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"De Fietsende Vlinder" is een uitgave van de Wielertoerclub Houten '80  en 
wordt verspreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van 
ca. 280 stuks. 
 
De Wielertoerclub Houten´80 richt 
zich op toer- en recreatiefietsers uit 
Houten en omgeving 
De activiteiten bestaan uit: 
Trainingsritten 
Toertochten 
Mountainbike ritten  
Recreantenrit (elke vrijdag) 
Dagtochten recreanten 
Midweek recreanten 
 

       
 
Tijdens alle toer- en MTB- ritten is 
het dragen van een helm verplicht.       
 
Voorzitter 
Ton Mulders 
Vikingenpoort 6 
3991 JS Houten 
Tel: 030-6377497 
ahm.mulders@xs4all.nl 
 
Penningmeester (Plv) 
Jos Bekker 
Riddersborch 5 
3992 BG Houten 
Tel: 030-6380710 
jos.bekker@xs4all.nl 
 
 

Secretaris 
Marian Hissink 
Appelgaarde 28 
3992 JG  Houten 
Tel: 030-2523556 
ma.hissink@casema.nl 
    
Recreanten 
Elly Kemper 
Weversgilde 18 
3994 BZ Houten  
Tel: 030-6378150 
ellykemper@hi.nl 
 
Toercommissie  
Michaël Baken 
Grootslag 10 
3993 RC Houten 
Tel: 030-6353616 
m.baken@planet.nl 
 
Clubblad 
Gerard Huitsing & Jon Nellestijn 
Copy naar: 
Keltenpoort 21 
3991 JX Houten 
defietsendevlinder@gmail.com 
 
Clubgebouw ‘ Het Vélodroom’ 
Kruisboog 14  
Tel: 030-6377577  
Giro: 2498209 
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80 
te Houten 
Internet: http://www.wtchouten.nl 
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Van de Redactie   
 
Onze voorzitter geeft in dit clubblad z’n visie over sturen en besturen. Gelukkig 
hoeven wij alleen onze fiets maar te besturen, al moet je daar natuurlijk wel voor 
kunnen sturen. 
 
De secretaris heeft de goedkeuring van haar mede bestuursleden voor het concept 
verslag van de algemene ledenvergadering gekregen, wat u daarom in dit clubblad 
ook kunt lezen. Natuurlijk wordt dit verslag pas officiëel goedgekeurd op de 
volgende Algemene ledenvergadering. 
 
Piet de Boer heeft de planning voor het Vogezen clubweekend op een rijtje gezet. 
Het lijkt naast de bekende “grote” ritten, zoals Marmotte en Maratona weer een 
hele mooie uitdaging te worden. Iedereen die mee wil naar Frankrijk kan zich na 1 
mei opgeven. We zijn benieuwd hoe snel de 40 beschikbare plaatsen vergeven 
zijn.   
 
Wibo van Run doet verslag van de “klimexperience” die hij samen met Bart de 
Rooy en 38 anderen heeft opgedaan in de Ardennen. Nu maar afwachten hoe ze 
het doen in Tilff-Bastogne-Tilff of misschien zelfs de iets vlakkere Grensland-
klassieker, waar we in clubverband naartoe gaan. 
 
De dames van de recreanten gaan weer meedoen aan Leontien’s Ladies Ride. 
Gaan de dames van de toer daar dit jaar ook aan meedoen of is die rit wat te kort 
om eerst met de auto naar Zwolle te rijden? Als ze gaan zullen ze zichzelf wel uit 
de wind moeten houden of  hebben ze dan toch liever de mannen bij zich? 
 
Verder natuurlijk weer de vaste rubrieken zoals Van de toercommissie,  
Ledenmutaties, Geef de pen door,  Verslagen van de recreanten, de agenda’s en 
de verjaardagen. 
 
 
De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer is gepland op 
vrijdag 22 mei 2009.    
  
 
Het mail adres voor de kopij is: defietsendevlinder@gmail.nl 
Kopij inleveren liefst zonder opmaak, dus platte tekst en zonder plaatjes. De foto’s en 
statistieken graag apart aanleveren liefst in .jpg formaat. 
                                                                                                            
                         Gerard & Jon                        



De Fietsende Vlinder  
nummer 93 – april 2009 

3 

 

Van de voorzitter  
 
Sturen en besturen 
Van een voorzitter wordt verwacht, dat hij bestuurt. Voor mij betekent dat vooral om je heen 
kijken. Kijken of het vanzelf de goede kant op gaat; kijken of de groep in dezelfde richting 
koerst en niet uitwaaiert naar alle windstreken tegelijk. Bijsturen is niet altijd nodig. In onze 
fietsclub lopen de meeste zaken als vanzelf in de goede richting. Ogenschijnlijk verloopt dat 
spontaan, maar let wel; op de achtergrond zij er stille werkers en ongeschreven regels; 
regels die het gemeengoed zijn van een club met historie; regels die je niet kent als 
nieuwkomer in een groep.  
Gelukkig zijn er veel mensen die die ongeschreven regels kennen en daar naar handelen. 
Dan loopt alles als vanzelf. Maar hoe groter een groep wordt, hoe meer nieuwe mensen, 
hoe meer regels er nodig lijken te zijn. Dat is schijn; het gaat vooral om het helder maken 
van bestaande routine en ongeschreven regels; zorgen dat iedereen op de hoogte is van die 
regels.  
Ook onze club groeit hard en het aantal fietsers in het peloton wordt groter. Voor mij als 
voorzitter, maar ook voor mijn medebestuurders, is het dus zaak het reilen en zeilen 
nauwgezet te volgen en iedereen op tijd duidelijk te maken hoe de regels waren.  
 
Zondag zat ik na de prachtige ‘verlengde Mockingrit’ van 122 km. door de polder van 
Kamerik en het plassengebied van Vinkeveen en Loosdrecht te kijken naar het live TV-
verslag van de Amstel Goldrace. De finale was spannend; na 250 kilometer door de heuvels 
heb je met zijn drieën enkele seconden voorsprong op het peloton en heb je de kans om het 
bergop af te maken met een sprint op de Cauberg. Dan lukt het weer net niet! Jammer, 
Karsten Kroon en Robert Geesink werden tweede en derde.  
Wat ik ook mooi vond aan de reportage waren de beelden van het peloton. Prachtig om van 
bovenaf vanuit een helikopter te zien hoe een groep van 238 renners zich beweegt over het 
bochtige parcours van het Limburgse heuvellandschap. Met hoge snelheid gaat het soms 
vijf rijen breed door een haakse bocht zonder ongelukken. Iedereen, vriend en vijand, houdt 
zijn lijn en  rijdt samen op met de anderen. Je kijkt naar de ander en verwacht bepaald 
rijgedrag. Iedereen koerst kennelijk volgens vele ongeschreven regels, anders zou het veel 
vaker mis gaan.  
‘Goed kijken hoe anderen het doen, veel oefenen en goed opletten’, luidt het motto in een 
peloton. Bij het fietsen in een groep zoals wij het doen, is dat niet anders. Opletten en 
aanpassen. 
Natuurlijk rijden er in een wedstrijd ook bestuurders als wedstrijdjury mee op de motor en 
achter het peloton zit altijd de koersdirectie in een mooie volgauto met schuifdak. Zij sturen 
bij als nodig, maar feitelijk wordt alles elders onderling in het peloton geregeld door formele 
en informele leiders.  
Gelukkig voor mij als voorzitter is dat bij toerfietsers niet anders en kan ik onbezorgd 
meefietsen en genieten van onze toertochten. Of toch maar liever meerijden in een volgauto 
met schuifdak? 
 
Veel fietsplezier de komende maanden, 
Ton Mulders 
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Vogezen weekend 
 
Van 19 juni t/m 21 juni wordt voor de veertiende keer het Vogezenweekend georganiseerd. 
Voor vele WTCers is dit mooie fietsgebied in Frankrijk inmiddels bekend terrein geworden, 
we hebben hier al vele prima weekends beleefd met (meestal) goed weer en fietstochten in 
een schitterende natuur.  
 
Op zaterdag 20 juni rijden we de klassieke WTC route van 150 kilometer, maar nu in 
omgekeerde richting, met daarin de beklimming van de lange kant van de Grand Ballon.  
Na 80 kilometer kun je kiezen om te gaan voor een afstand van 130 kilometer: na de 
afdaling van de Grand Ballon rijden we over de Col de Bussang naar huis, we laten de Col 
du Hundsrück en de Ballon d’Alsace liggen en daarmee snijden we 20 kilometer af.  
De volgauto zal bij de 150 kilometer groep blijven. Als we 2 volgauto’s kunnen regelen, zit er 
ook een volgauto op de 130km route. 
In de 150km route wordt gepauzeerd op de Grand Ballon en op de Ballon d’Alsace. 
De 130km groep pauzeert ook op de Grand Ballon en zoekt na de splitsing van groepen 
voor de tweede stop onderweg een goed restaurant.  
Zoals altijd geldt: er wordt rustig gefietst, ieder klimt in zijn eigen tempo en bovenop de cols 
wordt gewacht op de groep.  
Vogezencols zijn lang en niet al te steil. Met een goede conditie en 2000 kilometer training 
dit seizoen is het fietsen in de Vogezen goed te volbrengen.  
Steek je licht op bij je clubmakkers die vorige jaren in de Vogezen zijn geweest over de 
omgeving, over de huisvesting, over hoe moeilijk en hoe mooi het was en aarzel niet om in 
te schrijven, er is plaats voor max 40 deelnemers. 
 

