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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Van de redactie
Bedankt voor alle bijdragen aan ons clubblad. Ik
was nog even ongerust dat
er te weinig kopij zou zijn
maar opeens kwam alles
los. In dit nummer is er
aandacht voor een zonnige toekomst, de grote
najaarsschoonmaak, bergbeklimmen en schaatsen!
Veel leesplezier toegewenst.
Datum van de inlevering
van de kopij voor blad 121
is 8 december.
Groet
Hans en Andrea

Van de voorzitter
De vereniging (WTC
Houten) is een stabiele
organisatie, is financieel
gezond en heeft een bloeiend sociaal verband met
veel activiteiten. De club
ziet de toekomst zonnig
tegemoet en heeft dan ook
geen behoefte aan verdere
ondersteuning. (Verenigingmonitor Houten 2011)
Sportpunt Houten heeft
onlangs een vergelijkende
studie gepubliceerd over de
sportclubs in Houten: de
Verenigingmonitor Houten

2011. Door deze studie zie
je dat een aantal dingen
die wij zo gewoon vinden
blijkbaar afwijken van het
algemene beeld van sportclubs in Houten. Enkele
voorbeelden:
• Binnen de vereniging
worden verschillende
takken van sport beoefend (toerfietsen, ATB,
stadsfietsen), iets wat bij
weinig verenigingen in
Houten voorkomt.
• In tegenstelling tot wat
veel mensen denken is
de vereniging een actieve, grote, gezonde en
professionele vereniging
die veel activiteiten voor
haar leden organiseert,
maar zich ook inzet voor
goede doelen.
• Daarnaast neemt de club
duidelijke standpunten
in met betrekking tot de
veiligheid van de leden,
iets wat geen enkele andere vereniging doet.
• Ook het aantal vrijwilligers is hoger dan
gemiddeld bij de club,
waarschijnlijk omdat
vrijwilligers en de sfeer
en cultuur binnen de
vereniging belangrijke
speerpunten zijn.
Al met al mooie conclusies die samen de cultuur
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van onze fietsclub maken.
Een vereniging die vooral
bestaat uit de activiteiten van leden voor leden.
In de bespreking met
Sportpunt Houten kwam
nog naar voren dat bij de
toerfietsers niemand achter
de bar staat en iedereen
blijkbaar spontaan zijn
eigen barrekening betaalt.
Voor andere verengingen
is zoiets onbestaanbaar.
En die hebben vervolgens
problemen met het draaien
van vijwilligersroosters
voor de bardienst. Wat mij
betreft is dit principe van
samen werken op basis van
onderling vertrouwen een
eigenschap van de vereniging om te koesteren.
Is er dan echt niets meer
te verbeteren? Jawel! Voor
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mij is het belangrijk dat
we een club met activiteiten door leden/voor leden
zijn en blijven. Het principe is dat de toercommissie
de “ruggengraat” van de
activiteiten organiseert en
vervolgens de eigen initiatieven van leden het vlees
op de botten vormen. Het
afgelopen jaar hebben we
voor die eigen initiatieven
nog niet een vorm gevonden die tegelijkertijd open
staat voor andere leden
dan de initiatiefnemers én
geen grote organisatielast
op de schouders van die

initiatiefnemers legt.
Gevolg is dat nu groepjes
leden samen in een zekere
stilte afreizen naar (on)
georganiseerde tochten
en andere leden achteraf
denken “als ik dat had
geweten, dan had ik ook
wel mee willen gaan”. De
kunst voor volgend jaar
wordt om ook deze eigen
activiteiten breder met elkaar te delen. De signaleringslijst van de toercommssie heeft deze functie
niet weten te vervullen.
Maar hoe het dan wel
moet is mij ook niet direct
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duidelijk. Goede gedachten
hierover zijn dan ook van
harte welkom.
Maar verder gaat het goed
met de vereniging, zeker
in vergelijking met de andere sportverenigingen in
Houten. We kunnen weer
terugzien op een geslaagd
zomerseizoen.
En de drukte bij het spinnen en hardlopen laat
zien dat iedereen al weer
hard bezig is de basis voor
zomer 2013 te leggen.
Kees Keuzenkamp, voorzitter
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Najaarsschoonmaak
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+UNNEN WE HELAAS NIET GARANDEREN

Deze klus is weer geklaard door
een aantal recreanten en de
(ex)oorzitter(s). Waar zijn toch
die toerleden? Zeker aan het
voorbereiden op het WTC-feest!
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N.a.v. de fietstocht over de elfstedenroute, Teutotocht 2012

