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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. 320 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.       
 
Clubgebouw ‘Het Vélodroom’ 
Kruisboog 14  
3994 AE,  Houten 
Tel: 030-6377577  
Banknr: 2498209 
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80 
te Houten 
Internet: http://www.wtchouten.nl 
 
Clubblad 
Gerard Huitsing & Jon Nellestijn 
Kopij naar: 
Keltenpoort 21 
3991 JX,  Houten 
defietsendevlinder@gmail.com 

 
Voorzitter 
Ton Mulders 
Vikingenpoort 6 
3991 JS Houten 
Tel: 030-6377497 
voorzitter@wtchouten.nl 
 
Penningmeester  
Jos Bekker 
Riddersborch 5 
3992 BG Houten 
Tel: 030-6380710 
penningmeester@wtchouten.nl 
 
Secretaris 
Vacature 
p/a Kruisboog 14 
3994 AE,  Houten 
Tel: 030-6377577 
secretaris@wtchouten.nl 
 
Recreanten 
Elly Kemper 
Sandelhout 57  
3991 PZ,   Houten  
Tel: 030-6378150 
ellykemper@hi.nl 
 
Toercommissie  
Michaël Baken 
Grootslag 10 
3991 RC,  Houten 
Tel: 030-6353616 
m.baken@kpnmail.nl 
toercie@wtchouten.nl 
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Van de Redactie 
 
Dit eerste nummer van het nieuwe jaar 
staat, zoals ieder jaar, in het teken van 
de komende Algemene leden 
Vergadering. (8 februari 2012) 
Daarom is de gewone indeling een beetje 
anders. Normaal staan de Recreanten 
verslagen achterin, maar nu staan daar  
alle vergaderstukken. Ook de agenda, 
met toelichtingen dus.  
 
De Recreanten hebben hun ritten en 
activiteiten voor de eerste helft van 2012 
alweer ingedeeld, zoals in de recreanten-
agenda te zien is.  De Toeragenda wordt, 
zoals altijd, op de komende ALV 
gepresenteerd, dus die zal in het volgende clubblad pas te zien zijn. De toercommissie 
heeft al wel een aantal bijzondere activiteiten op de agenda geplaatst, waaronder de 
openingsrit / Lenterit, zie daarvoor Van de toercommissie. Ook over standplaats 
Barcelonnette en de komende Teutotocht is in dit clubblad informatie te vinden. 
 
Onze vaste schrijvers Joost en Gerard, hebben over hun fietsavonturen allebei een mooi 
verslag geschreven, waaruit blijkt, dat lekker fietsen ook  temperatuurs-afhankelijk is en 
dat je het ver weg ook koud kan hebben. 
 
Verder zijn er natuurlijk weer de vaste rubrieken verslagen recreanten, Geef de pen door, 
van de voorzitter, ledenmutaties, van de toercommissie en heel belangrijk dus de 
agenda’s.  
 
Door omstandigheden heeft Herman Lagé afgezien van zijn benoeming als redacteur. 
Daarom doen we hier weer een oproep aan alle leden die een beetje handig zijn met een 
tekstverwerker om de redactie van ons over te nemen. We doen het nu 6 jaar en dus is 
het tijd voor verandering. Uiteraard zijn we wel bereid om de nieuwe redactie bij te staan. 
Dus wil je iets betekenen voor je club en wellicht denk je dat een andere layout of mooier 
omslag nodig is, dit is je kans. 
 
 
De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer is vrijdag 3 
maart 2012 
 
Het mail adres voor de kopij is: defietsendevlinder@gmail.com 
Kopij inleveren liefst zonder opmaak, dus platte tekst en zonder plaatjes. De foto’s en 
statistieken graag apart aanleveren in .jpg formaat. 
                                                                                                                          Gerard & Jon 
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Van de voorzitter  
 

Zes jaar ‘Van de voorzitter’ 
Zes jaar is een mooie periode om voorzitter te zijn. Zes jaarvergaderingen leiden, zes 
nieuwjaarsrecepties met speech, zes keer zeven bestuursvergaderingen voorzitten, zes 
volle mailboxen aan het eind van het jaar en natuurlijk zes keer acht ‘Van de voorzitter’ ’s 
voor het clubblad.  Als het goed gaat, gaat dat redelijk onopvallend en zijn zes jaar razend 
snel voorbij. In het begin kost het even tijd om te wennen aan de mores en de 
ongeschreven regels binnen de club. Wie doet wat, wanneer en in welk tempo. Natuurlijk 
ook; wie doet het niet of net op tijd, op het allerlaatste moment. ‘Komt goed’ is dan de 
beste leus. Zes jaar voorzitter zijn is genoeg; je hebt dan alles wel eens langs zien komen 
en je  wordt ongemerkt een instituut. Tijd voor een nieuw gezicht! 
 

Volgende week woensdag op de ALV wordt de voorzittershamer overgedragen. Naast een 
kersverse voorzitter staan ook drie nieuwe bestuursleden in de startblokken. 
De laatste jaren is het ledenaantal van de club gegroeid. Er is een stabiele vaste kern, 
maar er zijn veel leden gegaan en nog meer gekomen. Daarmede is de club veranderd; de 
organisatie is daarop aangepast en er is meer eigen initiatief. De communicatiemiddelen 
binnen de club zijn veranderd en zullen verder veranderen. We zijn zeker ook een 
financieel gezonde vereniging gebleven met goede sponsoren, die ons langere tijd 
ondersteunen en mogelijk maken dat we in clubkleding kunnen rijden. Het clubhuis is van 
binnen vernieuwd en voldoet daarmee voor de komende tijd. 
 

Met plezier denk ik aan al de fietstochten. Zes jaar geleden nog als trouw maandag-
avondfietser. Fietsend op een mooie Gazelle, die net iets te groot was. Druk, druk, druk en  
te weinig tijd om vaak mee te fietsen. Nu, gepensioneerd en geen voorzitter meer van een 
wielertoerclub dan is er tijd genoeg om regelmatig mee te fietsen en te trainen. Maar dan 
wel zorgen dat er niet te veel nieuwe activiteiten bijkomen. We zullen zien hoe dat gaat! 
 
Aanstaande woensdag 8 februari is om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering in het 
clubhuis. Naast de verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar, zullen ook de 
plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd. Het aankomende bestuur is 
voornemens het komende jaar extra aandacht te besteden aan de gewenste verjonging 
van de toerafdeling en aan de uitbouw van communicatiemiddelen en multimedia voor 
leden. Daarvoor is extra inzet en menskracht nodig om dat uit te werken. Kijk of je nog 
naast het fietsen, enkele avonden wilt besteden om mee te doen aan de denktank 
daarover. Daarnaast zijn er enkele vacatures voor begrensde clubklussen. Kijk daarvoor 
even elders in dit blad bij de samenstelling van de ‘bestuurscommissies’. 
 
Op de ledenvergadering hoort u ook de plannen voor de tochten en ritten van het 
komende zomerseizoen. Omdat we dit jaar onze Algemene Ledenvergadering eerder 
houden dan de NTFU-districtsvergadering, zijn de Toer-Evenementen-Programma’s 
(TEP’s) nog niet beschikbaar. Die liggen een week later in het clubhuis om mee te nemen. 
De NTFU-pasjes zullen we verspreiden samen met het volgende clubblad. 
 

Tot zien op de ALV van aanstaande woensdag 8 februari om 20.00 uur. 
 

    Fietsgroet,  Ton Mulders 
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Wachten op de zon 
Tot begin december dacht ik dat we op de weg de winter door konden komen. Het wilde 
zelfs maar geen herfst worden en dus bleef ook de winter weg. In oktober en november 
waren de weekenden prachtig zonnig en de temperaturen aangenaam. We hebben met de 
B-groep een stuk of acht hele mooie ritten gereden. Weliswaar zonder koffiestop, maar dat 
gaf niet. Dat gaat lekker zo, dacht ik, voor je het weet is het weer maart en staat de zomer 
voor de deur en is de ellende achter de rug. Nou, dat viel vies tegen. De grote depressie 
moest nog komen. De noordwesterstorm hield weken aan. Het regende dagen aaneen. 
Hoog water in de polder, dijkbewaking en zandzakken voor de deur. Weken werd er niet 
gefietst. Zelfs de meest doorgewinterde fietser gaf er de brui aan. Ook de ATB‘ers vonden 
het soms te bar om er op uit te trekken. Dan zakt de moed je toch in de schoenen en ga je 
rekenen hoeveel weken je nog zonder de fiets moet voordat het een beetje voorjaarsweer 
wordt. Veel te lang natuurlijk. Al kunnen we ons twee avonden in de week wel een beetje 

zoet houden met spinning. 
Maar dan is het begin januari en is er 
zowaar even een hogedrukgebied en 
voelde het een weekje als lente. Juist 
op dat moment werd het eerste 
voorjaarsgeluk geboren. De nieuwe opa 
en oma kunnen vanaf dat moment 
bewijzen dat sporten en met name 
fietsen niet alleen voor de jeugd is, 
maar dat dit tot op hoge leeftijd kan 
worden gedaan. Chris levert daarvoor 
het bewijs, hij is inmiddels 74 geworden 
en zal straks weer op de fiets stappen. 
Zaterdag 14 januari ben ik op de 
racefiets op en neer naar Boskoop 

geweest. Terug op de dijk richting Hekendorp had ik even het gevoel dat de 
winterdepressie voorbij was en dat het nu echt voorjaar ging worden. De volgende dag 
een mooie ATB tocht gedaan.  
Maar daarna was het weer gedaan met het mooie weer.  
 
Opnieuw kwam de wind uit het noordwesten en kwam de regen met bakken uit de lucht. 
Nog steeds geen winter, maar opnieuw kwam de herfst met een beste depressie langs. 
Desondanks afgelopen zondag de ATB gepakt. In eerste instantie wilde ik om half tien op 
de weg gaan rijden. Achteraf een goede keuze dat niet te doen. Tot 10 uur was er niet 
zoveel aan de hand. Om half acht had ik de buienradar nog bekeken. Er hing wat ten 
noorden van Texel, maar verder was er niets te beleven, dacht ik. We hadden net de 
prachtige single-track door de Treek gedaan toen het verschrikkelijk begon te waaien. De 
bomen in het bos bogen vervaarlijk door. En natuurlijk begon het ook weer te regenen. 
Dus zo snel mogelijk terug naar Houten, want het begon wel erg onstuimig weer te 
worden. De lol was er binnen een paar minuten snel van af, want wind, nee storm tegen. 
We kwamen op een pad dat volledig was omgeploegd door de banden van een trekker. 
Niet op te fietsen. Hoewel we een aantal keren links en recht af sloegen, bleven we op dat 
omgeploegde pad rijden. Ik vroeg nog om een andere wat makkelijkere route, maar kreeg 
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te horen dat die er niet was en dit de enige uitweg was. Ik raakte wat achterop omdat ik 
moest wachten op een man met hond. Hij keek me aan met een blik of ik gek was. Ik 
lachte maar een beetje naar hem. Hij had gelijk. Het zat even wat tegen. Verderop 

belandde ik in een enorme modderpoel. 
Iedereen liep daar vast. Ik keek om me 
heen en vroeg me af hoe hier uit te 
komen. Wat verderop liep een vrouw te 
wandelen. Ze overzag het geheel en 
wees de richting aan die ik het beste kon 
nemen. Dat wordt nog een hele klus 
bedacht ik me. Ondertussen liep het 
water en de modder m’n schoenen in. De 
voeten werden hierdoor ijs en ijskoud. 
Hoewel twee paar handschoenen aan 
ook verkleumde handen. Tegen die 
nattigheid was niets opgewassen, het 
water ging overal doorheen. Zelfs mijn 

regenjasje hielp weinig tegen de elementen. Wat verderop de verharde weg. Die loopt licht 
omhoog, want richting Maarnse gat. Het viel me zwaar daar met de ATB tegenop te rijden, 
maar ook de rest had er moeite mee.  
Langs de camping en over het smalle fietspad naar beneden. Oppassen in de bocht langs 
de heg, want geen overzicht. Juist op dat moment komen er twee trimmers de hoek om 
zetten. Hoe is het mogelijk; niemand in het bos en juist op dat moment. Het ging allemaal 
goed, want het helpt als je weet wat er kan gebeuren.  
We reden verder langs de snelweg. Ik reed op kop, maar helaas sloeg ik de verkeerde 
weg in. Moest weer terug en reed daardoor weer achteraan. Toch maar weer naar voren, 
hard rijden daar wordt je warm van en we zijn sneller thuis. Was ik maar samen met de 
voorzitter en Joost naar Gran Canaria afgereisd, bedacht ik me onder het fietsen. Die 
zitten op dit moment vast lekker op een terrasje van een kopje koffie te genieten. Lekker in 
het zonnetje. En komen goed getraind terug in ons winderige, natte kikkerlandje.  
Vanuit Driebergen was het over de weg storm tegen. Ik kon de voorste twee niet 
bijhouden. Ik kon me niet meer verschuilen. Niemand die me nog uit de wind hield Ik stond 
er alleen voor. Die twee achter me namen helaas geen kop over. De wind raasde maar 
door zodat roepen geen zin had. Gelukkig bemerkten ze daar vooraan toch dat we niet 
mee konden komen en werd er op ons drieën gewacht. Er vielen echter steeds vaker 
gaten in de groep. Op een gegeven moment kon ik het niet meer dicht rijden. Opnieuw 
moest ik alleen tegen de storm in rijden. Dat viel niet mee, maar uiteindelijk kwam ik toch 
bij het clubhuis aan. Het was hard werken, dat wel. Tot op het bot verkleumd. Gelukkig 
stond daar de verwarming aan en hielp een kop thee ook wel tegen te kou.  
 
