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Van de voorzitter
“Wurst macht Glücklich!”, een van
de vele uitspraken die ik kon optekenen tijdens een fantastisch mooi
fietsevenement: het clubweekend
in de Eifel. Het goed gesitueerde
hotel, de ‘hervorragende Dienstleistung’ van het hotelteam, de
prachtige fietsroutes met de nodige
hoogtemeters en bovenal de sfeer
van saamhorigheid tussen de 45
deelnemers. Het was één groot
hoogtepunt, waarvoor organisatoren Frank, Jeroen en Herman een
groot compliment verdienen.
Het verorberen van een laatste
portie Currywurst luidde de terugreis in; een moment van reflectie,
waarin ik tot wat diepere gedachten
kwam over het mooie van fietsen
met de club. Hoe bijzonder het
eigenlijk is om drie dagen met
45 mensen op pad te zijn zonder
enige wanklank. Om te zien hoe
er naar elkaar wordt omgekeken,
zodat fietsers van alle niveaus een
fijne fietservaring opdoen. En dat
beperkt zich niet alleen tot de Eifel.
Als ik terugkijk op de eerste drie maanden van het zomerseizoen, zie ik dat er met enthousiasme wordt gefietst en er al veel mooie tochten in clubverband zijn gereden. Het rijden in
kleinere groepen, het ‘ritsen’ om ruimte te maken voor andere weggebruikers en de nieuwe
rol van wegkapitein zijn snel gemeengoed geworden. Dit draagt er zeker aan bij, dat we
nieuwe, beginnende toerfietsers hebben kunnen verwelkomen om met vertrouwen hun
eerste groepskilometers te rijden. De toenemende media-aandacht voor ‘asociaal gedrag
van wielrenners’ maakt duidelijk dat veilig en sociaal rijden ook belangrijk is en blijft om het
vertrouwen van medeweggebruikers te houden. De toekomst moet je immers verdienen.
Toen we vanuit de Eifel de rondweg van Houten weer opreden, restte mij een gevoel van
voldoening: we vormen met elkaar een prachtige club, waarin veilig en sociaal wordt gereden en iedereen plezier beleeft aan het fietsen: “WTC macht Glücklich!”
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Wat is het toch heerlijk om weer met de fietsclub op pad te zijn en te genieten van de
mooie ritjes die de toerleiders voor ons bedenken. Gelukkig maken vele clubleden daar ook
dankbaar gebruik van.
Dat werd nog maar weer eens bevestigd door het fantastische Eifel weekend waar we met
45 enthousiaste deelnemers in het Vulkanhotel in Steffeln verbleven. Na drie jaar waren
we hier voor de tweede keer en de herinnering van een prettige accommodatie met goede
verzorging werd opnieuw bevestigd. Het weer was prachtig, de sfeer was relaxed en door
het ruime route-aanbod heeft iedereen op zijn eigen niveau lekker kunnen fietsen en van de
omgeving genieten.
Inmiddels zijn twee mooie Verlengde Zondagritten verreden en
de derde staat op zondag 3 juli
gepland. 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 wilt gaan rijden.
Bovendien geven ze de toerleiders 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.
De standplaats Auvergne in Frankrijk van 7 tot 14 augustus. Met 38 inschrijvingen is de
belangstelling groot maar dat is niet zo verwonderlijk want Wiet, Hanneke en Ton hebben
een mooi programma samengesteld.
En dan van 9 tot 11 september het
Teutoweekend. Dit jaar gaat de reis
naar het Rilano hotel in Kleef, net
over de grens met Duitsland. Het
Teuto-team komt binnenkort met
uitgebreide informatie over dit oudste
clubevenement.
Wij wensen jullie een fijne zomervakantie toe met veel veilig fietsplezier.
Toercommissie: Marcel Embregts,
Frank van Ierland, Jeroen Piket en
Hennie Wilkes
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City Trip on Bike (deel 1)
Fietsers zoals wij in WTC Houten rijden het liefst door de natuur. Door bossen en velden
over ANWB goedgekeurde fietspaden, en tegenwoordig steeds vaker over gravelpaden. Steden worden over het algemeen vermeden. Ik doe dat anders. Ik ben namelijk dol op steden
en zoek die op. In deze bijdrage vertel ik daarover.

