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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
030-6377577 Banknr: 2498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten
http://www.wtchouten.nl

Clubblad
Hans Schoolderman en Andrea van Mil
Kopij naar Hoefbladhof 11, 3991 GE 
Houten redactieclubblad@wtchouten.nl

Voorzitter
Kees Keuzenkamp
Appelgaarde 107 3992 JD Houten 
030 6352032
voorzitter@wtchouten.nl

Penningmeester 
Jos Bekker
Riddersborch 5 3992 BG Houten
030-6380710
penningmeester@wtchouten.nl

Secretaris
Maria Slootmaekers
Kon. Emmaweg 19 3991 BH Houten
030-6379990
secretaris@wtchouten.nl

Recreanten
Elly Kemper
Sandelhout 57 3991 PZ Houten 
030-6378150
ellykemper@hi.nl

Toercommissie 
Roy van de Wetering
Galerijmuur 24 3991 WX Houten
06-23478872
toercie@wtchouten.nl

Algemene Zaken
Rina Roelfs
Houtensewetering 39 3991 LK Houten
030 6351546
algemenezaken@wtchouten.nl

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.
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Van de redactie

Wederom een vol blad met schitte-
rende verslagen. Geniet vooral ook 
van de mooie foto’s. In dit nummer 
bijvoorbeeld een bijdrage van Peter 
en Ronald met een enkel zinnetje 
erbij, heel leuk. Ik roep iedereen 
uitdrukkelijk op om vooral te komen 
met foto’s. Had ik nu maar mijn 
toestel maar bij me gehad toen het 
noodweer boven Nieuwegein los-
barstte... 

Nog een welgemeend excuus voor 
het niet plaatsen van de advertentie  
in het vorige nummer van restaurant 
‘t Wapen van Bunnik. Wellicht een 
extra aanleiding om daar eens een 
stop te maken. En gelukkig kun-
nen we vishandel Jan Schaap weer 
in onze armen sluiten. De haring is 
extra vet dit jaar en dat hebben we 
hard nodig! Laat ook vooral aan onze 
adverteerders weten dat je de adver-
tentie in het clubblad hebt gezien.
Prettige vakantie gewenst!

Datum van de  inlevering van de ko-
pij voor blad 119 is 1 september.

Groet
Hans en Andrea

Van de voorzitter

Het wil niet vlotten met de zomer. 
Menige fietstocht heeft het niet droog 
gehouden en sommige zijn zelfs niet 
doorgegaan bij gebrek aan fietsers en 
teveel aan regen. Zo niet het Pfalz-
weekend.

Op weg naar de Pfalz leek het 
dreigend, maar vlak voor Trippstadt 
hield de regen op. En dat is alle drie 
de dagen zo gebleven. Sterker nog: 
ik had mij op van alles voorbereid, 
maar heb toch zonnebrandcreme 
moeten lenen, want zulk goed weer 
had ik niet verwacht. Hiermee was de 
basis gelegd voor drie dagen prima 
fietsen op goed uitgezochte routes, 
zonder ongelukken en vrijwel zonder 
lekke banden.

Zo’n driedaagse is een goede gele-
genheid om naar onszelf als club te 
kijken. Voor sommigen was het een 
soort schoolkamp. Iedereen heeft er 
naar uitgekeken en nu is het eindelijk 
zover. Het fietsen is een leuke sociale 
bezigheid en daarnaast is het een 
prima gelegenheid om bij te praten 
en wat met elkaar te dollen. Voor 
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anderen is het een sportkamp. Het 
fietsen staat voorop en de rest is een 
leuke bijzaak. Zolang dat verschil in 
verwachtingen niet te groot is, is er 
niets aan de hand. Ook op school-
kamp waren er altijd leerlingen die 
in het onderwerp waren geïnteres-
seerd en anderen die vooral elkaar 
en de avondleut opzochten. Maar als 
de avondleut of het studiebollenge-
drag er toe leidt dat het verschil in de 
groep te groot wordt dan leidt dat tot 
gemopper. Voor onze club leidt dat 
er toe dat het principe van samen uit 
samen thuis dan onder druk kan ko-
men te staan.

Met de verjonging van de club heeft 
zich langzamerhand een nieuwe 
generatie snelle fietsers aangediend. 
Zij zoeken hun uitdaging in snelheid 
en doorfietsen. Anderen zoeken een 
omgeving waar je veilig samen een 

sportieve fietsprestatie kan leveren. 
En een deel van de oude garde zoekt 
de gezelligheid die de vereniging 
biedt. De toercommissie heeft dit 
toenemende verschil in fietsverwach-
ting inmiddels op de agenda gezet 
en zal voor het volgend seizoen met 
voorstellen komen.

Zoals gezegd, het was het een prima 
lang weekend, waar B- en C-fietsers 
met steun van A-rijders hebben laten 
zien hoe je samen kilometers, hoog-
temeters, gebak en Flammkuchen 
kunt wegwerken. Ik ben benieuwd 
waar het schoolkamp van volgend 
jaar heen gaat. De organisatie van dit 
jaar wil de fakkel overdragen aan een 
nieuwe ploeg. Wie pakt de hand-
schoen op? 

De voorzitter
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Pfälzerwald juni 2012

Observaties van een net met echt 
fietsen gestarte deelnemer en ook 
nog vrouw!
Ik heb tijdens het weekend wat be-
wonderende, nieuwsgierige of ver-
baasde opmerkingen geplaatst, op 
basis waarvan de organisatoren me 
hebben gevraagd mijn observaties 
maar eens op te schrijven voor het 
clubblad. Het gaat dan met name om 
de laatste observatie over de techniek 
van het bergop fietsen. Laten ervaren 
fietsers zich uitgedaagd voelen en de 
pen grijpen om mij een lesje techniek 
van het fietsen te geven, zodat ik van 
hen leer wat de beste manier is (vind 
ik leuk!). Wat mij zoal opviel tijdens 
dit weekend:
•  Ik heb het grootste gedeelte van de 

B- en C- fietsers zien genieten van 
de zeer goed organiseerde reis naar 
Pfälzerwald. 

• Een enkeling kon niet genieten, zag 
ronduit vreselijk af bij het bergop 
gaan, of door een te beperkte 
voorbereiding op het fietsen of door 
een te grote alcoholische inname de 
avond ervoor. 

• De tochten waren goed uitgezet; 
mooie routes door een schitterende 
omgeving met goed asfalt en waar 
mogelijk veilige fietspaden. Afwis-
selend langere en kortere hellingen 
om te klimmen, mooie lange over 
overzichtelijke afdalingen.De beide 
accommodaties waren prima, de 
bediening hartelijk en zo nodig/mo-
gelijk accuraat, het eten was voor-

treffelijk en ruim voldoende (knap 
met zo’n groot aantal uitgehongerde 
fietsers).

• De toerleiders waren goed voorbe-
reid en droegen met verve de regels 
van de fietsclub uit (zie eerder edi-
ties van dit clubblad). Ook de regel 
van het samen uit – samen thuis 
werd goed toegepast. Van die regel 
werd terecht afgeweken toen we nog 
maar 10 km van “huis” waren en 
toe aan het strekken van de benen. 
We moesten boven aan een flinke 
heuvel weer wachten op dezelfde 
fietser. Aangezien deze fietser zich 
conditioneel slechts matig had voor-
bereid op dit weekend en nu ook nog 
een 3e dag fietsen in de benen had, 
werd besloten om deze fietser door 
een van de toerleiders naar “huis” te 
laten begeleiden.

