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Van de voorzitter
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een drukbezochte nieuwjaarreceptie op zondag 13 
januari. Een mooie gelegenheid om elkaar weer even te zien in deze donkere, natte en 
koude dagen die niet echt uitnodigen voor lange fietstochten. Zo’n bijeenkomst laat zien 
dat onze vereniging ook een gemeenschap is van mensen die zich met elkaar verbonden 
voelen, naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Fietsen met oog en hart voor elkaar, 
dat kenmerkt de WTC!

Onze club lijkt in veel opzichten ook op een professionele wielerploeg. Uiteraard staan de 
coureurs/wielrenners centraal, maar de toerleiders, voorfietsers en de toercommissie zijn 
nodig om veilig én langs mooie routers van A naar B te komen. En waar zouden de ren-
ners zijn zonder soigneurs die het gebouw beheren en schoonmaken, de bar bevoorraden, 
kleding uitgeven en zorgen voor hapjes en versiering. Taken die vaak achter de schermen 
plaatsvinden, maar oh zo belangrijk zijn. Denk ook aan de sponsors die er met hun bijdrage 
voor zorgen dat we over een clubblad, een website en betaalbare clubkleding kunnen 
beschikken. Aan een nieuw tenue voor 2020 wordt al hard gewerkt. En ten slotte hebben 
we ook een ploegleiding, in de vorm van een bestuur, met oog voor zaken als financiën, 
ledenadministratie, huisvesting, relatie met de gemeente en langetermijnvisie.

Net als professionele wielrenners kijken wij ook uit naar het nieuwe seizoen. Welke tochten 
gaan we rijden, hoe liggen onze kansen en wat worden onze uitdagingen? In september was 
er nog weinig perspectief, maar inmiddels is er een mooi programma voor 2019 tot stand 
gekomen. Een clubweekend naar de Eifel, standplaats Albertville, NTFU-toertochten zoals de 
Strade Bianchi én een Teutotocht naar Deurne. Daarnaast dragen we als vereniging bij aan 
de Houtens samenleving met de jaarlijkse Hospice-tocht en met de recreanten die oudere 
plaatsgenoten mogelijkheden bieden voor beweging en sociaal contact. En we zijn door de 
gemeente gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Houtense Fietsfeestweek die in juni 
zal plaatsvinden.
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Alles staat en valt met de inzet van leden van de WTC. Ik kijk met een warm en positief 
gevoel naar alle initiatieven die sinds september zijn genomen voor een mooi programma 
in 2019. Georganiseerd door een mix van oude garde en nieuw bloed. Dat geeft vertrouwen 
voor de toekomst! Als iedereen nagaat wat hij of zij kan bijdragen als toerleider/voorfietser, 
soigneur, sponsor, ploegleider of vrijwilliger bij de fietsweek en zich meldt bij de ploeglei-
ding, wordt het vast een prachtig jaar en fietsseizoen!

Eric van Vliet

Van de toercommissie
Weer een nieuw jaar en dus ook een nieuw fietsseizoen in aantocht. En daarvoor wenst de 
toercommissie jullie allemaal het allerbeste en hoopt dat de vele goede fietsvoornemens 
van iedereen ook dit jaar weer allemaal uitgevoerd gaan worden. p 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 wegseizoen gaat weer van start. 
Op zondag 17 maart sluiten we het winterseizoen af met de Boerenkoolrit en op zondag 
24 maart start het wegseizoen met de traditionele Openingsrit. Een week later gaat dan de 
zomertijd in en beginnen de avondritten met op dinsdagavond 2 april de 1e Trainingsrit.

Maar voor het zover is hebben we nog wat te bespreken in het warme clubhuis. Op woens-
dagavond 27 februari staat de ALV gepland en dan komen op 13 maart de (aspirant)toer-
leiders 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.

Op dinsdag 8 januari zijn 30 leden naar de slotavond van de zesdaagse in Rotterdam 
geweest. De vrijkaarten werden vrijblijvend aangeboden door een van de mogelijke 
kledingleveranciers, waarmee de kledingcommissie in gesprek is voor de WTC kledinglijn 
2020-2025.Een mooie ervaring om een dergelijk groot sportevenement van dichtbij mee te 
maken.
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Ook binnen onze fietsclub zullen dit jaar weer enkele meerdaagse evenementen georgani-
seerd worden door clubleden. Op 14-16 juni het clubweekend. Na drie succesvolle edities 
in het Sauerland gaan we dit jaar naar de Eifel. Met 63 inschrijvingen en 60 beschikbare 
bedden zit dit weekend vol. De organisatie zal over de voortgang van de voorbereidingen 
via de website blijven communiceren.
In 2019 staat er gelukkig ook weer een standplaatsweek op het programma. Op 17 augus-
tus gaat de reis naar hotel La Citadelle de Conflans; een voormalige, geheel gerenoveerde 
vesting binnen de stadsgrenzen van Albertville.
Voor deze standplaats zijn nog enkele plekken beschikbaar dus twijfel niet te lang. Uitge-
breide informatie over beide evenementen kan je vinden op de site onder Toercommissie 
nieuws.
Verder lijkt het erop dat er dit jaar weer een Teutotocht komt. Ook hiervoor is een groepje 
leden aan de slag gegaan. Als het allemaal lukt, zal dit Teuto-weekend van 6 tot 8 septem-
ber plaatsvinden.
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 toercommissie als aspirant toerlei-
der!