Het ministerie VWS heeft laatst onderzoek laten doen naar het imago van bepaalde 
sporten. Daaruit kwam o.a. naar voren dat volleybal de gezelligste sport is, golf wel erg 
elitair en tafeltennis een ouderwets imago heeft. De wieler(toer)sport kwam daaruit als een 
sport voor doorzetters. Dat is leuk te horen, maar een tochtje zoals deze vond ik wel een 
beetje overdreven. Ik kijk op dit moment nog niet uit naar volgende week zondag. Hoe 
lang duurt het nog voordat het voorjaar is? Het is wel lang wachten op de zon. Nu nog 
even februari (de kleine ijstijd?) doorkomen.     Gerard 
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TEUTO 2012 
 
De TEUTO staat ook dit jaar weer op het programma. We gaan dit jaar een grote uitdaging 
aan. Vele gingen ons voor en al ruim vijftig jaar wordt deze tocht gereden.  Jaarlijks doen 
15.000 mensen aan deze tocht mee. Evert van Bentum deed het op de schaats en wij 
willen het dit jaar op de fiets  doen. We gaan er voor zorgen dat iedereen van de club aan 
de tocht der tochten mee kan doen. We hebben verschillende opties.  De bikkels fietsen 
op vrijdag naar Friesland.  De iets mindere goden of mensen die iets minder tijd hebben 
komen met de auto naar Friesland, maar zorgen dat ze daar vrijdag avond voor het diner 
aanwezig zijn. We kunnen dan de avond gezellig met elkaar zijn en ons geestelijk 
voorbereiden op de tocht van zaterdag van 230 km. Wij zullen zaterdagochtend vroeg 

starten. Bij voldoende 
inschrijvingen kunnen 
we de rit met een B en 
een C groep fietsen 
Voor de mensen die de 
tocht op één dag te 
veel/te zwaar vinden, is 
het mogelijk om de tocht 
over twee dagen te 
verdelen.  Zaterdag de 
noordelijke route 140 km 
en zondag de zuidelijke 
100 km . En daarna met 
de auto naar huis. De 
bikkels gaan op zondag 
met de fiets naar huis. Al 
met al zullen die in drie 
dagen zo’n 600 km 
onder de wielen door 
krijgen. De aanvraag 
voor offertes zijn de deur 
uit binnen enkele weken 
kunnen we een definitief 
voorstel presenteren. 
Kortom ben je 
geïnteresseerd zet de 
datum vast in je agenda 
en ga vast trainen voor 
de lange afstand. 

Misschien overbodig om te zeggen maar voor een goede uitvoering van de driedaagse 
(voor de bikkels) hebben we wel een behoorlijke groep  mensen nodig die ook het 
kopwerk op B niveau aankunnen.  
Heb je nog ideeën of wensen, schroom niet om contact met ons op te nemen. 

Jan van Veldhuizen & Tom Verkuijl 
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Van de Toercommissie 
Begint het al te kriebelen, lekker buiten fietsen bij aangename temperaturen? Het duurt 
nog even, maar in de tussenliggende periode is er genoeg te beleven. Noteer alvast in je 
agenda: 

1. Algemene Ledenvergadering, woensdag 8 februari 20:00 uur Vélodroom. 
 

2. Cursus Life Support, woensdag 15 februari , 19:30 uur Vélodroom door ons 
clublid Wilbert van Schaik. Voor het derde jaar leert hij ons hoe te handelen bij 
een incident:  hoe je eerst je eigen veiligheid regelt en die van anderen, en hoe je 
eerst hulp verleent.  Als we van elkaar weten hoe te handelen in een stress 
situatie kun je elkaar daarbij ook steunen om adequaat te handelen en de taken 
te verdelen. Hoe meer leden getraind zijn, des te beter we effectief en efficiënt 
kunnen handelen bij incidenten. Ook als jij zelf een keer komt te vallen. 

 
3. Informatieavond voor de toerleden, woensdag 7 maart, 20:00 uur Vélodroom. 

Programma: 
a. "Ga toch fietsen" humoristisch verteld door Thomas Braun, auteur van het 

gelijknamige boek http://www.thomasbraun.nl/.Heel veel inspiratie dus over 
hoofd- en bijzaken van het maken van fietstochten. 

b. "100 Cols tocht" door Jan Bijma http://www.100cols.nl. 
Heel veel inspiratie dus over hoofd- en bijzaken van het maken van 
fietstochten. 

 
4. Informatieavond voor alle toerleiders, Woensdag 14 maart 2012 20.00 uur  

a. Aanpak 2012: presentatie en idee-uitwisseling 
b. Uitleg van een nieuw onderdeel in het fietsaanbod: gerichte fietstraining. 

 
5. Clinic voor wegfietsers, een zaterdag in maart, door Laurens Gijsbers en Cor de 

Boer. Op wielerparcours Nedereindse Berg met vertrek per fiets vanaf het 
Vélodroom. Wegens succes geprolongeerd. Exacte datum wordt nog vastgesteld. 

 
6. ATB clinic, zaterdag 14 april Leersum, door Peter Broere, Paul van Lijden en 

Rick van de Kuil, in samenwerking met Piazza Sports. 
 

7. Sleutelen aan je eigen fiets onder deskundige begeleiding van toerlid en 
fietsenmaker Ron Verweij, op zaterdag 21 april van 13:00-16:00 uur, Vélodroom. 

 
En intussen is de toercommissie bezig om een mooi zomerprogramma te maken. Op de 
algemene ledenvergadering krijg je daarvan de contouren te horen.  De Lenterit  is dit jaar 
in elk geval op zondag 18 maart. O ja, en wie zijn ook alweer de toercommissie? Juist ja, 
Michael Baken (coörd.) , Michael Pullens, Jan van Veldhuizen en Peter Broere. Wij hopen 
je bij de komende activiteiten weer  te ontmoeten. 
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Standplaats Barcelonnette 
In navolging van de standplaatsen Bormio en Albertville gaan we in 2012 met onze 
standplaats naar Barcelonnette, een vriendelijk stadje op 1100m in de Franse Alpen, met 
in de nabijheid een keur aan meer of minder bekende cols in een prachtige regio. 
  
Belangstellenden kunnen zich nog melden. We hebben met het hotel afgesproken dat we 
uiterlijk 1 maart opgeven met hoeveel we komen. Aanmelding gebeurt op volgorde van 
binnenkomst. Als je deelname afhankelijk is van mede fietsers van jouw niveau, en je ziet 
hen nog niet op de lijst, schrijf je dan liefst wel alvast in. Anders wachten jullie wellicht op 
elkaar en gaat geen van jullie. Je kunt immers tot en met 29 februari afmelden. Inschrijven 
gaat via “Inschrijvingen” op de website. 

We verblijven in Hotel Azteca ***, nabij het 
centrum van het stadje. De fietsen staan er veilig 
binnen en er is gratis internetverbinding. In de 
buurt zijn er voldoende horeca gelegenheden 
voor een hapje en een drankje. We hebben 30 
bedden gereserveerd in 2 persoonskamers. Alle 
kamers zijn rookvrij.  Wil je een single room dan 
kun je dat als preferentie aangeven. Er zijn 
slechts 3 single rooms en die zijn alleen 
beschikbaar bij minstens 30 deelnemers. Van die 
single rooms zijn er intussen twee vergeven. 
De hotelkosten zijn, gezien de kwaliteit, alleszins 

redelijk. We kunnen met logies en ontbijt terecht voor € 57,- pp in een tweepersoonskamer 
en € 79,- in een eenpersoonskamer. Daar komt dan uiteraard wel het diner en drank bij. 
Indien gewenst regelt het hotel een vast restaurant in het stadje. Hoe werkt het fietsmenu 
van de dag? Per dag wordt bepaald aan de hand van de weersverwachting en de vorm 
van de dag, wat en in hoeveel groepen er gereden wordt. We hebben vorig jaar een aantal 
keren als collectief gereden, maar er ontstonden ook groepen die een langere of kortere 
versie reden. Sommigen willen op een dag veel fietsen, anderen juist niet. In de praktijk 
blijkt dat dit heel goed te organiseren valt. Er wordt per dag dus een menukaart opgesteld 
met daarop een aantal mogelijkheden en daar kan van gekozen worden. Natuurlijk moet 
er zich per groep wel iemand verantwoordelijk voelen om als groepsleider te fungeren. Zo 
ontstaan er groepsleiders winkelen, groepsleiders stappen, en zeker ook een aantal 
groepsleiders fietsen. Dat kan natuurlijk diegene zijn die het langzaamste rijdt, maar even 
goed kan dit de snelste fietser uit de groep zijn. Door dit systeem kunnen zowel de 
rasklimmers als de minder begenadigde klimgeiten aan hun trekken komen. Zo kan het 
voor iedereen een aantrekkelijke week zijn. Natuurlijk hangt alles af van de 
weersomstandigheden.  
 
We gaan de komende tijd mooie fietsmenu’s, inclusief enkele keuzemenu’s samenstellen, 
van 60 – 200km, en tot wel 2800 meter hoogte, op de Cime de la Bonnette. Kijk op de 
website voor een aantal mooie voorbeeldroutes. De lijst met inschrijvingen tot nu toe is 
ook te vinden op de website. Als je jezelf daar aanmeldt kun je ook aangeven of je eerder 
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of later vertrekt of aankomt en andere preferenties. 
 

Als je jezelf daar aanmeldt kun je ook aangeven of je 
eerder of later vertrekt of aankomt en andere preferenties. 
Heb je  preferenties die je op de website niet kwijt kunt 
stuur dan een mailbericht naar ons.   
De week duurt van zondag 19 tot en met zondag 26 
augustus. De afstand Houten - Barcelonnette is 1165km. 
Het is aantrekkelijk om op zondag te reizen. Dan is het 
aanmerkelijk rustiger op de weg. We zullen zoveel mogelijk 
carpoolen met verrekening van reiskosten op de "WTC-
manier". 
Nogmaals, opgeven tot uiterlijk 29 februari 2012 via 
Inschrijving Ritten op de website. 
 

                    Michael Baken en Kees Keuzenkamp 

 
Ledenmutaties 
Dit jaar (januari 2012) kunnen we al weer een flink aantal nieuwe leden verwelkomen. 
We heten iedereen van harte welkom en hopen dat we samen veel fietsplezier zullen 
hebben. 
 
Nieuwe leden 
Naam geboren adres PC plaats Schroen 02-08-1979 Koningin Emmaweg 52 3991 BL Houte
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderstaande leden hebben in de afgelopen maanden bedankt, zodat het ledental dus 
eigenlijk gelijk is gebleven. 
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Standplaats Playa del Ingles 
 
“Cabin crew, ready for takeoff, please take your seats”, sprak de captain van de vlucht van 
Eindhoven naar  Aeroporto de Gran Canaria op 18 januari, enkele seconden voor het opstijgen. 
Terwijl ik mijn ogen sloot dacht ik nog even aan de afgelopen turbulente periode met Barrie, die 

verrassenderwijs een positief einde 
kreeg. So far so good.  
We reisden met ons vieren. Ton en 
ik gingen op pad met Gerard H en 
zijn zoon Mark H. Op het eiland 
waren reeds aanwezig René en 
Toon, die wij nog kenden van 
andere ritten. 
“Ik heb een appartement gehuurd in 
Playa des Ingles voor een paar 
maanden en René is ook op het 
eiland aanwezig, de laatste 2 weken 
van januari, komen jullie ook?” had 
Toon gemaild. Tuurlijk had ik 
geantwoord, even kijken of het past 
in de agenda en hoppa. 
Aangezien ik van coach ben 

veranderd wilde ik ook  bij mijn nieuwe coach checken of het wel zin heeft om in januari al een 
trainingsweek te beleggen. Maar wel zeker had Leon geantwoord, het is een perfecte basis om 
van daaruit de training verder op te pakken. 
 
En dus zaten we in het vliegtuig om 4 uur later op Gran Canaria te landen. Gran Canaria lijkt 
wel erg veel op Mallorca; aan de kustlijn ontzettend veel hotels, appartementen, restaurants, 
shoppingcentra, een paar golfbanen en in het binnenland is verder niet veel te beleven, behalve 
dan een overweldigende natuur. Gran Canaria wordt nog niet zo druk bezocht als Mallorca waar 
van oudsher ook veel profs naar toe gaan, maar staat inmiddels ook in de belangstelling van de 
prof ploegen. Tijdens onze trainingsweek kwamen we regelmatig ploegen tegen, waaronder een 
selectie van de Raboploeg. Maar ook Marianne Vos was de week voordat wij aankwamen op 
het eiland gesignaleerd, waarschijnlijk als voorbereiding voor de WK dit weekend in België. Op 
Gran Canaria kun je goed trainen; langs de kust ligt een strook van een paar kilometer die 
redelijk vlak is, op de rest van het vulkanische eiland Gran Canaria moet je echt klimmen tot wel 
2000 meter als je de Pico op wil gaan. De Pico ligt midden op het eiland, op 40 km van de kust 
en is zeer de moeite waard.  
 
