




3 De Fietsende Vlinder

Nummer 179 september 2022
De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80. Het blad wordt 
verspreid onder 400 leden, adverteerders en donateurs. De papieren versie verschijnt in 
een oplage van 235 stuks. Een groot aantal leden leest het blad digitaal via een link op de 
homepage www.wtchouten.nl.
De Wielertoerclub Houten´80 richt zich op toer- mtb- en recreatiefietsers 
uit Houten en omgeving.

De activiteiten bestaan uit:
• trainingsritten • toertochten • mountainbikeritten • gravelbikeritten
• recreantenrit (elke vrijdag) • dagtochten recreanten • midweek recreanten

Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577 
Banknr: NL78INGB0002498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten 
http://www.wtchouten.nl

Wielertoerclub Houten ’80
De Fietsende Vlinder

Voorzitter
Eric van Vliet
06-51511688 
voorzitter@wtchouten.nl

Penningmeester
Jos Bekker
030-6380710
penningmeester@wtchouten.nl

Secretaris
Erik Beek
030-6371587
secretaris@wtchouten.nl

Voorzitter Recreanten
Marijke Oosterbaan
06-18686872 
marijke.oosterbaan@gmail.com

Toercommissie
Frank van Ierland
06-55175940
toercie@wtchouten.nl

Algemene Zaken
Jan Berlang
06-51602929
algemenezaken@wtchouten.nl

Beheer Clubhuis
Hennie Wilkens 
06 83333831
beheer@wtchouten.nl

Clubblad 
Kopij naar: redactieclubblad@wtchouten.nl
Kopij inleveren: nader te bepalen
Verschijningsdatum: nader te bepalen



4Wielertoerclub Houten ’80

Van de voorzitter
Een geweldige wielerzomer ligt achter ons. 
Met prachtig weer, spannende wielerkoersen 
en mooie clubritten. Wie ik ook spreek: er is 
volop van genoten. Zeker ook door mij. Na 
een zorgeloze vakantie in de Italiaanse streek 
Piëmont, ben ik doorgereisd naar de Franse 
Auvergne waar dit jaar de WTC Standplaats 
neerstreek. Bekend van de Puy de Dome en 
andere vulkanen die venijnig hun kop opste-
ken. Voer voor een kleine veertig WTC-ers 
die zich een week lang konden uitleven in het 
méér dan heuvelachtige landschap. 

Nou was dit mijn eerste standplaats en ik 
moet toegeven dat ik er als een berg tegenop 
zag. Ook had ik de nodige vooroordelen tegen 
klimmen: je kijkt meer naar het asfalt, dan 
naar de omgeving. Je kunt onderweg geen 
fatsoenlijk gesprek voeren want je bent 
buiten adem en fietst vooral alleen. Het gaat 
velen niet om de mooie route, maar toch 
vooral om de hoogtemeters. En echt blij word 
je er pas van na het 2e biertje op het terras.

Maar wat heb ik mij vergist! Deze standplaatsweek heeft mijn beeld behoorlijk bijgesteld. Je 
moet er even voor werken, maar op wat voor prachtige uitzichten word je dan getrakteerd. 
Tijdens het klimmen ben je geconcentreerd bezig, maar wat een mooie gesprekken heb ik 
gevoerd tijdens lunch en diner. De prachtige en zorgvuldig uitgezochte routes boden voor 
elk wat wils qua kilometers en hoogtemeters. En wat een vreugde en voldoening als je zo’n 
tocht samen volbrengt. Klimmen blijkt toerfietsen 2.0 en heeft alles in zich wat fietsen in 
clubverband de moeite waard maakt! 

De schoolvakanties zijn dan wel afgelopen, maar die mooie wielerzomer lijkt nog lang niet 
voorbij. We kunnen dus nog meer genieten! De Teutotocht naar Kleve staat op de agenda 
en op 25 september sluiten we het zomerseizoen af met een heerlijke BBQ. Dan maken we 
eindelijk die groepsfoto en pasfoto’s in het nieuwe tenue. Zorg dat je erbij bent en meld je 
aan via de website!

Ik heb er alle vertrouwen in dat er ook dit najaar nog volop gefietst en gegraveld gaat 
worden in clubverband. Voor de donkere avonden is mijn voornemen om de met klimmen 
opgebouwde conditie vast te houden en uit te bouwen. Daarom heb ik me ingeschreven bij 
onze sponsor BodyBusiness, waar in oktober een speciaal voor WTC-ers ontwikkeld trai-
ningsprogramma start met spinnen in combinatie krachttraining. Dat wordt afzien, maar 
daar zie ik na Standplaats Auvergne niet meer als een berg tegenop!
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Na twee jaren waarin we slechts een klein 
deel van ons programma konden fietsen 
wordt 2022 gelukkig weer een echt ouderwets 
fietsjaar. Het lijkt erop dat alle geplande acti-
viteiten dit jaar door kunnen gaan.

Vorige week waren we met 38 leden in Mont-
Dore voor de standplaatsweek. Het is een 
prachtige fietsweek geworden met stralend 
weer en een prettige sfeer. De Auvergne bleek 
een mooi en rustig maar uitdagend fietsge-
bied met prima asfalt. De routes van Wiet, die 
helaas zelf niet mee kon, waren prachtig en 
het hotel bood alles wat je als fietser nodig 
hebt.
Omdat het voor een nazit in het hotel te 
warm was werd de fietsdag na het diner nog 
eens grondig geëvalueerd op de trappen van 
het gesloten casino. Daar werden ook de 
plannen voor de volgende dag gemaakt met 
de routes die daar goed bij passen (zie foto).

Onderweg was het soms wel even schrikken als de loslopende en soms agressieve honden 
rond de afgelegen boerderijen op je af kwamen.
Dit was helaas ook de oorzaak van een ernstige val van Leo Jongerius met als resultaat een 
gebroken sleutelbeen en 3 gebroken ribben. Uiteindelijk is hij in een ambulance gerepa-
trieerd naar het Diakonessenhuis in Utrecht. Daar is hij goed geholpen en inmiddels is hij 
gelukkig weer thuis voor verder herstel.    Beterschap Leo!

Met het einde van de schoolvakantie en de avonden die steeds korter worden gaan we 
helaas ook weer naar het einde van een mooi zomerseizoen. Maar gelukkig is het nog niet 
zover. De kortere trainingsavonden worden nog goed bezocht en ook op zondag is het nog 
lekker druk.