De wielrijder en Tom
Een Friese herbergier:
Vanmorgen ijlt een rijder, wit van schrik,
Mijn cafeetje in: “Mijnheer, één ogenblik!
Ginds in Mirns was ik van voren toen ik het klif beklom
Toen keek ik achter mij. Daar reed al Tom.
Ik schrok, en haastte mij naar de andere kant,
Daar stuurde ik pardoes door het zand.
Rijdt voor mij uit met het snelste Pinarello-team
Voor de avond nog bereik ik Bartlehiem!”
Vanmiddag (lang reeds was hij heen gespoed)
Heb ik in ‘t café Tom ontmoet.
“Waarom,” zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
“Hebt gij vanmorgen vroeg de wielrijder gedreigd?”
Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor deze rijder vlood. Ik was verrast,
Toen ik vanmorgen hier op de dijk heb gezien
Die ik des avonds inhalen moest in Bartlehiem.’
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Bericht van de Toercommissie
Als toercommissie moeten we ervoor
zorgen dat er voldoende fiets-activiteiten
zijn en dat die activiteiten aansluiten op
de wensen van de leden. Voor wat betreft
de winter hebben we de indruk dat dat
allemaal lekker loopt. Je kunt in de winter
met de club op de weg fietsen je kunt
mountainbiken en je kunt spinnen op
twee locaties. Volgens ons een fantastisch aanbod waar veel gebruik van wordt
gemaakt. Maar het mooiste is nog wel
dat al die activiteiten door verschillende
mensen zijn bedacht en ook door verschillende mensen worden gemanaged.

Nu hebben we nog één
wens: meer toerleiders
Ook voor de zomer van 2013 geldt dat.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Het gewone programma in Houten,
fietsen in Luxemburg in het voorjaar,
een standplaats in de Alpen/Dolomieten
in augustus, de driedaagse Teutotocht
in september en ga zo maar door. Ook
hier geldt dat vele verschillende mensen
betrokken zijn bij de organisatie. Dat is
goed. Want op die manier is de club niet
in handen van een klein clubje dat alles
regelt, waarbij de rest ook meefietst.
Nee, de club is van, voor en door heel
veel leden.
Nu hebben we nog één wens: meer
toerleiders. Als er meer toerleiders zijn
kunnen we gemakkelijker roosteren
en hebben de toerleiders het allemaal
minder druk. Bovendien kunnen we dan

in kleinere groepen fietsen wat veiliger
is en vaak ook gezelliger. En dan komt
misschien wel het belangrijkste. Als je
toerleider bent is de club ook een beetje
meer jouw club. Daarom ons verzoek:
wordt allemaal een keertje toerleider in
2013. Je bedenkt gewoon één of twee
routes en die doe je net zolang totdat
de rest door heeft dat je steeds dezelfde
route fietst. En dan bedenk je er nog
twee bij. Je hoeft helemaal niet zoveel
op kop. Er zijn genoeg mensen die graag
op kop fietsen terwijl jij in het tweede
wiel zit. Een beetje wisselen van kopman
wordt juist enorm gewaardeerd. Kortom,
het is allemaal niet zo ingewikkeld. En als
je wilt helpt een ervaren toerleider je de
eerste keren nog een beetje.
Geef je bij één van ons op en maak een
voorzichtige start in 2013 (bijvoorbeeld
één keer per maand). Je zult er geen
spijt van krijgen!
Groeten, de toercommissie
Roy van de Wetering, Jan van Veldhuizen, Michael Pullens, Peter Broere, Martijn Kamermans
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men. Een Munro is een berg in Schotland
hoger dan 3000 feet. De naam komt van
Sir Hugh Munro, die alle 283 bergen in
kaart gebracht heeft. Op de foto staan we
op de top van de negende en laatste berg
van onze trip: Spidean Mialach.
Piet de Boer.

Het is weer eens wat anders
dan fietsen
In oktober heb ik met mijn drie zoons
een fantastische backpacking trip gemaakt in de Schotse Hooglanden. In
5 dagen hebben we 9 Munro’s beklom-

