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De Fietsende Vlinder
nummer 119 – september 2012

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

Beheer
Ton Mulders 030-637749
beheer@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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32 jaar

Van de redactie

Veel kopij dus van ons weinig woor-
den. Veel leesplezier en een mooi 
naseizoen toegeswenst. 

Datum van de  inlevering van de ko-
pij voor blad 120 is 27 oktober.

Groet
Hans en Andrea

Van de voorzitter

Het zomerseizoen loopt al weer bijna 
ten einde. Iedereen is weer terug 
van vakantie, de trainingsritten zijn 
weer druk bezocht en standplaats 
Barcelonnette is ook al weer achter 
de rug. Nu nog de Teutotocht en dan 
zitten alle grote tochten er weer op. 
Toch heb ik de indruk dat dit jaar 
ook tijdens de zomervakantie flink is 
doorgefietst. Een teken van de ver-
grijzing dat steeds minder leden aan 
de schoolvakanties zijn gebonden?
Enfin, ook aan het bestuur is deze 
zomer niet ongemerkt voorbij gegaan.
Tijdens de vakantie heeft er een wis-
seling in het beheer van het clubhuis 
plaatsgevonden. Zoals jullie op de 
ledenpagina hebben kunnen lezen 
heeft Jon wegens gezondheidspro-
blemen het beheer helaas per direct 
moeten stoppen. Allereerst voor Jon 
heel vervelend en vanaf deze plaats 
zeer veel dank voor al die jaren 
van grote inzet voor de club. In Ton 
Mulders hebben we gelukkig een 
waardige opvolger voor het beheer 
gevonden.

Verder heeft in de vakantie bin-
nen de toercommissie een discussie 
plaatsgevonden over het verschil in 
rijstijl van jonge en oude A-rijders. 
Een logisch gevolg van het streven 
om meer jongeren binnen de club te 
krijgen en aan de club te binden. De 
“jeugd” heeft de behoefte de grenzen 

te verkennen, elkaar uit te dagen en 
een beetje met elkaar te kunnen dol-
len op de fiets. De “ouderen” hebben 
de behoefte aan een snelle én regel-
matige rijstijl in de A. Dat bleek in de 
praktijk niet goed met elkaar samen 
te gaan. Sommige oudere A-rijders 
zochten daarom de “veiligheid” op 
van de B, die daardoor ineens weer 
sneller begon te rijden dan menig B-
rijder lief was.
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De “jeugd” heeft inmiddels afgespro-
ken op dinsdag- en donderdagavond 
zelf een groepje op eigen initiatief te 
starten. Hiermee kunnen de A en B 
groepen weer op eigen tempo “sa-
men uit, samen thuis” rijden en is 
er toch binnen de vereniging ruimte 
voor de grensverkenningen van de 
“jeugd”.

En nu op naar het winterseizoen: 
spinnen, hardlopen en dromen over 
nieuw materiaal.  Om te beginnen op 
de BBQ na de najaarsrit op 23 sep-
tember. Tot dan.

Kees Keuzenkamp
De voorzitter 

Een helm helpt

Is een helm echt nodig? Mocht ie-
mand nog twijfel hebben, dan heeft 
het weekje standplaats Barcelonnette 
weer eens laten zien hoe nuttig, nee 
essentieel een helm kan zijn.

Er zijn in Barcelonnette twee ‘geval-
len’ fietsers geweest. Roy tijdens de 
afdaling van de Vars. Carbon wielen 
samen met draadbanden en latex 
binnenbandjes blijken tijdens een 
lange afdaling zo warm te worden dat 
je er spontaan een klapband van kan 
krijgen. Gevolg: een aantal schaaf-
wonden, verrekte spieren en……. een 
gebroken helm. .
Ikzelf was het tweede. Bij de afdaling 
van Super Sauze blijkbaar wat grind 
over het hoofd gezien. Gevolg: min-
stens zulke mooie schaafwonden als 
Roy en ... weer een gebroken helm. 
Beide keren heeft de helm de klap-
pen opgevangen die anders tot grote 
schade aan onze hoofden zou hebben 
geleid.  
  
Moraal van het verhaal: draag altijd 
een helm, het kan je de kop sparen. 

Kees Keuzenkamp en Roy van de We-
tering
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Fietsen in Valsugana

Afgelopen vakantie was ik met mijn 
gezin op vakantie Italië.
Na eerst 8 dagen vertoeft te hebben 
in het staatje San Marino, gingen 
we door naar de tweede camping in 
Levico, 25 km van Trento.
Levico ligt aan het Levicomeer met 
vlak daarnaast het Caldonazzomeer.
Het gebied heet Valsugana, bekend 
bij vele Nederlanders.

Een gebied waar je schitterend kunt 
wandelen, varen, waterskiën, raften, 
fietsen en mountainbiken.
Over dat laatste wilde ik met jullie 
mijn ervaringen delen.
Vlak bij onze camping Due Laghi zit 
een Nederlands stel: Bert Houtenbos 
en 
Tamara Veenendaal, die Trentino-
Sport runnen.
In juli 2011 heeft TrentinoSport het 
Bike Center Valsugana geopend aan 
de Via Claudia Augusta 27 in Levico 
Terme. 

Dat is op de doorgaande weg van 
Caldonazzo naar Levico. 
Zeg maar heel schuin tegenover de 
nieuwe ingang van Camping Due 
Laghi.

 
Zij organiseren in de zomermaanden 
fiets- en mountainbiketochten zowel 
binnen als buiten Valsugana. 
Hier kan je inschrijven voor moun-
tainbike- tochten onder hun begelei-
ding op elk niveau.
Met je eigen mountainbike zoals in 
mijn geval, of je huurt ze ter plekke.
Voor mij een mooie gelegenheid om 
eens extreem te gaan biken met 
supersteile afdalingen en moeilijke 
klimmetjes in het bijzijn van ervaren 
gidsen
De veelzijdigheid van het terrein is 
spectaculair en uitdagend, waarbij 
het de normaalste zaak is even je 
zadelpen helemaal te laten zakken op 
de zogenaamde downhill stand 

Tevens erg leuk om je ervaringen te 
delen met bikers uit andere landen.

Vlak bij ligt de Panarotta, 2002 meter 
hoog, de berg waar Eric Breukink in 
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1988 de giro verloor in de bergtijdrit.
Een mooie beklimming op de race-
fiets, maar ook offroad. 
Dat geld ook voor de Kaiserjagers-
trasse en de Passo del Manghen.
Ik heb erg genoten van deze prach-
tige omgeving als vakantievierder 
maar ook als biker.

Bij terugkomst gelijk maar even met 
Peter Broere de atb tocht van Hel-
voirt gereden. Goed georganiseerd 
onder prachtige omstandigheden en 
een hoge temperatuur 28 graden.
Een mooi begin voor een hopelijk 
prachtig atb seizoen!

Rick van de Kuil

*
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Start Looptraining

Ook dit jaar is er gedurende de herfst en 
winter weer looptraining op de dinsdag-
avond.  
Op dinsdag 25 september om 20:00 uur 
is de eerste training vanaf het clubhuis.
Het hardlopen is een uitstekende manier 
om gedurende de winter lekker buiten je 
conditie bij te houden en het kost maar 
weinig tijd! 
Afgelopen winter hadden we een leuke 
mix van jong en oud, dus trek je sport-
schoenen aan en kom ook mee lopen!

De training ziet er als volgt uit
• De eerst tien minuten wordt er rustig 

ingelopen om de spieren op te warmen, 
daarna rekken en strekken en een 
intervalloop. 

• De minder geoefende lopers gaan terug 
naar het clubhuis. 

• Met de geoefende lopers wordt vervol-
gens een duurloop van ongeveer een 
half uur gelopen.

• Het tempo van de groep is zodanig dat 
iedereen kan meekomen.

• 
Na afloop is er gelegenheid om het vocht-
tekort aan te vullen in ons clubhuis.

Graag wil ik iedereen uitnodigen om het 
eens te proberen!

Vanaf 25 september
Iedere Dinsdagavond Looptraining
Van 20:00 tot 21:00 uur

Remy Thijssen
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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!