• De fietsers hielden zich meestal aan 
de regels van de fietsclub, maar le-
ken soms enigszins doof of traag te 
reageren op de herhaalde roep van 
de toerleider of medefietsers “achter 
/ voor – dus achter elkaar!” bij een 
wat smallere weg.

• De vertrektijden voor de tochten 
werden soms minder strak in acht 
genomen door eenieder, dan de aan-
vangstijden voor ontbijt of diner. Dit 
lag zeker niet aan de organisatoren 
of de toerleiders. Gelukkig scheelde 
het nooit meer dan  
5 minuten.

• Er werd al fietsende, en ook tijdens 
de koffie- en lunchpauzes, veel 
bijgepraat over van alles en nog wat 
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en de sfeer zat er goed in. Dit leek 
niet ten koste te gaan van de veilig-
heid. Volgens mij zijn er geen onge-
lukken of bijna ongelukken gebeurd 
(zeker niet in de C). 

• We moedigden elkaar aan om, ook 
als de benen al zwaar waren, toch 
door te blijven trappen. Dit werkte 
motiverend en zo kwam iedereen 
toch steeds weer boven.

• Het bier en de wijn smaakten goed, 
na afloop op het terras in de tuin. 
De sfeer was uitgelaten, de sterke 
verhalen kwamen los.

• Er is veel verschil tussen de ma-
nier van boven komen op de fiets. 
De verschillende manieren zeggen, 
volgens mij, wat over de mate van 
energieverbruik of ‘verkeerd’ gebruik 
van de knieën of heupen van de fiet-
ser (blessure gevoelig!). Wanneer ik 
vóór me een aantal fietsers bergop 
zag rijden, zag ik de volgende op-
merkelijke verschillen (ze fietsten 
wel harder naar boven dan ik, want 
anders fietsten ze niet voor me): 

• De een hield het stuur bovenop 
vast, had de romp enigszins opge-
richt (heb ik geprobeerd, is fijn, dan 
hebben de longen meer ruimte), de 
romp en het hoofd bewogen niet, 
alleen de benen, de ander trok aan 
het stuur, de romp was ver voorover 
gebogen, de romp en het hoofd be-
wogen omhoog en omlaag en soms 
ook nog naar links en rechts, de 
biceps en triceps spanden en ont-
spanden (lijkt mij door dit overmatig 
bewegen veel verspilde energie, 

daarnaast onrustig om achter te 
rijden).

• De een reed met de knieën in de 
fietsrichting, de ander reed met 
de knieën ver naar buiten of naar 
binnen, of met de ene knie naar bin-
nen, de andere naar buiten.

• Zo zijn er vast nog meer verschil-
len te zien, maar niet voor mijn 
ongeoefende oog op het vlak van 
het fietsen. Voor overige details die 
waarneembaar hadden moeten zijn, 
houd ik me aanbevolen. Voor tips 
m.b.t. het fietsen (wellicht moet 
je juist aan je stuur trekken als je 
bergop fietst?). Misschien ook een 
tip voor het lezen van een bepaald 
boekje, waarin alle fietstechnieken 
mooi bij elkaar staan, volgens de 
laatste inzichten.

Hartelijke groeten,
Brigitte van Barneveld
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Van de Toercommissie

Het zomerseizoen zit er inmiddels 
alweer voor de helft op. Dus tijd om 
terug te kijken op het seizoen tot nu 
toe. We hebben naast de reguliere 
ritten al een aantal leuke “extraatjes” 
mogen beleven . Denk aan de sleu-
telmiddag  met Ron Verweij die met 
veel enthousiasme is beleefd door 
verschillende leden, de fietsclinic met 
Laurens Gijsbers die uitmondde in 
een ware strijd om de eer op de Ne-
dereindse berg en de mountainbike 
clinic door  Peter Broere in samen-
werking met Piazza sports. Daarnaast 
zijn er nog een aantal ritten geweest 
buiten de reguliere ritten, neem de 
Koninginnerit in Limburg op 30 april, 
deelname door een aantal leden aan 
Klimmen-Monschau-Klimmen, Randje 
Utrecht, klimrondje Nijmegen en de 
verlengde Mockingritten. We denken 
als toercommissie dat het concept 
van de verlengde Mockingritten met 
A/B/C groepen goed werkt. Er is wat 
meer rust in de groepen, omdat het 
niveau binnen de groepen gelijkwaar-
diger is verdeeld. Daarom willen we 
dit concept  ook in de toekomst zo 
houden.

Het weekend Pfalzerwald zit er inmid-
dels ook weer op, en ook dit was 
wederom een groot succes. Jeroen 
en Frank nogmaals bedankt voor de 
organisatie! Jeroen en Frank heb-
ben aangegeven het stokje over te 
willen dragen. Dus heb je een leuk 
idee voor een lang weekend fietsen, 

bereikbaar binnen een halve dag, en 
lijkt het je leuk om iets dergelijks 
te organiseren, dan horen we het 
als toercommissie graag van je. Er 
is veel kennis over het organiseren 
van dit soort tripjes binnen de club, 
dus zou je wel willen maar twijfel je 
of je wel weet hoe en waar te begin-
nen en wat er allemaal komt kijken 
bij de organisatie van een dergelijk 
evenement, dan kunnen we je als 
toercommissie met de juiste mensen 
in contact brengen. 

We zien als toercommissie regelmatig 
nieuwe gastrijders die op uitnodiging 
van een lid mee komen rijden zonder 
dat de toercommissie hier van op de 
hoogte is. We vinden het natuurlijk 
meer dan prima dat deze mensen 
meerijden, maar we willen het wel 
graag vooraf weten zodat we de toer-
leiders in kunnen lichten, een buddy 
aan kunnen wijzen en deze gastrij-
ders ook gastvrij op kunnen vangen.  
Gastrijders kunnen via de website 
het gastrijdersformulier downloaden. 
Dit is te vinden door bovenaan op 
de homepage van www.wtchouten.nl 
op de knop toerleden te klikken. Het 
ingevulde formulier dient vervolgens 
naar toercie@wtchouten.nl gemaild 
te worden. Mocht het nou een keer 
voorkomen dat iemand op het laatste 
moment besluit graag een keer mee 
te willen rijden als gastrijder, dan kan 
in het clubhuis  een formulier inge-
vuld  worden. Vraag er bij een van de 
leden van de toercommissie naar.
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Plein Oude Dorp
Dinsdag 9.00 – 17.45 Vrijdag 9.00 – 18.00
Donderdag 14.30 – 17.45 Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Donderdag weekmarkt 9.00 – 14.00
Woensdag 9.00 – 16.45 Vrijdag 9.00 – 18.30

Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Helaas moeten we ook nog even te-
rugkijken op wat minder leuke dingen 
die zijn voorgevallen in de eerste 
helft van het seizoen. Er zijn een paar 
valpartijen geweest  waarvan een 
met ernstige afloop. De toercommis-
sie is helaas niet van alle gevallen op 
de hoogte gebracht,  wat  inhoudt dat 
we er dan ook niet naar kunnen han-
delen. We willen jullie nogmaals op 
het hart drukken hoe belangrijk het is 
dat signalen goed worden doorgege-
ven, zowel van vooruit de groep naar 
achter, als van achterin naar voren. 
Beter een keer teveel geseind/geroe-
pen, dan een keer te weinig. Natuur-
lijk is het prettig als je het gezellig 

hebt met de buurman/buurvrouw, 
maar de veiligheid mag niet vergeten 
worden, zowel voor jezelf als voor de 
rest van de groep niet. We hopen dan 
ook in de resterende helft van het 
seizoen een verbetering te zien in het 
doorgeven van signalen.

