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Van de voorzitter
Bizar hoe snel de wereld kan veranderen. Eind februari trapten we in de Ledenvergadering
het lustrumjaar af met vele mooie fietsplannen. Twee weken later blijven we allemaal thuis
en lijkt het ‘gewone’ leven vér achter ons te liggen. We maken ons zorgen over de gezondheid van onszelf en onze dierbaren. Afstand moeten houden, voelt onnatuurlijk en kan soms
moeilijk zijn, maar is wel van levensbelang. Verwarrende tijden dus, waarin het opschorten
van de WTC-activiteiten en de sluiting van het clubhuis wel het minste probleem zijn.
De voorlopig laatste activiteit van dit jaar was het uitreiken van de nieuwe wielerkleding.
Voor de recreanten appeltjesgroen en voor toerfietsers hemelsblauw met wit en zwart. Het
ziet er allemaal prachtig uit. Van onze trotse, nieuwe sponsor én WTC-lid Damian Murphy
van Fysio Workshop Houten ontving ik een enthousiast bericht mét actiefoto.
Voor blauwe of groene pelotons moeten we nog even geduld hebben. “Binnen blijven” luidt
het dringende advies. Rijden in groepen – hoe klein ook – is uit den boze. Juist wij als
fietsers weten hoe belangrijk het is om je in een groep aan regels te houden. Zo kunnen we
samen de risico’s van dicht op elkaar rijden zoveel mogelijk beperken. Die kennis helpt ons
hopelijk ook nu de groep uit 17 miljoen mensen bestaat.
Neem dus allemaal je verantwoordelijkheid. Ga voorlopig alléén individueel de weg op voor
een ‘frisse neus’ en hou voldoende afstand van alle andere weggebruikers. Hoe beter we
ons daaraan houden, hoe sneller deze quarantaine voorbij is. Dan kunnen we samen hopelijk nog een paar mooie groene en blauwe Lustrumtochten fietsen!
Eric van Vliet