Spinning bij Body Business

Voor het komende winterseizoen zijn 
de afspraken voor spinning bij Body 
Business weer gemaakt.
Per week staan er 25 spinning lessen 
op het programma. Net als vorig sei-
zoen worden er ook dit seizoen geen 
speciale WTC uren ingepland, maar 
ieder kiest zijn/haar eigen favoriete 
uurtje. Kijk voor het lesrooster op de 
website van Body Business. 

Het Body Business arrangement 
voor de WTC is als volgt
•  Half jaar winterabonnement van 

24-9 2012 t/m 31-3 2013. 
•  Eén keer per week spinnen kost 

€ 130,00.

•  Onbeperkt 
spinnen kost 
€ 193,05. 

•  Onbeperkt alle 
sporten kost 
€ 237,60.

•  De arrangementen zijn inclusief 
het gebruik van sauna en stoom-
bad.

•  Je kunt kiezen uit 25 spinning les-
sen per week, inclusief 10 lessen 
Virtual Cycling. 

•  Nieuwe leden betalen geen in-
schrijfgeld.

• Aanmelden en betalen doe je bij de 
balie van Body Business.

Groet en we zien elkaar binnenkort in 
de spinningzaal, Piet de Boer.
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Weekje Barcelonnette. 

Het wachten was op de mannen die vanaf het 
hotel, in Barcelonnette, langs onze camping 
zouden fietsen. We hadden verwacht dat ze al-
lemaal zouden afstappen, dat er een voorstel-
rondje zou plaatsvinden en dat we dan op pad 
zouden gaan. Echter, het ging (vals plat) naar 
beneden, de heren hadden er goed de vaart in 
en van stoppen was geen sprake. Dus na een 
‘kom op meiden, ze fietsen hard door’, geroepen 
door vader Jaap, sprongen wij op de fiets en 
zetten we de achtervolging in. 

‘Meiden, vinden jullie het leuk om deze zomer 
een weekje mee te fietsen met de club in Bar-
celonnette?’, aldus Jaap. Wij, Anne-Maartje en 
ik, hadden daar wel oren naar en zo gingen wij 
mee. Uiteraard op voorwaarde dat Jaap met de 
club zou meefietsen en wij, indien nodig, ons 
eigen fietsplan zouden uitvoeren.

Bij een eerste kleine stop vond dan toch het 
voorstelrondje plaats en werd de gang van 
zaken uitgelegd. ‘Vanaf hier gaan we wat meer 
klimmen, dus je kan hier terug, je kan mee 
naar het plaatsje waar we even gaan zitten en 
vanaf daar terug of je fietst helemaal mee’ en 
daarbij werd ook de stempelkaart tevoorschijn 
getoverd. 
Bij een zevental cols was er de mogelijkheid 
deze kaart te stempelen (of eigenlijk om een 
speldenprik door de kaart te laten zetten). Som-
migen van de groep, de stempelaars, hebben 
het stempelen de hele week kranig volgehou-
den, anderen raakten de kaart kwijt en de rest, 
de fietsers, vonden zo’n kaart niet nodig. 
De groep werd na de lunch wat kleiner, omdat 
er mensen waren die het de eerste dag rustig 
aan wilden doen en het stuk vals plat gelijk 
terug fietsten. De rest fietste verder door mooi 
landschap, steile stukjes en smalle afdalingen 
(zie voor precieze namen van weggetjes, ber-
gen en plaatsjes het programma.). Wij vonden 
het mooi om zo tussen en achter die mannen 
te fietsen en wisten zo ook de verhalen bij de 
namen en het gezicht te plaatsen. De eerste 
dag hadden we het voordeel dat de route langs 
onze camping liep. De volgende dagen mochten 
wij de eerste tien kilometer vals plat fietsen en 
ons dan bij de groep voegen. 

De tweede dag zijn we begonnen met het 
beklimmen van de Vars die, wat mij betreft, 
schappelijk begint, maar op het eind toch 
verdacht steil is. Wij sloegen de tweede beklim-
ming over en wilden door naar de col de St. 
Anne (-Maartje), maar het begon behoorlijk 
te regenen dus die hebben we ook maar laten 
schieten. 

Woensdag begonnen we met de Allos. Een berg 
van negentien kilometer met hier en daar wat 
meer vlakke stukken, en op het eind ook weer 
steil. Ik kwam daar als laatste boven en had  

 
 
onderweg het merendeel van de tijd vliegen 
om mij hen hangen, waar ik helemaal gek van 
werd. Dus ik kwam tierend en scheldend boven. 
Alsnog mijn excuses daarvoor. 
Er was de mogelijkheid om door te fietsen naar 
de col des Champs, maar uiteindelijk waren er 
maar zo’n zeven man die deze route kozen. De 
rest vloog de Allos af, beklom de 27 kilometer 
lange Cayolle om deze vervolgens waar af te 
dalen. Het nare van de Cayolle is dat als je 
denkt dat je er bent, dan moet je toch nog 
600 meter steil door fietsen. Op de terugweg 
hadden we weer heftige regen, en dan is het 
fijn dat het bij de camping droog is gebleven 
en dat daar de zon heerlijk schijnt. Op naar het 
zwembad dus!

Donderdag was voor de meesten een rustige 
dag, maar zo’n tien man begon aan de oor-
spronkelijk geplande route, waarbij een zestal 
terugkeerde na de lastige beklimming van de 
Pontis of na materiaalpech. 

Vrijdag moest iedereen mee, want we gingen de 
Bonette op. Aan de voet van de Bonette maakte 
ik een groepsfoto van alle heren en Anne-
Maartje en daar gingen we dan. Het begin fietst 
heerlijk, mijns inziens, maar dat einde is toch 
verrotte steil. Ook hier denk je dat je er bent, 
maar dan staan er mensen langs de weg te 
roepen dat je nog door moet fietsen. Dan denk 
je het einde in zicht te hebben, maar dan maak 
je nog twee keer een bocht. Als je dan eindelijk 
boven bent is het uitzicht prachtig en staat er 
ook een trotse vader te wachten, dus het is 
absoluut de moeite waard. 

In de avonden ging men eerst samen als groep 
dineren in het dorp, maar in de loop van de 
week werd de groep steeds meer verdeeld. Wij 
zijn een paar keer mee geweest wat erg leuk 
was. Tijdens deze momenten, en ook ‘s mid-
dags op het terras, ben ik meerdere malen een 
discussie gestart over de club en de indeling 
van de groepen, echter, dit haalde weinig uit. 
Wat ik wel kan aanraden is om toerleider te 
worden bij de C. Dan kun je 70 kilometer op 
kop rijden, met een draaiend groepje, en dan 
ben je echt wel moe als je thuis komt. 

Wij vonden het bijzonder leuk om mee te mo-
gen. De heren noemen zichzelf ouwe knarren, 
desalniettemin is het prima gezelschap om mee 
te fietsen. Anne-Maartje wist de meesten in 
de beklimming en afdaling goed bij te houden, 
dus maak de borst maar nat, want komend jaar 
gaat wel getraind worden. Dus bij dezen, ga 
volgend jaar mee en neem gerust je zoon of 
dochter mee, want het is absoluut geen straf. 