Ook de animo voor de Teutotocht is groot. Op 9 september zullen meer dan 25 deelnemers 
naar Kleve vertrekken voor een mooi driedaags fietsweekend. 
Op 25 september sluiten we dan het seizoen af met de Herfst-BBQrit en kan eindelijk de 
“Clubfoto in blauw” gemaakt worden.
Op zondag 2 oktober gaat dan het winterprogramma van start en dat ziet er als volgt uit:
• Racefietsen in C tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Iedere dinsdag om 20.00 uur, bij voldoende animo de virtuele clubrit op Zwift door 

Menno en Marcel.
• Racefietsen op woensdagmorgen. Bij voldoende deelnemers wordt de koffierit in een 
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aparte B- en C-groep verreden. Vertrek om 9:30 uur met koffiestop. Toerleiding in over-
leg.

• Gravelbiken op woensdagmorgen (de Koffiegravel), toerleiding in overleg, vertrek om 
9:30 uur

• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports.

Zoals je ziet ontbreekt in het winterprogramma het hardlopen. Remy Thijssen heeft dit 
jarenlang begeleid op de dinsdagavonden in de winter. Helaas heeft hij vanwege een chro-
nische blessure moeten concluderen dit niet meer te kunnen doen. Nieuwe initiatiefnemers 
zijn uiteraard welkom maar eerst en vooral dankt de toercommissie Remy bijzonder harte-
lijk voor zijn plezierige begeleiding, vele jaren lang, door weer en wind! 
Op de fiets blijven we Remy gelukkig gewoon zien.

Aan het eind van dit succesvolle zomerseizoen wil de toercommissie ook al gaan nadenken 
met jullie over volgend jaar, en dan met name over de activiteiten die een wat langere voor-
bereidingstijd hebben: het clubweekend, de Standplaats en de Teutotocht. 
Heb je daar ideeën of suggesties voor, liefst in combinatie met de interesse om iets mede te 
organiseren, laat het ons weten in de komende weken.

Vooral in het winterseizoen als we zonder ingeplande toerleiders rijden, moedigt de toer-
commissie iedereen aan om via de website/forum ruimhartig te communiceren over je zon-
dagse en woensdagse plannen. Dat is goed voor de opkomst en voorkomt teleurstellingen.

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

Standplaats Auvergne
In de week van 7 tot 14 augustus is er weer een, als vanouds, fantastische standplaats 
geweest in het plaatsje Mont-Dore, een skidorp op 1.000 meter hoogte in de Auvergne, op 
ongeveer 200 km van Lyon. 
Deze week is georganiseerd door Hanneke, Ton en Wiet en ik spreek, denk ik, namens 
iedereen als ik zeg dat de organisatoren alles uit de kast hebben 
gehaald om een super week neer te zetten, want dat was het. De 
locatie was mooi, de routes waren voortreffelijk, het hotel 
comfortabel met een stallingsmogelijkheid voor de fietsen en het 
eten voor en na het fietsen was zowel ‘s morgens als ‘s avonds 
uitstekend.

Maar een buitengewoon compliment is op zijn plaats voor het 
routeboek dat we op 24 juli samen met een zipbestand met maar 
liefst 23 routes via de mail ontvingen. En dat was een schot in 
de roos voor de voorpret en voorbereiding van de week. Uit het 
routeboek bleek dat je het qua klimmen zo gek kon maken als je 
maar wilde. Een kort ritje met 800 hoogtemeters (route1) of een 
wat langere route met 4.100 hoogtemeters (route 23). Alles is 
mogelijk want Mont-Dore ligt in het hart van de Auvergne.
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De route naar Mont-Dore is via Parijs vrij gemakkelijk, maar in het stadje had ik nog wel 
enige moeite om het hotel te vinden. Jullie kennen mijn gevoel van richting en in dit geval 
kon de navigatie mij niet ondersteunen. Ik was dus al weer op weg naar huis…, toen ik de 
auto van Martijn zag met Rina achter het stuur. Ik er achter aan en we kwamen feilloos bij 
het hotel uit. In het stadje was het erg druk; had iets te maken met auto’s.

Wij konden ons allemaal snel inschrijven want er lag een lijst klaar met namen en kamer-
nummers en de administratie stelde niet veel voor. Snel de fiets op zijn plek zetten en de 
koffer op de kamer. Op de kamer blijven zitten was geen optie en iedereen die was inge-
checkt ging naar een terras in de buurt. Dat werd uiteraard als vanouds meteen gezellig. 
Bij ons terras kwamen ook Jaap en Anne-Maartje even langs. Die hadden die dag lekker 
gefietst en waren op weg naar camping La Grande Cascade, die op ongeveer 5 km afstand 
van het stadje lag. Jaap zei daar wel bij dat die 5 km pittig was omdat er stukjes van 10% 
bij zaten. Dat bracht ons meteen weer bij de werkelijkheid waar we voor kwamen. Een uit-
dagende week met veel klimkilometers.

Op de eerste fietsdag is het altijd even wennen. Bij het ontbijt worden de laatste routebe-
raadslagingen gehouden over de afstand, hoogtemeters, welke groep, nou ja je kent het 
wel. Bij zo’n eerste dag is er nog geen routine en is iedereen nog druk om op tijd te zijn 
voor het vertrek om 9 uur achter in de steeg van het hotel. 
Zo’n eerste dag weet je niet wat er voor de boeg ligt en dus is het zaak zo veel mogelijk te 
stapelen. Ik heb prachtige staaltjes voorbij zien komen van borden waarop het begrip sta-
pelen goed concreet werd gemaakt. Op de eerst dag had ik zelf een aanvaring met een ei. 
Normaal vind ik een hard gekookt ei wel lekker, dus ik nam een ei, niet wetende dat het ei 
nog rauw was. Kennelijk had ik het ei te hard naast mijn bord gelegd, want op een gegeven 
moment zei Christy dat mijn ei aan het leeglopen was. Het was meteen een kliederboel, dus 
de dagen daarop heb ik samen met Frank zelf lekkere eitjes gebakken. Tijdens het bakken 
kun je dan nog even bijpraten over de genoten nachtrust, het weer en andere zaken die 
voorbij komen.

Dan komt het moment waarvoor we zijn gekomen. Vertrek om 9.00 uur in het steegje ach-
ter het hotel.