De cols die we in de 150km route nemen zijn 
achtereenvolgens Col d'Oderen (875m hoog, 
8km klim, gemiddeld stijgingspercentage 
4%, hoogteverschil 275m), Grand Ballon 
(1338m, 23km, 5%, HV 838m), Col du 
Hundsruck (748m, 7km, 5%, HV 375m), 
Ballon d'Alsace (1178m, 11km, 6%, HV 
678m) en Col des Croix (678m, 4km, 5%, 
HV 178m). 
De cols die we in de 130km route nemen zijn 
achtereenvolgens Col d'Oderen (875m hoog, 

8km klim, gemiddeld stijgingspercentage 4%, hoogteverschil 275m), Grand Ballon (1338m, 
23km, 5%, HV 838m), Col du Bussang (731m, 6km, 5%, HV 276m) en Col des Croix (678m, 
4km, 5%, HV 178m). 
Onze routes brengen je het beste van de zuidelijke Vogezen op gebied van natuurschoon, 
leuke plaatsjes onderweg en beklimmingen van de bekendste bergen in de omgeving. 
 
Voor de mensen die dat willen en tijd kunnen vrijmaken wordt de mogelijkheid geboden van 
het ‘Vogezen Arrangement Royal’: je vertrekt al op donderdag 18 juni en de vrijdag is een 
extra dag om leuke dingen te doen. We moeten vrijdagmiddag wel om 15:30 uur terug zijn in 
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de herberg om de hoofdmoot van de WTCers te verwelkomen en ons klaar te maken voor 
het traditionele rondje infietsen. Via de inschrijf-procedure kun je aangeven of je gebruik wilt 
maken van de mogelijkheid om al op donderdag te vertrekken.     
   
Om de kosten voor het vervoer gelijkmatig te verdelen over de deelnemers maken we weer 
een potje. Zo betalen de passagiers ieder een kleine bijdrage voor een retourtje Frankrijk en 
de chauffeurs krijgen hun brandstofkosten uit de vervoerspot vergoed. Om kosten te 
drukken rijden we zoveel mogelijk met leaseauto’s. Maak vroegtijdig afspraken met je 
clubgenoten over het meerijden en vervoer van je fiets. Vrijdagmiddag incasso van de 
passagiersbijdragen en betaling aan de chauffeurs. 

 
We verblijven ook dit jaar in de herberg 'La Haute Fourche', 
die wordt beheerd door Jacob en Hendrika van de 
Lagemaat. Jacob is jarenlang eigenaar geweest van café 
het Ledig Erf in Utrecht en heeft in 2007 La Haute Fourche 
overgenomen van Pieke en Karina. Informatie over onze 
herberg is te vinden op www.lahautefourche.com. 
De herberg is voorzien van een woonkamer annex eetzaal, 
meerpersoons slaapkamers en voldoende douches/toiletten, 
meest op de kamers en anders op de gang. Als je 
echtgenoot/partner meeneemt kan een aparte kamer 
worden geregeld. Bedden en dekens zijn aanwezig. De 
fietsen worden binnen gestald. Er is een zwembad bij de 
herberg, dus neem ook je zwemspullen mee. Het kampvuur 
kan weer branden, we moeten zelf hout sprokkelen. 
 

De verblijfskosten per overnachting zijn € 38,50 per persoon.  
Daarin is inbegrepen een avondmaaltijd en een ontbijt. 
De consumpties die worden gebruikt in de middag, bij het avondeten en in de bar worden 
per persoon bijgehouden, zeg maar het systeem dat we ook in het Sauerland hanteerden.  
De drankbonnetjes worden per persoon afgerekend bij vertrek.  
De hele herberg is dit weekend voor ons gereserveerd, er is plaats voor  maximaal 40 
personen.  
 
De inschrijving voor dit evenement wordt geopend op vrijdag 1 mei. 
Raadpleeg de rubriek ‘Van de Toercommissie’ op de WTC website voor de 
inschrijfprocedure.  
Je bent aangemeld als je betaling is ontvangen.  
Bij meer dan 40 deelnemers kom je op de wachtlijst.  
Kom je op vrijdag aan, dan maak je € 77,00 over voor 2 overnachtingen. Kom je al op 
donderdag aan, dan maak je € 115,50 over voor 3 overnachtingen. Ga je nog meer nachten, 
tel evenzoveel maal € 38,50 erbij op en geef  je verblijfdata duidelijk aan bij je betaling.   
De inschrijflijst wordt bijgehouden via de website.  
Kamernummers worden toegewezen aan de  deelnemers waarbij rekening wordt gehouden 
met echtparen, enz. Om gedoe te voorkomen een vriendelijk doch dringend verzoek om je 
bij het uitzoeken van een slaapplek aan de toegewezen kamernummers te houden.   
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Op maandag 15 juni wordt de deelnemerslijst doorgezonden naar Frankrijk. 
De beheerder van La Haute Fourche zal deze gegevens gebruiken als checklist voor de 
afrekening van de drankbonnetjes op zondag.  
 
Hoe komen we op onze bestemming in de Vogezen? 
De afstand Utrecht - La Haute Fourche is ongeveer 600 km over tolvrije wegen en de reistijd 
is 6-7 uur.  
Je rijdt via Maastricht-Luik-Ardennes of Breda-Antwerpen-Brussel naar Luxemburg (E25). 
Hier Metz aanhouden en vervolgens richting Nancy, Epinal (N57) en Mulhouse (N66). 
Als de weg tweebaans is geworden in Rupt-sur-Moselle bij stoplicht rechtsaf richting 
Faucogney, Corravillers. 
Deze weg loopt omhoog naar de Col du Mont de Fourche. Op de col na het restaurant links 
af, na de bocht is herberg La Haute Fourche.  
Adresgegevens voor de thuisblijvers :   
La Haute Fourche 
Jacob en Hendrika van de Lagemaat 
Col du Mont de Fourche 
70310 Corravillers France 
tel. 00.33.384.94.45.94 
 
Niet vergeten mee te nemen: paspoort, douchespullen, zwemspullen, eten/drinken voor de 
fietstocht op zaterdag, genoeg Euro’s, bergverzet, windjackje voor de afdalingen. Zorg voor 
goed materiaal, je remmen en banden moeten absoluut in orde zijn. 
Maak thuis een compact tasje klaar met eten, drinken en extra kleding dat meekan in de 
volgauto.  
 

De deelnemers aan het Arrangement Royal 
laden donderdag 18 juni om 08.30 uur de 
auto’s in bij het clubhuis en we vertrekken 
om 9.00 uur richting Vogezen.  
Voor de WTCers die op vrijdag 19 juni 
vertrekt geldt: om 08.30 uur worden de 
auto's bij het clubhuis ingeladen en we 
vertrekken om 9.00 uur richting Vogezen.  
Vrijdag na aankomst in La Haute Fourche 
zoeken we een slaapplaats uit, doen een 
plas, drinken een glas en we kleden ons om 
voor het traditionele rondje infietsen (40km). 
Voor de laatkomers die het infietsen moeten 
missen: we gaan om 19.00 uur aan tafel 

voor de avondmaaltijd.  
 
Laten we hopen op hetzelfde mooie weer als in de vorige jaren. 
Alvast een goede reis naar Frankrijk en veel fietsplezier in de Vogezen!! 
 
Piet de Boer. 
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Ledenmutaties 
 
Er hebben zich aan het begin van het seizoen al weer 9 nieuwe  leden aangemeld. 7 
toerleden, 5 heren en 2 dames en bij de recreanten een echtpaar. Allemaal welkom bij de 
WTC Houten ’80 en veel fietsplezier gewenst. 
 
 
 
 
 
 
 

Marian Hissink 
 

 

 

Trap ALS de wereld uit 
    
Zondag 21 juni a.s. wordt een fietstocht georganiseerd door Zorgspectrum met als motto 
“Trap ALS de wereld uit”. Deze fietstocht – waarvan de opbrengst ten goede komt aan de 
bestrijding van de ernstige spierziekte ALS – wordt dit jaar voor het eerst ook in onze regio 
gehouden. Start is bij het Houtens Erf tussen 10.00 en 12.00 uur. De te fietsen afstand  is 
maximaal 50 km en de kosten bedragen € 7,50. 
 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij graag naar de website: www.stichting-als.nl. 
 

Elly Kemper 
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Klimexperience Belgische Ardennen 
Zondag 29 maart 2009   Bart de Rooij en Wibo van Run 
 
Intro 
Naar aanleding van een advertentie in het blad “Fiets” en extra informatie op 
www.klimexperience.nl hebben we ons voor €50 ingeschreven als deelnemer aan een 1 
daagse clinic. Er waren in totaal 6 data beschikbaar en we kozen een datum direct na de 
start van de lente op 21 maart. Daarmee hoopten we de kansen op zonneschijn en 
aangename temperaturen te vergoten. Maar ja, het blijven de Ardennen..... De dag ervòòr 
was er nog een vrachtwagen uit grote hopen sneeuw getrokken volgens enkele 
Nederlandse kranten. Met weersverwachtingen met 1-9 graden en kans op regen- en 
hagelbuien zette het de toon voor een tocht met onheilspellend weer. 
 
Zomertijd 
Ook konden we een uur korter slapen in verband met de ingang van de zomertijd (Voorjaar-
Vooruit !). Bij Bart was één en ander niet goed uitgepakt want hij stond een uur te vroeg 
naast zijn bed. Gelukkig heeft zijn vrouw hem nog even kunnen vasthouden zodat we rond 
06.30u konden vertrekken vanuit Houten naar Sprimont. Ongeveer 2,5 uur rijden. 
 