Hartelijk dank voor het organiseren van deze 
week en voor de sfeer en wellicht tot een keer-
tje op een dinsdag of donderdag.
Renske 
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Verslagen recreanten

Als we zo de verslagen van de diverse 
tochten lezen hebben we een mooie pe-
riode achter de rug. Uiteraard met af en 
toe een regenbuitje en een zondagrit die 
moest worden afgelast. 
Alleen in de week van de Senioren 
Driedaagse liet het weer ons in de steek. 
Hoewel we wel alle 3 de dagen hebben 
gefietst met zo’n 20 recreanten, heb-
ben we ook veel buien gehad. Vooral de 
vrijdag was raak. Maar iedereen heeft er 
toch plezier in gehad. 
De barbecue op 3 augustus was weer 
zeer goed geslaagd en ook de dagtocht 
op 10 augustus was prachtig. Allemaal 
weer hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
We gaan nu op naar september voor de 
laatste twee fietsmaanden. Iedereen veel 
plezier. Elly

Vrijdag 29 Juni 13.00 uur
Veel (totaal 38) enthousiaste fietsers 
waren naar het clubhuis gekomen.
Maar net voor de start regen! Na ong. 15 
min. werd het droog, en met de lange 

groep (22 mensen) op naar Groenekan 
waar al op ons was gerekend en de 
thee of koffie klaar stond. Het was een 
fijne middag met veel koek vanwege de 
jarigen. Met de zon en weinig wind had-
den we toch 40 km. op de teller. Bep en 
Greet
De overige 16 fietsten met Riet en Elly 
naar Nieuwegein, met een koffiestop bij 
Jack’s Grillhouse.
Vrijdagmiddag 6juli
In totaal 40 recreanten waren naar het 
clubhuis gekomen,Elly en Riet vertrokken 
voor de korte route met 14personen 26 
gingen met de lange (Gerad enTrees). 
We hebben veel geluk gehad! Mooi weer 
en geen drupje regen. De route ging als 
volgt: vanaf clubhuis naar het Oostrom-
dijkje Beverweerd,Jachtruslaan,Broekw
eg,Langbroekenweg,Sterkenburgerlaan, 
ra Gooierdijk naar Doorn. Bij Sandenburg 
hebben wij heerlijk buiten koffie gedron-
ken. Via de hoofdweg terug richting Drie-
bergen langs het bospad en camping Het 
Grote Bos naar de Arnhemse Bovenweg. 
Langs het kerkhof richting spooroverweg 
naar Odijk en het clubhuis. Met 40km op 
de teller. Trees en Gerard
Vrijdagmiddag 20 juli
Het weer zat aardig mee dus lekker om 
te fietsen. De lange route vertrok vanaf 
het clubhuis met 27 personen om er 
lekker tegen aan te gaan. Sjaan van 
Emmerik fietste deze keer mee voor, wat 
heel bijzonder was. We gingen over de 
koppeling via het Sandelhout zo naar de 
wetering en langs het kanaal, om over de 
Nieuwegeinse brug te gaan naar het Fort, 
waar we onze eerste stop hadden.Van-
daar gingen we verder over de Neder-
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eindse weg en langs de plas waar we een 
beetje rond cirkelden om uit te komen bij 
een afzetting van de weg, waar we even 
van de fiets gingen omdat het daar te 
gevaarlijk was. Daar werden we getrak-
teerd door Loes die jarig was geweest. 
We gingen verder naar IJsselstein waar 
we uitkwamen bij de Hollandse IJssel om 
langs het water te fietsen. Wat was het 
daar mooi.Het fietspad was helemaal op-
nieuw gerenoveerd en wij gingen er met 
de fietsclub voor het eerst weer langs. 
Het was de goudkust van IJsselstein met 
al die bloeiende bloemen.Vandaar ging 
de tocht verder naar Vreeswijk waar we 
bij “Poelzicht” buiten op het terras wat 
konden gebruiken of een ijsje konden 
eten aan de overkant. Ondertussen was 
het al wat later geworden en stapten we 
op de fiets om over de sluizen door Tull 
en ‘t Waal te gaan en het Elpad. Verder 
door Schalkwijk en het Wickenburgsepad 
waar veel te zien was.Vandaar gingen we 
langs het kanaal,over de hogebrug naar 
het clubhuis terug. Met 38 km op de teller 
was het weer een mooie middag .Sjaan 
van Emmerik en An Koot.
De korte route werd voorgefietst door 
Joop en Stien. Met z’n vijven fietsten ze 
via ’t Goy naar Schalkwijk voor een stop 
bij de onlangs geopende boomgaard 
“Kakelkers”. 
Vrijdagmiddag 27 juli
Wil Roos en Truus gingen met 32 mensen 
op pad. Het was bloedheet en dus ging 
het snel richting bos. Iedereen blij. We 
doen vaker deze rit en de koffiestop was 
heerlijk op het terras bij Klein Zwitser-
land. Door het bos weer terug. Deze rit 
was 40 km. Voor deze hitte was het ver 
genoeg! 

Groetjes van Wil Roos en Truus Lensen. 
Riet en Elly fietsten met 12 recreanten de 
korte route van totaal 30 km. Een rondje 
Houten met een stop bij het Rustpunt aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal.
Zondagochtend 29 juli
Op deze laatste zondag van de maand 
was weer een ochtendrit gepland. Om 
10.00 uur vertrokken Riet en Elly met 
12 recreanten via het Houtense Bos, 
Nieuwegein, langs de Beatrix Sluis en de 
Lekdijk naar Fort aan de Korte Uitweg 
(die voor ons een uurtje eerder open 
waren gegaan) voor onze koffiestop. Het 
was heerlijk weer om te fietsen. Via De 
Groene Weg , de 
Tetwijkseweg en de brug bij Schalkwijk 
naar het clubhuis. Met 32 km op de teller 
was iedereen zeer tevreden en ging, na 
een drankje, weer huiswaarts. Riet en Elly

Vrijdag 3 augustus: barbecue
‘ s Ochtends vanaf 9.30 uur was er al 
veel activiteit in het clubhuis. Opzetten 
van de tent, maken van salades e.d. De 
weersvoorspelling gaf regenbuien aan en 
inderdaad was er een fikse bui rond 10.30 
uur. Maar om 13.00 uur waren er 46 
recreanten die graag een tochtje wilden 
maken. Het was zonnig (en bleef zo de 
hele middag). In een groep (uiteraard wel 
in drieen verdeeld) vertrokken we, met 
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Riet en Elly als voorfietsters via ‘t Goy en 
het Amsterdam Rijnkanaal naar de grens 
van Wijk en via de Trechtweg terug naar 
Cothen. Door de boomgaard fietsten we 
naar de Florellenvijver, waar werd gestopt 
voor een pauze met drankje. Daarna 
via Werkhoven terug naar Houten. Rond 
16.00 uur waren we terug met ruim 30 
km op de teller.  
Van ’t Schip had inmiddels het vlees, 
sauzen en de barbecue gebracht (Tanneke 
was aanwezig om e.e.a. in ontvangst te 
nemen). Het was heerlijk warm buiten 
in de zon en daar werd dan ook van 
geprofiteerd. Stoelen en tafels werden 
buiten gezet en iedereen kon zijn portie 
vlees ophalen en van het buffet in de hal 
genieten van de diverse salades, sauzen 
enz. De barbecue werd afgesloten met 
een fruitcocktail. Daarna ging er weer een 
groep aan de slag om alles af te wassen 
en schoon te maken. Het was een zeer 
geslaagde middag. Allemaal hartelijk 
bedankt voor jullie bijdrage hieraan! Riet 
en Elly
Vrijdag 10 augustus Dagtocht 
Deze dag met ideaal fietsweer gingen we 
met 26 fietsliefhebbers van start voor 
een tocht naar de hei bij Hilversum. Via 
de Bilt en Bilthoven trokken we richting 
Maartensdijk, waar we op het terras van 
de Mauritshoeve konden koffiedrinken. 
Maar voor de heren kon dat niet zomaar, 
eerst moest een gescheurde binnenband 
worden geplakt, wat wonderwel is gelukt 
onder deskundige leiding van Gerrit. 
Dus een les: stap niet op de fiets met te 
zachte banden, want een put in de weg 
en een schok op de band kan heel verve-
lende gevolgen hebben! Na de koffie via 

