de vereniging eigenlijk steeds meer nodig hebben. Het vullen van 
het schoonmaakrooster gaat niet spontaan. Na de toertocht samen een drankje drinken en 

napraten over de rit is iets voor de 50-plus-
sers. De rest zwaait af als we Houten binnen-
rijden. Voor het organiseren van de stand-
plaats 2017 is geen nieuwe groep opgestaan. 
Die van 2018 wordt daarom weer door de 
oudgedienden gedaan. 
Nu is het niet zo dat we met zijn allen moe-
ten gaan somberen. We zijn een vitale club 
waar vooral heel veel samen wordt gefietst. 
En dat is waarom we lid zijn van de vereni-
ging. Maar het jaar loopt langzamerhand 
ten einde en het nieuwe komt er aan. Dat is 
een goed moment om alvast eens voorzich-
tig te gaan denken aan goede voornemens 
voor 2018. Wordt eens toerleider, help bij de 
inkoop van de drank, doe eens mee aan de 
schoonmaak. O ja, en denk er eens over na 
of je misschien voorzitter wil worden. Want 
ook daarover heb ik inmiddels vele leden 
gesproken, maar nog niemand heeft gezegd 
dat hij of zij de hamer wil overnemen. 
De voorzitter



5 De Fietsende Vlinder

Van de toercommissie

Het winterfietsen is inmiddels goed op gang gekomen, geholpen door een warme nazomer. 
Met de mountainbike vertrekken we zondags om half negen en met de racefiets of gravel-
bike om half tien. Doordeweeks wordt er hardgelopen op dinsdagavond en is er de koffierit 
op woensdagmorgen. Dat loopt allemaal dus wel.

Standplaats Oetz 18-25 augustus 2018
In het vorige clubblad konden we melden dat er werd nagedacht over een standplaats 
2018 in Oostenrijk. Inmiddels is “Standplaats Oetz 18-25 augustus 2018” definitief en is 
de inschrijving geopend. Het is hiermee een week later geworden dan eerder gemeld. De 
uitgebreide informatie is te vinden onder nieuws en op het forum. We zijn ervan overtuigd 
dat het een hele mooie week gaat worden.
Ook het Willingen-team is al weer bezig met de voorbereidingen voor het clubweekend 
22-24 juni 2018. Laten we hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.
We prijzen ons gelukkig met al die leden die hun schouders onder activiteiten zetten en/of 
nieuwe initiatieven nemen.

Teutotocht 2018?
Ondertussen is de toercommissie bezig met de rest van het programma voor 2018. Hierin 
zal de Teutotocht zoals het er nu uitziet gaan ontbreken. 
Martin en Piet hebben namelijk aangegeven dat zij stoppen met de organisatie. Alle wind-
streken hebben zij in de loop der jaren aangedaan Ze vinden het nu een mooi moment om 
het stokje over te dragen. Vele jaren hebben zij deze tocht perfect georganiseerd en Piet 
mogen we inmiddels wel Mister Teuto Himself noemen. Bedankt mannen!
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Heb jij hier ideeën over en wil je misschien de organisatie van de Teutotocht 2018 met een 
of twee andere leden op je nemen dan hoort de toercommissie dat graag. Ook als je andere 
ideeën hebt die je op de kalender wilt zien of wilt organiseren, laat het ons dan weten.

Toerleiders gezocht
Helaas hebben zich dit jaar wederom enkele toerleiders afgemeld. Nieuwe aanwas is er niet 
of nauwelijks, waardoor het aantal dramatisch laag is geworden. We hebben voor alle groe-
pen, B+, B en C echt nieuwe toerleiders nodig. Daarom vragen we iedereen eens serieus na 
te denken over het toerleiderschap.
Bedenk daarbij, aspirant toerleiders, dat als we voor elk niveau 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: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

De Maasdeltaroute

Op 9 juli vertrokken wij met 4en per trein om de Maasdeltaroute te gaan fietsen van Maas-
tricht naar Dordrecht. Daar zijn we nooit aangekomen, lees en huiver.
Het begon met lekker weer en na een lunch op een Maastrichts terras fietsten we langs de 
Maas naar Grevenbicht, ons eerste logeeradres. De Maas zagen we eigenlijk alleen in Maas-
tricht; zodra we de oversteek hadden gemaakt, kregen we het vermoeden dat de rivier links 
van ons stroomde, maar gezien hebben we hem niet meer.
De gastvrouw- en heer waren nog niet thuis, maar met een fles rosé en koel kraanwater 
was het wachten op de veranda een makkie.
Een etentje buiten en daarna een kleine wandeling en een prettig avondgesprek met uitwis-
seling van levensgeschiedenis etc. en toen naar bed.
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Prima geslapen en na een vorstelijk ontbijt op 
weg naar Kessel. Weer geen Maas te zien.
Door grootschalige ontgrindingen  en bagger-
werkzaamheden is de voorgenomen route door 
het  maasplassengebied  tijdelijk (?) niet moge-
lijk. De bordjes van de LF-route zijn wel keurig 
verplaatst, zodat we een probleemloze reis heb-
ben. Nou ja , 1 keer wees zo’n bordje ons recht 
naar een afgrond van zeker 20 meter. Gelukkig 
was er een verkenner vooruitgestuurd omdat het 
er toch wat eigenaardig uit zag.
Na een enorme omtrekkende fietsbeweging 
achter de Clauscentrale langs fietsten we op weg 
naar Kessel. Weer een prima logeeradres, een 
etentje met wandeling na. Het kasteel van Kessel 
was niet open, maar de oever aan de overkant 
lag er heel mooi bij in de zon. 

Weer een ander landschap, de Maasduinen, prima 
weer en bij de stuw van Linne zijn we overge-
stoken (de zalmtrappen hebben we niet gezien) 
en langs de andere oever verder gegaan naar 
Groeningen. Mooi en prachtig etc etc.  
De volgende dag regende het pijpenstelen en het 
zag er niet naar uit dat het heel gauw op zou kla-
ren. Dus in de stromende regen naar het station 
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van Vierlingsbeek en daar op de trein verder op 
onze route richting westwaarts. In Oss stapten 
we uit en we lunchten daar in een wel heel don-
kerbruin restaurant tegenover het station. Weer 
een ander landschap, het decor van mijn jonge 
jaren, meer polderachtig en toch ook met bossen 
en leuke dorpjes en stadjes zoals Ravenstein. 
Daar was het nog steeds miezerig weer. Over 
de dijk naar Megen, de zon ging schijnen en we 
verlieten de dijk bij de welbekende toren van 
Megen, die met die ooievaars.

Dag 5  ging verder langs de dijk, mooie uitzicht en heerlijk fietsen tot aan de logeerstop in 
Brakel.
Omdat we toch in de buurt waren, besloten we op dag 6 slot Loevestijn te bezoeken. Weer 
een mooie route langs de dijk naar het kasteel. Pech, pas over een uur gaat het open. Dus 
rijden we verder tussen de koeien door met de bedoeling om met het fietspontje naar de 
overkant te gaan richting Gorinchem . 
Helaas, het pontje vaart pas na 13.00 u 
Dus hetzelfde stuk weer teruggereden zodat we tegen twaalven weer in Brakel aan de rest 
van de dag begonnen. Dordrecht hebben we nooit gehaald. 
Vanaf Brakel steken we de Waal over en ondanks ons idee om met een lange omweg naar 
Houten te gaan gooit de regen roet ( of water) in het eten. We rijden dus zo snel mogelijk 
naar Leerdam en in een gasterij worden we vriendelijk ontvangen, ondanks druipende kle-
dingstukken en natte haren.
De sjieke clientèle en dito gastvrouw vertrok geen spier en wij genoten van een late och-
tendkoffie en vroege lunch. Toen het weer weer leek op te klaren vertrokken we huiswaarts, 
het plan was via Vianen en Nieuwegein.
Bij nadering van Hei- en Boeicop werd de lucht donker en begon het te onweren zodat we 
wanhopig uitkeken naar een schuilplaats. Opeens zagen we een halfopen schuur terwijl de 
regen nu toch serieus werk maakte van een stortbui. De bewoner van de boerderij gaf met 
gebaren aan dat we mochten schuilen toen we hem dat vroegen en we parkeerden snel 
onze fietsen en gingen in de schuur staan. Of, liever gezegd, zitten op de vele stoelen en de 
boer kwam er zelf bij zitten. Dit was zijn rookhok want de vrouw vond het niet goed dat hij 
binnenshuis rookte. Later kwam zijn zoon nog iets brengen en die kwam er ook gezellig bij 
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staan en zo brachten wij onze tijd aangenaam door met ditjes en datjes, terwijl de ene na 
de andere onweersbui en plensregen voorbijtrok.
Uiteindelijk klaarde het op en wij vervolgden onze thuisreis door de nabije regio waar wij 
toch niet vaak fietsen.  Tip voor de langere fietstochten volgend seizoen??
Kortom, weer een geweldig leuke fietsvakantie met speciale ervaringen; prima overnach-
tingsadressen met vriendelijke ontvangst, elke keer weer anders; we kunnen er niet genoeg 
van krijgen. 
Volgend jaar weer en we houden u op de hoogte!
A. namens C. C. en G.

