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Van de voorzitter

Een nieuw fietsjaar staat voor de deur! Wat zal het ons gaan brengen? Als de oude Romei-
nen met vragen over de toekomst werden geconfronteerd, gingen ze in het verleden op 
zoek naar de antwoorden: wie de toekomst wil kennen, moet het verleden begrijpen. Vanuit 
dat perspectief is 2019 een rijke vindplaats!

Wat hebben we een mooi fietsjaar achter de rug! Het was prachtig weer en er zijn hele 
mooie tochten gereden. In onze eigen omgeving, maar ook in de Eifel, de Achterhoek, Ber-
gamo, de Franse Alpen en het Brabantse land. De persen van de Fietsende Vlinder hebben 
overuren gedraaid om al die verslagen met ons te delen. En niet te vergeten de fietsweek 
in juni, waarin we Houten hebben uitgenodigd om mee te fietsen door het buitengebied, 
op de MTB of over de Rondweg. Als 2019 maatgevend is, gaan we een gouden toekomst 
tegemoet!

Zo’n topjaar is natuurlijk alleen maar moge-
lijk, dankzij de tomeloze inzet van vele, actieve 
WTC-leden. En die inzet gaan we ook in 2020 
nodig hebben, want het wordt in meerdere opzich-
ten een bijzonder jaar. Zo komt de Vuelta naar 
Utrecht, wat voor veel fietsspektakel gaat zorgen. 
Maar bovenal wordt het een bijzonder jaar omdat 
onze club 40 jaar bestaat. Iets waar de kleding-
commissie afgelopen jaar hard naartoe gewerkt 
heeft. Zowel de toerfietsers als de recreanten 
starten het lustrumseizoen in een prachtig nieuw 
tenue! 

Gelukkig staat er voor komend jaar al een en ander op stapel zoals prolongatie van het 
clubweekend naar de Eifel en een nieuwe standplaats in de Dolomieten. We zoeken nog 
mensen die hun schouders onder de Teuto-tocht willen zetten en die ideeën hebben hoe 
we ons 8e Lustrumjaar luister bij kunnen zetten. Daarom de oproep om hier de komende 
weken met elkaar over in gesprek te gaan en jullie ideeën en plannen met het bestuur te 
delen. Bij de ALV op 26 februari kunnen we dan een scherper beeld voor 2020 presenteren. 

Als ik toch een poging waag om in de toekomst te kijken, zie ik met een beetje fantasie in 
het jaartal 2020 twee fietsers die zich over hun voorwiel buigen. Met dat beeld wil ik graag 
besluiten: denk elke keer als je 2020 ziet of schrijft aan de club, aan het plezier dat we aan 
het fietsen beleven en ga na wat jij kan doen om samen met je clubgenoten van 2020 een 
fantastisch lustrumjaar te maken!

Eric van Vliet
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Van de toercommissie

Alweer een jaar voorbij. De millenniumwisseling lijkt nog niet zo lang geleden maar tussen 
2000 en 2020 zit wel 20 jaar. Een mooi jaartal voor nieuwe fietsuitdagingen.
De toercommissie wenst jullie allemaal het allerbeste voor 2020 en hoopt dat de vele goede 
fietsvoornemens van iedereen ook dit jaar weer allemaal uitgevoerd gaan worden.
Het was gisteren gezellig druk op de Nieuwjaarsreceptie. Leuk om daar te horen dat ieder-
een weer zin heeft in een mooi nieuw fietsseizoen met uitdagende plannen en ambities.

Nu wordt er nog op de mountainbike of gravelbike gereden, maar nog even en het weg-
seizoen gaat weer van start. Ook dit jaar is het weer mogelijk om eens te ervaren hoe het 
voelt om een keer op het strand te rijden. Op zondag 8 maart nemen de WTC-strandrijders 
je mee naar Castricum voor een strandrit in clubverband. Een week later sluiten we dan het 
winterseizoen af met de Boerenkoolrit en op zondag 22 maart start het wegseizoen met de 
traditionele Openingsrit. Als dan het weekend daarna de zomertijd is ingegaan beginnen de 
avondritten met op dinsdagavond 31 maart de eerste Trainingsrit.

Maar voor het zover is hebben we nog het nodige te bespreken. Op woensdagavond 26 
februari staat de Algemene Leden Vergadering gepland en dan komen op woensdag 11 
maart de (aspirant)toerleiders bijeen op de jaarlijkse Toerleidersavond om de gang van 
zaken rond onze ritten te bespreken. Daarna kunnen we dan weer goed voorbereid en veilig 
de weg op.

Ook dit jaar zullen binnen onze fietsclub weer enkele meerdaagse evenementen georgani-
seerd worden door clubleden. Op 19-21 juni het clubweekend. Omdat het fietsen in de Eifel 
vorig jaar goed is bevallen gaat de reis ook dit jaar weer naar Steffeln bij Gerolstein. Zie 
verderop in dit clubblad de aankondiging.
De organisatoren van de standplaats zoeken momenteel naar een geschikt hotel in de Itali-
aanse Dolomieten en deze week staat gepland op 22-29 augustus.
Als het lukt om dit jaar weer een Teutotocht te organiseren dan zal die verreden worden op 
11-13 september. Kortom; genoeg datums om je agenda mee te vullen!

