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Van de voorzitter
Wat een prachtige fietsmaand hebben we achter de rug! Het begon met een fantastisch 
clubweekend. De organisatoren Herman, Jeroen en Frank hadden een prima hotel gere-
geld in de Eifel. Een groen en autoluw heuvelgebied in het grensgebied tussen België en 
Duitsland. Het was prachtig fietsweer en we konden naar hartenlust klimmen en dalen. 
En daarna bijkomen op een fijn terras, waar we nét allemaal op pasten. Eten, drinken en 
ontbijt was allemaal top! Wat mij betreft alleen maar hoogte- en geen verbeterpunten. 
Natuurlijk werd unaniem ingestemd met een reprise in 2020!

Even bijkomen was er niet bij, want het Fietsfeest Houten stond voor de deur met een week 
lang fietsactiviteiten. De Mountainbike Trail op maandag bood een verrassende fietstocht 
dwars door de Houtense plantsoenen, achtertuintjes, weilanden en natuurgebieden. Met 
170 deelnemers aan de eerste editie een mooi resultaat voor initiator Peter Broere. En op 
het Rond zag ik dinsdagavond de deelneemsters aan de mindfull cycling clinic van Hanneke 
Wttewaall voorbijfietsen. De familiefietstocht op donderdag was vooral een hoogtepunt voor 
mensen met een beperking, die genoten van hun ritje op de duofietsen. Zondag-ochtend 
mocht ik voor een publiek van een paar honderd Houtenaren namens de WTC fietshand-
schoentjes aanbieden aan de ploegleiders van de Tour de Schalkwijk die de rit over de 
Rondweg openden.
Complimenten aan Peter, Piet, Geurt, Frank en Hanneke en alle andere vrijwilligers die Hou-
ten lieten fietsen en zorgden voor zichtbaarheid van de WTC in de Houtense gemeenschap.
 
Net als tijdens een toertocht, volgde na deze prachtige klim een donker dal. Op 26 juni 
bereikte ons het verdrietige bericht van overlijden van Jan Mocking, erelid van onze club. 
Elders in dit clubblad leest u het In Memoriam, geschreven door Geurt. Op de website 
hebben velen hun herinneringen aan Jan gedeeld. Dat stelde mij in staat om hem tijdens de 
uitvaartdienst namens de club te gedenken. Een clubicoon is niet meer, maar er zijn geluk-
kig nog vele verhalen over Jan te vertellen. 

Na deze intensieve fietsmaand is het nu tijd voor ontspanning. 
Een fijne vakantie allemaal!

Oproep voorfietsers wijkexpeditie
Op 21 september a.s. vindt in Houten een nieuw cultureel evenement plaats: Wijkexpeditie 
Houten Zuid (zie www.uitinhouten.nl) Als publiek maak je - op de fiets - een ruim twee uur 
durende tocht langs drie locaties waar een theaterstuk wordt opgevoerd. De theaterroute 
start en eindigt in Cultuurcentrum Schoneveld. De WTC is benaderd of we voor dit evene-
ment twee maal van zes voorfietsers kunnen leveren. Zij leiden om 12.30 uur en/of om 
17.00 uur een groep deelnemers per fiets van locatie naar locatie. Als tegenprestatie kan je 
natuurlijk zelf ook kijken naar de voorstellingen!

Wie graag wil voorfietsen bij dit unieke evenement, kan zich liefst direct, maar uiterlijk 31 
augustus bij mij opgeven via voorzitter@wtchouten.nl. Dat stelt mij in staat om aan de 
organisatie van de Wijkexpeditie te laten weten of we aan hun verzoek kunnen voldoen.
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Het is weer precies midden in het zomerseizoen dat de toercommissie dit stukje schrijft. 
Even terugkijkend over de eerste helft denken we natuurlijk allereerst aan het fantastische 
Eifel weekend. Na drie jaar hotel Edelweiss in het Sauerland waren we met 55 deelnemers 
voor de eerste keer in het Vulkanhotel in Steffeln. Het bleek een prettige accommodatie te 
zijn met goede verzorging, ondanks onze grote groep. Mede door het goede fietsweer, de 
mooie routes en een hele goede sfeer is het een leuk weekend geworden en voor herhaling 
vatbaar.

Van 16 t/m 23 juni heeft de gemeente 
gezorgd voor een mooi fietsfeest omdat 
Houten de Fietsstad van Nederland is. De 
WTC heeft hier een grote bijdrage aan 
geleverd. Zo heeft Peter Broere een prachtig 
mountainbike trail door Houten ontworpen 
die door vele houtenaren (vaak met kinde-
ren) als zeer positief is ervaren. Wie weet 
wordt deze route de eerste vaste mountain-
bike trail in Houten. 
Ook de fietstocht Eiland van Schalkwijk die 
is verplaatst van woensdag- naar donder-
dagavond vanwege het gevaarlijke(code geel) weer was een succes. Vooral de deelnemers 
met een beperking hebben genoten. Voor hen was er de 10 km route die op tandems en 
duo-fietsen werd verreden. De rol van begeleider werd ingevuld door medewerkers van de 
gemeente en enkele clubleden.
Veel van onze leden hebben geholpen met routes voorbereiden, uitpijlen/pijlen ophalen en 
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inrichting van ons clubhuis als start/finishlocatie en de vele hand en span diensten. Dank 
aan alle leden die hier aan hebben meegewerkt. Mede door jullie is het fietsfeest een succes 
geworden.

Inmiddels zijn drie mooie Verlengde Zondagritten verreden, waarvan de laatste op zondag 7 
juli. Deze ritten bouwen op in afstand en zijn een mooie gelegenheid om je voor te bereiden 
op lange ritten die je misschien in de vakantie hebt gepland. Bovendien geven ze de toerlei-
ders de gelegenheid om eens een mooie route te maken buiten onze bekende regio.

Velen van ons zullen binnenkort gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. 
Daarna staan er nog twee mooie clubevenementen op de agenda. Standplaats Albertville in 
Frankrijk van 17 tot 24 augustus. Met 33 inschrijvingen is de belangstelling groot maar dat 
is niet zo verwonderlijk want Hennie, Roy, Hanneke en Ton hebben een mooi programma 
samengesteld. En dan van 6 tot 8 september het Teutoweekend. Gelukkig is dit oudste clu-
bevenement in 2019 weer terug dankzij Rina,Hanneke, Harrie en Joost. Op vrijdag vertrek-
ken 27 deelnemers op de fiets naar het gezellige Deurne.
Uitgebreide informatie over beide evenementen is te vinden op de site onder | TOERLEDEN 
| TOERCOMMISSIE en klik een of twee keer op volgende.