Alleen op de hoek bij de Nachtdijk-Diefdijk met een streeploze lucht.
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Van de toercommissie
We kunnen terugzien op een geslaagd en gevarieerd winterseizoen. Veel leden zijn op
mountainbike, racefiets, gravelbike, strandfiets, spinfiets of hardlopend in de weer geweest.
Nu de dagen langer worden en de lente eraan komt nadert ook een nieuw fietsseizoen!
Ter voorbereiding daarvan heeft de toercommissie tijdens de Algemene Leden Vergadering
op 26 februari haar activiteitenplan 2020 gepresenteerd en op het forum geplaatst.
Op 11 maart zijn we met 28 toerleiders bijeen geweest om de afspraken die relevant zijn
voor een gezellig, sportief en veilig seizoen te bespreken. Een van de aanpassingen is
bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte. Die wordt van 16 naar 14 deelnemers verlaagd
conform de NTFU richtlijn en zal de groepsveiligheid ten goede komen.
Ook de toeragenda is gevuld en de toerleiders zijn voor alle groepen ingedeeld, dus we zijn
er helemaal klaar voor.
Maar helaas…. Met het Coronavirus hadden we geen rekening
gehouden. Vanaf vrijdag 13 maart ziet onze fietswereld er compleet anders uit.
Alle geplande WTC-activiteiten gaan niet door en het clubhuis is
gesloten.
• Geen cursus wegkapitein
• Geen Boerenkoolrit.
• Geen kledinguitgifte met groepsfoto en smoelenboek foto’s in nieuwe kleding.
• Geen Openingsrit.
• Geen (eerste) training(en) “Samen beter leren fietsen” op de donderdagavonden in
april.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook het doornemen van al het moois dat dit seizoen weer op de planning staat, als clubweekenden, standplaatsweek en speciale ritten heeft op dit moment weinig zin.
Het enige wat de toercommissie kan doen is de hoop uitspreken dat het onder controle
krijgen van de coronacrisis niet te lang gaat duren.
Zodra we weer veilig kunnen fietsen en de beperkingen worden opgeheven zal de
toeragenda op de website gevuld worden.
Wij wensen iedereen sterkte toe in deze onwezenlijke tijd en hopelijk kunnen we over niet
al te lange tijd weer gaan genieten van veel mooie clubritten!
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland,
Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Vacature webmaster
Zoals je elders in dit clubblad kunt lezen, beginnen we binnenkort met de ontwikkeling van
een nieuwe WTC website.
Dat brengt ons op het puntje personele invulling.
Op dit moment zijn er 3 WTC leden die, als vrijwilliger, de website en de ledenadministratie
in de lucht houden:
• Wiebe Bekker: technisch webmaster
• René Janssen: WTC Online Leden Administratie WOLA
• Piet de Boer: functioneel webmaster
René Janssen heeft aangegeven dat hij, na vele jaren uitstekend werk, het stokje wil overdragen aan een opvolger.
Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe ledenadministratie, waarbij
ook een link met NTFU wordt ingebouwd.
Met het vertrek van René hebben we nu dus een vacature: we zoeken een technisch webmaster als support en back-up voor Wiebe Bekker.
Wat moet je in huis hebben: kennis van de Content Management systemen Joomla en
Wordpress en PHP programmering.
Onze huidige website draait onder CMS Joomla, de nieuwe website zal waarschijnlijk in
Wordpress worden gebouwd.
Als je werkzaam bent in de wereld van ICT/websites en je kunt hiervoor een paar uurtjes
per week vrijmaken: geef s.v.p. een reactie aan ondergetekende.
Ook als je in je kennissenkring iemand weet die dit zou kunnen invullen: gaarne een reactie.
Met sportieve groet,
Piet de Boer.
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Nieuwe WTC website
De website van WTC Houten werkt goed maar vraagt veel tijd aan onderhoud in verband
met oude software.
Er is een voorstel gegaan naar het bestuur om over te gaan op een nieuwe WTC website.
In de ALV is akkoord gekomen om te beginnen met het ontwerp van de nieuwe website en
we moeten bepalen welke functies noodzakelijk zijn.
De meest gebruikte website functies zijn forum, inschrijving ritten, agenda, ledenprofielen,
fotogalerij en toercie nieuws.
Er zijn inmiddels onderhandelingen gaande met externe partijen en onze huidige technisch
webmaster Wiebe Bekker zal ook meewerken in de ontwikkeling.
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe website blijven we gewoon doordraaien op de huidige website.
In februari is een inventarisatie van wensen en eisen voor de nieuwe website gemaakt door
een aantal WTC leden die kunnen worden aangemerkt als de meest actieve website gebruikers.
Het resultaat van deze inventarisatie kun je vinden in het Forum bericht Diversen/Ontwerp
nieuwe website.
We vragen hierbij aan alle WTC leden om mee te denken in het ontwerp proces.
Het gaat daarbij om de volgende vragen:
- Welke functies van de huidige website moeten worden overgenomen?
- Welke functies kunnen vervallen?