Huur een fiets als je op Citytrip bent
De fiets is ideaal om de sfeer van een stad tot je te nemen. In Nederland, maar juist ook in
het buitenland. De meeste bekende city-trip-steden zijn namelijk veel groter dan in Nederland. Als je bijvoorbeeld in Berlijn bent loop je echt kilometers om van het ene museum
naar het andere te komen; om “de muur” te bezoeken en ook nog het stadscentrum. Je
hebt geen zin om ondergronds in de metro te zitten want dan zie je niets (hoewel ik wel een
fan ben van de metro in Londen). De fiets is dus ideaal. Je kan aardig wat kilometers maken
en je krijgt een veel beter gevoel van een stad.
Ook voor de niet direct toeristische uitstapjes. Juist dan. Want met een fiets kom je verder
dan lopend. Rij bijvoorbeeld eens vanaf het centrum in 1 richting zomaar een stuk omliggende wijken of buitenwijken in. Je komt op plekken waar Lonely Planet je doorgaans niet
brengt. Zo heb ik eens een warme zomermiddag biertjes drinkend doorgebracht in een
stille maar hippe buurt in München,
terwijl een fietsenmaker mijn remsysteem in orde maakte. In wenen
volgde ik de Donau de stad uit. In
Berlijn wilde ik de troosteloze oude
wijken met 50-er jaren flats uit de
Sovjet-tijd doorkruisen. Die staan
er nog. Met Google maps vind je
altijd je weg terug.
Zelf je fiets meenemen hoeft niet.
De marketing van steden is al lang
ingesprongen op deze behoefte/
trend. Berlijn, Parijs, Wenen en
vele andere steden hebben inmiddels best goede huurfietssystemen
die je met een app digitaal kan
openen - en betalen.
UItgestrekte steden – er dwars doorheen
Het grootste genoegen is om een stad helemaal te doorkruisen. Aan ene kant erin, aan de
andere kant eruit. Je begint met de rafelrand van industrieterreinen, shopping malls, woonboulevards. Altijd spannend en een beetje zoeken want die oorden zijn echt voor auto’s
ingericht. Fietspaden zijn daar aan de buitenkant schaars of slingeren onlogisch links en
rechts langs gebouwen en uitgestrekte parkeerplaatsen. Maar…, de weg zoeken is onderdeel van de lol. En je moet niet bang zijn om zo nu en dan een stukje autoweg/ringweg of
vluchtstrook te nemen.
Vervolgens rij je meestal in uitgestrekte woonwijken. Afhankelijk van het soort stad kan dat
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“huge” zijn. Je kan de grote invalswegen pakken. Die zijn bestemd voor auto’s, maar er is
meestal wel een fietspad. Of (beter) parallel zo maar wat door woonwijken rijden. De route
wijst zich vanzelf. Centrum staat altijd aangeven. Aanbeveling: stop hier ergens voor een
boodschap of kop koffie. Is dat niet saai vraag je dan. Het duurt maar, je hebt geen idee
waar je bent en je staat vaak stil voor verkeerslichten. Nee, dus. Ik vind elk verkeerslicht
een cadeau. Even stilstaan, om je heen kijken. Kijken naar en denken over de levens die
hier geleefd worden.
Volgende onderdeel is de ring om het centrum. Meestal wat oudere wijken met statige
huizen, lanen en singels. Tegenwoordig geliefd bij de mensen die wat meer geld te besteden
hebben. Daar tref je de eerste grand café’s, koffiebars met Latte Machiato en hun barista’s,
de terrassen. Tot slot het echte centrum met de bekende grote winkelketens, meer terrassen, bioscopen, theaters, het station, hotels.
Sinds een paar jaar maak ik elk jaar een grote bikepacking rit. Een paar weken weg op een
trekkingfiets, met bepakking achterop. In 2017 maakte ik een drieweekse tour van Houten
naar een plek in de buurt van Wenen en toen doorkruiste ik Frankfurt en München. Wat ik in
die steden deed doe ik inmiddels vaker. Ik rij tot op het centrale plein. In Duitsland mag je
daar ook fietsen. Daar in de buurt zoek ik een hotel en ik blijf er een dag. De volgende dag
heb ik “rustdag”, bezoek een museum en toer op de bonnefooi wat door de stad. Door het
centrum en omliggende wijken.
Een grote stad weer uitrijden is soms lastig. Erin volg je de bordjes centrum, eruit moet je
goed weten welke richting je moet hebben. Mijn ervaring is dat de bewegwijzering in het
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buitenland niet altijd te vertrouwen is. Die is ingesteld op auto’s en voor je het weet zit je
op een “auto-only” uitvalsweg. Stel je een taart met taartpunten voor. Als je de verkeerde
kiest kom je aan het eind zo maar kilometers uit de richting die je van plan was. Een truc is
“water volgen”. Veel steden zijn ooit aan een rivier gebouwd. Dat loopt tot in of bij het centrum (dus makkelijk te vinden). Zoek dat op en ernaast loopt meestal wel een te befietsen
weg het land in. In Frankfurt volgde ik de Main de stad uit naar het oosten, in München de
Isar naar het zuiden de bergen in. Het is overigens een groot genoegen om in alle vroegte
tijdens de ochtendspits tegen het verkeer in een stad uit te rijden. Het patroon van wijken
in omgekeerde volgorde doorlopend.
Demonstratie: Amsterdam Grachtengordelrace
Ook in Nederland kun je het genoegen van stadsfietsen proeven. Als illustratie bij mijn
verhaal heb ik een toertocht uitgezet dwars door Amsterdam. Bij het verschijnen van dit
clubblad lig dat waarschijnlijk achter ons. In 2019 reed ik deze tocht voor het eerst. Op 2e
Pinksterdag, 6 juni stond hij op het programma. Voor het B-peloton. Profiel staat op het
Forum.w
De Amsterdam-tocht gaat dwars door de stad, van zuidwest naar oost, langs onder meer
het Olympisch Stadion, Concertgebouw en Carré. Over het Museumplein en de Magere
Brug, langs de Amstel. We doen dat slingerend en stoplichtarm. (Ik ben mijn wielercarrière
in Amsterdam begonnen en weet hoe je de stad kan doorkruisen zonder al te veel stil te
staan voor stoplichten.) Het hoogtepunt is een 1 minuut durende race over de bruggen van
de Reguliersgracht. Een paar honderd meter onder de Rijksmuseumtunnel en over de Spiegelgracht zijn hectisch en spectaculair. Ongeveer het drukste stukje Nederland (slalom door
toeristen). Je kan dat pure waanzin noemen, of onverantwoord. Ik vind het hartstikke leuk.
Overigens de aanlooproute naar en van Amsterdam zijn “WTCH verantwoord”, kilometers
Groene Hart en Stichtse Vecht. Misschien gaat het mij daar wel om. De afwisseling natuur –
stad.
Volgende keer een artikel over het fietsen in steden op andere continenten.
Ronald Gorter

Au Pied du Mont Ventoux – door Christy
“Hoe kom ik dit bizarre en extreem drukke hoogseizoen door op mijn werk…?” Dat was
de vraag die ik mezelf meermaals heb gesteld in de afgelopen 3 maanden. Met name de
laatste weken liep ik tegen m’n grenzen aan. Gelukkig had ik die leren (her)kennen toen
ik herstellende was van een zware burn out. Het antwoord op de vraag? Een week in het
vooruitzicht hebben waarin m’n fiets centraal staat; niks moeten. Op stap met lieve vrienden, fietsen in de zon, in een prachtige omgeving, diepgaande gesprekken voeren, lekker
eten, kortom: alleen maar genieten! Met dit eindpunt aan de horizon heb ik me erdoor heen
weten te slaan. Al zijn we er nog niet…

w
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“Haast u langzaam” (Festina Lente) was het
motto van deze week. Daar heb ik moeite mee.
Ik leef op de klok, planmatig, georganiseerd en
ik laat niets aan het toeval over. Met dank aan
mijn gezelschap deze week heb ik geleerd om
meer ‘in het moment’ te leven en dat voelde
eigenlijk wel fijn. Zo fijn dat ik op de laatste dag
zelfs later uit m’n bed kwam dan de anderen
terwijl de dagen ervoor ik soms wel een kwartier
tot een half uur op ze zat te wachten bij het
ontbijt. Op de fiets had ik ook zo mijn momentjes: klimmend in de stilte en warmte, vogeltjes
horen fluiten, m’n ketting zacht horen ratelen en mezelf intens gelukkig voelen. Wat heb ik
nodig om gelukkig te zijn? M’n fiets, een heerlijk zonnetje en bergen.
En dan lees ik op Strava vandaag (zondag 5 juni) een open en aangrijpend stuk van Arno
Treuren… als je hele leven op z’n kop staat moet je toch proberen de lichtpuntjes te blijven
zien in de verte. Wat heb je nodig om gelukkig te zijn… Arno, dank je voor het delen, het
deed veel met me.
Genoeg poëtisch geneuzel.
Er werd ook best wel veel gefietst in de afgelopen week!
De eerste rit was een kortje en één met niet
al teveel hoogtemeters. Maar ja, een eerste rit
in ander gebied is toch altijd even wennen en
om met de woorden van een van de anderen te
spreken: “Dat Proloog er niet om”. Maar mooi
was het wel, de rit langs de Dentelles de Montmirail. Helaas konden we Col de Suzette niet op
vanwege een wegafsluiting (…) maar de détour
mocht er ook wezen.
De statistieken voor de cijferwippertjes:
68 km
960 hm
rijtijd 2:42:42