Ontvangst 
Daar aangekomen konden we samen met ongeveer 40 anderen (1 vrouw) genieten van een 
kop koffie en 1 of meerdere stukken appeltaart.  
Er waren 5 begeleiders en 2 volgauto’s. Dat bleek erg handig voor drinken, eten, kleding en 
vervangen van lekke banden onderweg. Zoals tijdens een korte briefing werd uitgelegd. Na 
50 km zouden we ons splitsen in een snellere en langzamere ploeg. Opvallend is altijd dat 
het woord “langzaam” blijkbaar toch weer gevoelig ligt bij veel  racefietsers.  
 
Start 
Komende bij de auto’s werden de glimmende fietsen onthuld. Nou dat waren zeker geen 

beginners. Wat een materiaal !! Niet 
laten afleiden en toch maar je eigen 
tempo en doelstellingen nastreven deze 
dag. Dat betekent dan toch eerst een 
stukje rijden over een modderpad naar 
de weg. En ja dan gaan alle fietsen 
weer aardig op elkaar lijken: nat en 
modderkleurig. Dat geldt ook voor de 
kleding, brillen, helmen etc. 
 
Onderweg 
Het is prettig om achter de toerleiders je 
tocht te kunnen rijden. Ook 
aanwijgingen als “deze klim duurt 
ongeveer 2 km” en “na ongeveer 1000 
m afdalen heb je een scherpe 
onoverzichtelijke bocht naar rechts” 
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waren zeer welkom. Helaas kregen we verder weinig tot geen instructie, uitleg en tips. Dat 
viel ons tegen. Ondanks de  pijnlijk snijdende hagelbuien en regenbuien ging de zon steeds 
meer op de deur kloppen waardoor we toch de wenselijke zonnestralen konden meepikken. 
De Ardennen is en blijft ondanks de winterstatus van de natuur een zeer aangename regio 
om te fietsen. Prachtige heuvels, landschappen en dorpen. Alleen die auto’s: ze rijden de 
vouw uit je broek of beter: uit je regenjack. Oppassen derhalve. Langzaam maar zeker 
verdwijnt de energie uit de benen en geest en waren we blij weer terug te zijn in Sprimont, 
na 115 km en 1.900 hoogtemeters. Een bevredigende  “nulmeting” zo vroeg in het seizoen.  
 

 
Grafiek: hoogteprofiel klimexperience 
 
Naar huis 
Na een bord spaghetti weer terug naar huis waar we rond 20.30u weer aankwamen. 
Wat ons betreft een 1 malige deelname met de klimexperience maar zeker de moeite waard 
om te herhalen met fietsmaten vanuit de WTC. De route is opgenomen op de Garmin van 
Bart......afdraaien lukt ook wel volgens Bart. Bovenop de Wanne (480m) staat een Auberge 
met *** sterren. Dat lijkt een prima plaats om te overnachten na het rijden van deze tocht. 
Heen en weer met de auto vanuit Houten is immers toch wel veel op 1 dag . We fantaseerde 
al van de start en aankomst daar met enkele WTC’ers in de lente of herfstzon. Na de klim 
van de Wanne dan daar een lekker koud biertje en de volgende ochtend weer fris terug naar 
Houten.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mede namens Bart de Rooij,         Wibo van Run 
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Van de Toercommissie 
    
Kop 
De kop van het seizoen is eraf. Wat hebben we veel ritten met mooi weer kunnen rijden. 
Okay, de Veluviatocht viel in de plomp, maar verder werden de langere ritten zoals de Lek 
en Linge tocht en de Bultentocht onder prima omstandigheden verreden. 
De opkomst is dit seizoen hoog, vergelijkbaar met vorig seizoen. Regelmatig komen er 
gastrijders die willen proeven van het rijden bij de WTC.  
 
Veiligheid 
Mede vanwege de groei van de vereniging hebben we met ingang van dit seizoen, vanuit 
het belang van veiligheid, ingevoerd dat we de groep opknippen wanneer die groter is dan 
20 deelnemers. Een eerste evaluatie heeft opgeleverd dat de “knip” een succes is. Er zijn 
wel wat aandachtspunten, en die betreffen vooral de schone taak van de toerleider: 
 
Bij de start van de rit bij het clubhuis gaan eerst de A en C groep van start. De toerleider van 
de B groep heeft vervolgens goed overzicht over het aantal knippen dat moet worden 
gemaakt. 
De toerleider van de B groep regelt zelf wie de tweede en eventueel derde B groep voorrijdt. 
Dat kan ter plaatse worden geregeld omdat er in het algemeen voldoende vrijwilligers zijn. 
Het is prettig voor de toerleider om te weten dat dit altijd voor elkaar komt. De toerleider van 
de B groep  start de rit pas als de poort bij het clubhuis afgesloten is. Zo kan het tweede 
deel van de B groep het eerste deel in het oog houden.   
 
De toerleider krijgt het dringende advies om bij de kruising van het Oostromsdijkje en de 
N229 (Werkhovenseweg), dus de oversteek naar kasteel Beverweerd, geen gebruik te 
maken van de nieuwe verkeerslichten, en dus wel van het tunneltje onder de N229. De 
lichten staan namelijk erg kort op groen. Er zijn al enkele clubleden met de schrik 
vrijgekomen.  
 
Ook hebben we een beroep gedaan op de A groep om de snelheid wat te matigen om te 
voorkomen dat er op enig moment de A groep geen deelnemers meer heeft. Het effect is 
precies dat wat we beoogden: de A groep heeft weer volume. Regelmatig gaan 20 of meer 
deelnemers als A groep op pad. Een compliment aan de toerleiders en de A rijders is op zijn 
plaats. 
 
Agenda en website 
In het midden van dit blad tref je weer het schema van de komende ritten. Let erop dat in 
een enkel geval een wijziging kan plaatsvinden. Een wijziging wordt aangekondigd in “van 
de toercommissie” op de website, en staat dan in de toeragenda op de website. De website 
geeft dus altijd de actuele stand weer. Natuurlijk probeert de Toercommissie wijzigingen te 
voorkomen. Een opvallende aanpassing is de trainingsrit op dinsdag 28 april. Die stond nog 
niet vermeld in schema van het vorige clubblad. Check even of jij toerleider bent van die rit. 
Kijk een of twee dagen van te voren nog even de website. Dat voorkomt de onaangename  
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verrassing te moeten merken dat je maten al vertrokken zijn. 
Inschrijven voor een fietstocht die niet in Houten start gaat nu ook via de website, en niet 
meer via het inschrijfformulier in het clubhuis. 
 
Evenementen 
In de agenda tref je de volgende speciale evenementen: 
 
30 april  Koninginnedagrit vanuit Meerssen in Zuid-Limburg – na inschrijving 
3 mei  Grenslandklassieker vanuit Geleen – na inschrijving 
9 mei  Zuid Veluwe Klimtocht vanuit Ede – na inschrijving 
17 mei  Abdijentocht vanuit Berkel Enschot – na inschrijving 
21 mei  Hemelvaarttocht vanuit Houten 
23 mei  Waalse Pijl vanuit Spa en Tecklenburg Rundfaht vanuit Ibbenbühren (D)   
31 mei  Tilff-Bastogne-Tilff – na inschrijving 
7 juni  Klimtocht vanuit Nijmegen / Mook – na inschrijving 
18-21 juni Vogezen weekend – na inschrijving, zie artikel in dit blad 
4 juli  La Marmotte (eigen gelegenheid) vanuit Le Bourg d’Oisans 
5 juli  Maratona dles Dolomites vanuit La Villa – inschrijving gesloten  
 
Zomer ATB   
Bij voldoende animo gaan we vanaf maandag 27 april van start met Zomer ATB op de 
maandagavond. 
Houd voor vertreklocatie en toerleider de website in de gaten. Vertrektijd 19:00 uur.  
Is zomer ATB iets voor jou dan mag je jouw belangstelling kenbaar maken aan de 
toercommissie: toercie@wtchouten.nl.  
 
Fietsen in Frankrijk 
Ga jij in Frankrijk fietsen dan is het verplicht om een fluoriserend veiligheidsvest te dragen 
wanneer het zicht slecht is, dus ook bij mist. Neem dus zo’n vestje mee. Denk hier ook aan 
bij ons Vogezenweekend en La Marmotte, Ze zijn onder meer verkrijgbaar bij de NTFU, 
maar bronnen melden dat ze daar uitverkocht zijn.   
 
Kortom de komende maanden zijn er ruime mogelijkheden om via de WTC Houten te 
genieten van je sportieve prestaties, natuurschoon en gezelligheid. De Toercommissie hoopt 
jou bij de diverse tochten te mogen begroeten. 
 
       Namens de toercommissie Michaël Baken 
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Wist je dat . . . . ? 
 
- Het clubhuis weer een grote beurt heeft gehad? 
 
 
- Daar de recreanten weer een heel groot 
aandeel in hadden? 
 
 
- Herman en Gerard zich zo druk hebben 
gemaakt, dat de buitenkant misschien wel 
schoner was dan bij de oplevering?  
 
 
 

 
 
- Ook Bert goed met de hogedrukspuit weet om te gaan? 
 
 
- Dat de opkomst per rit erg groot is, maar dat er (gelukkig?) nooit meer dan 1/3 van 
het totaal aantal toerleden aanwezig is? 
 