- Welke nieuwe functies moeten worden toegevoegd?
Je antwoord kun je geven als reactie op het Forum bericht Diversen/Ontwerp nieuwe website.
Groet,
Piet de Boer.
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Tenerife: fietsparadijs op de vulkaan
In de eerste week van maart, net voordat in
Spanje de algehele quarantaine werd ingevoerd, was uw verslaggever een week op
‘hoogtestage’ op een grote brok vulkanisch
gesteente in de Atlantische oceaan, een paar
honderd km buiten de kust van Marokko. Tenerife is het grootste van de Canarische eilanden,
waar het, volgens de lokale liefhebbers, “altijd
lente” is.
Spaanse lente dan welteverstaan. Voor onze
standplaats, Santiago del Teide op ruim 900m
hoogte, werden voor de hele week temperaturen van 18-19°C voorspeld. De werkelijkheid lag eerder rond de 23°C, en na een eerste
dagje inrijden met afdaling naar de zuidkust waren de kuiten al aardig rood gebrand. De
bergkam over naar de noordkant gaf een heel ander weerbeeld: alle ritten ten noorden
van de waterscheiding deze week waren in de wolken – tenzij je hoog genoeg kon klimmen
om daar weer bovenuit te stijgen. Het noorden is daardoor ook veel groener, de vegetatie
tussen mediterraans en subtropisch, en moet in de zomer ook prachtig zijn om te toeven.
Maar ook aan de zuidkant schijnt
het dan niet warmer te worden
dan een graad of 27, 28 (op de
paar dagen Sahara-storm per jaar
na), en in de winter is het zuiden
sowieso dé plek om te verblijven.
Tenerife wordt gedomineerd door
vulkaan El Teide, met 3718 m de
hoogste berg van Spanje. Zo hoog
kan je over de weg niet komen: de
hoogste passages liggen tussen de
2000-2300m, in het onwerkelijke,
UNESCO-beschermde maanlandschap rond de top dat een afwisseling is van kale zwarte lava (van
de uitbarsting van 1791!) en rode
vulkaansteen. Maar het eiland blijft
een plek voor klimmers. Vanaf
een standplaats aan de kust zijn
er wellicht nog wat ‘vlakke’ ritjes
te maken; vanaf een standplaats
halverwege de helling was alles
wat we reden óf omhoog, óf naar
beneden.
Het was wel werkelijk paradijselijk fietsen op deze plek. Over het
algemeen goed asfalt (beduidend
Wielertoerclub Houten ’80
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beter dan op buureiland Gran Canaria) en automobilisten die goed rekening houden met
fietsers (ze worden hier en daar door grote borden langs de weg gemaand 1,5 meter(!)
afstand te houden). De brute schoonheid van het berglandschap en bijna altijd ergens
uitzicht op de zee – en bij helder weer
ook op de vier meest nabijgelegen
eilanden van de Canarische archipel.
Cactussen, aloë vera, bananenplantages, dennenbossen; vogelzang en
totale stilte.
Ik was op het eiland met een groep
leidinggevenden vanuit verschillende
leergangen Koersverleggend Leiderschap, en dat betekende een fijne
groep met veel solidariteit en gezelligheid. Interessante avonden, goede
gesprekken, zinnige tips voor leven,
werk en fietsen, gezellige koffiestops
en koersgenoten om toch even extra
zonnebrandcrème van te lenen tot ik
zelf een tubetje had bijgekocht. Het
betekende dat de huurfietsen keurig
bij het ‘bike-friendly’ hotel werden
afgeleverd en weer opgehaald (qua
kosten is het bij verblijf van een week
waarschijnlijk voordeliger om je eigen
fiets mee te nemen, maar dat vergt
wel wat extra logistieke inspanning
en verpakkingsmateriaal voor vervoer
naar, in, en van het vliegtuig).
Het betekende ook dat we reden in
9
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verschillende groepen, naar tempo en uithoudingsvermogen – niet heel anders dan bij
de WTC standplaatsweken – en met “geïmporteerde locale” gidsen – en dat was wel heel
anders. Het was ontzettend fijn om er iemand bij te hebben die allerlei interessante wetenswaardigheden kon delen over de dorpjes waar we doorheen reden en de manier waarop de
krachten van de natuur de dienst uitmaken op het eiland, die de beste plekjes kende voor
de koffiestop (Bar ‘Parade’ in Chio!) of die boeiende verhalen kon delen over een verleden
als prof of over de inzichten die komen tijdens het fietsen. Het was verschrikkelijk praktisch
dat iemand de weg door Los Cristianos kende, want dat was een wirwar van grote wegen
waar je niet graag verdwaald zou raken.
Tegelijk merkte ik dat ik er soms wat
rusteloos van werd dat iemand volledig
de regie had en bepaalde wat we allemaal gingen doen. Het zal mijn uitgesproken vrijheidsdrang wel zijn, maar
eigenlijk genoot ik het meest op de dag
dat ik er alleen op uit trok; even mijn
eigen plan kon trekken en echt op avontuur ging. Het zal ook meegeholpen hebben dat dat de dag was dat ik door de
adembenemend mooie Masca-kloof reed:
pittig klimmen maar zo prachtig dat je
die tijdens een verblijf op Tenerife eigenlijk niet mag overslaan – zelfs al stond
Wielertoerclub Houten ’80