Mocht je nog een leuk idee hebben 
om een keer een rit te organiseren of  
andere suggesties hebben, mail het 
dan door naar  toercie@wtchouten.nl.
De toercommissie wenst iedereen al-
vast een fijne vakantie en veel veilige 
en inspirerende kilometers toe.
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*

Een breed diensten (en producten-
pakket), aangeboden door zo’n 25 
bedrijven uit Houten en omstreken; 
een prachtige veilinglocatie, waar-
voor dank aan het bestuur en in het 
bijzonder aan Jon Nellestijn voor al 
het geregel(!) en een enthousiast 
team vrijwilligers. Alle ingrediënten 
voor een geweldige veilingmiddag 
zou je zeggen. Alleen was het ook de 
eerste echte hete zomerweekenddag 
van 2012. De opkomst viel daardoor 
helaas flink tegen. Desalniettemin 
is er toch zo’n 1500 euro opgehaald 
voor KWF met de veiling. En da’s toch 

serieus geld voor het goede doel.
Mocht je nog interesse hebben: het 
persoonlijk gesigneerde wielershirt 
van Ellen van Dijk (net weer Neder-
lands kampioene tijdrijden geworden) 
is nog steeds beschikbaar voor de 
hoogste bieder!
 
Dank voor alle hulp bij het organise-
ren. Alpe d’Huzes zelf was een prach-
tig evenement en met naar verwach-
ting dik 30 miljoen euro opbrengst 
een groot succes.
Groet, Sander Koning

Dienstenveiling levert € 1500 op voor Alpe d’Huzes/KWF
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Uiteraard had deze Midweek weer de 
nodige voorbereiding gekost. Al in 
oktober zijn we het Park gaan bekij-
ken. Direct waren we het eens dat dit 
een hele goede bestemming was. 
Alleen het uitzoeken van het juiste 
type bungalow kostte enige moeite. 
Ze lagen verspreid in het park. Het 
lukte ons 6 bungalows van het juiste 
type te vinden. Daarna de opgave 
van de recreanten die mee wilden. 
Totaal kwamen we uit op 30. 
In het voorjaar gingen we (groepsge-
wijs) terug naar Enter om de fiets-
tochten voor te bereiden en te zorgen 
voor koffiestops en lunchplekken 
onderweg. We denken dat we kun-
nen zeggen dat we daarin goed zijn 
geslaagd. 
Graag willen wij Janny, Gerry, Ria, 
Gerda, Bep en Gerrit bedanken voor  
het voorbereiden van de verschil-
lende routes.
Riet en Elly

En toen brak 21 mei aan: boven alle 
verwachting was de weersvoorspel-
ling voor deze week uitstekend! ’s 
Zomers warm, weinig wind en lekker 
zonnig.  Wat wilden we meer!!!
Op die dag verzamelden we ons om 
14.00 uur op het terras van het res-
taurant voor een kopje koffie met wat 
lekkers er bij.  De sleutels werden 
uitgedeeld en iedereen zocht zijn 
bungalow op om koffers uit te pak-
ken enz. Sommigen gingen nog een 
stukje fietsen of op verkenning naar 

het dorp. Om 18.30 uur verzamelden 
we ons weer in het restaurant voor 
een heerlijk buffet. 

Dinsdag 22 mei
Na een gezellig gezamenlijk ontbijt in 
het Restaurant verzamelden we op de 
parkeerplaats.
Op deze eerste fietsdag van onze 
midweek hebben Elly en Riet de 
tocht voorgereden met 28 personen. 
Helaas konden 2 recreanten niet  
meefietsen, maar zij wisten zich op 
andere wijze te vermaken.
Wij zijn door het bos en er langs 
gereden, zo de knooppunten volgend 
hebben wij met mooi zonnig weer 
heerlijk gefietst. Ook flinke klimme-
tjes van viaducten over de snelwegen 
en over water vonden wij op ons 
pad, maar gelukkig, iedereen is weer 
boven gekomen. Ook een heel mooi 
natuurgebied met veel waterpoelen 
en weidevogels. Het is hier heerlijk 
rustig om door te fietsen.  Onze kof-
fiestop en is in Restaurant Maatveld  
in Bornerbroek. Het is er heerlijk, wij 
kunnen fijn buiten in de tuin koffie 
drinken en na een pauze zijn we weer 
opgestapt en door gefietst door het 
Nijreesbos en langs de buitenrand 
van Almelo.
Het is een mooi fietspad en heel 
gezellig om te fietsen en na even 
een stopje om te rusten verder 
gefietst richting het Kasteel Twic-
kel bij Delden. Hier zijn wij gestopt 
om de boterham te nuttigen. Dit in 

Midweek Enter (Park Elsgraven) van 21 t/m 25 mei 2012     
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de warme zon of ergens een bankje 
gevonden of gewoon in het gras. Heel 
gezellig om te doen allemaal en een 
ieder heeft zijn plaatsje gevonden. Na 
een klein uurtje zijn we weer verder 
gegaan,. In de middag is er die dag 
geen restaurant open om nog een 
koffiestop te doen. We hebben wel 
gerust maar dan recht door naar het 
park, want het is de bedoeling dat wij 
na thuiskomst de wijnmiddag houden. 
Bij het huisje van Janny en Gerry 
zouden we samen komen,  maar uit-
eindelijk is het bij ons gedaan, want 
bij hen was de zon nog fel aanwezig 
en bijna geen schaduw. We zouden  

in de zon hebben gezeten en daar 
was het veel te warm voor. Na wat 
samenspraak is het omgezet en een 
ieder even opgevangen en met stoel 
en glas (en enkele tuintafels) vond ie-
dereen een goed plekje in onze tuin.
Na een gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje de boel weer 
opgeruimd rond 18.30 uur weer aan 
tafel in het restaurant  waar ons een 
heerlijk 3-gangen diner is voorgezet.
Dit is onze eerste fietsdag .
Elly en Riet
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Woensdag 23 mei 2012
Onze 2e dagtocht van deze midweek. 
Het beloofde weer een mooie dag te 
worden. Na ons uitgebreid ontbijtbuf-
fet vertrokken we ca. 10.00 uur vanaf 
het parkeerterrein bij Elsgraven.  We 
gingen met de hele groep onder lei-
ding van Gerry en Janny. Het was de 
bedoeling om in ieder geval tot Die-
penheim met z’n allen te fietsen, 28 
man/vrouw in totaal. Dinsdag hadden 
we contact gehad met het restaurant 