Rendez-vous Bergverzet met ‘l’homme du  
Ventoux’ Eric Caritoux 

Tijdens een vakantie in juli 1987 stond ik als toeschouwer op de flanken van de Mont Ven-
toux een Tour-etappe te bekijken. Het was een spectaculaire klimtijdrit van Carpentras naar 
de top van de kale berg. De Fransman Jean-Francois Bernard reed in een razendsnelle tijd 
naar boven en dat leverde hem in die Tour (voor één dag) de gele trui op. 
Het viel me op dat hier en daar op het parcours met grote letters de naam CARITOUX was 
geschilderd. Ik wist wel dat Eric Caritoux een Franse renner was, maar hij stond niet als een 
echte grootheid bekend; in de klimtijdrit van die dag werd hij slechts 37e. Ik vroeg me af 
waar hij die op het asfalt gekalkte aanmoedigingen dan toch aan te danken had. 
Die vraag werd dit voorjaar, na 30 jaar, alsnog beantwoord toen ik in het Belgische wieler-
blad Bahamontes een fraaie sfeerreportage las over Eric Caritoux, in dat artikel “l’homme 
du Ventoux” genoemd. Hij werd beschreven als een bescheiden man uit de Provence, in 
1960 geboren in Carpentras als zoon van een wijnboer. Caritoux woont tot op de dag van 
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vandaag in Flassan, een dorp 
van een paar honderd inwo-
ners vlak bij de Mont Ven-
toux, de berg die zijn leven 
heeft bepaald en die hij altijd 
trouw is gebleven.  
Als jongen van elf fietste Eric 
de mythische berg al op. Het 
werd een verslaving. Kleine 
Eric werd lid van de plaatse-
lijke WTC met de Mont Ven-
toux als zijn  trainingsterrein. 
Ontelbare malen beklom hij 
de col. In 1982 startte hij als 
amateur in de Tour du Vau-
cluse. Caritoux won de etappe 
én het eindklassement en 
versloeg in een rechtstreeks 
duel het opkomende superta-
lent Laurent Fignon.
Als neoprof reed mees-
terknecht Caritoux voor de Skil-ploeg in dienst van  kopman Sean Kelly, maar hij stapte in 
1984 uit diens schaduw door de vierde etappe van Parijs-Nice te winnen. In het najaar van 
1984 vierde Eric zijn grootste succes. Skil zou de Ronde van Spanje niet rijden, want de 
ploeg was vermoeid door de Tour en een lang en zwaar seizoen. Maar manager De Gribaldy 
was vergeten dat hij de Vuelta-organisatie had toegezegd dat Skil een team naar Spanje 
zou afvaardigen. En een boete van 50.000 Zwitserse frank kon de armlastige Skil-ploeg zich 
niet veroorloven. In allerijl werden renners opgetrommeld; Caritoux kwam terug van zijn 
strandvakantie om de volgende ochtend van start te gaan in Jerez de la Frontera. Onvoor-
bereid name Eric in de eerste bergetappe de leiderstrui over en hield deze vast tot de 
laatste etappe. Dat was een tijdrit, de specialiteit van de nummer twee van het klassement, 
de Spaanse ster Alberto Fernández Blanco. Het verschil tussen de twee bedroeg slechts 37 
seconden. Véél te weinig, analyseerden de kranten op de ochtend van de slottijdrit. Maar 
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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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Geen 18, geen alcohol Geldig t/m 3 december 2017, zolang de voorraad strekt.

28.95

24.99

per Magnum:

Selection / Salentein Sparkling of 3 

een unieke Salentein actiecode. Vul 
deze code in op www.wijnkring.nl/actie 
en maak kans op een geheel verzorgde 
avond op Landgoed de Salentein! Met 

heerlijke wijnen en een fantastisch 
diner voor 4 personen ter waarde van 

€ 400 ,-. Maar liefst 30 winnaars 
ontvangen een uitnodiging voor het 

evenement op 13 januari 2018.

Barrel Selection
Chardonnay
elegant | zacht | romig
tropisch fruit

zeebaars | gebakken tong
gegrilde tonijn

Selection
Sauvignon Blanc

witte peper

sushi | pittige roerbakge-
rechten | salades | garnalen

Barrel Selection
Malbec

intens | rijpe bramen
pruimen | vanille

Black Angus beef | fazant
hazenpeper

intens | rijpe bramen
pruimen | vanille

Black Angus beef | fazant
hazenpeper

Barrel Selection
Pinot Noir

kaneel

pasta met champignons 
wildgerechten | Camembert

Sparkling Cuvée 
Exceptionnelle Brut

toast

oesters | kreeft | sushi

Barrel Selection
Cabernet Sauvignon

vol | zwarte bessen | peper
vanille

lamsbout met rozemarijn
kaasplateau | malse biefstuk

Barrel Selection
Merlot
rond | zacht | rood fruit
cederhout

wildgerechten | jonge kazen
paté

Barrel Selection
Malbec Magnum

89.70

69.95

Salentein 
Barrel Selection 

& Sparkling
6 flessen:

Of bestel ze online via onze site: www.vandort-wĳnspecialist.nl
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Caritoux hield uiteindelijk zes tellen over en won op legendarische wijze de Vuelta!
Caritoux werd in 1989 12e in de Tour, werd twee keer Frans kampioen bij de elite en won 
nog een aantal etappes. In 1994 stapte hij af om terug te keren naar zijn geboortegrond. 
Op de flanken van zijn geliefde Mont Ventoux kocht hij een paar hectares grond en begon 
een wijngaard. Daar is hij nog dagelijks druk mee. 
In de gloriejaren van Caritoux ontstond ook een fietsgroep van zes vrienden, waaronder 
Hans Schoolderman en ik. Wij noemden onze groep Bergverzet. Sinds een aantal jaren heb-
ben we zelfs een echte stichting en een eigen site: www.stichtingbergverzet.nl. We fietsen 
vanaf onze studietijd vaak samen en maakten een afspraak voor het leven: in ieder geval 
eens in de drie jaar een week samen op fietsvakantie. Die afspraak staat nog steeds en 
iedere 3 jaar (in  2017 al de 10e keer!) trakteren we ons zelf op een nieuw tenue. Dit jaar 
verbleven we tijdens een septemberweek in een vakantiehuis in het typisch Provencaalse 
dorp Mollans-sur-Ouvèze, dat op fietsafstand van de Mont Ventoux ligt en zelfs over een 
authentiek Café des Sports mét terras beschikt.  
Onder de indruk van het verhaal over de vergeten renner Caritoux en met de Bergver-
zet-fietsweek in het vooruitzicht zocht ik dit voorjaar (via mijn zus, die al 25 jaar in Frank-
rijk woont en getrouwd is met een Fransman) contact met Caritoux. Mijn hoop was dat de 
kampioen een ritje met Bergverzet zou willen fietsen. Dat bleek al snel ijdele hoop, want 
Caritoux maakte duidelijk dat hij in oogstmaand september altijd van zeven-tot-zeven druk 
aan het werk is in zijn wijngaard. Maar hij was wel bereid om op maandagavond 18 septem-
ber een glas wijn met ons te drinken. Voorafgaand aan de ontmoeting fietsten we die dag 
de prachtige route door de Gorges de la Nesque. We eindigden onze rit in Villes-sur-Auzon 
bij wijncoöperatie Cave Terraventoux. Daar werd meteen al duidelijk dat Caritoux in de 
regio nog altijd een fenomeen is: bij de ingang van de cave stond een groot wijnvat met 
zijn beeltenis en binnen liepen we tegen stapels dozen met Cuvée Caritoux. Aan de muur 
hing een replica van de gele Vuelta-trui uit 1984 ingelijst. Er moest natuurlijk geproefd 
worden en we raakten aan de praat met de vinoloog achter de bar, die zich voorstelde 
als Bruno. Terwijl Bruno royaal bleef schenken vertelden we hem dat we die avond een 
rendez-voux zouden hebben met Eric Caritoux. Dat vond Bruno toch wel ‘très rare’. Waren 
wij dan misschien journalisten of oud-renners? Nee, dat waren we overduidelijk niet. Maar 
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waarom vond Bruno het dan zo merkwaardig dat we die afspraak hadden, vroeg ik hem. 
“Parce que Caritoux ne parle pas, ne boit pas et il est très timide” (Omdat Caritoux niet 
praat, niet drinkt en erg verlegen is). En hoe Bruno dat wist? Caritoux bleek zijn zwager te 
zijn! Het was inmiddels na sluitingstijd en Bruno vertelde trots dat ook hij een verdienstelijk 
renner was geweest. Om dat te bewijzen snelde hij naar achter en kwam terug met een 
foto, waarop hij als jonge renner samen met de grote Poulidor vereeuwigd was. Met dozen 
Caritoux-wijn onder de arm én een karton met zijn 3 beste flessen, die Bruno ons cadeau 
had gedaan, waren we voorbereid op onze ontmoeting met Eric.
Een uurtje later reden we, toch enigszins opgewonden, met z’n zessen (in Skil-tenue) het 
erf op van Caritoux’ landhuis in Flassan, dat is omringd door wijngaarden en uitziet op de 
Mont Ventoux. Eric en zijn echtgenote stonden ons buiten al op te wachten. De wielercory-
fee leek wat bedremmeld door onze komst -Bruno kreeg gelijk!-, maar madame Caritoux 
brak allercharmantst het ijs, maakte een groepskiekje met Eric in ons midden en bepaalde 
resoluut dat wij het afgesproken glas wijn maar moesten gaan drinken in tapasbar Chez 
Léon in Bédoin. Dat bleek een voltreffer! Want onder het genot van lekkere happen en zijn 
favoriete wijn vertelde Caritoux geanimeerd en geamuseerd -Bruno kreeg geen gelijk!- ver-
halen over zijn imposante wielercarrière en over zijn wijnervaringen. Hij sprak snel, bin-
nensmonds en Frans; als amateurs konden we  zijn tempo dus maar moeilijk volgen. Maar 
daar vonden we wat op. We vroegen de kampioen naar zijn memoires aan Nederlandse 
renners en ja hoor: Theunies, Roeks, Knetemaan, Luuberdiiink, Breukiiiienk, Vanderpoell, 
Vanvlietuh: hij kende ze nog allemaal en had mooie herinneringen aan die tijd. En terloops 
gaf hij ons ook nog wat professionele tips hoe we de reus van de Provence konden bedwin-
gen en gaf hij advies op de vraag of het verstandig en uitvoerbaar was om die berg drie 
keer op één dag te beklimmen. 
Nadat Eric rond de klok van 10 een paar keer duidelijk had gemaakt dat hij ‘s ochtends 
weer vroeg in de wijngaard aan het werk zou gaan, hebben we hem  weer terug naar zijn 
erf gebracht. Bergverzet nam afscheid van de kopman van die avond en we konden weer 
een mooie ervaring toevoegen aan onze palmares. 
Later die week hebben we de wijze raad van Caritoux opgevolgd. Vanuit Bédoin de mythi-
sche berg beklommen, in één keer en één keer. Het was de koninginnenrit van een gewel-
dige fietsweek. 
Bert de Koning

(onverwachte) Standplaats Rochaillee 

Wij (Peter de Jong en Henri Sturken-
boom) zijn beide met onze echtgeno-
tes gaan kamperen op de RCN cam-
ping Belledonne in Rochetaillee. Een 
prachtige camping gelegen tussen de 
bergen niet ver van Bourg D’Oisans. 
Dit is een goede uitvalsbasis voor 
beklimmingen van Alpe D’ Huez, Col 
de Croix de Fer, Col de Glandon, Col 
de Galibier en vele anderen.
Op 21 augustus hebben we de beklim-
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ming van de Alpe 
D’ Huez gedaan. 
De beroemde 
21 bochten. 
Het weer is 
zomers, volop 
zon 25 C. We zijn 
gestart vanuit 
de parkeerplaats 
van de Casino 
supermarkt 
aan de voet om 
+/- 11.00 uur. 
De eerste 4 a 5 
bochten waren 
zeer pittig (10%). Om de 2 bochten zijn we gestopt om uit te rusten en te genieten van de 
gebeurtenis en de omgeving. En wat voor een omgeving, geweldig. 
Gaandeweg werd het gemakkelijker (minder steil ) en is het “genieten”. Wat een mooie 
berg. Halverwege de beklimming werden we bevoorraad door Annemarie en Diana. Zij 
waren met de auto vooruit gereden en hebben foto’s genomen, ons ondersteund en liefde-
vol de bevoorrading met eten en drinken verzorgd. Uiteindelijk kwamen we op ongeveer 
14.30 uur boven met een ongelooflijk voldaan gevoel. We hebben het geflikt. Mooie foto’s 
genomen, wat gegeten, souvenirs gekocht en vooral genoten van onze prestatie. 

We zijn voorzichtig afgedaald. Onwennig in de beugels maar noodzakelijk om veilig beneden 
te komen. Daarna teruggereden naar de camping. Daar gezellig geborreld en lekker gege-
ten na afloop met een voldaan gevoel. De eerste uitdaging is volbracht. Op naar de 2e! 
Op 23 augustus stond de beklimming van de Croix de Fer op het programma. Om 10.45 
vertrokken vanaf het stuurmeer voorbij Allemont,  De klim is niet alleen stijgen maar ook 
dalen(stuk van 12%). Het slechte nieuws is dat je op de terugweg weer mag klimmen. De 
klim is prachtig met mooie stuwmeren. Op een moment kom je op een plateau met prach-
tige vergezichten.
De klim naar de top kent een afsplitsing vlak onder de top. Dan kun je de Col de Glandon 
op. Dit hebben we niet gedaan. De klim naar de top van de Croix de Fer is genoeg. We 

hebben veel gestopt onderweg. 
Echt een dag weg. Annemarie is 
meegereden met de auto voor 
de bevoorrading. Zeer handig!
Op de top genoten van het 
uitzicht en de prestatie en veel 
foto’s gemaakt. 

De afdaling was mooi maar ook 
een beklimming op 2 punten. De 
12% stijging van +/- 1 kilometer 
viel mee. Nog ff een cola op een 
terras en daarna terug naar de 
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parkeerplaats. Bij een waterkrachtcen-
trale van de EDF om het laatste stuk 
met de auto terug te rijden naar de 
camping. Om 19.00 uur genoten van 
een lekkere en welverdiende borrel!
Op 24 augustus stond de beklimming 
van de Col de Galibier op het pro-
gramma. De laatste van de 3 col’s in 
ons programma voor deze week. We 
kozen ervoor om vanaf de top van de 
Col de Lautaret de beklimming te doen. 
Dat betekende een start op 2060 meter.
We reden om 11.00 weg en waren om 
12.15 uur op de Lautaret. Daar de fiet-
sen in orde gemaakt, koffie gedronken 
en van start gegaan om 13.00 uur. De 
afstand naar boven is ongeveer 9 km. 
Kort dus met relatief weinig stijging van 
5 a 6% totdat de tunnel van de laatste 
kilometer in beeld kwam. De laatste 
kilometer is gemiddeld 9% maar het 
laatste stuk is 12%!. Geen probleem 
natuurlijk en om 14.00 uur stonden we 
zeer voldaan bovenop de Galibier.