10

er zo’n wind dat je bij iedere haarspeldbocht bijna van je fiets geblazen werd.
Dat ik niet helemaal fit van huis vertrok, hielp de eerste dagen natuurlijk
niet – en pas nadat ik de laatste nacht
(na vertrek van mijn kamergenootje)
voor het eerst echt goed geslapen had,
had ik ineens weer echt kracht in de
benen en werd de laatste dag ook nog
een onverwacht feestje.
Tenerife is een enorme aanrader voor
wie van krachtige natuur en klimmen
houdt. “Standplaats WTC 2021” riep
iemand al enthousiast. Dat weet ik
niet – maar mochten daar mensen oren
naar hebben dan houd ik me aanbevolen voor meedenken en het mede-ontwikkelen van het routeboek!
Fietsgroet, Cinta
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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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Meer blauw op straat
Het had een mooi club- en sponsormoment moeten worden: de uitreiking van de nieuwe
kleding op zondag 15 maart in de school aan de overkant van het clubgebouw, het Houtens. Zo’n 187 leden waren in afwachting van hun via de webshop geregelde bestelling.
De in Italië gemaakte kleding was, verpakt door Vermarc, centraal aangeleverd. Dat was
nog enigszins hectisch want nog een week daarvoor kon Vermarc geen complete levering
garanderen…
De sponsors waren enthousiast over het ontwerp – ze zouden alle vier (Gerrit Plieger,
Body Business/Caspar Kuenen, en natuurlijk Gerard (Mocking woninginrichting) en Damian
(Fysioworkshop) acte de présence geven. Nieuwe sponsorborden werden vervaardigd. De
traditionele groepsfoto stond gepland, de fotograaf Paul van der Klei en onze eigen Fridolin
(voor de individuele portretten) waren al poolshoogte wezen nemen voor de lichtval bij
Jacco Kersbergen, die de ruimten in de school weer netjes belangeloos geregeld had.
Het coronavirus trok er helaas een dikke streep doorheen. Geen groepsportret op het
podium van het Houtens, geen nieuwe foto’s voor het smoelenboek. Het staat allemaal nog
op de planning voor als de corona perikelen en daaraan gerelateerde beperkingen - hopelijk
snel - tot het verleden behoren. Wie weet in een meer zomerse setting!
De toer-commissie vond een creatieve oplossing met een afhaalloket achter bij het clubhuis.
Veel leden maakten er goed gespreid gebruik van, zowel op zondagmiddag als maandagavond. Zo hebben de meeste leden hun nieuwe outfit toch tijdig paraat gekregen en kunnen
dus op pad in kleine setting, 1,5 meter afstand, niet meer dan 3 personen… waardoor het
mogelijk toch rap blauwer zal worden in de Houtense straten, het Kromme Rijngebied, de
Utrechtse Heuvelrug en vér daar buiten!
De kledingcommissie zal via website en groepsmail communiceren wanneer er weer
mogelijkheid tot passen is (er is een pas-set aanwezig in het clubhuis). Daarbij wordt het
overheidsbeleid gevolgd. Je kunt natuurlijk ook gewoon bestellen via de eigen Vermarc/WTC
Houten ‘80 webshop. Raadpleeg voor alle info de website van de club: Toerleden/clubkleding.
Kledingcommissie (Tiemco, Adrie, Monika, Hanneke, Jan, René ontbreekt)