Van de Aeropuerto de Gran Canaria is het ongeveer 25 minuten met de taxi naar de Playa des 
Ingles. Mede dank zij het uur tijdsverschil kwamen we rond half vier aan en liepen rond kwart 
over vier het huisje in dat we hadden gehuurd bij Sun Club. Het is een wat ouder park uit de 
jaren zeventig met een mooie tuin en 2 zwembaden. De bungalows zijn schoon en hebben een 
ietwat verouderde inrichting, maar prima voor een week. 
De volgende dag naar Freemotion om de fietsen op te halen. Wij kregen een Cannondale, 
model 2012 met een triple. Gelukkig was dat veranderd, want in eerste instantie had men voor 
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mij compact in gedachten… 
Voor mij was het de derde keer op het eiland en zoals gebruikelijk gingen we na het afstellen 
van de fietsen, het monteren van de trappers, cadansmeters, snelheidmeters, het kopen van 
schoenen en plaatjes, ons vaste rondje doen. Dat is van de Playa naar Puerto de Mogan, een 
weg langs de kust, met wat begin klimmetjes en prachtig uitzicht over de zee. Wat me op Gran 
Canaria altijd opvalt is de Bougainville die al uitbundig bloeit in de kleine stadjes die je passeert.  
 
Puerto Rico is een stadje dat altijd mijn warme belangstelling heeft, omdat de Italiaanse 
fotograaf Massimo Vitali daar heeft gefotografeerd. Vanaf de fiets kijk je zo naar het strandje dat 
door hem is vastgelegd op de gevoelige plaat. Massimo maakt gebruik van een speciaal 
gebouwde stellage voor zijn enorme camera waarmee hij vanaf zijn verplaatsbare toren een 
verbijsterende hoeveelheid details kan vastleggen. Van een gewone foto van het strand maakt 
hij een kunstwerk door het zachte licht van de heldere afdrukken, de poëtische kleuren en de 
vreemde wat bleke foto’s. Inmiddels wordt zijn werk in tal van musea en kunstgaleries zowel in 
Europa als in Amerika tentoongesteld. 
In het boek van Massimo Vitali, Natural Habitats, Steidl, isbn 978 3 86521 909 1 staan op 
bladzijde 106 en 107 de foto’s afgebeeld. Overigens is Purto Rico een typisch toeristenoord met 
gigantisch veel appartementen langs de kustlijn, eigenlijk een plaatsje om snel door heen te 
fietsen. En dat deden we ook.  
 
Halverwege de rit kwam een verandering van plan. In plaats van in Puerto de Mogan zouden 
we in Mogan koffie gaan drinken. Nou prima zo gezegd zo gedaan. Ik dacht na de koffie 
omdraaien en naar huis, maar niets was minder waar. We kunnen nog wel even doorsteken en 
dan zouden we nog een klein klimmetje doen en dan via het geitenpad terug… 
Ik dacht nog: ik moet het van mijn coach de eerste dag een beetje rustig aan doen en deze rit 
valt daar zo echt niet onder. Maar het is wel een erg mooie rit en je bent er toch, dus waarom 
niet. Maar in plaats van 1000 hoogtemeters bleken het wel bijna 1600 hoogtemeters bij 
thuiskomst. Op deze eerste dag hadden we een prachtige afdaling van enkele tientallen 
kilometers. Zoals altijd wordt daar volle bak gereden de laatste 15 km, het is werkelijk een super 
ervaring om met 40 naar beneden te knallen, kop over kop nemend om de sterke wind die uit 
zee komt de baas te blijven. Als je dan bij de kust aankomt is het luie zweet er wel uit en voel je 
je benen tintelen, maar dan moet je nog wel 15 km naar huis en niet over een vlakke weg. 
Zo dat was dag 1, 90 km en bijna 1600 hoogtemeters.. Eten in Maspalomas en vroeg naar bed. 
De tweede dag was een rondje van circa 80 km en 1500 hoogtemeters, via Santa Lucia naar 
Bartolome. Ik had de eerste dag nog in mijn benen zitten en kwam bijna niet vooruit. Op deze 
dag kwamen we enkele profploegen tegen die op hoogtestage waren. 
 
De derde dag was een rustdag en Ton zou voor ons koken, zijn overheerlijke pasta met 
serranoham, ui, tomaat, room, basilicum en rucula. De heren H vonden het idee van room niet 
echt goed, want dat was wel vet en dat lusten ze niet, dus werd er ook nog een bolognaise saus 
gemaakt, en een salade met walnoten en olie met balsamico en wat honing. Het toetje bestond 
uit yoghurt uit een pak. 
Het was in ieder geval voldoende om de volgende dag naar de Pico te fietsen. Ik moet eigenlijk 
zeggen naar de Roque Nubio. We begonnen op zeeniveau en je begint eigenlijk meteen met 
klimmen; in het eerste uur klim je dan naar een uitkijkpunt met mooi zicht, maar daar ben je dan 
in ongeveer 1,5 uur. Daarna gaat het steeds verder de bergen in via de plaatsjes La Plata en 
uiteindelijk Ayacata. Bij Ayacata moet je op een bepaald moment recht draaien en je schrap 
zetten, want je krijgt dan meteen 12% voor je kiezen. We hadden weliswaar een triple maar die 
ging niet verder dan 25 achter, dus daar moest je het mee doen. Deze laatster vier kilometers  
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blijven steil met percentages boven de 10% met stukken tot 15%. Als je boven bent wordt je 
beloond met een prachtig uitzicht:  ja zeker Pico bello!!. 
Terug in Ayacata even wat eten en koffie en dan via het Parque Rural del Nublo, langs het 
stuwmeer via Mogan weer terug. Onderweg verloor ik mijn bidonhouder op de weg met gaten. 
De afdaling daar is indrukwekkend, je daalt zeker 25 kilometer en bij de kust aangekomen was 
het inmiddels half vijf en moesten we nog zeker 30 km. Ik had van de coach de opdracht om die 
dag een beetje pittig te rijden en na het herstel in de afdaling, ging er snel een tandje bij. Puerto 
Rico voorbij gesjeesd zonder te kijken. Thuis aangekomen gaf de Garmin 115 km aan en 2600 
hoogtemeters. Zelf koken was er niet meer bij. Snel naar Maspalomas voor een hapje en vroeg 
naar bed. De volgende dag was rustdag want op dinsdag stond er een monsterrit op het 
programma.   
 
Toon die al een tijdje op Gran Canaria aan het trainen is zei dat hij een mooi weggetje had 
gevonden om naar de Pico te rijden, meer in het bijzonder de Roque Redondo op bijna 2000 
meter. Op mijn vraag of de rit niet wat (te) zwaar was zei Toon dat hij goed te doen was met 
enkele stukjes van 20%. Ik dacht 20% met een achtertandje van maar 25 lijkt me wel een 
uitdaging, maar ook deze dag moest ik diep gaan volgens mijn trainingsschema, dus we gaan 
gewoon. 
De eerste 15 km was lekker glooiend langs de kustlijn via het lang gerekte dorpje Vecindario en 
Cruce de Sardina. Het is een lange straat door de dorpjes met veel verkeer  en er liepen 
allemaal mannetjes rond met fluo vestjes. De parkeermeters waren vervangen door 
wandelende meters. Al snel sloegen we linksaf richting Aguimes. Vanuit Aguimes kun je ook 
naar de Pico, maar Toon leidde ons naar het dorpje Ingenio. Hier vulden we nog een keer de 
bidons bij en namen nog wat te eten, want daarna zouden we zeker 30 km niets bewoonds 
meer  tegenkomen zei Toon. 
 
Ik begon me nu toch wel een beetje zorgen te maken, evenals Mark, die na een revalidatie van 
zijn gebroken heup voor het eerst sinds 3 maanden weer op de fiets zat. Maar ja omdraaien 
kwam nog niet in ons op. Ton was aan het bekijken wie hij er op deze dag zou kunnen 
uitfietsen. Ton had zich namelijk de hele week BergOp behoorlijk in de kijker gereden; zeker op 
de steilere stukken was hij niet te volgen door de anderen, ja misschien wel door Gerard, maar 
die bleef vaak bij Mark. Maar deze dag was Ton niet helemaal fit, met wat keelpijn en een 
vervelend hoestje. “Ja Joost, vandaag ben ik te verslaan” zei hij. Ik dacht, misschien door de 
anderen maar niet door mij. 20% zijn percentages die mij niet  
zo liggen. 
 
Afijn, na het vullen der bidons, reden we rustig verder het dorp uit. Het bleef eerst nog wat 
glooien tot max 6%, alles liep op rolletjes. Langzaam maar zeker werd het toch wat steiler en ik 
moest al goed mijn best doen. De anderen waren al vooruit gereden en op een bepaald 
moment zag ik ze staan wachten. Kwam mooi uit voor de pitstop dacht ik, maar waarom 
wachten jullie eigenlijk. Nou er is hier een afslag die jij en Mark misschien zouden missen was 
het antwoord. Oke mooi, Mark komt er ook aan. Na de afslag gingen we verder en de bocht 
uitkomend keek ik naar de weg en dacht *****%%%###, duizend bommen en granaten, wat is 
dit…, als een muur ging de weg naar boven.  
Ik hoorde Toon achter mij zeggen, dit stukje loopt naar 20%. Ja, dat kon ik op mijn Garmin ook 
wel zien, maar wat erger was, ik kreeg mijn pedalen niet meer in beweging. Moest dus even 
afstappen en hoorde Toon roepen, hela wat is hiervan de bedoeling. Ik dacht dat kleine stukje 
even lopen, dat is de bedoeling en achterliggende gedachte. Oh soms denk ik wel eens, was ik 
maar een mug, dan ging het veel gemakkelijker. Ik had dit nog niet bedacht of ik zwikte een  
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klein beetje tijdens het lopen. Shit, een stukje van mijn plaatje af. Ik wilde toch maar weer 
opstappen, want lopen is toch maar niks. Kon ik mijn linkerschoen niet meer in het pedaal 
klikken..wat nu gedaan. Zo goed als zo kwaad als het ging het pedaal er in gefrot, zie je niet 
ideaal, maar toch. 
Inmiddels ging het met de moraal snel bergafwaarts. Mark en ik waren achtergebleven en ik zei 
tegen Mark dat ik overwoog om om te draaien. Schiet je daar nu veel mee op vroeg hij, we 
hebben al 50 km gedaan. Daar had hij wel gelijk in, maar het stukje van 20% duurde wel heel 
lang, soms zakte het iets af naar 18%, maar echt minder werd het niet. Ik heb ongeveer 5 keer 
serieus gedacht om te draaien, maar terwijl ik mijn stuur omdraaide weerhield iets of iemand mij 
toch. Mark zei een keer veel succes toen ik tegen hem zei dat ik om zou draaien; jeugdige 
overmoed dacht ik van een 32 jarige, maar als hij niet omdraait doe ik het toch ook niet. Ik denk 
dat de berusting uiteindelijk de overhand nam. Je zit nu eenmaal op deze klim, eigen vrije keus 
en nu moet je doorgaan. De anderen waren al vooruit gereden en zouden even in Cazadores 
wachten, een heel klein dorpje tegen de bergwand aangeplakt. 
 
Gerard die even was terug gereden en bij Mark en mij een stukje opfietste zei nog, kijk even uit, 
want dit is een stukje van 23%. Ik dacht, %%%****, zeg dat nou niet, ik voel het van zelf wel. 
Ondertussen kreeg ik een sms van Ton met de vraag of ik nog leefde. Op dat moment riep 
Toon, die mij zag aankomen, of ik koffie wilde. Ik dacht als ik nu ga zitten, sta ik nooit meer op, 
want we moesten nog ongeveer 17 km. En de steile berg hield maar niet op, als je een keertje 
10 of 11% op je teller zag, dan juichte je, want dat ging zo gemakkelijk… Nou, ik kan me niet 
heugen ooit te hebben gejuicht als ik 10 of 11% op mijn teller zag. 
Terwijl ik doorreed bleven de anderen nog even zitten. Na een paar flinke S-bochten had ik 
weer wat hoogte gewonnen en kon, samen met Gerard, rustig naar beneden kijken hoe de 
anderen naar boven kwamen. We zagen Mark lopen op een stuk van 13%, je kon zien dat hij 
het zwaar had. Gerard dacht erover alsnog met hem om te draaien. 
Ton en ik fietsten verder om mij niet in de verleiding te brengen ook om te draaien. 

