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Van de voorzitter
In onze vereniging zijn incidenten vrijwel altijd gekoppeld aan iets met fietsen: een valpartij 
of ander fietsgebonden leed. Om daar snel actie op te kunnen ondernemen hebben we een 
ongevallenprotocol dat goed werkt als zich een incident voordoet. Maar met de storm van 
18 januari werden we getest met een incident waarvoor we geen protocol hebben: het dak 
van de stalling van de fietskar kreeg een geheel eigen leven. Het dak ging vliegen.

Nu hebben we natuurlijk geen 24-uursbewaking van het clubgebouw, dus je moet er als 
voorzitter eerst achter komen dat je een probleem hebt voordat je het kunt oplossen. En 
dan zie je dat het sociale netwerk van Houten goed op orde is. Binnen een kwartier had ik 
de fysiotherapie (onze buren), het Banierhuis (een medewerker had iets gezien op weg naar 
het werk) én een van de leden (die had iets gezien op de faceboekpagina Houten Helpt) 
aan de telefoon. Snel naar de commissie beheer. En in no time was Herman onderweg 
om het wegwaaiende dak weer onder controle te krijgen. Binnen een half uur lag het dak 
stevig onder de fietskar en was de crisis bezworen. Nu nog de schade herstellen -nieuw dak 
boven de fietskar?- en dan is het incident helemaal opgelost. Ook zonder protocollen en met 
gezond verstand en improvisatie kom je een heel eind.

Dit voorbeeld laat zien dat onze club niet kan zonder vrijwilligers die als het moet de han-
den uit de mouw steken. Niet alleen bij incidenten, maar ook bij regulier werk zoals toerlei-
der zijn, helpen bij inkoop en schoonmaak, of een fietsevenement organiseren. Ik merk dat 
het de afgelopen tijd lastiger wordt hiervoor leden te vinden. Steeds vaker wordt hiervoor 
een beroep gedaan op dezelfde mensen, waardoor voor die leden de verhouding fietsen/
klussen doen schever wordt. Ook wordt het fietsen soms meer gezien als iets dat je als lid 
afneemt van de vereniging (als een soort dienstverlener) in plaats van iets dat je samen 
doet en samen organiseert. En waarvan je daarna samen na de rit nageniet en over napraat 
bij een drankje in het clubhuis.
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De verenigingscultuur is zich dus geleidelijk aan het veranderen. We zullen ons op termijn 
moeten gaan afvragen of bepaalde klussen nog wel door leden moeten worden gedaan of 
dat we sommige zaken als dienst gaan inkopen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan uitbeste-
den van de schoonmaak tegen verhoging van het lidmaatschapsgeld. Of aan het uitbeste-
den van het applicatiebeheer van de website. In ander sporten gaat het zelfs zover dat voor 
begeleiding van sportende leden een financiële vergoeding aan de begeleidende leden wordt 
gegeven. Willen wij uiteindelijk ook naar betaalde toerleiders? Op dit moment zeker niet.

Ik ga deze discussie niet meer meemaken als voorzitter, want na 6 jaar voorzitter wordt 
het weer tijd voor een ander. Het waren 6 mooie jaren. En uiteraard blijf ik met veel plezier 
meefietsen en meedenken over de toekomst van de club.
De voorzitter

Van de toercommissie
Weer een nieuw jaar. We wensen jullie allemaal het allerbeste en hopen dat we samen weer 
veel mooie en veilige kilometers mogen beleven. Op de nieuwjaarsreceptie hebben jullie 
vast al plannen en ambities voor dit jaar uitgewisseld.
Nu wordt er nog op de mountainbike of gravelbike gereden, maar nog even en het weg-
seizoen gaat weer van start. Op zondag 11 maart sluiten we het winterseizoen af met de 
Boerenkoolrit en op zondag 18 maart start het wegseizoen met de traditionele Openingsrit. 
Een week later gaat dan de zomertijd in en beginnen de avondritten met op dinsdagavond 
27 maart de 1e Trainingsrit.

Maar voor het zover is hebben we nog wat te bespreken in het warme clubhuis. Op woens-
dagavond 28 februari staat de ALV gepland en een week later op woensdagavond 7 maart 
zal onze sponsor Plieger Wielersport een informatieavond verzorgen. Binnenkort volgt meer 
informatie over deze informatieavond op de site. En dan komen op 14 maart de (aspirant)
toerleiders bijeen op de jaarlijkse Toerleidersavond om de gang van zaken rond onze ritten 
te bespreken. Daarna kunnen we dan weer goed georganiseerd en veilig de weg op.

Ook dit jaar zullen er weer meerdaagse evenementen georganiseerd worden door cluble-
den. Op 22-24 juni zal het Sauerland weekend plaatsvinden. Net als vorig jaar kun je ook 
dit jaar weer kiezen tussen racefiets of ATB. Wat opvalt, is dat voor dit evenement vorige 
jaren in januari al 50 leden hadden ingeschreven en nu slechts 26. Als je mee wilt wacht 
dan niet te lang met inschrijven. De organisatoren kunnen dan tijdig goede afspraken 
maken met het hotel.
Na een jaar weg te zijn geweest is er gelukkig dit jaar weer een standplaats. Op 18 augus-
tus gaat de reis naar het Oetztal in Oostenrijk. Ook de inschrijflijst voor Standplaats Oetz 
is geopend. Uitgebreide informatie over beide evenementen kan je vinden op de site onder 
Toercommissie nieuws. 
Of het Teuto weekend dit jaar doorgaat blijft heel onzeker. Op de uitnodiging in het vorig 
clubblad heeft helaas niemand gereageerd. Het zou toch mooi zijn als er enkele (nieuwe) 
leden opstaan om samen een meerdaags evenement te organiseren. ….. Wie weet ! ….. 
De datum voor de clinic bij Henk Lubberding staat inmiddels ook vast en wel op 
zondag 8 april. 
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De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar opgemaakt. Elders in dit 
clubblad kun je het lezen bij de stukken voor de algemene ledenvergadering. In dat verslag 
spreekt de toercommissie haar terugkerende zorg uit over het teruglopend aantal toerlei-
ders. Help ons en je clubgenoten 
en meld je aan bij de toercommis-
sie als aspirant toerleider.!

En dan het mooie bericht dat 
Houten voor de tweede keer is 
uitgeroepen tot Beste Fietsstad 
van Nederland. Toch mooi dat ons 
clubhuis in die stad staat.
We hopen je te zien op de alge-
mene ledenvergadering op 28 
februari. 