De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar opgemaakt. Elders in dit club-
blad kun je het lezen bij de stukken 
voor de algemene ledenvergadering. 
In dat verslag spreekt de toercom-
missie haar terugkerende zorg uit 
over het teruglopend aantal toerlei-
ders. Help ons en je clubgenoten en 
meld je aan bij de toercommissie als 
aspirant toerleider!

Namens de toercommissie, Frank 

van Ierland 

Toercommissie: Marcel Embregts, 

Frank van Ierland, Jeroen Piket en 

Hennie Wilkes
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Jaarverslag Secretariaat 2019 

Er is met de gemeente onderhandeld over een nieuwe huurovereenkomst voor het club-
huis. WTC heeft jarenlang voor een paar euro het clubhuis kunnen huren, omdat het oude 
clubhuis verlaten moest worden vanwege andere plannen van de gemeente. Nu wil de 
gemeente het clubhuis marktconform verhuren. Er is een huurprijs van 6700 euro per jaar 
afgesproken. Koop is geen optie voor een verouderende club bij de huidige prijzen. Tij-
dens de ALV zal het bestuur met een voorstel komen hoe de contributie de komende jaren 
omhoog zal gaan
De vacature voor een bestuurslid recreanten is opgevuld door Gerry Bijsterbosch.
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 kledingcommissie heeft gezorgd voor de nieuwe kleding voor de toerleden. WTC gaat, na 
een langdurig en nauwgezet selectieproces, wederom in zee met Vermarc.  
Er is een nieuw ontwerp waarin de kleuren blauw, wit en zwart aanwezig zijn. De sponso-
ren voor de komende 5 jaar zijn Plieger sport, Fysio Workshop, Body Business en Mocking 
Woninginrichting.
Helaas moest de bloemist in 2018 weer meerdere boeketten bezorgen voor gevallen  
renners. 
Ledenadministratie
De ledenadministratie is in 2019 beheerd door Andrea van Mil, waardoor de secretaris 
is ontlast. Het ledenaantal is stabiel, met een geringe toename van de toerleden en een 
bescheiden afname van recreanten. Ook de gemiddelde leeftijd is stabiel.
Bij de komende ALV zal de voorzitter plannen omtrent mogelijke ledenwerving ontvouwen.

 WTC
 leden   toerleden  recreanten 
  totaal m v leeftijd gem totaal m v leeftijd gem
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
2019 334 258 231 27 54 76 12 64 75
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Een leeftijdsoverzicht van december 2019:

  Toer 2018 Toer 2019 Recr 2018 Recr 2019 

Leeftijdsgroep m v m v m v m v
 
21-30  7 0 5 1 0 0 0 0
31-40  16 3 23 4 0 0 0 0
41-50  53 5 45 5 0 0 0 0
51-60  85 9 89 9 0 2 0 1
61-70  52 8 56 8 4 20 4 14
71-80  12 0 11 0 5 33 6 36
81-90  0 0 1 0 3 13 2 13

Erik Beek, secretaris

Jaarverslag Commissie Beheer 2019

Samenstelling  vanaf 
Stien van den Hoeven 2018 coördinatie schoonmaak recreanten/inkoop
Henk Aanstoot  2017 coördinatie schoonmaak toerleden/laatste jaar
Herman van Rooijen 2000 buitenboel
Ton Mulders  2012 coördinatie beheer algemeen/inkoop winter
John Schreurs  2013 inkoop zomerperiode tot sept 2020
Rene van Kasteel  2020 inkoop
Eric van Vliet, voorzitter WTC Houten’80  is contactpersoon Beheer vanuit bestuur.

Technisch beheer en onderhoud
• Controle verwarmingsketel en Link is uitgevoerd.
• Beheer houdt samen met anderen de google agenda voor planning van clubhuisruimten, 

de schoonmaak, en vergadering bij. De agenda is openbaar en is in te zien op de web-
site van de WTC en de computer in het clubhuis.

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

• mailto beheer@wtchouten.nl . 
• Het slot van het hek is door de gemeente vernieuwd.

Inkoop en voorraadbeheer
Rene regelt de inkoop voor de bar tot het begin van fietsseizoen 2020. Daarna neemt John 
deze taak over tot aan september; hij heeft aangegeven dat dat zijn laatste periode is.
Stien zorgt voor schoonmaakspullen en kleine inkopen voor de bar. Uitbetalingen daarvoor 
door de penningmeester lopen noodgedwongen via Marijke.
Coördinatie schoonmaak
In het fietsseizoen wordt het clubhuis rond het weekend wekelijks schoongemaakt. Om de 
beurt door recreanten en toerleden. Twee keer per jaar in het weekend van de wisseling 
tussen zomer- en wintertijd is er op zaterdagochtend een grote schoonmaak. 
Henk regelt namens de toerleden het schoonmaken. Hij vraagt toerleden om de agenda te 
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vullen en stuurt een reminder kort vooraf. Willeke Stolk maakt het schema voor de recre-
anten. De werkzaamheden voor de kleine en grote schoonmaak staan op de WTC-agenda. 
Henk heeft aangegeven de toerledenbemensing van het schoonmaakrooster nog een jaar 
(2020) te willen regelen.
Barbeheer
De bar mag binnen de gemeentelijke vergunning open zijn tot een uur na een sportactivi-
teit, onder beheer van een clublid in bezit van een ‘horecacertificaat’.
De handhaving daarvan is verwatert. Het aantal geregistreerde clubleden met horecacertifi-
caat is gering. 
Het openen van het clubhuis is geen probleem. Het afsluiten en opbergen kas geschiedt niet 
door een barbeheerder, maar door de langst doordrinkende fietser.
De betalingswijze aan de bar geschiedt via contante betaling. Bij de toerleden op het prin-
cipe van goed vertrouwen, bij de recreanten is de bar bemenst. 
Bij gebruik clubhuis door Toertocht Kromme Rijn is pinbetaling in 2019 geregeld via particu-
lier pinautomaat. Het advies om pinbetaling voor de bar geleidelijk in te voeren als norm is 
niet overgenomen door bestuur.