Een unieke beleving om zelf op het dak van de Tour de France te staan. Een prachtig en 
overweldigend uitzicht. Na het maken van vele foto’s zijn we afgedaald naar de tunnel 
waar een restaurant annex souvenirshop is. Daar nog wat gedronken en souvenirs gekocht, 
omgekleed in kleding met lange mouwen want het was fris, een beetje regen en wind. Dat 
was nodig tijdens de afdaling. Tijdens de afdaling nog een grote kudde schapen gezien. 
De kudde werd begeleid door een herder met 2 honden en 2 lama’s! Eenmaal terug op de 
Lautaret de fietsen weer ingepakt en voldaan terug naar de camping. 
Een mooie afsluiting van een geweldige en indrukwekkende fietstrilogie.
Peter de Jong en Henri Sturkenboom

Verslagen recreanten

Vrijdag 1 september
Korte route Op vrijdag 1 september vertrokken we met 21 personen voor de korte route 
met Wim en Joop als voorrijders. Het weer was bij de start al niet helemaal droog. Op de 
Rietdijk begon het harder te regenen wat voor een vijftal deelnemers reden was om af te 
haken en huiswaarts te keren. De overige deelnemers wapenden zich met regenjassen 
broeken en regenhoedjes en fietsten verder via de Tiendweg, Spoordijk Korte Uitweg naar 
de Waalse weg. Bij Linielanding Haje werd de koffiestop gehouden. Na de stop viel de 
regen wel mee en vervolgden we onze tocht via het schelpenpad naar het kanaal. Langs 
het kanaal  de nieuwe fietsbrug over naar de Overeindseweg. Via Heemsteedseweg naar de 
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wayensedijk. Op de Marsdijk werd even gestopt om wat te drinken en daarna via het Hou-
tensebos naar ons clubhuis. Een heel mooie rit van 30 km waarin je kon zien dat de herfst 
heel voorzichtig zijn intrede doet. De lange en tussengroep arriveerden even na ons waarbij 
we gezamenlijk een drankje hebben gedronken en er heel wat werd gebabbeld. Anneke

Lange route 40 km Het was de bedoeling dat de 30 – 40 en 50 km gefietst zouden worden, 
toen we bij het clubhuis aankwamen voor de 40 km was er niemand te bekennen. Joke 
en ik zeiden dan gaan we zelf een eindje fietsen, er kwamen toch nog enkele recreanten 
in totaal 6 personen. Er waren geen voorfietsers en hadden geen routebeschrijving, we 
gingen gewoon op  de bonnefooi en hebben een leuk rondje gemaakt. Richting Werkhoven 
naar Driebergen-Rijsenburg waar we bij het Wapen van Rijsenburg koffie dronken, op de 
Traaij nog even een leuk boetiekje in geweest (Ans moest daar wat ophalen). Bij de kazerne 
van de Mariniers in Doorn waren we even de weg kwijt, uiteindelijk zijn we via Langbroek, 
Cothen en ‘t Goy weer in Houten aangekomen en hadden we toch nog 41 km. gefietst (was 
toevallig)! Alles is dus toch nog goed gekomen want het was erg gezellig met zo’n klein 
groepje, we hopen wel dat er wat meer belangstelling is voor de 40 km als de 50 km wordt 
gereden. Sonja

Lange route 50 km Vanmiddag om 12.30 uur vertrokken met 22 personen. Via Werkhoven 
richting Langbroek. Toen het begon te regenen een 1e pauze gehouden, zodat we regenkle-
ding aan konden doen. Verder gefietst richting Leersum en Doorn. Daar wachtte ons de Rui-
terberg, een behoorlijke steile klim. Boven aangekomen, de regenkleding weer uit, waarna 
we gelijk weer even op adem konden komen. Op weg naar Maarn, waar we wat gingen drin-
ken bij de bakker. En voor wie dat wilde een 
broodje of iets lekkers kopen. Via Austerlitz 
naar Zeist en Bunnik weer naar Houten. Een 
tocht van bijna 52 km. met veel kilometers 
door de bossen. Heerlijk! Groetjes, Stien en 

Ineke

Vrijdag 8 september
Korte route De korte groep heeft niet 
gefietst. Er waren wel 6 recreanten naar het 
clubhuis gekomen, maar niet direct om te 
fietsen, het bleef regenen. Daarom gezel-
lig een kopje koffie/thee gezet en wat bij 
gekletst. Rond 14.00 uur weer naar huis. 
Groetjes, Elly

Lange route dagrit 23 augustus zijn wij met 
Arie de dagtocht voor 8 september gaan 
fietsen het was prachtig weer en een hele 
mooie fietsroute.
En dan wordt het 8 september de voorspel-
lingen waren heel slecht, vrijdag zou een 
regen dag worden. Gerry, Lidy en ik gingen 
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naar het clubhuis in de veronderstelling dat er niemand zou komen. Maar er kwamen toch 
nog 7 vrouwen even een kopje koffie drinken en dan naar huis? Maar toch besloten wij 
met zijn tienen te gaan fietsen. Richting de Maarnse berg naar eet café Onder de Pannen,  
Maarn, Maarsbergen, regen, regen, onder een viaduct ons brood op gegeten want daar 
stonden wij tenminste droog. Naar het Leersumseveld daar zagen wij het Let de Stigterpad 
dat was leuk want dat was voor ons een nieuw fietspad, kwamen uit op de provinciale weg 
naar Doorn. Bij de Notabele wat gedronken, daarna door de bossen” waar het ophield met 
zachtjes regenen, het werd een stortregen” vanaf daar werd het minder leuk wij waren zo 
verschrikkelijk nat. Je dacht alleen nog maar gauw naar het clubhuis, 2 sloegen eraf maar 8 
gingen nog even naar binnen om wat te drinken. Het is onbegrijpelijk maar al met al waren 
wij toch blij dat wij 57km gefietst hadden. Lidy en Janny

Vrijdag 15 september  
Korte route Met 8 recreanten starten we omdat velen van hen een dagje uit waren met de 
KBO. Joop en Anneke reden voor via de Rietdijk naar de Tiendweg de Schalkwijksebrug 
over. Bij de Tetwijkseweg begon het  te regenen. Snel de regenkleding aan en door naar 
de koffie. Via de Achterdijk kwamen we aan bij Fort aan de korte uitweg. Binnen brandde 
de kachel volop en konden we onze natte kleding drogen. We zaten daar behaaglijk warm 
en op de menukaart stond Officier. Wij benieuwd wat dat was en bleek koffie met zoete 
lekkernijen te zijn. De meesten namen de Officier en lieten zich dat goed smaken. Inmid-
dels was de zon weer gaan schijnen en vervolgden we onze weg via de Lekdijk richting 
Culemborg op aanraden van Joop. Op de lekdijk hadden we wind in de rug en genoten van 
de mooie vergezichten. Aangekomen bij Fort Honswijk reden we het terrein op maar werden 
weggestuurd omdat ze aan het werk waren. Intussen hadden we toch nog wat van het 
Fort kunnen zien. Via de Pothuizerweg waar we een korte stop hielden, naar de Zuwendijk, 
Goysebrug, `t Goy door terug naar het clubhuis. Daar kwamen we gelijk aan met de lange 
groep. Wij hadden 30 km op de teller.Gezamenlijk hebben we nog een drankje gedronken 
waarna iedereen weer huiswaarts vertrok. Anneke

Lange route Na een regenachtige week stapten 20 mensen op de fiets om naar de Haar-
rijnse Plas te fietsen.  We hadden een nieuw restaurant daar gevonden, het was wel een 
wat langere tocht dan anders maar dat mocht wel voor een keer.  We namen de kortste 
weg er naar toe: langs Utrechtseweg naar Nieuwegein, over de Blauwe brug rechts af, langs 
het Amsterdam Rijnkanaal met een klein buitje, naar knooppunt 23, links af. Een stukje 
door Vleuten heen, een nieuw fietspad die ons rechtstreeks naar het restaurant: Key West 
bracht. Daar was het al gezellig druk maar ze hadden een lange tafel voor ons gereser-
veerd. De bediening was bijzonder snel! Daarna staken we de plas over en reden naar 
links naar het Maximapark Alendorp, voor velen ook nieuw! We kwamen langs Castellum 
en reden door De Meern waar het heel druk was naar de weilanden, hier was een mooi pad 
dwars door de weilanden heen. Het wegdek was wel slecht. Zo kwamen we bij de Neder-
eindse weg, dat was voor ieder wel bekend. Via de fietsbrug weer terug naar Houten. Er 
stond toen 45 km op de teller maar iedereen vond het een mooie tocht! Lidy en Willeke