Wielertoerclub Houten ’80
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Standplaats gran fundo strade bianche
Waarom GF Strade Bianche hoor ik je denken, die is toch afgelast vanwege
het coronavirus.
Klopt, maar de trainingen in de winterperiode stonden wel in het teken van
de GFSB en omdat Harry als enig WTC-lid wel met de GF SB-reis is meegegaan wil ik er toch bij stilstaan. Om een goed beeld te krijgen heb ik Harry
geïnterviewd en ik heb foto’s van hem ontvangen.
Harry zei dat de weg er naar toe niet leuk was. Oorspronkelijk zouden Geurt, Harry, Ton en
ik de GF SB rijden. De dag voor vertrek op woensdag hebben Geurt, Ton en ik besloten om
de dag daarop niet af te reizen naar Italië i.v.m. het coronavirus. Let wel vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken was er geen negatief reisadvies; de zone waar we in Italië
naar toe zouden gaan kleurde nog groen; de fietsen waren die ochtend op transport gegaan
en de organisatie van de reis ging gewoon door. Ook Harry ging door, want hij had per slot
van rekening ook niet voor niets vakantie opgenomen. Op die woensdagmiddag was al wel
bekend geworden dat de GFSB voor de profs op zaterdag was afgelast. Later op de dag
zou ook bekend worden dat de GFSB voor de amateurs op zondag eveneens was afgelast.
In de trein, op weg naar de ontmoetingsplaats op Schiphol dacht Harry nog van, als ik de
groep niet leuk vind, dan kan ik altijd nog omdraaien en naar huis gaan. Maar dat bleek niet
nodig te zijn want bij de groep zag hij Johan Scholman staan, oud amateur bij het Stadion
en destijds fietsenmaker bij Buunk. Johan was er met een fietsmaat van hem, Ron Wilting.
Dus omdraaien was niet nodig want ook de rest van de groep bleek prima in orde te zijn.
Weliswaar een afgeslankte groep, want van de oorspronkelijke 20 deelnemers waren er nog
elf over. Samen met 4 begeleiders bleek de groep toch nog uit 15 man te bestaan.

De reis naar Italië verliep voorspoedig en ook de transfer van Florence naar hotel verliep
soepel. Er was ruimte genoeg in het hotel want zij bleken de enige gasten te zijn. Na de
heerlijke lunch maakte iedereen zich klaar voor het eerste rondje van de reis. Harry zei dat
de eerste dag regenachtig is verlopen en dat er veel venijnig steile stukken in voor kwamen
van 10 tot 12%. Naarmate de middag vorderde werd het 3 graden met regen.
Op de terugweg kwam er nog iemand ten val in een bocht in een afdaling omdat zijn achterwiel wegschoot. Gelukkig geen lichamelijk letsel, maar wel was de bovenbuis van een
15
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spiksplinternieuwe Colnago helemaal geplet. De organisatie zorgde voor een nieuwe fiets
zodat dit akkefietje de pret niet hoefde te drukken.
Op dag 2 stond een rit van 100 km op het programma, vertrek 10.00 uur verwachte terugkomst circa 15.00 uur. De rit was een afgeleide van de bovenste lus van de Strade Biance.
De regen van de vorige dag was de hele nacht door gegaan en na circa 15 km kwamen ze
daar wel achter.

Door de regen was op de route een deel van de hoger gelegen agrarische grond op de lager
gelegen strade gegleden. De modder die naar beneden was gekomen was zo stevig met
steentjes dat na een paar meter, velgremmen, banden enzo volkomen vastliepen, ook de
fietsen met schijfremmen. Er zat niets anders op dan de fiets op de schouder te nemen
en de circa 2 km lange modderstrook te voet te doen. Maar overal lag de modder dus dat
duurde ook nog wel even.
Na een half uurtje lopen duurde het ook nog een uur om de fietsen schoon te maken,
althans van de meeste smurrie te ontdoen en toen kon er weer worden gefietst.
Het parcours had hele steile wegen van 12-15-18-20% tot een hoogte van 700 meter en
dat in Toscane, waarvan iedereen denkt dat het redelijk vlak is. Harry vond de steile bergen
in de gravelwegen wel fantastisch mooi, maar soms een beetje too much, too steil.
Er was een bus mee voor de noodzakelijke bevoorrading en dat was ook wel nodig want
alles was dicht en het gebied leek wel helemaal verlaten door de mensen. Na de lunch ging
het weer terug oostelijk van Siena. Maar wat gebeurde…., op de route was weer zo’n stuk
van een paar kilometer met modder, net als in de ochtend. Ontwijken kon niet, dus voor
de 2e keer met de fietsen op de rug lopen maar. Uiteindelijk waren ze om 17.30 uur in
het hotel, na de fietsen bij een autowasserette nog te hebben afgespoeld. De mensen die
al in het hotel waren en die de wasserette waren misgelopen zijn nog zeker een uur bezig
geweest om de fietsen schoon te maken.
De zaterdag was voorbehouden aan een ontspannen fietstochtje naar Siena, met koffie op
het beroemde plein, want een deel van de horeca was open. Aangezien het als een van de
17
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mooiste pleinen van Europa wordt beschouwd is het er ook altijd giga-druk…., maar niet op
deze zaterdag!.