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

Bestuurssamenstelling 2019

Samenstelling bestuur 2019 Jaar van aftreden
Voorzitter Eric van Vliet 2021
Algemeen lid (recreanten)/vicevoorzitter Marijke Oosterbaan 2020
Algemeen lid recreanten Hanneke Wallenburg 2022
Secretaris Erik Beek 2019 (herkiesbaar)
Penningmeester Jos Bekker 2020
Algemeen lid (toerleden) Frank van Ierland 2019 (herkiesbaar)
Algemeen lid (media) Jan Berlang 2020
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                                   Wielertoerclub  HOUTEN  ’80 
 
 

Agenda	  Algemene	  Ledenvergadering	  WTC	  Houten	  ’80	  -2019	  
Te	  houden	  op	  woensdag	  27	  februari	  2019	  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	  28	  februari	  2018	  
Het	  verslag	  van	  de	  ALV	  2018	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  website	  
	  
4.	  Jaarverslagen	  2018	  van:	  	  
Secretariaat	  
Toercommissie	  	  
Recreantencommissie	  
Beheer	  
Alle	  jaarverslagen	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  clubblad	  
	  
5.	  Financieel	  overzicht	  2018,	  verslag	  kascommissie	  2018	  en	  decharge	  bestuur	  2018	  
Het	  financieel	  overzicht	  is	  vooraf	  digitaal	  beschikbaar.	  Bij	  de	  ALV	  zijn	  afschriften	  in	  hard	  copy	  beschikbaar	  
 
6.	  Samenstelling	  bestuur	  2019	  	  
 

PAUZE	  
	  
7.	  Toekomst	  van	  de	  vereniging:	  toelichting	  door	  de	  voorzitter	  
	  
8.	  Huur	  /	  aanschaf	  clubhuis	  
	  
9.	  Bestuurscommissies	  2019	  	  	  
	  
10.	  Activiteitenplan	  2019	  Recreanten	  –	  Toelichting	  door	  de	  recreantencommissie.	  
	  
11.	  Activiteitenplan	  2019	  Toerleden	  –Toelichting	  door	  de	  toercommissie	  
	  
12.	  Begroting	  2019	  en	  contributie	  2019	  
De	  begroting	  2019	  en	  het	  voorstel	  voor	  contributie	  2019	  zijn	  vooraf	  digitaal	  beschikbaar.	  Bij	  de	  vergadering	  zelf	  zijn	  
afschriften	  beschikbaar.	  
	  
13.	  Rondvraag	  
	  
14.	  Sluiting	  
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Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Houten 
’80, 28 februari 2018

Aanwezig: 47 leden: Kees Keuzenkamp (voorzitter), Marijke Oosterbaan  (algemeen lid 
recreanten), Jos Bekker (penningmeester), Jan Berlang (algemeen lid), Erik Beek (secreta-
ris), 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 Middelweerd, Andrea van Mil, Gerard Mocking, Thea Nieuwenhuizen, Ad Nieuwenhui-
zen, 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, Engelien 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
Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2017 en de staat 
van baten en lasten over het boekjaar 2017.
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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 
jaarlijkse 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 
financiën 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 Jan-
maat.

6. Bestuurssamenstelling 2018
Loes Steenbrink treedt af als ondersteunend lid recreanten.
Het bestuur stelt voor om, mede gezien het toenemende aantal leden van de recreanten-
afdeling 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 2019expliciet onder de aandacht van de 
ALV en verzoekt de leden na te denken over een mogelijke opvolger.

Vanwege de snelle voortgang van de vergadering vervalt de pauze.
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Beleid  en Activiteitenplan 2017 bestuur algemeen

7. Toekomstige ontwikkeling van de club
De scheidend voorzitter maakt de algemene ledenvergadering deelgenoot van enkele 
bespiegelingen. Het stemt tot vreugde dat de club goed functioneert. De ruggengraat van 
de vereniging zijn de ritten met toerleider op dinsdagavond, donderavond en zondagoch-
tend. 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 
toerleden 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 vereni-
gingsvorm lijkt af te nemen.
Het lijkt verstandig om op korte termijn een werkgroep te benoemen om mogelijke oplos-
singen aan de hand te doen

8. Wijziging huishoudelijk reglement: Vervoersregeling

Het bestuur stelt voor om de toepasselijkheid van de Vervoersregeling op te nemen in arti-
kel 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 
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recht om mensen uit te sluiten van de vervoersregeling of de verrekening aan te passen. 
Uitzonderingen 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 vervoer-
middel 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. Opvol-
ger 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. 
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11. Activiteitenplan 2018 recreanten
Toelichting Marijke
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 donderdag-
avond.
Er zullen drie verlengde zondagsritten worden gehouden.
De A-groep rijdt zonder vastgestelde toerleider. Zij starten op hetzelfde tijdstip als de 
andere groepen.
Op woensdagochtend 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 
Toercommissie 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 zon-
der positief saldo.

Contributie 2018 (blijft gelijk aan die van 2017)
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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,-

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.
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Overzicht van de Bestuurscommissies 2019
Kascommissie: Cor van Angelen en Ron van Rosmalen (treedt af)

Recreantencommissie:  Marijke Oosterbaan (coördinator), Hanneke Wallenburg, 
Elise Haan, Leny Korving, Gerry Bijsterbosch, Lidy Middel-
weerd, 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,
 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, 
Tiemco Bolt, Adrie Berlang, Jan Berlang

Feestcommissie: Peter Maarleveld, Martin Janmaat, Ad Vermeeren. 

