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Van de voorzitter

Als bestuur moet je zorgen voor allerlei zaken die niets met fietsen te maken hebben, maar 
waar je als vereniging last van hebt als ze niet geregeld zijn, zoals alcolholbeleid, brand-
veiligheid, gezond eten in de kantine, auteursrechten. De afgelopen tijd kwam er weer zo’n 
onderwerp langs: privacybeleid. Om preciezer te zijn: de implementatie van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Voor 25 mei 2018 moeten we dit hebben geregeld. 
Omdat dit onderwerp over de privacy van alle leden én oud-leden gaat wil ik jullie in deze 
column meenemen in de vragen waar we voor zijn komen te staan en welke keuzes we 
daarin willen gaan maken.
De essentie van de privacyregels is dat je als organisatie niet meer persoonsgegevens moet 
vastleggen dan je nodig hebt om je werk te kunnen doen en je moet kunnen uitleggen wat 
het doel van het vastleggen is. Het moet voor iedereen die het betreft duidelijk zijn welke 
gegevens dat zijn en wat je daar precies mee doet. En je moet de gegevens makkelijk 
kunnen inzien en kunnen laten corrigeren. Geen gekke regels, maar als je er preciezer naar 
kijkt, dan is er nog wel wat te beslissen.
Voor de bereikbaarheid van de leden hebben we je naam en adres nodig, en daar horen 
tegenwoordig ook het (mobiele) telefoonnummer en het mailadres bij. Wij hebben adressen 
en telefoonnummers ook op de website voor leden onderling beschikbaar gemaakt, zodat de 
leden elkaar ook makkelijk kunnen vinden. Dit laten we zo, want wij vinden dit noodzakelijk 
voor het doel: elkaar makkelijk kunnen vinden als leden. De mailadressen hebben we niet 
gepubliceerd, maar beschikbaar gemaakt in een mailvoorziening. Uiteraard staan ze wel in 
de niet publieke ledenadministratie, want anders werkt het niet.
Daarnaast publiceren we ook de geboortedata van de leden. Leuk om te weten hoe oud 
iedereen is, maar je kunt je afvragen of we dat niet moeten beperken tot de verjaardag 
zonder jaar. Feliciteren kan dan nog steeds, en als je echt wil weten hoe oud iemand is dan 
kun je het vragen. Heb je gelijk een goed gesprek. We houden de geboortedatum, net zoals 
het geslacht, wel in de ledenadministratie, omdat we zicht willen hebben op de ontwikkeling 
van de opbouw van het ledenbestand.

Vervolgens komen we bij foto’s. Ook die zijn te beschouwen als persoonsgegevens. Maar ze 
staan ook met een doel op de website. De pasfoto’s op de ledenprofielen maken het mak-
kelijk elkaar te herkennen. En voor een fietsclub is het goed de fietsbelevenissen te delen. 
Foto’s zijn hiervoor, naast stoere verhalen, een prima middel. Dat laten we dus ook zo. Voor 
de digitale presentielijst geldt hetzelfde. Het zijn weliswaar persoonsgegevens, maar voor 
leden die hun fietsprestaties willen bijhouden en laten zien is het een nuttig instrument.
Beveiliging van deze gegevens is natuurlijk wel essentieel. Als de beveiliging van de website 
niet op orde is, dan kun je de gegevens net zo goed direct op internet zetten. Controle van 
de beveiliging leverde op dat onze website aan de meeste veiligheidseisen voldoet (score 
van 70%). We hebben onze leverancier gevraagd om te kijken of hij ook het laatste restje 
zou kunnen gaan regelen - DNSSEC, voor de liefhebbers- . Kwaadwillenden kunnen ons 
webadres kapen, waardoor je denkt naar www.wtchouten.nl te surfen, maar je komt dan op 
een andere site terecht. Vervelend, maar niet onveilig.

En als laatste komen we bij het verstrekken aan derden van gegevens van leden. Dat doen 
we nooit, met één uitzondering: de verstrekking aan de NTFU. Omdat dat onderdeel is van 
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het lidmaatschap heeft deze verstrekking een duidelijk doel en iedereen is er van op de 
hoogte.
Mijn conclusie is dat we in essentie ons privacybeleid wel op orde hebben. Wel moeten we 
nog wat huiswerk doen, zoals een privacybeleid en privacyverklaring op de website zetten. 
Maar dat is voor 25 mei te regelen.
En nu verder gewoon gaan fietsen, want het nieuwe fietsseizoen breekt aan.

De voorzitter

I 

(Wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 16, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens 
artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van 
zijn persoonsgegevens. 

(2)  De beginselen en regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun 
persoonsgegevens dienen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, in overeenstemming te zijn met hun 
grondrechten en fundamentele vrijheden, met name met hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Deze 
verordening beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en van 
een economische unie, alsook tot economische en sociale vooruitgang, de versterking en de convergentie van de 
economieën binnen de interne markt en het welzijn van natuurlijke personen. 

(3)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) heeft tot doel de bescherming van de grondrechten 
en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met verwerkingsactiviteiten te harmoniseren 
en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie te waarborgen. 

4.5.2016 L 119/1 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB C 229 van 31.7.2012, blz. 90. 
(2) PB C 391 van 18.12.2012, blz. 127. 
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van de Raad op 

eerste lezing van 8 april 2016 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van 14 april 2016. 
(4) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, 
blz. 31). 