Wij wensen jullie een fijne zomer en veel veilig fietsplezier toe de komende tijd.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Fietsfeest
In januari 2018 werd Houten verkozen tot dé 
Fietsstad van Nederland. Reden waarom de 
gemeente  gastheer werd voor het Nationaal 
Fietscongres, dat op 20 juni 2019 zou worden 
gehouden. Maar niet zonder dat het college 
van burgemeester en wethouders bepaalde dat 
er een fietsthemaweek voor de inwoners van 
Houten moest komen. Ik reageerde op een 
interne vacature bij de gemeente en voor ik 
het me echt realiseerde, was ik projectleider. 
En dan? Hoe doe je dat? Eén ding was duidelijk: ik kon het niet alleen. Dat was ook niet de 
bedoeling: het moest een fietsweek worden vóór inwoners, in samenwerking mét inwoners, 
maatschappelijke partners en ondernemers.  Het contact met de WTC was snel gelegd. De 
club zou in elk geval helpen met het uitzetten van een fietstocht met verschillende afstan-
den naar het mooie Eiland van Schalkwijk.
Intussen was ik met het Wielerplatform Utrecht de mogelijkheid aan het verkennen om een 
wielerwedstrijd over de Rondweg te houden. Een mooi plan, maar niet reëel. Het toeval 
wilde echter dat de Ronde van Utrecht op 23 juni verreden zou worden. Dat bood perspec-
tief om toch over de Rondweg te fietsen. Frank van Ierland en Geurt Breukink werden bij 
de organisatie betrokken. Zij bedachten een mooie route die via het oostelijke deel van de 
Rondweg liep. Helaas, helaas, ook dit plan bleek te ambitieus. Ons gezamenlijk enthousi-
asme eindigde in de jammerlijke conclusie dat het urenlang (gedeeltelijk) afsluiten van de 
Rondweg té ingrijpend zou zijn en organisatorisch niet haalbaar binnen een tijdsbestek van 
een paar maanden. Frank en Geurt pasten de route aan, waardoor deze uiteindelijk wel via 
Houten ging, maar niet over de Rondweg.
Een ander lid van de WTC, Peter Broere, had via Facebook inmiddels het idee van een Urban 
Mountainbike Trail geopperd: met de mountainbike door Houten, búiten de gebaande (fiets)
paden. Zoiets moet je natuurlijk nooit roepen als de gemeente op zoek is naar mensen die 
willen helpen met de fietsthemaweek, inmiddels Fietsfeest geheten. Gelukkig reageerde 
Peter, verrast door het feit dat 
de gemeente de suggestie niet 
onmiddellijk afwees, positief op 
het verzoek om zijn eigen idee uit 
te werken. In goede samenwer-
king met de gemeente ontwierp 
hij een prachtige route. Diverse 
grondeigenaars bleken bovendien 
bereid medewerking te verlenen. 
Op maandag 17 juni reden maar 
liefst 147 deelnemers, onder wie 
veel kinderen, de uitdagende trail 
van 26 km door en langs de ran-
den van Houten. Zij toonden zich 
bij terugkomst zonder uitzonde-
ring verrast en enthousiast. Hoe 
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mooi zou het zijn als we een blijvende Mountainbike Trail kunnen aanleggen? We gaan er 
ons best voor doen.
Terugkomend op de fietstochten naar het Eiland van Schalkwijk: er had zich een vrijwillig-
ster (Marja Klever) gemeld die graag wilde bewerkstelligen dat mensen met een beperking 
konden meefietsen. Dat was mooi, want dat stond ook op míjn wensenlijstje. Piet de Boer 
en Frank van Ierland bedachten routes van 10, 20, 40 en 60 kilometer. Marja benaderde 
instellingen om hun bewoners te laten deelnemen en de gemeente regelde tandems en 
duofietsen. Op woensdag 19 juni was het zo ver. Of toch niet? Er was code oranje afgege-
ven en de weersverwachting veranderde van uur tot uur. Aan het begin van de middag was 
duidelijk dat we het risico niet konden nemen. We bliezen de fietstochten af. Toen ’s avonds 
het noodweer losbarstte, was ik een soort van opgelucht: we hadden de juiste beslissing 
genomen. Ontzettend fijn dat een collega inmiddels alles had geregeld om de volgende 
avond alsnog te kunnen fietsen en dat WTC-leden alsnog de routes wilden uitpijlen. Het 
aantal van 70 deelnemers was niet indrukwekkend, maar de blije gezichten van de deel-
nemers achterop de tandems en op de duofietsen maakten alles goed. Daar deden we het 
voor! Een activiteit die zeker om herhaling vraagt. 
Eén WTC-lid verdient nog speciale vermelding. Zij meldde zich aan als vrijwilligster voor de 
organisatie van het Fietsfeest. Hanneke Wttewaall toonde als volwaardig lid van onze pro-
jectgroep enorme inzet, had talloze ideeën en organiseerde onder meer een clinic Mindful 
Cycling voor dames. 
Alle WTC-leden die geholpen hebben om het Fietsfeest tot een succes te maken, dank ik 
zeer hartelijk. Wat een fijne samenwerking! Zonder jullie was het zeker niet gelukt om er 
zo’n prachtige week voor de Houtense inwoners van te maken.
Inez Derks
Gemeente Houten
Projectleider Fietsfeest

In memoriam Jan Mocking
Op 26 juni bij de nazit van de WTC koffierit 
bereikte mij het bericht van het overlijden van 
Jan Mocking het Erelid van onze WTC. Jan is 82 
jaar oud geworden. Onmiddellijk gaan dan de 
gedachten terug naar de momenten van en met 
Jan.
In januari 1990 kwam ik met mijn jonge gezin 
naar Houten. Al vrij snel liep ik op het Plein in 
het Oude Dorp. Daar sprak iemand mij aan. Het 
was een korte gezette man met een wielerpetje 
op, die nadat hij de eerste woorden had uitge-
sproken mij verleidde tot de vraag of hij óók 
“van de boerderij” kwam. Zo dat al nodig was, 
was het ijs direct gebroken want wij hadden 
elkaar wel wat te vertellen. Al snel ging het ook 
over het fietsen door zijn inleidende vraag: “en 
jochie wat doe jij voor sport”? Ik zei dat ik in 
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Zwolle veel had gevolleybald en dat ik op mijn 
Koga Myata met Shimano 600 afgemonteerd, 
ook wel regelmatig fietste en dat ik mij juist 
aan het oriënteren was op een nieuwe racefiets 
omdat ik met Pinksteren wel naar LBL wilde. 
Hij stelde zich voor als Jan Mocking en gaf aan 
dat hij, min of meer de enige, toerleider was 
bij de WTC Houten ’80. Dat zij binnenkort een 
nieuw clubhuis zouden gaan bouwen en dat zij 
graag nieuwe leden wilden verwelkomen. En ik 
moest volgens Jan bij “Meirink”, vanaf het Plein 
wees hij me die aan, de hoofdsponsor van de 
club, een nieuwe fiets uitzoeken. Zo kwam het 
dat ik als eerste rit vanuit mijn nieuwe woon-
plaats Houten het eerste weekend van april 
1990, op een nieuwe Concorde (de fiets waar 
naamgenoot Erik toen op fietste) met de WTC 
de Gouwe Ouwe tocht meereed ter gelegen-
heid van de verjaardag van Jan Mocking en Wim Kievit. En passant gaf Jan mij trouwens 
ook adresjes van familie en vrienden om openhaardhout te verzamelen. Jan zorgde ervoor 
dat hij nieuwe leden wierf, door ze gewoon aan te spreken, en dat zij zich, eenmaal lid, ook 
op hun gemak voelden. Zijn kracht was om leden te binden en te boeien.

Jan heeft mij de routes in Utrecht leren ontdekken. Jan nam de toerleiding heel letterlijk. 
Hij fietste altijd voorop en zorgde er dan ook voor dat het tempo tussen 28 en maximaal 30 
lag. Een enkele keer liet hij zich ook 1 of 2 plaatsen terug zakken (later gebeurde dat toen 
hij meer last kreeg van zijn Astma) maar dan riep hij onmiddellijk dat het niet harder dan 
30 mocht gaan. 
Jan reed heel veel. Als je geen boerderij meer hebt noch kind noch partner dan is er al snel 
tijd over. Toen ik hem ontmoette had hij ook net een fietsreis in Nieuw Zeeland gedaan. 
Daar was hij zeer van onder de indruk. Bijzondere eigenschap was nog dat Jan alle ritten 
in een “rittenboekje” opschreef en hij stond dan ook na elke rit klaar om het persoonlijke 
rittenboekje te ondertekenen opdat wij ook de kilometers konden verantwoorden. Wanneer 
Jan alleen fietste dan ging hij stempels halen voor in zijn rittenboekje. In die tijd reed hij 
dan ook de meeste kilometers binnen de club.
Het was ook in die tijd dat Jan nog wel op de boerderij “de Hennesprong” aan de Rietdijk 
woonde. Maar de functie als boerderij was met het nieuwe bedrijfshoofd verhuisd naar de 
Betuwe omdat immers de uitbreiding van Houten Zuid aanstaande was. Jan bleef alleen 
achter op de Hennesprong. Mede omdat de club nog bezig was om het nieuwe clubhuis te 
bouwen, nodigde Jan de leden dan ook uit om de verjaardag bij hem thuis te vieren. In de 
vroege uren werd er dan weer huiswaarts gekeerd om vervolgens om half negen de Gouwe 
Ouwe tocht te rijden. Jan had altijd mooie verhalen over zijn wielerprestaties. In 1999 heeft 
hij zijn laatste LBL gereden. Zijn fysieke gesteldheid ontwikkelde zich zodanig dat hij een 
aantal jaren daarna moest besluiten dat hij geen toerleider meer kon zijn. Hij had last van 
astma en ook zijn hart was niet optimaal. Ik schat in dat dit kwam door het feit dat hij geen 
werkzaamheden op de boerderij meer hoefde uit te voeren. Bijzonder vond ik ook wel dat 
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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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hij aan de club geld leende om het clubhuis aan de Schaft te kunnen bouwen maar het is 
mij ook bekend dat hij wel een keer geld leende aan een lid die een fiets wilde kopen maar 
op dat moment niet helemaal kon betalen. Jan had een groot vertrouwen in zijn medemen-
sen. Anders gezegd zijn WTC was vanaf 1983 zijn leven geworden. Dramatisch was het dan 
ook dat zijn fysieke beperkingen de overhand kregen. Het zwarte gat werd minder diep 
doordat een aantal leden zoals Herman van Rooijen, Bert Scheepbouwer, Johan Breedijk 
en Piet Moolhuizen zeer regelmatig bij hem op bezoek gingen. Dat waardeerde hij zeer. De 
hardloopgroep ging 1 keer per jaar bij hem op bezoek vlak voor Kerst om zowel zijn interi-
eur als zijn tuin te bewonderen in verband met zijn overdadig uitgedoste Kerststallen. Ook 
de nieuwsrubrieken  en de lokale kranten maakten regelmatig melding van zijn Kerstver-
siering. De Mockingritten en de Gouwe Ouwe tocht gingen door. Bij die laatste tocht werd 
er dan ook nog altijd aandacht besteed aan zijn verjaardag en kwam hij na afloop naar het 
clubhuis voor de nazit om zijn verjaardag luister bij te zetten. 
In januari is Jan vanuit zijn huis aan de Eekhoornakker opgenomen in het Houtens Erf en is 
zijn gezondheid verder achteruit gegaan hetgeen afgelopen woensdag leidde tot zijn ster-
ven. Met hem gaat een markant en waardig Erelid van de WTC heen.