Jaarverslag Toercommissie 2019

Ook dit jaar is de samenstelling van de toercommissie ongewijzigd gebleven. De commissie 
bestaat uit vier leden. 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, D). Het uitgangs-
punt van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercom-
missie schept de kaders en coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moet 
van alle leden komen. Nieuwe initiatieven kunnen met de toercommissie besproken worden 
maar ook het forum op de website is een prima plek om een idee te lanceren.

Op 13 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.

Vervolgens ging het seizoen van start. Met de gebruikelijke elementen als de openingsrit, 
trainingsritten, koffieritten en (al dan niet verlengde) zondagritten. Daarnaast, als voorbeel-
den van activiteiten “van en voor alle leden”, was er de eerste editie van het Eifel-weekend 
en de standplaats Albertville. Na een jaar afwezigheid was er dit jaar gelukkig ook weer een 
Teutotocht naar Deurne.
De Hemelvaartsrit werd ook dit jaar in retro-stijl verreden.
De Sluitings/BBQrit werd culinair opgeluisterd door de keukenmeesters die de club rijk is.

Aan de fietsweek Houten in juni heeft de WTC een forse bijdrage geleverd.
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Peter Broere heeft samen met de gemeente een “Urban Bike Trail” ontwikkeld. Het aantal 
deelnemers aan deze Biketrail was groot en iedereen was enthousiast over het parcours.
Ook voor de Toertocht Eiland van Schalkwijk was veel waardering. Hieraan deden ook een 
aantal mensen mee met een beperking. Voor hen stond een DUO fiets met begeleider klaar. 
En verder was er in ons clubhuis een extra startbureau ingericht voor de ronde van Utrecht. 

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 2018-2019 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken, gravel-
biken, wegfietsen, hardlopen en spin-arrangementen. 

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.

Sinds enige jaren hebben we een Digitale Presentielijst op de website, maar die wordt 
nauwelijks ingevuld. Ondanks meerdere pogingen is het niet gelukt om de invuldiscipline te 
verbeteren. De toercommissie denkt eraan om deze lijst te laten vervallen. 

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.

De toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland (voorzitter), Jeroen Piket en Hennie 

Wilkes 
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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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Jaarverslag Recreanten 2019

Aan het eind van dit fietsjaar hebben we 78 leden. We hebben dit jaar 1  nieuw lid mogen 
verwelkomen.

Helaas zijn er 2 leden van de recreanten overleden.
Gerda Tersteeg op 21 januari en Loes Steenbrink overleden op 17 mei. 

Tijdens de dagtochten, fietsen we in clubkleding en ook wanneer er speciale tochten zijn, 
zoals ride for the hospice en elke laatste zondag van de maand.
Met de gezamenlijke activiteiten van de club, doen we met veel plezier mee. Er is veel 
animo om mee te fietsen, zowel voor de lange als de korte afstand. Daarom is besloten de 
40 km ritten te splitsen. Er startte dit jaar daarom elke vrijdag een 50 km rit om 11.00 uur, 
met regelmatig 16 mee fietsers
Met de korte groep, die 30 km fietst,  fietsen er gemiddeld 15 mensen mee. Tijdens de 
lange groep van 40 km fietsen gemiddeld 18 fietsers mee. Dus een goede bezetting met 
een goede verdeling.
De lange groep fietst voor de veiligheid, achter 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. Er zijn dit jaar gelukkig geen 
ongelukjes gebeurd tijdens de fietstochten. Wel is een iemand buiten de clubtochten om 
gevallen en heeft nog steeds veel last van haar blessure en kan daardoor niet mee fietsen.
Niet iedereen fietst actief mee, maar geniet wel van de sociale activiteiten, wat voor ieder-
een heel belangrijk is. Komend jaar gaan we kijken in welke vorm we dit gaan gieten. 
Zo hadden we dit jaar voor iedereen een spelletjes middag in plaats van de bingo. En 
natuurlijk was het weer heel gezellig. 
We startten het nieuwe fietsseizoen op 1 maart met een stamppotten buffet en 17 maart 
aten we lekker mee met de boerenkool na de gezamenlijke openingsrit. Natuurlijk reden we 
weer mee met de Gouwe Ouwe en de Koningsrit. 
In juli hadden we onze fiets 3 daagse, waarbij de kersenrit op woensdag 10 juli was. Dit is 
altijd een bijzonder uitje. De mensen die niet mee fietsen kunnen per auto naar de locatie 
om toch lekker mee te genieten.
We hadden dit jaar weer een 6 dagtochten, waarbij je op de vrijdag kon kiezen voor de 60 
km of de 30 km.
Op maandag 13 mei vertrokken 25 mensen voor een midweek naar Katjeskelder in Oos-
terbeek. Een aantal fietsten de 70 km erheen. De anderen regelden het samen rijden met 
auto’s. We hadden prima weer, met mooie dagtochten. Het waren mooie huisjes en fijn dat 
het eten altijd weer goed geregeld is. De gezelligheid was natuurlijk heel belangrijk, daar 
zijn wij goed in.
Twee augustus hadden we na afloop van het fietsen bitterballen uit de airfryer. Dit was even 
wennen, maar het smaakte heerlijk.
De sluitingsrit voor alle leden van WTC Houten was 15 september en werd afgesloten met 
een heerlijke BBQ. De recreanten zorgden natuurlijk weer voor overheerlijke salades. 
11 Oktober sloten we de dagtocht via de Utrechtse Heuvelrug af met pannenkoeken bij 
‘Tante Truus’ in Houten. Er heerste weer een fijne sfeer en een super bediening.
De recreanten hebben een heel sociale functie en na afloop is er altijd een gezellig samen 
zijn. De laatste rit is met nazit, een drankje, met iets lekkers.
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De hele zomer hadden we goed weer, wat fijn is als je fietst.
Daarna start het winter seizoen in november.
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. In december is er vanwege het 
slechte weer niet gefietst, jammer.
We zijn blij dat we veel vrijwilligers hebben voor o.a. het schoonmaken, het uitzetten van 
routes door de voorfietsers en alle andere bijkomende taken.
De ritten die we hebben gefietst, zijn terug te vinden in ons clubblad. Bedankt Lidy voor alle 
moeite die je doet om leuke stukjes te krijgen. Fijn dat er leden zijn die af en toe een stukje 
schrijven.