Al weer een beetje weemoedig terugdenken aan de vakantie: Elly en
ik hebben in de Pyreneeën de mooie
Col d’Aspin, Col de Peyresourde en
Hourquette d’Ancizan gefietst.
Piet de Boer
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op die laatste dag slecht
weer is…….. Het idee van
Standplaats 2013 van
een “standplaatsweek” is:
18 tot en met 24/25
alles mag en niets hoeft. In
augustus
de praktijk blijken er altijd
LOCATIE DOLOMIETEN
groepjes te ontstaan die
PREDAZZO OF
samen fietsen en die als
CALDONAZZO
kapstok het routeboek geDoor de goede ervaringen
bruiken. Rond het avondvan de WTC “standplaatsweken” de afgelopen jaren eten wordt altijd besproken
werd het enige weken gele- wat de volgende dag wordt
den al weer wat onrustig in gefietst met daarbij in
ogenschouw genomen de
mij. Anders gezegd ik ben
weersverwachtingen en de
maar weer eens over de
kaart gebogen en heb eens inspanning van de afgelopen dag. Er wordt een midwat bij deze en gene gesondeerd of er nog belang- denklasse hotel besproken,
stelling is voor een nieuwe het liefst met halfpension.
standplaats in 2013. Resultaat is dat er voldoende Diegene die overweegt
mee te gaan roep ik op
positieve reacties zijn om
weer een standplaatsdraai- om deze belangstelling
kenbaar te maken.
boek in elkaar te draaien.
Ook de toercommissie
Er zijn ook regelmatig enheeft positief gereageerd.
Het grote voordeel van een kele partners meegereisd
die dan ook weer een eigen
“standplaatsweek” is dat
partnerprogramma maken
je elke dag naar behoefte
en die de fietsers soms
kunt fietsen en dat er rouaanmoedigen tijdens de
tes worden bedacht waar
beklimmingen.
zowel de klasbak als de
Uiteindelijk resultaat van
minder begenadigde klimde laatste weken is dat ik
mer moe kunnen worden.
met Michaël Baken en John
Daarbij is in tegenstelling
tot een cyclosportive week van Beek heb gestudeerd
op de Dolomieten. We
dat je niet energie hoeft
hebben voor een tweetal
te sparen tot de laatste
standplaatsen geweldige
dag van de cyclo. Stel je
routes bedacht. Een keus
daarbij voor dat het juist
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moeten we nog maken
welke we uiteindelijk gaan
doen... Feitelijk hebben we
voor twee jaar al de routes
klaar!!
We hebben twee standplaatsen bestudeerd: Predazzo (1023m +NAP) en
Caldonazzo (498m +NAP).
Predazzo is een wintersportoord wat hoger gelegen
(geschikt als hoogtestage)
ter hoogte van Bolzano niet
al te ver van de snelweg.
Het is een prachtig gebied
je kunt er veel rondjes
rijden. Je kunt een aantal
passen van de Dolomietenmarathon rijden maar
daarnaast ook De Fedaiapas (moet je een keer van
je leven hebben gefietst)
waar Ronald Gorter nog
steeds een keer helemaal
fietsend moet boven komen. Maar ook van hieruit
te fietsen naar de passo
Manghen. Er zijn een groot
aantal passende hotels te
boeken. Richard van Ameide heeft deze standplaats
ook al eens beschreven.
Caldonazzo/Levico Therme,
de geboorteplaats van
Francesco Moser, ligt iets
zuidelijker dan Predazzo
ter hoogte van Trento.
Deze plaats ligt ook slechts
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18 km van de snelweg en
daardoor makkelijk aan te
rijden. Ook hier vandaan
veel mooie trips te rijden
met alternatieven. Prachtig
gebied, meer zoeken naar
de juiste weg vanwege
kleine weggetjes. Weliswaar gemiddeld minder
hoge cols maar zeker wel
interessant en moeilijk. Met
een gps aan boord tegenwoordig geen belemmering meer. Passo Manghen
is zowel vanuit Predazzo
als vanuit Calodonazzo
te rijden. Daarnaast de
Kaiserjagdweg (gemiddeld
12 % over 10 km). En niet
te vergeten de Panarotta
waar mijn naamgenoot Erik
een klimtijdrit won in de
Giro. Bijkomend voordeel
van Caldonazzo: zwemmen
in het meer, met de auto
naar dagje Verona, Trento
of met de trein dagje naar
Venetië. Is wellicht ook interessant voor de partners.
Vanuit Caldonazzo gaan we
op zoek naar “Het Geheim”
en het “Het Uitzicht”. Dit
zal Joost van der Poel
weer aanspreken. We gaan
op zoek naar de weg die
stijgt, of toch niet...? Ook
in Caldonazzo hebben we
betaalbare hotels gescand.
Kortom nog een lastige
afweging welke plaats

we dit jaar gaan kiezen.
Deze keuze willen John,
Michaël en ik binnenkort
maken. Uiteraard kun je
nog proberen invloed uit te
oefenen.
Diegene die overweegt mee
te gaan roep ik op om deze
belangstelling kenbaar te
maken. Na een beslissing
welke plaats zullen we een
hotel gaan uitzoeken. Dan
is het wel noodzakelijk dat
we een idee hebben wie er
allemaal over denken om
mee te gaan.
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Wij stellen het volgende
schema voor: Eerste belangstellingsregistratie voor
1 december. Definitieve
opgave uiterlijk 1 maart
2013.
Mijn e-mailadres geurt.
breukink@kpnmail.nl
Wij kijken uit naar een geweldige standplaats 2013.
Hg
Geurt Breukink ook namens John van Beek en
Michaël Baken
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32 jaar
Standplaats Bunnik
Wunderbar!!! Een ander woord
kan ik niet bedenken voor de
reis naar het Pfalzerwald in
Duitsland die Frank en Jeroen
voor ons hadden georganiseerd
medio juni van dit seizoen. Brigitte van Barneveld heeft in juli
al een bijdrage geleverd over dit
weekend met een prachtige foto
er bij (Frauenparkplatz, bitte 2
plätze freihalten), maar graag
wil ik hier nog een paar regels
aan toevoegen.
Ik had helemaal geen beeld bij
de Pfalz, behalve dan de mooie
verhalen van het jaar daarvoor
van onder andere de dames
die een kortere weg naar huis
wilden rijden en uiteindelijk toch
een langere weg kozen. Het
beeld van Duitsland is voor mij
met name veel autoweg, want
ik ben daar nog niet zo vaak geweest behalve transit naar Italië
als we daar gaan fietsen. Maar
toen ik op donderdag, want ik
was een zogenaamde Royaldeelnemer, weg van de autoweg
ging en vanaf de Donnnersbergstrasse richting Trippstadt
ging wist ik dat het een prachtig
weekend zou gaan worden. Op
de autoweg zie je dat niet zo
goed, maar het is een prachtig
bosgebied waar Trippstadt in
ligt en om in het centrum te
komen moest je al aardig klimmen. In de auto kun je vaak al
een goed beeld krijgen wat je