Namens de toercommissie, Frank 
van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, 
Frank van Ierland, Jeroen Piket en 
Hennie Wilkes

Verslagen Recreanten
Grote najaarsschoonmaak
Zaterdagmorgen 28 oktober was het weer tijd voor de grote najaarsschoonmaak. Om 9.00 
uur kwamen er weer een aantal enthousiaste mensen, zowel recreanten als tourleden, om 
ons clubhuis weer eens grondig onder handen te nemen, na al die fietsritten van dit sei-
zoen. Natuurlijk stond om 9.00 uur de koffie klaar en met appelgebak. Vele handen maken 
dit werk weer gezellig om dit even te doen en 11.00 uur was alles weer spic en span!
Met dank aan onze schoonmaakploeg!!!!!

Start winterritten
 
Vrijdag 3 november We vertrokken om 11.00 uur vanuit ons clubhuis met 14 personen. 
Ineke en Leny reden voor met Willeke als steuntje in de rug voor de voorfietsters. De 
heenweg was langs het A`damrijnkanaal richting Castellum Hoge Woerd, waar we geluncht 
hebben. Terug over de Nedereindseweg. Het was weer een leuke en gezellige winterrit. Leny

Vrijdag 10 november We zijn om 10 uur al op stap gegaan omdat er ’s middags een ver-
gadering was. Het miezerde een beetje maar met de regenpakken aan gingen we er toch 
door heen. We begonnen met 9 mensen, maar 1 haakte in Houten al af. We reden via Down 
Under naar de fietsbrug, daar volgden we een stukje het kanaal en gingen naar restaurant 
Hajé. Daar belden we even met hoeveel mensen we kwamen lunchen in Het Oude Station, 
maar ze vertelden dat ze al helemaal vol zaten. Dat was een tegenvaller. Het begon steeds 
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harder te regenen, dus snel door Tull en ’t Waal naar Schalkwijk, de brug over en naar Cas-
tellum om te kijken of we daar konden eten bij het Cafetaria. Helaas stond er al een hele 
rij om broodjes te kopen, gelukkig wist Stien raad: haar dochter werkt bij de bakker, daar 
snel brood gehaald, Jannie Stek zette haar huis gastvrij open en met wat vleeswaren van 
de supermarkt smulden we van alles. Hierna konden we rustig naar het clubhuis fietsen, het 
was nu droog geworden, om de vergadering bij te wonen.

Vrijdag 17 november Gingen we om 11 uur op weg met 14 mensen naar het bos. Jannie 
en Riek brachten ons door Odijk naar Zeist en via de bossen naar Klein Zwitserland, waar 
een lange tafel op ons stond te wachten. Helaas niet lang genoeg: 2 mensen zaten met hun 
gezicht in de planten. Het werd steeds mooier weer, we konden van prachtige herfstkleuren 
genieten. Na een heerlijke lunch gingen we door het bos naar Doorn, via Sterrenburg naar 
Werkhoven en zo naar het clubhuis waar we gezellig napraten.

Vrijdag 24 november We met 12 mensen, de weersvoorspelling was wisselvallig, maar 
het was een droge rit en op de Lekdijk kwam er zelfs de zon bij. Later hoorden we dat het 
in Houten wel had geregend. 
We reden via ’t Goy naar Wijk 
bij Duurstede, in restaurant De 
Veldpoort kregen we een eigen 
kamer waar we onze lunch 
konden gebruiken. Zo konden 
we gezellig door kletsen zonder 
anderen te storen.

Hierna via Langbroek terug, niet 
langs Werkhoven maar langs de 
watertoren, bedachten Cathy en 
Lenie, onze voorfietsers. De tel-
ler stond precies op 40 km toen 
we bij het clubhuis kwamen. 
Daar stonden Nelleke en Elise al 
op ons te wachten. Gerry kwam 
speciaal om de deur voor ons te 
openen, (omdat niemand een 
sleutel had) zo konden we het 
gezellig afsluiten in het clubhuis.
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Vrijdag 1 december Met 13 mensen, ondanks het koude weer (die nacht had het gevro-
ren) maar daar hadden we ons op gekleed. Jannie had de route al gedroomd dus reden we 
achter haar aan naar het Anaflorapark in Vleuten. Langs het Amsterdam Rijnkanaal naar 
het restaurant waar we een eigen tafel in een hoek kregen. Hier konden we lekker opwar-
men en genieten van de heerlijke gerechten. Alleen de Latte Machiato kregen ze helaas niet 
warm. 
  
Op de terugweg staken we het kanaal over naar Oog 
in Al, langs het Merwedekanaal, via Kanaleneiland 
naar Hoograven waar we een rondje om de gevangenis 
maakten. Alle grond is daar opgeruimd vanwege de 
asbest. Met precies 40 km op de teller kwamen we bij 
het clubhuis aan, waar Elise en Nelleke weer gezellig 
aanschoven.

Vrijdag 8 december Sneeuwde het al behoorlijk, dus 
regende het afzeggingen bij Lidy. We zijn lekker thuis 
gebleven. 

Vrijdag 15 december Er kwamen maar 5 mensen 
opdagen die zin in fietsen hadden. We maakten een 
klein rondje met Charlotte en Riek voorop. Via Schalk-
wijk naar het Elpad, door Tull en ’t Waal naar het 
wegrestaurant Hajé. Een aantal genoot van tomaten-
soep, daarna gingen we aan de tosti’s. Na een uurtje 
stapten we op de fiets om over de Beatrixsluizen, (wat 
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een enorm traject) via Nieuwegein terug naar Houten te gaan. Na 25 km. fietsten we direct 
naar huis omdat het clubhuis klaar gemaakt werd voor het Kerstdiner, waar we om 16.30 
uur voor terug kwamen.

Kerstdiner 15 december Kerst samenzijn op het clubhuis met de recreanten.
Donderdag 14 december waren we met een aantal mensen al op het clubhuis om de kersts-
feer erin te brengen. De boom van zolder met de lichtjes en de ballen. Maar eerst natuurlijk 
een kopje koffie, dat werkt zoveel beter. Na een paar uurtjes hard werken zag het clubhuis 
er gezellig uit. De volgende ochtend zijn een aantal mensen alweer vroeg in het clubhuis om 
de tafels te dekken met vers groen en leuke accenten. De versiering voor deze middag ziet 
er heel gezellig uit. Nelleke en Elise hebben het toch maar weer mooi voor elkaar gekregen. 
Wat zijn we blij met jullie. 