Wat een rust in Bédoin… ik ben er 4 keer eerder geweest maar altijd in juli / augustus en
dan kon je er over de fietshelmen lopen. Nu was er sprake van gezellige rust in het dorpje.
Ook in onze gemoedelijke Bed & Breakfast (reistip: Le Clos Marceau) waren we nog maar
met z’n viertjes.
11
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Onze tweede rit ging in zuidoostelijke richting, voor mij nog onbekend
gebied. We zouden hier een aantal
cols bedwingen waaronder Col de
Murs, maar: wegafsluiting. Tja, was te
verwachten natuurlijk want ik heb hier
zo langzamerhand patent op. Haast
u langzaam, wegafsluiting niet erg,
andere route, in het moment leven.
Col des Trois Termes bleek het alternatief, waarna Col de la Ligne en Col
de la Liguière volgden. De zoektocht
naar voedsel was wel een ding in deze
omgeving maar uiteindelijk een leuk
terrasje gevonden waar we de hongerige magen konden vullen.
Statistieken:
118 km
1.928 hm
Rijtijd 4:41:59
Na 2 dagen stralend weer begon de
dinsdag
wat kwakkelig en miezerig. M’n reisgenoten besloten hun nascholing in de
ochtend te doen want de middag zou weer stralend zonnig worden. Ik vermaakte me prima
met m’n beentjes omhoog en een beetje dutten. De rit vandaag zou een rustige worden, de
PreVentouxRide… niet al te zwaar, niet al te lang. Daar lenen de Gorges de la Nesque zich
uitstekend voor. Van voorgaande bezoeken aan de Provence wist ik nog een leuk restaurantje om te lunchen in Monieux. Wat een lekker rustige rit zou worden, eindigde wederom
in een wegafsluiting en een omleiding die niet alleen langer was maar ook nog eens dik
15% omhoog ging! Niks verrassends eigenlijk…
Statistieken:
84 km
1.035 hm
Rijtijd 3:07:55
In 2017 deed ik de Cinglé, geheel ongepland. Ik wilde toen 2x de Ventoux beklimmen maar
als ie 2x kan, kan ie ook 3x. Ik beloofde mezelf toen dit NOOIT meer te doen! Tja… beloftes
zijn er om te breken, is het excuus van dit moment… en daarom zaten we om 6 uur aan het
ontbijt en sprongen we vol goede moed om 07:09 uur op de fiets. Het plan was 07:00 uur
maar HAAST U LANGZAAM!
De beklimming van die kale uit Bédoin is best steil maar loopt wel constant. Ik had me
voorgenomen m’n wattage tussen 160 en 170 te houden. Net rond de 3 watt/kg. Dat ging
lekker! Op de top even tijd voor een foto, het was er nog super rustig. Vervolgens de afdaling in naar Malaucène… ook dat ging fijn totdat… m’n fiets aan de voorkant ineens enorm
begon te trillen bij een zeer hoge snelheid. Remmen gaf alleen maar meer trilling. Oké, niet
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in paniek raken nu. Rustig aan remmen, koppie erbij houden. Dit ging maar net goed, pfff,
helemaal shakend kwam ik beneden. In het gezellige dorpje deden we ons tegoed aan een
bak koffie en een rozijnenbroodje met room. Daar zou ik de tweede beklimming wel mee
redden. Al snel wist ik weer waarom ik deze kant de zwaarste vind. De warmte begon een
rol te spelen, lange rechte stukken die geestdodend zijn en de onregelmatigheid: stukken
van 6% en dan weer een lang stuk van 11-13%. “Gewoon blijven trappen dan kom je uiteindelijk wel boven” zei ik steeds
tegen mezelf. Samen met een van
m’n reisgenoten kwam ik voor de
tweede keer aan op de top waar
het nu toch ietsje drukker was,
maar nog steeds niet vergelijkbaar
met hartje zomer. Gelukkig maar.
Wauw, na de twee moeilijkste
kanten bedwongen te hebben zou
Sault “pommetje oeufje” zijn…
maar dat blijkt dan toch weer
een vergissing. Natuurlijk is deze
beklimming tot aan Chalet Reynard
heel prettig en goedlopend met
nergens percentages boven de
4-5%. Maar vanaf Chalet Reynard
komt het kale gedeelte van nog zo’n 6 km. Daarvan is ook slechts 1-2 km wat steiler maar
het hakte er bij mij inmiddels wel een beetje in. Nog een laatste groet aan Tom Simpson
en daar was het eindpunt. Nu alleen nog afdalen naar Bédoin. Na net geen 8 uur rijtijd zat
de Cinglé weer in the pocket en beloofde ik mezelf plechtig dat dit echt de allerlaatste keer
was…
Statistieken:
139 km
4.385 hm
Rijtijd 7:52:03
En dan is het alweer de allerlaatste fietsdag, time flies when you’re having fun! Deze keer
niet over de Ventoux maar er helemaal omheen. Eigenlijk is dat nog mooier. De noordkant van de Ventoux (de Drôme) is zo groen en zo mooi. Je vindt er meer dan voldoende
mooie, goedlopende cols. Zo beklommen wij de Col de l’Homme Mort. Zeker na de dag van
gisteren in combinatie met de warmte, was dit een hele toepasselijke. Vanaf Sault reden we
de Gorges de la Nesque terug in de andere richting dan 2 dagen terug… een lange, heerlijk
lopende afdaling. Deze cercle autour du Ventoux was een mooie afsluiting van een fantastische fietsweek.
Statistieken:
119 km
1.737 hm
Rijtijd 4:37:54
Christy
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Recreantenverslagen vanaf april 2022
8 april: 11 Recreanten vertrokken om 11.00 uur vanuit het clubhuis voor een ca. 50Km
tocht. Aangemoedigd door Sjaan (die de route
heeft voor-gefietst ) en het mooie weer zijn we
vertrokken.Via Nieuwegein reden we langs het
Amsterdam-Rijn kanaal over de Groenewoudsedijk naar De Meern. Via de zandweg langs de
Leidsche Rijn richting naar Harmelen. Op het
terras van het “Wapen van Harmelen” genoten
we van de koffie/thee. Snel weer op de pendalen om via Montfoort naar de Hollandse IJssel
te fietsen. Onze lunch hebben we genuttigd bij
een boerderij met zitplaatsen en toilet (rust),
ook hier zaten we heerlijk in de zon. Genietend
van bloesem en bloeiend koolzaad reden we langs de IJssel verder naar IJsselstein. Na het
verstrekken van stroopwafels (vers van de markt ha,ha!) zijn we na ca.55 Km aan gekomen
bij het clubhuis. Zoals altijd welkom geheten door Lidy Middelweerd sloten we deze fietstocht af met een nazit en versterkte middelen ( drank & nootjes). (Joost)
Op 22 april vertrok de groep van de 30km onder
leiding van Johan Breedijk met de auto richting
Buren. We begonnen met Koffie bij “’t Veerhuijs”. Daar kwamen ook de dagfietsers aan met
de pont. Hadden zij nou een heuse begeleidingsauto? [foto 22042022 1]. Onze groep
vertrok naar “De Pannekoekenbakker” voor een
heerlijke pannenkoek. De bedoeling was te
fietsen langs de bloesem, dus na deze uitgebreide lunch stapten we toch maar op de fiets
richting Asch, Erichem, Zoelen. Veel bloesem
van kersen en peren was al bijna uitgebloeid,
maar de appelbloesem stond er nog vrolijk bij.
We fietsten stukje over de dijk bij Tiel. We
hielden een korte stop bij een bankje en
genoten van de zon en uitzicht. We vervolgden
onze route via Wadenoijen, Kerk Avezaath, rand
Geldermalsen weer terug naar Buren. Kortom
een heerlijke afwisselende tocht.(Dick/Hanny)
Midweek recreanten: De eerste dag van de
midweek, Maandag 16 mei
Op een heerlijke dag gaat begint onze midweek
naar Reeuwijk. De start is met koffie om 10 uur
op het clubhuis vanwaar we vertrekken rond half
11. We fietsen met 18 man, er zijn er 2 met de
auto. Dat is makkelijk voor de bagage. Helaas
Wielertoerclub Houten ’80
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kan Anneke niet mee, maar ze brengt wel een
paar fietsen voor ons weg en natuurlijk wat
koffers. Maar de meeste bagage nemen we zelf
mee op onze eigen fiets. Jeanne heeft de route
naar Reeuwijk op knooppunten gezet en het
is een prachtige route. Het is heerlijk weer om