op de fiets te wachten staat.
Hotel Zum Schwan was volledig
afgehuurd door ons en sterker
nog er moest ook nog Haus
Barbara worden bijgehuurd om
iedereen (circa 40 deelnemers!)
te kunnen plaatsen. Het gasthof
Zum Schwan ligt midden in
het centrum van Trippstadt
en heeft een Festsaal und ein
Kegelbahn. De laatste heb ik
niet kunnen ontdekken maar
in de eerste hebben we altijd
heerlijk gegeten. Want het heeft
ons aan niets ontbroken tijdens
de dagen dat we daar waren.
Het was, ik moet het herhalen,
wunderbar!!.
Na aankomst begon meteen het
programma, hetgeen betekent
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omkleden, fiets pakken eventueel nog iets eten en hoppa
weg wezen. Het eerste rondje
was een prachtig rondje met
de eerste klimkilometers. Ik
merkte al snel dat de klimbenen
nog niet echt goed in orde waren ondanks dat ik toch al een
aantal maanden in mijn verschillende zones van D1 tot en
met D3 had getraind. Maar niet
getreurd want de natuur was
hier ook wunderbar. ‘s Avonds
met de andere aanwezige royals
heerlijk gegeten. Die kok wist
wel wat lekker was.
Na het inrijrondje van circa 75
kilometer van gisteren lag er nu
toch een wat langer rondje in
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het verschiet met als hoogtepunt de lunchpauze in Oberschlettenbach. Een wonderlijke
naam maar een heerlijke lunch.
Bij terugkomst druppelde de
rest van de groep langzaam
maar zeker binnen. In het
hotel heerste weer de gezellige
drukte die we zo gewend zijn
bij de club. Bij het eten was de
Festsaal nokkie gevuld en de
bediening was perfect. Het blijft
natuurlijk een behoorlijk logistieke uitdaging om zo’n grote
groep tegelijkertijd te voorzien
van dezelfde gangen en te voorkomen dat een deel nog aan
het voorafje zit terwijl de rest al
aan het dessert bezig is. Maar
ook dit verliep wunderbar.
Na de gebruikelijke welkomstspeech van de voorzitter en
de uitleg van de rest van het
programma door Frank en Jeroen zat de sfeer er al snel weer
in. Je kon merken dat er toch
veel nieuwe en jongere leden
bijkomen. Zo zag ik Martin (van
Frank en Monica) en Rutger
(van Gerard en Marjan) en
Lisette (van Cees) en Sidney bij
elkaar zitten om te bekokstoven
hoe de wedstrijd van morgen er
uit zou zien.
Een deel van de groep ging
redelijk op tijd naar bed om de
rit van de zaterdag een beetje
voor te bereiden, maar voor een

aantal bleef het nog wel lang
gezellig.
De volgende ochtend was het
prachtig weer, droog met een
klein zonnetje en na het ontbijt
was het al snel een drukte van
belang: fietsen werden nog
even geïnspecteerd, bandjes
opgepompt, kettingen werden
schoongemaakt en nog van een
likje olie voorzien. Niets werd
aan het toeval overgelaten. Ik
zag de voorzitter rustig in een
stoel zitten om het tafereeltje
gade te slaan, hij had zijn zenmoment. Maar voor de rest was
het een va et vient van mensen,
een kluwen zenuwachtig rondlopende massa, waarbij de een
zich stond zich in te smeren
met factor 50, en de andere
twijfelde of er niet toch een
extra laag aan moest of toch
een regenjackje mee moest
en weer een ander rustig een
banaatje at. Het blijft natuurlijk
rennen en vliegen zo vlak voor
vertrek om niets vergeten mee
te nemen. Toen uiteindelijk
iedereen gereed was kon het
startschot worden gegeven, de
groepen zouden elkaar weer
zien bij de lunch alwaar, volgens
Frank, de lekkerste flamkuchen
kon worden gegeten. Maar
eerst zagen we elkaar weer bij
de klim naar de drei buchen.
Ik was et de c-groep gegaan
omdat ik voornamelijk een D1
en D2 training moest doen -:).
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Wij stonden boven even uit te
rusten toen de andere groep
aankwam. Remy kwam als eerste boven, want die weet altijd
precies wanneer hij weg moet
sprinten, en daarna kwamen
de andere snelle jongens en
als eerste snelle dame kwam
Lizette boven. De andere groep
ging nog een stukje Frankrijk
in en wij reden linea recta naar
de flamkuchen. Het bleek een
erg gezellige tent te zijn. Maar
hij was niet echt berekend op
een overval van circa 20 man
die bijna allemaal flamkuchen
wilden hebben. En niet allemaal
dezelfde maar de een wilde met
speck, de andere vegetarich
enz. Het lange wachten was
begonnen. Volgens mij was de
voorzitter hier al eens eerder
geweest, want hij nam een
salade en lag na een half uurtje
al heerlijk met zijn schoenen
uit op de loungebank. Jottem, daar kwam de volgende
groep aan en die wilden ook
allemaal Flamkuchen eten. Wij
hadden inmiddels een dik uur
gewacht en langzaam maar
zeker kwamen de kuchen binnen druppelen. En ze waren wel
overheerlijk, ik kan niet anders
zeggen. Bij het afrekenen zag
ik het euvel; er was maar een
houtoventje om de flamkuchen
in te bakken. Bij het naar buiten
gaan zei ik nog tegen frank dat
het nog even zou duren omdat
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het hout voor de oven op was.
Aan zijn gezicht te zien dacht ik
dat hij mij ook nog geloofde.
Na de voortreffelijke lunch de
laatste kilometers van de dag
gemaakt met een prachtig afdaling en klimmetje als je de stad
weer in reed.
Na deze mooie dag met flink
wat klimkilometers bleef het
nog lang onrustig in hotel Zum
Schwan en huize Barbara. Op
zondag waren het een paar
druppels die mij deden besluiten om naar huis te gaan. Ik
heb begrepen dat de blijvers
nog een prachtige rit hebben
gedaan zonder druppels.
Het was weer een gedenkwaardig weekend en een plek om
niet te vergeten en om weer
eens naar terug te gaan. Maar
volgend jaar gaan we waarschijnlijk naar Luxemburg en
daar kijk ik ook al weer naar
uit!
Ton en ik hadden voor 2012
nog een mooie cyclo op het
programma staan, namelijk
de Nove Colli. 9 heuvels dwars
door de Apennijnen, met
vertrek vanuit Cincinatico, de
geboorteplaats van Pantani.
Maar door een ongelukkige
samenloop van omstandighe-