6Wielertoerclub Houten ’80

Van de toercommissie

Als je naar buiten kijkt kan je er niet omheen. “Het voorjaar komt eraan” en daarmee ook 
een nieuw fietsseizoen dat op 18 maart om 09.00 uur van start gaat met de openingsrit. We 
kunnen terugzien op een geslaagd en gevarieerd winterseizoen op mountainbike, racefiets, 
gravelbike, strandfiets of spinfiets. Ook de hardlopers zijn deze winter op dinsdagavond met 
een vaste groep weer actief geweest.

Om een leuke fietszomer te kunnen plannen is het wellicht handig om het activiteitenplan 
2018 bij de hand te hebben:

De “eigen” ritten: 
•  De zondag-, dinsdag- en donderdagritten met vaste toerleiders blijven in tact.
•  Er komen 3 “Verlengde Zondagritten”. Op 22 april, 3 juni en 1 juli. De A-rijders rijden op 

deze dagen ook verlengde ritten.
•  De A-groep rijdt net als vorig seizoen zonder vaste toerleiders. Routes en toerleiding in 

onderling overleg. De starttijd op zondag is 08.30 uur en er is geen koffiestop.
•  Openingsrit op zondag 18 maart om 0900 uur.
•  Start avondtrainingen: vanaf dinsdag 27 maart om 1900 uur.
•  Henk Lubberding clinic op 8 april. Per auto naar zijn boerderij in Voorst.
•  Jan Mocking Gouwe Ouwe tocht op zondag 15 april.
•  Retrorit Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei.
•  Sauerland-weekend; 22-24 juni (olv Bert, Hanneke en Leon).
•  Standplaats Oetz; 18-25 augustus (olv Hennie, Michael en Wibo). 
•  Laatste trainingsrit op donderdag 6 september.
•  Onder voorbehoud Teuto-weekend naar ……. op 7-9 september (olv …..).
•  Barbecuerit (sluiting zomerseizoen): zondag 16 september.
•  Toertocht Kromme Rijnstreek “NTFU klassieker” op zaterdag 22 september.
•  De maandagavondritten C zonder vaste toerleider. Afspraken via forum.
• de toercommissie heeft de indruk dat er niet meer op maandagavond wordt gefietst. 

Mocht dit niet juist zijn laat het ons dan even weten. Voorlopig laten we deze rit nog 
maar wel even op de agenda. Maar als het op het forum en de digitale presentielijst stil 
blijft rond de maandagavondritten, dan zal hij van de agenda verdwijnen.

•  De koffieritten B/C op woensdag zonder vaste toerleider. Afspraken via forum.
•  Nieuw is het Zaterdagfietsen C/b zonder vaste toerleider. Afspraken via forum.
• Wat is begonnen als een klein app-groepje om te revalideren is uitgegroeid tot een 

groep van 20 leden. De opzet is vergelijkbaar met de koffieritten en er zal C-tempo 
worden gereden.

Ritten “buiten de deur”:
•  Net als vorig jaar geen vast lijstje.
•  Het initiatief voor een rit elders ligt bij de leden zelf.
•  Dus heb je een leuke rit en enkele geïnteresseerden zet het dan op het forum.
•  De toercommissie maakt dan een inschrijflijst en zet je rit in de toeragenda.

Met een opkomst van meer dan 35 toehoorders op de infoavond door Plieger Sport was 
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het clubhuis op 7 maart goed 
gevuld. Eerst stond Marco 
Luijten uitgebreid stil bij de voor 
en nadelen van schijfremmen 
op de racefiets. Vervolgens ging 
Ajan Sterk in op het belang van 
een goede Bike Fitting en wat 
daar allemaal bij komt kijken. 
Het was een interessante en 
leerzame avond.

Aan de vooravond van het 
nieuwe seizoen zijn de toer-
leiders op 14 maart bijeen 
geweest voor de jaarlijkse toerleidersavond. De gang van zaken rond onze ritten is bespro-
ken en daar waar nodig zijn de afspraken aangepast. Ook is in dit overleg het rooster voor 
de toerleiders definitief gemaakt. De actuele afspraken publiceren we op de website.

Wij wensen iedereen een fijn en sportief voorjaar met veel mooie clubritten.

Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Verslag Algemene Ledenvergadering  
WTC Houten ’80, 28 februari 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Houten ’80, 28 februari 2018

Aanwezig: 47 leden: Kees Keuzenkamp (voorzitter), Marijke Oosterbaan  (algemeen lid recre-
anten), Jos Bekker (penningmeester), Jan Berlang (algemeen lid), Erik Beek (secretaris), Frank 
van Ierland (algemeen lid toerleden)