Geurt Breukink

Dreiländergiro 2019
“Der legendäre Klassiker” zo noemt de organisatie van de Dreiländergiro dit evenement.
Van mij mogen ze. Al zo’n 25 jaar organiseert men deze cyclo, die op zondag 30 juni werd 
verreden vanuit het Oostenrijkse Nauders (Tirol).

Met mede-WTCer Marcel Reinartz en andere vriend Frank schreef ik me in voor de 120 km 
versie. De 160 km versie was reeds volgeboekt. 
Maar niet getreurd, beide versies hebben als hoog-
tepunt de Italiaanse Stelviopas (2.797 meter hoog, 
in dit geval aangevlogen via Prato) waarna onze 
route via de Umbrailpas prachtig afdaalde naar het 
Zwitserse Münstertal. Vervolgens weer terug naar 
Italië om over de Via Claudia Augusta (een mooie 
fietsroute die deze oude Romeinse Alpenoversteek 
volgt) en Reschenpas weer terug te rijden naar 
Nauders. Al met al een kleine 3000 hoogtemeters.

We waren niet alleen: 3000 deelnemers worden 
er toegelaten. En er was de zon. Weliswaar in zijn 
eentje maar wel krachtig genoeg om de tempera-
tuur tot royaal boven de 30 graden op te stuwen. 
Bij het inrijden op de fraaie Pfundser Tschey de 
dag ervoor had een lokalo ons al gewaarschuwd 
dat de beklimming van de Reschenpas op de 
terugweg van de Dreiländergiro, ondanks de 
“slechts” 545 te overwinnen hoogtemeters, niet 
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mocht worden onderschat. Daar had hij zeker een punt: 15%, meine Güte!
We mogen best tevreden zijn met onze inspanningen, mijn vrienden zeker met hun snelle 
tijden. Maar vooral was het een fantastische rit waarvan de foto’s voor zich spreken.

Het evenement maakt overigens deel uit van de Girodays, een week vol wielersportactivi-
teiten in en rond Nauders. Het was dus “volle bak ambiance” in het dorp, waarvan wij met 
volle teugen hebben genoten. 

Er stonden zelfs Nederlanders op het podium. Kwestie van genoeg categorieën verzinnen.. 
Na de schier eindeloze prijsuitreiking stelden de spreekstalmeesters dan ook tevreden vast 
dat het ze wederom gelukt was om de tent half leeg te praten.. High five!

Jeroen Piket
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Geen 18, geen alcoholAanbiedingen gelden van 24 juni t/m 18 augustus 2019, zolang de voorraad strekt.
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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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Overlijden Loes Steenbrink
Wij waren nog niet zo lang lid bij de recreanten van WTC Houten en al gauw hoorden we, 
dat er dringend behoefte was aan nieuwe bestuursleden. Loes en ik zouden onze schouders 
er onder zetten. Helaas was dat van heel korte duur.
2 Jaar geleden, net voor onze midweek, werd Loes ziek. Ze kon niet met ons mee, wat heel 
jammer was voor iedereen. Loes had zich er zo op verheugd.
Later bleek de oorzaak van haar ziek zijn. Loes had een kwaadaardige hersentumor en de 
prognose was slecht, ook na een operatie en bestraling.
Tijdens onze afgelopen midweek in Oosterhout, is Loes overleden op 17 mei 2019.
Voor iedereen heel droevig nieuws. 
We zullen een bijzonder mens, Loes, missen.
We wensen haar familie veel sterkte met dit verlies.
Marijke 

Recreanten midweek 13 t/m 17 mei 2019
Op maandag 13 mei 2019 was de dag van vertrek voor de recreanten naar Oosterhout. Een 
deel van de recreanten ging per fiets en een anderen per auto. Om 16.00 uur was iedereen 
gearriveerd op Katjes Kelder waarna we gezamenlijk op het terras genoten van koffie met 
appelgebak in het zonnetje. Hierna werden de huisjes verdeeld en om 19.00 uur werden we 
verrast met een voortreffelijk diner.

Ritverslagen

Maandag 13 mei De fietsers vertrokken 
om 9.00 uur, met de zon die ons goed 
van pas kwam, vanaf ons clubhuis met 15 
mensen richting Culemborg. We dronken 
daar koffie bij Bakker Bart. Lekkere verse 
broodjes gekocht en weer verder, Diefdijk, 
Acquoyseweg met de veerpont de Waal 
over in Herwijnen. Daarna onze lunch 
verorbert. Bij Restaurant De Goudrenet 
hebben sommigen een heerlijk kop soep 
gegeten. Weer op de fiets gestapt richting 
Katjeskelder waar we na ruim 70 km 
fietsen aankwamen. We werden door de 
anderen clubleden verwelkomt die al eer-
der waren aangekomen.

Dinsdag 14 mei Korte route Er werd 
gezamenlijk gestart door alle deelnemers. 
Floor en Hannie Pater waren vroeg uit 
Houten vertrokken en waren al om 9.00 
uur aanwezig op de Katjeskelder om deze 
dag mee te fietsen. Hannie met de lange 
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en Floor met de korte route. In Drimmelen 
ging de korte route apart verder via Hoger 
Zwaluwe, Wagenberg wat echter Brabantse 
dorpjes zijn. Langs mooie fietspaden door 
naar Terheijden. Onderweg kwamen we geen 
enkel cafeetje tegen. In Terheijden vonden 
we tegenover de kerk een bruine kroeg 
genaamd de Harmonie waar we ons de koffie 
goed lieten smaken. Via de Vrachelse Heide 
terug naar de Katjeskelder. Waar we met z’n 
allen genoten van een gezellige avond.

Lange route Met 28 recreanten vertrokken 
we om 10.0uur door een bosrijk gebied met 
volop zon en een frisse wind. De koffiepauze 
was in Drimmelen, bij Restaurant Panorama 
t.o.v. de Biesbosch. Wandelaars daar hoorden 
we tegen elkaar zeggen: “daar gaat voor een 
kapitaal zeg” ’n recreant zei tegen de ander 
wat bedoelen ze onze fietsen of ons? Daarna 
splitsten we in 2 groepen met ieder 14 deel-
nemers. Onderweg door de prachtige natuur even een stop voor een broodje, door naar 
Prinsenbeek voor de koffie/thee. Verder naar Terheijden, daar vaarden we over de Markt 
met een pontje, waarvoor we eerst op een belknop moesten drukken voordat dit pontje 
kwam. 

Er konden 8 deelnemers mee, dus dat werd 2 keer overvaren. Zo kwamen we om half vijf 
weer aan in Katjeskelder. Waar onze traditionele wijnavond plaats vond. Iedereen genoot en 
ook ons clublied werd gezongen wat al jaren gebruikelijk is. Daarna stond om 19.00 uur een 
overheerlijk buffet voor ons klaar. 

Woensdag 15 mei Korte route Om 10.00 uur vertrok de hele groep naar het eerste kof-
fieadres t.w. Schutterslust langs de provincialeweg naar Rijen. Hierna reed de korte route 
verder naar het centrum van Molenschot waar in het midden een super klein mooi kerkje 
staat met bankjes buiten waar we ons lunchpakket hebben genuttigd. Na nog even binnen 
het kerkje te hebben bewonderd zijn we verder gereden door de boswachterij van Dorst. 
We passeerden de uitspanning De 
Baronie Poort en besloten daar nog 
even wat te drinken buiten op het 
terras heerlijk in de zon. Na ruim 
40 km kwamen we weer aan bij de 
Katjes Kelder.

Lange route Bij het voorfietsen, 4 
weken van tevoren, vonden Gerry 
en ik dat het eigenlijk niet zo’n 
mooie route was. Het weer zat niet 
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mee, veel wind en twee regenbuien, dus zag het landschap er niet zo fraai uit. Tijdens de 
midweek scheen de zon en met lekker fietsweer was het een genoegen om dezelfde rit te 
rijden langs en door kleine en minder kleine dorpen, Dorst, Molenschot, koffie bij Schutter-
slust, Rijen, alwaar geluncht op het Oranjeplein, onder de platanen of in de zon, verder naar 
De Moer, Vaart en consumptie op het terras, en tenslotte Dongen en weer terug naar het 
tijdelijke huis. Voor de statistici onder ons, 63,4 km met 129 hoogtemeters en hoelang we 
erover gedaan hebben zeggen we lekker niet. Prachtige dag!