bospaden naar de heide onder Hilversum. 
Daar wat rondgereden en genoten van de 
heidekleur. Aan de rand van de hei werd 
de lunch gebruikt. Deels zittend, deels 
staande. 
Daarna de terugroute door de bossen 
naar Hollandse Rading. Langs enkele 
alternatieve paden via Maartensdijk 
en Beukenburgerlaan naar Groenekan. 
Maar vóór we bij ons koffie/thee adres 
waren maakt één van onze dames nog 
een lelijke val, die wel wat schade, maar 
gelukkig geen blijvende, veroorzaakte. 
Nog goed afgelopen, zoals later bleek. We 
hielden de theepauze dit keer bij “Naast 
de Buren” in Groenekan. Hierna ging het 
via het Hogekampsepad weer richting de 
Bilt en vandaar langs de Uithof, Rhijnau-
wen, Marsdijk en Oud Wulven terug naar 
het clubhuis. Uit de reacties na afloop 
bleek wel dat we op een geslaagde tocht 
mogen terugzien Lida en Arie
’s Middags kwamen nog 21 recreanten 
voor de middagtocht van 30 km, die werd 
gereden o.l.v. Riet. 
Vrijdagmiddag 17 augustus middagrit 
door Culemborgs achterland.
Het weer: echt zomers 29 graden weinig 
wind en veel zon. 
Wij gingen voor de lange route met totaal 
28 fietsers, via Hollandsspoor richting 
Schalkwijk. Daarna via Tetwijkseweg, 
Groeneweg en Lekdijk naar het Culem-
borgse veer. Op de Lekdijk net na 10 
km was onze eerste tussenstop. Bij deze 
tussenstop werd Piet van Veen onwel. 
Arie van Prooijen en Johan Mulders 
hebben zich over hem ontfermd en zijn 
samen met hem terug gefietst en heb-
ben hem veilig thuis afgeleverd. Kitty 
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Jansen was inmiddels al terug gegaan 
naar huis,omdat het tempo toch iets te 
hoog lag. Na de hergroepering, we waren 
nu met 24 personen en Bart was nu 
mede voorfietser in plaats van Johan. In 
verband met het warme weer fietsten wij 
ook in een lager tempo. In Culemborg via 
Parallelweg-Oost langs het spoor richting 
Tricht. Op 3km van Tricht linksaf via de 
Hennesdijk (waar we onze 2e tussenstop 
hadden bij het Paard van Troje ) via de 
Bosjes richting Beusichem. Onderweg 
zagen we noch een boerderij met meer 
dan duizend scharrelkippen buiten lopen, 
aanleg recreatieplas, bos en een weids 
landschap. Onze koffiestop was pas om 
half vier bij het Veerhuis in Beusichem. 
Iets over vieren zijn we via de pont en ’t 
Goy naar ons clubhuis gefietst. Hier kwa-
men we tegen vijven aan met bijna 40 km 
op de teller. Arie
De korte route ging met 18 recreanten 
o.l.v. Riet en Elly een “rondje Houten” 
fietsen. De bedoeling was bij Down Under 
aan de Laagravense Plas een koffiestop 
te houden, maar daar was het zo druk 
gezien het mooie weer dat we doorreden 
naar het Rustpunt aan het Amsterdam 
Rijnkanaal. Daar had Hannie de stoelen 
en koffie enz. al klaar staan. Daarna langs 
het Amsterdam Rijnkanaal en Houten 
Zuid naar het clubhuis terug. 
Vrijdagmiddag 24 augustus
Een hoge opkomst door het mooi weer. 
Totaal 51 recreanten. Dat aantal werd aan 
het begin van het seizoen ook gehaald. 
Het was dan ook “super” fietsweer. 
Er waren geen voorrijders voor de lange 
route aangemeld, maar Truus en Wil be-
sloten een tocht naar Austerlitz te maken. 
27 Recreanten gingen met hen mee. Riet 

en Elly hadden al eerder aangekondigd 
dat we voor de korte route naar de “Prui-
mengaard” in Wijk bij Duurstede zouden 
fietsen. De overige 24 recreanten gingen 
met hen mee.

De Pruimengaard is een pruimenboom-
gaard, waar in de maand augustus allerlei 
kunst wordt tentoongesteld. Het was 
prachtig. We konden er nu zelfs koffie 
drinken. Elly
 
Zondagochtend 26 augustus stond weer 
de maandelijkse zondagrit op het pro-
gramma. Het weer was zo slecht dat we 
besloten deze rit af te gelasten. Riet en 
Elly
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Geef de pen door

Sjaan vroeg of ik in deze vorm mijzelf 
al eens had voorgesteld in ons club-
blad. En ja, dat is al weer wat jaar-
tjes geleden.
Nu, dan nog maar eens want sinds-
dien hebben wij weer vele nieuwe 
leden erbij. Zo nu weer even een 
kort verslag van mij. Ik ben Riet van 
Bijlevelt (echt met een T en niet met 
een D zoals velen denken maar dat 
terzijde) en al vanaf 1997 lid van de 
recreanten W.T.C.
Het eerste jaar dat ik lid was heb ik 
nog niet zoveel gefietst maar met 
het verstrijken der jaren is dit steeds 
meer geworden.

 
Mijn man is in 1995 overleden en dan 
moet je wat anders. Onze 4 kinderen 
waren allemaal uit huis en ook die 

hebben allen 2 kinderen, zo ben ik 
Oma van 6 kleindochters en 2 klein-
zoons. En de tuin aan de Odijkseweg 
(waar ik indertijd woonde) is dan 
opeens te groot en te zwaar voor mij 
alleen?
Want ook het fietsen met elkaar is 
erg gezellig en goed voor een mens 
dus toen langzaam aan ben ik gaan 
denken aan verhuizen. In 2001 ben 
ik naar het Oude Dorp verhuisd en 
daar woon ik nu met veel plezier en 
heb ik wat meer tijd voor andere 
dingen. Dit vul ik op met veel vrijwil-
ligerswerk. 
Ook dit doe ik nog steeds graag; 
het is een dankbaar werk. Zo ben 
ik ook steeds meer betrokken bij de 
organisatie van de activiteiten van 
onze club en op die manier al jaren 
lid van de recreantencommissie en 
waarnemend bestuurslid.   We orga-
niseren b.v. de midweek, barbecue, 
wintervergaderingen enz.  en ook 
voorfietsen is een onderdeel van deze 
activiteit. Zo gaan de weken heel snel 
en is het zo weer Vrijdag en mogen 
wij weer fietsen. Nu nog even vragen 
wie nu een stukje wil schrijven voor 
ons blad. Dit wordt Willy Tijssen, een 
recreantenlid dat dit jaar tot onze 
club is toegetreden.
Met fietsgroet: Riet
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Maratona dles Dolomites 
2012

Op 1 juli deed ik mee aan de Maratona 
dles Dolomites. Dit fietsevenement wordt 
sinds 1987 georganiseerd in Noord-Italië 
en is beroemd om zijn goede organisatie, 
geweldige sfeer en prachtige auto-vrije 
route. Behoorlijk wat WTC-ers gingen mij 
voor en voor hen zal het onderstaande een 
feest der herkenning zijn. Anderen hoop 
ik met het onderstaande wat sfeer te laten 
proeven. 

Als je je startbewijs gaat ophalen merk je 
het al, dit is een serieuze happening. Er 
is een promotiedorp, overal lopen wiel-
renners en -sters, tiptop verzorgd, vaak 
flanerend in club-trainingspak. Bij het 
startbewijs ontvang ik ook de vrolijke 2012 
editie van het Maratona-shirt. Da’s even 
slikken, ik pas er niet in. Mag het ruilen 
voor twee maten groter. Zo sta je weer met 
beide benen op de grond.

Ik slaap met mijn broer in een fijn hotel 
in San Cassiano. Bomvol fietsers. Veel 
Italianen met hun clubjes en/of gezinnen. 
De mannen aan de tafel naast onze vaste 
tafel maken indruk op mij. Eén ervan, 

hij heeft wat weg van Mario Cipollini, is 
zo’n heerlijke Italiaanse patser (gouden 
iPhone!). Hij schroomt niet om tussen de 
gangen door steevast een bord pasta te 
eten. De laatste eet hij op de koersdag om 
half vijf ‘s morgens. Ik doe met hem mee. 

Omdat ik voor het eerst meedoe start ik in 
het laatste startvak. Om zeven uur komt de 
meute (in totaal doen bijna 9000 mensen 
mee) in beweging. In het begin is het heel 
druk. Na de eerste beklimming (er zijn 
zeven serieuze beklimmingen waarvan er 
vijf boven de 2000 meter zijn) is het veld 
voldoende uit elkaar getrokken. Het is ge-
nieten. Van het landschap en van de sfeer.
Ondertussen observeer ik een aantal din-
gen. Met rood-wit-zwarte clubkleding val je 
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niet erg op, het is blijkbaar de mode. Ver-
der heeft de marketing-machine Pinarello 
haar werk goed gedaan, het wemelt ervan. 
En het valt me op dat weinig Italianen met 
Campagnolo garnituur rijden en dat beves-
tigt mijn vermoeden dat Campagnolo het 
moet hebben van snobs in de Angelsak-
sische wereld en Azië. En in Nederland, 
want ik behoor ook tot die groep. 
Grappig is ook hoe men het parcours 
succesvol schoon houdt: door van tijd 
tot tijd aan te geven dat je gedurende de 
komende 200 meter alles op de grond 
mag gooien wat je niet meer zo lief is, en 
daarna niet meer. Het werkt.