René van Aken, Cor van Angelen, Michael baken, Fred Bleij, Elly de Boer, Piet de Boer, Tiemco 
Bolt, Geurt Breukink, Gerry Bijsterbosch, Marcel Diepstraten, Frans Gijsbers, Ronald Gorter, 
Franklin Heinsen, Henny Hogerhorst, Gerard Huitsing, Monica van Ierland, René Janssen, 
Martijn Kamermans, Elly Kemper, Leny Korving, Peter de Laat, Peter Maarleveld, Lidy Middel-
weerd, Andrea van Mil, Gerard Mocking, Thea Nieuwenhuizen, Ad Nieuwenhuizen, Dennis Odijk, 
Jeroen Piket, Anneke Poll, Harry Pronk, Rina Roefs, Ron van Rosmalen, John Schreurs, Jaap 
Schuurman, Ad Vermeeren, Theo Vernooy, Eric van Vliet, Ria Wieman, Harry van Wijk, Hanneke 
Wttewaal, 

Afwezig met kennisgeving: 13 leden
Riet van Bijlevelt, Fernand van Drenth, Ans Galema-Kiezebrink, Bert de Koning, Henk van der 
Kuijl, Ton Mulders, Simon Plomp, Harrie Pol, Frank van Ramselaar, Annemiek van de Rijt, Enge-
lien van Schaijk, Paul Veltkamp, Hennie Wilkes

1. Opening en welkom
Kees Keuzenkamp opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezige leden van harte 
welkom. 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvragen
Mededelingen: geen
Ingekomen stukken: Rouwkaarten van Ruud Elemans, Willem de Groot
Schriftelijke rondvraag: geen

3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 15-02-2017
Redactioneel: geen
Naar aanleiding van de inhoud: geen

Het verslag van de ALV 2017 is hiermee ongewijzigd vastgesteld met dank aan Erik Beek voor 
de notulen.

4. Jaarverslagen 2017
Secretariaat: geen opmerkingen
Toercommissie: geen opmerkingen
Recreanten: geen opmerkingen
Beheer: geen opmerkingen

5. Financieel overzicht 2017, verslag kascommissie 2017 en decharge bestuur 2017
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Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2017 en de staat van 
baten en lasten over het boekjaar 2017. 

Tussentijdse vragen n.a.v.  de staat van lasten en baten:
Martijn Kamermans stelt een vraag over de te verrekenen korting op de kleding. Jos Bekker 
legt uit dat de totale te verrekenen korting van ongeveer 8500 euro is geactiveerd en in 5 jaar-
lijkse stappen ten laste van het resultaat wordt gebracht. 

De cijfers over 2017 zijn door de kascommissie (Martin Janmaat, Ron van Rosmalen en Cor van 
Angelen) doorgenomen en akkoord bevonden. 
Toelichting door Ron van Rosmalen: de kascommissie is zeer tevreden over de toelichting van 
Jos over de financiële stukken. Het ziet er perfect uit. 
Het balanstotaal bedraagt per ultimo 2017 64.164,40 euro met een eigen vermogen van 
61.648,45 verdeeld over kapitaal 769,61 en reservefonds 60.878,84. Het batig saldo over 2016 
bedraagt 3898,25 euro.
Het verslag is gemaakt en het advies van de Kascommissie is goedkeuring te verlenen aan de 
financiële stukken en het bestuur decharge te verlenen.

De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag finan-
ciën goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen boekjaar 2017.

Harry Pronk wordt door de ALV benoemd in de kascommissie als opvolger van Martin Janmaat.

6. Bestuurssamenstelling 2018
Loes Steenbrink treedt af als ondersteunend lid recreanten.
Het bestuur stelt voor om, mede gezien het toenemende aantal leden van de recreantenafde-
ling om een tweede algemeen bestuurslid recreanten te benoemen. Dit betekent een wijziging 
van het huishoudelijk reglement. De ALV stemt hiermee in.
Kees Keuzenkamp stelt voor aan te blijven tot de slotrit 2018, waarna  Eric van Vliet het over 
zal nemen. De ALV stemt hiermee in. Eric van Vliet stelt zich voor aan de aanwezigen.
Daarmee is de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden voor 2018 als volgt:

Rooster van aftreden bestuur WTC Houten ’80 per januari 2018:
 
Samenstelling bestuur 2018:   Jaar van aftreden:
Voorzitter Kees Keuzenkamp  2018 
Inkomend voorzitter Eric van Vliet  2021
Algemeen lid (recreanten) Marijke Oosterbaan 2020
 (en vice-voorzitter)
Secretaris Erik Beek  2019
Penningmeester Jos Bekker  2020
Algemeen lid (toerleden) Frank van Ierland 2019
Algemeen lid (recreanten) vacature  2021
Algemeen lid (mediabeleid) Jan Berlang  2020

De voorzitter brengt de vacature van secretaris in 2019 expliciet onder de aandacht van de ALV 
en verzoekt de leden na te denken over een mogelijke opvolger.
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Vanwege de snelle voortgang van de vergadering vervalt de pauze.