Zondag 17 september zondagrit en bbq
Met 24 recreanten vertrokken we vanaf ons clubhuis voor een rondje Houten. Het weer 
was koud en mistig op deze zondagochtend om 10.00 uur. We fietsten via`t Rond, spoor 
onderdoor langs de golfbaan Mereveld, links naar Lunette, ook daar weer onder de spoor-
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baan door, waar we even een stop hielden bij de vroegere kwekerij. Verder langs De Klomp, 
Down under, de Utrechtse weg, Heemsteedseweg naar de Batterij. Daar dronken we onze 
koffie enz. en kregen kort uitleg van het ontstaan van deze locatie. Onze terugweg was kort 
omdat we op tijd aanwezig wilden zijn voor de BBQ.
De BBQ was erg gezellig Iedereen was super blij toen ook de zon doorkwam. We konden 
zelfs buiten zitten en allen genoten dan ook van de zonnestralen en de overheerlijke BBQ. 
De tour verzorgde de BBQ en de recreanten de salades. 
Leny en Lidy

Vrijdag 22 september Korte route Met 16 personen vertrekken we voor de korte route, 
doel is Austerlitz, via de “zevensprong” (weg met zeven obstakels richting station Drieber-
gen)  En we hebben samen het liedje ook nog gezongen, we wisten het niet helemaal meer 
maar samen kwamen we er wel uit, “ze zeggen dat ik niet dansen kan, ik kan dansen als 
een💃 edelman, en dat is één, en dat is , ……….. enz.” Ja zo ging dat ………….. Even een ko rt e
stop na Odijk, het bekende plekje bij de kromme rijn onder de bomen. Het weer is heerlijk, 
temperatuur precies goed, stemmig herfstweer en met het zonnetje er ook bij. Dan naar de 
Breullaan, en voor fietsers zijn de veranderingen daar er niet beter op geworden, zoals je 
voorheen gewoon rechtdoor kon met 1 keer oversteken, moet je nu 3 keer oversteken met 
stoplichten! We gaan richting Zeist, slaan af en zijn weldra in het bos, de bomen beginnen 
al aan hun herfstkleed, maar hier en daar bloeit de hei ook nog weelderig, op de Oude Post-
weg aangekomen zijn we al dicht bij de koffie op het Plein In Austerlitz. We vervolgen de 
weg over de Traay en draaien door het bos weer Driebergen in, het park in en langs de kerk 
richting Langbroeker wetering, bij  Beverweerd nog een korte stop, dan Oostromsdijkje, 
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daar werden we getrakteerd op prachtige luchten en wolken, die we ook zo goed kennen 
van oude bidprentjes en de doeken van onze Hollandse Meesters, maar nu dan in `t echt  
en in elk moment veranderend, echt een waarachtig spektakel met nog wat ferme spetters, 
die er eigenlijk ook helemaal niet toe deden, ‘`t waren maar bangmakertjes. Met 30 km op 
de teller komen we weer op ons honk aan. Met dank aan Anneke voor het voorfietsen, met 
vriendelijke groet, Willy

Lange route We gingen bij het clubhuis weg met 26 mensen. Het weer was ons goed gezind, 
dus er werd volop gepraat en dat is gezellig. We gingen bij Schalkwijk de pont over, over 
de dijk naar Hagestein. Daar in een mooie tuin, koffie, thee of fris gedronken. Opgestapt 
richting Vianen, daar overgevaren en zo weer naar ons clubhuis. We zijn allemaal weer goed 
thuisgekomen en een borreltje gedronken in het clubhuis. Daarna was het weekend. Gerry 

en Ria

Zaterdag 23 september ride for the Hospice
Ook deze keer fietsten we op zaterdag voor het goede doel even als vorig jaar ten bate van 
de Hospice. Het was erg druk in het clubhuis, met toerfietsers overal vandaan. Deze dag 
werd de bardienst bemand door Andrea, Gerry en Marijke. Maar de recreanten waren ook 
aanwezig voor de 40 en 20 km, met meer dan 20 personen. Het weer werkte ook mee. 
Onze toerleden hadden weer een mooie tocht uitgezet. We fietsten naar fort Hondswijk en 
daar stonden ze klaar met koffie, krentenbollen en appels. Even geluncht en na een korte 
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rondleiding door het fort, voor degenen die dat wilden, ging de tocht weer verder naar Tull 
en `t Waal het Elpad en voor de onderdoorgang van de rondweg gingen we rechts af, daar 
splitsten onze groepen zich. De 20 km rijders gingen via de Tiendweg naar ons clubhuis en 
de 40 km rijders langs het A`dam Rijnkanaal enz. ook terug naar het clubhuis voor nog een 
gezellig samen zijn. Lidy

Vrijdag 29 september 
Korte route Op 30 september startte de korte route met 12 personen met als voorrijders 
Joop en Anneke. Het weer was redelijk goed met af en toe de zon. We reden richting Werk-
hoven met een korte stop bij de Leemkolk. Vandaar naar de Gooyerdijk door naar Lang-
broek. De koffiestop deden we bij Het Oude Raedthuys in Cothen waar we heerlijk in de zon 
het gebruikelijke ijsje met koffie hebben genuttigd. De terugweg, met zoals Joop goed kan 
voorspellen, met wind in de rug via het Goy naar ons clubhuis. Daar kwamen we gelijktij-
dig aan met de lange route en was het nog goed toeven in ons clubhuis met een drankje. 
Anneke

Lange route Met Tiny Kok voor de eerste keer als voorfietser gingen we naar Bilthoven op 
haar verzoek. Via Makeblijde naar Lunetten, naar de Laan naar de Wetenschappen, bij het 
zwembad even uitrusten en wat water drinken. Via de Uithof, het tunneltje naar De Bilt. 
Via de Soestdijkse weg naar het station Bilthoven, hier in de buurt vonden we een nieuw 
restaurant: PK, genoemd naar het postkantoor dat daar vroeger in zat. We konden op het 
terras ons drankje opdrinken. Door het bos naar Huis ter Heide, dit fietspad was vroeger de 
spoorweg, langs Zeist omdat dit helemaal overhoop ligt naar Landgoed Oosterbroek waar 
we via Rhijnauwen en het nieuwe Wulvense bos onze weg naar Houten weer vonden.  Tiny 

en Willeke
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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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Vrijdag 6 oktober 
Korte route We gingen  van start met 5 personen met Anneke als voorrijder. De hele och-
tend was het herfstachtig met veel regen maar om 1 uur was het droog. We reden via Oud 
Wulven, Wayensedijk richting Nieuwegein. Maar op de Nieuwegeinsebrug werden we over-
vallen door een enorme plensbui met zoveel wind dat we bijna van de fiets werden gebla-
zen. Onderaan de brug was het schuilen en werd de regenkleding aangetrokken ondanks 
dat we doorweekt waren. Op naar de koffie, door het Oudegeinpark naar Jacks Grillhouse. 
Daar hebben we de boel een beetje kunnen drogen en ons de koffie goed laten smaken. 
Intussen was het buiten weer drooggeworden en via de Handelskade in Vreeswijk langs het 
kanaal naar fort Jutphaas en zo terug naar het clubhuis. Toch nog 28 km gefietst. Anneke

Lange route 40 km Wij met 6 personen voor de 40 km tocht. Het was echt herfstweer met 
veel wind dus gingen we niet de bossen in maar kozen we op het laatste moment toch maar 
om via Werkhoven naar Wijk bij Duurstede te gaan,  waar we bij “De Engel” gezellig wat 
hebben gedronken. Op de terugweg via de Langbroeker Wetering kregen we een kort maar 
hevige regenbui en moesten toen wel even de regenkleding aandoen, verder viel het weer 
eigenlijk best nog wel mee. Het was voor mij de eerste keer dat ik voorfietste met dank aan 
Gerry die mijn mentor was! Groetjes Sonja