Het is prachtig weer, maar ja, moeten we nu wel of niet een extra windstoppertje meene-
men voor de afdaling en moet je voldoende eten meenemen of is er onderweg ook een kof-
fiestop mogelijk. Net vóór 8.30 is het nog rustig in het fietsenhok. Daarna is het gedurende 
30 minuten een warboel van jewelste van de circa 40 mensen die hun fietsen eruit halen, 
banden oppompen, een laatste technische check doen, zadeltasjes checken enz. Soms is 
dan weer de hulp nodig van Harry of Ton en het is ook wel voorgekomen dat om 8.55 uur 
iemand er achter kwam dat hij/zij lek stond.

Niets vergeten? Oh ja bidons vergeten en waar is mijn helm nu ook al weer. Als je tussen 
8.30 uur en 9.00 uur een blik werpt in het fietsenhok is het een komen en gaan, geamu-
seerd gadegeslagen door het personeel van het hotel die zo’n fiets tafereel voor het eerst 
meemaken.
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Maar om 9.00 uur staat iedereen buiten en dan geeft Hanneke het signaal van vertrek. 

Op de eerste dag hebben we met een groepje bestaande uit Adrie, Leo, Ron, Hennie, Leon, 
Erik, Monica en Eric route 2 uit het routeboek gereden.

Het was werkelijk bloedheet die dag, maar de route was super mooi, dus dan vergeet je dat 
snel weer. Ik dacht dat door de hitte mijn remschijf oververhit was, maar gelukkig kon Eric 
aan de hand van de speciale tool die hij bij zich had detecteren dat er niets aan de hand 
was.., gelukkig maar! 

De route was 80 km met 1.400 hoogtemeters: Langs de Dordogne en over de Chavanon. 
We reden langs de Dordogne die dan nog een klein riviertje is dalend naar beneden. Dat 
was een mooi begin van de week dacht ik, maar al snel moet er toch geklommen worden, 
want anders kom je niet aan de hoogtemeters. 
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Zoals je op de foto ziet, genomen tijdens de pauze, probeerde iedereen in de schaduw te 
zitten en was het wachten op grote glazen cola en een croque monsieur. Dat ging er alle-
maal prima in.

Terug in het hotel kwamen de verhalen los en hoorde je van iedereen waar hij of zij waren 
geweest. Iedereen was het erover eens: de keuze voor dit gebied was perfect.

Dag 2 zouden we weer een mooie rit gaan doen, ongeveer dezelfde afstand en evenveel 
hoogtemeters. Op ongeveer 20 km van het hotel reden Eric, Hennie en ik iets achter de 
groep en toen we ze inhaalden bleek Leo gevallen te zijn op zijn rechterschouder over een 
overstekende hond. Het zag er niet best uit, want Leo had erg veel pijn in schouder en bij 
zijn ribben. De aanrijtijden van de ambulances in Frankrijk liggen iets anders dan in NL, 
niet binnen de 10 minuten, maar binnen het uur. Eenmaal in de ambulance gingen we eerst 
langs de dokter voor morfine tegen de pijn, want die was enorm. In het ziekenhuis bleek uit 
de foto’s dat 3 ribben waren gebroken en het rechter sleutelbeen. Sleutelbenen opereren 
doen ze niet in Frankrijk en met een lijst pijnstillers voor de apotheek werd Leo ontslagen. 
Op dezelfde dag werd de repatriëring ingezet, en op vrijdag is Leo met de ambulance naar 
NL vervoerd, waar hij in het Diak verder is behandeld. Heb net contact gehad met Leo: hij 
is inmiddels van de morfine af en heeft nog paracetamol tegen de pijn. Hij hoopt dat het 
sleutelbeen aan elkaar groeit zodat hij niet alsnog hoeft te worden geopereerd, maar dat 
hoort hij medio september. Beterschap Leo en een voorspoedig herstel!

Dag 3 zijn Eric en ik met de groep van Geurt op pad gegaan. Weer dezelfde afdaling langs 
de Dordogne, maar eenmaal in het plaatsje La Bourboule aangekomen was het snel over 
met de pret. Nou ja, dan begint de andere pret, namelijk die van het klimmen. Dit was wel 
een wat langere klim dan maandag en ook wat uitdagender, zal ik maar zeggen. Maar de 
omgeving is werkelijk prachtig. 

Alleen maar bossen, weinig verkeer, goed gezelschap, wat wil je nog meer. Na de eerste 
klim daal je weer af naar La Bourboule voor het tweede deel: vanuit het stadje naar La 
Banne d’Ordanche. Remy was daar geweest en vond het prachtig, nou dat moesten wij 
natuurlijk checken.
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Afgezien van het stukje van 20% in dit gedeelte van de route was het inderdaad prach-
tig daarboven en de weg er naar toe ook. Eric en ik hadden nog een kleine discussie met 
Geurt. Geurt is van mening dat als je tijdens de klim loopt of je voet aan de grond zet, de 
klim niet telt. Wij vonden dat een voet aan de grond zonder te lopen wel telt. 

Het was een uitdagende rit, maar wel heel erg de moeite waard. Kijk maar.

Donderdag was voor mij de laatste dag, want ik zou vrijdag naar Barrie gaan die dan al in 
Lyon zou zijn.

Maar ook donderdag hebben we er nog een mooie dag van gemaakt. Route 19 uit het 
routeboek! We gingen naar de Puy de Sancy, maar eerst moet je dan dat pukkeltje op waar 
Jaap het over had op het terras. Daar keek ik wel een beetje tegenop. 

Want het komt er op neer dat je om 9.00 uur op je fiets stapt, de straat uitrijdt, een bochtje 
naar links maakt en dan naar rechts en dan zit je meteen in de klim. En wat voor een. Ik 
kan me indenken dat Jaap en Anne-Maartje niet bleven eten in het hotel..

Maar als je eenmaal boven bent dan zie je dit:
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Na deze dag zat het voor mij op en ben ik naar Barrie in Lyon gegaan om de vakantie ver-
der voort te zetten.

In Mont-Dore bleef het mooi weer en ook de laatste dagen heeft iedereen nog een laatste 
rondje gemaakt.

Deze foto lijkt op een enorme valpartij aan de rand van het meer, maar als je goed kijkt zie 
je wel anders.
Het was een mooie 
week; in zijn dank-
woord heeft de 
voorzitter gecon-
stateerd dat we 
een fantastische 
fietsweek hebben 
gehad en heeft 
hij de organisato-
ren, Ton, Wiet en 
Hanneke daarvoor 
op gepaste wijze 
bedankt. Ook de 
mensen van Hotel 
du Parc werden bij 
de dankbetuigingen 
niet vergeten.
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En nu staat het winterseizoen voor de deur. Dat betekent voor velen weer de gravelfiets van 
zolder halen, als die daar al stond. Maar ook andere activiteiten zoals spinning, corestability 
en krachtraining zijn vaste activiteiten om de winter door te komen. 