Beleid  en Activiteitenplan 2017 bestuur algemeen

7. Toekomstige ontwikkeling van de club
De scheidend voorzitter maakt de algemene ledenvergadering deelgenoot van enkele bespiege-
lingen. Het stemt tot vreugde dat de club goed functioneert. De ruggengraat van de vereniging 
zijn de ritten met toerleider op dinsdagavond, donderavond en zondagochtend. Daarnaast is de 
vereniging een plek waar gelijkgestemden elkaar makkelijk kunnen vinden op samen ritten te 
organiseren. Er zijn veel vrijwilligers binnen de vereniging, taken worden door veel schouders 
gedragen. 
Maar de verjonging van de club komt niet echt tot stand. De gemiddelde leeftijd van de toerle-
den stijgt. In 2017 hebben vrij veel jongere leden afgezegd.
Oudere leden zien de vereniging als een vriendenclub, terwijl sommige jongeren de club vooral 
zien als een vorm van fietsdienstverlening. Zij gaan bijvoorbeeld zelden mee om na afloop van 
de rit wat te drinken in het clubhuis.
We kunnen ons er bij neerleggen dat de gemiddelde leeftijd van de leden in 10 jaar tijd is 
gestegen van 48 naar 56. We zouden ook een poging kunnen doen om jongere leden aan te 
trekken.
Mogelijk veroudert de vereniging de komende jaren verder. Jongeren gebruiken eerder social 
media om fietstochten af te spreken. De klassieke functie van een vereniging komt daarmee 
onder druk te staan. De betrokkenheid van de jongere leden bij de huidige verenigingsvorm 
lijkt af te nemen.
Het lijkt verstandig om op korte termijn een werkgroep te benoemen om mogelijke oplossingen 
aan de hand te doen

8. Wijziging huishoudelijk reglement: Vervoersregeling
Het bestuur stelt voor om de toepasselijkheid van de Vervoersregeling op te nemen in artikel 16 
van het Huishoudelijk Reglement.

Uit het Huishoudelijk Reglement
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.
• deelnemers aan door de vereniging georganiseerde evenementen waarvoor vervoer per 

auto noodzakelijk is gaan akkoord met de Reiskostenverdeling bij evenementen, zoals 
gepubliceerd op de website bij toerritten. 

De vergadering gaat akkoord. Martijn Kamermans heeft een vraag over mensen die met zijn 
tweeën rijden en daardoor relatief duur zijn. De organisator van een evenement heeft het recht 
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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.

vrij 20 April Chili/Argentinië, 
vrij 25 Mei Spanje (én ontmoet Enrique van Real Rubio uit de Rioja, Spanje) 

vrij 15 juni Duits/Oostenrijk (én ontmoet Andreas Bickelmaier uit de Rheingau, 
Duitsland)

do 5 juli Mediterraans
 
PAASProeverij: 29, 30 & 31 Maart bij ons in de winkel.  
Selecteer mooie wijnen voor het heerlijke PAASweekend bij ons. Eerst proeven 
voorkomt miskopen! Uiteraard met leuke aanbiedingen. Wees welkom!

Voorjaarsproeverij Makeblijde: 27 Mei
Noteer hem, wordt weer iets bijzonders bij Makeblijde in Houten!
Eigen producenten aanwezig. Mooie nieuwe bijzondere wijnen.

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 -  
E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl 
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om mensen uit te sluiten van de vervoersregeling of de verrekening aan te passen. Uitzonderin-
gen zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie. Mensen die geen overleg plegen mogen 
niet deelnemen aan de regeling.
Rina Roefs stelt voor om het komend jaar de regeling te evalueren. De Toercommissie zal eind 
2018 bekijken of er reden is tot aanpassing.

9. Voorstel opheffen 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 tegen de 1000 euro kosten. De fietskar wordt 
ongeveer één keer per jaar 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. De jaarlijkse kosten van de fietskar zijn gelijk aan de huur van een 
fietskar voor 18 fietsen voor een week. 
Het bestuur stelt voor om de fietskar van de hand te doen, wellicht via Marktplaats. De ALV 
stemt hiermee in. De suggestie wordt gedaan de fietskar via de NTFU aan te bieden aan andere 
verenigingen. Het bestuur neemt dit over.

10. Kees geeft overzicht van de Bestuurscommissies 2018
Kascommissie:  Martin Janmaat (treedt af), Cor van Angelen en Ron van Rosmalen. Opvolger 
Harry Pronk.

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. Een oproep tijdens de Algemene leden-
vergadering voor een vrijwilliger voor de positie inkoop heeft geen resultaat.

Commissie Mediabeleid: 
Voorzitter: Jan Berlang
 Clubblad (redactie + opmaak): Hans Schoolderman, Andrea van Mil,
 Aanjagers clubbladstukjes: Lidy Middelweerd) (vanuit de 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 Berlang, Jan 
Berlang

Feestcommissie: Peter Maarleveld, Martin Janmaat, Ad Vermeeren, nieuw lid gezocht. 

11. Activiteitenplan 2018 recreanten
Toelichting Marijke:
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• De recreanten starten 2 maart met de 30 en 40 kilometer groep. 
• 27 april Koningsrit. 
• 14 mei Midweek naar Voorthuizen.
• In juli een driedaagse toer.
• De recreanten hebben geen probleem om vrijwilligers te vinden voor de schoonmaak.