Jaarverslag recreanten 2018
Aan het eind van dit fietsjaar hebben we 80 leden. De recreanten zijn blij met een aantal 
enthousiaste nieuwkomers, die bijna elke week mee fietsen. Met de speciale ritten, zoals 
dagtochten, fietsen we in clubkleding, ook als we 1 keer in de maand fietsen op zondag. 
Met de korte groep, die 30 km fietst,  fietsen er gemiddeld 15 mensen mee. De lange groep 
fietst 40 km, waaraan gemiddeld 25 fietsers mee doen.
De fietsregels hebben we iets aangepast, de lange groep fietst voor de veiligheid vaker ach-
ter elkaar. De fietsregels staan op de website.
De meerderheid heeft een elektrische fiets, maar gelukkig past iedereen zich aan, zodat de 
mensen zonder ondersteuning goed mee kunnen fietsen. Jammer genoeg hebben 2 mensen 
een fietsongelukje gehad en zijn aan de beterende hand.
Niet iedereen fietst actief mee, maar geniet wel van de sociale activiteiten, wat voor ieder-
een heel belangrijk is. Ze blijven dus lekker lid.
We startten het nieuwe fietsseizoen op 2 maart en 11 maart aten we lekker mee met de 
boerenkool rit. 23 maart hadden we een lunch bij Jonkheer de Ram waaraan 42 mensen 
mee deden. Natuurlijk reden we weer mee met de Gouwe Ouwe en de Koningsrit. Ook de 
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kersenrit mocht dit jaar niet ontbreken.
We hadden dit jaar weer een aantal dagtochten, waarvan 1 in mei , juni, augustus,  sep-
tember en oktober. We fietsten, zoals alle jaren, de fiets 3 daagse in juli.
Op maandag 14 mei vertrokken 29 mensen voor een midweek naar Voorthuizen. Een aantal 
fietsten de 60 km erheen. De anderen regelden het samen rijden met auto’s. We hadden 
schitterend weer, met mooie dagtochten. Het waren prima huisjes en het eten was echt 
super verzorgd. De gezelligheid was natuurlijk heel belangrijk, daar zijn wij goed in.
Begin augustus hadden we na afloop van het fietsen een High Tea in het clubhuis. Het grote 
aantal deelnemers was lovend over de  goed georganiseerde en erg lekkere maar vooral 
gezellige middag.
De sluitingsrit voor alle leden van WTC Houten was half september en werd afgesloten met 
een heerlijke BBQ. De recreanten zorgden natuurlijk weer voor overheerlijke salades. In 
september was ook de ‘Ride for the Hospice’. Wat jammer dat de regen met bakken uit de 
hemel kwam.
Half oktober sloten we de dagtocht af met pannenkoeken bij ‘Tante Truus’ in Houten. Er 
aten 52 mensen mee en iedereen genoot van de goede en vriendelijke bediening. De sfeer 
zat er weer goed in. Voor de recreanten is het belangrijk dat er na afloop altijd tijd is voor 
gezellig samen zijn. Daarom is de laatste rit altijd met nazit, een drankje, kaas, worst en 
wat er verder op tafel komt.
De hele zomer hadden we goed weer, wat fijn is als je fietst. Daarna start het winter sei-
zoen.In de winter fietsen de bikkels gewoon door. Regelmatig zijn dat er rond de 16. We 
lunchen onderweg en vertrekken om 11 uur vanaf het clubhuis. We zijn blij dat we veel 
vrijwilligers hebben voor o.a. het schoonmaken, het uitzetten van routes door de voorfiet-
sers en alle andere bijkomende taken. De ritten die we hebben gefietst zijn terug te vinden 
in ons clubblad. Fijn dat er leden zijn die af en toe een stukje schrijven.

Vrijdag 14 december hebben we ons kerstfeest. Dit jaar gaan we naar het Wapen van Odijk. 
Er gaan weer veel mensen mee, waarvan natuurlijk een aantal op de fiets. Ook de versie-
ring van het clubhuis wordt dit jaar weer door de recreanten geregeld.
We zijn heel blij met zoveel actieve leden waar we altijd een beroep op kunnen doen.

Namens de commissie Marijke en Leny

Jaarverslag van de toercommissie 2018
De toercommissie bestaat uit vier leden en de samenstelling is in 2018 niet gewijzigd. 
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 en 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 
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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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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.
In de aanloop naar het buitenseizoen verzorgde Plieger Sport op 7 maart een interessante 
Informatie avond in ons clubhuis. Marco Luijten besprak uitgebreid de voor- en nadelen van 
velg- en schijfremmen. Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Arjan Sterk vertelde 
hoe een goede bikefitting wordt uitgevoerd, waarbij er naar gestreefd wordt om lichaam en 
racefiets een te laten worden.
Op 14 maart zijn we met de toerleiders bijeen geweest voor de jaarlijkse toerleidersavond. 
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. De gemaakte afspraken zijn gepu-
bliceerd op de website onder Toercommissie nieuws.
Vier studenten van de Hogeschool Utrecht hebben in het voorjaar onderzocht hoe het toer-
fietsen in onze club veiliger gemaakt kan worden. Hun onderzoeksrapport is terug te vinden 
op de website onder BESTUUR | BESTUURSZAKEN.
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 derde editie van het Sauer-
land-weekend, de eerste editie van Mendig-Budel en de standplaats Oetz in Oostenrijk. Het 
is dit jaar helaas niet gelukt om een Teutotocht te organiseren.
De Hemelvaartsrit werd ook dit jaar in retro-stijl verreden en op 8 april hebben 18 leden 
deelgenomen aan de leerzame Henk Lubberding clinic.
De Sluitings/BBQrit werd culinair opgeluisterd door de keukenmeesters die de club rijk is.
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 2017-2018 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken, gra-
velbiken, wegfietsen, hardlopen en spin-arrangementen. Sinds kort beginnen alle zondagse 
winterritten om half 10.
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 niet te groot 
zijn. 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 tekort aan toerleiders. Het hebben 
van voldoende toerleiders, die een en ander in goede banen leiden blijft daarmee toppriori-
teit.
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.
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De toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland (voorzitter), Jeroen Piket en Hennie 
Wilkes 

Jaarverslag secretariaat
In 2018 is Kees Keuzenkamp als voorzitter opgevolgd door Eric van Vliet.
De vacature voor een bestuurslid recreanten wordt bij de komende Algemene LedenVerga-
dering opgevuld.
Er is in de ledenadministratie een veld gekomen voor een “noodnummer”, vooralsnog alleen 
voor recreanten. De meeste recreanten hebben het nummer van een familielid of vriend 
opgegeven.
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) noodzaakte het bestuur om het 
privacy beleid van de club goed tegen het licht te houden. Onder de bezielende leiding van 
Kees Keuzenkamp is de club AVG bestendig geworden.
De eerste voorbereidingen voor de aanschaf van nieuwe clubkleding worden gemaakt door 
de kledingcommissie. Er is contact gelegd met de huidige sponsors over verlenging van hun 
contract.
Helaas moest de bloemist in 2018 weer meerdere boeketten bezorgen voor gevallen ren-
ners, enkele van wie overigens buiten clubverband onderuit gingen.