De eerste 55 kilometer met vier beklimmin-
gen vormen de zogenaamde Sella ronde, 
ook bekend bij skiërs. Sommige rijders 
houden het daarbij en hebben een prach-
tige dag. Maar de 106 en 138 kilometer-
rijders moeten door en doen de Passo 
Campolongo nog een keer en gaan dit 
keer bovenaan naar het oosten. De koers 
verandert van karakter, het wordt stiller 
om je heen en donkerder (bos). En je gaat 
enorm dalen. Zodanig lang dat je denkt: 
dat moet eens ophouden. Want je voelt op 
je klompen aan, ik moet dit allemaal weer 
omhoog. Ondertussen realiseer ik me dat 
ik nog een beetje door moet rijden ook 
om op tijd voor de doorkomst voor de 138 
kilometer-route te zijn. Dat lukt, met tien 
minuten speling. Dan volgt de beruchte 
Passo Giau. Veel over gehoord en alles 
blijkt waar. Hij is heel erg: 9,9 kilometer 
met 9,1% is, zeker als je al het een en 
ander achter de rug hebt, niet mis. Verder 
is het er deze dag dik boven de 30 graden 
en op een tunnel na herinner ik me geen 
schaduw. Afijn, bovenaan word je goed 

onthaald en kun je verder voor de laatste 
grote beklimming de Passo Valzarego/
Valparola. Die is nog iets langer dan de 
Giau, maar “slechts” 5,8% steil. Helaas 
voelen die inmiddels ook als 9,1%. Dan 
volgt er een prachtige lange afdaling en 
rijd ik door mijn dorp San Cassiano richting 
finish, aangemoedigd door mijn broer 
langs de route. Het laatste stukje gaat nog 
ietsje omhoog, dat had ik ’s morgens, toen 
ik daar ook reed, niet eens gemerkt. En 
aldus kwam ik niet veel voor de tijdslimiet 
(weer die tien minuten speling) over de 
finish.

 
Daar vindt nog een heel festijn met eten, 
drinken en huldigingen plaats en daarna 
fiets ik naar mijn dorp (omhoog!) en drink 
ik een biertje met mijn broer en clubgenoot 
Maarten Schimmel die al fris gedoucht is 
nadat hij een toptijd heeft neergezet. 

Het was een geweldige ervaring die Mara-
tona dles Dolomites, ik wil dit beslist nog 
eens doen. Leuker kon het eigenlijk niet, 
maar wel sneller...
Jeroen Piket
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Spinnen bij Piazza Sports 
deze winter

Veel clubleden spinnen elke winter. Dit is een 

leuke en sportieve manier om de winter net 

zo fit weer uit te komen als dat je er in ging 

en om aldus bijvoorbeeld te voorkomen dat 

de zwaartekracht vrij spel krijgt. Voor wie het 

niet kent: Spinning is een indoor fietstraining 

in groepsverband. Tijdens de 60 minuten 

durende les neemt de “instructor” jou mee 

in een trainingsrit waarbij je - met enige fan-

tasie - met de groep bergtoppen beklimt en 

waarbij pittige sprints worden uitgevochten. 

De opzwepende muziek en dito aanwijzingen 

zorgen ervoor dat je je helemaal kunt laten 

gaan.

Piazza Sports, shirtsponsor van de club, 

heeft dit jaar extra haar best gedaan met 

haar aanbod aan de WTC Houten-leden. Dat 

betekent als vanouds een royale korting op 

de normale tarieven. Daar komt dit jaar bij: 

geen inschrijfkosten voor nieuwe deelne-

mers, een retro Piazza Sports sporttas voor 

iedereen die zich voor 23 september inschrijft 

én, voor alle deelnemers, een InBody 

scan. Dat is een meting van o.a. spier- en 

vetmassa, vochtvolume en botmassa. Het 

onderzoek geeft een beeld van je BMI, je 

gezondheid en de mate van spierontwikke-

ling. Je krijgt een uitleg van de resultaten en 

een advies.  

 

Zie hieronder de details van het aanbod van 

Piazza Sports en de inschrijfprocedure.

• Eén keer per week spinnen kost € 150 voor 

26 lessen, ingaande 24 september 2012. 

Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2013 

worden ingehaald.  

Onbeperkt spinnen kost € 225 voor de peri-

ode 24 september 2012 tot 1 april 2013. 

• De arrangementen zijn inclusief het gebruik 

van sauna, het Turkse stoombad en de 

infraroodcabine. 

• Aanmelden doe je via de WTC-website bij 

“Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één 

keer per week of onbeperkt wilt spinnen.

• Als je je voor 23 september inschrijft krijg 

je een retro-model Piazza Sports sporttas 

cadeau.

• Vervolgens dien je het geheel vooraf te 

betalen aan de balie van Piazza Sports, 

uiterlijk op 8 oktober 2012.

• De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza 

komen hoeven dit jaar geen inschrijfgeld 

te betalen (normaal € 25). Voor het pasje 

moet wel gewoon € 10 borg worden be-

taald.

Op de donderdagavond staat Robin weer 

geprogrammeerd met lessen gericht op de 

serieuze én gezellige fietser. Maar ook bij de 

andere instructeurs is het heerlijk spinnen, op 

diverse niveaus. 

Houdt voor het lesrooster de website van 

Piazza Sports in de gaten. 

Wellicht tot ziens bij Piazza.

Jeroen Piket
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22 september: Fietstocht 
voor het hospice

Zaterdag 22 september wordt er 
een fietstocht georganiseerd in het 
kader van de Week van het Hospice. 
Deze Week is een initiatief van de 
serviceclubs van Houten om geld in 
te zamelen ter ondersteuning van 
het Hospice Kromme Rijnstreek. De 
fietstocht wordt uitgezet door WTC 
Houten’80. Er zijn vier afstanden: 
20, 40, 70 en 100 km. Alle tochten 
voeren door het landelijk gebied in 
de omgeving van Houten met zijn 
kenmerkende boomgaarden, rivier-
dijken, buitenplaatsen en kleinscha-
lige boerenbedrijven.
De 20 km is bedoeld als gezinstocht. 
Er is voor kinderen een fotopuzzel 
aan verbonden. De 40 km is voor 
volwassenen op een normale fiets. 
De 70 en 100 km zijn gericht op 
racefietsers. Onderweg zijn er pleis-
terplaatsen met toiletfaciliteiten.
De start is tussen 12.00 en 15.00 
uur. Voor de 100 km is de start tot 
13.00. De startplaats is het Clubhuis.
Het Hospice Kromme Rijnstreek ligt 
vlak bij ons clubgebouw en werd in 
maart 2011 geopend. Het hospice 
biedt ruimte aan mensen die hun 

laatste levensfase niet thuis kunnen 
of willen doorbrengen. Naast een 
medisch team van Zorgspectrum en 
2 coördinatoren zorgen circa 100 ge-
trainde vrijwilligers voor deze gasten. 
Voor informatie over het hospice, zie 
www.hospice-krommerijn.nl
De bijdrage voor de fietstocht is 
€ 6,-. Een gering bedrag en je krijgt 
er van alles voor zoals een mooie 
route, routekaarten en een versna-
pering onderweg. De tochten zijn 
volledig uitgepijld. Je kunt als fietser 
gewoon de bordjes volgen en voor 
de zekerheid ontvang je ook nog een 
route op papier. Indien gewenst kun 
je de route downloaden voor je fiets-
gps.

En nu nog zorgen dat er heel veel 
mensen aan meedoen. Jullie zijn van 
harte uitgenodigd om zelf mee te 
doen, maar vooral ook om te zorgen 
dat jullie familie, vrienden, collega’s, 
buren, etc. mee gaan doen. 