12. Activiteitenplan 2018 Toerleden
Toelichting Frank:  
Vanaf 27 maart starten de vaste ritten op zondagochtend, dinsdagavond en donderdagavond.
Er zullen drie verlengde zondagsritten worden gehouden.
De A-groep rijdt zonder vastgestelde toerleider. Zij starten op hetzelfde tijdstip als de andere 
groepen.
Op woesndagochtend en zaterdagochtend zijn er ritten zonder vaste toerleiders, en altijd onder 
voorbehoud. Zij starten om 9.30. Afspraken over deze ritten bij voorkeur via het forum.
De status van de maandagavondrit is wat onduidelijk maar Theo Vernooy meldt dat er op 
maandagavond wel degelijk wordt gereden, zonder vastgestelde toerleider.
• 7 maart informatieavond Plieger Sport
• 11 maart Boerenkoolrit
• 18 maart Openingsrit
• 8 april Henk Lubberding clinic
• 15 april Jan Mocking Gouwe Ouwe Tocht.
• 10 mei retrorit
• 22-24 juni Sauerlandweekeinde
• 18-25 augustus standplaats Oetz
• 6 september laatste trainingsrit
• 7 tot 9 september onder voorbehoud Teutoweekeinde
• 16 september Sluitingsrit met overdracht van de voorzittershamer
• 22 september Toertocht Kromme Rijnstreek

Wie deel wil nemen aan ritten buiten de deur: graag ideeën op het forum zetten. Via de Toerco-
missie kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden van de digitale inschrijving op de website.

13. Begroting 2018 en contributie 2018 (Toelichting door Jos Bekker)
Begroting:
De begroting is conservatief opgesteld. Gestreefd wordt naar een sluitende begroting zonder 
positief saldo.

Contributie 2018 (blijft gelijk aan die van 2017)
Toerleden:

Hoofdlid: NTFU-deel = €35,- en WTC-deel = €32,- Totaal: € 67,-
Gezinslid NTFU-deel = €31,- en WTC-deel = €30,- Totaal: € 61,-
M-lid (=NTFU lid elders) NTFU-deel = € 3,- en WTC-deel = €32 Totaal: € 35,-
M-gezinslid NTFU-deel = € 3,- en WTC-deel = €30,- Totaal: € 33,-
Recreanten:

Hoofdlid NFTU-deel = €35,- en WTC-deel = € 9,- Totaal: € 44,-
Gezinslid NFTU-deel = €31,- en WTC-deel = € 7,- Totaal: € 38,-
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De begroting voor 2018 wordt door de ALV vastgesteld. 

14. Rondvraag
Fred Bleij: Er zijn fietsverenigingen die de leden op zondag verplichten in clubkleding te 
verschijnen. Kees Keuzenkamp wil het niet verplichten maar roept wel op zo veel mogelijk in 
clubkleding te verschijnen. Geurt Breukink zegt dat men redelijk trouw is.

Kees dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
Het eerste drankje na de ALV is traditiegetrouw op kosten van het bestuur.

Sluiting van de vergadering om 21.10 uur.

Volgende ALV  woensdag xx februari 2019

28 februari 2018. Notulist Erik Beek. Verslag dient geaccordeerd te worden door de ALV op xx 
februari 2019.

Een dagje naar het strand
Diverse WTC-ers zijn in de voorbije winter op het strand actief geweest. Op 30 december ging 
het er heel heftig aan toe bij de Pier tot Pier Beachride in Scheveningen. Heen met 40+ en 
terug ternauwernood 12 km/h.
De fietsers op de foto maken het goed, we hebben ze begin maart nog gesproken bij het NK, 
dat onder zonnige lenteomstandigheden werd verreden. Want zo is strandfietsen, altijd weer 
anders. Het is raar om nu al uit te kijken naar de herfst, maar dan mogen we weer!

Jeroen Piket
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Verslagen Recreanten Winterritten
Vrijdag 19 januari Met 10 recreanten vertrokken we vanaf ons clubhuis, richting Wickenburg 
`t Goy, waar ineens een waterkip onze weg overstak. Riek viel maar had gelukkig geen letsel! 
We gingen weer verder naar Werkhoven, Cothen, Wijk bij Duurstede. Daar lunchten we bij 
De Gouden Leeuw. De lunch was lekker maar het was er niet warm. Marijke zei dat tegen de 
beheerder en daarna  werd de temperatuur verhoogd. Heerlijk was dat. Buitengekomen had 
Joost een lekke achterband, ernaast was een rijwielzaak en kon Joost zijn band weer gerepa-
reerd worden, hij koos ervoor om alleen terug te fietsen. We gingen terug via de Lekdijk, waar 
het hoge water in de uiterwaarden aanzienlijk was gezakt, terug naar ons clubhuisje. 40 km 
gefietst. Even later was Joost ook weer aanwezig in ons clubhuis. Band gemaakt. 
Houten is weer fietsstad van het jaar 2018 geworden, dinsdag 16 januari is dit bekend 
gemaakt, er was taart in ons clubhuis bij terugkomst. Deze taart werd aangesneden door Cor 
van Angelen van de Fietsersbond.  

Vrijdag 26 januari We vertrokken vanaf ons clubhuis met 13 personen, richting Schalkwijk. 
Langs de Tetwijkseweg waren veel bomen ontworteld door de storm van de week ervoor. Ze 
lagen nog over de sloot langs de spoorrails. De pont over naar Culemborg, de Lekdijk naar 
Beusichem. Het water in de Lek was gezakt. Bij de Blusser hebben we heerlijk geluncht. Terug-
gingen we over de pont in Beusichem, langs de sluizen over het Amsterdam-Rijnkanaal richting 
Cothen, Werkhoven, `t Goy terug naar ons clubhuisje. 40.5 km gefietst.