Ledenadministratie
In 2018 zijn er minder ledenmutaties geweest dan in 2017. Er kwamen 33 leden bij, 30 
leden hebben opgezegd. De gemiddelde leeftijd van de toerleden is stabiel, de recreanten 
zijn gemiddeld zelfs een jaar jonger geworden. Het bestuur is een keer bij elkaar geweest 
om een visie op de toekomst te ontwikkelen, waarbij met name gekeken zal worden hoe de 
club aantrekkelijk kan blijven voor jongere toerleden en recreanten.

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
2018 330 250 225 25 54 80 12 68 74
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Een leeftijdsoverzicht van november 2018
 
 Toer Recreanten  
Leeftijdsgroep m v m v  
21-30 7 0 0 0  
31-40 16 3 0 0   
41-50 53 5 0 0   
51-60 85 9 0 2   
61-70 52 8 4 20   
71-80 12 0 5 33   
81-90 0 0 3 13   

Erik Beek, secretaris

Standplaats Albertville, 17 tot 24 augustus 2019
Ook dit jaar wordt er voor de toerleden weer een standplaats georganiseerd!

Zoals gebruikelijk vertrekken een aantal toerleden aan het einde van de zomervakantie 
naar het buitenland, om daar met elkaar een week in de bergen te gaan vanuit een centraal 
gelegen fietshotel. Hennie, Roy, Hanneke en Ton hebben hiervoor dit jaar een rustig en mooi 
gelegen hotel gevonden in Conflans, een gehucht binnen de stadsgrenzen van Albertville. 

Albertville, in de Franse Alpen, ken-
nen jullie allemaal van de Olympische 
winterspelen in 1992. Rondom deze stad 
zijn er in de winter vele wintersport-
mogelijkheden met prachtige pistes en 
in de zomer uitstekende wandel- en 
fietsmogelijkheden. De stad Albertville 
ligt in het dal van de Isère en de l’Arly, 
vlakbij het meer van Annecy. Het is 
omgeven door een mooi Alpengebied 
met rustige fietswegen. Naar het oosten 
ligt het massief van de Mont Blanc, naar 
het zuiden het bekende skigebied van 
Val-Thorens, naar het westen loopt het 
dal naar Aix-les-Bains en in het noorden 
ligt het meer van Annecy.

We hebben 23 fietsroutes gemaakt voor 
de zes fietsdagen die we daar verblijven. 
Alle routes  vertrekken vanuit het hotel, 
iedere dag naar een ander fietsgebied 
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met steeds de keuze uit één of meerdere 
korte, middellange en lange routes. De lange 
routes hebben 3.000-5.000 hoogtemeters, 
middellange routes 2.000-3.000 hoogtemeters 
en korte routes 1.000-2.000 hoogtemeters. Er 
zijn ook goede mogelijkheden voor een wan-
del- of rustdag in de omgeving van de Mont 
Blanc of Annecy. 
Wie heeft er geen zin in een rondje om het 
meer van Annecy, een prachtige tocht naar de 
Cormet de Roselend of een lange rustige klim 
naar Val-Thorens! Er zijn veel lange klimmen, 
zoals de Col de la Madeleine, maar ook korte 
klimmetjes zoals de Tamié, de Forclaz of de 
Arpettraz. Je kunt kaartjes van de ritten en 
vele hoogteprofielen vinden in het routeboek 
dat op de website staat. Te zijner tijd zorgen 
we voor goede GPS-routes.
De uitvalsbasis van deze week is dus het historische Conflans, waar we verblijven in het 
rustig en mooi gelegen 3* hotel La Citadelle de Conflans (www.vacances-ulvf.com/nos-villa-
ges/la-citadelle-de-conflans). De eigenaar van het hotel wil al in januari financiële garantie 
voor het aantal deelnemers. Daardoor konden we wel de prijs laag houden voor overnach-
ting met halfpension maar vragen we de toerleden wel vroegtijdig deze vakantie in te plan-
nen en vooraf te betalen. De kosten zijn € 385 per persoon voor een week als je een kamer 
met een ander deelt. Het vervoer erheen is niet inbegrepen. 
Het concept routeboek is klaar en is te vinden op de website onder ‘inschrijving ritten’ of op 
het forum onder ‘meerdaagse ritten’. Schijf je snel in. Vragen? Bel Ton, 06 19472241

Hennie Wilkes, Roy Jaspers, Hanneke Wttewaall en Ton Mulders

Recreantenverslagen vanaf 26 oktober 2018
Vrijdag 26 oktober Korte route Voor de laatste rit dit seizoen, vertrok de korte route met 
maar 8 personen. Riet en Anneke als voorrijders. Het weer was druilerig en koud vandaar 
de lage opkomst. Het voornemen was om naar Hoenderdaal in Driebergen te fietsen maar 
bij het stoplicht voor de oversteek om Odijk in te rijden hadden we al een behoorlijk nat 
pak. We besloten dan ook de route in te korten en linksaf naar het Wapen van Bunnik te 
gaan om daar de koffiepauze te doen. Aldaar aangekomen werden we hartelijk ontvangen 
en konden we de natte kleding even uitdoen. De koffie/thee en warme chocomel smaakten 
prima en buiten kwam net een stortbui over. Toen het weer even droog was hebben we de 
snelste route genomen langs Vroeg. Door het Houtensebos en zo naar het clubhuis. Met 17 
km op de teller was het genoeg voor deze zeer natte dag. In het clubhuis arriveerde al snel 
de lange route zodat we gezamenlijk nog hebben een genoten van een zeer leuke nazit. 
Onder het genot van vele hapjes en drankjes met dank aan degenen die de hapjes weer 
zeer smaakvol hebben verzorgd. De stemming zat er goed in en eenieder ging dan ook weer 
voldaan naar huis. Anneke
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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. € 27,50 pp.