Die middag zijn we met een aantal mensen alweer op tijd op het clubhuis om het eten voor 
te bereiden. Er wordt een toren van soesjes gemaakt, iets wat eenvoudig leek, maar het 
uiteindelijk niet was. Het resultaat mocht er toch wel wezen. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een glas prosecco, de kerstsfeer zat er meteen goed in.
Catering Uytewaal zorgde voor de kleine hapjes vooraf, wat een echte traktatie was. 
Natuurlijk had Fie weer een prachtig gedichtje voor ons.
Daarna was er bouillon in een mooi glas met een kraag van slagroom, zo feestelijk. 
Ineens kwamen er twee nonnen in de zaal die al zingend en dansend, allerlei leuke anekdo-
tes wisten te vertellen over verschillende recreanten. Dat was natuurlijk lachen.
Stien en Leny hadden salades gemaakt en de Lidl kan dat ook voortreffelijk. 
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Om de beurt konden we een bordje vullen met wat je lekker vond.
Er was weer tijd voor een paar gedichtjes, Greet, Adrie en Henny, wat super leuk dat jullie 
iets te zeggen hadden.
Tijd voor een stukje kaas met een stokbroodje, wat een verwennerij.
Marijke heeft nog een bedank-woordje voor iedereen. Omdat we blij zijn met iedereen die 
mee fiets, of je nu veel of weinig hebt gefietst, de inzet van iedereen is geweldig. Vandaar 
voor een ieder een kaars met een bedank-kaartje. Dan nu toch de soesjes toren met een 
puddinkje toe. Het was een geweldige middag. Een bedankje voor de inzet van iedereen is 
op zijn plaats. Marijke 

Vrijdag 22 december Heel zacht weer was het en bijna geen wind en toen waren er 11 
mensen! Gerry en Lidy reden voorop. Jammer genoeg kreeg Cathy al op Het Hout een lekke 
band, Joost ging met haar mee naar de fietsenmaker. De fiets werd meteen gerepareerd en 
zo konden ze met de kortste weg naar IJsselstein fietsen. De groep van 9 mensen ging via 
de Nedereindse Plas ook naar IJsselstein, daar vonden we in de kelder van het oude Raad-
huis een mooie plek om te lunchen, waar Cathy en Joost later ook konden aanschuiven. Zo 
konden we met elkaar aan de terugweg beginnen, langs de IJssel naar Nieuwegein, via de 
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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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Al meer dan 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten! 

Onze activiteiten! 

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

Proefavonden in eigen wijnkelder: 
Een gezellige avond uit in onze wijnkelder. Proef wijnen binnen het thema. Wij 
sereveren er lekkere hapjes bij. € 25,- pp.
Donderdag 8 maart “bijzondere wijnen”- Donderdag 29 maart (Paasweekend) ”Italië”
 
Voorjaarsproeverij Makeblijde: 27 Mei
Noteer hem, wordt weer iets bijzonders bij Makeblijde in Houten!
Eigen producenten aanwezig. Mooie nieuwe bijzondere wijnen.

Leuke wijnen in de aanbieding! 
Loop eens binnen in onze sfeervolle wijnwinkel 
op het Oude Dorp. Wees welkom!

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 -  
E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl 
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fietsbrug naar Down Under door het Nieuw Wulfse bos naar het clubhuis. Hier dronken we 
gezellig wat met elkaar en we wensten elkaar gezellige feestdagen. Willeke Stolk

Vrijdag 29 december De weersvoorspelling was niet zo geweldig. Om 12.00 uur kon het 
gaan sneeuwen en regenen. Toen we met z`n zessen op de fiets stapten was het droog en 
af en toe zonnig. Via het Wulfse bos naar Rhijnauwen richting het Wilhelminapark. Koffie 
gedronken bij Parkcafe Buiten. Doorgefietst naar de Biltse Hoek, daar geluncht, heerlijk, 
dat hadden we wel verdient. Er viel toen natte sneeuw. We hebben lang getafeld, daarna de 
natte sneeuw en regen getrotseerd. Via de Uithof en Vechten terug naar ons clubhuis. Daar 
nog even bijgepraat. Toch nog ongeveer 30 km gefietst. Met vriendelijke groet van Riet S.

Vrijdag 5 januari We zijn vertrokken met 9 deelnemers richting Nieuwegein, Fort Jutphaas, 
de Beatrixsluizen door naar Tul en ’t Waal. De fietspaden waren bezaait met kleine en soms 
ook wat grotere takken. Dat was nog een nasleep van de storm daags daarvoor. Gerrit 
maakte nog een klein slippertje maar dat liep goed af. In Schalkwijk zijn we gaan lunchen 
bij de Jonkheer De Ram. We hebben daar gezellig gegeten, en ontdekte daar een grote 
afbeelding van een koe waarop we precies konden zien waar ons beefstukje of klapstuk 
uitgesneden wordt. We kregen daar een leuk gesprek door, zo vertelde Andrea dat haar 
Opa vroeger de boer op ging om aldaar een koe te slachten. Weer op de fiets gestapt, een 
stukje verderop heeft Ineke ons verlaten om naar een verjaardag van familie te gaan. Wij 
zijn weer richting Houten gegaan en na 35 km fietsen het clubhuis ingedoken om nog wat 
te drinken en bij te praten. Het was weer een geslaagde dag. Gr Riet S.

Vrijdag 12 januari Met 8 per-
sonen stapten we op de fiets om 
van Houten naan Schalkwijk over 
de Lekdijk te fietsen, de grote 
hoeveelheid water te bekijken, 
naar Nieuwegein. Bij Hajé hebben 
we lekker wat gegeten en ons weer 
opgewarmd. Daarna naar Vrees-
wijk over de Beatrixsluizen, waar 
ze nog steeds aan het bouwen zijn. 
In 2019 is dat gereed. Weet je dat 
er 50.000 schepen per jaar daar 
passeren. Dat de nieuwe sluisdeur 
28 meter lang is, 6.25 m dik en 
14 m lang. Wat een enorme deur 
is dat, indrukwekkend. Over de 
blauwe brug richting Hornbach, 
Utrechtse weg naar Houten terug 
via allerlei fietspaden. We waren op 
tijd terug voor de vergadering en 
de bingo. Gr. Riet S.   
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Agenda Algemene Ledenvergadering 
WTC Houten ’80 -2018

Te houden op woensdag 28 februari 2018 om 20.00 uur in het clubgebouw “Het Vélodroom”, 
Kruisboog 14, Houten

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag

3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2017
Het verslag van de ALV 2017 is terug te vinden op de website.

4. Jaarverslagen 2017 van: 
• Secretariaat
• Toercommissie 
• Recreantencommissie
• Beheer
Alle jaarverslagen zijn opgenomen in het clubblad

5. Financieel overzicht 2017, verslag kascommissie 2017 en decharge bestuur 
2017
Het financieel overzicht is vooraf digitaal beschikbaar. Bij de ALV zijn afschriften in hard 
copy beschikbaar

6. Samenstelling bestuur 2018 (Bijlage 1 en 2)
Gezien de verhouding toerleden/recreanten wordt voorgesteld wordt het aantal algemeen 
bestuursleden (recreanten) uit te breiden van één naar twee. Ook wordt voorgesteld de 
bepalingen in het Huishoudelijk reglement over de taakverdeling binnen het bestuur aan te 
passen aan de huidige verdeling.