Vrijdag 2 februari Met 7 personen gaan wij met een omweg naar Schalkwijk, Marijke heeft de 
route op knooppunten gezet en wil graag voorfietsen, zodat ze bij Jonkheer de Ram de lunch 
voor 23 maart kan regelen. Wij hebben er gelijk ook maar geluncht, terwijl wij binnen zitten 
schijnt lekker het zonnetje. Op de Hollendewagenweg zagen wij het in Houten regenen, wij 
dachten dat wij om de bui heen fietsten, maar kregen er toch nog een beetje van mee. Bij het 
clubhuis nog wat gedronken Lidy Gerry en Willeke kwamen ook nog even. Gr Janny P.

Vrijdag 16 februari Met 12 personen gaan Ineke en ik met prachtig zonnig weer via de fiets-
brug naar Nieuwegein onder de snelweg door bij de put van Weber rechtsaf richting de Meern 
daar door wat straten waar ik vroeger op straat speelde, naar het Maxima park waar wij bij 
Anafora heerlijk hebben geluncht. Daarna over de Meernbrug langs het Amsterdam Rijn Kanaal 
naar Houten. Waar ook weer Willeke, Gerry, Lidy, Riet en Gerrit er gezellig bij kwamen zitten 
om met elkaar nog wat te drinken. H. Gr. Janny P.

Vrijdag 23 februari We zijn met 9 pers gestart  Er was een koude en harde wind. Het was 
heel pittig op het Oostrumsdijkje zeker voor de fietsers zonder ondersteuning petje af. Via de 
weg met de 7 versmallingen richting Bunnik gereden. Bij Rhijnauwen zijn we naar het pannen-
koekenhuis gegaan om daar met nog 5 andere die nu niet meefietsten gezellig een pannenkoek 
te eten als afsluiting van het winterfietsengebeuren. Degenen die wel gefietst hadden konden 
zich lekker opwarmen. Eenmaal lekker opgewarmd en een volle buik zijn we weer op de fiets 
gestapt. Heerlijk de zon in de rug via Lunetten terug naar het clubhuis.
Daar hebben we gezellig zitten praten met een kopje thee of een glaasje wijn. Uiteindelijk heb-
ben toch nog 32 km gefietst. Gr Riet S. 
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Activiteitenoverzicht recreanten 2018
 datum nr. rit vertrek bijzonderheden  
vrijdag 30 mrt 7 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 06 apr 8 12.45/13.00 uur lange/korte route  
zondag 08 apr 9 10.00 uur zondagsrit (Gouwe Ouwe) clubkleding
vrijdag 13-apr 10 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 20-apr 11 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 27-apr 12 13.00 uur Koningsrit clubkleding
vrijdag 04-mei 14 12.45/13.00 uur lange/korte route  
Donderdag 10 mei 15 13.00 uur Hemelvaart clubkleding
vrijdag 11-mei 16 10.00/13.00 uur 1e dagtocht/middagrit clubkleding
maandag 14-mei 17 9.00 uur clubhuis Voor fietsers midweek vertrek midweek Voorthuizen
dinsdag 15-mei 18 10.00 uur 1ste rit midweek clubkleding
woensdag 16-mei 19 10.00 uur 2de rit midweek  
donderdag 17mei 20 10.00 uur 3de rit midweek  
vrijdag 18mei 21 Terugrit Midweek 12.45/13.00 uur middagrit clubhuis 
kort/lang  
vrijdag 25-mei 22 12.45/13.00 uur lange/korte route  
zondag 27-mei 23 10.00 uur zondagsrit  clubkleding
vrijdag 01-jun 24 12..45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 08-jun 25 10.00 /13.00 uur 2e dagrit (elders)/middagrit clubkleding
vrijdag 15-jun 26 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 22-jun 27 12.45/13.00 uur lange/korte route  
zondag 24-jun 28 10.00 uur zondagsrit  clubkleding
vrijdag 29-jun 29 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 06-jul 30 12.45/13.00 uur Lange/korte route 
Maandag 09-jul 31 10.00 uur 
1e rit driedaagse/  clubkleding 2e rit kerseneten clubkleding
woensdag 11-jul 32 10.00 uur 2e rit driedaagse/ kersen eten clubkleding
vrijdag 13-jul 33 10.00uur 13.00 3e rit driedaagse Lang rit korte rit clubkleding
vrijdag 20-jul 34 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 27-jul 35 12.45/13.00 uur lange/korte route  
zondag 29-jul 36 10.00 uur zondagsrit clubkleding
vrijdag 03-aug 37 12.45/13.00 uur lang/kort aansl. Eten clubhuis clubkleding
vrijdag 10-aug 38 10.00/13.00 uur 4e dagrit/korte middagrit clubkleding
vrijdag 17aug 39 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 24-aug 40 12.45/13.00 uur lange/korte route  
zondag 26-aug 41 10.00 uur zondagsrit clubkleding
vrijdag 31 Aug 42 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 07-sep 43 10.00/13.00 uur Lange/korte route clubkleding
vrijdag 14-sep 44 10.00/13.00 uur 5e dagrit/korte middagrit  clubkleding
zondag 16-sep 45 10.00 uur sluitingsrit/barbecue fietsclub clubkleding
vrijdag 21-sep 46 12.45/13.00 uur lange/korte route  
zaterdag 22-sep 47 11.00 uur Ride for the Hospice clubkleding
vrijdag 28-sep 48 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 05-okt 49 12.45/13.00 uur lange/korte route  
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vrijdag 12-okt 50 10.00/13.00 uur 6e dagrit/korte middagrit clubkleding
vrijdag 19-okt 51 12.45/13.00 uur lange/korte route  
vrijdag 26-okt 52 12.45/13.00 uur sluitingsrit  nazit clubkleding
           

Van WTC naar wedstrijdrijden
WTC-lid Cinta Depondt besloot het wedstrijdrijden te proberen en blikt terug op een eerste 
seizoen pelotons en ploegentijdritten.