- Dat er van de recreanten daarentegen soms  meer dan  3/4  van het totaal aantal 
recreanten meefietst? 
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Leontien’s ladies ride op 9 augustus in Zwolle 
 
 
Leontien van Moorsel organiseert een aantal keren per jaar (o.a. in Amsterdam, Rotterdam, 
Zwolle en Den Bosch) speciale fietstochten voor dames (Leontiens Ladies Ride). 
Vorig jaar hebben een aantal van onze recreantleden aan de tochten in Rotterdam en Den 
Bosch meegedaan. 
 
Wij willen dit jaar een project opzetten, waarbij wij speciaal de dames onder de recreant-
leden oproepen aan de tocht op 9 augustus in Zwolle deel te nemen. De bedoeling is ons 
als groep op te geven en ook als groep te starten, zo mogelijk in dezelfde shirtjes, zodat we 
goed herkenbaar zijn. De te fietsen afstand bedraagt 35 of 65 km. 
 
Riet van Bijlevelt en Elly Kemper zijn bezig e.e.a. verder uit te werken. Nadere bijzonder-
heden volgen dus nog. 
 
Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Riet of Elly of kijk op de website 
www.leontien.nl . 
 
Zodra meer bekend is, zullen we dit op de volgende manieren doorgeven:  
- op vrijdag bij onze fietstochten  
- op onze website www.wtchouten.nl          menu-item “nieuws recreanten”. 
 
Wij hopen op veel belangstelling. 
 
Riet en Elly 
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Toeragenda t/m 26 juni 2009 
 
DagDagDagDag datumdatumdatumdatum VertrekVertrekVertrekVertrek    

vanuit 
Soort rit ToerleiderToerleiderToerleiderToerleider AfstandAfstandAfstandAfstand VertrVertrVertrVertr 

Zondag 26 apr Vélodroom Mockingrit B:  Peter Broere 
C:  Ron van Rosmalen 

 
 

08.30 

Maandag 27 apr Vélodroom Trainingsrit C:  Henk van der Kuil  19.00 
Maandag 27 apr   1e ATB Trainingsrit   19.00 
Dinsdag 28 apr Velodroom Trainingsrit A: Remy Thijssen 

B: Frank v. Ierland 
C: Jon Nellestijn 

 19;00 

Donderdag 
Kon. Dag 

30 apr 
 

Vélodroom 
Met auto’s 

Zuid-Limburg Clubrit 
(Meerssen) 

B:  Harry van Wijk 100 07.00 

Zondag 3 mei Vélodroom 
Met auto’s 

Grensland Klassieker 
(Geleen) 

B:  Jacco Goes 
C:  Cor de Boer 

170 
135 

06.30 

Dinsdag 5 mei Vélodroom Trainingsrit A:  Remy Thijssen 
B:  Wibo van Run 
C:  Piet Folkers 

 19.00 

Donderdag 7 mei Vélodroom Trainingsrit A:  Jacco Goes 
B:  Jeroen Piket 
C:  Erik Beek 

 
 

19.00 

Zaterdag 9 mei Vélodroom 
Met auto’s 

Zuid-Veluwe Klimtoer 
(Ede) 

B:  Harry van Wijk 
C:  Piet Moolhuiisen 

130 
100 

08.00 

Zondag 10 mei Vélodroom 
 

Mockingrit B:  Ad Nieuwenhuizen 
C:  Martijn Kamermans 

90 
70 

08.30 

Maandag 11 mei Vélodroom Trainingsrit C:  Herman Esmeijer  19.00 
Maandag 11 mei  ATB Trainingsrit    19.00 
Dinsdag 12 mei Vélodroom Trainingsrit A:  Ronald Gorter 

B:  Frank van Ierland 
C:  Henk van der Kuil 

 19.00 

Donderdag 14 mei Vélodroom Trainingsrit A:  Remy Thijssen  
B:  John Schreurs 
C:  Piet Moolhuijsen   

 19.00 

Zondag 17 mei Vélodroom 
Met auto’s 

Abdijentocht La 
Trappe 
(Berkel-Enschot) 

B:  Michael Baken 
C:  Ron van Rosmalen 

120 
120 

08.30 

Maandag 18 mei Vélodroom Trainingsrit C:  Cor de Boer  19.00 
Dinsdag 19 mei Vélodroom Trainingsrit A:  Geurt Breukink 

B:  Frans Gijsbers 
C:  Piet Folkers 

 19.00 

Donderdag 21 mei Vélodroom Hemelvaartrit A:  Remy Thijssen 
B:  Wibo van Run 
C:  Jon Nellestijn 

 08.30 

Zaterdag 23 mei Vélodroom 
Met auto’s 

Waalse Pijl (Spa)  120 /160 
210 

 06.00 

Zaterdag 23 mei Vélodroom 
Met auto’s 

Tecklenburg 
Rundfahrt  
(Ibbenbüren) 

 100 
150 

06.00  

Zondag 24  mei Vélodroom 
 

Verlengde Mockingrit 
Rondje Rivieren 

B: Harrie Pol 
C: Cor de Boer 

150 
120 

08.30 

Maandag 25 mei Vélodroom Trainingsrit C: Herman Esmeijer  19.00 
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Maandag 25 mei   ATB Trainingsrit   19.00 
Dinsdag 26 mei Vélodroom Trainingsrit A:  Geurt Breukink 

B:  Jan van Veldhuizen 
C:  Erik Beek 

 19.00 

Donderdag 28 mei Vélodroom 
 

Trainingsrit A:  Ronald Gorter 
B:  John Schreurs 
C:  Martijn Kamermans 

  19.00 

Zondag 31 mei Vélodroom 
Met auto’s 

Tilff-Bastogne Tilff 
1e Pinksterdag 

B:  Jacco Goes 
C:  Ron van Rosmalen 

135 06.00 

Maandag 1 juni Vélodroom Mockingrit 
2e Pinksterdag 

B:  Peter Broere 
C:  Herman Esmeijer 

90 
70 

08.30 

Dinsdag 2 juni Vélodroom Trainingsrit A:  Harry van Wijk 
B:  Jeroen Piket 
C:  Jon Nellestijn 

 19.00 

Donderdag 4 juni  Vélodroom Trainingsrit A: Remy Thijssen 
B:  Jan van Veldhuizen 
C:  Ad Nieuwenhuizen 

 
 

19.00 

Zondag 7 juni Met auto’s Klimtocht Nijmegen B:  Michael Baken 120 08.00 
Zondag 7 juni Vélodroom Mockingrit C:  Martijn Kamermans 70 08.30 
Maandag 8 juni Vélodroom Trainingsrit C:  Piet Moolhuijsen   19.00 
Maandag 8 juni   ATB Trainingsrit       19.00 
Dinsdag 9 juni Vélodroom Trainingsrit A:  Ronald Gorter 

B:  John Schreurs 
C:  Piet de Boer  

 19.00 

Donderdag 11 juni Vélodroom Trainingsrit A:  Remy Thijssen 
B:  Harry Pol 
C:  Erik Beek 

 19.00 

Zaterdag 13 juni Vélodroom 
Met auto’s 

Limburgs Mooiste 
Landgraaf 

 100 
150/ 250 

07.00  

Zaterdag 13 juni Vélodroom 
Met auto’s 

Limburgs Mooiste  
Landgraaf ATB 

ATB 
 

40 / 70  
110 

 07.00 

Zondag 14 juni Vélodroom 
 

Mockingrit B: Frank van Ierland   
C: Cor de Boer  

90 
70 

08.30 

Maandag 15 juni Vélodroom Trainingsrit C: Herman Esmeijer  19.00 
Dinsdag 16 juni Vélodroom Trainingsrit A:  Harry van Wijk 

B:  Peter Broere 
C:  Piet Folkers 

 19.00 

Donderdag  
t/m zondag  

18 t/m 
21 juni 

Vélodroom 
met auto’s 

Vogezenweekend 
Na inschrijving 

B: Piet de Boer 
C: Cor de Boer 

  

Donderdag 18 juni  Vélodroom Trainingsrit A+B+C: Deelnemers  
kiezen toerleider   

 
 

19.00 

Zondag 21 juni Vélodroom Mockingrit A+B+C: Deelnemers  
kiezen toerleider 

90 
70 

08.30 

Maandag 22 juni Vélodroom Trainingsrit C:  Henk van der Kuil   19.00 
Maandag 22 juni   ATB Trainingsrit       19.00 
Dinsdag 23 juni Vélodroom Trainingsrit A:  Geurt Breukink 

B:  Frans Gijsbers 
C:  Jon Nellestrijn   

 19.00 

Donderdag 25 juni Vélodroom Trainingsrit A:  Jacco Goes 
B:  Wibo van Run 
C:  Martijn Kamermans 

 19.00 

    Wijzigingen worden via de website www.wtchouten.nl  bekend gemaakt.    
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Programma recreanten 
  