PAUZE

7. Toekomstige ontwikkeling van de vereniging
Een doorkijkje van de scheidende voorzitter over de toekomstige ontwikkeling van de ver-
eniging.

8. Aanpassen huishoudelijk reglement vervoersregeling (bijlage 2)
In verband met discussie over het al of niet van toepassing zijn van de regeling Reiskosten-
verdeling bij evenementen wordt voorgesteld deze regeling op te nemen in het Huishoude-
lijk reglement van toepassing bij de regelingen bij toerritten.

9. Voorstel verkoop fietskar
Het afdak van de fietskar is bij de storm van 18-1-2018 omgewaaid. De vraag is of het 
afdak hersteld moet worden. Dit gaat waarschijnlijk veel kosten. De fietskar wordt weinig 
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gebruikt. Het onderhoud is duur, evenals de verzekering. Hij is te klein voor elektrische 
fietsen en eigenaren van een carbonfiets zien hun vervoermiddel liever niet op de huidige 
fietskar. Het bestuur stelt daarom voor om het afdak niet te herstellen en de fietskar te 
verkopen.

10. Bestuurscommissies 2018  (Bijlage 3)

11. Activiteitenplan 2018 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie.

12. Activiteitenplan 2018 Toerleden –Toelichting door de toercommissie

13. Begroting 2018 en contributie 2018
De begroting 2018 en het voorstel voor contributie 2018 zijn vooraf digitaal beschikbaar. Bij 
de vergadering zelf zijn afschriften beschikbaar.

14. Rondvraag

15. Sluiting

Jaarverslag Secretariaat 2017 
2017 gleed voorbij. De samenwoningsovereenkomst met de Houtense Skate- en Schaats-
Vereniging (HSSV) is verlengd. 

Er is een kledingcommissie geïnstalleerd die het werk van Ad en Thea Nieuwenhuizen heeft 
overgenomen. Eens per maand geeft de kledingcommissie op maandagavond gelegenheid 
om kleding te passen en aan te schaffen.

Er is een coördinator schoonmaak aangesteld om de poetsbeurten van het clubhuis door de 
toerleden te regelen. Het heeft nogal wat moeite gekost om het schema voor 2017 rond te 
krijgen. Er is evenwel goede hoop dat het in 2018 gemakkelijker zal gaan.

Er is een meldpunt gevaarlijke situaties ingericht. Dit kan op de website worden gevonden 
bij het tabblad meldpunt bij toerleden en recreanten (meldpunt@wtchouten.nl). 

Er is een kledingcommissie opgericht die de voorraad beheert en kleding verkoopt. De 
commissie is op maandagen aanwezig in het clubhuis. In het winterseizoen dienen leden 
zich aan te melden opdat de commissie niet een hele avond voor niets zit. De leden worden 
hierover telkens per email geïnformeerd.  kleding@wtchouten.nl 

Er komen geen oplaadpunten voor elektrische fietsen bij het clubhuis.

Ledenadministratie
De informatie over de leden op de website is nu geheel gekoppeld aan de ledenadministratie 
(WOLA) waardoor er geen verschillen in gegevens meer kunnen bestaan.
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In 2017 zijn 43 nieuwe leden verwelkomd, waarvan 21 recreanten. 56 leden hebben opge-
zegd.

Ongeveer de helft van de mensen die zich aanmeldt voor een “eerste rit” wordt daadwerke-
lijk lid. 

Onderstaand een tabel met de gemiddelde leeftijd van de recreanten en toerleden over de 
afgelopen 10 jaar. De gemiddelde leeftijd neemt per 2 jaar 1 jaar toe. Kennelijk bevalt het 
fietsen zó goed dat weinig mensen opzeggen waardoor de instroom aan jongere leden, die 
er werkelijk is, niet genoeg is om de gemiddelde leeftijd gelijk te houden.

WTC leden         
   toerlid  leeftijd  recreant leeftijd
 leden  totaal m v gemiddeld totaal m v gemiddeld

2007 250 177 154 23 48 73 23 50 70
2008 259 185 166 19 49 74 21 53 70
2009 273 201 181 20 49 72 23 49 72
2010 293 218 193 25 49 75 22 53 73
2011 304 232    72   
2012 300 228    72   
2013 307 239    68   
2014 329 259    70   
2015 338 262    76   
2016 359 280 251 29 52 79 17 62 76
2017 328 253 228 25 54 75 12 63 75

Een leeftijdsoverzicht
   Toer Recreanten Alle leden
Leeftijdsgroep m v m v m v
 
21-30  4 0 0 0 4 0
31-40  22 5 0 0 22 5
41-50  63 6 0 0 63 6
51-60  90 9 0 1 90 10
61-70  50 5 3 19 53 24
71-80  10 0 6 39 16 39
81-90  0 0 7 8 7 8

Bestuur
Samenstelling bestuur WTC Houten ’80 in 2017
• Voorzitter    - Kees Keuzenkamp
• Vicevoorzitter / bestuurslid recreanten - Marijke Oosterbaan
•  Penningmeester   - Jos Bekker
•  Secretaris    - Erik Beek
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•  Bestuurslid Toercommissie  - Frank van Ierland
•  Bestuurslid Algemene Zaken  - Jan Berlang
•  Bestuurslid recreanten (ondersteuning) - Loes Steenbrink

In 2017 zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden. De voorzitter of een vervanger hebben 4 
maal de bijeenkomsten van het Sportplatform Houten bijgewoond. De voorzitter is 2 maal 
bij een regio bijeenkomst van de NTFU geweest.

Beheer
Zie jaarverslag

Toercommissie
Zie jaarverslag

Recreantencommissie
Zie jaarverslag

Feestcommissie
De feestcommissie zorgde voor een heerlijke boerenkoolmaaltijd bij de sluitingsrit van het 
winterseizoen. Zij verzorgde een brunch bij de Hemelvaartrit. Bij de slotrit werd een barbe-
cue gegeven. 

Erik Beek, secretaris, januari 2018

Jaarverslag Toercommissie 2017
Sinds begin 2017 is de toercommissie met vier leden weer op volle sterkte. Marcel 
Embregts vertegenwoordigt de A-rijders en Jeroen Piket de B+ en ATB-rijders. Frank van 
Ierland (voorzitter) vertegenwoordigt de B-rijders en Hennie Wilkes zit in de commissie 
namens de C-rijders.

De toercommissie heeft als taak het programma van toeractiviteiten op te stellen en te 
coördineren, inclusief de toerleiding. Voorts houdt de toercommissie zich bezig met hoe we 
fietsen, denk daarbij aan veiligheid, snelheid, structuur (A, B+, B, C). Het uitgangspunt 
van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercommissie 
schept de kaders en coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moet van alle 
leden komen. Nieuwe initiatieven kunnen met de toercommissie besproken worden maar 
ook het forum op de website is een prima plek om een idee te lanceren.