waar we koffie wilden gaan drinken. 
De ober had ons beloofd dat hij spe-
ciaal voor ons open zou gaan want 
normaal waren ze op woensdag dicht, 
maar voor 30 man deden ze dat wel. 
Wij blij want op woensdag was er niet 
veel open. We kwamen bedrogen uit 
want ze vertelden ons dinsdags dat 
ze beslist niet open waren. We had-
den dat met een `Jan` afgesproken, 
maar Jan was al 2 jaar weg. Wat na-
tuurlijk niet klopte, zijn naam stond 
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op de bon. Dankzij Elly haar zus 
kregen we een ander koffieadres en 
dit lukte. Midden in Goor op een ge-
zellig terrasje. Daarna met z´n allen 
verder naar het mooie Diepenheim. 
Hier konden we ons brood opeten op 
een pleintje. Sommige dames gingen 
nog even winkeltjes bekijken en wat 
kopen.  Hierna splitste de groep zich 
(na overleg). Elly en Riet gingen een 
korte route fietsen en wij de geplande 
route. Nog een korte stop in ‘’Herberg 
De Kemper’’ in de buurt van Mar-
kelo. Daar zat de andere groep al in 
de tuin.  De korte groep vertrok als 
eerste en wij wat later. Dankzij Gerrit 
hoefden we niet te klimmen want hij 
wist een tussenweg. Moe (door de 
warmte) maar voldaan kwamen we 
weer bij Elsgraven aan.
Kort na thuiskomst ging het bewolken 
en kwamen de onweersbuien. Geluk-
kig viel dat bij ons mee. We hoorden 
andere berichten uit Houten en om-
geving. Wel met regen naar het res-
taurant en we konden na het Chinese 
diner helaas onze geplande Bingo niet 
buiten op het terras houden. Maar 
ook binnen werd het erg gezellig. 
Bijna iedereen won wel een prijsje. 
Janny en Gerry 

Donderdag 24 mei 2012
Na de heerlijke regenbui van gister-
avond, was het lekker fietsweer en 
om 10.00 uur
gingen wij onder leiding van Bep en 
Gerrit op stap, weer met de voltallige 

groep van 28.
Het beloofde geweldig weer te wor-
den, dus de paden op en lanen in.
Via Rijssen naar Nijverdal en bij Bis-
tro de Oale Ste een lekkere koffiestop 
gehouden.

Dit was de enige stop waar wij op 
stoelen konden zitten, want de rest 
van de route was PUUR NATUUR.
In het bos tussen de knooppunten 
70 – 69 was er gelegenheid om te 
lunchen.

Na diverse klim- en daalpartijen en 
de nodige rustmomenten kwamen 
wij in de buurt van het Hotel Klein 
Zwitserland, waar de bedoeling was 
om de Rijsserberg op te gaan, maar 
omdat het tegen het einde van de rit 
was en deze berg heel venijnig  is, 
werd er besloten om onderlangs over 
het paardenpad te gaan. Ook leuk !!!!
Teruggekomen op het park om 16.00 
uur met 48 km op de teller, gaf de 
leiding van deze dag aan te stop-
pen bij het restaurant . Omdat de 
deelnemers zo geweldig meegewerkt 
hadden werden zij getrakteerd op 
een ijssie ! Dank jullie wel voor deze 
fijne dag !
   
’s Avonds nog een heerlijk 3-gangen 
diner en dan weer: de koffers pakken 
voor de volgende ochtend. Vrijdag 
na het ontbijt kwam er een eind aan 
deze op alle fronten heerlijke week. 
Enkele deelnemers bleven nog even 
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wat langer en gingen fietsen of win-
kelen in Enter.
Rond 15.00 uur kwam “het busje”  de 
fietsen ophalen die niet op de auto’s 
mee konden en vertrokken ook de 

laatste recreanten.
Het einde van een fijne, sportieve en 
gezellige midweek. Allemaal harte-
lijke bedankt!!
Gerrit, Bep, Janny, Gerry, Riet en Elly
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Geef de pen door

Mij was al verschillende keren 
gevraagd of ik de pen over wilde 
nemen, nu vroeg Fie het aan mij en 
ik dacht, vooruit dan maar. 

Het moeilijke is dat je weer iemand 
anders moet vinden.
Mijn naam is Sjaan van Emmerik, 
ben geboren in Schalkwijk en kom uit 
een groot warm gezin.
Vanaf mijn 18e ben ik op kamers 
gaan wonen o.a. in Hilversum, Bus-
sum en Baambrugge en 
werkte in de keukens van zieken-/
verpleeghuizen, dat was een heerlijke 
vrijheid blijheid tijd.

In `81 ging ik naar Houten en 
woon nu 31 jaar op de Randhoeve. 
Ik werkte in Bunnik in het bejaar-
denhuis en het militairhospitaal in 
Utrecht, dat helaas in `91 is geslo-
ten en verhuisd naar de Uithof. De 
laatste 17 jaar heb ik bij Mc Donald 
gewerkt en met mijn 61ste in de VUT 
gegaan. Om de vrije tijd op te vullen 
ben ik naast yoga (dat doe ik al heel 
lang) gaan sporten en fietsen. Ik heb 
op de fietsclub veel mooie fietsroutes 
gefietst en wist niet dat er zo dichtbij 
zoveel rustige fietspaden waren.
Ik geef de pen door aan Riet Bijle-
velt.

Groetjes Sjaan en knuffel van Goofy
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Parijs Roubaix 2012
Peter de Laat en Ronald Gorter (mannen van de gestampte pot)

Drie mensen die de tocht op de oude 
wijze hebben uitgereden. Zoals ik ook 
altijd graag rijd, met twee tandwielen:een 
voor en een achter en op retrofietsen en 
bijpassende kleding.

Na de tocht. (we hebben ons nog niet gedoucht of verkleed). Geen spatje modder of 
stof en ook aan onze fietsen zie je geen spoor van Parijs – Roubaix.

Het bos van Wallers. Nu kun je daar 
kiezen voor de heroïsche weg of de 
moderne. Ik heb het op de oude wijze ge-
daan en Ronald heeft omdat hij mij daar 
gefilmd heeft de nieuwe route (moeten) 
volgen.



25

De Fietsende Vlinder
nummer 118 – juli 2012

Ronald in een van de kleedhokjes (hokje met de Naam Ton Boonen)

Het inladen van de Fietsen: Jos Henne-
veld was er ook bij.

Ronald bij de wielerbaan waar we op ein-
digden. Van mijn aankomst heeft Ronald 
een filmpje gemaakt.
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Dag 1 Zoals de meesten wel weten 
ben ik nog niet zo lang lid, wat maakt 
dat dit mijn eerste weekend is met de 
club en dus heeft Jos mij gevraagd 
om mijn ervaringen op te schrijven.

Afgelopen november ben ik lid 
geworden en vanaf januari ben ik 
met regelmaat gaan fietsen. Toen 
ik vervolgens ook nog op de juiste 
maat fiets terecht kwam was ik ver-
kocht. In mijn familie heerst aardig 
wat verslavingsgevoeligheid maar 
tot mijn lidmaatschap aan de wie-
lerclub was ik er redelijk goed vanaf 
gekomen. Een wijntje in het week-
end, roken doe ik niet en ach ja elke 
vrouw houdt van chocola. Maar sinds 
mijn lidmaatschap is dat veranderd. 
Sindsdien ben ook ik gezwicht voor 
een verslaving… en wel het fietsen. 
Zoveel en zo vaak mogelijk als het 
kan. Bij slecht weer is het meestal 
de tourleider die mij helpt beslissen 
dat het geen fietsweer is. En ook een 
avondje stappen weerhoudt me er 
niet van om zondagochtend weer op 
de fiets te zitten. 