te fietsen, een heel stuk langs het kanaal met
gelukkig weinig wind. De eerste stop is in hotel
het wapen van Harmelen. Hoe kan het toch
weer, het begint te plenzen. Dat is ons al een
keertje eerder overkomen, toch Stien? Klinkt
bekend he?
Dan nog maar een extra koffie.
Na de regen zijn we weer op de fiets gestapt en nu namen anderen het voortouw want zij
dachten een mooiere weg te weten. We fietsen over mooie smalle weggetjes langs het
water richting Woerden waar we lakenvelder geitjes in de wei spotten. Het is nog een beetje
ongemakkelijk met een grote groep fietsen, maar alles went. We gaan zo heerlijk verder
naar Landal Reeuwijk. Aangekomen bij Landal staat de koffie klaar met heerlijke appeltaart.
De huisjes zijn prachtig ruim op gezet aan het water en na installeren gingen we eten op
het park. Het eten was heerlijk. Terug naar de huisjes en nog even gezellig bij elkaar, ieder
in zijn eigen huisje.
Wat zitten hier veel eenden, ganzen en meerkoetjes. En wat een lawaai kunnen die maken
s’nachts. Kikkers kunnen trouwens ook erg
brullen heb ik begrepen.
Morgen is er weer een dag. (Marijke)
Dinsdag 17 mei van de midweek moest huisje
265 het verslag maken:
Half 10 was het verzamelen met de groep. We
vertrokken met 19 dames en 1 man naar het
gezamenlijke koffieadres.[foto 17052022 4]
Door werkzaamheden en obstakels moesten we
andere wegen kiezen. Maar dat was voor Jeanne
geen probleem, het werd een mooie route en
het was niet erg dat het wat langer duurde tot de koffie. Die genoten we op de markt in
Bodegraven bij “de munt”.0
We vervolgden onze weg in het natuurgebied,
waar we loslopende zwarte koeien tegenkwamen. Die beestjes hadden er wel goed de
gang in, we kregen ze bijna niet op de foto.
Toen gingen we via de Bodegravensche meien
naar ons lunch-adres in Boskoop “Yuma tuincentrum”. Iedereen had ondertussen flink trek
gekregen. Na goed uitgerust te zijn en genoten
van de prachtige bloemen en struiken gingen we
weer richting huis. Wat was het een prachtige
dag in deze mooie omgeving en mooi weer.
15
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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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Het was genieten nog wat boodschappen gedaan
en toen richting park. Er wachtte ons nog een
verrassing bij het huisje: Marijke trakteerde
op een wijntje met lekkere hapjes en had dit
samen met Gerry verzorgd.
Het clublied kwam tevoorschijn, wat we met zijn
allen uit volle borst mee zongen.
Het was een mooie dag geweest iedereen ging
voldaan naar zijn huisje. Nog een spelletje
gedaan en toen lekker naar bed op naar de volgende dag (Carla, Irene, Beb en Ria)
Verslag van woensdag 18-5 vanuit de Reeuwijkse plassen, door huisje 270
Om half 10 vertrekken we vanaf de receptie
naar Haastrecht, door de plassen naar de Vlist,
een mooi dorpje en riviertje. Bij Haastrecht
verwachten ze ons al, we konden op het terras
langs het water zitten. Ans filmde ons toen we
verder gingen, omdat zij weer terug naar het
huisje reed. We fietsten de stad uit en misten
Gerda.
Andrea reed terug en vond haar bij het restaurant. Zo konden we met de hele groep langs
het broedgebied waar allerlei vogels aan het
broeden waren. Zo kwamen we in Schoonhoven,
via de stadspoort aan de Lek, hier konden we
ons brood opeten.
Een stuk langs de Lek gereden tot Groot
Ammers aan de overkant naar Berkenwoude,
hier vonden we een mooi rustpunt: het Schapenschuurtje 0waar ze ijs, taart en allerlei
dranken hadden. Lekker in de schaduw kwamen we bij. Daarna door de weilanden, de
sloten versierd met lissen. Zo kwamen we in Gouda en stonden op de Markt met het mooie
Stadhuis, dat was niet de bedoeling dus door
kleine straatjes terug naar de route en naar de
Reeuwijkse Plassen terug naar onze huisjes
waar de ganzen ons weer opwachten. Een
prachtige rit!
Om 18 uur mochten we nog een keer door de
plassen naar ‘t Vaantje fietsen, waar we op het
terras ons warme eten kregen. Eerst een voorafje, daarna het hoofdgerecht. Heerlijk klaargemaakt en mooie porties! Terug via een kortere
weg om uit te buiken en te slapen! (Ineke,
Stien, Leny, Jeanne en Willeke)
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Na een nacht met onweer en buien schijnt de zon als we weer vertrekken. Het is verzamelen bij huisje 279 dan gaan we van het park af en snel naar het knooppunt op naar
de koffie. Met een omweg zijn wij bij de Proeftuin in Boskoop aangekomen, waar ze ons
al verwachten. Er was veel animo voor de koffie en een lekker appelrondje, door hen zelf
gebakken.
Na een fijne stop, weer met drie groepjes op pad ieder zijn eigen route. Wij zijn eerst ook
nog door de naast gelegen tuin gegaan, waar we door konden fietsen. Erg mooi om te zien:
hele grote rododendrons in de mooiste kleuren. Daarna nog even een eindje terug gefietst
naar een kruidenkweker, waar we ook weer mooie dingen hebben gezien en zelfs gekocht.
Toen onze route vervolgd door een heel mooi natuurgebied, dat nog in ontwikkeling is. Erg
mooie paden om te fietsen en veel vogels die je hoorde maar ook heel veel fazanten, meest
mannetjes. Bij een mooie bank gebruikten we onze lunch en genoten van de rust en de
stilte.
Maar we zien ook donkere wolken verschijnen en gaan weer snel fietsen. Na een aantal kilometers komen we in Moerkappellen op een plein. Wij zoeken naar een terras, maar helaas
niets. Bij de bakker stonden stoeltjes en ook binnen. We stapten precies op tijd binnen, de
bui barstte los. Hebben wat lekkers besteld, de geur kwam ons al tegemoet en met een
bakkie koffie en thee hebben we de bui afgewacht.
Met onze regenkleding aan na een klein uur weer opgestapt en de laatste 11 km naar huis
gefietst. Soms wat miezer maar goed te doen. In ons huisje aan gekomen lekker gedoucht
en een borreltje. Om half zes verzamelen om naar het Vaantje te gaan voor ons diner, dat
heerlijk was Met vriendelijke bediening en weer een zonnetje om te fietsen. Voor mij de
laatste rit Vrijdag weer naar huis. Het is een mooie week geweest. ( Riet v.Bijlevelt)
Laatste dag midweek 20 mei 2022
Het zit er weer op. We gaan aan de terugreis beginnen. We willen op tijd vertrekken want
de weersverwachting is na 2 uur in de middag niet zo best. Spullen in de fietstassen, kijken
of we niks vergeten zijn. Anneke is er al om half
negen om de fietsen, koffers e.d.in te laden.
We worden door Anneke, Riet en Ans uitgezwaaid. Er wordt nog een leuk filmpje gemaakt
door Ans. Leuk gedaan Ans.
Door de plassen (overal Lissen) naar Driebruggen en daarna via Papekop naar het mooie
Oudewater. Paar keer verkeerd gefietst door
allerlei wegomleggingen, maar toch terras
gevonden. Heerlijke koffie, thee bij HEX.
Weer verder langs de Hollandsche IJssel naar
Montfoort en vandaar naar IJsselstein. Bij
Knollemanshoek ons brood opgegeten en daar
konden we thee, koffie e.d. kopen. Bankje om
op te zitten. Verder via IJsselstein naar Houten.
Droog thuisgekomen. Tegen 2 uur begon het
te gieten. We hadden met 9 mensen afgesproken om bij Gewoon Anders te gaan eten. Leuk
afsluiting, heerlijk gegeten. Geweldige midweek
gehad met mooi weer en geen pech.
Op naar de volgende midweek.(Gerry)
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Iets te vieren?
Neem contact met ons op of kijk op:

www.DeEngel.nl
0 3 0 6 37 1 55 4
i nfo @ d e e n g e l . n l
B u rg . Wa l l e r we g 2
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Dagtocht 27 mei 2022 - 30 km groep.
Onder aanvoering van onze “Tourleider” Johan Breedijk gingen we om 10.30 uur met 9 personen van
start vanaf het clubhuis richting Linschoten, alwaar
Johan geboren en getogen is. Er stond een “knap
bekkie” wind, maar het zonnetje scheen ons gelukkig
vriendelijk toe. Via Nieuwegein gingen we richting
Montfoort, waar we in café restaurant De Posthoorn
onze eerste stop hadden, voor een lekker “bakkie”.
Toen weer op de pedalen, via een mooie route,
richting Linschoten, alwaar we op het terras van het
“Wapen van Linschoten” genoten van een heerlijke
lunch. Na de lunch namen we een kijkje in “ De ballensnoeperij” tegenover het wapen. Deze naam komt
van de zoete “ballen” die vroeger in Linschoten bij een kopje koffie/thee gebruikt werden
in plaats van (dure) suiker om de drank te zoeten. De bal werd in de mond genomen en
gehouden totdat het kopje koffie/thee op was.
De resterende “bal” werd uit de mond genomen en
bewaard voor het volgende kopje dat men tot zich
nam. In deze winkel treft men ook Historische en
toeristische informatie over Linschoten en omgeving,
een aanrader. Nog even met de dames uit deze winkel die in historische kleding liepen op de foto. Naar
men vertelde ook voor in het plaatselijke krantje
aldaar.
Toen we daarna richting de fietsen liepen kwam
Johan geheel toevallig nog familie tegen…leuk! Dat
moest op de foto en ja hoor dat haalde dus ook de
plaatselijke krant.
Daarna hebben we nog een flitsbezoekje gebracht
aan de slangenmuur, achter de kerk, voordat we
weer op ons stalen ros richting Houten gingen, met
nu vaak de wind heerlijk in de rug. Door Linschoten fietsten we het plaatsje uit en via mooie routes
vervolgden we onze weg nu richting IJsselstein.
Onderweg bij pannenkoekenrestaurant De Roozeboom in IJsselstein hebben we na overleg nog een
lekker “bakkie” gedronken. Daar hoorden we dat
er vanmiddag op het Eemmeer bij Spakenburg een
skûtsje omgeslagen was… windkracht 5. Tegen kwart
voor vijf namen we in Houten afscheid van elkaar.
Het was ondanks de fikse wind een super geslaagde
en zeer gezellige dag.
Johan bedankt voor de mooie, leuke en afwisselende
route! (Lies Lagas)
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Op 3 juni vertrokken we om elf uur met prachtig
weer en 8 fietsers voor een tocht van ongeveer
50 km via het Wulverbos , zandpad door de
Uithof, knmi gebouw. Daar hebben we eerst
ons broodje gegeten. Daarna richting de Bilt
waar we heerlijk koffie hebben gedronken bij
de Mauritshoeven. Lekker buiten in de tuin
gezeten en daarna op de terug weg. We waren
een beetje te vroeg, dus nog een ommetje via
Bunnik, daar ook nog wat gedronken bij het
“Wapen van Bunnik”. Toen weer richting het
clubhuis, waar we ook nog met z’n allen nog
wat hebben genuttigd het was weer een super
mooie dag met elkaar. (Stien)
Fietshelmen
Vrijdag 3 juni hadden we iemand van Bikes and
Care uit Odijk uitgenodigd om iets te vertellen
over fietshelmen. Een paar weken terug hadden
ze een artikel in het Groentje geplaats over het
nut van een helm. [foto 03062022 1]
Samen met een vertegenwoordiger van Abus
kwamen ze een heel duidelijk praatje houden
over het nut van een helm en hoe deze helmen in elkaar zaten.
Iedereen had de oproep goed begrepen om vooral op tijd te komen en iedereen was er al
om half 4. Wat fijn, zo hadden we rustig de tijd om iedereen van een drankje te voorzien en
konden we precies om 4 uur beginnen.
De uitleg was heel duidelijk. De helmen worden uit een stuk gemaakt, evenals de binnenkant van een soort piepschuim. Dit geeft de helm een goede stevigheid. We mochten
passen en er werd alle tijd voor genomen. Er waren meerdere kleuren om uit te kiezen.
Het gaf ons een goed gevoel. Aan het eind van de middag hadden 21 mensen aan gegeven
dat ze graag een helm wilden. Mensen die het te druk vonden kunnen in de winkel terecht.
Dat waren er zeker 6. Korting was niet mogelijk, maar wel een handige tas om je helm in te
bewaren. Kortom, een prima middag.
Zelfs ik, met mijn gewone fiets, zie het nut van een goede helm zeker in. Ik schaf er dus
ook maar eentje aan. (Marijke)
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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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Standplaats Lorraine
Wij, Eric, Geurt en ik, hadden het plan om een paar dagen te gaan gravelen in de Piemonte
om de gravelroutes in Alba eens te verkennen. Tijdens de planning bleek dat Piemonte voor
een paar dagen gravelen wel erg ver rijden is en Geurt had op Faceboek goede verhalen
gelezen over het gravelen in de Lorraine en dan met name vanuit de Chambres d’hotes,
L’Orchidée Sauvage in Ailly-sur-Meuse, een dorpje gelegen in de nabijheid van Verdun,
Metz, Nancy in het Parc naturel de Lorraine. Het is een gebied waar de meesten mensen op
weg naar het zuiden hard voorbij scheuren, geheel ten onrechte. La Meuse is daar nog niet
een kolkende grote rivier zoals wij die in Nederland kennen, maar een lieflijk riviertje dat
pas ontsprongen is en vandaar haar weg vindt naar België en Nederland. Dus zo-gezegd-zo
gedaan, wij zouden gaan gravelen in Lorraine.
Het enige dat we van deze streek wisten, voordat we er heen gingen, was dat daar tijdens WO I, of La Grande Guerre zoals de Fransen die noemen, ontzettend hard en lang is
gevochten en dat, zelfs na 100 jaar, nog veel daarvan zichtbaar is in het terrein en dat er
ontzettend veel monumenten zijn opgericht die aan deze oorlog herinneren.
Op ongeveer 500 meter van de Chambres d’hotes bevinden zich de loopgraven van de Tranchee de la Soif.
Wij waren alle drie erg onder de indruk toen we die loopgraven op de eerste graveldag
tegenkwamen en de vergelijking met de loopgravenoorlog op de grens tussen oost en west,
die op dat moment in de Donbas plaats vond, maakte het voor ons een bijna surrealistische
ervaring.
Ailly-sur-Meuse ligt op ongeveer 550 km van Houten. En
zo rond 16.00 uur meldden
wij ons bij de Chambre
d’hotes. Deze wordt gerund
door Lucie & Gerrit. Het is
een oude boerderij uit 1922
waar op de oude hooizolder
een aantal zeer gerieflijke
kamers zijn ingericht.
Lucie & Gerrit zijn beiden
zeer hartelijke gastheer en vrouw en wij werden meteen ontvangen alsof we bij hen thuis
op bezoek waren.
Eerst even acclimatiseren met een biertje en kennis maken, ook met de andere gasten.
Het was meteen gezellig, alsof je elkaar al langer kende en ook de kamers zagen er prima
uit. De fietsen konden in de schuur van de boerderij staan en ook was daar voldoende plek
om de fietsen af te spuiten en dergelijke.
Maar voor dat we daar aan toekwamen zijn we eerst naar het Ossuarium van Douamont
geweest. Het is een imposant bouwwerk waar in de kelders miljoenen beenderen opgeslagen zijn van ongeveer 130.000 niet geïdentificeerde Franse en Duitse doden. Voor het
ossuarium liggen 15.000 Franse soldaten begraven. Zeer indrukwekkend!
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Van Dort Wijnspecialist
Bestel jouw wijn online!