Voor vragen kun je terecht bij Ton 
Mulders en Martijn Kamermans
Voor het programma van de Week 
van het Hospice 2012, kijk op
www.weekvanhethospice.nl 



28

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

Standplaats Barcelonnette  

Dit jaar was de standplaats van WTC Hou-
ten in Barcelonnette, een klein plaatsje 
in de zuidelijke Alpen. Michael Baken en 
Keus Keuzenkamp hadden zich belast 
met de organisatie. Een groep van 19 
personen reisde af, inclusief twee gasten, 
twee dochters van Jaap Schuurman. De 
organisatie had de dagtochten zeer knap 
uitgezet. Elke dag was er keuze mogelijk, 
je kon een korte rit maken, een middel-
lange rit of een zware rit. Soms moest je 
daar tevoren wel over nadenken, want 
het kon voorkomen dat je geen keuze 
meer had als je te lang doorfietste en dan 
moest je maar zien hoe je via de lange 
weg terugkwam.
Als attractie was er een stempelkaart van 
de plaatselijke VVV. Op zeven cols * kon 
je een “prikje” halen voor het “Brevet des 
7 cols Ubayen”. (zie einde verhaal)

Dag 0 Barcelonnette ligt niet om de 
hoek. Het is een rit van 1150 km. waar-
van de laatste 180 over binnenwegen. Het 
meest opvallend vond ik de tientallen ooi-
evaars die bij het krieken van de dag op 
de lantaarnpalen van de A27 stonden ter 
hoogte van Lexmond. Kennelijk behoefte 
aan warme voeten. Tegen 18.00 uur 
waren we bij ons Hotel Azteca dat dankzij 
ons geheel was volgeboekt.
De twee dochters van Jaap, Renske (23) 
en Anne Maartje (19) hebben de ogen uit-
gekeken bij de collectie oude mannen van 
WTC Houten en hebben beloofd daar nog 
een stukje over te schrijven voor het club-
blad. Voor mij was de confrontatie met de 
jonge dames (en enkele jonge mannelijke 
leden) vrij ontluisterend. Voor je zelf heb 

je het gevoel dat je beter rijdt dan ooit, 
maar je wordt aan alle kanten weggere-
den. De kracht van de jeugd. Toen ik lang 
geleden nog jong was werd ik door een 
kennis gebeld of ik de volgende dag mee 
wou rijden in Luik-Bastenaken-Luik. Dat 
leek me wel leuk dus de volgende dag 
vroeg op pad, totaal ongeoefend, en 220 
km. rijden. Geen probleem. Dat zou me 
nu niet meer lukken. Dankzij de jonge le-
den van WTC Houten krijg je een heldere 
blik op de ‘grijze kolk’.

Dag 1 Rustig infietsen over een brede 
weg, vals plat mee. Tot mijn schrik werd 
ik ingehaald door twee meisjes die erg 
hard reden. Het bleken de boven reeds 
vermelde dochters van Jaap Schuurman 
te zijn. Na kennisgemaakt te hebben 
begonnen we aan de twee klimmetjes 
van de dag. De gehele tocht was 95 km. 
lang, 1820 hoogtemeters. Dat viel dus 
mee maar het was wel erg warm, bijna 40 
graden. 

Na elke rit was er rond 7 uur een bijeen-
komst met een evaluatie van de afgelegde 
rit en informatie over de rit van morgen. 
Michael en Kees waren de eerste avond 
vermomd als Mexicaanse edellieden. Met 
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name de grote sombrero’s leidden ertoe 
dat zij nauwelijks werden herkend. Zij 
hadden zich goed ingelezen en werk-
ten, voorafgaand aan  de huishoudelijke 
mededelingen, aan de algemene ontwik-
keling van de WTC-ers. Michael gaf een 
fraaie voordracht over Barcelonnette. Hij 
schetste hoe een aantal aan lager wal 
geraakte inwoners van het stadje naar 
Mexico emigreerden om daar hun geluk 
te beproeven in de verbouw en handel 
in mais, zijde en andere zaken. Een deel 
van deze gelukzoekers werd steenrijk 
en kwam later terug naar Barcelonnette 
om daar vakantiehuizen te bouwen. De 
meeste zijn nog intact en de WTC-ers 
zochten dagelijks, met succes, naar over-
blijfselen uit deze Mexicaanse periode. 
Ook het interieur van het hotel Azteca 
waar wij verbleven was geheel origineel 
en afkomstig uit Mexico, zo vertelde de 
eigenaresse met haar hand op haar hart.
s’Avonds naar restaurant Boccacino waar 
Kees en Michael voor de eerste  dagen 
hadden gereserveerd. Lekker en naar Ne-
derlandse maatstaven redelijk geprijsd

Dag 2 103 km., 2350 hoogtemeters. 
De beklimming van de Col de Vars was 
nog redelijk te doen want we waren wat 
vroeger weggegaan om nog enige koelte 
te hebben. De Majasset bleek vervol-
gens een gemakkelijke en mooie klim. 
Hierna begon het te regenen. Het regende 
vrijwel iedere middag, met donder en 
bliksem. Dat bleek normaal. Ik had me 
er al over verbaasd dat het landschap zo 
groen was. In veel Franse streken is het 
gras eind augustus geel en bruin maar 
rond Barcelonnette is het groen, dankzij 
de overvloedige regen. We beklommen de 

Col de St. Anne in lichte regen. Steil maar 
niet zo lang. De meeste WTC-ers waren 
toen overigens al weer in hun bedje in het 
hotel. De Tour wordt in bed gewonnen. 
Roy van de Wetering was in de afdaling 
van de Vars gevallen na een klapband 
voor. Het viel gelukkig mee, schaafwon-
den en een pijnlijke heup. Ook mocht hij 
een nieuwe helm gaan kopen. Hij gedroeg 
zich als een man (weinig klagen en veel 
aandacht vragen) en reed alle dagen 
door. Verder onheil is ons tijdens de week 
bespaard gebleven.

s’Avonds vertelde Kees over de geologie 
van de streek. Kees bleek een studiestage 
in Barcelonnette te hebben doorgebracht. 
Hij heeft fysische geografie gestudeerd 
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en trachtte de beginselen op ons over te 
brengen. Ooit botsten Afrika en Europa 
tegen elkaar. Een zeebodem, veel groter 
dan de huidige Middellandse Zee, werd 
opgetild en in de buurt van Barcelon-
nette neergelegd. Daarbovenop legden de 
oerkrachten een stuk Afrikaanse bodem. 
Voor de ongeletterden leek dit een fabel, 
maar toen we drie dagen later op de Cime 
de la Bonette werden ingehaald door een 
ploeg Afrikaanse wielrenners moesten we 
vaststellen dat Kees waarschijnlijk toch 
gelijk had.

Dag 3 Een mooie route met de beklim-
ming van de Allos in zuidelijke richting, 
dan oostwaarts over de Champs en 
vervolgens noordwaarts over de Cayolle. 
Smalle wegen, prachtige rivierbeddingen 
en veel groen. De meeste deelnemers 
reden de Allos op en aan dezelfde kant 
weer af om daarna de Cayolle van de an-
dere kant te nemen. De sterken reden de 
hele tocht van 126 km. met drie cols en in 
totaal 3600 hoogtemeters.

Tijdens de (de)briefing  verhaalde Kees 
over de versterkingen die in de loop der 
eeuwen zijn aangelegd door de Franse ko-
ningen om de perfide Italianen buiten hun 
grondgebied te houden. Inderdaad zagen 

wij vele bunkers en geschutskoepels van 
waaruit de Italianen de lust om Frankrijk 
binnen te trekken kon worden ontnomen. 
Mussolini heeft het in de Tweede Wereld-
oorlog geprobeerd maar ook dat was geen 
succes.

Dag 4 Geurt Breukink consulteerde s 
morgens de ploegarts vanwege een raar 
gevoel in de benen. Het leek de ploegarts 
(dat ben ik) noodzakelijk om een rust-
dag in te gelasten. Wij hebben de Cime 
de la Bonette per auto verkend en zijn 
toen doorgereden naar Nice. Daar heeft 
het zoute water van de Middellandse Zee 
ons goed gedaan. Over de tocht zelf kan 
ik dus niet veel zeggen, behalve dat de 
allersterksten wederom een zware dag 
hadden: 125 km. en 2700 hoogtemeters.