Toen in februari veel clubleden het 
hadden over een wielerweekend in 
de Pfalz was ik wel benieuwd maar ik 
fietste immers net en kende nog niet 
zoveel leden dus ik besloot dat het 
iets was voor een volgend seizoen. 
Gedurende de tijd vorderde en er 
steeds meer gepraat werd over het 
weekend kreeg ik spijt en kon ik mij 

gelukkig op het laatste moment nog 
opgeven. Ik zou dan wel slapen in 
het klooster iets verderop maar dat 
mocht me niet deren. 

Voorafgaand aan het weekend moes-
ten er nog wel wat voorzorgsmaat-
regelen getroffen worden. Ik had 
namelijk maar 1 broek wat toch wat 
schaars is voor een weekend. Ook 
moest er wat gesleuteld worden aan 
de fiets en een extra shirtje was geen 
overbodige luxe. Maar toen dit alles 
is orde was kon het pakken begin-
nen. wat gepaard ging met de nodige 
zenuwen. Wat trek je aan na het 
fietsen, casual of sporty, hoe zit met 
de zoutjes na het fietsen hebben ze 
die daar of moet die ik zelf meene-
men (toch Maria), is dat klooster ook 
een hotel of moet ik zelf handdoeken 
meenemen. Na dat zijn dus de zaken 
waar ik aan de vooravond van een 
weekend druk mee ben! Excuses ik 
ben een vrouw!

Na een wat onrustig nachtje was 
het vroeg verzamelen bij de club en 
vertrok ik met Jeroen als chauffeur 
en Michael als bijrijder naar mijn 
eerste internationale fietservaring. 
Na een prima reis werd ik gedropt bij 
huize Barbera waar een oase aan rust 
mij overviel. De zuster kwam met-
een kennismaken en helaas schoot 
mijn Duits tekort om haar beleefd 
antwoord te geven op al haar vragen 
maar vriendelijk lachen maakte een 

De Pfalz 2012
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hoop goed. De kamer was prima in 
orde, dus klaarmaken voor het eerste 
ritje en verzamelen bij Zum Schwan( 
Hotel waar de meeste leden logeer-
den). 
Na wat twijfelen en wat adviezen in 
gewonnen te hebben toch besloten 
om met de B mee te gaan. Ik heb 
aardig wat trainingsuren erop zitten 
en na de geplande rondjes van af 
Houten was ik wel toe aan een nieuw 
landschap. Maar dat het zo’n traktatie 
zou worden had ik niet verwacht. Wat 
een mooie omgeving. Ook de afwis-
seling tussen berg op, berg af en 
plat maakt dat je niet op kilometers 
en tijd let maar veel drukker bent 
met wat er komen gaat. Ook mijn 
eerste ervaring met een echte klim 

(dus geen Amerongseberg) maakt 
me enthousiast. Eindelijk snap ik 
wat men bedoeld met ‘in je ritme 
komen’ en ‘naar boven peddelen’. 
Na een heerlijke middag, een goed 
gevoel (de trainingsuren lonen) en 
een grijns van oor tot oor drinken we 
gezamenlijk met iedereen een biertje 
of een wijntje in de Biergarten van 
Zum Schwan. Ook de deelnemers van 
het Royal arrangement zijn terug en 
hebben natuurlijk het nodig te vertel-
len zij hebben immers al 2 dagen 
gefietst. Er zijn wat Yel’s ontwikkelt 
(ruzie,ruzie,ruzie, en iets met La La 
en stilte (je had er bij moeten zijn 
denk ik). En als je dan na lekker ge-
doucht te hebben met zijn alles aan 
het diner zit, is het erg leuk om je 
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clubgenoten een keer van de andere 
te leren kennen. 

Na een leuke gezellige avond, een 
heerlijk diner en nadat Bert me voor 
de derde keer verteld heeft dat hij 
ik kamer 15 logeert is het toch echt 
tijd om lekker naar huize Barbera te 
wandelen om me daar in ligtoestand 
voorbereiden op wat er de volgende 
dag gaat komen. 

Dag 2 Vol goede moed ontwaak ik in 
de rust van huize Barbera, je hoort 
helemaal niks behalve wat vogels. 
Meteen hijs ik me in mijn wielerpak 
om te gaan ontbijten in Zum Schwan! 
Na de topdag van gister besluit ik 
weer met de B mee te gaan. Vandaag 
staat er 145 km op de planning met 
een paar serieuze bergen die ge-
trotseerd moeten worden. Het weer 
is top, niet te koud, wolken en zon 
wisselen elkaar af en de wind valt 
erg mee. Een glooiende rit naar onze 
eerste stop brengt ons bij een gewel-
dige bakkerij met een ruime keur aan 
Kuchen. Vol van de taart (het leek 
meer een pizzapunt dan een stukje 
gebak) op naar de komende bergen. 
Uit de briefing maak ik op dat deze 
klimmetjes redelijk lang zijn voor dit 
gebied en dat we vandaag het hoog-
ste punt bereiken op de ‘Kalmit’. Maar 
eerst komt de ‘Drei Buchen’ bijna bij 
de top zien we het staartje van de C 
groep wat het extra leuk maakt om 
boven te komen. De C groep heeft 
vlak voor ons de berg beklommen en 

zo zijn we boven even met zijn allen 
bij elkaar voor een leuke groepsfoto 
(made by Herman)! We wensen el-
kaar succes en vervolgen onze route. 
Na een kortere afdaling begint alweer 
de volgende klim. 

Na een lange afdaling maken we ons 
op voor de Kalmit. Een lange klim 
met op sommige stukken een flink 
stijgingspercentage. Het is de langste 
klim van het weekend dus een extra 
reden om rustig aan te beginnen. 
En zorgen dat je niet al je kruid al 
verschiet in het eerste deel. Nog even 
probeert Remi Sydney te verrassen 
op de klim met een stukje klunen 
maar uiteindelijk is het Sidney die als 
eerste boven is! En aangezien je bo-
ven wordt verwend met een magazijn 
aan vliegen vetrekken we snel naar 
onze prachtig gelegen lunchplek.
 
De C vertrekt net als we aan komen 
en tsja als Remi goed naar de advie-
zen had geluisterd dan wist hij dat de 
erwtensoep wat zwaar op de maag 
zou liggen. Helaas moet hij dat later 
de rit op de laatste klim van de dag 
bekopen. Wederom een lange klim 
die het laatste stuk eindigt in vals 
plat. Aangezien Geurt nog zin heeft 
om te koersen, knallen we nog even 
door tot we helemaal boven zijn! Het 
klimmen zit erop voor vandaag. Rus-
tig terug naar huis waar in de ‘Bier-
garten’ weer een heerlijk witbiertje 
op ons staat te wachten. 
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We maken ons op voor ons laatste 
gezamenlijke diner. Wederom een 
hele leuke gezellige avond waar de 
organisatoren onder luid applaus 
worden bedankt voor hun voorbe-
reidingen, de mooie ritten en het 
geweldige weer. Wederom niet te laat 
naar bed want morgen wordt er voor 
de liefhebbers nog gefietst! Helaas 
bij het ontbijt blijken de weersver-
wachtingen wat minder positief dan 
verwacht. De meesten leden beslui-
ten om niet meer te fietsen en lang-
zaamaan huiswaarts te gaan. Geluk-
kig blijft er nog een groepje van zes 
over dat nog een prachtig toetje in de 
Pfalz krijgt. Een rustig ritje langs de 
mooiste plekjes in de Pfalz maakt het 
weekend helemaal compleet en na 
flinke lunch maken ook wij ons klaar 
om naar huis te gaan. 