Wat een toestand als ik er aan terugdenk. Je bent 
helemaal gesloopt, met zeiknatte kleding bij een 
temperatuur van onder de 10 graden, al het eten dat 
je bij je hebt is op en je moet nog steeds verder. Het 
einde was nog niet in zicht, hoewel de percentages 
wel wat minder werden, zo rond de 10% en goed te 
doen. Ton, Rene en Toon hadden de steile stukken 
samen geklommen, wat zeg ik…, Ton had die 
jongens het snot voor de ogen gereden. Het lijkt wel 
alsof Ton steeds beter in zijn element is naarmate de 
klimmen steiler worden, een beetje keelpijn laat de 
pret niet drukken. Het laatste stuk van de klim hebben 
we samen gedaan. Gerard en Mark reden achter ons 
want die hadden toch besloten om door te gaan. Toon 
en Rene waren doorgegaan. 
Op een bepaald moment had ik er wel schoon 
genoeg van. Toen kwam Toon naar beneden en zei 
kom op we gaan echt naar de top. Zo meteen op de 
T-splitsing naar links en dan nog 100 meter. Ik dacht 
nou dat kan wel. Het was inmiddels wel 4 graden 
geworden maar om nou voor die 100 meter om te 
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draaien daar krijg je spijt van. Maar na 100 meter waren we er nog niet en na 200 meter ook 
niet. Maar  
 
ja om nu om te draaien is ook zo wat. Toen ik uiteindelijk boven was vroeg ik aan Toon, je 
zei nog 100 meter. Ja zei hij, het was ook nog 100 hoogtemeters…. 
 
Even een mars naar binnen werken en met gezwinde spoed naar beneden. Ik kon nog net 
remmen maar het scheelde niet veel en je moest goed uitkijken want het was een slecht 
wegdek met veel gaten. Uiteindelijk kwamen we in Ayacata aan. Gerard en Mark zaten al 
in het restaurant, Mark met een geleende fleecetrui. Ik kwam stram van mijn fiets en stond 
bibberend naast de tafel, de fronsende en verbaasde blikken van de gasten negerend. Ik 
zag ze denken, hoe ouder hoe gekker en misschien is dat ook wel zo. Wil je voor mij een 
soep bestellen vroeg ik aan Gerard, terwijl ik naar het toilet liep en de handendroger 
aanzette en deze omarmde om weer een beetje warm te worden. Na 15 minuten was ik 
weer enigszins warm en toen moesten we weer gaan, want het was nog een flinke 
afdaling en een klein klimmetje en nog een afdaling en we moesten wel voor 19.00 uur de 
fietsen inleveren. 
 
Rond half 6 reden we bij Freemotion binnen. Terwijl ik tegen de toonbank stond geleund 
zei ik tegen 1 van de medewerkers dat ik redelijk gesloopt was; I’m really fucked. 
Hoezo zei hij wat heb je gedaan? De Pico via Ingenio antwoordde ik. Hij keek me aan of ik 
een grapje maakte: that is one of the most steepest rides in Europe, with a part that is 8 
km long with average 18%. Ik weet niet of het klopt, ik geef het weer zoals hij het zei, maar 
aan mijn benen en lijf te voelen had hij helemaal gelijk. De Garmin gaf aan 110 km en 
2600 hoogtemeters. Nadere becijferingen van Ton geven aan dat vanaf Ingenio 
tot de top de weg ongeveer 30 km omhoog gaat met 1900 hoogtemeters, 
waarvan het tussenstuk van circa 5 kilometer gemiddeld 12% is, met stukken 
van 20%. 
Na afscheid te hebben genomen van Rene en Toon (ik zei je toch dat het maar enkele 
stukjes van 20% waren…) stapten we in de taxi naar Sun Club om onze bagage te pakken 
en voor de laatste keer in Maspalomas te eten en de week te bespreken. 
Het was een mooie week geweest, lekker weer, goed gezelschap, mooie ritten, voldoende 
hoogtemeters, mooi uitzichten en vooral geen ongelukken. 
De volgende dag vlogen we om 6.15 plaatselijke tijd en we liepen om 12.00 uur 
plaatselijke tijd de aankomsthal van Eindhoven uit. Die avond lag ik toch wel om 9 uur in 
mijn kuikenbak. 
 
Inmiddels is iedereen al weer voorzichtig bezig met de doelen te bepalen. We gaan op 17 
maart de Joop Zoetemelk Classic rijden en op 20 mei de Nove Colli in Italie. Inmiddels heb 
ik ook een andere coach, maar daarover en over de ritten die we gaan rijden, later meer. 
Voor nu wens ik iedereen veel succes met het halen van de doelen en vooral veel Pico-
bello ervaringen. 
 

Ciao a tutti y a la proxima volta 
Joost van de Poel  / 29-01-2012 
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Toeragenda 2012  
datum vertrek soort rit beschrijving / toerleiders

zo 05-feb 08:30  MTB-rit 2 groepen De Internet jongens Hoenderloo:  
30 / 50 / 75 km Peter Broere  

zo 05-feb 10:00  Winterrit race B/C 55km: Piet Moolhuijsen 
zo 05-feb 09:30  Toerrit B groep winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen 
di 07-feb 20:00  Looptraining Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen 
wo 08-feb 10:00  ochtend koffierit woensdag koffierit 75 km 
wo 08-feb 20:00  Diversen Algemene ledenvergadering  
zo 12-feb 09:30  Toerrit B groep winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen 
zo 12-feb 08:30  MTB-rit 2 groepen eigen route: auto Leersum 35/45km:  Rick van der Kuil 
zo 12-feb 10:00  Winterrit race B/C 55km: Piet Moolhuijsen 
di 14-feb 20:00  Looptraining looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen 
wo 15-feb 10:00  ochtend koffierit woensdag koffierit 75 km 
zo 19-feb 09:30  Toerrit B groep winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen 
zo 19-feb 10:00  Winterrit race B/C 55km: Piet Moolhuijsen 
zo 19-feb 08:30  MTB-rit 2 groepen MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink 
di 21-feb 20:00  Looptraining Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen 
wo 22-feb 19:30  Diversen Cursus Life support door Wilbert van Schaik 
wo 22-feb 10:00  ochtend koffierit woensdag koffierit 75km 
zo 26-feb 09:30  Toerrit B groep Winterrit 2,5 - 3,5 uur toerleider nader te bepalen 
zo 26-feb 08:30  MTB-rit 2 groepen Groesbeek met auto 60km Peter Broere (eigen route) 
di 28-feb 20:00  Looptraining Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen 
wo 29-feb 19:00  ochtend koffierit woensdag koffierit 75 km 
zo 04-mrt 10:00  Winterrit race B/C 55km: Piet Moolhuijsen 
zo 04-mrt 09:30  Toerrit B groep Winterrit 2,5 - 3,5 uur toerleider nader te bepalen 
zo 04-mrt 08:30  MTB-rit 2 groepen MTB eigen route 35/45km Jacco Goes 
di 06-mrt 20:00  Looptraining Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen 

wo 07-mrt 20:00  Diversen 
informatieavond 

Twee sprekers Thomas Braun en Jan Bijma over o.a. 
de Club des Cent Cols 

wo 07-mrt 10:00  ochtend koffierit woensdag koffierit 75km 
zo 11-mrt 09:30  Toerrit B groep Winterrit 2,5 - 3,5 uur, toerleider nader te bepalen 
zo 11-mrt 08:30  MTB-rit 2 groepen MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk 
zo 11-mrt 10:00  Winterrit race B/C 55km: Piet Moolhuijsen 
di 13-mrt 20:00  Looptraining Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen  
wo 14-mrt 10:00  ochtend koffierit woensdag koffierit 75km 
wo 14-mrt 20:00  Diversen Toerleider informatieavond 

zo 18-mrt 09:00  Toerrit  
A-, B- en C-groep 

Openings/Lenterit A/B1 75 km: Frank van Ierland  
A/B2 75km: Piet de Boer    C 60km: Jon Nellestijn 
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Activiteiten Recreanten 1e helft 2012   
Vertrek vanaf het clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek).   
Bij een dagtocht is het mogelijk een korte rit te fietsen. Vertrek 13.00 uur.  
Bij middagritten kan een korte (25/30 km) en een langere afstand (35/40) worden gefietst.  
Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een schema waarop dit 
kan worden vermeld. 
 

dag datum no rit vertrek bijzonderheden
woensdag 08-feb clubhuis 20.00 uur Algemene Leden Vergadering 
vrijdag 10-feb clubhuis 13.00 uur 4e vergadering, Bingo 
vrijdag 22-feb clubhuis 09.45 uur Cursus Life Support 
    
vrijdag 02-mrt 1 13.00 uur Start seizoen, 1e rit één groep 
vrijdag 09-mrt 2 13.00 uur  
vrijdag 16-mrt 3 09.00 uur  
zaterdag 17-mrt clubhuis 13.00 uur Clubhuis: grote schoonmaak 
zondag 18-mrt  10.00 uur Openingsrit / lenterit 
vrijdag 23-mrt 4 13.00 uur  
vrijdag 30-mrt 5 13.00 uur  
vrjdag 06-apr 6 13.00 uur  
maandag 09-apr  10.00 uur 2e Paasdag / Gouwe Ouwe 
vrijdag  13-apr 7 13.00 uur  
vrijdag  20-apr 8 13.00 uur  
vrijdag  27-apr 9 13.00 uur  
maandag 30-apr  13.00 uur Koninginnerit 
vrijdag  04-mei 10 13.00 uur  
vrijdag  
 

11-mei 11 10.00 uur 
13.00 uur 

1e dagtocht (50 km) 
korte middagrit (30 km)

vrijdag  18-mei 12 13.00 uur  
maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 

21-mei
22-mei
23-mei
24-mei

Enter 
midweek

  

Vertrek midweek Elsgraven Enter 
1e rit midweek 
2e rit midweek 
3e rit midweek 

vrijdag 25-mei 13 13.00 uur 1 (korte) rit clubhuis Houten 
maandag  28-mei  10.00 uur Ochtendrit 2e Pinksterdag 
vrijdag  01-jun 14 13.00 uur  
vrijdag  08-jun 15 09.30 uur 2e dagrit (elders) 
vrijdag  15-jun 16 10.00 uur herfstrit 
vrijdag  22-jun 17 13.00 uur  
zondag  24-jun  10.00 uur zondagochtendrit 
vrijdag  29-jun 18 13.00 uur  
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Geef de Pen door 
                                                                                                                                                            
Hoi allemaal, Elly Kemper vond 
geen ‘slachtoffer’ voor de pen, 
wat ik erg sneu vond en 
daarom offer ik mij nog maar 
een keertje op.  
Dit is de derde keer, en voor 
diegenen die mij nog niet 
kennen, zal ik beginnen met me 
even voor te stellen. 
Mijn naam is Gé Smid, Smid 
met een d, deftig maar van de arme tak. Geboren op 8-8-1933 te Sappemeer, 
tegenwoordig Hoogezand-Sappemeer. Ikzelf was bij de geboorte aanwezig maar kan me 
daar niets van herinneren, maar volgens mijn Pa had ik klompjes aan. Mijn broer, twee 
jaar later geboren, had een petje op. Een petje (suede) met een knoopje. Jaren heb ik dat 
geloofd. Je vader spreekt toch altijd de waarheid. Nou dus mooi niet. Traumatisch voor 
mij, dat mijn Pa niet de waarheid had gesproken. 
Maar met mijn ouders, broer en twee zusjes was het een warm, gezellig thuis. 
 
Samen met Roel (mijn man) en zoon Ger van 10 weken oud, zijn we in Utrecht komen 
wonen. Hier werden zoon Jan, dochter Anneke en Roel jr. geboren. Inmiddels ben ik oma 
van 10 kleinkinderen. Een heel rijk bezit en zalfjes voor je soms geschonden ziel. 
Bij het Rode Kruis ben ik vrijwilliger en doe ik nog wat werkzaamheden, o.a. pedicuren en 
wat hand en spandiensten. Achter de Geraniums zitten is er nog niet bij, ik heb ze niet 
eens. 

Op sportief gebied ben ik nog steeds lid van de fietsclub en de 
sportschool. Ik hoop oprecht er het komend jaar meer gebruik 
van te maken. 
Wat een verhaal is het geworden hé. Ik wil nu dan ook met 
‘liefde’ de pen doorgeven aan Roelie van de Blij, ons lid van 
verdienste. 
 
Elly ik had de luxe om uit twee leden te mogen kiezen, die zich 
spontaan zelf aanboden. Toppy hoor! 
 

Hartelijke groet allemal.  Gé Smid 
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Recreanten Verslagen 
 
Inleiding 
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en we zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van ons nieuwe fietsseizoen. Onze januari-vergadering was heel gezellig onder de noemer 
“snert”-middag, zeker door de goede zorgen van Floor met haar team. Hartelijk bedankt. 
Graag wijzen wij nog even op de Algemene Ledenvergadering die op 8 februari om 20.00 
uur in het clubhuis wordt gehouden. We hopen dat zoveel mogelijk recreanten aanwezig 
zijn. Onze gebruikelijke laatste wintervergadering is vervolgens op vrijdag 10 februari om 
13.00 uur en de start van ons nieuwe fietsseizoen op vrijdag 2 maart. 
Graag zien wij jullie op deze bijeenkomsten. 

        Riet en Elly 
 
Derde vrijdagvergadering op 13 januari 2012. 
Allereerst allemaal een heel voorspoedig en gezond 2012. Het is deze keer weer een 
grote opkomst. Ruim 50 van de totaal 72 leden zijn aanwezig. We vinden het moedig en 
zijn blij dat ook Cor er weer bij is. Zeker na de voor hem extra moeilijke decembermaand.   
We hopen dat het weer een goed en gezellig fietsjaar wordt. 
 