Lange route 50 km Halfeen ‘s middags. Het is tijd om te vertrekken. Er is afgesproken dat 
we uiterlijk om 17.00 uur terug zijn in het clubhuis. We moeten dan 50 kilometer op de tel-
ler hebben. We vertrekken met 13 recreanten. Het weer is wisselvallig en er staat veel wind. 
We fietsen door Houten, Nieuw Wulven, Achterdijk, Marsweg, Mereveldseweg, Koningsweg,  
Laan van Maarschalkerweerd naar onze eerste pauzeplek tegenover zwembad De Kromme-
rijn. We vervolgen onze tocht richting de Uithof. In verband met de aanleg van de Uithoflijn 
was het druk en enigszins onoverzichtelijk hoe we verder moesten fietsen. Het is gelukt. Via 
de Botanische tuinen richting De Bilt. Hier aangekomen hebben we eerst nog een rondje om 
de Hooge Kampse Plas gefietst. In De Bilt naar restaurant Amis. Hier de  koffie/theepauze 
gehouden. Na drie kwartier gaan we verder richting Zeist, Vollenhove. Via Panweg naar 
Bosch en Duin. We gaan over het fietspad waar vroeger een spoorbaan is geweest. Naar 
de Amersfoortseweg, steken deze bij de stoplichten over en fietsen verder richting Huis ter 
Heide, Dijnselburgerlaan, Oude Woudenbergse Zandweg en Krakelingweg. Weer het bos in. 
Bij twee grote”poppen” rechtsaf het Boshijgerslaantje in. Bij een monument voor fietsers 
onze laatste pauze. [foto 6 okt] Verder richting het Beauforthuis in Austerlitz en hotel Oud 
Londen. Weer het bos in. Knooppunt nummer 11 brengt ons in Zeist. Langs Slot Zeist 
richting Bunnik. Koelaan, Sportlaan, verder langs het spoor, onder het spoor door bij station 
Bunnik, naar de Provinciale weg. Het einde van de tocht is in zicht. Langs restaurant Vroeg, 
via Achterdijk, Rijsburgerweg naar het clubhuis. Het was precies 17.00 uur. We hebben 51 
kilometer op de teller staan. Onderweg hebben we helaas wel regen gehad, gecombineerd 
met de harde wind was het wel een fikse fietstocht. Allemaal hartelijk dank voor de gezellig-
heid. Ondanks het niet zo prettige weer was het een prettige middag. Janny en Riek

Vrijdag 13 oktober 
Korte route 21 fietsliefhebbers waren aanwezig er was goed weer voorspeld met regelmatig 
zon maar dat viel een beetje tegen. Bij Winkelcentrum de Clomp hielden we onze koffiestop. 
Aan een lange tafel na een ruime pauze gingen we richting de Uithof via de Laan van Maar-
schalkerweerd. Bij Lunette een korte stop en daarna naar Schalkwijk waar wij een pannen-
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koek gingen eten na 35 km fietsen en om half vijf aan tafel. Rond 18.00 uur in groepjes 
weer naar huis. Iedereen vond het gezellig. Wim en Joop.

Lange route dagrit De laatste dagtocht van het seizoen ook wel de pannenkoekenrit 
genoemd. We vertrokken met 16 personen met goede moed want het was mooi weer. Niet 
echt zonnig maar droog, dat was al heel wat na al die regendagen. We fietsten naar ’t Rond 
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en via ’t Imkerspark naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Door Nieuwegein en met het pontje 
naar Vianen voor de eerste koffiestop. Daarna over de Middelwaard naar Lexmond wat niet 
de bedoeling was, maar we hadden een knooppunt gemist. Gelukkig konden we in Lex-
mond de knooppunten wel weer oppikken om onze reis te vervolgen. De tocht ging verder 
naar Hei en Boeicop, bij Natuurcentrum de Schaapskooi was de lunch. Tot onze verrassing 
waren alle picknictafels al naar de winteropslag gebracht toch was er voor iedereen wel 
een zitplaats te regelen. Daarna fietsten we door Schoonrewoerd naar Culemborg waar er 
bij Werk aan het Spoel nog gestopt werd voor een consumptie. De Lek was toen alweer 
in zicht en die gingen we over met de pont naar Schalkwijk. Er waren de pannenkoeken 
besteld bij Pannenkoekenrestaurant Het Pand waar we om 16.00 uur arriveerden. Een grote 
groep van 43 personen had zich opgegeven. De pannenkoeken waren overheerlijk met een 
royale keuze aan mogelijkheden. Om +/- 18.00 uur was iedereen voldaan en uitgepraat en 
was het tijd om naar huis te gaan. Het was een heerlijke dag met als voorfietsers Gerry en 

Gerda

Vrijdag 20 oktober
Korte route Eerst over de brug, heen en terug, Schalkwijk, we gaan vóór een stukje over 
de mooie Lekdijk, met de wind in de rug, maar eerst nog voor  koffie en thee,(en de plee) 
naar Hajé! Maar het waai en het woei, dus gauw weer naar benejen toe, over de Achterdijk 
en Tetswijkseweg. langs lama’s dus niet “de Bahama’s” maar op ons honk toch nog voor 
een warme dronk. Na deze onstuimige tocht, met 9 mensen toch weer bediend op al onze 
wensen. Met grote dank aan Joop, mijn inspiraatje maatje. Met vriendelijke groeten, 
Willy Meijer.

Lange route We vertrokken richting Odijk met 15 personen. Voorbij de puinhoop bij station 
Driebergen toch verkeerd gefietst, maakte niet uit. Richting Zeist en daarna door de bossen 
richting Austerlitz. We waren bijna in Austerlitz toen we ineens achter ons hoorde roepen 
stoppen. Wat bleek Ria Tangelder had een lekke band. Wat nu? Lidy meteen op internet 
zoeken of er een fietsenmaker was. We hadden er niet zo veel vertrouwen in, en ja er was 
een fietsenmaker aan de Postweg nr. 190 in Austerlitz. Afgesproken dat Gerda en Ria naar 
de fietsenmaker zouden lopen en wij naar restaurant Het Plein. In het restaurant was geen 
fietsenmaker bekend, zelfs niet bij de dame achter die bar die op nr. 185 woonde. Onder-
tussen even naar 190 gefietst om te  controleren. Ja hoor het klopte, de fietsenmaker zou 
de schuur vast open doen. Het was allemaal gauw gefikst. Ria kon na een drankje weer met 
ons mee fietsen. Het laatste stuk nog wel wat regen gehad, een kniesoor die daar oplet. 
Via Het Grote Bos en door Sterkenburg weer naar Houten. Totaal 38 km. gefietst. Sonja en 

Gerry

Vrijdag 27 oktober
Korte route We vertrokken met 10 personen vanaf het clubhuis naar de Lobbendijk, 
Oudwulfseweg, Marsdijk langs de A12 bij de Raaphof overgestoken richting Werkhoven naar 
ons koffie stekkie in Cothen. Terug met veel tegenwind over de voor ons bekende wegen 
naar Houten. 33 km. Daar stond de koffie klaar met lekkere appeltaart! Het was weer een 
mooie rit met dank aan Joop en Wim.
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Lange route Met mooi weer vertrokken we met 24 fietsers vanaf het clubhuis richting 
Cothen. Het is heerlijk weer, maar een regenboog had ik al wel gezien. Via een omweg 
komen we aan op de Lekdijk. Er staat weer behoorlijk wat wind, maar deze keer kunnen we 
de wind wel aan. Dat is wel eens anders geweest. Het is met al die wind toch wel weer een 
heel eind richting het Haje restaurant. Onderweg kwam toch de bui waar we al bang voor 
waren. Dus stoppen we en trekken we onze  regenpakken aan. Koud werd het ook. Maar 
gelukkig hadden ze bij Haje op ons gerekend, de koffie of thee smaakte weer heerlijk. Terug 
gaan we via de Plofsluis langs het kanaal. We korten de weg iets in om op tijd bij het club-
huis te zijn. Het is namelijk de afsluitingsrit van dit seizoen en dat moet natuurlijk gevierd 
worden. Daarom sluiten we voor de verandering  af met koffie of thee met appeltaart. Het is 
een gezellig samenzijn. Natuurlijk is er ook nog tijd voor een sterker drankje, want zonder 
gaan we niet naar huis. Marijke en Rina

Mont Ventoux als kleine voorbereiding op….      
De “Coast to Coast rit dwars door de Pyreneeën”

Als kleine voorbereiding op ons (Wibo & René) voornemen, om de tocht van “coast to coast” 
dwars door de Pyreneeën, 700 km, 20.000 hm af te leggen, kwam mij het lumineuze idee, 
om als test de Mont Ventoux aan te doen onder het motto “nu we er toch in de buurt zijn”
Zo gezegd zo gedaan, 22 sept vol goede moed vertrokken we, op weg naar de “Kale” in het 
zuiden van Frankrijk…. 