Wij vertrekken vanaf het clubhuis op de genoemde tijden (m.u.v. de midweek) 
Bij een dagtocht is het mogelijk ’s middags een korte rit te fietsen 
Bij de middagritten kan een korte en een langere afstand worden gefietst 
Voor de lange ritten en dagtochten doen wij een beroep op voorrijders 
In de hal van het clubhuis hangt een schema waarop dit kan worden vermeld 
 
 
dag datum vertrek 

uur 
bijzonderheden afstand km 

vrijdag 24-apr 13.00    30 / 40 
vrijdag 30-apr 13.00   Koninginnerit 35 
vrijdag 1-mei 13.00    30 / 40 
vrijdag 8-mei 10.00  1e dag tocht 50 
vrijdag 15-mei 13.00   30 / 40 
vrijdag 22-mei 13.00    30 / 40 
maandag  25-mei   't Loo midweek    vertrek   
dinsdag 26-mei   't Loo midweek  1e rit   
woensdag  27-mei   't Loo midweek   2e rit   
donderdag  28-mei   't Loo midweek   3e rit   
vrijdag 29-mei 13.00  één groep 30 / 35 
vrijdag 5-jun 13.00    30 / 40 
vrijdag 12-jun 9.30  2e dagrit (elders) 50 
vrijdag 19-jun 13.00    30 / 40 
vrijdag 26-jun 13.00    30 / 40 
vrijdag 3-jul 13.00   30 / 40 
maandag 6-jul 10.00    1e rit senioren driedaagse 50 
woensdag 8-jul 10.00  2e rit sen.dried. (kersen) 40 
vrijdag 10-jul 10.00   3e rit sen.dried. (nazit)   3e dagrit 50 
vrijdag 17-jul 13.00    30 / 40 
vrijdag 24-jul 13.00    30 / 40 
vrijdag 31-jul 13.00    30 / 40 
vrijdag 7-aug 13.00 een groep, aansl.barbecue max. 35 
vrijdag 14-aug 10.00  4e dagrit 50 
vrijdag 21-aug 13.00    30 / 40 
vrijdag 28-aug 13.00    30 / 40 
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Geef de pen door..... 
 
Deze keer mag ik me voorstellen: mijn naam is An Koot - 
van den Tempel, beter bekend als Annie Tempel. 
 
Ik kom uit een groot gezin van 11 kinderen, waarvan 7 
jongens en 4 meisjes en ben geboren en getogen in de 
Molenbuurt in Houten, waar nu het gebouw van “Citadel” 
staat. Bij ons in de buurt woonden er veel grote gezinnen, 
dus we gingen altijd met de hele club naar school toe. 
Als één van de jongste (ik heb alleen nog een zus onder me) moesten we ons wel staande 
houden met al die broers en dat viel niet altijd mee. 
Na de lagere school ben ik in Schalkwijk naar school gegaan bij de Zusters en aansluitend 
gaan werken in een winkel, maar dat was niet waar mijn hart lag.  
 
In 1963 ben ik getrouwd en in Oudwijk in Utrecht gaan wonen waar tevens onze drie 
dochters zijn geboren. 
In 1969 zijn we naar Maarssen-Dorp verhuisd, waar we 30 jaar hebben gewoond. 
 
In deze periode heb ik een opleiding voor bejaardenverzorgende gevolgd in ’t Huis aan de 

Vecht, waar een heel nieuwe wereld voor me open ging. 
De werkdruk in ’t Huis aan de Vecht werd erg groot en ben 
na 12 jaar werken De Wijk in gegaan, daar kregen we iets 
meer tijd voor de cliënten. Al met al heb ik dit werk 25 jaar 
lang met veel plezier gedaan. 
 
In 1998 zijn we naar Houten verhuisd, ik noem dit 
“Thuiskomen”. Mijn man is in 2004 gestorven en dan valt er 
heel veel weg, maar je moet verder. Inmiddels hadden we 6 
kleinkinderen gekregen (allemaal jongens) waar ik heel 
gelukkig mee ben. 
 
Ondertussen wist ik van het bestaan van de fietsclub af en 
daar zaten zoveel oude bekenden op, dat ik de stap niet zo 
groot vond om me er bij aan te sluiten. Het is fijn om met de 
groep te fietsen en ik heb daar veel vrienden door 
gekregen. Dat voelt heel goed.  
 
Mijn hobby’s zijn, buiten het fietsen om: zwemmen, lezen, 
puzzelen, enz. en niet te vergeten achter de naaimachine 
zitten. 

 
Ik voel me rijk met zoveel mensen om me heen. Ik hoop dat het met iedereen heel goed 
mag gaan en vooral dat we samen nog vele km mogen fietsen. 
 
De pen geef ik door aan: Marijke Meijs.     An Koot 
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Verslagen recreanten 
vrijdag 13 maart  
Het was de 2e fietstocht van dit seizoen en we troffen het met mooi weer. 
Om precies 13.00 uur (zoals altijd) vertrokken we vanaf het clubhuis met 29 fietsers (goede 
opkomst voor het begin van het seizoen) richting ’t Goy.  
Jan Goes vertrok met 19 fietsers. Wij gingen naar links en Jan naar rechts, maar we waren 
iets eerder bij de Binnenweg, dus we hadden meteen een voorspong..   
Via de Rietdijk gingen we richting ’t Goy waar we afsloegen richting Tuurdijk, via de 
Zuwedijk kwamen we bij de Lek uit.  
Bij de sluis zijn we richting Wijk gegaan en hebben een rustpauze met koffie en thee 
gehouden bij ons vertouwde plekje “De Engel” in Wijk bij Duurstede. Sommige vonden het 
jammer dat we niet op het terras konden zitten deze was nog niet ingericht voor de lente. 
We wilden onze weg vervolgen volgens onze computeruitdraai maar dat klopte niet 

helemaal dus we zijn op advies van Joop via 
Cothen en Werkhoven weer teruggereden 
naar Houten. 
Daar het de hele week slecht weer was 
(tenminste op de dagen dat we gelegenheid 
hadden om voor te rijden) hadden we deze 
route niet helemaal in onze vingers maar het 
was al met al een mooie route mede dankzij 
het mooie weer. 
Joop bedankt voor je hulp. 
De fietstocht afgesloten in het clubhuis met 
een glaasje wijn, wat er altijd weer goed in 
gaat. 
We hadden ruim 40 km. op de teller staan. 

Gerda en Gerry 
Zondag 15 maart: openings-/lenterit  
Onze lenterit  zijn wij gestart met mooi en stralend weer. Er waren 30 recreanten op deze 
dag om met ons de rit te rijden. Met veel wind vertrokken wij richting Schalkwijk maar gingen  
eerst naar het kanaal en dan via het Markerburgerpad weer terug naar  Provincialeweg. Dan 
via de Tetwijkseweg naar de Achterdijk en vervolgens naar Het Fort Werk aan de Korte 
Uitweg, waar de vrijwilligers voor ons speciaal vroeg zijn begonnen en om 11 uur de koffie 
klaar hadden. Het was erg gezellig en velen hebben buiten gezeten, maar ook een stel 
binnen.  Na de pauze zijn we via de geheel gerenoveerde “Bedekte weg” naar de Lekdijk 
gefietst en richting Nieuwegein, maar door de harde wind zijn weer omlaag gegaan naar de 
Waalseweg en daarna via de Uitweg naar de Lagedijk. Het was wel  flink trappen maar het 
was heel gezellig om zo heen en weer te rijden en zo nu en dan wind voor en dan opzij en 
dan weer achter te hebben. We hebben alles gehad en na nog wat heen en weer via de 
nieuwe wijken van Houten Zuid terug naar het clubhuis.  
Wij hadden bijna 30 km. gefietst.  na aankomst nog even wat gepraat in het clubhuis maar 
het was er erg druk dus wij zijn maar snel naar huis gegaan. Al met al weer erg lekker 
gefietst.  
Ria en Riet 
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 Vrijdag 20 Maart  
In totaal 50 recreanten waren naar het clubhuis gekomen. Het weer was opnieuw prima. 
Jan Goes vertrok voor de korte route met  21 personen. Voor de lange route waren 29 
belangstellenden die met ons (Joop en Stien) mee gingen. We fietsten vanaf de Kruisboog 
langs de sportvelden, onder de tunnel door linksaf en onder de 2e tunnel door via de Rietdijk 
naar het Oostromsdijkje. Voor Werkhoven onder de autoweg door naar Beverweerd.  
Jachtrustlaan, Broekweg en rechtsaf Langbroekerdijk, linksaf  Sterkenburgerlaan tot 
Gooierdijk. Daar rechtsaf en dan linksaf de Vossesteinsesteeg. Via Molenweg, Achterweg 
naar oversteek van Langbroekerweg, waar aan de overkant – bij Rodestijn – de koffiepauze 
was. Het weer was goed, maar de bediening matig.  
Daarna via de Beaufortweg, Buurtweg, rechtsaf de Sandenburglaan in tot Langbroekerdijk. 
Daar linksaf en bij kruising rechtsaf de Wijkerweg op. Bij Provincialeweg 2x oversteken en 
linksaf naar Unopad. Na een korte pauze daar met een paar slingers en dan rechtsaf de 
Wijkersloot in en bij Spiegelweg rechtsaf. Vervolgens linksaf Trechtweg en rechtsaf 
Smidsdijk, linksaf Kapellerweg en linksaf, onder brug door tot Beusichemseweg. Vervolgens 
linksaf richting Kruisboog en clubhuis. Met precies 40 km op de teller en tevreden fietsers 
waren ook wij (met medewerking van Gerrit bij het oversteken) zeer tevreden, want: veilig 
fietsen staat bij ons hoog in het Vaandel. 
Stien en Joop. 
Vrijdag 27 Maart 
Was het weer aanmerkelijk minder lekker. Het was koud en de regen dreigde. Daarom werd 
in 1 groep gefietst en Cor en Annie vertrokken met totaal 19 recreanten.  
Van clubhuis rechtsaf  onder de tunnel door langs de Stichtse Rijnlanden. Dan over het 
spoor via het Spoorwachterspad en naar de Houtense Wetering. Rechtsaf naar  de 
Heemsteedseweg richting Amsterdams-Rijnkanaal. Hierna het rondje om het kasteel, van 
daar naar de Koppeldijk-Waaiensedijk en lang Zilvia’s Hoeve naar de Marsdijk.  
Voor de koffie naar het Wapen van Bunnik, die smaakte goed. Hierna  weer verder via 
Rijnsoever en Rijnnauwen en langs de Koningsweg weer naar de Mereveldseweg. 
Vandaar klein stukje Marsdijk en door het  Houtensebos rechtsaf de Rijsbruggerweg op naar 
het clubhuis. Met veel wind en een klein buitje hebben wij toch nog 35 km gefietst.   
 