Nog een paar wist je datjes voor de 
mensen die er niet bij waren.
Wist u dat:
• Roy geen groente eet.
• Bert op kamer 15 slaapt.
• Remi een herkauwer is.
• Geurt van lekker koersen houdt.
• Jacco een zomer- en wintergardero-

be heeft vanwege zijn wintervacht. 
• Zoutjes na een middag fietsen erg 

goed in de smaak vallen.
• Martin en Lisette hun vuurdoop van 

het klimmen met groot enthousi-
asme hebben ontvangen.

• Een yel volgens sommige leden de 
club uit 1 woord bestaat

• Jeroen naast verjonging in club ook 

verjonging in de het taalgebruik 
signaleert.

• Jeroen en Frank een fantastisch 
weekend hebben georganiseerd en 
naarstig op zoek zijn naar vervan-
gers die een nieuw gebied willen 
ontdekken! 

Beste WTC-ers het zal jullie niet ont-
gaan zijn dat ik het geweldig vond, 
bedankt voor deze leuke onvergetelij-
ke ervaring! Maar ook heel veel dank 
voor alle tips, adviezen en de harte-
lijke ontvangst binnen de vereniging! 
Lisette van der Niet
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Verslagen recreanten

Hoewel de zomer niet erg wil opschie-
ten en we veel slechte dagen hebben 
gehad, mogen we als recreantengroep 
niet mopperen. De Midweek was heerlijk 
warm, zonder neerslag (alleen een keer 
in de avond). Als we de verslagen van de 
verschillende fietstochten lezen van de 
afgelopen maanden, viel de regen ook 
zeker mee. Wel zat af en toe (zeker bij de 
dagtochten) de wind een beetje dwars. 
Maar iedereen was van mening dat we 
geweldige routes hebben gereden. Zowel 
de dagtocht van mei (o.l.v. Cor) en die 
van juni (o.l.v. Janny en Gerry) gingen 
weer door hele mooie natuurgebieden. 
De laatste fietsmiddag voor inlevering 
van deze kopij dreigde als “verregend” te 
moeten worden beschouwd, maar … na 2 
uur  werd het toch droog en een twaalftal 
recreanten genoten daar nog van. Juli en 
augustus liggen in het verschiet. Hopelijk 
mooie zomermaanden. We rekenen hoe 
dan ook op mooie en gezellige fietsritten. 
Veel plezier en bedankt voor de inzet van 
jullie allemaal. Riet en Elly
Vrijdag 11 mei onze eerste dagtocht van 
dit seizoen: De Veenweide tocht
Deze vrijdag fietsen we onze eerste dag-
tocht van dit seizoen. Cor Sturkenboom 
rijdt de tocht voor. We starten de tocht 
met 22 recreanten vanuit het clubhuis 
rechtsaf onder de tunnel door richting het 
Schouwenaarsepad, over de brug over de 
Rondweg, langs het Amsterdam-Rijnka-
naal naar Nieuwegein.  Rond het Fort de 
eerste tussenstop en vervolgens over de 
brug linksom langs de Persilfabriek, door 
Park Oudegein naar IJsselstein. Onder 
de bomen van het Paardenlaantje door, 

rechtsom bij de Basiliek, linksom naar 
Benschop. De koffiestop bij Zeefuik was 
kort maar erg goed. Daarna verder een 
lang stuk langs die mooie boerderijen 
van Benschop, Polsbroek en Polsbroe-
kerdam, over de smalle brug rechtsaf 
de Damweg op. Langs mooie weilanden 
met zijn broedende vogels, ganzen en 
zwanen naar de Zuivelboerderij voor de 
lunch. Die was haastig in verband met een 
kinderfeestje daarna. Verder op de fiets 
naar de N228 richting Montfoort. Rechtsaf 
naar het buurtschap Blokland en na een 
korte stop door richting Knollenlandshoek. 
Rechtsaf naar de Posthoorn voor de kof-
fie. Daarna via de Meerndijk, rechtsaf de 
Nedereindseweg op en bij het Kerkveld 
een korte rustpauze. Over de Blauwe 
brug, langs Noorderveld en langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Heemste-
deweg, de Houtense Wetering terug naar 
het clubhuis. Met 60 km op de teller en 22 
recreanten reden we een landelijke tocht 
op een winderige maar mooie dag. Met de 
groeten van Trees, Floor, Gerard en Cor 
Cor Sturkenboom, Kristalwater 86 Houten. 
’s Middags werd er nog een korte route 
gefietst. 11 recreanten fietsten o.l.v. Cor 
van Buren richting Schalkwijk.
Vrijdagmiddag 18 mei Gezien het 
mooie weer was de opkomst deze middag 
hoog. Totaal 44 recreanten waren bij het 
clubhuis verzameld. 16 Daarvan gingen 
met Riet en Elly via ’t Goy naar Cothen 
voor een stop bij de Forellenvijver. Via de 
boomgaard en de Trechtweg terug richting 
Houten. Helaas werd de voorspoedige rit 
onderbroken door een lekke band.
De zon stond hoog aan de hemel en met 
de overige 28 personen vertrokken we 
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(Janny en An) voor onze wekelijkse lange 
tocht. We hadden er best zin in en een ie-
der met ons. Als eerste gingen we richting 
Bunnik door Rijnauwen , het Jaagpad op 
de Koelaan door zo naar Zeist, tussendoor 
een keer afstappen om voor de inwennige 
mens te zorgen. Vandaar achter Zeist om 
en langs het winkelcentrum, zo kwamen 
wij uit op de Driebergseweg. Die staken 
we over en zagen we de bossen van Aus-
terlitz al liggen. Daar ging een hele nieu-
we wereld voor ons open. Wat was het 
mooi. Alle bomen in verschillende kleuren, 
het donkergroen combinerend met het 
jonge groen en de mooie bruine bladeren 
van de bomen die glansden in de zon. 
Veel mensen zetten we op het verkeerde 
been door een beetje slingerend heen en 
weer te gaan om zo uit te komen bij Klein 
Zwitserland voor onze opsteek met 27 km 
op de teller. Vandaar zijn we langs Doorn, 
Driebergen en over het Oostrumsdijkje 
weer terug gereden naar het clubhuis. Met 
43 km op de teller hebben we weer een 
fijne fietsmiddag gehad. 
Janny en An.