Op 15 maart zijn we met ruim 30 toerleiders bijeen geweest voor de jaarlijkse toerleiders-
avond. Hier bespraken we alles wat relevant is om er weer een mooi, gezellig, sportief en zo 
veilig mogelijk seizoen voor de WTC Houten ’80 van te maken. Dit resulteerde in een mooie 
handgemaakte tegel met de wijsheid. “Veilig thuisgekomen? Of gewoon geluk gehad”.
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Vervolgens ging het seizoen van start. Met de gebruikelijke elementen als de openingsrit, 
trainingsritten, koffieritten en (al dan niet verlengde) zondagritten. Daarnaast, als voor-
beelden van activiteiten “van en voor alle leden”, was er de tweede editie van het Sauer-
land-weekend, Diekirch-Valkenswaard en de Teutotocht naar Schoorl. In 2017 is het niet 
gelukt een standplaats te organiseren.

Verder was er de druk bezochte lezing van Henk Lubberding. Henk hield een levendig en 
amusant betoog met als belangrijkste advies: rijd veel in “D1”of laag in “D2”.
De Sluitings/BBQrit werd culinair opgeluisterd door de keukenmeesters die de club rijk en 
ook de skaters waren dit jaar vertegenwoordigd. De Hemelvaartsrit werd ook dit jaar in 
retro-stijl verreden.

Ook dit jaar was WTC Houten wederom betrokken bij het evenement dat openstaat voor 
heel Houten en daarbuiten: de 3 sterren NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek van WTC Hou-
ten samen met de serviceclubs uit Houten, ten bate van het Hospice Kromme Rijnstreek.

Voor de winter 2016-2017 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken, gra-
velbiken, wegfietsen, hardlopen en spin-arrangementen. Het aantal gravelbikers is deze 
winter behoorlijk gegroeid. Met de MTB, trekking fiets of hybride rijden over verharde en 
half-verharde paden is technisch niet moeilijk en qua niveau zodanig dat iedereen mee kan 
doen. Meestal wordt er beschut gereden door bos en over hei dus er is beperkt last van kou 
en wind.

Alle organisatoren en betrokkenen worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor hun initi-
atieven en inzet bij al deze zeer succesvolle evenementen en activiteiten.

Evaluatie
Over het programma van het voorbije seizoen zijn we heel tevreden. Terugkerend aan-
dachtspunt blijft de samenstelling van de groepen. Rijden er teveel B-rijders in de C-groep, 
of teveel A-rijders in de B(+)groep dan ontstaat er “snelheidsstress”. We blijven stimuleren 
dat iedereen in zijn optimale groep fietst. Groepen die naast homogeen ook echt niet groter 
mogen zijn dan 16 rijders. Dat is cruciaal voor het fietsplezier en de veiligheid.

Het is een goede gewoonte geworden van toerleiders om hun route vooraf te publiceren. 
Dat vergemakkelijkt het formeren van een tweede groep bij een grote opkomst. Want we 
spraken af met niet meer dan 16 rijders per groep te vertrekken.

Terugkerend is de zorg van de toercommissie over het teruglopend aantal toerleiders. Het 
hebben van voldoende toerleiders, die een en ander in goede banen leiden blijft daarmee 
topprioriteit.

Dank voor alle initiatieven en ondersteuning, indachtig ons principe “voor en door alle 
leden”! Blijf ons vooral ook jouw gedachten over het voorbije seizoen en suggesties voor 
volgend jaar laten horen.

De toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland (voorzitter), Jeroen Piket en Hennie 
Wilkes
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Jaarverslag Recreanten 2017
De recreanten hebben ongeveer 90 leden, waarvan niet iedereen actief mee fietst. Ook dit 
jaar hebben we een aantal nieuwelingen mogen verwelkomen. Helaas zijn Arie Miltenburg 
en Bart van Wijngaarden dit jaar overleden en is Loes Steenbrink al een tijd ernstig ziek.
Sommigen konden tijdelijk niet mee fietsen vanwege nieuwe knieën of heupen. Ja, zo gaat 
dat bij wat ouder wordende mensen.

Er zijn veel elektrische fietsen, wel ruim twee derde, maar er wordt goed rekening gehou-
den met de gewone fietsers.

We hebben in de winter doorgefietst met rond de 12 mensen. We startten op vrijdag om 
11.00 uur en stopten onderweg voor een lunch. Er kon veel gefietst worden, het weer zat 
meestal mee.

In December hadden we ons kerstfeest, georganiseerd door Elise en Nelleke. Alles was in 
kerstsfeer gebracht en het eten weer heerlijk. Wat regelen deze dames dat toch iedere keer 
weer super (wel de salades volgende keer op tijd uit de vriezer halen hoor ;))

In februari hadden we de wintervergadering waarbij Elly Kemper en Riet Bijlevelt het 
bestuursstokje overgaven aan Marijke Oosterbaan en Loes Steenbrink. We zoeken nu nog 
een nieuw bestuurslid omdat Loes is uitgevallen. Na afloop van de vergadering hebben 47 
mensen gegeten bij Jonkheer de Ram. We werden daar prima ontvangen en het eten was 
heerlijk. We startten het nieuwe seizoen op 3 maart en het animo was weer groot. Regel-
matig fietsen we tijdens de 40 km tocht met 24 mensen. We kijken hoe we beter kunnen 
omgaan met deze grote groep. We gaan in ieder geval op zoek naar meer voorfietsers. Ook 
proberen we af en toe te fietsen in 3 groepen, 50, 40 en 30 km. Dit is nog niet echt van de 
grond gekomen. De korte groep fietst met ongeveer 10 a 12 mensen. Na de tocht is er tijd 
voor gezellig samen zijn met een drankje.

We hebben dit jaar 5 keer een dagtocht van 60 km gefietst. Onze fiets driedaagse van 60 
km was op 3, 5 en 7 juli waarvan we op 5 juli onderweg kersen gingen eten. Eén keer in de 
maand was er een zondagsrit van 30 km. We hebben meegedaan met de boerenkoolrit en 
ook met de BBQ. Natuurlijk zijn we de week van het hospice niet vergeten en hebben veel 
mensen weer meegefietst voor het goede doel.

De midweek hebben we met 25 recreanten doorgebracht in Hoenderloo. Tien enthousiaste-
lingen gingen op de fiets en Willeke en haar man hebben voor de bagage gezorgd. Het was 
een superweek, heerlijk gefietst met af en toe flinke hoogteverschillen, maar dat kon de 
pret niet drukken. We houden dit er in.