den was onze inschrijving niet
meer geldig en moesten we iets
anders verzinnen. Nou wordt
er van vanuit Aprica een mooie
cyclo georganiseerd, de gran
fondo Giordana, ter nagedachtenis van Marco Pantani, en die
leek ons wel wat. De rit gaat
over de Gavia, de mortirolo
en de santa Christina. Vanuit
Nederland leek de rit er naar
toe wat minder ver dan naar
cincinatico. Maar schijn bedriegt
want toen we van de Duitse
autoweg afkwamen was het
nog een kleine 250 km over regionale wegen zoals de Bernini
pass enzo. Werkelijk erg mooi,
maar geen snelle route. Aprica
is een mooi plaatsje, eigenlijk
een skioord voor de Italianen,
want voor buitenlanders is het
niet goed bereikbaar. Ook bij
deze cyclo waren er weinig
buitenlanders ingeschreven. De
organisatoren doen hun best
om de cyclo een beetje op de
dolomietenmarathon te laten
lijken, maar het is maar een
kleine afspiegeling daarvan.
Organisatie is verder prima,
maar mist de gezelligheid en
de sfeer van de maratona. De
cyclo is 175 km lang over 4500
hoogtemeters.
We waren met 3 man, Ton,
Gerard H en ik. Je begint eerst
met een flinke afdaling en
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dan begint het. Na de afdaling
kwam ik Gerard tegen die was
blijven staan. Hij had hartkloppingen en wilde wel door
gaan. Uiteindelijk ging hij wel
terug maar inmiddels waren 10
minuten verstreken en toen ik
achterom keek zag ik de veegbus staan. Ik ben gaan fietsen
en kwam bij een groepje , maar
op een bepaald moment bleek
dat de groep de 85 km te doen,
dus ik terug. Toen nog een keer
verkeerd gereden, dus je snapt
dat ik aardig achter de feiten
aan liep. Op de Gavia waren
de bevoorradingstafels leeg en
verlaten en op de top zag ik nog
een andere groepje laatkomers
waar ik bij aansloot. Na een
formidabele afdaling naar Bormeo toe moesten we richting
Mortirolo door het dal waar we
flink wind tegen hadden. Aangekomen bij de Mortirolo bleek
ook hier de bevoorradingspost
verlaten te zijn. Toch begonnen we aan de klim vol goede
moed. Ik wist dat de mortirolo
zwaar is, maar wist nog niet
wat mij boven het hoofd hing.
Hele lange stukken van 18
procent en meer. Het lijkt wel of
je een stuk of 8 redoutes achter
elkaar hebt. Het veegbusje zal
nu continu achter ons. Een paar
van de jongens waar ik mee
was vertrokken zaten al in de
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bus, maar ik was daar nog niet
klaar voor. De chauffeur vroeg
wel telkens….eh Basta? Maar
ik zei no. Maar het bleef maar
door gaan de stukken tegen
de 20% en op een bepaald
moment schoot de kramp in
mijn beide kuiten en benen en
toen was ik er klaar voor of
liever klaar mee en stapte ook
in de bus. Achteraf bleek ik nog
250 meter van het punt te zijn
van de bevoorrading en van
daaruit was het nog maar 10%
althans volgens Ton. En die kan
het weten want hij heeft de hele
gran fondo uitgereden! Echt een
prestatie en de foto van hem
op de Mortirolo (1875) laat het
ook zien.
Inmiddels is het seizoen al
afgelopen en zijn we aan het
winterseizoen begonnen. Ton en
ik hebben eerst nog op 7 september ven2-4cancer gedaan
en het is weer gelukt om drie
keer de Mont Ventoux te doen.
Twee keer vanuit Maloucene en
1 keer vanuit Bedoin. Het is dit
jaar weer gelukt en ongeveer
1,5 uur sneller dan vorig jaar.
Maar de rit vanuit Bedoin ging
niet soepel. Het was toch niet
zo’n goed idee om een nieuw
gelletje mee te nemen. Het stuk
in het bos liep daardoor niet
echt soepel en ik moest telkens