Vrijdag 15 februari met thema: Nieuwe Wereld 
Vrijdag 22 Maart met thema: Nieuwe Wereld

Donderdag 18 April (Paasweekend!) met thema: Heerlijk Italië
Vrijdag 17 Mei met thema: Spanje (én ontmoet Enrique van Real Rubio 

uit de Rioja, Spanje) 
Vrijdag 7 Juni met thema: Duits/ Oostenrijk

Donderdag 11 Juli met thema: Mediterraans
 
PAASProeverij: 18, 19 & 20 April bij ons in de winkel.  
Selecteer mooie wijnen voor het heerlijke PAASweekend bij ons. Eerst proeven 
voorkomt miskopen. Uiteraard met leuke aanbiedingen. Wees welkom!
Blindproeverij: Vrijdag 5 april & Donderdag 20 juni. Geweldig thema. Proef 
wijn zonder beïnvloed te worden. Puur proeven. Ga af op je zintuigen. Boeiende 
en gezellige wijnavond met wijnvrienden. € 30,- pp.

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 -  
E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl 
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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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Lange route De weersvoorspellingen waren 
niet zo best maar om 12.45 was het droog. 
Dus gingen wij met 17 personen de Herfst-
rit doen. Bij de eerste stop trokken wij toch 
maar onze regenkleding aan. Door de bossen 
naar de Notabele in Doorn. Daar kwamen 
we weer op temperatuur. Wij begonnen 
met frisse zin de andere helft van de tocht. 
Allemaal weer de regenkleding aan, waarop 
Gerrit zei laat het maar komen, nou daar 
hadden wij geen klagen over, want het kwam, 
voordat wij Doorn uit waren goot het al. Bij 
Werkhoven zagen wij nog even de zon, maar 
er kwam toch een donkere lucht aan. Daar 
kregen wij ook nog wat regen van mee. Wij 
kwamen lekker nat in het clubhuis aan, daar 
vroeg ik nog, hebben jullie al die mooie Herf-
stkleuren nog gezien?  Nee, dus daarom gaan 
wij die tocht nog een keer overdoen “ Want 
het was niet naar ons zin” In het clubhuis 
sloten wij met alle fietsers het mooie fietssei-
zoen af met een gezellige nazit. Lidy en Janny 

Zaterdag 27 oktober Grote schoonmaak clubhuis Om negen uur stond de koffie klaar door 
Marijke gezet. De schoonmakers kwamen binnen 12 vrouwen en drie mannen. Na de koffie 
nam ieder een taak op zich. Een paar van hen gingen naar boven, anderen naar buiten, de 
keuken in en weer anderen namen de grote zaal onderhanden zo deed ieder zijn werk. Na 
anderhalf uur was het weer gebeurd op de vloeren na. Dat kwam de tour doen dus alles 
weer spik en span daarna. Zo blijf het clubhuis heerlijk fris en kunnen wij er elke vrijdag 
weer van genieten. Gr. Stien

Start Winterritten

Vrijdag 2 november Wij ver-
trekken om 11.00 uur voor onze 
eerste rit in het winterseizoen. 
Het is wonder boven wonder heel 
mooi fietsweer, want de dagen 
ervoor waren pet, nat en koud. We 
hadden een mooie opkomst van 15 
dames en 2 heren en we had-
den er allemaal zin in. Deze keer 
waren er 3 voorrijders t.w. Janny 
en Willeke en Leny was reserve. 
De rit was naar Leidserijn waar we 
heerlijk geluncht hebben bij Res-
taurant Anaflora. Daar stond een 
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lange tafel al kant en klaar voor ons 
gedekt. De broodjes kwamen op tafel 
in de vorm van heerlijke sandwiches 
en iedereen was verrast hoe gezellig 
dat er uit zag, zeker toen er ook nog 
kroketten kwamen en rauwkost. Nadat 
iedereen voldaan was gingen we weer 
terug naar Houten met de broodjes die 
over waren in een doggybac voor thuis. 
Terug in het clubhuis zijn Cathy en 
Gerry Diks nog aangeschoven voor de 
nazit met een glas thee of een borrel. 
Gerry bracht nog slagroomsoesjes als 
traktatie mee i.v.m. haar verjaardag. 
Einde van een geslaagde dag met veel 
lekkers en chapeau voor de voorrijders. 
Dank je wel, Gerda.

Vrijdag 9 november Omdat we deze 
middag onze vergadering hadden 
vertrokken we nu om 10.00 uur. Het is 
ongelooflijk maar nog steeds bijzonder 
mooi najaarsweer om te fietsen. De 
opkomst was daarom ook heel groot. 
Janny en Lidy hadden een mooie route 
voorbereid. Door het buitengebied naar Nieuwegein en daar de dijk op naar Schalkwijk voor 
de lunch. Op de dijk hadden we bijna geen wind, wat haast nooit voorkomt. Met dit mooie 
weer is het prachtig om over het recreatiegebied en over de Lek uit te kijken. De lunch bij 
De Ram in Schalkwijk was een hele goede keuze en we hadden ruim de tijd om op tijd weer 
in het clubhuis te zijn voor de vergadering. Het officiële gedeelte begon om 14.00uur. Na 
alle belangrijke mededelingen van het bestuur was er nog een korte uiteenzetting van onze 
voorzitter Dhr. Eric van Vliet. Wat leuk van hem om op deze manier kennis te maken met 
de recreanten. Daarna kon iedereen zijn drankje bestellen en kon de Bingo van start gaan. 
Uiteindelijk moet de clubkas ook gespekt worden. Rond 17.30 uur kwam aan alles een eind, 
iedereen ging weer bijgepraat naar huis. Wij kijken nu alweer uit onze volgende bijeenkomst 
op 14 December ons Kerstdiner, dat wordt vast ook weer heel gezellig. Groetjes Gerda.