Vrijdag 13 december hadden we ons kerstfeest, met gezamenlijk eten in het clubhuis. 
Bedankt voor de organisatoren en natuurlijk ook voor de mooie gedichten en de act van Fie.
We zijn heel blij met zoveel actieve leden waar we altijd een beroep op kunnen doen.

In december zijn we druk geweest met zoeken naar sponsoren, want we zijn toe aan 
nieuwe kleding voor ons lustrum jaar. Na een moeizame start hebben we Fysio Workshop 
bereid gevonden om naast de toer, ook de recreanten te sponsoren. Ook eetcafé Gewoon 
Anders wil ons sponsoren. Het worden appelgroene polo’s en windstoppers.
Namens de commissie Marijke 

Evaluatie Toertocht Kromme Rijnstreek 2019

Op 21 september 2019 is de toertocht Kromme Rijnstreek gereden,  georganiseerd door 
WTC in combinatie met HSSV en Rotary Castellum. Het was een geslaagde en soepel verlo-
pen tocht, met goede participatie clubleden. Het weer werkte mee. Inschrijving en barbe-
heer verliepen probleemloos. De skaters hebben een eigen 40 km route uitgezet, vanwege 
hun specifieke eisen voor het wegdek.

Organisatoren vanuit WTC waren Bart van Wijck, voorzitter, Frank van Ierland, Martijn 
Kamermans, Geurt Breukink, Martin Janmaat en Ton Mulders.
Organisatoren vanuit HSSV waren Sjon Dekker, Marjolein van Dijk.
Organisatoren vanuit Rotary Castellum waren Ronald Groenewold, Hetty Schreurs en Kees 
van den Udenhout.
Barondersteuning is verzorgd door Monica van Ierland en Andrea van Mil.
Voor hand- en spandiensten en uitzetten en ophalen pijlen kregen we ondersteuning van 
meer dan 25 vrijwilligers, WTC en Rotary leden.
De tocht is gesponsord door Monuta, Banierhuis, Hoogvliet, Hogenboom, Landwinkel en 
Watertoren Werkhoven. De tocht is conform de eisen van betreffende gemeenten vooraf 
aangemeld bij de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede.
De werkgroep heeft een gedetailleerd draaiboek voor de voorbereiding en de dag zelf.

Aantal deelnemers

309 betalende fietsers, deels vooraf ingeschreven en betaald via NTFU, deels op daginschrij-
ving met pinbetaling of contante betaling.
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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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Afspraken financiële afhandeling

Op verzoek van Jos zijn alle inkomsten van de dag (bar, inschrijving, fooien en donaties) 
gestort op de bankrekening van de WTC. De NTFU stort de inkomsten van NTFU voor-
inschrijvingen eveneens binnen twee weken naar de bankrekening van de betreffende 
toerclub. Afspraak is dat de opbrengsten van de toertocht in oktober gestort worden op de 
bankrekening van de Stichting Vrienden van het Hospice en dat de organisatoren van de 
WTC/Rotary een specificatie daarvan ontvangen. Dit is, ondanks herhaalde verzoeken niet 
uitgevoerd volgens afspraak; slordig, demotiverend voor intern en verwarrend voor externe 
partners zoals Hospice en Rotary.

We schatten de baten voor Hospice Kromme Rijnstreek op 3000 euro.

Aandachtspunten 

Weinig inschrijvingen voor kortere afstanden van mensen uit Houten. Andere routes?
Hoe kunnen we meer publiciteit vooraf genereren?
Bijstellen procedure voor financiële afhandeling.