denken aan het stuk van
Wilfried de Jong die daarover
fantastisch verhaalt.
Zoals gezegd is het winterseizoen begonnen en ga ik
vanaf volgende week bij body
business aan de gang met wat
spinnen, CX works en krachttraining. Jullie weten hoe dat
gaat in de winterperiode. Je
moet vooral in D1 en D2 trainen
en dan nog het liefste buiten.
Mijn eerste doel voor volgend
jaar is al weer bepaald. Ik ga
weer de dolomietenmaraton
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doen en ben al weer ingeschreven. Het blijft toch wel een van
de mooiste ritten van europa
naar mijn mening en ik hoop
hem deze keer eens op een fatsoenlijke manier te doen. Dus
de motivatie voor het winterseizoen zit er weer in.
Over het verloop van de training
zal ik de volgende keer wat
meer vertellen.
Ik wens iedereen veel succes
met het halen van de doelen en
de training.
Ciao a tutti y a la proxima volta

Joost van der Poel

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Verdwaald op de
afsluitdijk

na; dag een 215 km, dag
twee 235 km en de laatste
dag 170 km. Hij was niet
Teutoweekend 2012,
over te halen. Jammer,
vrijdag 7 september tot
volgend jaar dan maar,
en met zondag 9 september 2012. Het was die Rutger? De groep was
gelukkig groot genoeg om
drie dagen geweldig mooi
warm weer met slechts een er een B en een C-groep
klein beetje wind. De rit van van het maken, zodat er op
ieder niveaus gefietst kon
vrijdag ging via Amsterworden. Zoals gezegd het
dam, dwars door Noordgaat om uitdagingen. Die
Holland over de afsluitdijk
vond ik op dag een in de afnaar Sneek, waar we 2
sluitdijk. Een 30 km lang en
overnachtingen hadden. Ik
saai stuk fietspad langs een
heb nog getracht zoonlief
snelweg. Geen uitzicht (last
voor het weekend warm te
van een dijkje) op de Wadmaken, maar die zag geen
denzee die links van ons
uitdaging in drie dagen
ligt en rechts de snelweg.
fietsen in Nederland, want
Veel geraas van auto’s. In
geen bergen. In de afstanDen Oever hadden we onze
den zag hij de uitdaging
helaas niet zitten. Ga maar tweede stop en de lunch
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met een cola-tje. Vanwege
het prachtige weer heb ik er
een extra biertje bij genomen. Volgens velen niet de
juiste voorbereiding, want
hij zou “in de benen gaan
zitten”. In 2010 hebben we
in het rondje Zuiderzee de
afsluitdijk ook gedaan. Toen
reden we als groep over de
dijk en mochten de aanwezige dames het tempo
bepalen. Dit jaar wilde ik
wel een zien hoe hard ik die
dijk kan nemen. 30 Kilometer er vol voor gaan. Dus op
de dijk aangekomen rustig
aan het tempo opvoeren. Al
snel reed ik in m’n uppie.
Alleen Martin sloot bij mij
aan met de opmerking “zullen we eens kijken of we dit
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vol houden?”. De rest had
er blijkbaar na al 170 km
in de benen niet zoveel zin
in. Met z’n tweeën, dat was
niet wat ik in gedachten
had, maar vooruit maar,
dacht ik. Al snel reden we
dik over de 40. Om de paar
honderd meter kop overnemen, zodat we een beetje
konden bijkomen van de
inspanningen. Zo halverwege begrepen we dat het nog
wel wat sneller kon, dus
opvoeren naar de 46, 47
km. Ergens op de dijk, bij
Breezanddijk, kan je oversteken en aan de andere
kan van de snelweg fietsen.
Martin vroeg mij daar of we
rechtsaf moesten. Ik had
geen idee, dus antwoordde
ik dat we op een dijk
fietsten en alleen rechtdoor
konden. Later bleek dat
mijn keuze rechtdoor te
gaan niet de juiste was. Met
nog een paar kilometer te
gaan stond er 50 op m’n kilometertellertje. Een beetje
overdreven? Misschien wel,
want toen Martin overnam
en ik moest aanhaken
reden we 53. Ik heb het
daar maar bij gelaten. Nog
een keer overnemen ging
niet meer. 40 minuten over
30 km, een mooi gemiddelde voor een oude man
met een biertje op, dacht ik