Cor en Anny 
Vrijdag 3 april 
Om 13.00 uur zijn we met 53 fietsliefhebbers bij het clubhuis. 12 personen gaan met Jan 
Goes naar Driebergen en wij gaan met 41 personen naar De Meern. 
 Het weer is fantastisch. Veel zon met voor de tijd van het jaar hoge temperaturen. 
 We vertrekken op tijd  en fietsen door Houten-Zuid naar de Houtense Wetering met aan de 
linkerkant van het fietspad prachtige oude gerestaureerde boerderijen. 
 Na het passeren van kasteel Heemstede richting Utrechtseweg. Via een fietstunnel onder 
de snelweg door richting Nieuwegein. We slaan meerdere malen links en rechtsaf en steken 
de Jutfasebrug over en bereiken het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 We volgen het kanaal tot De Meern. We passeren de nieuwe Prins Clausbrug (ontwerp van 
het utrechtse architectenbureau Berkel en Vos uit Utrecht) en de Galecopperbrug. Na mooie 
vergezichten lassen we een rustpauze in.  
We worden verwend."Riek Uijttewaal" trakteert. De tocht voert ons verder door De Meern 
en we gaan verderop links af een brug over. Bij Koedam Tegelbedrijf slaan we links af een 
mooi park in. We bereiken een druk stukje in de route. Na het oversteken van  meerdere 
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drukke autowegen met stoplichten bereiken we ons rustpunt het AC restaurant "De Meern." 
Om 15.00 uur worden we verwacht. Voor ons was een aparte ruimte gereserveerd. Om 
15.45 uur ging de karavaan verder. We kregen een mooi polderlandschap  met schapen, 
lammeren, vogels enz. te zien. Het wegdek van het pad was helaas slecht. Hiervoor hadden 
we vooraf gewaarschuwd. Opnieuw bereiken we Nieuwegein. 
 Via de Nedereindseweg, over de Rijnhuizerbrug lnks af  langs het Merwedekanaal naar de 
Blauwe Brug. Opnieuw een drukke autoweg oversteken en de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal nemen. Vervolgens direct weer links af  en een rustpauze genomen. 
 We worden opnieuw verwend. Een 2de jarige:" Bart van Wijngaarden." Ondertussen vaart 
de Zonnebloemboot voorbij met o.a. Tiny de Jager aan boord. We zwaaien uitbundig. 
 An Koot ontvangt een boeketje witte madeliefjes ''als dank" die onder haar snelbinders van 
haar fiets zijn gedaan. Dank je wel.  
Opnieuw voldaan fietsen we terug naar Houten. Op het laatst beslissen we niet via het Oude 
Dorp te gaan vanwege de drukte. Om die reden via de Houtense Wetering en de Houtense 
duinen terug naar het clubhuis. Hier komen we  om 17.15 uur aan. Er staat ongeveer 44 
kilometer op de teller. We hebben een fijne middag gehad. Allen hartelijk dank vooral aan de 
voorrijders van de groepen. 
An, Gerrie, Jannie en Riek. 
Zondag 5 april: 
Aan de Gouwe Ouwe rit wordt ook door de recreanten deelgenomen. In totaal waren deze 
zondagochtend 28 recreanten bij het clubhuis aanwezig en vertrokken in 1 groep, onder 
leiding van Jan Goes, via Werkhoven naar Cothen. Hier was door Jan een koffiestop 
geregeld. Het weer was prima en er kon dus ook buiten worden gezeten. Na de koffie eerst 
een stukje langs de Provinciale weg, kort daarna overgestoken naar de andere kant en via 
de Langbroeker Wetering, Beverweert en Oostromsdijkje weer terug naar het clubhuis, waar 
de toerleden al aanwezig waren. Jan Mocking werd gefeleciteerd met zijn verjaardag en we 
dronken daar nog gezellig een drankje op. Het was weer een prima tocht. Jan bedankt. 
 
Vrijdag 10 april: 
Opnieuw heerlijk weer. Wel een straffe zuiden wind. Van de totaal 48 recreanten gingen er 
12 met Jan Goes mee voor de korte tocht naar Bunnik en 36 met ons voor de lange naar 
Hagestein. Met tegenwind fietsten we richting Schalkwijk en via de Pothuizerweg en de pont 
naar Culemborg. Toen werd het pas echt heerlijk. Over de Lekdijk – met de wind schuin 
achter en een prachtig uitzicht over de Lek 
en de uiterwaarden  – naar Hagestein. Bij 
Eetcafé De Put op camping Everstein 
dronken we op ons gemak een drankje. 
Vervolgens met het fietspontje (waar we 
maar net allemaal op konden) over naar 
Vianen,. Om de tegenwind op de Lekdijk 
terug te vermijden fietsten we via Park 
Oudegein, de brug over Het Amsterdam-
Rijnkanaal, langs het Kanaal en de 
Houtense Wetering terug naar het 
clubhuis, waar we met een grote groep 
nog gezellig een glaasje dronken.  
  Bep en Elly 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 25 Februari 2009 
 
Aanwezig:  64 leden (namen en presentielijst ter inzage bij de secretaris). 
Afwezig met kennisgeving: 6 leden (namen ter inzage bij het secretariaat). 
 
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    
Om 20.00 precies opent Ton Mulders, als voorzitter van het bestuur de Algemene 
Ledenvergadering van de WTC Houten ’80 met een hamerslag. Hij heet alle aanwezigen 
welkom en vraagt aan diegene die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog te 
doen. 
Hij wenst iedereen een interessante en informatieve vergadering toe, die, als het een beetje 
meezit om 22.00 klaar zal zijn, om dan aan de nazit te kunnen beginnen. 
 
1. Mededelingen, ingekomen stukken 
In de mail met de stukken voor deze vergadering , heeft de voorzitter gemeld, dat Jacco 
Goes zich met onmiddellijke ingang heeft teruggetrokken als bestuurslid. Hij had 
onvoldoende tijd om de bestuurstaken te combineren met privé en werk. Jos Bekker zal in 
deze vergadering straks de financiële stukken toelichten. Als er nog vragen zijn over deze 
bestuurswisseling kunnen deze gesteld worden bij punt 6 (bestuurssamenstelling 2009) 
Naar aanleiding van een evaluatie rondom het overlijden van Rob Brekelmans heeft het 
bestuur in het afgelopen jaar een calamiteitenprotocol opgesteld, zodat de communicatie 
met de bestuursleden onderling en de communicatie tussen clubleden en bestuur helder is. 
Dit protocol is voor iedereen in te zien op de website bij <bestuurszaken>. Ook de 
onderlinge vervanging binnen het bestuur is geregeld. Elly Kemper is aangesteld als vice-
voorzitter van het bestuur. 
Bij de recreanten zijn het afgelopen jaar 3 mensen overleden. Arie van de Starren, die nog 
kort voor zijn dood met zijn vriend het laatste deel van de tocht naar Santiago de 
Compostella heeft gefietst.  
Riet  Nieuwenhuizen; vele jaren lid van onze vereniging; zij deed ook jarenlang veel 
vrijwilligerswerk in de gemeente Houten, waarvoor zij vorig jaar werd gedecoreerd. 
Jopie Vernooij; nog maar kort lid, maar bij de recreanten vooral bekend van de theetuin aan 
de Nachtdijk, een bekend koffiestopadres bij de recreanten.  
Elly heeft namens het bestuur en de recreanten gezorgd voor de condoleance aan de 
familie. 
De voorzitter wil aan het begin van deze vergadering enkele clubleden extra bedanken voor 
hun werk voor de club. Een fietsclub als de onze kan niet draaien zonder vrijwilligers. Als 
voorzitter weet hij dat beter dan wie ook. Het merendeel van de vrijwilligers levert zijn 
bijdrage binnen een van de commissies van onze club. Er zijn echter ook mensen actief 
buiten die commissies. Drie mensen uit deze groep worden speciaal genoemd. 
 
Allereerst Jan Mocking: de nestor van de club: Jarenlang heeft hij gezorgd voor de vele 
extra’s: erwtensoep, boerenkool, gehaktballen etc. Jan heeft het laatste jaar aangegeven 
minder te willen doen voor de feestcommissie. De organisatie van de barbecues en 
erwtensoep wordt nu ook meer door anderen verzorgd. Recreanten en ook Ad Vermeeren 
en Fridolin van de Lecq zetten zich daarvoor de laatste tijd in. Ton heeft hen hiervoor al 
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bedankt tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie. 
Een tweede stille kracht is Herman van Rooijen: Dit jaar heeft hij gezorgd voor het 
onderhoud van de fietskar en van het buitenterrein van het clubhuis. Het logo van WTC 
Houten is weer aangebracht in het terras achter het clubhuis. Nu wachten we nog op de 
nieuwe satelliet opnames van Google Earth, zodat iedereen ons vanuit de lucht kan zien. 
Daarnaast produceert hij een groot aantal actiefoto’s op de fiets. Een goede aanwinst voor 
de website.  
Een derde hard werkende kracht is Fridolin: Tot maart 2008 heeft Fridolin in zijn eentje de 
website verzorgd en de maandaggroep gedraaid. Na de vorige ALV zijn deze activiteiten 
overgedragen aan anderen. Jarenlang is veel werk verzet, waarvoor dank. Ondertussen 
pakt hij weer steeds nieuwe activiteiten op en is onder meer omgeschoold tot kok. 
Er zijn geen ingekomen brieven voor deze vergadering bij het secretariaat binnengekomen. 
 