2020

De toertocht is voorlopig aangemeld bij de NTFU voor 26 september 2020 en is in de NTFU 
toeragenda 2020 gezet.

Clubweekend 2020 wederom naar de Eifel

van vrijdag 19 juni tot zondag 21 juni

Aangemoedigd door de positieve reacties op de eerste editie, bieden we jullie dit jaar de 
Eifel graag nog een keer aan als bestemming voor het clubweekend. Ook het Vulkanhotel, in 
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Steffeln bij Gerolstein, was enthousiast, en heeft het hele hotel voorlopig voor ons vrijge-
houden.

Voor wie er niet bij was, het ging om de Vulkaaneifel. Het is een paar uur rijden (ruim 300 
km) naar dit gevarieerde gebied. Het ontleent zijn naam aan de vaak cirkelronde “maaren” 
(oude vulkaankraters). Daarnaast vind je er ook lavagroeves en zelfs een regelmatig spui-
tende koude ‘geyser’. De hoogste “berg” is met 747 meter de Hohe Acht, een uitgedoofde 
vulkaan.
De Vulkaneifel biedt veel van wat ons wielerhart begeert: korte kuitenbijters, uitdagende 
langere beklimmingen, mooie afdalingen en strak asfalt. Er zijn veel routemogelijkheden. 
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Het Vulkanhotel is een door een familie beheerd driesterrenhotel met sauna- en wellnessfa-
ciliteiten. En met een compact maar oergezellig terras.
Het programma is uiteraard nog in ontwikkeling maar zal zeker de bekende elementen 
bevatten:

Vrijdag
• ‘s Morgens vertrek met auto’s vanaf clubhuis
• Eind van de ochtend aankomst, inchecken
• Om 12:00 uur gezamenlijk soep/worst/brood van het huis 
• Vertrek om 13:00 uur voor de vrijdagmiddagritten op B+, B, C en D (voorheen C-terras) 

niveau
• Aperitief en diner

Zaterdag
• Ontbijt
• Vertrek om 9:00 uur voor de koninginneritten op B+, B, C en D niveau
• Aperitief en diner

Zondag
• Ontbijt
• Uitchecken, er blijft gelegenheid om te douchen na het fietsen 
• Vertrek om 9:00 uur voor een compacte ronde op de diverse niveaus
• Begin van de middag vertrek richting Houten

Er is plek voor 55 personen. Accommodatie is op 2- en 3-persoonskamers en er zijn op 
aanvraag (slechts) vier 1-persoonskamers beschikbaar. De kosten voor het arrangement 
zijn € 150 (meerprijs 1-persoonskamer € 20). Daarin zitten: 2 overnachtingen, 2 keer ont-
bijt, 2 keer diner, 1 keer soep/worst/brood en gebruik van saunafaciliteiten (incl. badjas en 
slippers). De fietsen worden in een afsluitbare ruimte gestald. 
Drankjes en overige consumpties zijn voor eigen rekening. Een “Vulkanstein-Massage” kan 
ook!

De organisatie past de WTC-reiskostenregeling toe. Daarbij is het uitgangspunt dat de totale 
brandstofkosten worden omgeslagen over de meerijders (ook partners), die dus allemaal 
evenveel betalen. De chauffeurs worden vrijgehouden en krijgen hun brandstofkosten ver-
goed. Bij de inzet van de auto’s wordt gekeken naar de goedkoopste oplossing.  

Inschrijven
Inschrijven doe je via Inschrijving Ritten op de website. Daarbij geef je aan of je een auto 
ter beschikking hebt en zo ja, hoeveel extra fietsen je - buiten je eigen fiets - kan transpor-
teren.
Vervolgens maak je €150, én als je geen auto ter beschikking hebt ook €25 voorschot 
reiskosten over naar NL66ABNA0522494722 t.n.v. J. Piket. Zij, die hun auto ter beschikking 
stellen mailen hun geschatte brandstofkosten aan toercie2@wtchouten.nl opdat de organi-
satie de optimale auto-inzet kan bepalen.
Indien er meer dan 55 belangstellenden zijn, bepaalt de volgorde van inschrijving én beta-
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ling je plaats op de ranglijst. Mocht er meer belangstelling zijn dan plaatsen, dan gaat de 
organisatie op zoek naar aanvullende accommodatie in Steffeln. Annuleren van je boeking 
kost tot 28 dagen voor vertrek niets, daarna lopen je niet-restitueerbare hotelkosten tot 8 
dagen voor vertrek op tot 50% en daarna tot 80%, maar uiteraard alleen indien jouw plekje 
niet wordt overgenomen door iemand anders.

Wij hopen wederom je belangstelling te hebben gewekt. Wacht niet te lang met inschrijven.
Was je er vorig jaar niet bij, informeer dan eens bij je clubgenoten of lees de verslagen van 
vorig jaar.

De vulkaanactiviteit in de Vulkaaneifel is grotendeels uitgedoofd. Niettemin verwachten wij 
wederom een eruptie van fietsplezier en gezelligheid!

Frank van Ierland, Herman Lagé en Jeroen Piket

Standplaats winterperiode

Dit is de periode van de Nieuwjaarsgroet op nieuwjaarsbor-
rels-recepties en lunches.
Ook het bestuur van de WTC Houten heeft de leden uitgenodigd 
voor de traditionele toast op het nieuwe fietsjaar. Aangezien ik 
in Duitsland was die dag kon er niet bij zijn, maar ik heb uit de 
wandelgangen vernomen dat de voorzitter, staand op de tafel een 
mooie en bondige toespraak heeft gehouden waarbij hij terug-
blikte op het vorig jaar en vooruitkeek op het komende lustrum-
jaar.