Op zondag was er tijdens het ontbijt nog wel wat discussie in de groep want de groene
zones werden geel…
Wat gaan we doen? Contact met Buitenlandse Zaken gaf als info dat de corridors Oostenrijk, Slowakije, Frankijk open waren, hetgeen betekende dat je altijd naar huis kon reizen.
Voor de fietsen en de bagage was dit natuurlijk wel even een belangrijk puntje.
Besloten werd om de route van 138 km van de Strade Bianche te rijden. De groepen, een
snelle en een langzamere, vertrokken om 9.00 uur.
Harry vond het een prachtige route door een volkomen verlaten Toscane. De klimmetjes die
er in de route zaten vielen soms niet echt mee.
De finish in Siena, met als laatste klim in de stad de Via Santa Maria zal hij niet snel vergeten. Toch zaten er naar zijn smaak iets te veel en iets te hoge klimmen in deze route. De
138 km telde totaal 2.300 hoogtemeters.
Over de organisatie van Cyclosportive was Harry goed te spreken. Elke dag was er een volgauto mee, zodat je tijdens het fietsen niet allerlei spullen op je rug hoefde mee te nemen,
het gemak dient de mens.
En ook prettig dat je na de nodige kilometers even tot rust kunt komen bij de lunch die door
het hotel was geprepareerd.
Harry, je bent een kanjer dat je deze dagen hebt gedaan en ik ben blij dat je geen seconde
spijt hebt gehad van je beslissing om toch te gaan.
Inmiddels heeft de organisatie GFSB een nieuwe datum vastgelegd. Op 13 september 2020
Wielertoerclub Houten ’80
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wordt de editie gereden die in maart had moeten plaatsvinden. Voor degenen die dan niet
kunnen of willen blijft het startbewijs zonder problemen geldig tot 2021.
Op 15 maart jl. vond de kledinguitreiking plaats. In verband met het coronavirus was er
geen sprake van een gezellige bijeenkomst met een kakofonie aan geluiden, gevolgd door
achtereenvolgens het maken van een groepsfoto en individuele foto’s.
Dat mocht niet meer en in plaats daarvan kreeg iedereen een tijdslot toegewezen waarin je
je kledingzak kon scoren.
Thuis kon je pas goed zien wat je nu precies gescoord had en of het mooi is.
Nou, dat is het ook, het is prachtige nieuwe clubkleding in een frisse kleur blauw.
Ik wil de kledingcommissie dan ook complementeren voor hun inspanningen en het prachtige resultaat!!
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De nieuwe kleding roept om actie in het nieuwe seizoen. Helaas heeft de voorzitter n.a.v. de
beslissing van het kabinet tot het verlengen van de looptijd van de maatregelen tot
1 juni a.s. in de groepsmail van 23 maart jl. aangegeven dat in ieder geval tot die datum
geen clubbijeenkomsten zoals ritten, trainingen, vergaderingen en vieringen zullen plaatsvinden en dat het clubgebouw gesloten blijft voor toerfietsers en recreanten.
Daarnaast zijn individuele fietsafspraken met meer dan drie fietsers ook niet meer toegestaan. Het dringende advies is om zoveel mogelijk alleen te gaan fietsen en ten opzichte
van andere mensen minimaal 1,5 meter afstand te houden.
Daarnaast wordt geadviseerd om niet super hard te trainen: tot 75% van je maximale hartslag hetgeen door mij wordt vertaald naar D1 tot laag D2. Intervaltrainingen en krachttrainingen zijn eventjes uit den boze.
Blijft er dan nog wel wat over: ja zeker, lekkere duurtrainingen, waarbij je een beetje om je
heen kunt kijken om te genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft.
Voor nu zeg ik: luister naar Rutte en de voorzitter: Hou afstand, rij veilig en blijf gezond!
#ALLEEN SAMEN
Joost van der Poel
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Recreantenverslagen vanaf 10 januari 2020
Vrijdag 10 januari We vertrokken om 10.00 uur met 6 personen. Gerry en Leny besloten
voor te fietsen. Het was gelukkig droog en konden we op tijd starten. Via het Rond, fietsten we
langs de Kooikersplas naar Nieuw Wulven. Langs
fort Vechten richting Amelisweerd en bij de
Veldkeuken kregen we toch wel erg veel zin in
koffie. Het was er al heel druk van de vele wandelaars en wij mochten in een soort opkamer
plaats nemen, wat we via een luik(deur) konden
betreden. Het was een knusse plek en de koffie
was heerlijk. Vanwege het passen van de nieuwe
kleding en de lunch bij Gewoon Anders fietsten
we terug door het bos van Nieuw Amelisweerd
en ook nog een zeer mooi stuk langs de kromme
Rijn, om via Bunnik naar Houten te fietsen en te
gaan lunchen. Al met al hebben we toch nog 20
km gefietst en het was ook lekker en gezellig.
Gerry en Leny
Daarna was er om 13.00 uur gelegenheid om de
nieuwe kleding te passen. Maat S-M-L enz.
Om 14.00 uur was er deze middag gezelligheid
in ons clubhuis.
Er werden spelletjes gespeeld. De leden brachten zelf hun leukste spel mee, zoals ook kaarten om te klaverjassen, enz. Dit i.p.v. voorheen de bingo.
Vrijdag 17 januari Negen recreanten waren
11.00 uur aanwezig. We hebben heerlijk gefietst
zo’n 36 km. We fietsten rond ’t Goy, langs
Schalkwijk, wel wat regen gehad daar, door Tull
en ’t Waal naar Haje’. Aldaar geluncht en via de
fietsbrug, 2e Veld, langs Down Under terug naar
ons clubhuis.
Vrijdag 24 januari Even na 11.00 uur vertrokken maar liefst 15 recreanten met goede moed
voor weer een gezellige fietstocht. We fietsten
over de Schalkwijkse brug en daarna naar links
naar het Elpad. Daarvoor hadden we even een
stop. Verder over de Sluizen om bij Het Raadhuis
in Vreeswijk van onze lunch te genieten. Het
weer was koud maar weinig wind. Vervolgens
richting IJsselstein en bij de eerste afslag op de
dijk rechts naar beneden. We kwamen uit op een
jaagpad. Dit fietspad was met blubber en wortels
van bomen en links van ons een water. Gelukkig
Wielertoerclub Houten ’80
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is alles goed gegaan. Op de terugweg nog
even een tussenstop bij Down Under omdat
menigeen toch wel erg koud was geworden.
Toch weer 38 km gefietst.
Vrijdag 31 januari Met 11 personen vertrokken wij voor een rit naar Wijk bij Duurstede. Eerst even gebeld of wij mochten
komen lunchen, gelukkig mocht dat. O, jullie
willen nog weten waar? Nou in de Veldpoort
dus. Veel wind mee op de heenweg om
12.10 waren wij al in Wijk. Heerlijk geluncht,
hele aardige bediening. Om 13.30 zaten wij
alweer heerlijk op de fiets nou ja, heerlijk,
het was gewoon afzien, wat een wind tegen!
2 keer een stop, en met 33km kwamen wij