2. Vaststelling verslag vorige Algemene Ledenvergad ering 5 maart 2008 
Ton loopt met de aanwezigen de notulen door. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de 
notulen en het verslag wordt vastgesteld met dankzegging aan de notulist, Marian Hissink. 
 
3. Jaarverslagen 2008 secretariaat, toercommissie e n recreanten 
De jaarverslagen worden vastgesteld met dankzegging aan de opstellers. 
 
4. Jaarrekening 2008 en verslag kascommissie 
Zoals eerder gemeld in dit verslag geeft Jos Bekker uitleg bij de jaarrekening van 2008. 
Jos meldt dat, wat betreft het sponsorgeld van Maxfit, maar de helft over 2008 is 
binnengekomen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Maxfit per 1 juli 2008 
andere eigenaren heeft gekregen. 
Voor dit openstaande bedrag zijn er wel 2 fietsen (een X-bike en spinfiets) in natura 
gekregen en deze zullen te koop worden aangeboden, zodat het openstaande bedrag 
alsnog zal worden geïnd. 
Verder meldt Jos nog dat er nog steeds een openstaande post is wat betreft de 
advertentieopbrengsten over 2007 en 2008. Er zijn al wel bedragen binnengekomen, maar 
nog niet alles en de vraag is dan ook of het bestuur de openstaande rekeningen alsnog kan 
innen. Daarom is er een bedrag van € 975 in de jaarrekening opgenomen van mogelijk niet 
meer te vorderen gelden. 
Na de uitleg van Jos op de jaarrekening, wordt het woord gegeven aan Servjé Somers, die 
het verslag van de kascommissie zal toelichten. 
Servjé vertelt dat hij dit jaar samen met Marcel van Doorn, (door zijn vakantie, was Jan 
Koster niet aanwezig) de controle van de kas heeft gedaan. De kascommissie had vorig jaar 
meerdere aanbevelingen gedaan: 
- Wat betreft het beter inzichtelijk maken van de afdracht aan de NTFU met de 
ledenadministratie. Dat was dit jaar beter. 
- Het nog verkrijgen van de advertentiegelden. Hiermee is toch nog te laat actie genomen, 
waardoor mogelijk niet alle te vorderen gelden zullen binnenkomen. 
- Het openen van een spaarrekening, die meer rente zou opleveren, is ook wat aan de late 
kant gebeurd, maar is wel gedaan. 
Echter de algemene indruk van de kascommissie is, ondanks bovenstaande opmerkingen, 
dat de financiële stukken er zeer goed verzorgd uitzagen. Het voorstel van het bestuur en de 
kascommissie is om het positieve resultaat van de jaarrekening naar het reservefonds te 



De Fietsende Vlinder  
nummer 93 – april 2009 

23 

transporteren. Dit wordt door de ALV akkoord bevonden. De voorzitter vertelt dat de opbouw 
van het reservefonds mogelijk is door de verwaarloosbare huurprijs van het clubhuis en de 
inkomsten van de kledingsponsors. 
Bij de nieuwe kleding van 2010 zal het geld van de kledingsponsoring aangewend worden 
voor de kleding en minder zoals nu voor de clubkas. De groei van het reservefonds zal dan 
dalen. 
Om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de begroting ná het verlopen van het huidige 
huurcontract (als er markconforme huur betaald moet worden voor het clubhuis), heeft Ton 
door Jan Winkel een schatting laten maken voor de mogelijke huurprijs van het 
clubhuis,.Deze is aanzienlijk hoger en zal leiden tot onaanvaardbare stijging van de 
jaarlasten, en daarmee van de contributie voor de clubleden. Dit is een van de redenen om 
de positieve resultaten van dit en de afgelopen jaren te storten in het reservefonds. Naar 
aanleiding van een vraag uit de ALV zal het bestuur een eventuele koop van het clubhuis in 
de verre toekomst onderzoeken. 
De ALV keurt het jaarverslag goed en verleent het bestuur decharge. De voorzitter bedankt 
de kascommissie en ook Jos voor het verzorgen van de financiële jaarstukken. 
Volgens toerbeurt zal Servjé uit de kascommissie gaan. Als nieuw lid stelt Jeroen Piket zich 
beschikbaar. 
 
5. Samenstelling bestuur verenigingsjaar 2009 
Volgens rooster zijn de voorzitter en het bestuurslid(coördinator toercommissie) aftredend. 
De ledenvergadering benoemt de voorzitter op naam. Andere bestuursleden worden 
benoemd als algemeen bestuurslid en daarna worden binnen het bestuur onderling de 
aandachtsgebieden verdeeld. 
Ton Mulders stelt zich herkiesbaar als voorzitter. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld bij het bestuur. 
Als de vergadering onverhoopt zaken wil bespreken omtrent zijn functie, dan zal hij de 
vergadering schorsen om een discussie mogelijk te maken onder leiding van de Elly 
Kemper, de vice-voorzitter. 
Als er geen vragen zijn, dan neemt hij aan dat de ALV hem het vertouwen geeft voor de 
komende drie jaar. Er komen geen vragen of opmerkingen en de ALV herbenoemt unaniem, 
met applaus, Ton Mulders voor de termijn van drie jaar als voorzitter van het bestuur. 
Jan van Veldhuizen treedt af als bestuurslid. Het bestuur draagt Michael Baken voor als zijn 
opvolger in het bestuur. De ALV gaat hiermee ook akkoord, eveneens met applaus. 
Jacco Goes, die in het bestuur als aandachtsgebied de penningen had, heeft 2 weken voor 
de ALV te kennen gegeven, dat hij tussentijds wil aftreden. Dit omdat hij onvoldoende tijd 
heeft om de bestuurstaken te combineren met privé en werk. De statuten vereisen een 
bestuur van minimaal 5 personen. Het bestuur stelt daarom derhalve voor om nu geen 6e 
bestuurslid te benoemen. De werkzaamheden van de penningmeester zullen tijdelijk worden 
opgevangen door het huidige bestuur van 5 personen. Jos Bekker zal ad interim 
penningmeester zijn; hij is dus ook het adres voor de declaraties en financiële vragen van 
clubleden. Marian Hissink zal zorg dragen voor de inning van de contributies. 
Het bestuur zal zo snel mogelijk ondersteuning gaan zoeken, waarbij Jos wel formeel 
verantwoordelijk blijft voor het boekjaar 2009. In de ALV van 2010 zal het bestuur een zesde 
bestuurlid voordragen. De ALV gaat hiermee akkoord en hiermee is de samenstelling van 
het bestuur voor 2009 vastgesteld. 
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6. Activiteitenplan recreanten 2009 
Elly Kemper neemt het woord. Het programma van de recreanten is in de jaarvergadering ( 
in januari) van de recreanten besproken. 
Het schema loopt vanaf 6 maart tot en met 30 oktober, voornamelijk op de vrijdagmiddagen. 
Vanaf mei zal er iedere maand een dagtocht zijn. Verder zullen er ook 3 zondagsritten 
worden georganiseerd, samen met de toerleden. (De lenterit, De Gouwe Ouwe-tocht en de 
sluitingsrit) 
Verder gaan de recreanten in mei weer weg voor een midweek en zal in juli de senioren 
driedaagse worden georganiseerd. 
 
7.7.7.7. Activiteitenplan Toerleden 2009 Activiteitenplan Toerleden 2009 Activiteitenplan Toerleden 2009 Activiteitenplan Toerleden 2009     
Michael Baken neemt als coördinator toercie, het woord. Het belangrijkste motto ook voor dit 
jaar is weer:SAMEN UIT, SAMEN THUIS. 
De toercommissie heeft het toerprogramma vastgesteld en dit is al gepubliceerd op de 
website. 
Naast de vaste ritten, zijn er dit jaar ook meerdere nieuwe ritten erop gezet. Op 8 maart zal 
de afsluiting zijn van het winterseizoen, met een boerenkoolmaaltijd. Op 11 maart wordt er 
weer een thema avond georganiseerd. 
De toercommissie heeft een verandering ondergaan. Ad Nieuwenhuizen heeft zich terug 
getrokken. Hij blijft wel beschikbaar als toerleider. Piet de Boer en Ron van Rosmalen blijven 
in de toercommissie. Michael en Cor de Boer gaan dit jaar de toercommissie versterken. De 
trainingsavonden en groepen blijven hetzelfde als vorig jaar. 
Verder is er in de toercommissie gesproken over de veiligheid tijdens de ritten. Hierbij was 
vooral de aandacht voor bij de B-groep. Deze groep is vaak van een te grote omvang. 
Daarom zal er worden geprobeerd om de snelheid van de A-groep te verlagen, zodat er 
weer mensen uit de B-groep met de A mee willen. Om de veiligheid van de B-groep te 
vergroten zal er duidelijker een knip moeten worden gemaakt. En als er op een avond 
eventueel 2 toerleiders aanwezig zijn dan zou met ook 2 groepen kunnen maken. 
Er hebben zich dit jaar, na een oproep van de toercommissie, nieuwe mensen beschikbaar 
gesteld, maar dat is nog lang niet voldoende om iedere trainingsavond met 2 B-groepen te 
kunnen rijden. 
Verder meldt Michael, dat er deze zomer weer getracht gaat worden om een keer in de 2 
weken op de maandagavond een ATB rit te doen. Informatie hierover komt nog op de 
website. 
Tenslotte zullen de inschrijfformulieren ook op de website komen; ook de actuele 
vertrektijden van de diverse tochten zullen daarop te zien zijn. Dus kijk regelmatig op de 
website. 
 