www.VanDort-Wijnspecialist.nl
Whatsapp: 0624224338
M.vandort@vandort-wijnspecialist.nl
VA N D O R T W I J N S P E C I A L I S T
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SIEM KUIJER

REPARATIE, ONDERHOUD
EN VERKOOP VAN FIETSEN
Jonkheer Ramweg 12
3998 JP SCHALKWIJK

06-15631397

VOLG ONS OP
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Het gebied waar de komende dagen zouden verblijven is niet alleen bekend om WO I, maar
ook van de Orchidee Sauvage, de wilde orchidee. Tijdens onze tochten reden we vaak
tussen de orchideeën, prachtig! Ja, prachtig, maar pas op! Je mag er alleen maar naar
kijken, verder niets. Pas touche, niet aankomen!

De eerste graveldag zouden we onder andere langs de loopgraven komen. Deze lagen op
korte afstand van de Chambres d’hotes, maar het was vanaf het moment dat we opstapten
meteen 12%, oplopend naar 15%. We hadden net het ontbijt achter de kiezen en de spieren waren nog niet warm, dus het was meteen stevig aanpoten. Naderhand bleek dat het
eigenlijk de hele route stevig aanpoten was, want hoewel het gebied adembenemend mooi
is, is het ook behoorlijk uitdagend en pittig gravelen en helemaal niet vergelijkbaar met het
gravelen dat we kennen in Nederland.
Na de loopgraven was het volgende doel de ‘Butte de Montsec’. Het grootste monument in
Frankrijk, opgericht door de Amerikanen, gelegen op een hoogte van 377 met uitzicht op
het Lac de Madine.
De route was prachtig en liep door heel divers terrein waar de nodige hoogtemeters inzaten
en de alom aanwezige orchideeën. Het was laveren tussen loopgraven, hoog gras en
orchideeën, maar eenmaal aangekomen op de Butte de Montsec, werd je na een laatste
klimmetje beloond met een prachtig uitzicht op de omgeving en het Lac de Medine.

Meestal waren we zo rond 16.00 uur weer thuis en werden dan welkom geheten door Lucie
& Gerrit die benieuwd waren naar onze ervaringen. Maar ook de andere gasten konden
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genieten van onze verhalen.
Op dag 2 zouden we een andere kant opgaan in het gebied en we zouden deze dag niet
beginnen met een steile klim, maar iets gematigder. Maar dat bleef niet zo. In een schattig
dorpje moesten we scherp naar rechts draaien en dan rechtdoor. Maar dat was rechtdoor
naar boven, want na ongeveer 200 van het asfalt begon een klim van 12% op een oneffen
gravelpad vol met kasseien en andere grote stukken steen. Ik had nog nooit zoiets gezien.
En het hield niet op met 12%, want al snel ging het naar 18% en meer.
Eric en ik hielden het al snel voor gezien, maar Geurt ploeterde dapper voort, tot ook hij
besloot om af te stappen.