heerlijk uitgewaaid weer bij het clubhuis.
Warme thee gedronken en daarna nog
wijnen. Het was super gezellig, nog 1 maand
te gaan, fietsen en lunchen en dan zijn de 4
maanden alweer voorbij.
Tot volgende week dan gaan wij naar de
Middenhof in Nieuwegein. Janny
Vrijdag 7 februari Deze vrijdag begonnen we om 11 uur met de winter rit. Het was een
stralende dag met veel zon, iedereen had er zin om met dit weer te gaan fietsen. We gingen
met 22 personen, dus in twee groepen. Jannie en Lidy fietsten voor en die wisten wel een
mooie tocht vandaar misschien die 22 pers. Jannie weet immers altijd mooie tochten te
maken …..
Houten achter ons latend gingen we richting Nieuwegein langs de volks tuintjes en het
water waar de boten liggen afgemeerd. De blauwe brug over, rechts langs het water richting
De Meern. Jannie weet hier mooie stukken te vinden om te fietsen. Er zitten altijd weer
parkjes bij dat je denkt: dit ken ik nog niet.
Na 1 ½ uur fietsen gingen we lunchen in de Middenhof, waar het altijd goed toeven is,
iedereen kan bestellen waar hij trek in heeft. Rond 14.15 uur gingen we weer richting
clubhuis. Er was wat meer wind gekomen. De dames zonder ondersteuning hadden daar
wat moeite mee, maar rond half 4 waren we weer in het clubhuis. Daar konden we gezellig
napraten en zeggen dat het een heel mooie tocht was geweest. Ria T.
Vrijdag 14 februari Met 11 mensen vertrokken we al om 10 uur, omdat om 13.30 uur de
laatste vergadering van deze winter zou beginnen. Daarom hadden we niet zoveel tijd om te
fietsen, want om 12 uur wilden we nog lunchen bij Gewoon Anders op het Rond. Zij hebben
ons gesponsord bij de shirtjes. Leny en Gerrie wisten een route van 25 km in de buurt van
Houten. Inderdaad hebben we de hele Oostkant van Houten gezien: richting Bunnik, Werkhoven en ’t Goy, met 28 km op de teller stonden we weer op Het Rond. De wind was erg
koud dus waren we blij dat we bij een kop heerlijk warme soep konden opwarmen. Daarna
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naar ons clubhuis, waar al veel
mensen aanwezig waren. Willeke
Na onze fietsrit begon de vergadering. De wafelbaksters Fie, Ria en
Riet waren geheel voorbereid op
een grote opkomst van recreanten.
De wafels zagen er super uit en
waren heerlijk. Bereid volgens een
al jaren oud recept. De vergadering verliep vlot. Daarna was er
een bingo en nog een. Iedereen
genoot van deze middag. Het was
een gezellig samenzijn met allen,
ook de meesten die door omstandigheden niet kunnen fietsen
waren aanwezig.
Vrijdag 21 februari We vertrokken met 14 deelnemers om 11 uur,
maar de achterband van Gerrit
was zacht. Gelukkig had een van
de deelnemers een dopje voor een
frans ventiel, zodat de band werd
opgepompt en Gerrit mee kon met
onze tocht. Gerry en Marijke fietsten voor. We waren even van start toen Joost zijn superadviseur belde, Joost haakte daarna af, omdat er in die middag een ander programma voor
hem was. Wij vervolgden onze fietstocht dus met 13 deelnemers via Werkhoven, Langbroek, Sterkenburg, door Bartimeus heen, langs het Grote bos naar Klein Zwitserland.
Bij deze gelegenheid hebben we lekker geluncht en
kwamen we weer op temperatuur. Het was droog
weer, maar erg veel wind en deze deed koud aan.
Daarna fietsten we door Austerlitz, door een bosgebied, langs Kerkebosch in Zeist, de Bunzinglaan, door
naar Rhijnauwen, ons Houtens Bos, de Gilde terug
naar ons clubhuis. Ongeveer 41 km.
Dit was weer een fijne fietstocht. Lidy
Vrijdag 28 februari Een berichtje van de laatste
winter rit. We vertrokken met 15 personen richting
Bunnik en daarna richting Bilthoven. Daar gingen we
lunchen bij Berg en Bosch, echt een heerlijke lunch.
Na de lunch weer op de fiets, maar als je lekker
warm heb gezeten en dan weer buiten komt is het
toch weer fris. Er was meer wind gekomen, maar al
met al waren we om 4 uur weer veilig in het clubhuis. Daar nog een drankje en naar huis, het was
weer een mooie dag. Stien
Wielertoerclub Houten ’80
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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
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Vrijdag 6 maart Om 11.00 uur vertrekken we met 10 recreanten. Het nieuwe fietsseizoen is geopend. Het weer is goed. Door Nieuw Wulven, langs de Marsdijk, fort Vechten,
Rhijnauwen, station Driebergen-Zeist en de nieuwe woonwijk nabij Kerkenbosch-Zeist richting Austerlitz. We bereiken het Beauforthuis. Gezamenlijk gebruiken we de lunch. Voldaan
vervolgen we onze fietstocht richting Driebergen Na enig overleg wordt de route enigszins
gewijzigd. Het is de bedoeling, dat we uiterlijk om 16.00 uur terug zijn in het clubhuis.
Onderweg constateren we, dat het de laatste tijd erg veel geregend heeft. De weilanden
zijn nog erg nat. Alle maisvelden zijn nog niet geploegd. De stoppels zijn goed zichtbaar.
Op tijd bereiken we het clubhuis met 46 kilometer op de teller. Dank aan onze voorfietsers
Stien, Lenie en Willeke. In het clubhuis drinken we gezamenlijk thee, wijn enz. met een
hapje aangeboden door de club. Hartelijk dank voor de gezellige dag. Riek.
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Teutotocht 11 t/m 13 september 2019
De Teutotocht zal in het 8e lustrumjaar 2020 plaatsvinden van vrijdag 11 tot en met zondag
13 september. Omdat het een lustrumjaar is worden ook de recreanten uitgenodigd om mee
te gaan. Zij regelen zelf hun vervoer en fietstochten.
Zoals ieder jaar vertrekken de toerleden op vrijdag met de racefiets vanaf het clubhuis en
komen op zondag op de racefiets weer terug. We zullen rijden met een of meerdere B- en
C-groepen.
De bestemming is Almen, gelegen in de Achterhoek in de buurt van Zutphen, op circa 100
km. van Houten.
Accommodatie
Wij verblijven 2 nachten op het prachtige Landgoed Ehzerwold in Almen. Het is een 3* hotel
in een historisch pand dat van oorsprong een ziekenhuis was en later een sanatorium.
De hotelkamers bevinden zich in de bijgebouwen en zijn ruim en licht.
Klik voor nadere informatie op:
https://www.ehzerwold.nl
Heb jij ook zin om mee te gaan? Kijk dan onder bijgaande link en meld je aan:
https://www.wtchouten.nl/toerleden/van-de-toercommissie
Er is afgesproken dat er gezorgd zal worden voor een droge, veilige en afsluitbare ruimte
voor de fietsen.
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De grootste fietsspecialist van Midden-Nederland