Dag 5 Dit vond ik de mooiste dag met de 
beklimming van de Cime de la Bonette, 
de hoogste geplaveide weg van Europa. 
Dit kan je met een korreltje zout nemen. 
De pas is op 2700 meter maar de lokale 
bevolking heeft nog een klein, geniepig 
steil lusje aangelegd om tot de eretitel 
“hoogste geplaveide weg” te komen. We 
keken een beetje op tegen deze klim 
“Hors Catégorie” in de Tour de France. 
Maar ja: wat is Hors Catégorie? En is de 
Cime de la Bonette wel Hors Catégorie? 

Historie: In 1933 werd in de Tour de 
France een classificatie van beklimmingen 
ingevoerd. Er was er maar één: het was 
een berg of het was geen berg. Was het 
een berg dan kreeg de eerste die de top 
passeerde  10 punten, de tweede negen 
etc. Na de Tweede Wereldoorlog, in de 
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Tour  de France van 1947, werden de ber-
gen verdeeld in twee categorieën. De ber-
gen van de eerste categorie leverden 10 
punten op voor de eerste renner, maar de 
bergen van de tweede categorie slechts 5 
punten voor de eerste renner. Al twee jaar 
later, in 1949, werd de derde categorie 
toegevoegd, waarbij de eerste doorkomst 
drie punten opleverde. In 1962 werd de 
vierde categorie toegevoegd. Het aantal 
punten per categorie varieerde over de 
jaren. Ten slotte werd in 1979 de Hors 
Catégorie (Buitencategorie) toegevoegd. 
Dit leek beter dan een vijfde categorie toe 
te voegen en bergen uit de eerste catego-
rie etc. te laten degraderen.

Wat de Cime de la Bonette betreft : Deze 
is Hors Catégorie. In 2008 werd deze col 
voor het laatst in de Tour de France be-
klommen. Als eerste kwam de Australiër 
John-Lee Augustyn boven. Echter, in de 
afdaling kwam hij in een haarspeldbocht 
ten val. Wegens heupproblemen, moge-
lijk na deze val, rijdt hij nu niet meer. De 
WTC-renners namen de haarspelden vlek-
keloos en in grootse stijl zodat er geen 
tijdelijk of blijvend letsel opgetreden is. 

Dag 6 Geurt, Sidney en ik naar huis; 
Theo en Leon ook. Het wordt een afval-
race. De harde kern heeft de hellingen 
naar de ski-oorden Super Sauze (1400 
m), 575hm,  en Pra-Loup (1630 m) 500 
hm, beklommen als toetje van een prach-
tige klimweek. Pra-Loup was finishplaats 
van een bergetappe in de Tour de France 
van 1980, gewonnen door onze Joop.
Kees ging nog onderuit op los grind op 
de weg; dat koste hem een nieuwe helm, 
maar heeft toch die dag zijn volle stem-

pelkaart van de zeven cols* bij de VVV 
kunnen verzilveren met een heus diplo-
ma; het “Brevet des 7 cols Ubayen”  

We kijken terug op een schitterende 
’Standplaats Barcelonette’ met mooie 
tochten. Dank aan Michael Baken en Kees 
Keuzenkamp die de week “voor elk wat 
wils” hadden opgezet. Bij het dagelijkse 
‘onderwijsmoment’ van de organisatoren 
hebben we ook nog veel kennis opgedaan 
over de historie en geologie van Barcelo-
nette. Ik hoop dat zij volgend jaar weer 
zoiets moois bedenken!
Voor Hors Catégorie zie: http://
en.wikipedia.org/wiki/Hors_
cat%C3%A9gorie
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Van de Toercommissie 

De zomervakantie is voor de meesten 
van ons alweer voorbij en langzaam 
kijken we weer richting het winter-
seizoen. Hoewel het lijkt dat het niet 
zo’n mooi jaar was qua weer als vorig 
jaar is er met name op de dinsdag-
avonden volgens de statistieken toch 
een hogere opkomst geweest als 
vorig jaar. Het mountainbiken is dit 
jaar wel significant minder geweest 
als vorig jaar, maar dat kan komend 
winterseizoen weer prima ingehaald 
worden.
Voor het winterseizoen begint heb-
ben we echter nog een aantal mooie 
vooruitzichten op de kalender staan. 
Zo is tijdens de verspreiding van 
dit clubblad een deel van de club in 
gevecht tegen de wind in Friesland 
tijdens de Teutotocht.
Zaterdag 22 september wordt de 
Ride voor de Hospice weer georgani-
seerd zoals vorig jaar, maar dit jaar 
met de 100 km route als extra af-
stand. Meer informatie hierover vind 
je op de website.
Zondag 23 september hebben we de 
afsluitende rit van het zomerseizoen, 
het vaste concept wordt gevolgd 
zoals andere jaren met afsluitend 
een heerlijke barbecue, hopen op een 
beetje zonneschijn dus. Donderdag 
13september is de laatste reguliere 
avondrit. 

Het winterprogramma is ook weer in 
de maak, met dank aan de vrijwillige 
inzet van een aantal clubleden die 
ons ook in de winter actief bezig wil-

len houden zodat we fit uit de winter 
kunnen komen.
Zo zal er op de weg gefietst blijven 
worden zolang het weer het toelaat 
op:
Woensdagochtend koffieritten om 
10:00 uur
Zondagochtend 10:00 uur tot on-
geveer 12:00 uur de ritten met een 
kruissnelheid van ca. 28 km/h onder 
leiding van Piet Moolhuizen 
Zondagochtend 09:30 uur de ritten 
op B niveau, geen vaste toerleider, 
dus onderling regelen waar de rit 
heen gaat.
MTB op zondagmorgen: Op de 
website zal een kalender worden 
gepubliceerd met de te rijden ritten, 
toerleiders en afstanden. Enkele rit-
ten worden elders verreden om ook 
eens ander terrein te kunnen proe-
ven. Omdat we tegemoet komen aan 
verzoeken tot iets later vertrek, is er 
verschil in vetrektijden tussen eigen 
ritten vanuit het clubhuis en ritten el-
ders. Redenen om de kalender goed 
te volgen! 
Er zijn twee niveaus: A en B, die bij 
eventueel lage opkomst samen kun-
nen rijden. Dus: samen uit samen 
thuis.
Hardlopen vanaf 25 september olv 
Remy Thijssen op dinsdagavond. 
Vertrek vanuit het clubhuis om 20:00 
uur
Spinning: Jeroen Piket en Piet de 
Boer hebben weer een mooi aanbod 
geregeld bij Piazza Sports en Body 
Business.
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Elders in dit blad vond je meer infor-
matie over de diverse winteractivitei-
ten door de organisatoren.

Voor 2013 zijn we al druk bezig met 
de voorbereidingen. Er is al een initi-
atief voor het clubweekend waar nu 
hard aan de plannen wordt gewerkt 
door een paar clubleden. Hierover 
volgt later meer informatie, maar het 
belooft wederom een mooi en uitda-
gend fietsweekend te worden.

We zijn wel nog op zoek naar men-
sen die graag de standplaats willen 
organiseren, Kees en Michael willen 
het stokje graag overdragen na de 
succesvolle week. Dus heb je een 
idee voor een standplaats dan verne-
men we het graag…

Teuto 2012

Nog een week en dan is het zover 
dan zal de Teuto 2012 worden gere-
den.
De groep deelnemers bestaat uit 
onderstaande personen.

Tom Verkuijl, Remy Thijssen
Ruud Elemans, John van Beek
Gerard Huitsing, Michael Pullens
Frans Gijsbers, Frank van Ierland
Wibo van Run, Leon van Iersel
Richard Seys, Ronald van Rijnsoever
Servj Somers, Harry Pronk, Har-
rie Pol, Gerard van Mourik, Martin 
de Haan, Henk van der Kuil, Piet 
Moolhuijsen, Rina Roelfs, Martijn 
Kamermans, Monika van Ierland, Jan 
Koster, Tiemco de Bolt

Helaas kan ik vanwege fysieke pro-
blemen niet deelnemen.
Gelukkig is Tom er nog en die zal dan 
ook de groep B rijders op sleeptouw 
nemen. Martijn doet dat bij de groep 
C rijders.
Het is ons niet gelukt om een volg-
auto te regelen voor beide groepen.
Dat betekent dat alle bagage in één 
auto mee moet. Die auto volgt de  C 
groep en wordt ook door één van hen 
bestuurd. Wij verzoeken dan ook om 
de bagagetassen zo klein mogelijk te 
houden.