Onderstaand een samenvatting van de op deze vergadering besproken punten: 
 

• Voorbereiding ALV 
Allereerst worden de jaarstukken besproken ter voorbereiding van de Algemene 
Ledenvergadering op 8 februari ’s avonds om 20.00 uur. Elly leest het jaarverslag 
van de Recreanten voor. Dit is akkoord. 
Daarnaast meldt Elly dat de contributie omhoog gaat i.v.m. verhoging van de 
premie bij NTFU. Dit zal in de ALV verder worden besloten. Op verzoek van de 
recreanten zal Elly op de volgende vergadering wat meer bijzonderheden 
verstrekken over de inhoud van de verzekering die is begrepen in het 
lidmaatschap van de NTFU. De lidmaatschapskaartjes zijn op de ALV nog niet 
beschikbaar en zullen bij het clubblad dat daarna verschijnt worden bijgesloten, 
zodat iedereen er tegelijk over beschikt. 

• Cursus Life Support. Deze cursus – die aandacht besteedt aan EHBO en 
reanimatie speciaal voor fietsers in een groep – wordt gegeven op 
woensdagochtend 22 februari. Start om 10.00 uur, aanwezig om 9.45 uur voor 
koffie. Ruim 15 recreanten geven zich hiervoor op. 

• Zomerprogramma 2012: Er is een concept-programma opgesteld, dat ligt op de 
tafels. 
Het programma wordt globaal doorgenomen. Eventuele wijzigingen worden nog 
verwerkt. In de vergadering van februari wordt het programma definitief 
vastgesteld en krijgen alle leden een exemplaar. 

• Toerboekjes: Het afgelopen jaar zijn er veel minder toerboekjes ingeleverd. Of dit 
komt  
doordat Jan het fietsseizoen in onze decembervergadering niet meer afsluit met 
gedichtjes is niet duidelijk.  Om de slogan “samen uit, samen thuis” meer 
aansprekend te maken en deelnemers te stimuleren toerboekjes in te vullen, 



De Fietsende Vlinder 
nummer 114 – februari 2012 

27 

word aan alle deelnemers, zo mogelijk in de februarivergadering, een toerboekje 
uitgereikt. Na afloop van iedere fietstocht kunnen de ritten dan worden ingevuld 
en ondertekend door de betrokken voorrijders. Aan het eind van het seizoen 
zullen we dan – zoals gebruikelijk – drie prijzen uitreiken aan degenen die de 
meeste ritten hebben gereden. 

• Stand van zaken midweek: 
Er hebben zich inmiddels 30 recreanten definitief opgegeven. Daarom hebben wij 
een extra   bungalow bij geboekt. We beschikken nu over 6 bungalows, ieder 
voor 5 recreanten. In de pauze kan bij Elly worden gekeken naar de voorlopige 
indeling. Wijzigingen kunnen dan nog worden aangebracht. Verdere 
bijzonderheden volgen later. Waar niet uitdrukkelijk is gevraagd om 1-persoons 
kamer, wordt verzocht de toeslag van € 25 gezamenlijk te betalen. Nog te betalen 
bedrag uiterlijk in februari overmaken. 

• Website: Helaas is de laatste tijd – door omstandigheden - weinig nieuws op de 
website geplaatst. Elly vraagt wie regelmatig op de website kijkt. Er gaan veel 
vingers omhoog, dus het is zeker zinvol de website goed bij te houden. Elly zal 
foto’s van de afgelopen vergaderingen hierop plaatsen en de site regelmatiger 
bijhouden. Ook agenda met activiteiten is vanaf medio februari op de website te 
vinden.  Uiteraard komen deze punten ook in het clubblad voor degenen die geen 
internet hebben. 

• Diversen/Rondvraag:  
- We doen een beroep op alle recreanten om eens een keer voor te fietsen.  

Voorgesteld wordt om recreanten die nog nooit hebben voor gefietst te 
koppelen aan iemand die regelmatig voor fietst. Zij kunnen dan samen een 
route uitzetten en proef  fietsen. 

- Voor de organisatie van het etentje eind van het seizoen (eerste vrijdag van 
november)  melden Gé Smit en Adrie Hardeveld zich aan. 

- In de volgende vergadering (vrijdag 10 februari) wordt het definitieve 
activiteitenschema besproken en de regels voor het fietsen in een groep. 
Belangrijk thema voor  heel onze hele fietsclub: “samen uit samen thuis, 
samen houden wij het veilig!” 

 
Na enkele overige vragen sluit Elly 
rond 14.00 uur de vergadering. 
Daarna is het tijd voor ontspanning. 
Na het schenken van een drankje 
wordt allereerst een “Tien voor taal” 
quiz gehouden. Per tafel worden 
groepjes gevormd om de vragen te 
beantwoorden. Drie groepjes 
hebben alle vragen goed. De eerste 
prijs wordt daarom verloot. 
Vervolgens is het woord aan Floor, 
die onze verdere “snertmiddag” met 
haar team verzorgt. 

        Riet en Elly 



De Fietsende Vlinder 
nummer 114 – februari 2012 

29 

 
Erwtensoep 
Het was vrijdagmiddag 13 januari en de afspraak liep dat Floor met een paar dames voor 
erwtensoep zouden zorgen. De feestdagen lagen achter ons en we hadden er best zin in. 
Een beetje zenuwachtig liepen ze heen en weer waar bleef de slager toch de afspraak 
was dat hij op tijd zou komen. “Hoera” daar kwam hij eindelijk aan. Alles werd netjes op 
gaspitten gezet zowel in de gang als in de keuken en toen kon het beginnen. 
Onze Floor zo kranig en vlug gaf iedereen een taak. De een maakte het roggebrood met 
spek klaar de ander deed dat op het gewone brood tot we mooie stapeltjes hadden. 
Soeplepels en kommen werden klaargezet en twee dames gingen de keuken in om 
rookworst te snijden maar hoe deed je dat en hoeveel rookworst moesten ze aan stukjes 
snijden? De pannen stonden lekker te dampen de worst gedeeltelijk gesneden en alles 
was onder controle. 
Door Floor werd het sein op groen gezet en tafel voor tafel werden wij uitgenodigd om 
langs de tafels te lopen, “o wat zag het er lekker uit en wat rook het lekker”. De dames 
achter de tafels deden het geweldig en schepte  voor ons op tot we allemaal geweest 
waren. Een tweede ronde kon beginnen tot Floor in de gaten kreeg dat er nog veel 
ongesneden rookworst in de keuken stond, daar wist zij wel raad mee. Ze deelde het 
persoonlijk uit en bij eenieder wist ze wel te vertellen waarom hij/zij dat nodig had. 
De erwtensoep was erg lekker en stevig en wie nog wat wilde kon dat halen.  
 
We hebben een hele mooie en gezellige middag gehad en alles deden de dames zelf. 
Kitty, Jetty, Loes en Riek bedankt namens de hele fietsclub voor jullie inzet en voor de 
goede zorgen en voor Floor gaat de vlag uit. 

An Koot 
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Agenda Algemene Ledenvergadering WTC Houten’80 
te houden op woensdag 8 februari 2012  om 20.00 uur in het clubgebouw ‘Het Vélodroom’, 
Kruisboog 14, Houten 
 
1. Opening en welkom 

 
2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag 

 
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 16 februari 2011 

Het verslag staat elders in dit clubblad nr 114.  
 

4. Jaarverslagen 2011 van secretariaat, toer- en recreantencommissie. 
De verslagen staan elders in dit clubblad nr 114.  

 
5. Financieel overzicht 2011, verslag kascommissie 2011 en decharge bestuur 2011 

De overzichten worden vooraf digitaal beschikbaar gesteld.  
Bij de vergadering zullen afschriften van de overzichten beschikbaar zijn. 
 

6. Verkiezing bestuur en bestuurssamenstelling 2012  - zie bijlage 1. 
 

7. Activiteitenplan 2012 Bestuur algemeen 
Toelichting door voorzitter plus besluitvorming over: 
- Aankoop clubhuis  
- Verwerking contributieverhogingen NTFU 
- Omgaan met sponsorverzoeken. 
Voor toelichting op deze punten zie bijlage 2. 
 

8. Bestuurscommissies 2012  - Zie bijlage 3. 
 

9. Activiteitenplan 2012 Recreanten   - Toelichting door recreantencommissie. 
 

10. Activiteitenplan 2012 Toerleden   - Toelichting door toercommissie. 
 
11. Activiteitenplan 2012  Beheer   - Toelichting door commissie beheer. 

 
12. Begroting 2012 en contributie 2012 

De begroting 2012 en voorstel contributie 2012 worden vooraf digitaal beschikbaar 
gesteld. Bij de vergadering zullen afschriften van de overzichten beschikbaar zijn. 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
De nieuwe TEP’s en fietsboekjes zijn na de NTFU districtsvergadering van 16 februari 
beschikbaar. NTFU pasjes worden verspreid met het clubblad van maart.
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Bijlage 1.  
 
Rooster van aftreden bestuur WTC Houten’80 op januari 2012  
Voorzitter Ton Mulders 2012 aftredend, niet herkiesbaar 
Secretaris  Marian Hissink  gestopt wegens overlijden in sep. 2011 
Penningmeester  Jos Bekker 2014 aftredend 
Algemeen lid (toerleden) Michaël Baken 2012 aftredend, niet herkiesbaar 
Algemeen lid (recreanten) Elly Kemper 2013 aftredend 
Algemeen lid Kees Keuzenkamp 2014 aftredend als algemeen lid 
 
Voordracht nieuwe bestuursleden voor 2012  
Voorzitter  Kees Keuzenkamp 2015 aftredend als voorzitter 
Secretaris Maria Slootmaekers 2013 aftredend (wegens tussentijdse 
    instroom) 
Algemeen lid (toerleden) Roy van de Wetering 2015 aftredend 
Algemeen lid Rina Roelfs 2014 aftredend (wegens tussentijdse 
    instroom) 
Statutair is de bestuurstermijn vastgesteld op een termijn van drie jaar met mogelijkheid tot 
herverkiezing. 
 
Bijlage 2. 
 
Bestuur 2012 algemeen 
Aankoop clubhuis 
Het bestuur heeft onderzocht of de aankoop van het clubhuis nu of in de toekomst (bij aflopen 
van het huurcontract) mogelijk is. Na overleg met de gemeente komt het bestuur tot de 
volgende conclusies: 
1. Aankoop nu is niet zinvol. De koopsom ligt tussen de €265.000 en €280.000. Dit bedrag 

is voor de vereniging niet te financieren en bovendien zouden de kosten voor de 
financiering van koop niet in verhouding staan tot de huidige huurkosten. 

2. Aankoop bij afloop van het huurcontract in 2020 is alleen haalbaar als de gemeente 
bereid zou zijn om de opstal zonder de grond te verkopen. De geschatte restwaarde van 
de opstal ligt op basis van afschrijvingswaarde rond de €80.000. Als de koopsom in de 
buurt van de restwaarde blijft kan dit t.z.t. een interessante optie zijn er van uitgaande dat 
de groei van het eigen vermogen zich op de huidige wijze voortzet.  

3.     Op dit moment wil de gemeente echter geen verkoop van de opstal zonder grond. Als de 
gemeente in 2020 bij dat standpunt blijft, dan is, op basis van afschrijving, de 
totaalwaarde grond en opstal voor aankoop in 2020 rond de €160.000. De nu te 
verwachten huurprijs in 2020 lijkt te liggen tussen de €6.000 en €10.000 per jaar. 

Het bestuur stelt daarom voor in 2018 opnieuw met de gemeente te bekijken hoe hun standpunt 
over verkoop dan is (alleen opstal of opstal samen met de grond) en dan een afweging te 
maken tussen enerzijds aankoop met bijbehorende onderhouds- en financieringskosten en 
anderzijds verlenging van het huurcontract. 
Contributieverhogingen NTFU 
Dit jaar stijgt het verzekeringsdeel van de NTFU contributie. Het bestuur stelt voor om dergelijke 
verhogingen voortaan direct door te laten werken in de contributie van de leden. Om beter 
duidelijk te maken wat de achtergrond is van de contributieverhoging stelt het bestuur tevens 
voor de contributie voortaan zichtbaar te splitsen in een NTFU-deel en een WTC-deel. Voor de 
cijfermatige verwerking hiervan wordt verwezen naar de bijlage bij de begroting over de 
contributieverhoging. 
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Omgaan met sponsorverzoeken 
De afgelopen tijd komen er steeds meer verzoeken aan leden en bestuur van WTC Houten om 
een bijdrage te leveren aan acties voor goede doelen. Het lijkt daarom goed om een algemene 
lijn vast te stellen voor de wijze waarop we hiermee omgaan. Het bestuur stelt de volgende lijn 
voor: 
1. Verzoeken aan leden via de ledenpagina 

De ledenpagina van WTC Houten staat open voor alle leden. Verzoeken van leden aan 
leden via de ledenpagina zijn dus altijd mogelijk. Het is aan de leden om te besluiten hier 
al dan niet op in te gaan. 