Vier augustus sloten we de rit af met wraps, georganiseerd door Sonja en Mieny, we hebben 
gesmuld. In September hebben we met een paar mensen de kraam bemand voor het eve-
nement Happen en Trappen op het Rond. Er waren meerdere routes uitgezet door leden van 
de fietsclub. Het was prachtig weer, een goede reclame.
In oktober hebben we pannenkoeken gegeten in Schalkwijk, georganiseerd door Gerda. We 
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waren met veel en kregen boven onze eigen ruimte. Ook dit was weer gezellig. Onze laatste 
rit sloten we voor de verandering af met koffie en thee met appelgebak op het clubhuis.

Het clubhuis wordt iedere keer schoongemaakt door een groepje vrijwilligers, mede dankzij 
de goede zorg van Gerda.

Lidy heeft de zorg voor het clubblad overgenomen van Elly Kemper. 
Dit jaar hebben weer veel mensen zich ingezet voor allerlei activiteiten, de een door voor 
te fietsen, de ander om routes uit te zetten, weer een ander door iets lekkers te regelen of 
door het clubhuis te versieren. Kortom, we kunnen al deze goede inzet niet missen en zijn 
er heel blij mee.

Het was een goed jaar. 
Marijke

Jaarverslag Commissie Beheer Jaarverslag 2017 
Samenstelling  vanaf  
Gerda Vernooij  2012  coördinatie schoonmaak recreanten/inkoop
Henk Aanstoot  2017  coördinatie schoonmaak toerleden
Herman van Rooijen 2000  buitenboel
Ton Mulders  2012  coördinatie beheer algemeen/inkoop winter
John Schreurs  2013  inkoop zomer

De commissie functioneert goed zonder vergaderingen. Direct contact, telefoon en mail 
volstond tot nu toe, omdat aandachtsgebieden helder zijn.
Kees Keuzenkamp is contactpersoon Beheer vanuit bestuur.

Technisch beheer en onderhoud
• Controle verwarmingsketel, stroommeter, KPN, Link, Brandveiligheid is uitgevoerd.
• Diverse malen overleg met Ramon Berg, sinds dit jaar contactpersoon bij gemeente. 
• Een van de commissieleden bezoekt vergaderingen van het Kruisboog-overleg.
• Er is een google agenda gemaakt voor planning van clubhuisruimten, de schoonmaak, 

en vergaderingen. De agenda is openbaar en is in te zien op de website van de WTC en 
de computer in het clubhuis.

• Er zijn in overleg met kledingcommissie en de skaters van de HSSV afsluitbare kasten 
geplaatst boven in de bestuurskamer. 

• Rond de tijdstippen dat er gefietst wordt, is het clubhuis verwarmd. Voor andere activi-
teiten kan de verwarming op verzoek aan worden gezet op verzoek.

• mailto beheer@wtchouten.nl 

Inkoop en voorraadbeheer
John regelt de inkoop tijdens het fietsseizoen, Ton in de winterperiode. Gerda zorgt voor 
schoonmaak en kleine inkopen. We kopen een beperkt assortiment in, om het beheersbaar 
te houden en verkopen conform prijsstelling, vastgesteld op ALV.
De inkoop kost veel tijd. Het zou goed zijn als een extra lid aan de commissie wordt toege-
voegd om dit werk te verdelen.



24Wielertoerclub Houten ’80

Coördinatie schoonmaak
Wekelijks wordt het clubhuis rond het weekend schoongemaakt. Om de beurt door recre-
anten en toerleden. Twee keer per jaar in het weekend van de wisseling tussen zomer- en 
wintertijd is er op zaterdagochtend een grote schoonmaak. 
De actiepunten voor de kleine en grote schoonmaak staan op de website. De tijdsbelasting 
van de kleine schoonmaak is een uurtje.
De inzet van recreanten is goed geregeld. De inzet van toerleden laat te wensen over.
Henk heeft om de lijst compleet te krijgen toerleden individueel aangeschreven, wat uitein-
delijk een complete lijst heeft opgeleverd. Maar het zijn wel elk jaar dezelfde leden die zich 
inschrijven en dat geeft wat wrijving.
Het gaat om max. 25 toerleden voor de kleine poets van een uurtje en 8 toerleden voor de 
grote poets in voor- en najaar: iedere keer 2 fietsers van 9.00 tot 11.00 uur en twee fiet-
sers van 11.30-12.30 uur voor het schrobben en dweilen van de vloer.
Dank aan de vrijwilligers die deze klus klaarden. 
Op de ALV gaat een lijst rond. Voor het volgend jaar verwachten we dat de lijst soepel kan 
worden opgesteld. 33 toerleden per jaar voor een uurtje moet toch lukken! Vrijwilligers ont-
vangen kort vooraf een herinneringsmail. Soms moeten we wat regelen voor de sleutel.
De schoonmaak door toerleden is een punt voor de ALV. 

Barbeheer
Op verzoek van de gemeente is aandacht besteed aan de campagne ‘geen alcohol voor 
jongeren’ in sportkantines en aan het scheiden van afval. 
De bar mag binnen de gemeentelijke vergunning open zijn tot een uur na een sportactivi-
teit, onder beheer van een clublid in bezit van een ‘horecacertificaat’.
In de keukenla liggen kopieën van de huidige certificaten. Naleving is nodig.
Dat certificaat is eenvoudig te verkrijgen via de website https://www.nocnsf.nl/iva Een 
kopietje in de witte map Beheer in de linker keukenla en klaar is kees. Iedere toerleider zou 
ons inziens moeten zorgen voor een persoonlijk certificaat in het clubhuis.

Bijlage 1 Bestuurssamenstelling 2018
Rooster van aftreden bestuur WTC Houten ’80 per januari 2018:

Aftredend en niet herkiesbaar
Voorzitter  Kees Keuzenkamp

Tussentijds aftredend
Ondersteunend lid recreanten Loes Steenbrink

Voordracht  bestuursleden WTC Houten ’80 voor 2018:
Voorzitter Erik van Vliet, vanaf medio 2018
Algemeen Lid (recreanten) Vacature 
Samenstelling bestuur 2018  Jaar van aftreden:
Voorzitter Kees Keuzenkamp/Eric van Vliet   2018/2021
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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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Algemeen lid (recreanten)/
vicevoorzitter Marijke Oosterbaan 2020
Secretaris Erik Beek 2019
Penningmeester Jos Bekker 2020
Algemeen lid (toerleden) Frank van Ierland 2019
Algemeen lid (recreanten) Vacature 2021
Algemeen lid (media) Jan Berlang 2020

Voorstel aan de ALV om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen door een tweede bestuurs-
lid recreanten in te stellen en de coördinatie van de media van de secretaris te verschuiven 
naar het bestuurslid media.