Terwijl we zo naar boven liepen zei Eric tegen mij: het lijkt wel of we beland zijn in Kamp
Breukink. Ik zei, ja wist je dan niet dat wij terecht zijn gekomen in de proefopnamen van
AVROTROS voor het nieuwe programma Kamp Breukink. Dit is een test of wij fysiek en
mentaal sterk genoeg zijn om de beproevingen te doorstaan die Geurt voor ons in petto
heeft.
Toen wij die dag thuiskwamen hadden wij ons verhaal klaar en Gerrit, Lucie en de gasten
wisten niet wat ze hoorden en zeker toen Geurt zei dat de volgende dag zou blijken of
Eric en ik de cut zouden halen of niet. Onze rit van de volgende dag bleek onderwerp van
gesprek te blijven tijdens het diner.
Het eten bij Lucie was geweldig. Voor het ontbijt kon je opgeven wat je wilde eten en om
18.30 uur was er een drie-gangen menu met kaasplankje en koffie en thee toe. Hoewel je
ook kon kiezen om elders te gaan eten besloten wij na de eerste avond al om bij Lucie te
blijven eten en daar hebben we geen spijt van gehad.
Dag 3 stond in het teken van een kunstroute en uiteraard van de vraag of Eric en ik de cut
zouden halen.
De kunstroute gaat langs een aantal objecten die niet iedereen zullen aanspreken, maar
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wel in het landschap passen, sowieso in het oog springen en het gesprek er over uitlokken.
De andere gasten waren benieuwd geworden naar onze vorm van de dag en kwamen ons al
in de ochtend aanmoedigen en uitzwaaien. Niemand zou die avond elders eten want iedereen was benieuwd naar de uitslag van Kamp Breukink.
Ook deze dag was het prachtig weer met een redelijk zwaar parcours. Maar afgezien van
het zware parcours, in het 100 jaar oude bos, kent Lorraine ook witte wegen die eigenlijk
niet onderdoen voor de Strade Bianche in Toscane.
Deze dag stond dan ook in het teken van de witte wegen want na ‘onze’ Strade Bianche
hebben wij een zwak voor witte wegen. En zeker als die zo dicht bij huis liggen. Het enige
verschil is dat er in Lorraine geen cypressen zijn.
Hier zie je Eric nog bij een kunstwerk. Wat is het?
Een gewone egel, een zee-egel of een gedroogde
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agapanthus?

Toen we thuiskwamen zat iedereen al vol verwachting op ons te wachten om van Geurt te
horen of wij de cut hadden gehaald. Maar Geurt hield tijdens de nazit nog even zijn kaken
op elkaar en zei dat de onthulling bij het diner zou volgen.
Uiteraard hadden Eric en ik weer een zware dag gehad en we wisten echt niet wat Geurt
zou besluiten.
Om 18.30 uur toen iedereen aan tafel zat kwamen Geurt, Lucie en Gerrit aan het hoofd van
de tafel staan met coupes champagne en ‘winner’ medailles. Lucie was die middag speciaal
naar het dorp gegaan om de medailles op te halen.
Geurt hield een fantastisch verhaal over het wel en wee van de deelnemers in Kamp Breukink en dat beide deelnemers er soms door heen zaten, maar toch ook weer ergens de
kracht vandaan haalden om door te gaan. De andere gasten smulden en vonden het verhaal
prachtig. Wij waren uiteraard ook verrast, want dit hadden wij niet zien aankomen en ook
helemaal niet verwacht. Geurt vond het lastig om op basis van prestaties van de kandidaten
deze dag tot een besluit te komen en zei dat wij beiden vooralsnog de cut hadden gehaald
en dat Kamp Breukink door zou gaan tijdens het clubweekend in de Eiffel en de Standplaats
in de Auvergne.
Het was een prachtige finale van drie dagen gravelen in de Lorraine en de andere gasten
reageerden enthousiast op het verhaal van Geurt en de ‘rondemissen’ wilden met ons op de
foto.

Wij waren alle drie verbaasd dat op zo’n korte afstand van Houten zo’n gigantisch, voor ons,
onbekend en ongerept gravelgebied aanwezig is. Dit was voor ons de eerste keer, maar wij
zeiden tegen elkaar zeker niet de laatste keer. Lucie en Gerrit van L’Orichidee Sauvage
zullen ons nog wel vaker gaan verwelkomen. Hun hartelijkheid kent geen grenzen en de
kamers hebben voldoende comfort om na het gravelen even te relaxen.
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Is gravelen een typische winteractiviteit? Ik weet het niet, maar als je de foto ziet van de
Tour de France in 1948 dan heeft dat weinig te maken met het wielrennen zoals we dat
nu kennen, maar meer met het
gravelen.
Laurens ten Dam heeft het gravelen bekend gemaakt in NL en
het is dan ook niet vreemd dat de
Nederlander Ivar Slik de ontzettend zware 200-mile Unbound
Gravel won die op op 5 juni j.l. in
Amerika werd gereden. Laurens
die deze wedstrijd van 300 km al
een keer won, kwam deze keer als
vierde over de finish.
We zijn inmiddels al bijna halverwege het seizoen. De vraag is, is
er nog een doel?
Jazeker, trainen voor de standplaats en de cut voor Kamp
Breukink!

Ik zeg: Blijf fietsen, rij veilig en
blijf gezond!

Joost van der Poel
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Alpe d’Huzes
Eind vorig jaar kreeg een vriend uit mijn fietsvriendengroep Bergverzet de diagnose die
iedereen vreest. Gelukkig ging het om een goed te behandelen vorm van kanker en inmiddels heeft hij de fiets weer voorzichtig opgepakt. Maar het was voor mij en twee andere
Bergverzetters (Hans -niet die van de WTC…- en Peter) ook de directe aanleiding om mee
te doen aan Alpe ‘d’Huzes, een evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld
voor onderzoek naar kanker. We sloten ons aan bij het team Fiets ‘m Op!, dat zich als doel
had gesteld om € 25.000 aan donaties te verzamelen.
Op de eerste donderdag van juni beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of
wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’. Die
koersdag maakt deel uit van een hele
koersweek vol andere activiteiten in en
rond Le Bourg d’Oisans en de Alpe.
Op de dinsdag reden Hans en ik al vroeg
thuis weg om ons op tijd te voegen bij
de andere teamleden én aan te schuiven bij de BBQ, die ’s avonds door de
gemeente Le Bourg d’Oisans aan de
deelnemers werd aangeboden: die zaten
aan lange tafels met bier en wijn en
de geur van schroeiend vlees, ook in
vega-versies. En er klonken Hollandse
meezingers, die door het Franse dorp
schalden.