Donderdag 16 mei Korte route Alweer de laatste fietsdag van de midweek, vertrokken we 
weer gezamenlijk naar de eerste koffiestop. Na deze stop werden de routes weer geschei-
den. De korte route vervolgde de tocht langs de rivier De Mark met veel wind tegen maar 
een prachtige natuur. Plots hield het fietspad op en moesten we via een bel aan een paal 

een pontje waarschuwen dat we 
over wilden. Dit pontje kon maar 
een paar fietsers meenemen en 
moest twee keer varen voor we 
allemaal over waren in de Haagse 
Beemden in Breda. Op zich een 
leuke belevenis. Terug door Ter-
heijden waar we bij de Zevende 
Hemel nog wat hebben gedron-
ken op het terras. Via Teteringen 
werd de tocht naar de Katjes-
kelder gemaakt. Helaas begaf in 
Teteringen de accu van een van 
ons het waardoor ze niet verder 
kon fietsen. Later hebben we 
haar met fiets en al opgehaald, 
probleem opgelost. 
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Lange route Het weer was zonnig met een fris windje, we hadden er zin in. We fietsten 
gezamenlijk naar Terheijden waar de koffie en het appelgebak al voor ons klaar stond. 
Daarna splitsten we ons weer in twee groepen voor de 40 en 60 km en fietsten de lange 
groep, via de knooppunten, door de mooie natuurgebieden naar Prinsenbeek.  Bij het res-
taurant ‘Boswachter Liesbosch konden we genieten van de zon en onze soep, koffie of thee.
Weer voldaan en fit ging de tocht verder richting het Mastbos en Dorst om vlak voor Oos-
terhout bij een aspergeteler nog asperges te kopen. Het was een schitterende tocht, we 
hebben genoten. Daarna was er nog een borrel met bitterballen en heel verrassend waren 
daar ook Greet en Tanneke, die tot na het diner zijn gebleven. 
Marijke en Leny 

Vrijdag 17 mei Vrijdagochtend na het ontbijt werd de terugtocht voorbereid. Een aantal 
deelnemers ging op de fiets naar Houten. Een tweetal koos voor de trein met fiets en al. De 
resterende deelnemers per auto. De bagage werd opgehaald door de schoonzoon van Wil-
leke. Anneke had de fietsen de avond ervoor al geladen. De andere auto’s vertrokken ook 
en zwaaide de fietsers naar Houten uit. We kunnen terugkijken op een fantastische gezellige 
midweek met heel veel dank aan de organisatoren. Anneke.

Fietstocht terug We vertrokken iets na 10 uur vanaf bungalowpark Katjeskelder met 12 
fietsers. Het was bewolkt en dat is het de hele dag gebleven. De gps gaf de route goed 
aan. Alleen ons restaurant waar we de koffiestop hadden gereserveerd moesten we even 
googelen, maar daar is Marijke heel goed in. Na de koffie op weg naar de lunch in Poeder-
oijen. Ook daar moest Marijke even naar het restaurant googelen. Hier hebben we heerlijk 
gegeten. Daarna op weg voor de laatste 38 km. Op weg naar Werk aan het Spoel. Daar 
werden we door de eigenaar getrakteerd op een lekker koek. Onderweg zijn we door vele 
plaatsen gekomen waar ik nog nooit van gehoord had. Echt een onbekende omgeving, dus 
leuk om doorheen te fietsen. Onderweg 2 pontjes, waar we even konden uitrusten.  Al met 
al een leuke terugreis. Hartelijk dank aan de commissie die voor deze leuke midweek heeft 
gezorgd.
Ik heb ervan genoten! Groetjes, Ineke 

Recreantenagenda vanaf 8 juli 2019
ma 8 jul 10:00  1e rit driedaagse clubkleding 60 km
wo 10 jul 10:00  2e rit driedaagse, kersen eten clubkleding 60 km
vr 12 jul 10:00  3e rit driedaagse clubkleding 60 km
vr 12 jul 12:45  Lange middagrit clubkleding 40 km
vr 12 jul 13:00  Korte middagrit clubkleding 30 km
vr 19 jul 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 19 jul 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 19 jul 13:00  Korte middagrit  30 km
vr 26 jul 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 26 jul 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 26 jul 13:00  Korte middagrit  30 km
zo 28 jul 10:00  Zondagsrit clubkleding 30 km
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aug 2019
vr 2 aug 11:00  Lange rit extra met nazit clubkleding 50 km
vr 2 aug 12:45  Lange middagrit met nazit clubkleding 40 km
vr 2 aug 13:00  Korte middagrit met nazit clubkleding 30 km
vr 9 aug 10:00  Dagrit clubkleding 60
vr 9 aug 13:00  Korte middagrit clubkleding 30 km
vr 16 aug 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 16 aug 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 16 aug 13:00  Korte middagrit  30 km
vr 23 aug 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 23 aug 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 23 aug 11:00  Lange rit extra
zo 25 aug 13:00  Zondagsrit clubkleding 30 km
vr 30 aug 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 30 aug 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 30 aug 13:00  Korte middagrit  30 km

september 2019
vr 6 sep 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 6 sep 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 6 sep 13:00  Korte middagrit  30 km
vr 13 sep 10:00  Dagrit clubkleding 60 km
vr 13 sep 12:45  Lange middagrit clubkleding 40 km
vr 13 sep 13:00  Korte middagrit clubkleding 30 km
zo 15 sep 10:00  Sluitingsrit met BBQ toerleden clubkleding 30 km
vr 20 sep 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 20 sep 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 20 sep 13:00  Korte middagrit  30 km
za 21 sep 11:00  KrommeRijntocht (Hospice) clubkleding 40 km
vr 27 sep 11:00  Lange rit extra  50 km
vr 27 sep 12:45  Lange middagrit  40 km
vr 27 sep 13:00  Korte middagrit  30 km
zo 29 sep 10:00  Zondagsrit Clubkleding 30 km
     