In de wintergidsen, die over een maand al weer op de mat ploffen, is altijd een sectie 
gereserveerd voor core en kracht. Dat is niet altijd zo geweest, want ‘vroeger’ werd in de 
inspanningsfysiologie gedacht dat wielrenners die in staat moeten zijn om gedurende lange 
tijd een relatief matig vermogen vol te houden alleen duurtraining moesten doen die erop 
gericht was dit vermogen te vergroten door middel van langdurige trainingen met een rela-
tief lage belasting. 

Krachttraining daarentegen is erop gericht om de kracht te vergroten en bestaat uit kortdu-
rende inspanningen met een zeer hoge belasting en werd daarmee in tegenspraak gevon-
den. Adrie van Diemen was de eerste inspanningsfysioloog die bij fietstrainingen ook de 
krachttraining een eigen plek gaf. Hij heeft wel eens verteld dat hij daar samen met Greg 
Lemond mee was begonnen om te kijken hoe het zou uitpakken. Nou ja, we weten allemaal 
hoe Greg Lemond een paar keer de Tour de France heeft gewonnen. Dat is allemaal al erg 
lang geleden, lang voordat ik een racefiets had, maar toch.

Inmiddels is de krachttraining niet meer weg te denken bij de profs en iedere training omvat 
inmiddels ook specifieke krachtraining zoals squat, step-up, leg-press etc. Ook bij spin-
ninglessen worden soms specifieke krachtrainingsoefeningen uitgevoerd. 

Afgezien van squat en step-up enzo kun je ook krachtraining op de fiets doen. In 2005 was 
krachtraining op de fiets nog een onbeschreven blad. In de literatuur (inspanningsfysiolo-
gie) wordt er geen enkele melding van gemaakt. Het is Adrie van Diemen die hier destijds 
mee begon. Hij zei: krachtraining op de fiets moet op dezelfde manier benaderd worden als 
krachttraining in het krachthonk, alleen wordt de fiets nu gebruikt als trainingsapparaat. 
Rob en Christy en anderen zullen zeggen ja, dank je de koekoek. 

Maar dit inzicht bestaat dus nog niet zo heel lang. Inmiddels is het standaard procedure in 
trainingsschema’s: de fietser traint op een steile helling, het liefst eentje die abrupt van vlak 
overgaat in steil bergop. Vervolgens rijdt hij op een heel zwaar verzet op het grote blad met 
een toerental van ongeveer 60 tpm naar de voet van de helling en probeert op de helling 
zijn snelheid vast te houden. Eenmaal onder de 50  tpm stopt de oefening. Het verzet moet 
zo gekozen worden dat de fietser 30 tot 40 trappen kan doen voordat hij onder de 50 tpm 
zakt. 

Deze krachttraining kun je in de zomer dus heel goed doen op de Amerongse berg (alleen 
liever niet van de Vuelta-kant), een viaduct, de tankbaan of anderszins, maar wat doe je in 
de winterperiode?

WTC heeft in samenwerking met Body Business een programma samengesteld om de 
komende winter de fietsprestatie met krachtraining en spinning te verbeteren. Zie voor de 
details van het programma de site en elders in dit clubblad. 
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Het lijkt me een goed initiatief en ik ben ervan overtuigd dat je hiermee in de winterperiode 
op een efficiënte wijze kan trainen voor de doelen in 2023 

Ik zeg: blijf fietsen, rij veilig en blijf gezond.

Joost van der Poel

Achilleshiel
 
In de Griekse mythologie wisten ze het al. Als je iemands achilleshiel hebt gevonden, ben je 
erin geslaagd de zwakke plek van een tegenstander op te sporen.
Helaas is de achillespees ook bij mij een zwakke plek gebleken. Door deze chronische bles-
sure aan mijn hak kan ik jammer genoeg niet hardlopen. Fieten en wandelen gaan gelukkig 
nog wel en meestal zonder pijn.
 
Als gevolg van deze blessure komt na vele jaren voor mij een einde aan het organiseren/
begeleiden van het hardlopen bij de WTC Houten.
 
Wellicht wil iemand anders het stokje overnemen om het hardlopen in de winder op dins-
dagavond te gaan organiseren/begeleiden?
 
Met fietsgroet,
Remy Thijssen
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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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CLUB PIAZZA SPORTS
EXCLUSIEF SPORTCENTRUM
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Body Business
Samen met onze sponsor Body Business is een nieuw WTC-arrangement ontwikkeld voor de 
komende winterperiode van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023. Dit arrangement is specifiek 
gericht op prestatieverbetering voor fietsers. 
Je kunt kiezen voor spinning en spinning gecombineerd met krachttraining. 

Onze vaste spinning-instructeur is Roy Jaspers, waarmee we 1,5 uur per week trainen in de 
spinningzaal op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.30. Dit tijdstip is exclusief gereserveerd 
voor WTC-leden! 
Als je meer wilt doen en jezelf wilt verbeteren op bijvoorbeeld klimvermogen, snelheid of 
afstand, kan je met begeleiding van Body Business gericht met sport specifieke krachttrai-
ning aan de slag. 

Om je prestaties te verbeteren op een manier die bij jou past, kan je kiezen uit twee varian-
ten:

• WTC Performance - € 169,00
1 keer per week samen met andere WTC-ers 1,5 uur spinnen op dinsdagavond onder leiding 
van Roy Jaspers. Zowel bij de start als bij het eind van je abonnement krijg je een InBo-
dy-scan. Deze scan geeft een totaalbeeld van je lichaamssamenstelling, waarmee je gericht 
naar je doelen kan werken en in het voorjaar kunt evalueren wat je hebt bereikt. 

• WTC Personal Performance Plus - € 245,00
Compleet abonnement met 1,5 uur spinnen met Roy Jaspers op dinsdag, onbeperkt spinnen 
op andere tijden én aan de slag met sport specifieke krachttraining. Als je hiervoor kiest, 
kan je een intake verwachten, een persoonlijk sportschema gericht op verbetering van je 
fietsprestaties en krijg je de mogelijkheid om maandelijks een Inbody-scan te doen om je 
vorderingen in beeld te hebben. Ook kan je onbeperkt van de andere faciliteiten en lessen 
van Body Business gebruik maken.