Woensdag trapten we de
benen los tegen de Col d’Ornon en de minder bekende,
maar véél mooiere slingerklim naar het gehucht Oulles,
met schitterende vergezichten.
De keuze voor camping La
Cascade aan de voet van de
Alpe bleek op de koersdag
van strategisch groot belang
te zijn: na iedere klim en
afdaling kon team Fiets ‘m
op! bij het kampement op
adem komen, ervaringen
uitwisselen en ravitailleren.
Die dag begon trouwens al
Wielertoerclub Houten ’80
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vroeg: om 3 uur ’s ochtends werden we gewekt door de eerste motards, die met hun roffelende motoren de camping afreden en de koers de hele rest van de dag vakkundig hebben
begeleid. Om 4.15 uur stonden we in ons startvak in Le Bourg d’Oisans en om 5 uur werden
we door monsieur le maire hoogstpersoonlijk uitgeleide gedaan. In een lint van honderden verlichte fietsen warmden we op in de eerste steile bochten van de nog in duisternis
gehulde Alpe. En ook in alle volgende bochten spandoeken met emotionele opschriften
en zeeën van kaarsen als herinnering aan dierbaren die de strijd tegen de ziekte hebben
verloren. Maar opgeven was deze dag geen optie. Wandelaars en fietsers in alle leeftijden
en condities en in uiteenlopende outfits. Ik zag een jonge vrouw in een bruidsjurk de Alpe
omhoog lopen, haar moeder in de hemel tegemoet; zij wist dat haar dochter zou gaan trouwen, maar heeft de huwelijksdag niet meer kunnen meemaken…
Alpe d’Huzes is niet een evenement als een cyclo-sportive, waarbij het er om gaat om zo
snel en vaak mogelijk de col op en af te gaan. Die uitdaging en inspanning is uiteraard van
belang, maar het is minstens zo de moeite waard om af en toe ook letterlijk stil te staan in
een bocht en indrukken van de omgeving op te doen: de panorama’s, de verhalen en de bijzondere sfeer van saamhorigheid. Die sfeer wordt niet alleen gevormd door droevigheden,
maar vooral ook door de enthousiaste aanmoedigingen en de (live-)muziek, uitgedragen
door het massaal aanwezige publiek en de honderden vrijwilligers, die iedere klim weer hun
best doen om je op tijd en voldoende te voorzien van pannenkoeken, fruit, koeken, zoute
koekjes, drop, water, sportdrank etc. Kippenvel!
Fiets ‘m op heeft de doelstelling van € 25.000 aan donaties ruimschoots gehaald en in
totaal heeft Alpe d’Huzes dit jaar ruim € 16.000.000 opgeleverd. Dat is helaas nog lang niet
voldoende om de ziekte de wereld uit te krijgen. Maar de belevenissen tijdens deze dagen
op en rond de Alpe gaven ons wel de voldoening waarop we hoopten!
Bert de Koning
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Henri mee met TWC Voorwaarts
De TWC Voorwaarts organiseert, net als wij, 1 keer per jaar een fietsweekend. Dit jaar
gaan ze in de omgeving van Raalte een mooie rit rijden op zaterdag. De dag ervoor en erna
fietsen ze heen en weer. Mijn zwager is lid van de TWC. Ik fiets regelmatig met hem samen.
In het weekend van 27, 28 en 29 mei 2022 stond
het verkenningsweekend gepland. Tijdens een
van deze ritten kwam aan de orde hoe ze de
bagage naar en van Raalte konden krijgen.
Ik heb aangeboden dit voor hen te verzorgen. Ik
ben op vrijdag 27 mei met de auto, hun en mijn
bagage en mijn fiets achterop de fietsendrager
vertrokken naar Raalte. We kwamen daar
gezamenlijk aan om 16.00 uur bij het hotel. We
hebben gezellig een biertje gedronken op het
terras van het hotel en ’s avonds lekker gedineerd
met zijn vijven.
De volgende ochtend stond de koninginnenrit gepland. Het bleek een rit te zijn van ongeveer 115 kilometer. De Lemeler- en Holtenberg stonden op het programma. Een mooie rit!
Op zondagochtend gingen de mannen van de TWC om 9.00 uur weer op de fiets terug naar
huis.
Ik heb mijn racefiets op de fietsendrager gezet, de bagage weer ingepakt en naar Werkhoven gereden om hun bagage af te leveren op het afgesproken adres.
Het was een geslaagd weekend. En een mooie samenwerking tussen WTC Houten en TWC
Voorwaarts.
Henri Sturkenboom
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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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WTC-Houten '80 : Verjaardagen

Verjaardagen
Juni

Juli

Dag

Naam

Soort

Dag

Naam

Soort

1

Anneke Poll

R

2

Bas Castelijns

T

1

Alex Hesling

T

2

Freek de Poel

T

2

Elie Miltenburg

R

3

Jonathan Medema

T

3

Gerard Vreeswijk

T

4

Ruben Maas

T

4

Richard Seijs

T

5

Gertjan van Rhee

T

4

Martien van Zijl

T

6

Hans Sluiter

T

4

Hans Abelskamp

T

7

Bouvien Brocks

T

5

Wim van Dam

T

9

Jacco Kersbergen

T

6

Arno Treuren

T

10

Monika van Ierland

T

6

Bep Goud

R

10

Brenda de Grooth

T

6

Johan Mulders

R

10

Franklin Heinsen

T

8

Cinta Depondt

T

11

Frank van Ramselaar

T

8

Matthijs van der Linden

T

12

Jan Berlang

T

8

Wilco Vernooij

T

13

Ton Gronloh

T

11

Henk Smit

T

13

Gerard Huitsing

T

12

Kees Nijenhuis

T

14

Aris Willems

T

12

Kitty Labee

T

15

Leny Korving

R

19

Jaap Boersma

T

16

Marc Edelbroek

T

21

Edwin Groenewold

T

16

Jos Jongeling

T

22

Jacco Goes

T

20

Thomas de Bles

T

22

Elly de Boer

T

21

Henk Draaijer

T

22

Jacques Fontaine

T

22

Peter Verhallen

T

23

Maurice Damen

T

25

Truus Lensen-van de Lee

R

23

Joost Marinus

T

25

Erik Beek

T

26

Remy Thijssen

T

28

Hanneke Wttewaall

T

27

Ron van Rosmalen

T

29

Jos Konijn

T

27

Riet van Bijlevelt-Jacobs

R

31

Paul Disse

T

27

Thea Nieuwenhuizen

T

28

Tjalling ten Hove

T

30

Silla Gambardella

T

30

Sjaan van Linschoten-van Veen

R

30

Rene Janssen

T

Ledenmutaties (tot 8 juni 2022)
Nieuw
• Robert Ostrowski (T)
• Kris van Lieshout (T)
• Helen La Croix (R)
• Gert-Jan Kreeft (T)
• Paul Gouweleeuw (T)
• Leonie Tigelaar (T)
• Wim Hafkamp (T)
• Jean Paul Haaksman (T)
• Natasja Meijer (T)
• Myrthe Somers (T)
• Katja Melis (T)
• Patrick Burger (T)
2022-06-07 20:53:55

Ereleden
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Ton Mulders
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen
Wielertoerclub Houten ’80

Opgezegd
• Jaap Boersma (T)
• Wim Jongen (T)
• Vincent Mocking (T)

•
•
•
•

Leden van verdienste
Piet de Boer
Ton Diks
Onno Flemming
Herman van Rooijen
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•
•
•
•
•

ww
Harry van Wijk
Thea Nieuwenhuizen
Geurt Breukink
Elly Kemper
Riet van Bijlevelt
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