Artikel 9.
Het bestuur kent de volgende functies:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid beheer, bestuurslid toerleden, bestuurslid 
media, twee bestuursleden recreanten.

Bijlage 2 Wijziging Huishoudelijk reglement 
Taakverdeling bestuur

Artikel 9.
Het bestuur kent de volgende functies: Voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 algemeen 
bestuursleden (toerleden) en 2 algemeen bestuursleden (recreanten).

Artikel 9.2 De secretaris:
• verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergaderingen
• voert de correspondentie namens de vereniging
• voert de ledenadministratie
• beheert het archief van de vereniging
• draagt zorg voor het clubblad en de website.

Artikel 9.4a Het bestuurslid media:
• draagt zorg voor het clubblad en de website.

Vervoersregeling

Artikel 16. Toerritten en recreantenritten
• deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens door de
• vereniging georganiseerde ritten
• deelnemers accepteren leiding van de toerleider cq voorrijder
• deelnemers melden zich af bij de toerleider cq voorrijder als zij tijdens de rit de
• deelname staken
• deelnemers aan door de vereniging georganiseerde trainings- en toerritten zijn
• verplicht een valhelm te dragen. De toerleider heeft het recht een toerlid die geen
• helm draagt, van deelname aan de toerrit uit te sluiten.
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• deelnemers aan door de vereniging georganiseerde evenementen waarvoor vervoer per 
auto noodzakelijk is dragen bij aan de gezamenlijke reiskosten op basis van de regeling 
Reiskostenverdeling bij evenementen, zoals gepubliceerd op de website bij toerritten. 

Overzicht van de Bestuurscommissies 2018

Kascommissie
Martin Janmaat (treedt af), Cor van Angelen en Ron van Rosmalen

Recreantencommissie
Marijke Oosterbaan (coördinator), Leny Korving, Gerry Bijsterbosch, Lidy Middelweerd, Ria 
Wieman

Toercommissie
Frank van Ierland (voorzitter), Hennie Wilkes, Jeroen Piket, Marcel Embregts

Commissie Beheer
Ton Mulders (coördinator), John Schreurs, Herman van Rooijen, Henk Aanstoot, Stien van 
der Hoeven, vacature inkoop

Commissie Mediabeleid 
• Voorzitter: Jan Berlang
• Clubblad (redactie + opmaak): Hans Schoolderman, Andrea van Mil,
• Aanjagers clubbladstukjes: Rob Grift, Tanneke Brouwer-Popkens (deze laatste vanuit 

Recreanten)
• Drukker: Geert Visser, Office-care
• Distributie: Andrea van Mil
• Website: Piet de Boer (beheer), Wiebe Bekker (technisch beheer), René Jansen (WOLA), 
• Advertenties: Bert de Koning, Hans Schoolderman
• Kledingcommissie: Hanneke Wttewaall, Monika van Ierland, René van Aken, Adrie Ber-

lang, Jan Berlang
• Feestcommissie: Peter Maarleveld, Martin Janmaat, Ad Vermeeren. 
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Standplaats Ötz, Oostenrijk 
za 18-za 25 augustus 2018

Inleiding
Naar analogie van voorafgaande jaren willen we niets veranderen aan de zorgvuldig  
ingezette sfeer “alles mag niets moet,”. We hebben ons best gedaan om voor jullie (en ons-
zelf !) een bijzondere fietsweek samen te stellen. Oostenrijk is voor een aantal wel bekend 
als wintersportgebied maar veel minder als fietslocatie. Michaël Baken heeft zich weer 
ingespannen om met veel aandacht voor detail de door Hennie Wilkes ingezette route-op-
ties nader te bestuderen en op te schrijven in een routeboek. Als je dat leest krijg je direct 
zin om af te reizen…. We hebben na onze eerste aankondiging op de website in 2017 al 15 
inschrijvingen mogen ontvangen, maar we willen belangstellenden graag nog de mogelijk-
heid bieden zich alsnog in te schrijven. 
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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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Locatie
Ötz is een klein plaatsje met 2.200 inwoners en ligt aan het begin van het Ötztal in Tirol ,in 
het westen van Oostenrijk . Het is gelegen op ongeveer 55 km ten westen van Innsbruck 
en 30 km boven Sölden (start- en finish-plaats van de Ötztaler Radmarathon). Het ligt op 
de splitsing van 2 dalen waardoor ook de niet-berggeiten goed uit de voeten kunnen. De 
locatie biedt uitstekende opties voor schitterende en afwisselende tochten zowel wat betreft 
hoogtemeters, leuke dorpjes als prachtige natuur. De aftstand Houten-Ötz is met zo’n 865 
km goed berijdbaar in 1 dag.  Voor mountainbikers zijn er mogelijkheden te over. Het lijkt 
ons het beste (net zoals in het Sauerland, Duitsland) een mogelijk initiatief daartoe bij de 
mountainbikers zelf neer te leggen, uiteraard graag in overleg met ons.
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De week 
Zaterdag 18 augustus vertrek met auto’s van het clubhuis in Houten naar Hotel 3 Mohren, 
Hauptstraße 54, 6433 Ötz, Oostenrijk. Rij afstand ca 865km via Eindhoven/Venlo/Koblenz of 
Arnhem/Keulen en over de Fernpass. We rijden zo veel mogelijk met leasewagens. Vergoe-
ding voor verreden kilometers voor de particuliere chauffeurs conform de richtlijnen van de 
WTC.  Gezamenlijk diner in het hotel . Zaterdag 25 augustus vertrek van Ötz naar Houten. 

Routes
Het Routeboek is onze leidende gids voor deze fietsstandplaats. Zoals te doen gebruikelijk 
is het menu aan te passen aan lokale (weers-)omstandigheden, persoonlijke en subgroep 
voorkeuren. Neem je een dag vrijaf van fietsen, ook goed. Er zijn mogelijkheden voor alle 
WTC-niveaus A, B en C, zowel qua snelheid als het parcours. Onderweg komen we gelegen-
heden tegen voor tussenstops en lunch. We bekijken dit tijdens de ritten. Boven op de glet-
sjertoppen is er zeker gelegenheid om de tank bij te vullen. Elke avond is er gelegenheid 
tot delen van de ervaringen van de afgelopen dag en afstemming over de dag die komen 
gaat. Wil je met de MTB op pad, dat kan. Hiervoor kun je zelf de benodigde initiatieven 
nemen.  Het is een ieder vrij om een eigen keuze te maken hoe de dag en de routes zelf in 
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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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te vullen binnen het eerder genoemde motto:  alles mag, niets moet. We denken dat juist 
hier de sleutel ligt om deze week voor een ieder zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Mede 
gezien de borging van veiligheid en saamhorigheid raden we solo fietsen sterk af. Samen 
uit, samen thuis. Ook zullen we per dag bespreken hoeveel toerleiders er nodig zijn mede 
afhankelijk van de ervaring deelnemers, groepsgrootte, aanwezigheid navigatie, route-
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keuze, weersomstandigheden etc. We hebben de routes opgedeeld in een aantal, voorlo-
pige,  categorieën:
•  Rondjes door het Inntal
• Rondjes Inntal met de Kuhtai Sattel
•  Rondjes Landeck
•  Ritten richting Fernpass (naar het noorden)
•  Klimmen naar de top van de col en terug
•  Parcours van de Ötztaler Radmarathon 228km / 5500 hm
•  Suggesties van de chefs