Gedurende de fietsdagen zal er ge-
stopt worden bij cafés of restaurants 
waar een hapje genomen zal worden.
Het is verstandig om voor alle dagen 
voldoende reepjes e.d bij je te heb-
ben. Zorg voor een fiets in optimale 
conditie en natuurlijk de nodige 
reserve bandjes.

We verzamelen om 08.30 uur bij het 
clubhuis en het vertrek zal om 09.00 
uur zijn. Jan van Veldhuizen
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Luzenac en Tourmalet

Vakantiedoel werd Pyreneeën dit jaar. 
Corsica en IJsland vielen als opties 
af. Reden om ook mijn fiets mee te 
nemen naar de Pyreneeën en een of 
twee colletjes te doen. Op de cam-
ping Millefleurs zaten we toevallig 
ook nog dicht bij Foix, een van de 
finishplaatsen van de Tour de France. 
Mijn bedoeling was om de Tourmalet 
te beklimmen. Iedereen weet zo’n 
beetje waar deze hoogste Pyreneeën-
berg (2115 m.) ligt en dat hoeft geen 
toelichting. Piet de Boer zei me nog 
dat ik wel een dag met mooi weer 
moest uitzoeken. Maar ja, we weten 
ook dat het weer in de Pyreneeën erg 
kan wisselen.
In de eerste week zouden we ook 

naar de talkmijn in Luzenac gaan. 
Een “carrière” die op 1800 meter 
hoogte ligt, een kleine 10 kilometer 
van Ax Le Therme. Nora werkt met 
speksteen en spekstenen zijn o.a. 
afvalproducten van de talkproduc-
tie. Vandaar dat we in ieder geval 
dat moesten doen, alleen al om haar 
voorraad spekstenen aan te vullen.  
Ik bedacht dat ik daar ook wel naar 
boven zou kunnen fietsen als voor-
bereiding op de Tourmalet. Omdat 
Luzenac op 450 meter hoogte ligt 
betekent dit ook een stevige klim van 
een kleine 1400(?0 hoogtemeters en 
qua zwaarte en lengte van de klim 
vergelijkbaar met de Alpe d’Huez, ze-
ker als je de temperatuur van die dag 
(tegen de 30 °C) meerekent. In één 



35

De Fietsende Vlinder
nummer 119 – september 2012

uur en twintig minuten was ik boven, 
net op tijd om mee te kunnen doen 
met de excursie.
Voor de Tourmalet moesten we eerst 
ruim 150 km met de auto en om 
vervolgens de berg op te gaan leek 
mij niet zo’n geweldig idee. Niet 
getreurd, Lourdes ligt in de buurt. We 
maken er een tweedaagse van. Eerst 
naar Lourdes en de volgende dag 
vanuit Luz St Saveur de Tourmalet 
op.
Waarom wilde ik de Tourmalet op? 
Ten eerste had ik die nog nooit 
gedaan en ten tweede, was ik twee 
keer uitgeloot om mee te doen aan 
de Alpe d’Huzes dit jaar. De Fransen 
gebruiken de Tourmalet als hun “Alpe 
d’Huzes” project tegen kanker dat 
toepasselijk “Tourmalutte” als naam 
heeft meegekregen. De Mont Ven-
toux, de Belgische variant op de Alpe 
d’Huzes tenslotte had ik al gedaan in 
2009. …………Ja, klopt, ik heb iets met 
kanker of liever gezegd tegen kanker. 
Ik werk ook niet voor niets als niet-
betaalde professional in de terminale 
thuiszorg. 
Om kwart voor negen ging ik in de 
mist van start in Luz St Saveur en 
begon aan de bijna 20 km. lange klim 
naar boven. Een fijne mistregen deed 
mij er toe besluiten om mijn licht 
maar aan te doen en maar hopen 
dat de mist van voorbijgaande aard 
was. Met wisselende hellingsgemid-
delden  tussen 6% – 10% ging ik 
gestaag naar boven in de wetenschap 

dat mijn lief mij in de auto achter 
op zou komen en ja hoor……….., na 5 
kilometer al kwam zij mij voorbij met 
de auto en de vraag of het goed ging. 
“Uitstekend” was mijn antwoord. 
Maar ik had ook goede virtuele on-
dersteuning. Net zoals ik bij de Alpe 
d’Huzes in 2010 mijn vader en mijn 
opa zaliger gevraagd had om mij af 
en toe een duwtje in de rug te geven, 
zo vroeg ik dat ook nu weer. Je mag 
er van denken wat je wilt, maar dat 
laatste vroeg ik ook aan Marian His-
sink, omdat ik graag voor haar en ter 
nagedachtenis aan haar de Alpe d’ 
Huez was opgegaan begin juni.
In twee uurtjes was ik boven en we 
zaten boven de wolken met heel mooi 
weer. Dat gaf een prachtig uitzicht, 
getuige de fotootjes. Na koffie en een 
“maillot jaune”  gekocht te hebben 
besloot ik om vanwege de mist en 
het daarbij te lopen risico niet naar 
beneden te fietsen, maar gewoon in 
de auto en terug naar de camping.

Jan Koster
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Toeragenda 2012
datum vertrek soort rit beschrijving / toerleiders

ma 03-sep 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag

di 04-sep 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: nb B1: Jan Berlang B2: Geurt Breukink C:Ad
Nieuwenhuizen

wo 05-sep 09:30 ochtend koffierit Woensdag koffierit 70 km

do 06-sep 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: Jaap Schuurman B1:Frans Gijsbers B2: Jeroen Piket
C:Pim de Moed

vr 07-sep 08:00 Diversen Teutotocht Friesland o.l.v. Jan v Veldhuizen, Tom Verkuyl en
Martijn Kamermans

zo 09-sep 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit A/B/C onderling regelen
ma 10-sep 19:00 maandagavondtraining Rit op maandag
ma 10-sep 19:00 Zomer ATB groep ATB trainingsrit laatste zomer ATB-rit

di 11-sep 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A:Remy Thijssen B1: Rick vd Kuil B2:Bert de Koning C: Wim
Jongen

wo 12-sep 09:30 ochtend koffierit Woensdag koffierit 70 km

do 13-sep 19:00 avondtraining A-, B- en C-
groep

A: Jan v Veldhuizen B1: Fridolin vd Lecq B2:Harrie Pol C:Cor
de Boer

za 15-sep 08:00 Diversen ATB Mergelheuvelland 2daagse o.l.v. Peter Broere

zo 16-sep 08:30 Toerrit A-, B- en C-groep Mockingrit A 100km:Ad Nieuwenhuizen B1 90km: nb
B2:Wibo van Run C 75km: Peter Maarleveld

wo 19-sep 09:30 ochtend koffierit Woensdag koffierit 70 km
za 22-sep 13:00 Diversen Ride for the Hospice

zo 23-sep 09:00 Toerrit A-, B- en C-groep Herfstrit A/B1 80km:Frank v Ierland A/B2 80km:Michael
Pullens C 65km:

wo 26-sep 09:30 ochtend koffierit Woensdag koffierit 70 km

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

1 van 1 03-09-12 10:16

Nieuwe leden
Robin Horeman T 21.07.1966 Duinmeer 82 3994 HB Houten

Eline Veder T 08.03.1979 Duinmeer 82 3994 HB Houten

Jelle Hoogendoorn T 02.09.1982 Esdoornstraat 32 3551 AH Utrecht

Martin van Ierland T 02.05.1983 Trans 7 3512 JJ Utrecht

Johan Strengholt T 17.12.1950 Kantmos 18 3994 KJ Houten

Richard Ravensbergen T 12.03.1969 Rijfveld 32 3993 SN Houten

Margo van Beest T 25.06.1953 van Riemsdijkgaarde 65 3981 XH Bunnik

Theo van Beest T 28.12.1953 van Riemsdijkgaarde 65 3981 XH Bunnik

Opzeggingen
· Balt Delhaas
· Paul Pankras
· Annemarie aan de Stegge
· Piet Folkers (miv 01.01.2013)