Dit is tevens de periode dat iedereen bezig is om de doelen voor het nieuwe seizoen te 
bepalen. Ik heb gehoord dat de organisatoren van de standplaats hun oog hebben laten 
vallen op de Dolomieten om vanaf 22 augustus daar voor een week neer te strijken. De 
Dolomieten was in de beginperiode van de standplaats(en) ook geliefd toen WTC met een 
grote groep leden deelnam aan de Maratona dles Dolimites.
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Italië is natuurlijk een land bij uitstek om een doel te plannen. Zo gaan Geurt, Harrie, Ton 
en ik de Gran Fundo Strade Bianche 2020 rijden in Toscane. De beroemde witte gravel-
wegen trekken altijd veel belangstellenden en ook de finish op het schelpvormig plein in 
Sienna is een belevenis. Vorig jaar heb ik daar toch wel enorm van genoten. 

We gaan met een organisatie die ons een 4-daagse reis voor heeft geschoteld waarbij we 
worden behandeld als profs. Wat houdt dit nu zul je denken. Nou dat we alleen maar aan 
fietsen, eten en slapen hoeven te denken. Kennelijk wordt al het andere verzorgd. 

We vliegen op donderdag naar Florence met een transfer naar het hotel waar onze eigen 
fietsen al klaar staan. Na de lunch gaan we een eerste verkenningsrondje doen. De dagen 
daarna gaan we nog een aantal ritten doen met begeleiding. Na de ritten is er, indien nodig, 
technische ondersteuning door John Hickox, en massages door de sportmasseur. Daarnaast 
hebben we de beschikking over sportvoeding (repen, gels, sportdrank en herstelvoeding) en 
over extra bevoorrading tijdens de grandfundo. Je ziet we hoeven die dagen alleen maar te 
fietsen, …en op zaterdag naar de profs te kijken.
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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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Begin december werd er een pre-ride georganiseerd in Lage Vuursche, voor de deelnemers 
aan de GFSB 2020. Het was die dag echt beestenweer, dus de opkomst bij ‘Buiten in de Kuil’ 
was niet denderend. Van het begin tot het einde hebben we in de regen gefietst, maar het 
leverde wel weer mooie plaatjes op. Het was in ieder geval een goede voorbereiding voor 
het geval het in Italië ook regent.

Over profs gesproken,… in deze periode bepalen ook de profs hun doelen. Bij de presenta-
tie van de ploeg Alpecin-Fenix werd Mathieu van der Poel gevraagd naar zijn doelen voor 
het seizoen.., Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Olympische Spelen, Vuelta etc. In de 
categorie ‘ontwijkende antwoorden’ deed Mathieu niet onder voor de meest geroutineerde 
politicus. Veel verder dan, “ah ja de Olympische spelen zijn toch wel bijzonder, maar er is 
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niet één hoofddoel, er is eerst het veldrijden en dan 
het wegwielrennen en dan de Olympische Spelen”, 
kwam Mathieu niet. Het komt er dus waarschijnlijk 
op neer dat Mathieu niet kijkt naar een apart doel, 
maar veel maar naar de periode van het jaar en 
welke fiets daarbij hoort.

Heb inmiddels wel begrepen dat hij een paar grote 
doelen heeft waaronder de GF Strade Bianche 2020. 
Toen ik dat hoorde werd ik wel even stil, want vorig 
jaar hebben we Annemiek van Vleuten zien winnen 
en het dak ging eraf op het plein in Sienna toen zij 
over de finish ging. Ik kan me niet voorstellen hoe 
dat plein gaat reageren als Mathieu wint, maar ik 
ben wel blij om daarbij te mogen zijn, als dat zou 
gebeuren.

Doelen kiezen is de eerste stap en het daarvoor trainen is de volgende stap. Het is dan ook 
niet voor niets dat rond deze tijd de wintergidsen weer op de deurmat ploffen, de bekende 
aparte training- en voedingsgids met tips voor een topseizoen en pagina’s over profwiel-
rennen en wat je daarvan kunt leren. Vaak wordt er daarbij van uit gegaan dat je na het 
doen van een “gewone” inspanningstest bekend bent met je hartslagzones D1, D2, D3 en 
weerstandvermogen.
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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 
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Nu is er een nieuwe testmethode die zowel je aerobe (duurvermogen) als je anaerobe capa-
citeit (kort, intensief) in kaart brengt. Wanneer deze twee energiesystemen optimaal met 
elkaar samenwerken presteer je het best. INSCYD werd in eerste instantie gebruikt door 
een aantal wielerploegen zoals bijvoorbeeld Jumbo Visma. Volgens trainer Merijn Zeeman 
is dit een van de redenen waarom diverse renners zoveel progressie hebben geboekt. Deze 
testen zijn nu ook steeds meer toegankelijk voor de ‘gewone’ wielrenner die hier ook zijn 
voordeel uit wil/kan halen. Om optimaal te presteren in de bergen zul je niet alleen een 
goed duurvermogen moeten hebben om de inspanning lang vol te houden, maar je moet 
ook een goede anaerobe capaciteit hebben om steile stukken op een beklimming goed te 
kunnen verteren.