Na een vo o rs po edig verlo pen rit  van 10 uur,  vers cheen “ZE”  o p o ns  net vlies …. Ziet  er hele-
maal niet zo indrukwekkend uit als ik me had voorgesteld, (dacht ik nog) maar naarmate 
we naderde ebde deze gedacht en zeer s nel weer weg….. 
Zeker toen we met de auto, na we hadden ingecheckt 
in Ho t el “Des  Pins ”  o nze weg naar de t o p vervo lgden….. 
Wat is dat een machtige belevenis, vanuit het bos aan te 
ko men o p de o pen s t enen vlakt e….

De volgende dag moest het gebeuren, na een nerveuze 
nacht, was het dan eindelijk zover, voor mij het eerste 
maal op de fiets vanuit Bedoin de beruchte Mont Ventoux 
o p…… Zo als  het  ho o rt ,  Wibo  s prak uit  ervaring beho o r je 
dit te doen vanuit de dorpskern, en wel te beginnen bij 
km 0!

Na de eerste paar meter was het al duidelijk, Wibo ging 
er gewoon vandoor, ik zie je boven wel, maar hij was 
al weg…. Na bijna 2, 5 uur kwam ik dan o o k bo ven aan,  
alwaar Wibo liep te ijsberen, waar blijft ie nou, normaal 
is  René t o ch wel s neller…. 
Ik had me voorgenomen het echt als voorbereiding te 
zien, me niet gek te maken, er zouden immers nog 9 
zware dagen vo lgen…..wis t  ik immer uit  ervaring.
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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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We zijn afgedaald naar Malaucène, een mooie 
afdaling wat een behoorlijke snelheid bij mij tot 
gevo lg had…. 
Ik heb beneden lo pen ijs beren… er zal t o ch niks  
gebeurd zijn…

De volgende dag hebben we dit nog eens gedaan, 
met dien verstande dat we, qua weer, een min-
dere dag hadden, zelfs een beetje regen bovenop 
de Ventoux, maar de klim vanuit Malaucène is 
meer open, en dus op zich gelukkig dat het geen 
32 graden was zoals gisteren.

Dit keer kwamen wij bijna gelijktijdig boven aan, 
waar we snel weer vertrokken, het was nat, koud 
en er s t o nd veel wind…. Brrrrr…. Snel weg hier!

Zo snel was dat helaas niet mogelijk, de weg tot 
Chalet Reinard was nat, met gepaste snelheid, op 

weg naar de ko ffie!…. Na o nze welverdiende pauze,  zijn we verder naar Bedo in afgedaald… 
gelukkig was de weg nu weer droog 
Na een pizza in Bedoin en een douche bij het zwembad van het hotel, vervolgden we onze 
weg naar waar de monstertocht uiteindelijk van start zou gaan, Prades, 
350 km verder zuidelijk….

Gelukkig hadden we nog een dag voor herstel, toch besloten we een klein rondje, met de 
reeds  o o k aangeko men eers t e deelnemers  t e maken,  ff de benen lo s t rappen…. 40 km,  en 
daarna Zwembad!! Het  was  immers  o o k vakant ie en 35 graden…. 

Die avond stond de eerste “briefing” op het programma na het eerste gezamenlijke diner 
met alle deelnemers, hebben we alle aandachtig geluisterd naar onze gids, Gijs Jan van 
Vasa sport. Eenieder kreeg de routes op z’n Garmin, of werden voorzien van een GPS.
De groep bestond uit 10 goed getrainde coureurs, verzameld in het dorpje Prades, aan de 
oostkust van de Pyreneeën, om de oversteek naar de Atlantische oceaan te wagen.

1e Etappe
Op zaterdagochtend, de 1e etappe, werd er 
in een troebel zonnetje vertrokken naar het 
kleine plaatsje Tarascon sur Ariege. In het 
roadbook stonden 122 km met 3.000 hm 
geno t eerd… met  beklimmingen van de Co l 
de Jau en Col de Pailheires opgenomen, met 
daartussen nog een paar kortere beklim-
mingen. Het zou een zeer lange en zware 
dag worden waarbij het kwik in de thermo-
meter al snel steeg tot boven de 30 graden.
Als 1 groep werd er gezamenlijk naar de 
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voet van de Col de Jau gereden, 
aan de voet van deze eerste col 
spatte de groep uiteen en reed 
ieder voor zich omhoog. Boven 
aangekomen wachtte de ploegleider 
en tevens soigneur met de ‘brood-
nodige bevoorrading’. 

Dit was de vader van Gijs-Jan, die 
hem ondersteunde door elke dag 
onze bagage van hotel naar hotel te 
brengen, en ons op de route mini-
maal 1 maal van water, bananen 
en evt. andere benodigdheden te 
voorzien. 

Tijdens de beklimming van de Col de Pailheires, een beklimming van ruim 1000 hoogteme-
ters, zag iedereen af als de beesten. Toch genoot iedereen met volle teugen en kwamen 
alle renners met een voldaan gevoel binnen rollen in het pittoreske plaatsje Tarascon sur 
Ariege. Waar we uit get eld neers t reken o p het  t erras ,  do rs t  en ho nger…..Daar was  gelukkig 
o p gerekend…!

Deze dag was gelijk de zwaarste, een lekkere binnenkomer noemen ze dat, het was niet 
eens de koninginnenrit, er is gewoonweg geen andere lichtere route naar de briefing voor 
de 2e dag… 

Tour de France
De 2e etappe zou ons naar St. Girons leiden, maar om daar te geraken moest er wel 
gewerkt worden, 95 km en 2.000 hm voor die dag.

Deze etappe leidde over de Col de Agnes en de Port de Lers, twee beklimmingen die eer-
der dit jaar beklommen waren door ‘het peloton’ tijdens de Tour de France. Na deze twee 
reuzen volgde nog de Col de Latrape en vervolgens een colletje zonder naam, die overi-

gens best een naam zou mogen 
krijgen gezien de het kaliber van 
deze kuitenbijter. 
Op de Col de Latrape werd er 
gezamenlijk genoten van een 
heerlijke pizza op een gezellig 
druk terras. De eindstreep van 
die dag was getrokken in het 
plaatsje St. Girons en er werd 
geslapen in een leuk hotel met 
een mooie binnenplaats en 
zwembad waar zeer dankbaar 
gebruik van werd gemaakt.
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Liefdes perikelen op de 3e dag…..
Al vanaf het eerste moment van de week zat de sfeer er goed in en als een geoliede 
machine werd er dan ook op de derde dag, 80 km en 1.700 hm, koers gezet naar de Col de 
Portet d’Aspet. Na de Aspet volgde een hele lange lunch op de Col de Mente.

Tijdens de lunch vertelde één van de gangmakers in de groep dat hij ons helaas moest 
verlaten vanwege liefdesperikelen in positieve zin; de liefde was sterker dan de fiets en de 
berg. En zo vertrok de beste man, met hulp van het hele peloton, de volgende dag naar 
huis. Uiteraard werd er in de groep nog even nagepraat en gelachen om dit mooie verhaal.
We waren nu aangekomen in Bagneres de Luchon.

Dag 4; De Koninginnenrit
De route van vandaag was de koningin-
nenrit van deze reis met de Col de Pey-
resourde, en de Col d’Aspin en de Col du 
Tourmalet. Iedereen steeg boven zichzelf 
uit. De 115 km en de 3.200 hm werden 
weg getrapt alsof het niets was. In Argeles 
Gazost aangekomen werden de verrichte 
prestaties gevierd met één of meerdere 
biertjes.
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Live verslag van Mike op de 5e etappe 
95km 2.300hm
De route ging verder naar het westen over 
de Col du Soulor en de Col d’Aubisque, 
alwaar onze gids, een half uur later was ver-
trokken vanuit het hotel, en hij onderweg al 
meerdere deelnemers had laten staan, had 
hij het kort voor de aankomst op de top van 
Aubisque op mij voorzien, het laatste moest 
ik o o k no g geven….. we hebben er bo ven 
samen smakelijk om gelachen, ik kon dat 
niet  lat en gebeuren….
De volgende op het programma was de Col 
de Marie Blanque. Onderweg was er een hilarische ‘meet and greet’ georganiseerd met Mike 
van The Col Collective die ons live bijpraatte over het verdere verloop van de route. 
Toeval bestaat niet, de avond daarvoor hadden we nog naar z’n filmpjes op You-tube zitten 
kijken, en nu werden we live bijgepraat! Na een heerlijke lunch in een mooi dorpje, werd 
de rit hervat, op naar de Col de Marie Blanque.Na de vijfde etappe werd er gefinisht in het 
schitterende Baskenland.