Vrijdagmiddag 25 mei Omdat de groep 
van 30 recreanten, die mee was met de 
midweek, vandaag pas terug kwam, was 
er ’s middags slechts een groepje van 11 
recreanten aanwezig voor een (korte) 
fietsroute. Bart van Wijngaarden en Cor 
Huffels fietsten deze tocht (rondom Hou-
ten) voor.  De koffiestop werd gehouden in 
Cothen bij “Het Oude Raadhuis”.
2e Pinksterdag 28 mei:   
Deze dag hebben wij onze “zondagoch-
tend” rit in mei. Deze is voorgereden door 
Herman v. Bolderen, hij is sinds januari 
lid. (Zijn vrouw Joke is al vele jaren lid) 
en Riet. Er waren 23 Personen aanwezig. 
Samen een mooie rit gefietst. Via het 
Amsterdam-Rijnkanaal naar Nieuwegein 
en dan langs de zuidkant naar Galekop. 
Daarna onder de A12 door naar Papen-
dorp, waar het de laatste jaren allemaal 
volgebouwd is met kantoren, prachtige 
panden en een heel mooi fietspad zon-
der veel obstakels. Vervolgens naar het 
Sportpark Rijnvliet naar Tennisvereniging 
PVDV.  Een erg mooi clubhuis met mooie 
deels overdekte tennisbanen.  Dit is te-
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genwoordig gemeente Utrecht. Hier is de 
koffie afgesproken en met dit mooie weer 
konden wij buiten op het terras zitten 
en met een vriendelijke bediening is een 
ieder in zijn element. Hierna weer door 
om Haarijnse plas heen en dan naar het 
Amsterdam-Rijnkanaal (waar tegenwoor-
dig ook een heel breed en mooi fietspad 
is aangelegd aan de kant van Kanalenei-
land) zo naar Laagraven langs de gevan-
genis naar de stoplichten; vandaar via 
Utrechtseweg  terug naar het clubhuis. 
Met een kleine 35 km op de teller was dit 
een goede zondagrit. Met erg mooi weer 
en weinig wind goed fietsweer. Herman en 
Joke bedankt. Riet
Vrijdagmiddag 1 juni Het was de 
bedoeling dat Ria en ik (Gerry) de lange 
tocht zouden voorfietsen, maar door 
omstandigheden lukte dat niet en heb ik 
Gerda gevraagd (Gerda nog bedankt voor 
je hulp). ’s Morgens niet verwacht dat de 
tocht door zou gaan want het regende 
nogal, maar zoals vaak viel het allemaal 
weer mee. Het is een andere tocht gewor-
den dan ik met Ria zou doen, maar wie 
weet doen we die tocht nog een andere 
keer. We vertrokken met 21 recreanten 
vanaf het clubhuis, langs het zwembad 
en daarna langs het Amsterdamrijnkanaal 

richting ’t Goy  (langs Wickenburg) naar 
Cothen. In  Cothen wat gedronken bij de 
Forellenkwekerij. Daarna de Provincia-
leweg over en meteen rechtsaf  richting 
Overlangbroek  en  naar Langbroek. Weer 
richting Houten via de Langbroekerdijk en 
langs Beverweerd naar ons clubhuis. Daar 
zoals gewoonlijk nog even een afzakkertje 
genomen. Gerda en Gerry
De korte route ging naar de Biltse Hoek. 
Riet en Elly reden deze route met 12 recre-
anten. Een totale opkomst vanmiddag dus  33.
Dagtocht 8 juni deze keer vanuit Woer-
den. Dat was dagen van tevoren naar het 
weerbericht kijken voor vrijdag. Woensdag 
voorspelden ze voor vrijdag onstuimig 
weer, ik naar Gerry mailen zullen wij 
morgen iedereen die mee gaat afbellen? 
Donderdagmorgen scheen volop de ZON, 
Gerry belde mij en wij besloten om het 
gewoon door te laten gaan. Dus vrijdag 
8 juni starten wij vanuit Woerden met 15 
personen, wij gaan koffie drinken bij Greet 
haar dochter, die het leuk zou vinden als 
wij kwamen. Om 10.45 uur zaten wij weer 
op de fiets, langs de Oude Rijn richting 
Bodegraven, voor Bodegraven de polder in 
daar hadden wij écht tegenwind, verderop 
linksaf en vanaf toen geen tegenwind 
meer gehad. Bij restaurant ‘t Vaantje wat 
gedronken, daarna op de fiets, “HADDEN” 
wij nog maar even gewacht want net on-
derweg kregen wij toch één grote bui!!!! 
En daarna weer volop ZON. 
In Oudewater nog een ijsje, daarna weer 
richting Woerden. Het was een prachtige 
route, het “regende” complimenten, al-
lemaal Dank daarvoor. 
Gerry en ik wilden die mooie route met 
jullie fietsen en laten zien dat Nederland 
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hele mooie plekjes heeft. Tot de volgende 
fietstocht.Fietsgroeten Gerry en Janny.
‘s Middags fietsten wij nog met de kleine 
groep vanaf het clubhuis  (de andere 
groep ging een dagtocht maken vanuit 
Woerden). We waren met 16 personen 
en konden dus in een groep fietsen, Joke 
en Herman als laatsten. Het weer zat 
aardig mee dus gingen we via het Rond 
over Mereveld, de Koningsweg langs het 
stadion van FC-Utrecht, waar we onze 
eerste stop hadden. Vandaar doorfietsend 
langs de Koepelkerk en de Zonstraat, zo 
kwamen wij uit bij “Restaurant Buurten” 
in de Burg-Reigerstraat waar we lekker 
konden genieten van het zonnetje en ons 
drankje. Vandaar weer huiswaarts , soms 
vielen er een paar druppels regen, maar 
daar konden wij wel tegen.We gingen nu 
via “ Fort Vechten” en het Houtense bos 
met een korte stop daarin naar huis. Het 
weer liet ons toen in de steek,de lucht was 
helemaal donker geworden en met een 
paar km nog te gaan konden we het wel 
halen (dachten we). Als verzopen kat-
ten kwamen we bij het clubhuis aan. Met 
25 km op de teller hebben we weer een 
mooie middag gehad. Joke en Herman 
dank je wel,dat jullie de groep bij elkaar 
hielden. We dronken samen nog een 
afzakkertje waarna iedereen weer op huis 
aan ging. Bep en An.
Vrijdagmiddag 15 juni  “leek in het 
water te vallen” Ondanks de hele ochtend 
regen, waren er toch nog 19 recreanten 
naar het clubhuis gekomen. Arie en Johan 
zouden de lange route voorfietsen maar, 
gezien het “natte” weer en de gevolgen 
daarvan in het bos, werd besloten om in 
1 groep te gaan fietsen en dan rondom 

Houten te blijven. Het was om 13.00 uur 
droog, dus vol goede moed starten we 
via de Binnenweg met de bedoeling door 
het Houtense Bos te fietsen. Maar zo ver 
kwamen we niet.  Al na de stoplichten op 
de Kruisweg begon het weer te regenen. 
Het ging steeds harder, dus we besloten 
even te schuilen onder het viaduct van de 
Rondweg bij De Sloten. Verder zijn we niet 
gekomen. De regen werd steeds heftiger 
en na een klein kwartiertje besloten we 
regelrecht via De Sloten en De Akkers 
terug te gaan naar het clubhuis. Met exact 
4 km op de teller waren we weer terug. 
Er werd koffie en thee gezet en het was 
nog even gezellig.  Als we een uurtje later 
waren vertrokken was het beter afgelo-
pen, want rond twee uur hield de regen 
op. Een twaalftal recreanten besloot toen 
naar ’t Goy te fietsen, waar die middag de 
nieuwe tuin werd geopend bij Dagcentrum 
van Utrecht Oost (voor ouderen) in ‘t Goy. 
Dat was een goed besluit, want het weer 
klaarde op, het was gezellig druk op de 
locatie aan de Beusichemseweg en een 
mooie tuin om even door te lopen. Ook 
waren en hapjes en drankjes van RTV 
Utrecht. De zon ging schijnen en we had-
den nog een gezellig middag. Elly
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Juli
2 Freek de Poel T
5 Ton Diks T
5 Gertjan van Rhee T
6 Bas van Leesten T
9 Betty de Coo-Bos R
9 Jacco Kersbergen T
  10 Monika van Ierland T
11 Frank van Ramselaar T
12 Jan Berlang T
13 Chris Smith R
13 Gerard Huitsing T
14 Aris Willems T
15 Loes Smits R
16 Nico Knippers T
16 Jos Jongeling T
17 Rien van Es T
18 Gert-Jan Wenting T
19 Willy van Tessel R
21 Bert Kuitems T
21 Henk Draaijer T
22 Peter Verhallen T
22 Nico van Vulpen T
23 Leon Schutte T
23 Auke Johan Moor T
25 Truus Lensen-van de Lee R
25 Erik Beek T
28 Patrick Burger T
28 Gert Vernooij R
28 Hanneke Wttewaall T