Natuurlijk vinden de trainingsmethoden van de profs wel hun weg naar de amateur. Naast 
allerlei online coaches en trainers las ik dat de KNWU en Fiets een nieuwe trainingsapp heb-
ben: Fundo genaamd. Ik heb het nog niet helemaal bestudeerd, maar het lijkt wel indruk-
wekkend. Deze app Fundo komt in de plaats van de trainingsschema’s die normaliter bij 
Fiets waren opgenomen. Begin 2020, om precies te zijn in februari, komt er een volwaar-
dige versie op de markt met een uitgebreid aanbod van trainingsschema’s en ondersteuning 
voor vermogensmeters en integratie met fietscomputers.

Dit komt dus al dicht in de buurt met de onlineproducten die onder meer door Adrie van 
Diemen worden aangeboden met Webtrainer en Leon Burger met Robic.
Het komt erop neer dat ook voor de amateurs die een specifiek doel nastreven de mogelijk-
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heden om als een prof te fietsen en te trainen steeds toegankelijker worden.

Toch moeten we naar mijn mening niet uit het oog verliezen dat we natuurlijk ook fietsen 
om samen met anderen op prachtige plekken te komen. De routes van Michael, die als eer-
ste bij WTC destijds met het gravelen begon, zijn altijd prachtig en je komt altijd opgewekt 
thuis van zo’n rit. Maar ook Geurt heeft het gravelen ontdekt en weet ook prachtige routes 
te vinden. Persoonlijk vind ik de rit naar het Gooimeer een beauty!

Hoe dan ook laten we bij al die doelen en het trainen daarvoor niet de gezelligheid vergeten 
die bij het fietsen hoort, zeker niet in een lustrumjaar!

Hoe dan ook, voor nu zeg ik: train ze!
Joost van der Poel

Recreantenverslagen vanaf 1november 2019

Start Winterritten

Vrijdag 1 november Onze eerste rit in het winterseizoen. Met 5 personen vertrokken we 
even na 11.00 uur i.v.m. de regen. We fietsten naar Haje, waar we weer warm werden en 
genoten van de lunch. Daarna over de sluizen door Vreeswijk, langs de Scheepswerf, De 
Schipperstunnel onderdoor en langs het Schipperspad over de Fietsbrug, rondom kasteel 
Heemstede terug naar het clubhuis. Het was een heerlijke fietsrit van 41 km.

Vrijdag 8 november Op de tweede win-
tertocht kwamen 16 mensen af, we had-
den wat minder tijd omdat er ook een ver-
gadering was. Het was prachtig weer, een 
strakblauwe lucht. Dus naar Schalkwijk, 
via het L-pad naar Tull en ’t Waal, even de 
dijk op, lekker de wind in de rug! Daarna 
terug naar de Slinger waar tegenwoordig 
ook lunches verzorgd worden door Deksels 
Lekker. Daar stonden de broodjes al voor 
ons klaar, lekker vers en goed belegd. 
Hierna terug naar ons clubhuis om de ver-
gadering bij te wonen en daarna Bingo te 
spelen. Ook dit was een fijne middag.
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Vrijdag 15 november We fietsten met 15 deelnemers naar de pont in Culemborg, overge-
varen. Heerlijk langs de Lekdijk gefietst en bij De Blusser in Beusichem werden we hartelijk 
ontvangen. Daar genoten we van een voortreffelijke lunch. We hadden de nodige energie 
opgedaan om onze weg terug te gaan. Dus de pont over bij Beusichem, via Wijk bij Duur-
stede, Cothen en ’t Goy terug naar ons clubhuis. 
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Vrijdag 22 november Voor vertrek even bellen naar Castellum de Hoge Woerdt in de 
Meern of wij mogen komen lunchen met ... personen. Gelukkig waren wij welkom, je moet 
wel even denken hoe je gaat fietsen en ik beloofde Willeke op de terugweg via de Groenen-
dijk te gaan, maar niets zo veranderlijk als een mens, na de heerlijke lunch zeg ik tegen 
Willeke wij gaan toch anders fietsen. Wij zijn weer eens langs De Strijkviertel plas gefietst 
en daar even gestopt, dan richting Oog in Al langs het Merwede Kanaal verderop ook weer 
afgesloten. Gelukkig wist Willeke hoe wij door Lunetten moesten fietsen om weer in het 
clubhuis te komen, voor nog even een gezellig samenzijn. Janny 

Vrijdag 29 november Om 11 uur verzamelen, het is een mooie frisse dag. We starten 
met ongeveer 16 man. Janny en Gerry fietsen voor, richting station Driebergen. Daar was 
de eerste stop, voor slokje of een appeltje? De stemming was goed. We zouden door het 
bos fietsen richting Austerlitz, maar door bouwwerkzaamheden in Zeist liep de route dood. 
Dus moesten we over de weg. (dit was iets korter) We waren iets vroeger in het restaurant, 
waar de tafel al gedekt stond. Lekker gegeten, het was er erg gezellig. We vervolgden onze 
weg en fietsten bij Klein Zwitserland de bossen in. Via ‘t Grote Bos, Sterkenburg, Bever-
weerd richting clubhuis. Daar werd het nog een keer gezellig. Het was een mooie route en 
we hadden lekker weer! Janny en Gerry bedankt! Gerrit.