Puur fietsen
“Moet jij niet eens wedstrijden gaan rijden?” vroegen verschillende WTC-leden (met ervaringen 
in die richting) mij aan het einde van 2016. Wedstrijden? Werkelijk? Ik had geen idee dus ik 
ging mee naar een trainingswedstrijdje of twee op de Nedereindse Berg, het wielerparcours 
in Nieuwegein. Dat was leuk; ik genoot van de snelheid en het ‘pure’ fietsen: geen paaltjes, 
stoplichten of rottige bochtjes, geen verkeer, alleen het peloton dat eensgezind dezelfde kant 
op suist, en bochten waar je ook met 38 km/u nog goed doorheen kunt. Dus: wedstrijdrijden. 
Doel: maar eens kijken hoe ver ik kan komen.

Referentiekader
De volgende stap was een club zoeken, want voor de meeste races heb je een KNWU-wed-
strijdlicentie nodig, en die wordt alleen verstrekt via verenigingen. Dat werd WV Het Stadion, 
waar net weer een vrouwenploeg opgezet werd. Vanaf begin december een wekelijkse training, 
en vanaf februari starten in de voorjaarscompetitie van het KNWU-district Midden Nederland: 
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wekelijkse wedstrijden op de parcoursen van Nieuwegein, Amersfoort, Veenendaal en Tiel. In 
één klap verandert je referentiekader: van de WTC waar de dames ver in de minderheid zijn en 
ik met mijn toen-nog-geen-veertig jaar behoorde tot de jongere groep die het hardste fietste, 
kwam ik nu in een groep (en een competitie!) met alleen maar meiden die het gewend waren 
om zo hard mogelijk te fietsen, de meesten een stuk jonger dan ik. Opletten en aanpassen!

Trainen
Wat verder nog veranderde was dat ineens alles ‘training’ heette. Voorheen ging ik gewoon 
fietsen, nu bleek er van alles verbeterd te kunnen worden. Bochten om pionnen en op een par-
keerterrein (plus: hoe stuur ik door het gras als ik in de berm terechtkom?), contra-intuïtieve 
oefeningen als met een zwaar verzet naar boven rijden en met licht verzet weer naar beneden, 
zodat je benen als een mallemolen rondtollen. Trainen met hartslagzones en cadans – en die 
laatste moest flink omhoog: “vanaf nu rijd je alleen nog maar op het binnenblad” kreeg ik tij-
dens de eerste training te horen, en wekenlang had ik het gevoel dat ik niet vooruit kwam, tot 
ik sneller leerde trappen. Lange afstanden rijden kon ik al, nu moest de snelheid omhoog. Ook 
moest ik ontzettend wennen aan het intervallen: na iedere bocht hard aanzetten, als een gek 
naar de volgende bocht rijden, even inhouden en dan weer opnieuw…

Koers!
Wegwedstrijden komen in drie soorten. Klassiekers zijn grote, landelijke races met een langer 
parcours op de openbare weg (die door verkeersregelaars voor het peloton wordt vrijgehou-
den!), meestal in één of meerdere grote lussen, zoals de Volta Limburg Classic. Hiervoor schrijf 
je in met een ploeg van 4-6 renners en bij de vrouwen is dat alles door elkaar, van de amateur-
klasse waarin ik rijd t/m de elite die niet onder contract staat bij een profploeg. Dat gaat dus 
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hard en als je niet mee kunt komen, word je ingehaald door de bezemwagen en is het klaar. 
Geen sprake van om die te winnen: meedoen en uitrijden is goed genoeg! 
Criteriums worden ook op de openbare weg gereden maar op een klein afgezet rondje. Klinkers 
en lastige bochten vormen vaak de uitdaging en goed sturen is extra belangrijk. Dat leer je 
alleen door te doen… De derde soort wedstrijd is de ‘rit in lijn’, die gereden wordt op een afge-
sloten wielerparcours. Bij deze twee soorten wedstrijden kan je meestal individueel inschrijven, 
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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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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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al werd er bijvoorbeeld bij het districtskampioenschap slim ploegenspel gespeeld (en moest ik 
dat nog leren). Het gaat bij deze races niet zozeer om een vaste afstand maar om de tijd, bijv. 
‘een uur en twee ronden’. Je kunt ook iets meer een niveau uitzoeken dat bij je past.