Recreantenverslagen vanaf 26 april 2019
Vrijdag 26 april Korte route Op 26 april ging de korte route van start met 9 deelnemers. 
Het weer was droog maar wel fris. We reden naar Schalkwijk en bij de veevoederfabriek 
werd de eerste stop gehouden even de benen strekken en weer door. De hele Pothuizerweg 
werd gereden en de koffiestop werd gehouden bij Fort aan de Korte Uitweg. Daar werden 
we weer hartelijk ontvangen en werd het gebak met de mooiste Engelse namen ons aan-
geprezen. Sommigen onder ons konden dit niet weerstaan en genoten van het gebak. De 
tocht werd hierna voortgezet via het El pad wat altijd weer een mooi stukje natuur is met 
het frisse lentegroen. Onderweg kwamen we de lange route nog tegen met gezwaai over en 
weer. We arriveerden bij het clubhuis om 16.15 uur met 27 km op de teller. Met dank aan 
de voorrijders Riet en Ria voor deze mooie rit. Anneke.
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Lange route Sinds kort fietsen we in 3 groepen om het aantal fietsers te spreiden. Dit lukt 
tot nu toe prima. Alleen het voor fietsen is een probleem, daar hebben we er in ieder geval 
voor de tijd van 12.45 uur te weinig van. Er is een groepje van 12 fietsers voor de tocht van 
40 km. We fietsen richting Het Goy en Cothen door naar Schalkwijk. Daar fietsen we een 
heel eind langs de Lek, wat toch altijd weer tegen valt. Er staat bijna altijd een flinke wind. 
Nu dus ook. Via Tull en ‘t Waal fietsen vol goede moed, gelukkig nu onderlangs de dijk, naar 
onze koffieplek. Die is deze keer bij het Haje restaurant een vaste plek voor ons. We gaan 
verder over de plofsluis richting het Wulfse bos naar het clubhuis. Een drankje daar hebben 
we wel verdiend. Het was een gezellige middag. Marijke en Ton
Route XL Naar de bossen, die heerlijke bossen. Louis Davids zong dit al in de jaren 30 van 
de vorige eeuw en wij gingen voor onze 50 km ook naar de bossen. Om 11.00 uur starten 
we met 12 deelnemers aan onze rit. We gingen via Odijk naar Zeist en door het Kerc-
kebosch en het ANWB-rijwielpad Zwitsersekade naar Austerlitz waar we bij het Beauforthuis 
koffiedronken. Vervolgens door de bossen, Oude Woudenbergsezandweg, naar de pyramide, 
daar de berg af richting Woudenberg. Bij de stoplichten richting Maarn, in Maarn aan het 
Raadhuisplein ons broodje gegeten. Dan opnieuw de bossen in naar Maarsbergen via de 
Buurtsteeg en de Maarnsegrindweg terug naar Maarn. Door de bossen naar Austerlitz naar 
Driebergen waar de koffie op ons wachtte bij Klein Zwitserland. Voor het laatste stukje bos 
het ANWB-rijwielpad naar Het Grote Bos en vervolgens via Driebergen, Sterkenburg, Werk-
hoven naar het clubhuis waar we om ca. 16.15 uur arriveerden. Bram
Zondag 28 april We starten om 10 uur vanaf het clubhuis met 5 fietsers. Dat was er eentje 
meer dan de vorige zondag. Het was ook koud, misschien was dat een struikelblok. We 
gaan voor de 30 km. We fietsen richting Odijk, Zeist en de Arnhemse Bovenweg. Met een 
omweg komen we aan bij Klein Zwitserland. Dat doen we natuurlijk voor de koffie met een 
klein glaasje Baileys met slagroom. Heerlijk! We fietsen door het bos naar Doorn en van-
daar naar Sterkenburg.
We maken een klein ommetje en komen op een onverharde weg. Gelukkig zijn we met een 
klein groepje en dat gaat goed tot we in het grint komen. Daar kun je naar vallen wat dus 
ook met een van ons gebeurde. Gelukkig niets ernstigs. We gaan door richting Werkhoven 
en komen weer aan bij het clubhuis, waar we een kopje theedrinken en voor wie wil nog 
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een wijntje. Het was een goed begin van de dag. 
Marijke en Gerry
Vrijdag 3 mei Korte route Alhoewel 3 mei op de 
kalender aangaf was het weer erg koud. Hierdoor was 
de opkomst voor de korte route slechts 5 deelnemers. 
Het doel was Klein Zwitserland in Driebergen. Echter 
bij het station aangekomen in Driebergen was het 
zo’n puinhoop dat we ter plekke besloten om maar 
koffie te drinken bij de Princenhof. Daar was het 
binnen lekker warm en lieten we ons de koffie en thee 
met appelgebak goed smaken. De terugtocht ging via 
Zeist, Riet wist een mooie weg waardoor we achter 
het slot Zeist uitkwamen op de Koelaan. Via Bunnik 
langs het Theehuis waar we nog even hebben gepau-
seerd terug naar het clubhuis. De gereden rit werd 
voorgereden door Riet en Anneke. Anneke
Lange route Wat was het koud vandaag, toch vertrok-
ken we met 12 deelnemers richting A’ dam Rijnka-
naal, rond het Fort in N’gein door het park daar en 
met de pont naar Vianen.
Onderweg genoten we van de mooie natuur, het frisse 
bladgroen, de ooievaars enz.
We fietsten over de Lekdijk en bij eetcafé “De Lekdijk”, hadden onze stop. Verder gefietst
langs de rivier en bij Culemborg met de pont naar de Schalkwijk. Links en via de Tetwijk-
seweg terug naar ons clubhuisje. Elie had deze route voorbereid en het was een rustige 
en natuurvriendelijke route. Super gedaan Elie!!! Alleen de wind was soms te heftig voor 
enkele deelnemers. Terug in ons clubhuis vierden we het feit dat Corrie en Gerda gedeco-
reerd waren. Wederom was het weer gezellig met een hapje en een drankje. Lidy
Route XL Met een harde noordwestenwind en 10 graden, vertrokken we met 10 dames 
uit het clubhuis. Cathy had in Utrechts Nieuwsblad gelezen dat 6.000 rododendrons in 
bloei gingen komen. Dat wilden we wel eens zien. Eerst warmden we ons op in restaurant 
Castellum, sommigen namen heerlijke soep. Toen verder het Maximapark in, op zoek naar 

de Japanse tuin. Er was al wat in 
bloei, maar we moeten later nog 
een keer langs gaan, als er meer 
in bloei staat. Op een beschutte 
plek, met zicht op de rodo-
dendrons aten we ons brood op. 
Daarna was het tijd om naar 
Kasteel De Haar te gaan, een 
prachtig gebied om te fietsen. 
Via het Zandpad in De Meern 
terug naar het kanaal, nu aan 
de andere kant, we vlogen terug 
naar Houten, via de fietsbrug 
naar de Beer om even koffie of 
chocomel te drinken, we waren 
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erg koud geworden. Het laatste stukje was zo gepiept. Daarna kwamen we in een heerlijk 
warm clubhuis aan. Cathy en Willeke.
Vrijdag 10 mei Korte route De korte route vertrok 10 mei met 14 deelnemers. Ofschoon de 
zon zich zo nu en dan liet zien was het goed fietsweer. We reden door ‘t Goy, de Tuurdijk op 
waar we bij het Koelhuis een stop hielden. Verder door naar Sporthal Hoenderdaal voor de 
koffiestop waar we met z’n allen om de grote tafel hebben gezeten. De terugtocht via Odijk 
rechtstreeks naar het clubhuis omdat er donkere wolken boven ons samentrokken. Geluk-
kig kwamen we droog aan bij het clubhuis met ruim 25 km op de teller. Met dank aan de 
voorrijders Riet en Anneke.
Lange route, dagrit Samen met Cathy eerst voor gefietst, en dat was al genieten, nu samen 
met jullie op 10 mei, onze eerste dagtocht, en het was echt heel super, een feestje, en dat 
hebben jullie ons ook laten weten, dat was een hele fijne feedback en daar doen we het ook 
voor. De meidoorns tellen? (ja dat is geen doen) die doen ook zo hun best. Dit was voor 
mij een dag met een gouden randje en heerlijk om het met jullie te delen. Waar we zijn 
geweest? Dat heet ”Vijfherenlanden,” mooi hè!!! En - Het spreekwoord zegt - ” Je kan maar 
een heer dienen” en dit waren er vijf!!! Dus goed gedaan? Dank jullie wel voor alle gezellig-
heid en het genieten. Ook namens Cathy, met vriendelijke groet Willy
 
Vrijdag 17 mei Korte route Met 10 pers. was de korte groep gestart en fietsten we richting 
’t Goy. Maar niet erdoorheen maar linksaf naar het Oostromsdijkje dit helemaal gevolgd en 
bij Werkhoven zijn we onder de tunnel door gegaan weer naar Odijk met de wind in de rug. 
In Odijk zijn we rond het plaatsje gegaan dat is altijd fijn fietsen het fietspad is voorrang 
voor de fietsers. Hierna naar Bunnik om bij het Wapen koffiepauze te houden heerlijk op 
het terras met z’n allen om de tafel die de ober gezellig aanschoof. Na de pauze gingen we 
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over de Kromme rijn naar Rijnauwen die weg hebben we helemaal uit gefietst. Voorbij het 
Theehuis naar de Weg van de Wetenschap waar we links zijn gegaan richting het stadion. 
Zo naar Mereveld en door Oud wulven naar het clubhuis met z’n kleine 30 km. op de teller. 
Daar nog gezellig wat thee of een borrel gedronken. Groet Ria en Riet 
Lange route Vandaag een klein groepje van 10 personen. Het is droog en weinig wind. Heer-
lijk op rustige fietspaden gefietst “en ja met een paar stoplichten” op weg naar Tenniscen-
trum Groenekan, waar wij weer welkom waren. Alleen iets eerder als ik afgesproken had en 
daar moest Kees even aan wennen volgens hemzelf. Daar werden de eerste complimentjes 
over de route al geuit “je zou er haast verlegen van worden” Daarna even knp 92 gevolgd, 
de rest weer vanaf de harde schijf. Dat kon ook want Marjan en ik hadden de route dinsdag 
al gefietst met prachtig weer, dus eigenlijk leek dat precies op een vakantie dag, wij hebben 
er heerlijk van genoten. Op een mooi bankje in de zon ons brood opgegeten, “wat wil een 
mens nog meer?” Even een vervelende hindernis, in het gras aan de kant van het fietspad 
lagen 5 jonge zwaantjes te rusten, dus jullie begrijpen al dat Ma en Pa en vooral Pa niet blij 
waren dat wij langs kwamen, hij zetten zijn veren uit en uit zijn snavel kwam een niet zo 
vriendelijk geluid. Maar gelukkig konden wij zonder klappen van Pa zwaan door fietsen. Met 
41.6km kwamen wij weer bij het Clubhuis. In Groenekan had ik al 40 km. “grapje” Ik wil 
dit nog even “zeggen” als voorfietser geniet je 3 keer: ten eerste fiets je de route samen al 
een keer, dan fiets je de groep voor, en die fietsers hoor en zie je ook weer genieten. Dus 
Nieuwe Voorfietsers kom bij de groep en je zult ondervinden dat het Hartstikke leuk is om 
te doen. Allemaal een Lieve Fietsgroet Marjan en Janny.
Vrijdag 24 mei Korte route Wat een prachtig weer, wel wat wind maar het was genieten 
op de korte route. Met 10 fietsers voorgereden door Riet en Marianne reden we richting 
Schalkwijk. Bij het spoor sloegen we af naar een prachtig en rustig gebied. We fietsten 