Vrijdag 6 december Deze dag was er geen fietstocht i.v.m. het regenachtige weer.

Vrijdag 9.00 – 18.00
Plein Oude Dorp
Dinsdag    9.00 - 18.00 
Donderdag      9.00 - 18.00 Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag      9.00 – 14.00

Vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag  9.00 – 14.00 

Houten Zuid
Woensdag   9.00 – 18.00 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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Vrijdag 13 december Ons clubhuis in kerstsfeer
Deze vrijdag was voor ons een geluksdag: we kregen een heerlijke Kerstdiner
voorgeschoteld! Dank je wel: Nelleke, Ria Riet en Stien, van ons allemaal!
Er kwamen 56 mensen op af, dus een gezellige drukte, waar we elkaar weer konden spre-
ken. De zaal was prachtig versierd, met 3 tafels die in kerstsfeer gedekt stonden. Iedereen 
zocht een plekje en kreeg een gratis drankje mee, er waren wel 6 gangen, aan het eind 
waren we behoorlijk gevuld, het smaakte allemaal heerlijk! 
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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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Er zijn tussendoor 2 mooie kerst-
gedichten voorgedragen, waarvan 
Fie alles uit haar hoofd deed en een 
mooie kerstuitmonstering aan had. 

Van het bestuur kregen we een 
leuke kerstman, met de beste 
wensen voor het nieuwe jaar en 
gezellige feestdagen. Hier sluit ik me 
graag bij aan. Willeke 

Vrijdag 20 december De voor-
spellingen waren niet geweldig voor 
een fietstocht. Regenachtig weer tot 
zeker 14.00 uur. Marijke had een 
geweldig idee om met de auto naar 
de expositie te rijden van haarzelf 
en nog 5 andere collega-kunste-
naars. Met 7 recreanten, in 2 auto’s, 
gingen we naar 

De Weltevreden Wintersale in De Bilt. 
Het was werkelijk heel bijzonder om 
te zien! Er waren: sieraden schilde-
rijen, beelden in brons, keramische 
objecten, glasobjecten en monotypes. 
Lidy

Vrijdag 27 december Met z’n vie-
ren fietsten we door ’t Goy, over de 
Lekdijk naar het centrum van Wijk bij 
Duurstede. Het was bijzonder goed 
weer met de zon erbij, wel behoorlijk 
wat wind voor. We genoten van een 
lekkere lunch bij de Veldpoort. Daarna 
gingen we via de Langbroekerdijk, 
met de wind in onze rug, via Werkho-
ven terug naar ons clubhuis.

Vrijdag 3 januari Tja, vandaag 
waren de weersvoorspellingen niet 
bijzonder fijn. Er werd veel regen ver-
wacht vooral in de namiddag en dat 
kwam ook. We zijn niet gaan fietsen.
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Recreantenagenda 2020
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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 Maarten Dekker T
19 Harry Pronk T
19 Fie Witjes R
23 Sebastiaan van Veen T
23 Arjan van Dodewaard T
24 Johan Breedijk R
27 Ton van Ginkel T
27 Jeroen Piket T
28 Arjen Moree T
29 Gerrit Smeding R

Maart
 1 Sonja Nederpelt R
 1 Jon Nellestijn T

 3 Menno van Bohemen T
 3 Frans Havekes T
 6 Sidney Bleij T
 9 Bjorn Pallandt T
11 Marjolein Vliem T
12 Ralph Jacobs T
15 Marcel Scheltens T
17 Jesse Graaf T
17 Erik Kooijman T
17 Piet Moolhuijsen T
18 Leo Goris T
18 Wim Witjes R
18 Bart van Wijck T
19 Leon van Iersel T
19 Hanny Pater-Blind R
21 Joost van der Poel T
22 Willeke Stolk-Jansz R
23 Lucien Halsema T
23 Hendrik Haze T
24 Mats Verkuijl T
24 Tjeerd Hoex T
24 Jannie Stek R
26 Eric van Trigt T

27 Janny Gerritsen R
27 Ad Kompagne T
29 Marcel van Echtelt T
29 Wim Jongen T
30 Co Hoonhoud T
31 Geurt Breukink T

Verjaardagen

Nieuw
• Claudia Dalebout (toerlid)
• Damian Murphy (toerlid)
• Brenda de Grooth (toer-

lid)
• Peter Moens (toerlid)
• Co Hoonhoud (toerlid)
• Remco Martens (toerlid)

Opgezegd
• Michiel Verbruggen
• Greet Diks-Bouwman
• Tom Orzechowski
• Luuk Brand
• Cathy de Graaf
• Tom Blok
• Ries van Rooijen

• Wouter van Hoorn
• Tanneke Brouwer Pop-

kens-Thijssen
• Gerben Bekker
• Hugo van Vliet
• Adrie Hardeveld
• Marianne Versseput

Ledenmutaties (tot 2-01 2020)

Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

Leden van verdienste
• Roelie van der Blij
• Piet de Boer
• Ton Diks
• Onno Flemming
• Herman van Rooijen
• Harry van Wijk
• Bart van Wijngaarden (overleden)
• Thea Nieuwenhuizen
• Geurt Breukink
• Elly Kemper
• Riet van Bijlevelt
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