De fiets – en alles er omheen
Er komt nog wel wat kijken bij het koersen – alleen een fiets is niet genoeg! Een chip die regis-
treert of je de finish passeert aan je voorvork (hoe verder naar voren, hoe beter…) Rugnum-
mers opspelden blijft een gedoe en niet overal worden de veiligheidsspelden erbij geleverd. 
En voor de klassiekers krijg je ook nog een kaderplaatje, een nummer aan je frame, wat je 
met een speciaal houdertje vast zet. Wist ik veel, de eerste keer – gelukkig had ik nog iets aan 
mijn frame zitten waar eigenlijk een lampje aan hoorde… Clubkleding aan, reepje en gelletje 
in je achterzak, sportdrank in je bidons, hersteldrank in je tas, niet te kort van tevoren eten 
en je handdoek niet vergeten. En niet zenuwachtig worden. Of misschien juist wel een beetje. 
Sommigen zijn doodnerveus; ik kijk het hele circus meestal maar een beetje aan… Zadeltas, 
pompje en fietsbel van je fiets: de klassiekers zijn het domein van volgauto’s en reservewielen; 
bij criteriums en races op parcours is lek gewoon pech, maar ben je nooit te ver van de start 
vandaan om terug te lopen.

Tijdrijden
Bij de vrouwen van Het Stadion legt een aantal zich specifiek toe op tijdrijden: om de minuut 
van start en in je eentje (of met een ploegje) racen tegen de klok. Een heel andere tak van 
sport: niet intervallen maar je kracht zo goed mogelijk verdelen over 12, 21 of 35 km. Individu-
eel vond ik dit verschrikkelijk lastig in het begin omdat er niets of niemand is om je vooruit te 
jagen – maar in de zomer, met een prachtige tijdritfiets te leen, lukte het me toch om met een 
gemiddelde van 38 km/u te finishen. 
Bij de ploegentijdrit doe je het echt samen: starten met 4 (of met 6) en finishen met minimaal 
3 (of 4), samen snelheid houden, krachten verdelen, kop overnemen, en vooral heel stabiel 
sturen zodat je zo dicht mogelijk op elkaar kunt rijden en elkaar maximaal uit de wind houdt. 
Alweer zo’n leertraject waarbij je alles, lijkt het wel, eerst een keer fout gedaan moet hebben 
voordat je snapt hoe het moet. Met drie supersnelle dames mocht ik in september starten op 
het Nederlandse Club Kampioenschap, waar we, te midden van meerijdende profs en in de 
stromende regen, als 9e eindigden: een mooie afsluiting van het seizoen!

Vooruit 
Na een winter waarin ik het veldrijden ontdekt heb en beter heb leren rijden op de baan is het 
nieuwe seizoen inmiddels weer begonnen. Er zit nog een beetje blessure in mijn been en ik 
ben niet zo sterk als vorig voorjaar, maar wedstrijdrijden is nog steeds leuk en vooral aan het 
slimme spel in het peloton blijft me boeien. Er valt nog genoeg te leren, dus ik koers nog een 
jaartje mee!
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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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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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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.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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April
 3 Cor de Boer T
 4 Peter  Broere T
 8 Jan  Mocking T
 8 Dennis  Kokkeel T
 9 Peter  Maarleveld T
 9 Willy  Meijer R
 9 Jos  Bekker T
10 Tiny  Kok R
15 Fred  Bleij T
15 Patrick van Hove T
15 Fred  Dekker T
15 Carel van Velzen T
16 Andre  Boumeester T
18 Arjan van der Wulp T
19 Pieter  Martens T
20 Gerard  Mocking T
21 Peter de Water T
22 Sander  Koning T
24 Trees  Maat R
26 Fred  Voorbrood T
29 Anton  Elberts T

29 Ardy  Notenboom T
30 Stien van der Hoeven R
     
Mei
 2 Gerda  Tersteeg R
 2 Martin van Ierland T
 3 Herman  Esmeijer T
 3 Winfried  Posthumus T
 4 Marcel  Embregts T
 4 Henk  Aanstoot T
 7 Gerard van Rookhuijzen T
 7 Tjitte  Alkema T
 7 Ad  Vermeeren T
 7 Theo  Verstege T
 8 Pieter-Karel  Stokman T
10 Rene van Aken T
11 Ans  Galema-Kiezebrink R
11 Rob van der Lans T
12 Hans  Schoolderman T
12 Adrie  Berlang T
15 Thijs  Woudstra T
17 Kitty  Jansen R

17 Jan  Nijnuis T
17 Bert  Scheepbouwer T
18 Sjaak van Wijk T
19 Jurgen van Haperen T
19 Martijn  Kamermans T
20 Willy  Wagenmans T
21 Christiaan  Hoeflaken T
22 Leny  Jongerius-Mocking R
22 Servje  Somers T
22 Gertruud  Verduijn T
25 Ruud  Coenen T
25 Henny  Stolten R
26 Bert de Koning T
26 Rick van de Kuil T
26 John van Rijn T
27 Marijke  Meijs R
27 Sjaak  Wensveen T
28 René van Kasteel T
31 Rina  Roelfs T
31 Hennie  Wilkes T

Verjaardagen

Nieuw
• Theo Verstege (toerlid)
• Marcel de Leeuw (toerlid)
• Nathalie Moorman (recreant)
• Alma Veenstra (recreant)
• Ingrid Donderwinkel (toerlid)
• 
Opgezegd
• Herman Wallenburg (recreant)

Ledenmutaties tot 10 januari 2018
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