30 René Janssen T
31 Corry Vernooij R
31 Paul Disse T

Augustus
1 Ronald Gorter T
2 Mike de Lijster T
2 rthur van Strien T
2 Eveline Schroen T
4 Martin de Haan T
5 Engelien van Schaijk T
8 G. Smid R
9 Tiemco Bolt T
11 Ans van den Dop R
12 Roy Zimberlin T
13 Corrie Jongerius R
14 Robert Smit T
15 Jannie Hennevelt T
15 Pim De Moed T
16 Frans Jansen T
17 Peter de Laat T
18 Gerda Vernooij R
18 Coby Slooten R
22 Leon Nieuwenhuijsen T
23 Martin Janmaat T
27 Just Schilder T
27 John van Beek T
30 Wouter Spoelstra T
30 Gerry Bijsterbosch R

Verjaardagen

Ereleden
Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking

Leden van verdienste
Roelie van de Blij Piet de Boer Ton Diks
Onno Flemming Jon Nellestijn Ad Nieuwenhuizen
Herman van Rooijen Harry van Wijk Bart van Wijngaarden



Wielertoerclub Houten ‘80

Toeragenda 2012
datum vertrek soort rit beschrijving / toerleiders

ma 25-jun 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit
ma 25-jun 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag

di 26-jun 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A:Jacco Goes B1:Bert de Koning B2:Pim de Moed C:Theo
Vernooij

wo 27-jun 09:30 ochtend koffierit woensdag koffierit 70 km

do 28-jun 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A:Remy Thijssen B1:Rick vd Kuil B2:Piet de Boer C:Frits
Hobelman

zo 01-jul 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit A 100km: Ad Nieuwenhuizen B1 90km:Frank v
Ierland B2:K Keuzenkamp C 70km:Peter Maarleveld

ma 02-jul 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag
ma 02-jul 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit

di 03-jul 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A:Geurt Breukink B1:Jan Berlang B2: Hans Schoolderman C:
Ruud vd Steeg

wo 04-jul 09:30 ochtend koffierit woensdag koffierit 70 km

do 05-jul 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep A:Harry van Wijk B1:Rich vd Kuil B2:Pim de Moed C:nb

zo 08-jul 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit A 100km:Jacco Goes B1 90km:Jeroen Piket
B2:Kees Keukamp C 70km:Jon Nellestijn

ma 09-jul 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit (zomervakantie 9 jul t/m 18 aug)
ma 09-jul 19:00 maandagavondtraining zomervakantie van 9 jul t/m 18 aug: Rit op maandagavond

di 10-jul 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

zomervakantie van 9 jul t/m 18 aug: kies onderling een
toerleider

wo 11-jul 09:30 ochtend koffierit zomervakantie 9 jul t/m 18 aug / de koffierit 70km

do 12-jul 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

zomervakantie van 9 jul t/m 18 aug: kies onderling een
toerleider

zo 15-jul 09:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit zomervakantie 9 jul t/m 18 aug: kies onderling een
toerleider

za 18-aug 08:00 Zomer ATB groep ATB Leyetocht Helvoirt met auto's: co�rdinatie Peter Broere
40 of 50 km

zo 19-aug 08:00 Diversen Standplaats Barcelonnette Fr o.l.v Micha�l Baken en Kees
Keuzenkamp

zo 19-aug 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Verlengde Mockingrit A: 130km Jan v Veldhuizen B1:120km
Harry Pol B2:Piet de Boer C: 100km nb

ma 20-aug 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag
ma 20-aug 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit

di 21-aug 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: Jaap Schuurman B1: Wibo van Run B2: Michael Pullens
C: Martijn Kamermans

wo 22-aug 09:30 ochtend koffierit Woensdag koffierit 70 km

do 23-aug 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: Ad Nieuwenhuizen B1:Fridolin vd Lecq B2: Frank v Ierland
C: nb

zo 26-aug 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit A 100km: nb B1 90km: Piet de Boer B2: nb C
75km: Maria Slootmaekers

ma 27-aug 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag
ma 27-aug 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit

di 28-aug 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: Jan v Veldhuizen B1: Bert de Koning B2: Pim de Moed C:
Wim Jongen

wo 29-aug 09:30 ochtend koffierit Woensdag koffierit 70 km

do 30-aug 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: Jacco Goes B1:Micha�l Baken B2:Harrie Pol C:Hans
Schoolderman

zo 02-sep 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit A 100km: Remy Thijssen B1 90km: Wibo van Run
B2:Kees Keuzenkamp C 75km:Peter Maarleveld

ma 03-sep 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit
ma 03-sep 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag

http://www.wtchouten.nl/php/print_kalender.php

1 van 2 24-06-12 21:24



39

De Fietsende Vlinder
nummer 118 – juli 2012

Activiteiten Recreanten 2e helft 2012 

Vertrek vanaf clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek ). Bij dagtocht 
mogelijk ‘s middags een korte rit te fietsen. Start 13.00 uur Bij midddagritten 
kan een korte (25/30km) en een langere afstand (35/40 km) worden ge-
fietst. Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een 
schema waarop kan worden ingetekend

dag datum rit no. vertrek bijzonderheden

vrijdag 22-jun 24 13.00 uur

zondag 24-jun 25 10.00 uur zondagochtendrit

vrijdag 29-jun 26 13.00 uur

vrijdag 06-jul 27 13.00 uur

maandag 09-jul 28 10.00 uur 1e rit senioren 
driedaagse

woensdag 11-jul 29 10.00 uur 2e rit sen.dried. 
(kersen)

vrijdag 13-jul 30 10.00 uur 3e rit sen.dried. 
(nazit)

13.00 
uur korte 
middagrit

vrijdag 20-jul 31 13.00 uur

vrijdag 27-jul 32 13.00 uur

zondag 29-jul 33 10.00 uur zondagochtendrit

vrijdag 03-aug 34 13.00 uur een groep, aansl.
barbecue

vrijdag 10-aug 35 10.00 uur 4e dagrit 13.00 
uur korte 
middagrit

vrijdag 17-aug 36 13.00 uur

vrijdag 24-aug 37 13.00 uur

zondag 26-aug 38 10.00 uur zondagochtendrit

vrijdag 31-aug 39 13.00 uur

vrijdag 07-sep 40 13.00 uur

vrijdag 14-sep 41 10.00 uur 5e dagrit 13.00 
uur korte 
middagrit

vrijdag 21-sep 42 13.00 uur

zaterdag 22-sep 43 13.00 uur Ride for the Hospice