Het Baskenland, de 6e etappe 90 km en 2.600 hm
Voor de zesde en voorlaatste rit stond er nog één hooggebergte beklimming op het pro-
gramma, namelijk die naar het skidorp Piers St. Martin, of terwijl de Col de la Piere St. Mar-
tin; een beklimming van een kleine 1500 hoogtemeters. Dit was wel een hele mooie klim, 
ook al deed ie soms pijn, de serene rust, en het uitzicht maakte alles goed.

Op de top van de col was het grijs, guur en koud, bij de beesten af! Snel de bidon vullen, 
een reepje en verder,  do o r de mis t ,  ho pen o p bet er weer in Spanje….Hier o p de t o p ligt  o o k 
de grens tussen Frankrijk en Spanje.

Er was een verhaal gaande in de groep, wat vertelde dat aan de Spaanse kant meestal de 
zon scheen. Hier werd een beetje om gelachen toen bleek dat het aan de Spaanse kant net 
zo koud en grijs was als in Frankrijk. Maar op het moment dat erom werd gelachen brak de 
zon door en bleek hij gelukkig toch gelijk te hebben. 

Na een stop in een typisch Baskisch barretje, 
alwaar genoten werd van koffie en Baskische 
specialiteiten we in de zon onze weg konden 
vervolgen, op naar de Portillo de Lazar en de 
Port de Larrau. Kort voor de top van de Larrau 
sloeg de mist weer om de oren en werd het 
koud, ik heb daar bijna m’n fiets aan de nagel 
gehangen,  dan maar aan het  bo rd….  
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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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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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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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De laatste etappe… 124 km 
en 2.400 hm                Larrau-
Saint-Jean-de-Luz
De afsluitende etappe is misschien 
wel de mooiste van allemaal! Via 
Col de Baquargui en Col de Ispequi 
rijden we verder westwaarts naar 
de kust. 
Die eers t e co l…. Pfff 5 km van 13 
% aan een stuk, dat was de ulti-
matieve test en afsluiting, gelukkig 
deed de rest geen pijn meer en 
was ook niet zo stijl, maar toch als 
de route op het einde afstevent 
wordt het toch wel zwaar. 

Onder een heldere zon werd er met 
frisse moed in de pedalen geklikt 
en fietste iedereen in richting naar 
de Golf van Biskaje. Het was een 
schitterende rit door het afwisse-
lende en groene Baskenland.
Eindplek van deze etappe en 
tevens van de reis is de Franse 
badplaats Saint-Jean-de-Luz. 

Tijdens de laatste kilometers kregen we toch nog de eerste echte bui te verduren maar die 
was snel vergeten toen we aankwamen aan de kust. Hier werd geproost met bubbels en 
een enkeling gedoopt in de verfrissende zee.
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Activiteitenoverzicht recreanten winter 2017/2018

Informatie vanuit de recreanten-commissie
Nu het winterseizoen is begonnen, hoeven we natuurlijk niet te stoppen met fietsen.  Voor 
de liefhebbers starten we elke vrijdag om 11 uur vanaf het clubhuis. Kilometer afstand is 
40 km. We lunchen ergens onderweg en opgeven is niet nodig.  Als je op tijd bent fiets je 
lekker mee. Natuurlijk hopen we op goed weer, net als vorig jaar.
Vrijdag 10 november is er weer een vergadering die begint om 14.00 uur. Na afloop kunnen 
we de kas weer spekken met een bingo. Meer info krijgen jullie via de mail. Wie weet is dan 
ook duidelijk waar we met de midweek naar toe gaan.
Kerstviering is op vrijdag 15 december. We beginnen om 16.30 uur. Natuurlijk moet je je 
hiervoor opgeven, want meer dan 50 mensen kunnen we niet bergen. Maar verdere infor-
matie volgt nog. Het was weer een prima seizoen. Ik ben blij met alle positieve hulp die ik 
van ieder heb gehad.
Marijke

datum vertrek soort afstand

vr 24 nov 11:00 winterrit met lunch 40 km

vr 1 dec 11:00 winterrit met lunch 40 km
vr 8 dec 11:00 winterrit met lunch  
vr 15 dec 12.45 Winterrit
 16.30  Kerstviering 35 km

vr 22 dec 11:00 winterrit met lunch 40 km
vr 29 dec 11:00 winterrit met lunch 40 km

vr 5 jan 11:00 winterrit met lunch 40 km
vr 12 jan 14:00 winterbijeenkomst  
vr 19 jan 11:00 winterrit met lunch 40 km
vr 26 jan 11:00 winterrit met lunch 40 km

vr 2 feb 11:00 winterrit met lunch 40 km
vr 9 feb 14:00 winterbijeenkomst  
vr 16 feb 11:00 winterrit met lunch 40 km
vr 23 feb 11:00 winterrit met lunch 40 km
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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
17 Michael Baken T
19 Wilbert van Schaik T
19 Hans van de Veen T
20 Maria Slootmaekers T
20 Stefan Peelen T
21 Marcel Timmermans T
22 Alex Verhagen T
22 Marc Nuijten T
22 Jacques Jochems T
22 Ria Wieman R
23 Farid van Booma T
23 Herman Lage T
24 Ron Verweij T
24 Andrea van Mil R
25 Marcel Reinartz T
26 Riet van Leeuwen R
26 Rina Methorst R
28 Jan-Paul Wierenga T
28 Elly Kuiper R
28 Janneke Kirpestein T
30 Gerard Maat R

December
 1 Arie van Prooijen R
 2 Herman van Rooijen T
 3 Ruud van de Steeg T
 4 Herman Berlang T
 6 John Schreurs T
 8 Michiel Verbruggen T

 8 Wiebe Stuivenwold T
 9 Carla Muis-Siegert R
11 Leo Wilkes T
13 Alie Vernoy-Verweij R
15 Elise de Haan-Vermey R
15 Cor van Angelen T
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 Gerard van Mourik T
25 Jan Willem van Soest T
26 Sandy Mensing T
30 Vincent Mocking T
30 Jetty Vledder R
30 Simon Plomp T
31 Elly Kemper R
31 Marijke Kleine T
31 Frits Hobelman T
31 Eric Luttik T

 Januari
 1 Mike Gattas T
 1 Niels ten Horn T
 1 Paul Veltkamp T
 2 Floor Pater - Oskam R
 4 Bas Vermeulen T
 4 Janny Prins R

 5 Wibo van Run T
 7 Annemiek van de Rijt T
 7 Peter Visser T
 7 Cor Huffels R
 8 Tea Mensink T
 8 Eric van Vliet T
 8 Pascal Somer T
10 Joop van Wijngaarden R
10 Bas Verboom T
11 Riet Weenink R
11 Peter van Barneveld T
12 Bert Thiery T
13 Loes Steenbrink R
17 Gera van Vliet R
17 Cathy van Putten R
18 Taroen Pasman T
18 Arjan Verbree T
18 Kees Keuzenkamp T
19 Riet Smeding R
20 Edy Verberk R
20 Ruud Elemans T
20 Vera Kunne-Bakker R
21 Bryan Bleij T
22 Chris Jansen T
23 Wim van den Hoogen T
26 Jan van Veldhuizen T
30 Marcel Veerkamp T
30 Karel de Graaf T
30 Eiko Schuurman T

Verjaardagen

Nieuw
• Wilco Vernooij (toerlid)
• Janny van den Boogaard (recreant)

• Joost van Houwelingen (recreant)
• Theo Verstege (toerlid) (per 1-1 2018)
• Marcel de Leeuw (toerlid) (per 1-1 2018)

Opgezegd
• Nicole Geurts 
• Paul van Lijden (31-12 2017)
• Marcel de Waart (31-12 2017)
• Henk Hofmans (31-12 2017)
• Guus Brueren (31-12 2017) 

• Rutger Huitsink (31-12 2017)
• Roy van de Wetering (31-12 2017)
• Tom Verkuijl (31-12 2017)
• Frank Bolhuis (31-12 2017)
• Leon Schutte (31-12 2017) 
• Michael Pullens   
• Erik van Vessem 

Ledenmutaties tot 23 oktober 2017
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