Aanmelden voor dit nieuwe en unieke arrangement doe je via de WTC-website bij “Inschrij-
ving ritten”. Vermeld daar of je één keer per week wilt spinnen of het complete WTC Perso-
nal Performance Plus abonnement neemt. Vervolgens dien je het geheel vóór 1 oktober te 
betalen aan de balie van Body Business. Zodra je betaald hebt, kan je - ook in september al 
- een afspraak maken voor de Inbody scan.
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Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports doet WTC Houten leden dit jaar weer een aanbieding. Zie hieronder de details 
van het aanbod en de inschrijfprocedure.

• Je spint op de allernieuwste Tomahawk fietsen van dit jaar waarbij je op het beeld-
scherm wattage, rotatiesnelheid en hartslag kunt volgen. 

• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad en de 
infraroodcabine. 

• Bovendien: periodiek een speciale gratis testles waarin je je Functional Threshold Power 
(FTP) meet en twee keer een gratis Inbodyscan (meting van spier-, bot-, vocht- en 
vetmassa). 

• Eén keer per week spinnen kost € 228,00 voor 26 lessen, ingaande 26 september 2022. 
Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2023 worden ingehaald. 

• Onbeperkt spinnen kost € 325,00 voor de periode 26 september 2022 tot 1 april 2023. 

• Op de donderdagavond is Robin weer geprogrammeerd met lessen gericht op de seri-
euze én gezellige fietser. Maar ook bij de andere instructeurs is het heerlijk spinnen, op 
diverse niveaus. 

• Daarnaast biedt Piazza Sports de WTC spinners een compleet abonnement aan. Je hebt 
daarmee onbeperkt toegang tot alle lessen en de zaaltrainingsfaciliteiten (met uitzonde-
ring van eGym). Dan kun je onder begeleiding werken aan bijvoorbeeld je core stability. 
Dit arrangement kost € 345,00. 

• Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één 
keer per week of onbeperkt wilt spinnen, of het complete abonnement neemt. Vervol-
gens dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports. 

• De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te betalen. 
Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald. 

• Houd voor het lesrooster de website van Piazza Sports in de gaten.
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Iets te vieren?
Neem contact met ons op of kijk op:

www.DeEngel.nl

030 637 1554

info@deengel .nl 

Burg.  Wallerweg 2 
3991 DM Houten

Neem contact met ons op of kijk op:
Iets te vieren?

Neem contact met ons op of kijk op:

Burg.  Wallerweg 2 
3991 DM Houten3991 DM Houten

Neem contact met ons op of kijk op:
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Van de Lofoten naar de Noordkaap
Fietsen langs de ruige Noorse kust. Dat is het soort uitdaging waar ik wel warm voor 
loop, maar met een fulltime baan en een beperkt aantal vakantiedagen heb je niet 
zomaar een paar weken ‘over’ voor dit soort mooie, maar tijdrovende avonturen. Dus 
toen ik vorig najaar werd getipt over de European Bike Challenge, waarbij je in een 
dikke twee weken van de Lofoten naar de Noordkaap fietst, heb ik me vrijwel direct 
aangemeld. Voor ik me om wat voor reden dan ook zou kunnen bedenken. 

Begin juli is het zover en vlieg ik naar 
Bodø, een klein stadje net boven de 
poolcirkel, om van daaruit met een ferry 
de oversteek te maken naar Moskenes 
op de Lofoten. Hier worden we getrak-
teerd op strakblauwe luchten en dat 
maakt het landschap zo mogelijk nog 
mooier dan het al is. Natuurlijk fietsen 
we de eerste avond nog even naar Å, 
het meest zuidelijke dorpje, voor we de 
volgende ochtend aan onze tocht naar 
het Noorden beginnen. 

De eerste etappe, een bescheiden 75 km om er een beetje in te komen, eindigt in Uttakleiv, 
en dat is meteen een van de hoogtepunten van deze tocht. Een mooiere kampeerplek is 
nauwelijks denkbaar. Onze tentjes staan direct aan het strand met links en rechts reusach-
tige bergen en een paar nieuwsgierige schapen die even polshoogte komen nemen en ons 
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verder met rust laten. Dapper neem ik nog een duik, of beter een dip, in zee. IJskoud maar 
lekker. Met een zon die nooit ondergaat en een uitzicht dat nooit verveelt, is het verleidelijk 
om tot diep in de nacht al mijmerend voor m’n tentje te blijven zitten. 

Klein en nietig
Van Uttakleiv fietsen we naar Hov en vervolgens naar Stokmarknes en Bleik. Het mooie 
weer maakt plaats voor een meer onstuimig weertype met behoorlijk wat regen en een 
meer dan stevige wind. Gelukkig uit de goede hoek zodat we er in elk geval nog een beetje 
plezier aan beleven. Van de Vesterålen, net iets rustiger en ruiger dan de Lofoten, zien we 
door het slechte weer wat minder, maar ondanks – of misschien wel dankzij – de dikke 
nevel, zijn de uitzichten adembenemend. Als je je klein en nietig wilt voelen in een heel 
weids landschap, is dit dé plek. 

In Bleik houden we na de eerste vier fietsdagen een 
welverdiende rustdag. Best lekker om even niet op 
een zadel te zitten… Na de rustdag maken de we 
oversteek naar Senja en wat betreft natuur is dit 
misschien wel het mooiste deel van de route. Ruige 
bergketens, schilderachtige dorpjes, prachtige baaien, 
ijsblauwe fjorden: ik geniet oprecht van elke kilome-
ter, zeker nu ook de zon weer gaat schijnen. Wat ook 
opvalt, is dat het steeds rustiger wordt naarmate we 
noordelijker komen. Ruiger en rustiger.