Vrijdag 16 november Op deze koude, bewolkte ochtend gingen om 11.00 uur 14 fanatieke 
recreanten de 40 km rit fietsen. We fietsten door Castellum, ’t Goy, de Lekdijk, Tull en ’t 
Waal naar Haje’. Daar werden we weer warm en genoten van de lunch. We vervolgden onze 
rit over de fietsbrug, langs De Batterij, het 2e Veld, door de Wayensedijk terug naar ons 
clubhuisje. Daar was weer een voortreffelijk gezellig samenzijn. Een echtpaar in ons midden  
was deze maand 50 jaar samen en trakteerde ons op gezonde hapjes. Kortom dit was een 
bijzonder samen zijn! Lidy
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Vrijdag 23 november Hé wat 
was het héérlijk om vandaag te 
fietsen met 17 personen gingen 
wij via Odijk, Zeist, Austerlitz naar 
Klein Zwitserland om gezellig met 
elkaar te lunchen, het smaakte 
voortreffelijk. Daarna via Bever-
weerd 

naar het clubhuis waar wij met 
elkaar nog wat dronken. Mooie 
tocht Lidy, je moet toch maar op 
stel en sprong de route beden-
ken, knap gedaan, wij hebben er 
allemaal van genoten. 

Vrijdag 30 november Wat boffen wij toch met het 
weer, met 16 personen via Culemborg, Beusichem, 
lunchen bij de Blusser ook dat was weer voortreffelijk. 
En allemaal genoten wij van het zomaar gezellig met 
elkaar 

lunchen en van de route, alles blijft mooi, de Zon, de 
Natuur, de Lucht, de Omgeving. Het gezellig samenzijn 
in het clubhuis. Echt Toppie.

Vrijdag 7 december Deze vrijdag is er niet gefietst 
i.v.m. de weersvooruitzichten voor vandaag, die waren 
niet goed om te gaan fietsen. Wel waren er enkelen 

recreanten om 
11.00 uur aan-
wezig en toch 
even gezellig 
koffiegedronken. 

Vrijdag 14 december Vanmorgen was het koud maar 
de zon scheen en om 11.00 uur gingen 5 recreanten 
fietsen via Werkhoven, de Langroekerdijk, waar men-
sen vrolijk de wilgen knotten. Verder langs de singel 
van Odijk, waar al een dun vliesje op de ijsbaan lag, 
naar het Wapen van Bunnik. Daar werden we weer 
heerlijk warm. Terug door het Houtense bos naar ons 
clubhuis.

Kerstdiner Vandaag was het ook de dag van ons 
jaarlijkse kerstdiner. Deze keer is het niet in ons club-
huis, zoals elk jaar maar in ’t Wapen van Odijk, waar 



29 De Fietsende Vlinder

Martijn v.d. Gun een heerlijk kerstdiner voor ons 
had samengesteld. Maar goed ook, want voor 
deze grote opkomst van 58 personen hebben we 
geen plaats genoeg meer in ons clubhuis. Het 
werd ook deze keer weer georganiseerd door de 
fantastische feestcommissie t.w. Elise, Nelleke, 
Ria en Stien.
De afspraak was, iedereen om 16.30 uur verza-
melen in het clubhuis en kijken wie gaat fietsen 
en wie stapt in de auto. Uiteindelijk gingen er 7 
dames fietsen en de rest reed met elkaar mee in 
auto’s. Het restaurant zag er gezellig uit in kerst-
sfeer en het diner was lekker en goed verzorgd. 
Nelleke en Fie droegen nog een mooi kerstge-

dicht op. Marijke had 
voor iedereen een 
leuke kerstattentie. 
En met een gezamen-
lijk lied 
“I Wish You A Merry Christmas”en ook nog een lekkere traktatie 
van de commissie was dat het einde van een geslaagd kerst-
diner en ging iedereen voldaan naar huis. Namens alle gasten 

heel veel dank aan de feestcommissie. Het was weer goed verzorgd.

Vrijdag 21 december Het weer werkte niet mee vandaag, veel regen vooral rond de mid-
dag en veel wind. Kortom deze dag geen fietsrit voor ons.

Vrijdag 28 december We hebben heerlijk gefietst vandaag met twaalf fietsleden, het was 
deze dag koud en mistig. Marijke fietste voor met Janny, via Wickenburg ’t Goy, langs 
Cothen, de Wijkersloot 
naar WBD. We werden 
vriendelijk ontvangen 
bij De Veldpoort, waar 
onze tweede pauze 
en lunch was, daar 
werden we ook weer 
lekker warm om zo 
onze terugtocht te 
kunnen fietsen. Terug 
via de Langbroekerdijk, 
Werkhoven naar ons 
clubhuisje.
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FysioWorkshop, 
uw (sport)fysiotherapie praktijk

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

datum vertrek start soort voorfietsers afstand
jan 2019
vr 4 jan 11:00  winterrit met lunch  35 km
vr 11 jan 11:00  winterrit met lunch  35 km
vr 11 jan 14:00 clubhuis Winterbijeenkomst
vr 18 jan 11:00  winterrit met lunch  35 km
vr 25 jan 11:00  winterrit met lunch  35 km
feb 2019
vr 1 feb 11:00  winterrit met lunch  35 km
vr 8 feb 11:00  winterrit met lunch  35 km
vr 8 feb 14:00 clubhuis Winterbijeenkomst 
vr 15 feb 11:00  winterrit met lunch  35 km 