2. Verzoeken aan leden via de mail 
Dit bestand betreft persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld voor 
verenigingsdoeleinden Het bestand van mailadressen van leden wordt daarom niet 
beschikbaar gesteld voor enigerlei andere mailacties, dus ook niet voor goede doelen. 

3. Verzoek aan het bestuur voor activiteiten 
Verzoeken aan het bestuur om bepaalde activiteiten onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur te organiseren kunnen worden gehonoreerd als: 
- de feitelijke organisatie wordt geregeld door de organisatie die het verzoek doet, 
- er ten minste één lid is die de verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen de 

verzoeker en de club op zich neemt, 
- de activiteiten niet samenvallen met reguliere activiteiten van WTC Houten. 

4. Verzoeken aan het bestuur om geld 
Dergelijke verzoeken worden afgewezen. Als leden geld aan een bepaald doel willen 
geven dan moeten zij dat rechtstreeks doen. Het bestuur heeft geen mandaat om een 
deel van de contributie te besteden voor giften aan goede doelen. 

 
Bijlage 3  
 
Commissies van het bestuur, voorstel 2012 
Kascommissie 
    Luuk Brand, Peter de Laat, vacature 
Recreantencommissie  
  Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Janny Prins, Gerry Bijsterbosch,  
 Gerrit en Bep Hardeveld 
Toercommissie 
 Roy van de Wetering (coördinator), Peter Broere, Michael Pullens,  
 Jan van Veldhuizen,  vacature 
 
Commissie Beheer 
  Jon Nellestijn, Ton Mulders, vacature vanuit recreanten 
Commissie PR  
  Clubblad; Jon Nellestijn en Gerard Huitsing, vacature 
  Drukker:  Geert Visser, Office-care  
  Distributie:  Andrea van Mil 
  Website; Jon Nellestijn (beheer), Peter Broere, René Jansen, Wiebe Bekker 
  Advertenties:  Bert de Koning, Hans Schoolderman 
Kledingcommissie 
  Ad Nieuwenhuizen. 
Feestcommissie 
 Monica van Ierland, Bert Scheepbouwer, Ralph Jacobs 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 16-02-2011     
 
Aanwezig: Ton Mulders (voorzitter), Elly Kemper (bestuurslid recreanten), Michaël Baken 
(bestuurslid toercommissie), Jos Bekker (penningmeester), Maria Slootmaekers (notulist), Kees 
Keuzenkamp , Herman Lagé, Marcel van Doorn, Monika van Ierland, Geurt Breukink, Ralph 
Jacobs, Jan Winkel, Frans Gijsbers, Harrie Pol, Piet de Boer, Harry van Wijk, Tiemco Bolt, 
Henny Hogerhorst, Theo Vernooij, Bart de Rooij, Simon Plomp, Pim van Linschooten, Ad 
Nieuwenhuizen, Tom Blok, John Schreurs, Peter Broere, Jan van Veldhuizen, Detlef Koerger, 
Piet Moolhuijsen, Jan Mocking, Leon van Iersel, Henk van der Kuil, Bert Scheepbouwer, Jon 
Nellestijn, Frank van Ierland, Martin Janmaat, Fred Dekker, Gert-Jan Wenting, Peter Verweijen, 
Johan Mulders, An Koot, Tanneke Brouwer Popkens, Janny Prins, Truus Lensen, Dicky 
Lagerweij, Ria Wieman, Riet van Bijlevelt, Jaap Schuurman, Piet Folkers, Hennie König, 
Annemiek van de Rijt, René Janssen, Elly de Boer, Thea Nieuwenhuizen, Marian Hissink, 
Gerard Huitsing, Michael Pullens, Bert de Koning, Ad Vermeeren, Bert Thiery 
Afwezig met kennisgeving: Jeroen Piket, Jan Koster, Remy Thijssen, Peter de Laat, Fridolin 
van der Lecq, Wibo van Run, Joost van der Poel, Andrea van Mil, Jan Goes 
 
1) Opening en welkom 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte 
welkom. 
 
2) Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke vragen 

• Ondanks haar ernstige ziekte is Marian Hissink (secretaris) in de zaal aanwezig. Zij 
blijft de komende tijd een deel van haar secretariaatswerkzaamheden doen: 
ledenadministratie, inning van de contributie en het bijhouden van de clubpost. Haar 
overige taken worden door de andere bestuursleden opgevangen. Via een periodieke 
groepsmail houdt Marian de club op de hoogte hoe het met haar gaat. Ze is bijzonder 
blij met alle blijk van medeleven. 

• Begin januari is actief recreant fietser Willem Ventevogel overleden op de leeftijd van 
77 jaar. 

• De gemeente Houten gaat ingrijpend korten op de financiële bijdrage aan de diverse 
sportverenigingen. De WTC betaalt een vaste huur en heeft op dit moment geen last 
van de geplande bezuinigingen. Desondanks zal de club ingaan op de uitnodiging aan 
de leden van de Sportraad Houten om op maandag 28 februari aanwezig te zijn bij 
een conferentie over de ondersteuning van de gemeente aan de verenigingen. 

• De schriftelijke vraag van Michael Pullens over mogelijke aanschaf van 1, 2 of 3 
Alpinista klimtrainer(s) van Taxc wordt meegenomen bij de Vaststelling van de 
begroting 2011 (punt 11). 

 
3) Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 17-02-2010 

• Punt 8.5: Naar aanleiding van de vraag over de visie van het bestuur over de groei 
van de toerafdeling of een eventuele ledenstop, is een beleidsplan 2011-2015 
geschreven door het bestuur, gebaseerd op de visie en toekomstscenario’s die zijn 
ontwikkeld door een aantal leden van de club onder voorzitterschap van Kees 
Keuzenkamp, Dit punt wordt nader toegelicht bij punt 7 van de ALV: Activiteitenplan 
2011 bestuur algemeen. 

• Punt 8.6: Er komt een toelichting over de haalbaarheid en wenselijkheid om te zijner 
tijd het clubhuis van de gemeente te kopen. (zie punt 5: Financieel overzicht) 



De Fietsende Vlinder 
nummer 114 – februari 2012 

35 

• Punt 14: De vraag over de taakomschrijving van de PR-commissie en de aandacht 
voor sponsoren is ingelost. (zie punt 7 Activiteitenplan 2011 bestuur algemeen) 

Het verslag van de ALV van 2010 is hiermee vastgesteld, met dank aan Marian (notulist). 
 
4) Jaarverslagen 2010 

• Secretariaat: vastgesteld, met dank aan Marian Hissink. 
• Recreanten: vastgesteld, met dank aan Elly Kemper. 
• Toercommissie: vastgesteld na aanpassing van datum baanclinic in Alkmaar 

(veranderd in 13 december). Dank aan Michaël Baken. 
 
5) Financieel overzicht 2010 en verslag kascommissie 2010 
Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2010 en over de 
staat van baten en lasten over het boekjaar 2010. Het boekjaar 2010 is afgesloten met een 
positief resultaat. Marcel van Doorn (kascommissie) oordeelt dan ook positief: “Jos heeft het 
keurig voor elkaar.” 
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag 
financiën goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen jaar. 
 
Naar aanleiding van het financiële overzicht wordt gesproken over de tussenstand van de 
mogelijke aankoop van het clubhuis. In 2020 loopt het (gunstige) huurcontract met de gemeente 
af.  
Wat is wijsheid? Huren? Is kopen verstandig?   
Het huidige gemeentebeleid is om sportverenigingen zoveel mogelijk hun clubhuis te laten 
kopen na beëindiging van het huurcontract. 
Jan Winkel (werkzaam in de vastgoedsector) is gevraagd om zijn visie. Voorzichtigheid is 
volgens hem geboden: “Je onderhandelingspositie als club wordt minder als je nu al bij de 
gemeente aangeeft, dat je vermogen hebt en het goed met je gaat.” 
Geurt Breukink adviseert om overleg met de gemeente open te houden: “Pols bij de gemeente 
wat de mogelijkheden zijn als het huurcontract in 2020 afloopt.” 
Fred Dekker heeft als suggestie het huurcontract open te breken en het clubhuis binnen 
afzienbare tijd  en onder gunstige voorwaarden van de gemeente te kopen. 
Punt van actie: het bestuur zal samen met een aantal deskundige clubleden een oriënterend 
gesprek aangaan met de gemeente. 
 
6) Bestuurssamenstelling 2011 
Statutair moet het bestuur uit minimaal 5 personen bestaan. De ALV gaat akkoord met de 
volgende samenstelling: 

• Ton Mulders (voorzitter). Hij zal zich in 2012 niet herkiesbaar stellen. 
• Michaël Baken (coördinator toercommissie). Ook Michaël zal in 2012 niet herkiesbaar 

zijn. 
• Jos Bekker wordt herkozen als penningmeester. 
• Kees Keuzenkamp wordt benoemd als bestuurslid. 
• Marian Hissink (secretaris). Haar termijn loopt af in 2013 
• Elly Kemper (bestuurslid recreanten). Ook haar termijn loopt af in 2013. 

 
7) Activiteitenplan 2011 Bestuur algemeen 
De taakomschrijving van de PR-commissie is door het bestuur op 12 januari vastgesteld in een 
8-tal punten: 



                                            Wielertoerclub Houten ‘80 
               30 jaar              

36 

• De PR-commissie draagt zorg voor het onderhouden van contacten met huidige 
sponsoren, donateurs en adverteerders, 

• draagt bestuurlijk zorg voor de website, 
• draagt bestuurlijk zorg voor het clubblad, 
• verzorgt de publiciteit voor de vereniging in de lokale en/of landelijke pers, 
• verzorgt vooraf, tijdens en na evenementen van de vereniging de regionale publiciteit, 
• ondersteunt andere clubleden bij interne kennisgeving en informatie over extra 

(sociale) activiteiten, 
• ziet toe op een goede samenhang tussen de verschillende informatiekanalen binnen 

de vereniging, 
• doet jaarlijks verslag aan de ALV 

 
Kees Keuzenkamp licht de toekomstvisie van de club toe. Waar moeten we naar toe met de 
WTC? Na publiceren van de notitie “De toekomst van WTC Houten ’80 in vier scenario’s”, 
opgesteld door een werkgroep bestaande uit Kees, Rina, Jaap, Tiemco en Tim, hebben de 
toerleden hun reactie kunnen geven (via mail en op een speciaal ingeplande clubbijeenkomst).  
Op basis van deze reacties heeft het bestuur het Beleidsplan 2011-2015 voor de toerafdeling 
opgesteld. Hierin staat het volgende centraal: 

• De vereniging handhaaft spontane groei van ongeveer 5% per jaar en er is geen 
sturing op instroom, niet in negatieve zin (lees: ledenstop) als in positieve zin (lees: 
actieve werving).  

• De vereniging probeert met positieve aandacht voor nieuwe leden de verjonging en 
verbreding (meer vrouwelijke leden) te realiseren. Middelen hiervoor zijn: gerichte 
opvang en begeleiding, informatie aan nieuwe leden (waaronder een fietsclinic), uitleg 
regels en gewoontes, het instellen van een buddy systeem en het periodiek draaien 
van een beginnersgroep. 

• Het bestuur richt zich op een aantal kernactiviteiten. Om het fietsen bestuurbaar (= 
voldoende toerleiders per avond en per groep), veiliger en rustiger te houden, richt de 
club zich op A-B-C trainingsritten op zowel dinsdag, donderdag en zondag, aangevuld 
met een aantal bijzondere ritten. 

• De vereniging gaat veiligheid en rust in het peloton bevorderen door heldere regels te 
geven en die toe te passen bij door de club georganiseerde ritten. Daarnaast is eigen 
alertheid,  concentratie en verantwoordelijkheid voor elkaar van cruciaal belang. De 
middelen om dit te bereiken zijn o.a. : maximale groepsgrootte vaststellen op 16 
fietsers per groep, gedisciplineerd opstellen per groep bij vertrek en permanente 
scholing van de toerleiders. 

• De vereniging maakt gebruik van eigen initiatieven van leden om een gedifferentieerd 
pakket van toeractiviteiten verder te ontwikkelen naast de door de club 
georganiseerde vaste ritten. 

 Middelen: ondersteuning van initiatieven van leden en gebruik van de website als 
  communicatiemiddel voor individuele plannen van toerleden. 
 