Weg van de bewoonde wereld
We naderen nu ook het punt dat we een route van 
minder dan 100 km kwalificeren als ‘een korte route’. 
De volgende dagen trappen we dagelijks een dikke 
100 kilometer en rijden we via Tromsø richting Bjør-
kenes. Nu we iets verder uit de kust komen, nemen 
de hoogtemeters ook toe. Het zijn geen hele steile 
klimmen en ze zijn ook niet heel erg lang, maar 

eigenlijk gaan we de hele 
dag op en neer. We laten de 
bewoonde wereld achter ons 
en dat maakt ook dat we elke 
avond een studie maken van 
Google Maps op zoek naar 
koffiestops en pauzeplekken. 
Waar we de eerste dagen 
konden kiezen uit talloze 
cafeetjes, bakkers en restau-
rants, zijn we nu al blij met 
een eenvoudige kiosk en zelfs 
een tankstation. 
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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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Na een nieuwe rustdag 
beginnen we aan de laatste 
vier etappes. We doorkrui-
sen de Noorse toendra en 
fietsen kilometers lang door 
een weids, kaal en desolaat 
landschap waar de wind 
aardig z’n best doet om 
me met fiets en al van de 
weg te blazen. Het is een 
kwestie van concentratie en 
beide handen aan het stuur. 
Er lijkt geen einde aan te 
komen, en ook dat heeft 
wel wat. Waar ik me eerder 
deze reis al klein en nietig voelde, voel ik me nu héél klein en nietig. Afgezien van de wind, 
treffen we het hier prima met het weer. De meeste dagen begin ik met een windstopper en 
arm- en beenstukken, maar het grootste deel van de dag volstaat kort-kort. Een onver-
wachte meevaller.

Barbaars of heroïsch
Zodra de Noordkaap in zicht komt, na weer een paar lange etappes via Alta, Repparfjord 
en Repvåg, slaat het weer echter volledig om. De wind kent geen genade meer en de regen 
valt werkelijk met bakken uit de hemel. De avond voor de rit naar de Noorkaap bestudeer 
ik nog eens de route en de weerapp en ik bedenk me dat onze finish óf heel barbaars óf 
extreem heroïsch gaat worden. 

Ik ga natuurlijk voor het laatste en begin vol goede 
moed aan etappe 12. Het is hard werken en ik ben 
blij met de opgebouwde conditie. Na de laatste pittige 
klim bereiken we na 12 fietsdagen, 1200 kilometer en 
12.000 hoogtemeters de Noordkaap. Natuurlijk maken 
we daar de verplichte foto bij de wereldbol, maar van 
die hele kaap zien we door de dichte mist eigenlijk 
niets. Enerzijds jammer, want het schijnt er erg mooi 
te zijn. Maar zo heb ik wel een reden om er nog eens 
terug te komen, en dat is ook wat waard.

Noot: de foto’s zijn gemaakt door Gijs Hardeman die 
van deze reis een fotoreportage heeft gemaakt voor 
Bicycling – dus daar kun je ze in een van de volgende 
nummers nog eens tegenkomen.

Maaike Springorum
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�

V A N  D O R T  W I J N S P E C I A L I S T Houten
www.vandort-wijnspecialist.nl

Van Dort Wijnspecialist

 www.VanDort-Wijnspecialist.nl

 Whatsapp: 0624224338

M.vandort@vandort-wijnspecialist.nl

Bestel jouw wijn online!
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SIEM KUIJER

REPARATIE, ONDERHOUD
EN VERKOOP VAN FIETSEN

 Jonkheer Ramweg 12 
3998 JP SCHALKWIJK

�LQIR#¿HWV¿[NXLMHU�QO
�ZZZ�¿HWV¿[NXLMHU�QO

06-15631397

VOLG ONS OP  
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Recreantenverslagen vanaf juni 2022
Leuke stop bij waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven 10 juni 2022. Verrassend om 
(voor mij) nieuw gebied te ontdekken, zo dicht bij Houten!  Op vrijdag 10 juni 2022 fietsten 
we de 40 km fietstocht,  met 12 mensen, een 
mooie route uitgezocht door Ria en Ellen.  En 
die voerde o.a. langs de Achterdijk in Schalk-
wijk, waar we even stopten bij het waterber-
gings- en inundatiegebied Blokhoven. 
Dit gebied is onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.  Om wateroverlast bij 
hevige regenval in Schalkwijk te voorkomen, 
kan hier 23.000 m3 water worden opgevan-
gen. In de zomerperiode wordt het tweemaal 
per maand onder water gezet: ‘inundatie’ = 
land onder water zetten. Als hevige of 
langdurige regenval verwacht wordt, kan het 
waterschap besluiten de inundatie niet door 
te laten gaan. Het gebied is dan nodig voor 
waterberging.
Leuk om even het vlonderpad op te lopen en 
gebruik te maken van het trekpontje, zodat 
we ook de vispassage konden bewonderen 
en een mooi zicht hadden op dit prachtige 
stukje natuur én Schalkwijk. En daarna 
lekker verder fietsen! Gezellige nazit in het 
clubhuis(Luus Oosterom/Bep Goud)
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De 30m groep, maakte een mooie tocht met Willy als voorfietster. In Soesterberg werd van 
de koffie genoten op een heerlijk terras. Genoten van veel boslucht  en op de terugweg 
kwamen we langs immense duiven Ze waren zelfs voor Johan Mulders een maatje te groot. 
(Dick)
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Fietsdriedaagse recreanten
Vanmorgen zijn we met 14 fietsers en prachtig weer vertrokken voor de eerste dagtocht van 
60 km. De route is in 2 helften verdeeld. De eerste helft is van Stien, de tweede helft is van 
Marijke.
Stien wilde graag de hortensia route nog eens fietsen.[foto 04072022 1] Dus eerst een stuk 
langs het kanaal en 
daarna een sluisje over. 
We kruisen de Amster-
damsestraatweg en de 
Norbruislaan. Even 
zoeken naar de goede 
brug en we steken de 
Vecht over. Daarna 
richting fort aan de Klop. 
Wat een super leuke 
lokatie, dus heerlijk een 
koffietje. Verder langs 
de Vecht richting 
Breukelen. Wat staan de 
Hortensia’s er overal 
prachtig bij. We picknic-
ken op een plekje met 2 
bankjes en ook langs het water op een soort kade konden we lekker zitten.
En door tot Breukelen. We slaan Breukelen het stadje over en gaan rechts af richting Rui-
genhoek en Noorderpark. Het is weer een heel andere omgeving. Via Tienhoven, Westbroek, 
waar we heel veel ooievaars zagen, gaan we naar onze volgende stop.