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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langs de Waalse weg richting Tull en ‘t Waal 
en door naar onze rustplek bij HaJé. Wat een 
heerlijk stekkie met een schitterend uitzicht, 
en dan de zon erbij! Helaas moesten we weer 
verder. Via het spannende schelpenpad (uitkij-
ken geblazen) kwamen we bij het Amsterdams 
Rijnkanaal. Daar hadden we wind tegen, maar 
met het vooruitzicht dat we de wind straks in 
de rug zouden hebben. Via de fietsbrug richting 
golfbaan en na een kleine stop op naar het 
clubhuis. Het was een heerlijke rit zonder stop-
lichten! Riet en Marianne. 
Lange route Om 12.45 uur starten we welge-
moed met 8 deelnemers aan onze 40 kilometer tocht welke ik met Riek had uitgezet na 
een vraag van Lidy of ik wilde voorfietsen. We vertrokken via het Oostromsdijkje richting 
Werkhoven en vervolgens naar Sterkenburg. Op de Jachtrustlaan werd met graafmachi-
nes aan de weg gewerkt en mochten we niet langs, dan maar omrijden. Bij de Leemkolk 
de weg overgestoken en via de Zuwe en Sterkenburgerlaan naar de Goyerdijk. Vervolgens 
langs kasteel Sandenburg naar de Langbroekerdijk en bij de Stenenbrug richting Wijk bij 
Duurstede. Voordien sloegen we rechtsaf naar Cothen waar we iets zijn gaan drinken bij de 
forellenvisvijvers. Hierna vervolgden we onze weg huiswaarts. Het weer werkte uitstekend 
mee even afgezien van de wind. Al met al een mooie rit.
Groetjes Bram.

Route XL
Prachtig zonnig weer. Wij gaan via IJsselstein naar Benschop daar zijn wij al zolang niet 
meer geweest. Bij het Dorpshuis waren wij welkom, om met een consumptie ons meege-
brachte brood op te eten. Daarna even een stop in Montfoort, daar hadden wij het over de 
route, en het weer, hoeveel het mooie weer alles veel mooier maakt, is dat 50% of zelfs 
75%??? Dan door naar Marnemoende voor een drankje. En om deze mooie dag en mooie 
route helemaal af te maken nog even een ijsje. Wij waren met 12 personen en met 53 km 
waren wij weer bij ons clubhuis. Stien en Janny

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag Om 13 uur waren maar 7 mensen komen opdagen, 
we vertrokken naar het Nieuw Wulvense bos en reden langs restaurant Vroeg waarvan de 
bakkerij is uitgebrand. Een triest gezicht. Zo reden we door Amelisweerd naar Bunnik waar 
we onze eerste stop hielden bij de Kromme Rijn. We reden verder naar Zeist, waar we de 
weg kwijtraakten omdat de nieuwe wijk nog niet klaar is, dwaalden we behoorlijk door deze 
ruim opgezette nieuwbouwwijk. Eindelijk konden we het pad door het bos naar Austerlitz 
vinden, snel er doorheen naar restaurant Klein Zwitserland. Ondertussen kwam de zon door 
waarvan we lekker konden genieten op het terras. Nu konden we zonder omwegen naar ons 
clubhuis fietsen, via Werkhoven. Daar genoten we van een kopje thee of een glaasje wijn. 
Lidy en Willeke

Vrijdag 31 mei Korte route Op een mooie zonnige vrijdagmiddag vertrokken we met 13 
enthousiaste fietsers via Het Hout, de Wetering, Kanaaldijk richting Nieuwegein. Langs 
mooie fietspaden met prachtige bloemrijke bermen o.a. Margrieten en Klaprozen en diverse 
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verschillende soorten grassen. We 
kwamen aan voor de koffie/theestop 
bij Jacks Grillhouse. Daar hebben 
we heerlijk op het terras gezeten, 
we fietsten verder richting het Ford, 
Nieuwegein, Waijensedijk, Oud Wul-
ven  huiswaarts. Heel toevallig gin-
gen alle bruggen die middag net voor 
ons neus dicht voor de pleziervaart. 
Dus even wachten. Dat leverde voor 
sommige die er zin in hadden tijd 
op om een ijsco eten. Het was een 
gezellige en ontspannen fietstocht. 
Dankzij Riet en Ria die deze tocht 
voor fietsten. Alie 
Lange route Met 16 deelnemers 
gingen we starten, door Rhijnauwen 
richting Zeist. Bij het Beauforthuis 
kwamen we weer op adem door even 
wat te drinken en even rust. Bram 
fietste voor, hij had een goed tempo. 
Daarna rechtsaf en weer rechtsaf, 
over de Recreantenweg, naar rechts 
een smal fietspad op en alles ging 

goed. Wat is die Heuvelrug toch een mooi gebied, de natuur daar is zo mooi. Verder door 
Driebergen heen, de Langbroekerdijk, Odijk door en zo terug naar ons clubhuisje. Het was 
een bijzonder fijne route 43 km. Lidy
Vrijdag 7 juni Korte route Met code oranje, was de opkomst zeer beperkt, maar dat 
onprettige weer zou pas om 18.00 uur komen. Met vijf mensen waren de mannen ruim 
in de meerderheid en Anneke vond dat voor ons vrouwen een veilig gevoel, helemaal 
mee eens. De wensen gingen uit naar Cothen, Joop wist een mooie route, eigenlijk zou ik 
voorfietsen, maar verleiding overwon en heb ik me laten verwennen door Joop, hele mooie 
route, cadeautje. Heen richting gooierdijk, koffie/thee bij het raadhuis in Cothen, op terras 
heerlijk in het zonnetje en terug over dwarsdijk, het Goy, de lucht betrok een beetje maar 
het bleef droog. Er stond heel veel wind en de 2 Johans zonder ondersteuning trapten stevig 
door of het een lieve lust was. Zo kwamen we heerlijk uitgewaaid weer op ons honk. Met 
dank aan Joop voor deze mooie route. En de anderen ook voor alle gezelligheid. Vriendelijke 
Groet Willy
Lange route Vandaag fietsten we met z’n vieren, er was veel wind, door de Gilden, Rijns-
burgerweg, Achterdijk door Odijk heen richting Zeist. Waar we nog konden genieten van 
mooie rododendrons, de Molenweg in en alsmaar rechtdoor het mooie bospad in. Gelukkig 
waren er weinig of geen takken op het fietspad. Bij Oud Londen gingen we richting Auster-
litz naar Klein Zwitserland waar we een gezellige stop hadden. Terugfietsten we door ons 
wel bekende bospad via Sterkenburg, wat een rust en stilte overal. De vogels die vrolijk 
kwetterde en het mooie uitzicht met velerlei groen, langs Werkhoven, door de Meren, rechts 
naar ons clubhuisje. Lidy
Route XL Met 9 personen besloten wij toch te gaan fietsen, eigenlijk wilde ik via Ravens-
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waaij naar Buren. Maar omdat er behoorlijk wat wind stond werd de route veranderd van 
het clubhuis naar Beusichem en koffie bij het ‘t Veerhuys. Via de Hennisdijk, jammer geen 
ijs bij Wilco, naar Buren waar wij ons brood nuttigde, daar besloten voor ‘n korte route via 
Asch, Zoelmond, Beusichem. Dat alles vanwege de weersverwachting die in de voorspellin-
gen niet zo goed was. Bij de Theetuin aan de Nachtdijk nog wat gedronken, met de wind in 
de rug gauw naar het clubhuis. Ondanks alles was het toch een mooie zonnige route en 46 
km gefietst. Carla en Janny 
Vrijdag 14 juni Korte route
Wij waren met 14 mensen, heel gezellig, richting ’t Goy en daarna naar Cothen. Waar we 
gezellig met z’n allen wat hebben gedronken. Er was er een die bitterballen bestelde, daar 
had ze zin in. Terug naar het clubhuis, met een omweg natuurlijk. Daar nam iedereen een 
borreltje. Al met al was het een heel gezellige middag. Riet en Ria.