KOM LANGS
BIJ BANIERHUIS

Kom bij Banierhuis voor:
t (SBUJTCPEZTDBOOJOHWPPSEFCFTUF
fietshouding
t (SBUJT[BEFMXJTTFMHBSBOUJF
t (SBUJTBGTUFMMFOWBOKFOJFVXHFLPDIUF
racefiets volgens meetadvies
t (SBUJTPOEFSIPVETBEWJFT
t (SBUJTBEWJFT

Onder genot van een heerlijk
kopje GIO koffie
Binnen 1
werkdag klaar

Snelle fietsreparaties. Voor
10:00 gebracht, zelfde dag klaar!

Gratis
verzending

85 jaar
ervaring

Nieuwe fiets besteld?
Eigen bezorgservice!

Fietsspecialisten sinds 1932.
Dat spreekt boekdelen!

8 filialen in de
regio Utrecht

De grootste fietsspecialist
in de regio Utrecht!

VLIERWEG 1 (OUDE DORP) | HOUTEN | 030 - 637 27 16 | WWW.BANIERHUIS.NL
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Kosten
De prijs is 125 euro p.p. voor een gedeelde 2-persoonskamer. Een kamer voor alleengebruik
kost 30 euro extra.
Voor dit bedrag krijg je in ieder geval:
2 overnachtingen in 3* Landgoed hotel, 2x dinerbuffet, 2x ontbijtbuffet, 2x coffee-to-go,
toeristenbelasting, afsluitbare fietsenstalling, opladen e-bikes en bagagevervoer.
Routes
De afstand tot Almen van 100 km. maakt dat wij volop mogelijkheden hebben om via een
mooie lus heen en terug naar het hotel te rijden. Gedacht kan worden aan de ene keer
langs de noordkant van de Veluwe en de andere keer langs de Zuidkant. Wij zorgen in ieder
geval voor interessante routes.
Voor de zaterdag is er ook volop keuze. Gedacht kan worden aan een tocht richting Duitsland of een mooie route door de Achterhoek en Twente.
Voor de zaterdag komt er waarschijnlijk een mogelijkheid om een deel van de route af te
steken waardoor de mensen die minder ver willen ook goed worden bediend.
De C-groep rijdt ongeveer 120 km. per dag en de B-groep ongeveer 150 km. per dag.
Aan de routes wordt nog gewerkt.
Samen uit samen thuis
Wij willen opmerken dat het clubweekend is bedoeld voor de gezelligheid. Wij leggen dan
ook de nadruk op het feit dat de groep als groep fietst, waarbij veiligheid voorop staat en
het tempo zo moet liggen dat het voor iedereen leuk blijft. Wij gaan daarom uit van kleine
groepen van max. 12 personen en zullen zorgen voor voldoende toerleiders.
Inschrijving
Wij hebben bij het hotel een optie genomen voor 30 toerleden en 15 recreanten. Net als
voor de andere meerdaagse ritten geldt dat de inschrijving pas geldig is als je hebt betaald.
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En, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het aantal kamers dat beschikbaar is voor
alleengebruik is beperkt.
De tocht gaat door bij deelname van minimaal 20 toerleden.
Wij zijn met het hotel overeengekomen dat mensen in kunnen schrijven tot 1 juni 2020.
De inschrijving vindt plaats op de website onder “inschrijving ritten”.
Als je voorkeur hebt voor een bepaalde kamer of een kamergenoot, vermeld dat dan ook bij
de inschrijving op de website. Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met
die voorkeuren, maar garanties kunnen wij uiteraard niet geven.
Indien vegetarisch/dieet/voedselallergie, stuur dan los van je inschrijving een mail naar
ondergetekende zodat we het hotel hierover kunnen informeren om hier waar mogelijk,
rekening mee te houden.
Je kunt tevens het bedrag van € 125 overmaken op rekening NL46 INGB 0006 7422 44 van
Wielertoerclub Houten 80, onder vermelding van jouw voor- en achternaam en ‘Teuto 2020’.
Wij hopen op veel en enthousiaste aanmeldingen en zien uit naar een mooi fietsweekend!
De Teutowerkgroep: Hanneke Wttewaall, Wibo van Run, Ton Mulders, Frits Hobelman, Servje Somers en Rina Roelfs.
Voor vragen kun je je wenden tot ondergetekende.
Rina
rina@roelfsadvies.nl
0651180778
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Ook dit jaar was er weer de jaarlijkse strandrit.
Omdat er kans was op wat spetters en er veel wind stond, hadden we het strand bijna voor
ons zelf. Het was wederom een heerlijke manier om lekker uit te waaien.
Tegen de wind in, John zijn lievelingsding, was het flink werken. De zandstorm, die onder
mijn fiets doorblies, veroorzaakte een surrealistisch effect in mijn hoofd. Heel mooi!
Een paar foto’s wil ik graag met jullie delen.
Dank John, Martin, Thomas, Tiemco
Groet Remy
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Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
dinsdag
9.00 – 18.00
donderdag 14.30 – 18.00
Het Rond
woensdag 9:00 – 18:00
Donderdag 9.00 – 14.00
Houten Zuid
woensdag 9.00 – 18.00
Praxis
donderdag 9.00 – 18:00
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vrijdag
9.00 – 18.00
zaterdag 8.00 – 16.30
vrijdag

9.00 – 18.30

zaterdag 9.00 – 17.00
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Sullivan’s
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van
antieke meubelen
Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:
Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten
030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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Ron Verweij

ﬁetsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Verjaardagen
April
3
4
8
8
9
9
9
10
12
15
15
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
23

Cor de Boer
T
Peter Broere
T
Jaap Kersbergen
T
Dennis Kokkeel
T
Peter Maarleveld
T
Willy Meijer
R
Jos Bekker
T
Tiny Kok
R
Maarten Schilt
T
Patrick van Hove
T
Fred Bleij
T
Fred Dekker
T
Carel van Velzen
T
Andre Boumeester
T
Ruud van Elteren
T
Anneke van Zijl-Buschgens
R
Ivo Bijsterbosch
T
Arjan van der Wulp
T
Pieter Martens
T
Gerard Mocking
T
Peter de Water
T
Jeanne Kramers
R

26 Fred Voorbrood
T
29 Anton Elberts
T
30 Stien van der Hoeven R

Mei
2
3
3
4
4
7
7
7
8
10
11
12
12
17
17
17
17
18
19
19

Paulien Polderman
T
Herman Esmeijer
T
Winfried Posthumus
T
Henk Aanstoot
T
Marcel Embregts
T
Tjitte Alkema
T
Gerard van Rookhuijzen T
Ad Vermeeren
T
Pieter-Karel Stokman T
Rene van Aken
T
Ans Galema-Kiezebrink R
Hans Schoolderman
T
Adrie Berlang
T
Jan Nijnuis
T
Kitty Jansen
R
Bert Scheepbouwer
T
Peter Dussenbroek
T
Sjaak van Wijk
T
Jurgen van Haperen
T
Martijn Kamermans
T

Ledenmutaties (tot 7-03 2020)
Nieuw
• Ellen van Vliet-Neuteboom (recreant)
• Marianne Overberg (recreant)
• Margriet van den Bedem (recreant)
• Jeanne Kramers (recreant)
• Ingrid Bruil (toerlid)
• Ludo van Blijdestein (recreant)

•
•

Willy Wagenmans
T
Christiaan Hoeflaken T
Gertruud Verduijn
T
Leny Jongerius-Mocking R
Servje Somers
T
Ruud Coenen
T
Bert de Koning
T
Simon van Barneveld T
Rick van de Kuil
T
Marijke Meijs
R
Sjaak Wensveen
T
Rene van Kasteel
T
Rina Roelfs
T
Hennie Wilkes
T

Juni
1
1
2
3
3
3
4
4
5

Anneke Poll
Alex Hesling
Elie Miltenburg
Gerard Vreeswijk
Henk Feenstra
Ton van Bennekom
Richard Seijs
Hans Abelskamp
Wim van Dam

Opgezegd
Henny Stolten (recreant)
Mirella Schrijvers (toerlid)

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

Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen
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21
22
22
22
25
26
26
26
27
27
28
31
31
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
www.drukkerijaandevecht.nl