In de discussie, die volgt op de presentatie van het beleidsplan, uit Annemiek van de Rijt haar 
zorg en ongenoegen over het feit, dat de maandagrit als vaste trainingsrit en onder begeleiding 
van een door de toercommissie aangewezen toerleider komt te vervallen. De 
maandagavondfietsers zijn niet vooraf geïnformeerd over de plannen tot verschuiving van de C-
training naar de dinsdag. Bert Scheepbouwer steunt Annemiek door te beamen, dat er niet of 
nauwelijks van te voren overleg is geweest met de betrokkenen over dit plan.  
Ton stelt dat de concentratie van de trainingsritten op de dinsdag en de donderdag indirect het  
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gevolg is van beleidsplan 2011-2015 voor de toerafdeling. Daarover heeft iedereen kunnen 
meepraten.  Hij licht de redenen van het besluit toe: in het kader van veiligheid, rust en 
regelmaat is het belangrijk, dat er zowel op dinsdag als op donderdag een keuzemogelijkheid 
en een identieke opbouw is in een A, B en C trainingsgroep. Afgelopen jaar is gebleken, dat 
teveel fietsers op dinsdag meegingen met de B-groep, terwijl men het tempo niet aankon. Deze 
groep zal nu beter af zijn als er op dezelfde dag ook een C-training is. 
Een tweede reden is een te voorzien tekort aan toerleiders voor de maandag én de dinsdag 
samen. Ton beseft goed, dat de vaste maandagfietsers niet blij zijn met het besluit. Maar hij 
benadrukt dat de maandagrit opgenomen blijft als rit, net als de koffierit op woensdagochtend, 
maar vooralsnog zonder vanuit de toercommissie aangewezen toerleider. De 
verantwoordelijkheid voor deze ritten ligt nu meer bij de deelnemers. Gelukkig hebben zich voor 
de maandagritten al spontaan leden gemeld die de ritten willen begeleiden. Michaël zal 
voorafgaand aan de eerste rit op maandag 28 maart de fietsers persoonlijk komen informeren.  
Voor alle duidelijkheid: jaarlijks zal worden gekeken of het gevoerde beleid in deze dient te 
worden bijgesteld. 
 
De ALV neemt het ‘Beleidsplan 2011-2015 voor de toerafdeling’ aan en bedankt de werkgroep 
voor haar inzet en behaalde resultaat. 
 
8) Activiteitenplan 2011 Recreanten 
Elly Kemper geeft een korte toelichting op het activiteitenplan 2011 van de recreanten. Naast de 
bestaande activiteiten zullen de recreanten op iedere laatste zondag van de maand een 
fietstocht maken van 10.00 tot ongeveer 12.30 uur. Het zal gezellig druk worden op het 
clubterras na afloop! De activiteiten van de recreanten t/m mei 2011 zijn terug te vinden in het 
clubboekje van febr. ’11. 
 
9) Activiteitenplan 2011 Toerleden 
Michaël Baken presenteert een zeer gevarieerd en uitdagend fietsprogramma voor de 
toerleden. De fietsevenementen en data worden uitgebreid toegelicht in het clubboekje van 
februari.  
Maar let op: de website is leidend en geeft dus de meest actuele informatie over ritten en 
tijdstippen van vertrek. 
Michaël complimenteert iedereen, die zich inzet voor de extra fietsactiviteiten. Tevens 
benadrukt hij, dat het beleidsplan 2011-2015 een richting aangeeft voor de komende 5 jaar. Na 
de implementatie wordt het plan, indien nodig, bijgesteld. Hierbij doelt hij specifiek op de zorg 
van de maandaggroep. De invoering van het nieuwe beleidsplan zal geleidelijk gebeuren en er 
zijn al direct aanpassingen zichtbaar. (Zie “Effecten van het besluit over de middellange 
termijn ontwikkeling van de toerafdeling”, door Michaël op de Toercommissie site geplaatst 
op 20 februari). 
 
10) Activiteitenplan 2011 Beheer 
Het clubhuis krijgt een kleine opknapbeurt. De achterwand binnen wordt vervangen en de 
balken zullen een ander verfje krijgen. 
Niet onbelangrijk is, dat een select groepje zich gebogen heeft over de keuze van de aanschaf 
van de witte wijn en rosé. Er is gekozen voor een iets duurdere soort. In eerste instantie blijft de 
barprijs voor deze consumpties onveranderd. Afgesproken is dat het bestuur dit jaar zonder 
overleg met ALV tussentijds deze prijs mag aanpassen, indien de inkoopprijzen daar aanleiding 
toe geven. 
Noteer in je agenda: zaterdag 19 maart is er weer voorjaarschoonmaak van het clubhuis.  
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Vele handen maken licht werk! 
 
11) Vaststelling begroting en contributie 2011 
Jos neemt de begroting en contributie met de vergadering door. De contributie blijft gelijk aan 
die van 2010 en er komen geen prijsverhogingen van de consumpties. De kosten van aanschaf 
van het WTC kledingpakket bedragen € 90,- 
Bij de ‘bestemming reserves’ komt de vraag van Michael Pullens terug. 
Vraag: gaan we onderzoeken of het haalbaar en interessant is voor de club om 1, 2, of 3 
Alpinista klimtrainer(s) van Taxc aan te schaffen, eventueel in samenwerking met Piazza? 
In zijn antwoord zegt Ton een gesprek tussen bestuur en Piazza toe over dit onderwerp. Over 2 
maanden komt het bestuur met een antwoord. 
De begroting 2011 wordt vastgesteld. 
 
12) Bestuurscommissies 2011 

• Kascommissie: Jeroen Piket, Luuk Brand en Peter de Laat 
• Recreantencommissie: Elly Kemper, Riet van Bijlevelt, Janny Prins, Gerry 

Bijsterbosch, Gerrit en Bep Hardeveld 
• Toercommissie: Michaël Baken, Peter Broere, Fred Dekker, Michael Pullens, Jan 

van Veldhuizen 
• Commissie beheer: Bestuurslid en Jon Nellestijn. Indien gewenst kan er een beroep 

worden gedaan op één van de recreanten. 
• Commissie PR: 

 Clubblad: redactie, Jon Nellestijn en Gerard Huitsing 
 Eerste schakel in distributie naar bezorgers: Andrea van Mil. 
 Website: Jon Nellestijn (beheer), Peter Broere, René Jansen, Wiebe Bekker 
 Advertenties: Bert de Koning, Hans Schoolderman 
 Tekstrevisie: Maria Slootmaekers 

• Kledingcommissie: Ad Nieuwenhuizen 
• Feestcommissie: Monika van Ierland, Bert Scheepbouwer, Ralph Jacobs 

Ton dankt alle commissies voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
13) Rondvraag 
Fred Dekker: om de veiligheid te waarborgen pleit Fred voor de verplichting van vóór- en 
achterverlichting op de fiets tijdens de avondtrainingen. 
Het voorstel zal worden besproken in de Toercommissie. 
 
14) Sluiting 
Rond 21.30 uur bedankt Ton alle aanwezigen en heeft 2 mededelingen: 

• De ALV wordt volgend jaar wellicht wat eerder in het jaar gehouden. Als de begroting 
met de contributie van de leden vroeger wordt vastgesteld, is er meer ruimte om de 
contributie te innen vóór de uiterste betalingsdatum van de NTFU-verzekering van  

 € 31,- per lid. Het bestuur zal dit punt nader bespreken. 
• Het T(oer) E(venementen) P(rogramma) wordt niet door iedereen gelezen, oa omdat 

de fietsprogramma’s niet meer worden gemaakt op basis van het blad. Er zullen 
volgend jaar minder TEP’s worden besteld. 

 
Na de uitreiking van de lidmaatschapskaarten NTFU en de TEP’s was het tijd voor de nazit, met 
traditiegetrouw het eerste drankje op kosten van het bestuur. 

             Maria Slootmaekers (notulist)     Geaccordeerd door het bestuur 4 maart 2011 
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Jaarverslag secretariaat 2011 
Ledenbestand 2011 WTC Houten’80 
In het jaar 2011 is het ledenaantal van de  vereniging gegroeid met 11 leden. 
We konden  27 nieuwe leden(1 recreant en 26 toerleden) begroeten. Daartegenover stond, dat 
bij 16 leden (4  recreanten en 12 toerleden) het lidmaatschap is beëindigd.  
 
Per 31-12-2011 bedroeg het ledenaantal 304 personen, 72 recreanten en 232 toerleden. 
Iedereen is via onze vereniging standaard lid van de NTFU en is via hen verplicht verzekerd 
voor fietsongevallen. 
   
Bestuur 2011 WTC Houten’80 
Het bestuur in 2011 bestond uit 6 personen:    
Voorzitter   Ton Mulders 
Secretaris   Marian Hissink 
Penningmeester   Jos Bekker  
Coördinator recreanten     Elly Kemper (tevens vice-voorzitter) 
Coördinator toerleden   Michael Baken   
Algemeen bestuurslid  Kees Keuzenkamp 
 
Marian Hissink is helaas op 28 september 2011 overleden.  
De secretariaatstaken zijn tijdelijk waargenomen door de zittende bestuursleden. 
     
Dit jaar zijn er 7 bestuursvergaderingen geweest en er is een Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Het bestuur heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de NTFU, district Utrecht. 
Twee vergaderingen van het district zijn gehouden in  het clubhuis. 
Het bestuur heeft periodiek overlegd met Sportpunt Houten (contactpersoon Jolijn van de 
Giessen) en De WTC Houten’80 is opgenomen in de verenigingsmonitor van het Sportpunt 
Houten. 
 
Beheer clubhuis 
Met de gemeente is overleg geweest over de verwachte ontwikkelingen omtrent huur en 
aankoop clubhuis. Het interieur van het clubhuis is geschilderd en gedeeltelijk vernieuwd. 
 
Communicatie 
Dit jaar verschenen er acht clubbladen met een oplage van ongeveer 340 exemplaren. De 
website is druk bezocht en voor de clubleden een onmisbaar medium geworden voor 
raadplegen van de toeragenda, het inschrijvingen op speciale ritten. Onderlinge communicatie 
is digitaal mogelijk op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website. 
 
Incidentenregistratie 
Met ingang van 2011 worden (val)incidenten met aanzienlijke persoonlijke en materiële schade, 
die  zich tijdens clubritten voordoen, bij de reguliere bestuursvergadering gemeld en door het 
secretariaat geregistreerd. De afhandeling van ernstige incidenten geschiedt conform het 
‘Bestuursprotocol bij calamiteiten’. Dit protocol is in te zien op de website onder 
‘Bestuurszaken’.  
In het begin van het zomerseizoen deden zich bij ritten van de toerleden twee valincidenten 
voor met voornamelijk materiële schade. 

       Namens het secretariaat,  Ton Mulders, voorzitter 
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Jaarverslag WTC Toercommissie 2011 
De toercommissie bestond in 2011 uit Michaёl Baken (coördinator, tevens bestuurslid), Peter 
Broere, Michael Pullens, Jan van Veldhuizen en Fred Dekker. Afscheid, als lid van de 
toercommissie, werd genomen van Cor de Boer en Ron van Rosmalen. De toercom- missie 
heeft in 2011 4 keer vergaderd en wel op 19 januari, 2 maart, 18 mei en 26 oktober. 
 
Bij het uitvoeren van de ritten werd de toercommissie ondersteund door 34 toerleiders, dat is 6 
minder dan in 2010, en tegelijkertijd wel voldoende om de daartoe geselecteerde ritten te 
begeleiden. 
 
Karakter van de toerafdeling 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van februari 2011 is door de leden besloten voor 1 
van 4 voorgelegde scenario’s waarin het karakter van de vereniging wordt beschreven voor de 
middellange termijn. Dit was nodig vanwege de groei van de toerafdeling en toenemend aantal 
incidenten. Het motto van de toerafdeling is “samen uit, samen thuis, samen houden we het 
veilig” 
Op basis hiervan is de toercommissie aan de slag gegaan met enkele concrete acties: 
• Verkleinen van de groepen naar maximaal 16 fietsers, ook op de zondag 
• Continueren van een rustige A groep op de zondag 
• Vertrek van de groepen bij het Velodroom duidelijker gereguleerd 
• Betere opvang van gastrijders en nieuwe leden 

a. Aanmelding voor de eerste rit via de website 
b. Toewijzing van een mentor voor de eerste rit 
c. Bij geen ervaring met het rijden in groepen starten in de C groep, daarna eventueel 

herindeling 
• De ritten op dinsdag, donderdag en zondag voorzien van ritten op A, B en C niveau en 

voorzien van toerleiders 
• Ritten op andere dagen de groepen zelf de regie te laten nemen over route, karkater en 

snelheid 
• Stimuleren van nemen van initiatieven voor ritten op andere dagen, zoals maandagavond 

en woensdagochtend 
• Zomer ATB agenderen van elke veertien dagen naar wekelijks. 

 
De toercommissie constateert positieve effecten van de maatregelen. Er zijn minder ongevallen 
en andere incidenten. Er is meer aandacht voor elkaar tijdens de ritten. Toerleden kunnen 
elkaar makkelijker aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Het aantal fietsmogelijkheden is 
verder uitgebreid.  
 
Informatieavonden 
• Voor de tweede keer in successie verzorgde Wilbert van Schaik de Cursus Life Support. 

Er waren twee cursusavonden, op 8 en 10 februari, nodig om alle gegadigden aan bod te 
laten komen. Steeds meer toerleden weten nu wat te doen bij een incident onderweg, en 
weten het ook van elkaar zodat er adequater kan worden gehandeld. 

• De traditionele informatieavond voor toerleden, op 9 maart, ging over het gebruik van 
GPS. De avond was bedoeld voor leden die zich oriënteren op het gebruik van GPS en 
voor mensen die stappen willen maken bij het gebruik van GPS. Het werd een levendige 
en interactieve sessie onder leiding van Henk Holstein van de NTFU.    
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• De toercommissie is in 2010 gestart met het verzorgen van informatieavonden voor 
toerleiders. Op de goed bezochte avond van 16 maart kwam onder meer ter sprake: 
beleid WTC Houten toerafdeling; wat wordt gevraagd van de toerleiders; gastrijders- en 
nieuwe leden; vertrek van de ritte; ordelijk verloop van de ritten; terugkomst bij het 
clubhuis; ATB en tourprogramma. 