Dagrit elders Maas en Waal route
Op station Houten stonden 8 recreanten met fietsen in de trein om naar Tiel te gaan. Er 
was precies genoeg ruimte in deze trein, toen we in Station Castellum kwamen, mochten 
de anderen er niet bij van de conducteur en moesten zij een half uur wachten. Gelukkig 
was er een restauratie op het station Tiel, dus konden we daar een bakkie doen. Toen de 
tweede groep, 6 personen uit Castellum aan kwamen was het gaan regenen. Iedereen de 
regenkleding aan en achter Gerry en Lidy aan naar de pont. Helaas een knooppunt gemist 
door de regen maar met een om weggetje kwamen we er toch. Alleen fietsers mochten 
mee met deze pont en we zagen wel dat er een sterke stroming in de Waal stond. Nog een 
klein stukje doorfietsen en daar stond een groot restaurant, ’t Veerhuis. Personeel stond op 
ons te wachten. Zo kreeg toch iedereen wat te drinken! Daarna begon de echte fietstocht, 
gelukkig was het toen droog. Eerst fietsten we naar het oosten toe, voornamelijk op dijkjes 
waardoor we een mooi uitzicht hadden. Voor de lunch hadden ze mooie bankjes op het oog, 
helaas hadden ze die weg gehaald. Dan maar staande eten. Het was ondertussen behoorlijk 
warm geworden, alle natte kleding op de fietsen was weer droog. Nu naar het zuiden naar 
de Maas, bij Batenburg, daar naar het westen toe. Na Appeltern reden we langs een prach-
tig meer naar Maasbommel. Daar stond restaurant Moeke Mooren met parasols klaar om 
ons te ontvangen. Met een frisse dronk kwamen we weer wat bij van de warmte. Daarna 
zagen we veel jachthavens [Foto 14-6-2019] en mooie boerderijen, zo kwamen we weer 
bij de Waal uit. Nog een stukje door rijden naar de pont die ons weer in Tiel terugbracht. 
Omdat we pas om 18.30 uur met de trein mee mochten, hebben we een heerlijke maaltijd 
genoten bij Restaurant De Merckt in Tiel. We droomden al over zo’n gezellig plein in Houten. 
Op de terugreis was de trein langer waardoor we in 1 keer allemaal mee terug gingen naar 
Houten. Een heerlijke fietsdag elders, Willeke.
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Standplaats Eiffel 
Wie had ooit gedacht dat op zo’n korte afstand van Houten zo’n mooi fietsparadijs bestaat. 
Zonder Jeroen, Herman en Frank zouden we dat nooit hebben geweten, maar zij hebben in 
een prachtig clubweekend ons laten kennis maken met al het moois dat de Eiffel te bieden 
heeft. Het lijkt zo eenvoudig om een clubweekend te organiseren; je hebt  een hotel nodig, 
een paar routes en een aantal deelnemers. Maar om van deze ingrediënten een menu te 
maken dat een ster verdient heb je toch iets meer nodig. Een supergoed hotel en super-
mooie routes en goede organisatoren!.
En dat was allemaal dik voor elkaar. Het Vulkanhotel in Steffelen is een comfortabel hotel 
met ruime kamers, comfortabele bedden en een prima keuken. En de organisatoren hadden 
de zaken op een gezellige manier prima in de hand.

Op vrijdag verliep de reis naar Steffeln voorspoedig met een beetje oponthoud in Nijme-
gen, maar al snel was iedereen aanwezig. Na de gebruikelijke hectiek van het vinden van 
de kamers was iedereen al snel weer beneden voor de soep und Brot mit Wurst. Daardoor 
gesterkt was iedereen vrij snel omgekleed en klaar voor het traditionele inrijrondje op 
vrijdag in een B+, B, C en D groep. Ondanks de weersvoorspelling waren de weergoden ons 
gunstig gezind en scheen de zon uitbundig. 
In het begin van zo’n weekend is het altijd even wennen aan de groep en aan elkaar.

Bij de C hadden we Herman als tourleider en Ton en Hanneke die aan de staart van het 
peloton de boel een beetje bij elkaar probeerden te houden.
Nu gaan er natuurlijk veel makke kikkers in een kruiwagen, maar de uitzonderingen beves-
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tigen de regel. En opeens kwam het bericht 
naar voren dat Hans, Peter en Jan niet meer 
bij de groep waren. Van Hans en Peter was 
uit eerdere weekenden al bekend dat die 
soms ineens weg waren en dan weer ineens 
terug waren. We hebben dat toen genoemd 
een Schooldermannetje respectievelijk 
een Maarleveldertje. Maar een Berlangetje 
kende ik nog niet, laat staan het collectieve 
fenomeen. Want meestal is er eentje zoek, 
maar niet drie tegelijk. In de C groep werd 
dit bekend als het SchooldermannetjeMaarle-

veledertjeBerlangetje-fenomeen. Aangezien dit fenomeen op zaterdag tijdens de rit zich wel 
een keer herhaalde, keek niemand er op den duur meer van op. En de groep was aan het 
begin compleet en kwam ook telkens weer compleet terug.

Bij de andere groepen is er van dit fenomeen geen sprake geweest, althans dit is mij niet 
ter ore gekomen. Bij de D zou dit misschien wel het geval zijn geweest, maar vanuit de D 
kreeg ik van de deelnemers alleen de mededeling dat wat in de D gebeurde geheim was. 
Gelukkig was de toerleider van de D wat mededeelzamer, maar daarover later meer. 

Terug in het hotel was iedereen enthousiast over de routes van de eerste dag met behoorlijk 
wat hoogtemeters. Dat beloofde wat voor de komende dagen. Het diner 
‘s avonds was in de vorm van een buffet, en dan meer in het bijzonder een pastabuffet, met 
vis en hamburger en frites en een uitgebreide saladebar vooraf en een nog uitgebreidere 
toetjesbar. Indachtig het motto beter iets te veel dan veel te weinig, werd het buffet van 
het hotel alle eer aan gedaan. Gelet op de routes die zouden komen wilde iedereen optimaal 
voorbereid zijn. Op het terras werd het na het eten nog gezellig, maar het werd niet laat.

De volgende ochtend rond 7 uur kon je in het hotel al het gestommel horen en toen we de 
gordijnen open deden zagen we….oh nee, de voorspelde regen en ook nog grijze wolken 
met een spatje blauw. Maar goed we zijn niet van suiker en om 7.30 uur zaten we aan het 
ontbijtbuffet. Iedereen had er wel zin in, maar het grote gespreksonderwerp was natuurlijk 
de vraag hoe laat er zou gefietst worden en de kleding: wat doe ik aan, wel of geen over-
schoenen en mouwtjes, wel of geen regenjackie, nou ja van die dingen, je kent het wel. 

Rond 8 uur kwam Jeroen, de toerleider van de B+ 
de tafels langs en sprak iedere B+ -er persoonlijk 
op aan: 9.00 uur precies vertrek. Wat bleek, bij 
de openingsrit was Peter de Laat te laat gekomen 
en Jeroen wilde dat geen tweede keer meemaken. 
Overigens had het rondje langs de tafels ook nog 
wel een ander effect, namelijk de beslissing dat er 
zou worden gestart om 9.00 uur was dus al geno-
men door de organisatoren. Er zou niet later worden 
vertrokken, maar om 9.00 uur.
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Toen ik om 8.45 naar buiten kwam om mijn fiets te halen stond Pauline B al bijna helemaal 
gereed. Ik zei, nou jij bent mooi op tijd voor 9.00 uur vertrek. Och zei Pauline, wij met de D 
vertrekken pas om 9.30 uur, maar ik ben altijd liever iets te vroeg dan te laat. 

En laat nou op deze dag iedereen op tijd zijn. Het wegdek ziet er nog een beetje vochtig uit, 
maar het ziet er erger uit dan het in werkelijkheid was. De zon en temperatuur zorgden al 
snel dat het lekker warm was en de weg droog.

Nu heeft elke groep zijn eigen routes en gedurende de dag gebeurt er altijd wel iets wat het 
vermelden waard is.
In de C hadden we tijdens de vrijdagrit het SchooldermannetjeMaarleveledertjeBerlange-
tje-fenomeen, maar net voor de lunchpauze en net nadat we de Hohe Acht hadden beklom-
men was Bram de Vries niet aanwezig. Nu hebben we in de club wel de stelregel dat als de 
toerleider 10% van de groep kwijtraakt hij nog wel binnen de norm valt en hij dus rustig 
naar het clubhuis kan gaan. Deze regel geldt wel in Nederland, maar niet in het buitenland, 
vandaar dat contact werd gezocht met Bram en wat bleek, hij had een afslag gemist. Aan-
gezien dit een eenmansactie was hadden we dus te maken met een Brammetje.

De Hohe Acht, een uitgedoofde 
vulkaan is het hoogste punt van 
de regio en alle groepen moesten 
deze scherprechter van circa 18% 
beklimmen, hetgeen niet gemak-
kelijk was.