Voorbeeldroute
3a. 87k Rondje Landeck klein RO
https://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=DD381999C86BB91C20977C87179A9CB7.
fe1?fileId=dxecgzyjqqoyivto
De eerste, naamloze, col start na ca 7.5km, even nadat we bij Roppen de Inn zijn over-
gestoken. We klimmen tot 1233m (bij gehucht Gischlewies). Hij is ca 11,5 km lang met 
4,5% gemiddeld. Vergis je echter niet: hij gaat in het begin ook af en toe een stukje naar 
beneden. De laatst 4,5 km zijn dan ook 7,5% gemiddeld. Na de afdaling van ca 6 km gaan 
we naar het hoogste punt van de dag: De Pillerhohe 1559m. De klim start na ca 25km in 
Wenns. Met name de voorlaatste km is met gemiddeld 12.1% erg steil. Steile afdaling naar 
de Inn en verder tamelijk vlak naar Ötz. Suggestie voor pitstop: Gasthof Sonne in Piller (op 
de top van de Pillerhohe)

Gelukkig ook zeer geschikt als fietshotel. In dit prachtige authentiek hotel zijn we meer 
dan welkom. We kunnen we onze fietsen binnen stallen en het knusse hotel heeft een 
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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!



37 De Fietsende Vlinder

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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uitgebreide wellness. De prijzen vallen mee met €50 pp per nacht op basis van HP en de 
gastvrijheid is ook dik voor elkaar.  Zoals heel vaak in de traditie binnen de  Oostenrijkse 
dorpjes is het hotel eigendom van een familie, in dit geval van de familie Haid. Zie desge-
wenst hotelvideo van 2 min 41 s  http://www.hotel3mohren.at/en/hotelvideo

Inschrijving is open t/m zondag 25 maart 
Kosten voor deelname zijn € 350 voor 7 dagen half pension. We gaan uit van € 50-75 voor 
de brandstofkosten, dus reken in totaal op ongeveer € 400-425 voor deelname kosten. 
Inschrijven via de website en betalen kan t/m zondag 25 maart. Daarna dienen we aan het 
hotel het aantal deelnemers en wenselijke kamerindeling door te geven. Betalen van € 350 
om je inschrijving te finaliseren kan op: NL43INGB0004729548 ten name van W.L.L. van 
Run, Houten onder vermelding van “Standplaats Ötz 2018”.

Nadere informatie: 
https://www.wtchouten.nl/toerleden/reiskostenverdeling 
https://www.oetz.com/mountainbiken-radfahren-uebersicht 
http://www.hotel3mohren.at/ 
https://www.oetztaler-radmarathon.com/pro-oetztaler-5500-en
Het kriebelt al bij ons, bij jullie ook? 
We vinden het eigenlijk nu al jammer om deze standplaats maar 1x te organiseren….
Voor nadere info kun je uiteraard contact opnemen met ons: Michael Baken, Hennie Wilkes 
en Wibo van Run. 

Met vriendelijke groet,
Wibo van Run 
Tel +31 6 30 07 16 72 
w.van.run@kpnmail.nl
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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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Februari
 1 Fridolin van der Lecq T
 5 Wim van der Graaf T
 7 Ton  Mulders T
17 Christy  Verkerk T
18 Joke  Brusse R
18 Linda van Rooijen T
19 Fie  Witjes R
19 Maarten  Dekker T
19 Harry  Pronk T
21 Peter de Water T
26 Renee  Musch T
27 Ton van Ginkel T
27 Jeroen  Piket T
28 Arjen  Moree T
28 Tom  Blok T

28 Joost  Buschman R
29 Gerrit  Smeding R
     
Maart
 1 Jon  Nellestijn T
 1 Sonja  Nederpelt R
 3 Frans  Havekes T
 3 Menno van Bohemen T
 6 Sidney  Bleij T
 9 Bjorn  Pallandt T
 9 Ries van Rooijen T
10 Niels  Hund T
11 Remco  Elberts T
12 Lina  Weygerse R
12 Ralph  Jacobs T
15 Marcel  Scheltens T

15 Rudy  Singh T
17 Piet  Moolhuijsen T
18 Leo  Goris T
18 Wim  Witjes R
18 Bart van Wijck T
19 Leon van Iersel T
21 Joost van der Poel T
22 Willeke  Stolk-Jansz R
23 Lucien  Halsema T
24 Mats  Verkuijl T
24 Jannie  Stek R
26 Eric van Trigt T
29 Wim  Jongen T
29 Marcel van Echtelt T
31 Geurt  Breukink T

Verjaardagen

Opgezegd
• Guus Brueren toerlid
• Emmy Alkemade 
• Ans van Oostrom 
• Sjoerd van Geelen toerlid
• Jacques Jochems toerlid
• Edith van den Tempel toerlid
• Maurice Langenkamp toerlid
• Jan van der Kraak toerlid
• Bep de Klein recreant
• Damian Murphy toerlid
• Coby Slooten recreant
• Vincent ter Schure toerlid
• Bas Braam toerlid
• Gerard IJsseldijk toerlid
• Nico Knippers toerlid
• Wiebe Bekker toerlid
• Ilona Paape toerlid
• Riet Weenink recreant
• Mike de Lijster toerlid
• Laurens Gijsbers toerlid
• Ben Smit toerlid
• Roy Cats toerlid

• Anthon van der Horst toerlid
• Gerard Maat recreant
• Loes Steenbrink recreant
• Rien van Es toerlid
• Wil Polman recreant
• Bart van der Burg toerlid
• Coen van der Wind toerlid
• Sven van der Hijden toerlid
• Marck Koolen toerlid
• Arie van Prooijen recreant
• Elly van Leeuwen recreant
• Elly van Pinxteren recreant
• John van Rootseler toerlid
• Cor van Buren recreant
• Jeanne van Buren recreant
• Ronald van Rijnsoever toerlid
• Ruben van der Made toerlid
• Co de Klein toerlid
• Gerrit Hardeveld recreant
• Bep Hardeveld-Goedhart recreant
• Arjan Verbree toerlid
• Ruud van der Steeg toerlid

Ledenmutaties tot 10 januari 2018
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