Standplaats wees voorbereid op 2019 
Vraag me niet waarom, maar de wintertijd associeer ik vaak met de reclame van 
Paturain ongeveer 5 jaar geleden, waar de bewoners van een klein Frans dorpje zich 
ledig houden met niets, een strohalm tussen de tanden, wachtend op de dingen die 
komen gaan. Opeens zwelt de muziek aan en is er actie want,…. zij komen….., de 
Nederlanders, …ils arrivent les Hollandais, mais… où est le Paturain en opeens is 
iedereen in rep en roer.
Zeker in de maand december met een paar weken last van keel- en hoofdpijn en 
ander malheur voelde ik me net zo’n Fransman, mijn dagen in ledigheid doorbren-
gend…
Tot het moment dat ze weer kwamen, de dubbeldikke nummers van de fietsbladen 
met pakkende teksten als: scoren in 2019, tips voor een topseizoen en profwielren-
ners en wat kunnen we er van leren.
Zo onvoorbereid als het Franse dorpje was voor de komst van de Nederlanders 
hoeven wij niet te zijn, want naast allerlei artikelen over trainen, techniek, afvallen 
en kleding hebben zowel de Nederlandse als de Belgische bladen de traditionele 
Trainings- en voedingsgids 2019 ontzettend veel informatie over fietstrainingen, 
doelen stellen, het trainen van je duurvermogen, conditieverbetering, cadansverbe-
tering, ademhalingsoefeningen en training voor een stabiele houding op de fiets door 
coretraining. 
Deze opsomming doet te kort aan al de verschillende onderwerpen die in de bladen 
aan bod komen, maar in wezen komt het ieder jaar weer veel op het zelfde neer: 
namelijk doelen stellen en trainingsarbeid verrichten al dan niet met behulp van 
trainingsschema’s.
De mensen die op zondagochtend bij Roy Jaspers trainen weten dat Roy met behulp 
van de hartslagmeter iedere zondagochtend een training geeft van minimaal 1,5 uur 
met een bepaald doel: dit kan zijn een training voor het verbeteren van je omslag-
punt, of een conditietraining of een krachttraining of een interval training of een 
combinatie daarvan. 
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En elke zondagochtend vertelt Roy, voordat de trainingshoogmis begint, vanaf zijn trainings-
kansel het hoe en waarom, de achtergronden van een bepaalde training, hoe belangrijk de 
opbouw is en dat je variatie moet aanbrengen in je trainingsschema’s. Het maakt de trai-
ning uitdagender, effectiever en leuker. In de trainingen leer je om de bouwstenen van een 
training optimaal te combineren om zo het gewenste trainingseffect te krijgen. Op zondag-
ochtend zijn de trainingen daarom langer dan het gebruikelijke spinning-uurtje. 

Hieronder heb je een voorbeeld van een training op zondagochtend, in dit geval een 
XXL-training van 2 uur.
Als je dan trouw iedere zondagochtend naar de spinninghoogmis van Roy bent geweest en 
je hebt kennis genomen van al hetgeen in de bladen is vermeld dan ga je sterker en fitter 
het nieuwe seizoen 2019 in. 

Maar waarom?
Nou bijvoorbeeld om je in te schrijven voor de Standplaats Albertville die van 17 tot 24 
augustus was wordt georganiseerd door Roy, Hennie, Hanneke en Ton. Ik ga zelf om allerlei 
redenen niet mee maar ik ken het prachtige gebied en de routes van de vorige standplaats 
en ik moet zeggen dat de organisatoren van editie 2019 daar nog wel wat extra’s aan toe-
voegen. Het hotel Citadelle de Conflans, gelegen op een heuvel in Albertville, waarvoor is 
gekozen ziet er uitnodigender en veel beter uit dan het hotel van de eerste standplaats en 
belooft een prachtig vertrek – en aankomstpunt te worden.

Als je het routeboek doorbladert dan zie je een aantal routes voor de zes-daagse stand-
plaats voor alle WTC-niveaus, A, B en C, zowel qua snelheid als het parcours.
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VLIERWEG 1 (OUDE DORP)  |  HOUTEN  |  030 - 637 27 16  |  WWW.BANIERHUIS.NL

Binnen 1 
werkdag klaar
Snelle fi etsreparaties. Voor 
10:00 gebracht,  zelfde dag klaar!

Gratis 
verzending
Nieuwe fi ets besteld? 
Eigen bezorgservice!

85 jaar 
ervaring
Fietsspecialisten sinds 1932. 
Dat spreekt boekdelen!

8 fi lialen in de
regio Utrecht
De grootste fi etsspecialist 
in de regio Utrecht!

De grootste fi etsspecialist van Midden-Nederland

KOM LANGS 

BIJ BANIERHUIS 

Kom bij Banierhuis voor:
 

 fietshouding

 racefiets volgens meetadvies

 
Onder genot van een heerlijk 
kopje GIO koffi  e 



36Wielertoerclub Houten ’80

Dus zowel voor de klimgeiten als de “anderen” zijn er in 
het routeboek voldoende uitdagingen voorradig. Daar-
naast, ook niet geheel onbelangrijk, wordt een aantal 
suggesties gedaan, onder andere voor een ”step into the 
void”; een uitzichtplatform van glas dat boven een afgrond 
van 1.000 meter hangt. Voor degenen zonder hoogtevrees 
een absolute must lijkt mij.

Een andere mogelijkheid om in 2019 in clubverband naar het bui-
tenland te gaan is het clubweekend Eifel van 14 juni tot 16 juni. 
Volgens mij gaan we voor het eerst naar de Eifel en dit weekend 
is georganiseerd door Frank, Jeroen en Herman. Het was weer te 
lang geleden dat ik bij het clubweekend was, dus ik ben van de 
partij. Het wellnesshotel Eifel ziet er goed uit en ook ruim genoeg 
om de 64 deelnemers te kunnen huisvesten.

Wat ligt er nog meer in het verschiet in 2019?  

Van 7 maart tot 11 maart gaan wij: Geurt, René, Peter de L, Ronald, Jeroen en Freek, naar 
Italië om de Gran Fundo Strade Bianchi 2019 te rijden.
Daniel Bentveld organiseert, voor maximaal 30 personen, in samenwerking met het tijd-
schrift Fiets, een 5-daagse reis naar Siena Toscane, om op 10 maart de 4e editie van deze 
legendarische klassieker te rijden. 

DE GFSB wordt op zondag 10 maart gereden met een aankomst op het prachtige plein van 
Siena, de Piazza del Campo, dat wordt beschouwd als een van Europa’s mooiste middel-
eeuwse pleinen. Voorafgaand een de GFSB zullen we op donderdag en vrijdag 
verkenningsrondjes rijden in de omgeving en op zaterdag kun je nog wat rijden of 
rustdag houden en de start van de profs meemaken, expo bezoeken, startbewij-
zen ophalen, finish kijken op Il Campo of je gewoon zenuwachtig maken voor de 
dag van morgen.