32Wielertoerclub Houten ’80

“Pan cakes in the park”, 
ligt midden in het Noor-
derpark en is er nog niet 
zo lang. Een prima plek 
om even buiten wat te 
drinken.
Na lekker uitgerust te 
zijn fietsen we rustig 
naar huis. Het laatste 
stukje via Rhijnauwen 
op weg naar het wel 
verdiende drankje in het 
clubhuis. We hebben er 
67 km op zitten. Lidy is 
al in het clubhuis, wat 
fijn dat je er elke keer 
weer bent.
Op naar de tweede dag-
tocht van woensdag.(Marijke)

Kersenrit woensdag 6 juli 2022

Eindelijk konden we weer een keer naar Kerk Avezaath. Idee van Riet Bijleveld en Ria 
Wieman had het met haar achterneef geregeld dat we daar ons brood op konden eten met 
een kopje koffie of thee. En natuurlijk kersen kopen en eten.
We vertrokken om tien uur met 19 personen en waren tegen elf uur bij de pont   (daar 
stond Willy Meijer ons al op te wachten dus 20).  Bij ’t Veerhuis kopje koffie gedronken weer 
verder door Beusichem naar het mooie stadje Buren.
Dan verder naar Kerk Avezaath, waar we de weg even kwijt waren. Maar kwam goed.  We 
werden hartelijk verwelkomd door Jan.  Hij had ons gemist.
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Ons broodje opgegeten met koffie 
of thee erbij en iedereen kreeg een 
bakje kersen mee en er werden 
heel wat kersen gekocht, ook 
bessen.
Daarna verder door Zoelen, via 
Rijswijk richting de pont. Voor de 
pont nog een stop voor iets fris of 
ijsje. Door Wijk bij Duurstede weer 
naar ons clubhuis waar Lidy ons 
opwachtte achter de bar.
Het was een mooie tocht met mooi 
weer. (Gerry) 

Verslag fietstocht, vrijdag 
8/7/22
Daar gingen we dus voor de 3e 
dagtocht van deze week. Goed 
ingesmeerd! vertrokken we om 
10 uur van het clubhuis. Een en 
al enthousiasme. Verdeeld over 3 
groepjes. (Totaal 3 m/16 vr) . De 
route ging via Schalkwijk, Vreeswijk 
richting pontje. En al was de slag-
boom naar beneden, wij mochten 
allemaal, als makke schapen mee. 
In Vianen koffie, cappucino,  latte of 
thee bij “De Vos” in de tuin en ver-
der onze route met knooppunten richting Meerkerk, heerlijk langs kanaal,  nog een lunch-
stop in het gras en richting Ameide voor de volgende pont. Wat heeft ons landje toch veel 
moois. Na korte sanitaire stop, weer verder. Een stukje dijk, maar ook mooi tussen tuinen. 
Een heerlijke stop in de tuin van de Roode Leeuw, in Lopikerkapel, incl kijkje bij de kalfjes. 
Rustig op Houten aan, en met 59 km op de teller bij clubhuis, voor drankje en heerlijke 
bitterballen. Iedereen tevreden, gezellig nagekletst. Met dank voor de goede voorbereiding, 
knooppunten. Een dag met een “gouden” randje. 
(Bep Goud)
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Dagtocht vrijdag 22 juli - 40 km groep
 Voorfietser Jos van Vliet had voor ons een 
mooie route naar de Lopikerwaard voorbe-
reid. Via  Fort Jutphaas en Park Oudegein en 
vervolgens onder de A2 door bereikten we de 
buurtschap  Klaphek. Een mooi open 
weidegebied met hier en daar een boerde-
rijtje ten zuiden van IJsselstein. Daar ook 
meanderen de riviertjes de Enge IJssel en de 
Kromme IJssel door het landschap. Deze 
riviertjes zijn ontstaan door afdamming lang 
geleden van de bovenloop van de Holland-
sche IJssel. Daardoor werd de verbinding 
met de Lek verbroken en had het Utrechtse 
en Zuid-Hollandse veenlandschap minder 
wateroverlast en kon dus beter ontgonnen 
worden. Iets dergelijks was eerder ook al 
gebeurd met de Kromme Rijn tussen Wijk bij 
Duurstede en Utrecht.Uiteindelijk arriveerden 
wij in Lopikerkapel, waar wij onze koffie-
pauze hebben gehouden in uitspanning De 
Roode Leeuw. Alleen al voor zo’n nostalgi-
sche naam zou je onmiddellijk stoppen. We hadden heerlijk weer, dus konden we met 
genoegen plaatsnemen op het terras in de cafétuin. We dronken er koffie en thee en zowaar 

zonder dat deze keer iemand een taartje 
nam. Zelfs onze notoire taart-eetster wist 
deze keer de verleiding te weerstaan. Na 
deze aangename pauze vervolgden we onze 
fietstocht via de Lekdijk terug richting 
Houten. Je komt dan vanzelf door het oude 
Vreeswijk en omdat we dan langs Luigi’s 
ijssalon zouden rijden, werd vanuit het 
peloton de roep naar een ijsstop allengs 
sterker. Doorrijden was uiteindelijk geen 
optie, dus een extra pauze werd ingelast. 
En, eerlijk is eerlijk, het was zeer de moeite 
waard. Er waren vele smaken ijs van 
uitstekende kwaliteit. Iedereen genoot 
ervan.
Na deze spontane pauze werd het laatste 
gedeelte van onze tocht ingezet. Die voerde 
ons via Tull en ’t Waal, Fort Honswijk en 
Schalkwijk uiteindelijk naar ons clubhuis. 
Wel werd er aan de voet van fort Honswijk 
toch nog een korte water- en bananenpauze 
ingelast. Daar was het ook dat Jos ons zijn 
geboortegrond iets verderop aanwees. De 
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boerderij van zijn ouders aldaar is inmiddels afgebroken, maar de grond zelf ligt er nog 
prima bij. Door de vele pauzes kwamen we pas over half vijf aan in het clubhuis voor de 
nazit, maar we konden met tevredenheid terugzien op een zeer geslaagde fietsmiddag.
(Vincent Geertsen)

Vrijdag 29 juli
Deze vrijdag zijn bij onze groep maar 6 leden aanwezig. We zijn gezellig op pad gegaan 
met elkaar richting Schalkwijk. Het doel was de Linielanden in Tull & ’t Waal, waar we via 
de Lagedijk richting de Pothoek zijn gegaan. Van daar naar de Achterdijk en toen door 
naar onze stop. Heerlijk op een terras gezeten met ons drankje en voor enkelen een lekker 
gebakje. Na de pauze weer door Tull & en ‘t Waal naar het Elpad. Rechtdoor langs het 
kanaal en terug naar Schalkwijk,  op weg naar het clubhuis. Onderweg haakten al drie per-
sonen af, wat eigenlijk niet de bedoeling is  maar het gaat zo. Bij het Clubhuis nog gezellig 
wat gedronken en gepraat. (Riet) 
Vrijdag  5 augustus  vertrokken we met 10 personen richting Nieuwegein. Vandaar  naar  
IJsselstein, waar we eerst  koffie hebben  gedronken  bij  Gastro Vina bij Francis. Daarna 
een stukje verder gefietst en eerst ons broodje opgegeten.  De weg weer vervolgd naar 
Lopik. Wat een super mooie route!   Daarna richting Benschop en zo naar Montfoort,waar 
we aan het water weer wat gedronken hebben. Tijd om weer richting het clubhuis te gaan. 
Deze tocht van 60 km  was weer de moeite waard. Iedereen weer veilig terug. Bedankt  
Willeke voor de mooie dag.(Stien) 