8. Activiteitenplan faciliteiten 2009 
Er is dit jaar een nieuwe koelkast aangeschaft en wanneer nodig zal er nog een 2e worden 
gekocht. De voorjaarsschoonmaak zal op zaterdag 21 maart zijn. Vrijwilligers voor deze 
schoonmaak kunnen zich bij Jos of Jon melden. 
 
9. Activiteitenplan bestuur algemeen 2009 
De voorzitter vermeld dat er naast de lopende zaken drie extra aandachtspunten zijn: 
1.  In april 2008 heeft Fridolin de website overgedragen aan Jon. Ton en Jon Nellestijn 
hebben samen met anderen uitgewerkt hoe zij de website wilden en waar we de website 
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konden onderbrengen. 
Vervolgens heeft Jon de website opnieuw gebouwd met gratis software van Joomla. 
Info2share, een houtens bedrijf , is gekozen als provider. Digitale stad houten stopte 
namelijk. Het is gelukt de naam www.wtchouten.nl te behouden. Nu de bouw van de website 
klaar is, zal de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de site worden ondergebracht bij een 
bestuurscommissie. Er zullen personen worden benoemd voor het beheer en de redactie. 
Ton wil Jon Nellestijn speciaal bedanken voor zijn werk als bouwer van de nieuwe website. 
Een applaus is op zijn plaats en dit volgt ook. 
Een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de webmaster en 
webredacteuren en tevens van de webcommissie worden nog uitgewerkt. De 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de redactie wordt gescheiden en verdeeld over 
meerdere clubleden. Er zal een webcommissie komen voor het verder ontwikkelen van de 
site en de afstemming onderling en met het bestuur. Komend jaar zal ook de functie van het 
clubblad naast de website worden bekeken. 
2. Het komend jaar zal het bestuur met enkele leden aandacht besteden aan sponsoring 
2010-2015, samen met het uitbrengen van nieuwe kleding. Geurt Breukink en Ad 
Nieuwenhuizen helpen het bestuur hierbij. 
Ton geeft het woord aan Ad. Deze kan melden dat de 1e besprekingen met diverse 
kandidaten zeer positief zijn verlopen en dat het er naar uitziet dat we de sponsoring voor de 
komende jaren rond kunnen krijgen. Het is de bedoeling, dat in 2010 75% van het 
binnenkomende sponsorbedrag besteedt zal worden aan de nieuwe kleding. 
Als er definitieve afspraken zijn gemaakt zal dit worden gecommuniceerd naar de leden. 
3. Voorbereiding jubileumjaar 2010. Aanvankelijk was de gedachte om er een speciale 
commissie voor in te stellen, maar het bestuur heeft besloten om dit niet te doen, omdat het 
eenvoudiger is om dit item onder te brengen bij de al bestaande commissies, namelijk de 
toer-, recreanten- en feestcommissie, met natuurlijk ondersteuning van het bestuur. 
Wel zal het bestuur mensen vragen om plaats te nemen in een kledingcommissie, om net 
zulke mooie kleding te verkrijgen als het huidige tenue, wat een kwalitatief goed en mooi 
ontwerp is. 
Zij kunnen zich melden bij Ad Nieuwenhuizen. Er zullen volgend jaar extra activiteiten 
worden georganiseerd gecombineerd met het presenteren van de nieuwe kleding. 
 
10. Vaststelling begroting en contributie 2009 
Jos Bekker licht de begroting toe. Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 
2009 met € 4,00 te verhogen. Het bestuur meent dit te moeten doen, daar de kosten voor de 
NTFU-bijdrage met € 4,00 is verhoogd(zie voor uitleg waarom clubblad februari2009) en om 
het reservefonds in stand te houden en door te laten groeien. ( zie waarom bij punt 5)  
Uit de ALV komt het voorstel om de contributie te verhogen met € 5,00 ipv € 4,00. De 
aanwezigen zijn het hiermee eens en er wordt besloten om de contributie vast te stellen op 
€ 63,00 voor de toerleden, € 40,00 voor de recreanten. De korting voor gezinsleden blijft € 
5,00. 
Kees Keuzenkamp vraagt nog aan het bestuur, daar er voor het eerst is gesproken over een 
eventuele koop in de toekomst van het clubhuis of het bestuur hier volgend jaar met een 
financieel plan kan komen. Dit wordt toegezegd. 
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11. (Her)benoeming Bestuurscommissies 2009 
Kascommissie 
Marcel van Doorn, Jan Koster en Jeroen Piket 
Recreantencommissie 
Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Jan Goes, Janny Prins, Gerry Bijsterbosch, 
Gerrit en Bep Hardeveld 
Toercommissie 
Michael Baken (coördinator), Ron van Rosmalen, Piet de Boer en Cor de Boer 
Clubhuiscommissie 
Jos Bekker en Jon Nellestijn. Zij kunnen altijd een beroep doen op de recreanten. 
Clubbladcommissie 
Jon Nellestijn en Gerard Huitsing 
De bezorging wordt gecoördineerd door Jos Jongeling. Er zijn 14 leden die het clubblad 
rondbrengen. 
Feestcommissie 
Monica van Ierland, Bert Scheepbouwer en Cor de Boer.  
Ton Diks stopt dit jaar. Hij wordt door Ton bedankt voor zijn verdiensten de afgelopen jaren. 
Websitecommissie 
Marian Hissink (coördinator), Jon Nellestijn (beheer), Cor de Boer (toer), Elly Kemper 
(recreanten). 
Er wordt nog gezocht naar redacteuren. 
Sponsorcommissie 
Geurt Breukink, Ad Nieuwenhuizen en Ton Mulders 
Kledingcommissie 
Ad Nieuwenhuizen. Voor het uitzoeken van de nieuwe kleding zullen diverse mensen 
worden gevraagd om te helpen adviseren. 
Ton bedankt nogmaals alle vrijwilligers die dit jaar er voor hebben gezorgd dat de diverse 
activiteiten konden plaatsvinden. 
 
12. Rondvraag 
Jos Jongeling – Vraagt of het mogelijk is om de kosten van postverzending van het clubblad 
te drukken. Er is nu immers ook de mogelijk om het clubblad op de website te lezen. 
Ton geeft als antwoord dat het bestuur dit samen met Jon zal onderzoeken. 
 
13. Sluiting 
Ton bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Hij meldt dat de TEP bladen (Toerfiets 
Evenementen Programma) in het clubhuis zijn af te halen evenals de toerfietskaarten en 
fietsboekjes. 
Hij wenst iedereen een goed en gezond fietsjaar toe. 
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Verjaardagen 

 mei  juni  
 1 Lida van Prooijen-Moerman R 1 Wil Roos R 
 1 Rob Benningen T 3 Ton van Bennekom T 
 2 Gerda Tersteeg R 6 Johan Mulders R 
 3 Herman Esmeijer T 6 Riet van Wijk R 
 5 Paul Pankras T 7 Ger Kroes T 
 7 Ad Vermeeren T 12 Mark van den Ordel T 
 8 Bart Makaske T 18 Martin van de Koekelt T 
 12 Hans Schoolderman T 20 Sjoerd Oudenhuijzen T 
 13 Gerben Bekker T 22 Elly de Boer T 
 14 Tiny de Jager-Alberts R 22 Jacques Fontaine T 
 15 Thijs Woudstra T 22 Jacco Goes T 
 17 Bert Scheepbouwer T 23 Jan Winkel T 
 17 Jan Nijnuis T 23 Cor Sturkenboom R 
 17 Kitty Jansen R 23 Maurice Damen T 
 19 Martijn Kamermans T 23 Marjol Rodenhuis T 
 20 Bas Rüggeberg T 24 Arie van Miltenburg R 
 22 Servjé Somers T 26 Tonny van der Linden R 
 22 Gertruud Verduijn T 26 Caroline Lado T 
 23 René Leben T 26 Marnix Weusten T 
 26 Rick van de Kuil T 26 Remy Thijssen T 
 26 Bert de Koning T 27 Thea Nieuwenhuizen T 
 27 Marijke Meijs R 27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R 
 27 Clarel Menthen T 27 Ron van Rosmalen T 
 31 An Koot v.d.Tempel R 28 Adrie Hardeveld R 
 31 Rina Roelfs T 29 Sjaan van Emmerik R 
 31 Hennie Wilkes T 30 René Janssen T 
 31 Dick Simons T 
 
 
Ereleden: 
Henny Hogerhorst  Jan Mocking Jos Jongeling 
Jan Goes 
   
Leden van verdienste: 
Roelie v.d. Blij  Ton Diks  Harry van Wijk  
Ad Nieuwenhuizen  Onno Flemming  Herman van Rooijen 
Bart van Wijngaarden 