 
Winterfietsen 2010-2011  
In het winterseizoen werd er op de weg en in het bos gefietst en er werd hardgelopen. Ook is er 
gespind bij Piazza Sports en Body Business. Het was een winter met veel sneeuw en ijs, 
waardoor vooral het aantal ritten met de racefiets, net als in de winter van 2009/10 beperkt was.  
 
De hardlopers hadden deze winter een opkomst van gemiddeld 9 deelnemers. Ondanks de kou 
en of regen werd er iedere dinsdagavond onder aanvoering van Remy Thijssen gelopen.  
 
Bij de racefietsers, op C niveau onder leiding van Piet Moolhuijsen, op zondag was er eerst een 
afnemende trend van het aantal deelnemers zichtbaar, maar later nam het aantal weer toe. Als 
er gefietst werd, waren er gemiddeld 10 wegfietsers aanwezig. 
 
Het was een vrij koude winter, maar het was slechts op twee zondagmorgens te slecht om te 
mountainbiken. Gemiddeld waren er 9 MTB'ers aanwezig. Zo nodig werd er, onder leiding van 
Geurt Breukink, Harry van Wijk en Peter Broere, in 2 groepen met verschillende snelheden 
gereden. In 2011 is gekozen om georganiseerde ritten buiten de regio te rijden. Door het 
tijdsbeslag daarvan was deelname aan de ritten niet bijzonder hoog. Men rijdt toch liever, 
ondanks de zeer beperkte mogelijkheden, in de eigen regio.    
 
Op woensdagochtend werd er lang niet gefietst. Maar in het nieuwe jaar zijn er toch weer een 
aantal begonnen. Gemiddeld zijn dat er 4 geweest. 
 
Veel clubleden hebben deelgenomen aan de mogelijkheid om te spinnen, veelal bij Piazza 
Sports en Body Business. Jeroen Piket coördineerde het arrangement bij Piazza en Piet de 
Boer bij Body Business. 
 
Zomerfietsen * 
Op maandagavond fietsten er gemiddeld 15 leden mee tijdens 22 wegritten en dat waren er 
vorig jaar toen er ook 22 wegritten werden gereden 14. Er werden dit jaar 9 MTB ritten gemaakt 
op de maandagavond waarbij gemiddeld 4 fietsers aanwezig waren. 
 
Op dinsdagavond is er 23 keer gefietst waarbij gemiddeld 41 fietsers zich inschreven tegen 
vorig jaar 26.  
 
Op woensdag werd er met een steeds kleiner groepje gefietst (gemiddeld 5). Vorig jaar bestond 
er nog geen koffierit, dus daar is geen vergelijk mogelijk. 
 
De donderdagavond was dit jaar met gemiddeld 30 fietsers minder in trek dan vorig jaar toen 
waren er gemiddeld 34 leden aanwezig. 
 
Tenslotte waren er tot nu toe op de zondagochtend gemiddeld 36 deelnemers terwijl dat er vorig 
jaar 31 waren. We hadden dit voorjaar een record aantal deelnemers van 69 bij de openingsrit. 
Dat record stond tot nu toe op 66. 
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*Het aantal deelnemers zoals hier vermeld is gebaseerd op de ingevulde presentielijsten.  Bron: 
Jon Nellestijn 
 
Op 12 maart organiseerden Laurens Gijsbers en Cor de Boer op het parcours aan de 
Nedereindse Berg in Nieuwegein een fietsclinic voor alle toerleden die wat wilden bijleren, als 
ook voor nieuwe leden. Het werd een zeer geslaagd evenement. 
 
Op 9 april vond er in samenwerking met Piazza Sports een ATB clinic plaats. Het werd een 
leerzame en prettige dag. Het aantal deelnemers was wat aan de lage kant, wat mede te wijten 
was aan de beperkte publiciteit in de locale media. De clinic werd georganiseerd door Peter 
Broere, in samenwerking met Paul van Lijden en Rick van de Kuil.   
 
Zeker moet melding worden gemaakt van de volgende ritten:  

• “Randje Utrecht’’  die op een winderige 22 mei werd verreden. Tot 250km onder 
leiding van Kees Vreeken, Peter Verhallen, Maria Slootmaekers en Ron van 
Rosmalen, langs de grenzen van de provincie Utrecht. 

• Rondje Feijenoord, op 11 juni, onder leiding van Jan van Veldhuizen en Jon Nellestijn 
• Rondje Posbank-Posbank, op 13 augustus, onder leiding van Roy van de Wetering 
• Klimrondje Nijmegen op 3 september, onder leiding van Michaёl en Paul Baken 
• Ride for The Hospice, voor alle Houtenaren, op 24 september, onder leiding van Ton 

Mulders en Michaёl Baken en in samenwerking met de Houtense business clubs. Er 
waren 160 deelnemers. 

De op 26 juni geagendeerde S.P.A.A.K. Cycling Classic in Utrecht, voor het goede doel, kwam 
te vervallen. Fridolin van der Lecq had hiervoor de routes gecomponeerd.  
 
Er waren drie speciale clubevenementen: 
17-19 juni Het traditionele clubweekend vond dit jaar, voor het eerst, plaats in het mooie 

Pfaelzerwald en stond onder leiding van Frank van Ierland, Jeroen Piket en Ron 
van Rosmalen. 

21-28 aug Standplaats Albertville, georganiseerd door Geurt Breukink en Ronald Gorter. 
Een kleine 40 toerleden, gastrijders en partners beklom diverse bekende en 
minder bekende cols.  

9-11 sept Teutotocht naar Zeeland. Het initiatief om de Teutotocht in ere te herstellen 
kwam van Jon Nellestijn. Gecombineerd met het organisatietalent van  Piet de 
Boer werd het een fantastisch weekend, waaraan ook de recreanten meededen. 

Alle drie de evenementen waren perfect georganiseerd. De toercommissie maakt graag de 
complimenten aan de  organisatoren.  
 
Behalve bij de eigen ritten vanaf het Vélodroom nam de WTC in clubverband deel aan: 

• Veluvia Klimtocht (Wageningen) 
• Veenendaal – Veenendaal (Veenendaal) 
• Lek en Linge tocht (Cothen) 
• Klimmen-Banneux-Klimmen (Klimmen) 
• Le Magnifique (Rochefort) 
• Eburon Classic (Hoesselt) 
• Classico Giro (Utrecht) 
• Grensland Klassieker (Geleen) 
• Tecklenburg Rundfahrt (Ibbenbuhren D) 
• Leyetocht (Helvoirt) 
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Veel van de ritten door derden georganiseerd gaan werken met een eigen voorinschrijving. Dat 
maakt het lastiger om ze vanuit de WTC Houten in te plannen. Verder bleek dat deelname aan 
ritten die wat verder weg plaatsvinden, met name Limburg en Vlaanderen, een beperkt aantal 
deelnemers van de WTC kende. Uiteindelijk gingen deze ritten ten koste van enkele verlengde 
Mockingritten, die duidelijk werden gemist.    
 
Conclusie 
De toercommissie kijkt terug op een mooi seizoen waarin we, in samenwerking met alle actieve 
toerleden, de kernwaarden van de vereniging weer betekenis en inhoud hebben kunnen geven: 
“samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig” . 
Er waren in 2011 vele en gevarieerde ritten en activiteiten, en weer veel vrijwilligers die zich 
hebben ingespannen om alle ritten, tochten en verblijven goed te laten verlopen, waarvoor onze 
dank en hopelijk is die inzet er in 2012 ook weer.  
 

Toercommissie 

 
 
 
JAARVERSLAG  RECREANTEN 2011 
Eind 2011 telde de afdeling Recreanten 72 leden (1 nieuw lid en 4 beëindigd). In december is 
Annie Sturkenboom in de leeftijd van 77 jaar onverwacht overleden. Zij was lid sinds 1999 en 
heeft, samen met haar echtgenoot Cor veel ritten voorgereden. 
  
In januari en februari hielden we – zoals gebruikelijk – onze wintervergaderingen ter 
voorbereiding op het nieuwe fietsseizoen. In deze vergaderingen werden de details voor de 
midweek verder afgesproken. Daarnaast werd het programma voor het nieuwe fietsseizoen 
vastgesteld.  
 
Op 4 maart startten we met 35 recreanten ons fietsseizoen met een gezamenlijke rit van 30 km. 
Gedurende het hele fietsseizoen hadden we weer diverse enthousiaste voorrijders en leerden 
we weer nieuwe routes kennen. 
 
Er werden in totaal 50 ritten gefietst.  Hiervan waren er 35 op vrijdag  (gemiddeld aantal 
deelnemers 40) en 15 op andere dagen, zoals Koninginnerit, midweek, senioren driedaagse, 
clubweekend en zondagochtendritten (gemiddeld aantal deelnemers 23). Op 5 augustus 
hadden we het hoogste aantal deelnemers t.w. 54.  Daarnaast fietsten op zondag 28 mei  
slechts  8 recreanten mee, gezien het slechte weer. Slechts 1 x is een rit niet doorgegaan i.v.m. 
regen.  We kunnen dus beslist niet spreken van een verregende zomer. Gemiddeld fietsten er 
36 recreanten mee, dit aantal is gelijk aan vorig jaar. 
 
Van 16 tot 20 mei waren we met 31 recreanten een midweek in bungalowpark De Vers in 
Overloon. Op de eerste fietsdag (dinsdag) werd een “happen en trappen” tocht gefietst, 
georganiseerd door het Restaurant Broer en Zus. Dat was een gezellige formule. We fietsten 
ongeveer 55 km, onderbroken door bij het ene restaurant een voorgerecht en soep, bij het 
volgende het hoofdgerecht en weer terug bij De Vers ons toetje.  
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De overige dagen werd een lange (± 60 km) en een korte (± 45 km) rit gefietst . Het was een 
goed verzorgde en zonnige en gezellige week. 
Tijdens de seniorendriedaagse op 4, 6 en 8 juli was het wisselvallig, maar goed fietsweer.  
 
Gemiddeld 26  recreanten namen aan deze tochten deel. 
In september gingen 21 recreanten mee naar Brouwershaven voor het clubweekend. We 
hadden wel rekening gehouden met een behoorlijke wind, maar het “vlakke Zeeland”  viel 
tegen. Er waren een aantal hogere duinen te beklimmen en ook de paden waren niet altijd goed 
begaanbaar, zodat af en toe “gekluund” moest worden. 
 
Dit jaar was besloten vaker op zondagochtend te fietsen. Naast de openings- , Gouwe Ouwe en 
sluitingsrit (die altijd al op zondag worden verreden) fietsten we de laatste zondag van iedere 
maand een ochtendrit. Dit is goed in de smaak gevallen en besloten is dit volgend jaar te 
handhaven. 
 
De jaarlijkse recreantenbarbecue vond plaats op 5 augustus (54 deelnemers) in het clubhuis en 
het jaarlijkse  dinertje op 4 november (40 deelnemers) bij Brasserie &Zo op Het Rond.  In 
november en december hielden we onze gebruikelijke winterbijeenkomsten, waarbij we in 
december het jaar op feestelijke wijze afsloten met een heerlijk buffet (56 deelnemers).  
 
Iedereen die het afgelopen jaar weer heeft bijgedragen aan het welslagen van dit seizoen: 
hartelijk bedankt! 
 

      namens de recreantencommissie  Riet van Bijlevelt en Elly Kemper 
  



                                            Wielertoerclub Houten ‘80 
               30 jaar              
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Verjaardagen 
 
Februari Maart 
 
1  Fridolin van der Lecq  T  1  Jon Nellestijn T 
1  Bas Braam  T  3  Frans Havekes  T 
7  Ton Mulders T  6  Sidney Bleij  T 
10  Cor van Buren  R  7  Lars Nieuwenhuizen  T 
11  Ben Smit  T  9  Stien van Wijngaarden       R 
12  Jos Hennevelt  T  9  Ries van Rooijen T 
13  Paul van Lijden  T  9  Peter Maarleveld  T 
13  Lia van Soest  T  11  Remco Elberts  T 
16  Piet van Veen  R  12  Bep Rietbergen  R 
16  Ron Schut  T  12  Jan Veld  R 
19  Fie Witjes  R  12  Ralph Jacobs  T 
19  Harry Pronk  T  15  Marcel Scheltens  T 
24  Dennis van de Kraak  T  15  Martin Lok  T 
27  Jeroen Piket  T  17  Piet Moolhuijsen  T 
27  Ton van Ginkel  T  18  Bob ten Wolde  T 
28  Arjen Morée  T  18  Bart van Wijck  T 
28  Tom Blok T  18  Wim Witjes  R 
  19  Leon van Iersel  T 
 21  Joost van der Poel  T 
 22  Theo van Maurik  T 
 26  Bart van Wijngaarden  R 
 29  Wim Jongen  T 
   31  Geurt Breukink   T  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ereleden: 
Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking 
      
Leden van verdienste: 
Roelie v.d. Blij  Piet de Boer Ton Diks    
Onno Flemming Jon Nellestijn Ad Nieuwenhuizen  
Herman van Rooijen Harry van Wijk Bart van Wijngaarden 
   