Verslag 26 augustus Heidetocht
We vertrokken om 10 uur met 7 personen voor een bezoekje aan de hei onder leiding van 
Bram.  Het was vandaag bewolkt en 21 gr. Heerlijk weer om te fietsen, 10 gr koeler dan de 
dag ervoor. Via Bunnik en Zeist fietsten we naar Austerlitz voor een kop koffie bij  Ouwe-
kamp. Daarna via bospaden naar een speeltuin in Soest waar we onze boterhammen op 
aten. Toen fietsten we verder naar de Leusderheide. Via het Henschotermeer naar Maarn. 
Hier dronken we koffie/thee bij de bakker, met wat lekkers natuurlijk. Hierdoor hadden we 
weer energie voor de “Maarnse berg”. Daarna via Driebergen en Odijk naar Houten. Onder-
weg hebben we veel hei gezien, die er ondanks het droge weer, toch mooi bij stond. Kortom 
een mooie route vandaag.
(Ineke)
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Verslag 40-kilometer groep op vrijdag 2 september.
Zoals gebruikelijk gingen we omstreeks 12.45 op de fiets om een route van een kleine 
40 kilometer te fietsen. We waren met 12 personen waarvan 3 mannen. Jaja het blijft 
een vrouwenclub. Er waren dit keer een aantal restricties, We moesten uiterlijk 16.00 uur 
terug zijn en ook weer niet voor 15.45 uur. Dat werd dus een beetje puzzelen. Jos was de 
voorfietser en hij had een route door hoofdzakelijk Gemeente Houten. Alleen een stukje 
Tuurdijk en een stukje Nachtdijk is van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Via het Ka-Pad en 
de Wickenburghseweg kwamen we in ’t Goy. Onderweg zagen we de appel- en perenpluk-
kers druk bezig. Wat is het toch een mooie omgeving. Bij de Nachtdijk was het tijd voor de 
1e “waterpauze”. Natuurlijk zijn  er altijd dames die lekker snoepje bij zich hebben. Daarna 
hebben we de reis vervolgd via De Beusichemseweg om via de Boerderij Den Oord met de 
wind in de rug helemaal door te fietsen naar de Groeneweg en 

Tetwijkseweg  naar Jonkheer De Ram voor onze koffiestop. Voor een aantal leden was dit 
de eerste keer dat zij hier stopten. Het is iedereen goed bevallen. Na de koffiestop kwam 
weer het tijdslot naar boven; dus via De Waalseweg naar het El-pad. Natuurlijk was er 
weer iemand die zich afvroeg waar dan het M-pad ligt. We  hebben immers al een K-pad, 
een El-Pad. Via het El-pad weer naar de Schalkwijksebrug en onderaan de brug even de 
2e Waterpauze. Iedereen kon even op adem komen . Toen we weer op de fietsen stapten 
hadden we nog 45 minuten over; dus via het Schonauwensepad  langs Kasteel Schonauwen 
richting het Oude Dorp weer naar het Clubhuis. Het Schonauwensepad was ook voor een 
aantal van de fietsers nieuw. We hebben afgeproken om volgend voorjaar, als alle Primus-
sen van De Vijfwal in bloei staan, in elk geval De Vijfwal in een route op te nemen.
Bij terugkomst in het Clubhuis waren de tafels netjes gedekt  en hebben  we kunnen genie-
ten van een heerlijk Italiaans buffet. Alle hulde voor het organiserende team. Het aan de 
tijd moeten houden werd dubbel en dwars goedgemaakt.
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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



38Wielertoerclub Houten ’80

Ereleden
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling 
• Ton Mulders
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen 

 
Leden van verdienste

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

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

Ledenmutaties (tot 19 augustus 2022)

Verjaardagen

Nieuw 
• Robert Ostrowski (T)
• Wouter van Hoorn (T)
• Bas Kempjes (T)
• Ron Laarhoven (T)
• Lucas Ririmasse (T) 

Opgezegd
• Roan Spermon (T)
• Maarten Schilt (T)
• Jeroen Besamusca (T)
• Kitty L’Abee (T)

WTC-Houten '80 : Verjaardagen

2022-09-05 12:56:45

September

Dag Naam Soort

Oktober

Dag Naam Soort
1 Dennis  Odijk T
4 Dirk  Boomstra T
5 Charlotte  Bokhorst-Leferink R
6 Lex  Goudswaard T
9 Roan  Spermon T
9 Ad  Nieuwenhuizen T
10 Corry  Krommert R
10 Henny  Hogerhorst T
11 Wim van Esschoten T
13 Gert  Knoef T
15 Theo  Vernooij T
16 Marianne  Overberg R
17 Annet  Slijkhuis T
17 Henk van Leusden T
17 Vincent  Geertsen R
18 Harry van Wijk T
21 Henri  Sturkenboom T
22 Marijke  Balder T
22 Irene  Boomsma R
22 Gert  Bloemberg T
23 Anneke  Stam R
23 Gert  Hekkert T
24 Jos van der Bent T
24 Rob  Grift T
25 Ron  Herman T
26 Wim van der Schaft T
30 Marcel  Diepstraten T

1 Willy  Thijssen-van Riet R
3 Ineke van Wijk R
4 Ralph  Bijlsma T
12 Hendrik Jan  Goris T
12 Brigitte van Barneveld T
13 Fernand van Drenth T
14 Frank van Ierland T
14 Ralph  Groenewold T
15 Tim  Sullivan T
17 Helen  LaCroix R
17 Riek  Beldman R
18 Nelleke  Wallenburg R
22 Luus  Oosterom R
24 Thera  Mintzas R
25 Albert Piet  Stuitje T
26 Pim  Linschooten T
30 Gerry  Diks-Goes R
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