In de blog op het Forum kun je 
een filmpje zien dat Hans heeft 
gemaakt van de beklimming van 
de Hoge Acht door de voorzitter. 
Kijk hier even naar. Ik heb daar 
verder niets aan toe te voegen.
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Afgezien van het Brammetje en de Hohe Acht was de C in de ochtend erg geschrokken van 
Tiemco, die een haakse bocht verkeerd inschatte, er uit vloog en met fiets en al kopje onder 
in een greppel terecht kwam.
Door middel van een menselijk lint werd Tiemco uit de greppel getrokken. De vergelijking 
met Wim van Est, die op de afdaling van de Aubisque in een ravijn terecht kwam en aan 
een ketting van fietsenbanden omhoog werd gehesen, was snel gemaakt.

Voor Tiemco waren geen fietsenbanden nodig maar mensenhanden. Eenmaal uit de greppel 
werd hij onderzocht door Bouvien, die geen breuk kon ontdekken.

Tijdens de koffiestop bleek een Nederlands echtpaar zo vriendelijk om een behoorlijk 
geschrokken Tiemco naar het hotel te brengen.

Gelukkig heeft Tiemco volgens de laatste berichten een aantal blauwe plekken en een 
gevoelige schouder overgehouden. Op zondag heeft hij overigens wel meegereden en 
inmiddels is hij onder behandeling bij de fysio.

Bij de C is er verder gedurende het weekend niet veel gebeurd en uit informatie van Frank, 
die toerleider was, begreep ik dat in de B alles op rolletjes is verlopen en dat er geen sap-
pige voorvallen hebben plaatsgevonden. Ik neem aan dat de reden daarvoor was dat Frank 
de boel aardig onder controle heeft weten te houden.
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Dat spreekt me wel aan, zo’n groep 
waar alles op rolletjes loopt en die doet 
waar je voor bent gekomen, namelijk 
fietsen.

Bij de B+ hebben ze natuurlijk ook 
gefietst, maar daar is nog wel het 
nodige gebeurd.
Al snel kwam mij ter ore dat Marcel R 
vrijdag tijdens de rit problemen had 
met een afgebroken padje (spreek 
uit petje), het onderdeel waar je 
derailleur aan is bevestigd. En zo’n 
padje, althans van een Canyon, is vrij 
zeldzaam, zo bleek. Pas in een naburig 
groter dorp kon bij de plaatselijke 
Canyon-dealer op zaterdag een padje 
worden gehaald, waardoor Marcel uit 
de brand was geholpen.

Tijdens de nazit op vrijdag leidde het 
padje-probleem tot de nodige hilari-
teit. Zo werd er aan Marcel een paar 
keer gevraagd of hij van het padje was 
geraakt en ook het klassieke ‘petje 
op-petje af’ kwam regelmatig voorbij.

Tijdens de zaterdag rit is er toch nog iets gebeurd dat het vermelden waard is.  
Op een bepaald moment reed iemand lek en werd er natuurlijk gestopt. Normaliter wordt er 
dan ongeduldig gewacht tot de band is gewisseld. Maar als je onderstaande foto bekijkt dan 
zie je dat sprake was van een ‘recreatielek’. Geen stress, alles zeer ontspannend. Als je naar 
de foto kijkt kom je bijna in je zen-modus.

Maar deze foto is ook om een andere reden ook prachtig en doet me denken aan de Leidse 
schilder Jan Steen die bekend staat als een schilder van anekdotische interieurstukken 
waarin veel op is te zien. Op deze foto zie je in een prachtig landschap met indrukwekkende 
wolkenpartij, een paar fietsen die lukraak lijken neergesmeten en WTC-ers die erbij zijn 
gaan zitten en dan helemaal opgaan in hun eigen ‘ding’, zonder ogenschijnlijk oog te heb-
ben voor de drie die bezig zijn met het wisselen van de band. 

Ook deze drie hebben alleen oog voor de reparatie en verder geen oog voor de omgeving of 
de rest van de groep. Hoe lang dit ‘recreatielek’ van de B+ heeft geduurd weet ik niet, maar 
zo te zien kan het voor de jongens op de foto niet lang genoeg hebben geduurd. 

Zoals eerder opgemerkt was er het geheim van de D-groep. De toerleider Piet, wilde wel 
iets toelichten en hield het er op dat er veel ‘vrouwenzaken’ zijn besproken, zonder verder 
op de details in te gaan.
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Is er verder nog iets te melden? Ja zeker Paulien P heeft haar vrees om af te dalen over-
wonnen. Ik hoorde dat Paulien flinke vrees had om af te dalen. Dit zat natuurlijk tussen 
haar oren, zoals er zoveel is dat bepaald wordt door de 25 cm tussen je oren.
Het mooie is dat René, Jaap en Roy er voor hebben gezorgd dat Paulien een beetje van haar 
daalangst werd verlost.

Bij de C reed op vrijdag en zaterdag Simon van Barneveld mee. En dat de appel niet ver van 
de boom valt, dat bleek wel. Telkens als er een klim of klimmetje kwam en iedereen toch 
wel zijn best moet doen om 
boven te komen werden we 
steeds ingehaald door Simon, 
die ogenschijnlijk zonder 
moeite en zonder kennelijke 
sporen van inspanning of ver-
moeidheid naar boven leek te 
fladderen. Ik begreep dat hij 
toen hij met de B+ mee reed, 
ook als tweede boven kwam. 
En dan te bedenken dat hij 
pas een paar keer op de fiets 
had gezeten…

Op zondagochtend na het 
ontbijt gaf de voorzitter nog 
een mooie speech over de 
leuze  ‘samen uit, samen 
thuis’ die onze club hoog 
in het vaandel heeft staan. 
Hij vond dat de ‘samen uit, 
samen thuis’ regel perfect 
was uitgevoerd tijdens de 
ritten. Hij dankte iedereen 
voor een prachtig weekend 
en Jeroen, Herman en Fank 
in het bijzonder voor de 
organisatie daarvan.

Fiets en train veilig.

Joost van der Poel
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Juli
20 Thomas de Bles T
21 Henk Draaijer T
22 Peter Verhallen T
24 Jeanet Jol R
25 Erik Beek T
25 Truus Lensen-van de Lee R
28 Hanneke Wttewaall T
29 Jos Konijn T
30 Henk Zomer T
31 Corry Vernooij R
31 Paul Disse T

Augustus
 1 Ronald Gorter T
 4 Martin de Haan T
 5 Richard Bussink T
 5 Robert Baris T
 5 Engelien van Schaijk T
 9 Tiemco Bolt T
 10 Lidy Middelweerd R
10 Marcel de Leeuw T
11  Femke Feenstra-Veenstra 

R
11 Ans van den Dop R
13 Sander Brinkhuis T
14 Robert Smit T
15 Pim de Moed T
16 Guy Harris T

16 Peter de Jong T
17 Peter de Laat T
18 Gerda Vernooij R
22 Maurits de Graaf T
23 Martin Janmaat T
23 Roy Jaspers T
24 Marianne Ebbe R
27 Bram de Vries T
27 John van Beek T
29 Willem Heuseveldt T
30 Gerry Bijsterbosch R

September
 1 Dennis Odijk T
 3 Henk van der Kuil T
 3 Roelie van der Blij R
 4 Margriet van Esschoten R
 4 Dirk Boomstra T
 5  Charlotte Bokhorst-Lefe-

rink R
 5  Tim van Walsem T
 6 Lex Goudswaard T
 7 Marieke Pril T
 9 Ad Nieuwenhuizen T
10 Henny Hogerhorst T
11 Wim van Esschoten T
13 Gert Knoef T
15 Theo Vernooij T
17 Annet Slijkhuis T

17 Henk van Leusden T
18 Harry van Wijk T
20 Ine Vermeer T
20 Marianne Versseput R
21 Henri Sturkenboom T
22  Tanneke Brouwer Popkens 

R
22 Marijke Balder T
23 Anneke Stam R
23 Vincent van der Gun T
23 Greet Diks – Bouwman R
24 Jos van der Bent T
24 Jelleke de Vries T
24 Rob Grift T
25 Ron Herman T
26 Wim van der Schaft T
30 Robert Wentink T
30 Marcel Diepstraten T

Verjaardagen

Nieuw
• Bouvien Brocks (toerlid)
• Hans Abelskamp (toerlid)
• Ruben Maas (toerlid)
• Rinie van den Broek (toerlid)
• Erik Kooijman (toerlid)
• Marjolein Vliem (toerlid)
• Maaike Springorum (toerlid)

• Jos Jans (toerlid)
• Ruud van Elteren (toerlid)
• Simon van Barneveld (toerlid)
• Marianne Versseput (recreant)
• Fulco de Vries (toerlid) 

 
Opgezegd

• Niemand

Ledenmutaties (tot 13-6 2019)
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