zo. Ik ging er vanuit dat we
niet al te lang op de groep
moesten wachten. Na 5
minuten waren ze er echter
nog niet en er was in de
verte ook niets te zien. Na
een kwartier nog niemand.
Dus maar eens bellen waar
ze bleven. Ik kreeg Remi
aan de lijn. Ze waren dus,
waar ik al bang voor was,
halverwege de dijk aan de
andere kant gaan rijden en
fietsten nu richting Makkum. Op mijn vraag of ze
even op ons wilden wachten
kreeg ik als antwoord, dat
ik nooit voor de toerleider
uit moet gaan rijden en dat
de gevolgen nu voor mij
zelf waren. Hij ging er vanuit dat ik zelf Sneek wel kon
vinden. Als ik hard fietste,
waar ik zo van hield, kon ik
ze nog inhalen. Ze stonden
nu onder een windmolen.
Als ik rond keek dan zag
ik die van zelf wel. Dat
klopte, al stonden er nog
een stuk of 40 daar in de
buurt, dus aan die tip had
ik niet zoveel. Haha! Martin
vond dit maar zozo. Hij had
geen idee waar ie naar toe
moest en waar ons hotel
in Sneek zat. Ik ook niet.
Ik had dus beter naar hem
moeten luisteren. Hoe is
het mogelijk bedacht ik me,
op de afsluitdijk verkeerd
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rijden. Ik ben geen toerleider en na zo’n misser denk
ik daar dus ook helemaal
niet geschikt voor te zijn.
En… in het vervolg blijf
ik maar een beetje in de
buurt van de toerleider.
Want als het zelfs daar fout
gaat…. Gelukkig hadden we
de weg naar Sneek en ons
hotel snel gevonden, zodat
we maar kort na de groep
aan kwamen. De volgende
dag opnieuw een uitdaging; de Elfstedentocht.
235 km lang en alleen in
het Gaasterland een klein
heuveltje. Dat heuveltje
is overigens hoog genoeg
voor een prachtig uitzicht.
Verder heel veel uitgestrekte weilanden en veel
kleine dorpjes en steden die
nauwelijks die naam mogen
hebben natuurlijk.
De uitdaging zat ‘m dus
inderdaad in de afstand. Bij
iedere stad die we binnenreden even een groepsfoto
bij de plaatsnaam. Leuk
voor later. Met nog 50 km
voor de boeg was ik het
goed zat. Ik vroeg me af
hoe professionals het drie
weken vol kunnen houden
in bv de tour. Gelukkig nog
een extra stop voor een
ijsje en cola, daarna ging

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

het gelukkig veel beter.
Tourleider Tom, die dus
wel heel goed de weg kan
vinden, reed de hele rit
voorop. Een knappe prestatie. Ook zondag was het
nog geweldig mooi weer.
’s Middags zelfs ietsje te
warm? Zaterdagavond waren we nog bang voor veel
tegenwind. Ook dat viel
reuze mee, want we hadden zondag de wind schuin
achter zodat we Flevoland
ook makkelijk doorkwamen.
Drie dagen lang konden
we aardig doorfietsen. We
hebben op het voormalige

eiland Schokland nog wat
rondgekeken en wat foto’s
gemaakt.
Bij elkaar meer dan 600
prachtige kilometers en viel
de uitdaging eigenlijk nog
erg mee, want wat als we
drie dagen regen hadden

gehad? Dat zou pas een
uitdaging zijn geweest. Met
dank aan de organisatie en
tot volgend jaar maar weer.
En… in het vervolg blijf ik
maar een beetje in de buurt
van de toerleider.
Gerard

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 – 17.45
Donderdag 14.30 – 17.45

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Donderdag weekmarkt 9.00 – 14.00
Woensdag 9.00 – 16.45
Vrijdag
Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Viandenweekend
14-16 juni 2013
Op de eerste plaats willen wij Jeroen Piket en
Frank van Ierland hartelijk
danken voor hun inzet en
uitvoering die borg stonden
voor de succesvolle Pfälzerwald weekenden in 2011
en 2012.
Mede dankzij deze weekenden hebben zij ons gemotiveerd dit graag te willen
overnemen.
Als startlocatie hebben we
gekozen voor Vianden in
Luxemburg. Luxemburg
is immers vrij onbekend
binnen de WTC racefietsers
maar met 316 km toch
relatief dichtbij Houten.

Daarnaast kun je daar
meer dan prachtig fietsen
en Hennie heeft daar vele
fietskilometers en fietsweekenden meegemaakt.

We hebben al
opties genomen op
kamers in Auberge
du Château in
Vianden
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Een mooie basis derhalve
om als nieuw locatie te
dienen voor 2013. We
hebben al opties genomen
op kamers in Auberge
du Château in Vianden,
een plan van aanpak met
tijdschema uitgewerkt en
meerdere leuke eerste reacties mogen ontvangen.
Kortom: wij hebben er zin
in!

De Fietsende Vlinder

nummer 120 – november 2012

In januari 2013 zullen we
jullie nader informatie
geven en mogelijkheden
bieden om je in te schrijven.
Voor nu: overleg het
weekend binnen je privé
sfeer en werk en noteer
deze desgewenst alvast in
je agenda.
Hennie Wilkes en Wibo
van Run
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VERSLAGEN
RECREANTEN
Inleiding
De laatste 2 maanden van ons
fietsseizoen verliepen zeer
wisselend. De ene keer regen,
dan wind en ook mooie (mid-)
dagen. Toch waren er altijd
veel recreanten op vrijdag in
het clubhuis te vinden. Ook bij
slecht weer waren er al gauw
zo’n 20 recreanten. Er werd
toch iedere keer gefietst en
soms kwamen we “nat” terug.
Een compliment aan deze
diehards.
Het hele seizoen was er een
goede opkomst en velen droegen bij aan het slagen van alle
fietstochten en andere activiteiten. Allemaal heel hartelijk
bedankt! Nu starten we met
het winterseizoen, waarvoor al
diverse vergaderingen en andere activiteiten staan gepland
(zie apart overzicht). Jammer
dat we ons afsluitend etentje
op vrijdag 2 november (bij
gebrek aan deelnemers, gezien de datum) moesten laten
vervallen. In onze novembervergadering komen we hierop
terug. We gaan ons nu bezig
houden met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Allemaal gezellige wintermaanden! Riet en Elly
Vrijdagmiddag 31 augustus Ondanks de regenbuien