Er zal flink moeten worden getraind om een beetje beslagen ten ijs te komen want ik ken 
de SB op de TV als een zware wedstrijd in het begin van het seizoen, met zicht op blubber 
happende renners in de Toscaanse Heuvels. Waar de profs maar liefst 63 km aan Strade 
Bianchi, of sterrati, voorgeschoteld krijgen zullen wij het moeten doen met ruim 30 km 
gravelstroken. Ik heb het gevoel dat het uitdagend genoeg zal zijn want de Gran Fundo is 
totaal 140 km en vaak regent het in die periode in Toscane.

Afgezien van de gravelstroken en de afstand zitten er nog andere uitdagingen in het 
parcours, namelijk het constante klimmen en dalen waarvan veel klimmetjes met dubbele 
cijfers..15%, 18%. Het venijn zit in de staart want de laatste kilometer voor de finish, als je 
de stadsmuur van Siena bent gepasseerd, volgt een strook met een stijgingspercentage van 
16%. Daarna volgt een scherpe bocht naar rechts, dan naar links en weer naar rechts en 
dan ben je gearriveerd op Il Campo!
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Dat er getraind moet worden is wel duidelijk 
en het is wel erg leuk dat Daniel vanuit wie-
lercafé de Proloog in Amerongen twee keer 
een Pre Ride Gravel training GFSB 2019 
heeft georganiseerd. Zaterdag 12 januari 
was de tweede waarbij Geurt, Rene, Peter 
en ik aanwezig waren. De opkomst was 
enorm, meer dan 40 deelnemers en er werd 
in drie groepen gereden, waarbij Geurt als 
toerleider de honneurs waarnam. 
Het weer was zoals we dat in Siena in maart 
kunnen verwachten: vanaf het moment dat 
we op de fiets stapten bleef het in ver-

schillende gradaties regenen. Het was niet mogelijk om droog te blijven, maar omdat het 
niet echt koud was ging het eigenlijk wel. Ik was dan ook vast besloten om de 80 km rit te 
volbrengen, totdat een van de meefietsende dames het, na 2 lekke banden en 3 kwartier 
wachttijd, genoeg vond en naar huis wilde. Volgens het “samen uit, samen thuis”- principe 
van WTC waren we na 55 km weer bij de Proloog. Na een versterkend bord snert en een 
warme douche was de nattigheid snel vergeten. Maar de route van 80 km moet toch wel 
snel weer een keer worden gedaan.

Het vervangen van een van de banden bleek nogal wat voeten in aarde te 
hebben. Het lukte ook niet om de band goed opgepompt te krijgen. Een van 
de deelnemers had een gadget bij zich, echt zo’n hebbedingetje, in dit geval 

voor het oppompen van een band. 

Het bleek een FUMPA te zijn; ik had hier nog nooit 
van gehoord, maar het werkte wel erg goed, want in 
1 seconde was de band opgepompt. Het leek wel een pitstop bij de 
formule 1 races, zo snel ging dat pompen. Als je de foto ziet denk, kan 
dit wat zijn. 
Ik vraag 
me wel 
af hoe dit 

ding werkt, dat wordt opgeladen 
via een usb poort. Zou het een 
mini-compressor kunnen zijn?

Ik wens iedereen een in alle 
opzichten mooi 2019! Veel 
plezier met het bepalen van de 
doelen voor dit jaar en de plan-
ning van de trainingen!
Fiets en train veilig. 

Joost van der Poel
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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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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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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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 Januari
 1 Mike Gattas T
 1 Niels ten Horn T
 1 Paul Veltkamp T
 2 Ton Terheggen R
 2 Floor Pater - Oskam R
 4 Bas Vermeulen T
 4 Ruud Ackermans T
 4 Janny Prins R
 5 Wibo van Run T
 7 Cor Huffels R
 7 Annemiek van de Rijt T
 7 Peter Visser T
 8 Eric van Vliet T
 8 Tea Mensink T
10 Joop van Wijngaarden R
10 Bas Verboom T
11 Peter van Barneveld T
11 Riet Weenink R
12 Bert Thiery T
17 Cathy van Putten R
17 Gera van Vliet R
18 Taroen Pasman T
18 Kees Keuzenkamp T
19 Riet Smeding R
20 Edy Verberk R
20 Vera Kunne-Bakker R
21 Bryan Bleij T
22 Gerda Kats R

22 Chris Jansen T
23 Wim van den Hoogen T
27 Mark Schriek T
30 Marcel Veerkamp T
30 Karel de Graaf T
30 Eiko Schuurman T

Februari 
 1 Fridolin van der Lecq T
 5 Wim van der Graaf T
 5 Jos van Vliet R
 7 Ton Mulders T
10 Peter Salari T
15 Ria van Ramselaar R
17 Christy Verkerk T
19 Harry Pronk T
19 Fie Witjes R
19 Maarten Dekker T
24 Johan Breedijk R
27 Ton van Ginkel T
27 Jeroen Piket T
28 Arjen Moree T
28 Tom Blok T
29 Gerrit Smeding R

Maart
 1 Sonja Nederpelt R
 1 Jon Nellestijn T
 3 Frans Havekes T

 3 Menno van Bohemen T
 6 Sidney Bleij T
 9 Ries van Rooijen T
 9 Bjorn Pallandt T
12 Ralph Jacobs T
15 Marcel Scheltens T
17 Piet Moolhuijsen T
17 Jesse Graaf T
18 Bart van Wijck T
18 Wim Witjes R
18 Leo Goris T
19 Hanny Pater-Blind R
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 Tjeerd Hoex T
24 Jannie Stek R
26 Eric van Trigt T
27 Janny Gerritsen R
29 Marcel van Echtelt T
29 Wim Jongen T
31 Geurt Breukink T

Verjaardagen

Nieuw
• Paulien Polderman (toerlid, per 1-1-2019)

Opgezegd
• Pascal Somer (toerlid)
• Erik Rijntjes (toerlid)
• Joke Brusse (recreant)

• Martin van Ierland (toerlid)
• Herman Berlang (toerlid)
• Eveline Schroen (toerlid)
• Edwin Groenewold (toerlid)
• Thijs Woudstra (toerlid)
• Jan van Veldhuizen (toerlid)
• Bert Kuitems (toerlid)

Ledenmutaties
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