’s morgens en de afwezigheid
van 9 bijna-zekere meerijders
ging de lange groep met 10
personen op pad olv Lida en
Arie van Prooijen. En waar anders naar toe dan naar Zeist,
via kronkelige paden door
Houten-Centrum, daarna via
het Houtens Bos ( Fectiopad),
langs Vechten en Rijnauwen,
langs de boomgaarden van
Bunnik via de Worteldoeksesteeg Zeist in, langs het
Jordanlyceum. Een verkeerde
uitwijkmanoeuvre van een tegenligger en de fiets van Alida
lag op de grond. Alida zelf was
er bijtijds vanaf gesprongen en
kwam met de schrik vrij. Voort
ging het rechtdoor richting
Soesterberg; dan een fietspad
door de bossen met alsmaar
bordjes richting het Militair
Luchtvaartmuseum en tot onze
verrassing kwamen we toch
plotseling uit bij Het Wapen
van Soesterberg; de koffie
etc. werd geserveerd door een
behulpzame stamgast. Daarna
gingen we via een andere
route terug naar Zeist , weer
door bosrijke villawijken naar
de Verlengde Slotlaan, langs
het station Driebergen-Zeist
en dan de bekende weg naar
Houten en ons clubhuis. Weer
een prachtige tocht met soms
onbekende paden; 3 keer
een paar regenspatjes; 40
kilometer op de teller. Dank
aan de van Prooijens voor een
prachtige rit. De korte groep
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fietste met 7 recreanten o.l.v.
Jan Goes naar Bunnik.
Vrijdagmiddag 7 september
We vertrokken met 25 mensen, maar al gauw werden het
er 24 want Andrea was vergeten de deur op slot te doen en
dat vond ze toch wel link.
Het weer zat ons mee, het
was heerlijk, dus we gingen
richting Schalkwijk. Hier viel
Cor Sturkenboom daar er
golfplaten op de brug lagen
en bezeerde zich. We dachten
eerst dat het meeviel maar
achteraf dus niet. Ook hadden
we in Schalkwijk last van de
vuilniswagen en gingen over
een brugje op de Provinciale
eg rijden. Maar hier viel Loes
en bezeerde zich en had een
gat in haar broek. Na deze
pech met de pont naar Culemborg. Via Prijsseweg richting
Diefdijk, maar niet zoals eerst
de bedoeling was rechtsaf
maar linksaf. We dachten dat
dit ongeveer 500 meter was
maar bleek meer dan 1000
meter. Dat mocht de pret niet
drukken want toen we de
snelweg waren overgestoken
maakten we een stop bij een
heel mooi plekje genaamd “De
Waal”. Hier lag een kazemat
die doorgesneden was je kon
er door lopen en dan had je
een heel mooi uitzicht. Iedereen vond het de moeite waard
dat we hiervoor een stukje
waren omgereden. Weer terug
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richting Fort Everdingen en
een koffiestop genomen bij
Werk aan de Spoel. Ook een
heel mooi plekje. Heel veel
mensen waren daar nog nooit
geweest. We konden buiten in
het zonnetje zitten en genieten van ons drankje, Een paar
mensen namen nog een stukje
taart. Het smaakte heerlijk.
Weer verder richting Culemborg en de pont over daarna
linksaf. Weer een stukje langs
de Lek gefietst en toen via
Pothuizerweg naar Schalkwijk
en weer naar Houten. De route
iets ingekort want anders werd
het te laat. Met 40 kilometer
op de teller en hele mooie
tocht en na afloop natuurlijk
met een aantal mensen een
drankje genomen in het clubhuis. An en Gerry
Met de korte route fietsten
toch nog 18 recreanten mee.
Elly en Betty reden voor via de
… brug en, om het Fort richting Oudegein, waar bij Jack’s
Grillhouse lekker in de zon
genoten werd van een pauze.
Daarna weer via de Waterlinieroute terug naar Houten.
Vrijdag 14 september De
tweede vrijdag van de maand
was weer onze dagtocht
gepland. Het weer zag er al
niet al te best uit. Toch waren
er nog 10 recreanten naar het
clubhuis gekomen en startten om 10.00 uur, met Janny
en Gerry als voorrijders, voor

de tocht richting IJsselstein.
Daar aangekomen werd koffie gedronken bij…. Het weer
verslechte echter dusdanig dat
besloten werd terug te fietsen
naar Houten. Rond kwart
over een kwamen ze – doornat - terug in het clubhuis en
troffen daar nog 13 recreanten
die voor de middagrit waren
gekomen. Gezien de regen en
de weersverwachting werden
koffie en thee gezet en aten
de “dagrijders” hun meegebrachte lunch op. Na een
uurtje ging ieder weer zijns
weegs. Jammer, maar het was
niet anders. Het weer zat ons
tegen. Elly
Vrijdagmiddag 21 September, Een gewone vrijdag met
prachtig fietsweer dus gaan we
weer lekker fietsen om 13.00
uur. Maar HELP er is een probleem, er zijn geen voorrijders
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voor de lange rit. Geen vrijwilliger om voor te fietsen;dan
wijzen we er toch gewoon een
aan!Gelukkig was Greet Diks
bereid dit op zich te nemen
maar zij zocht nog een maatje.
Dat werd Gerda Vernooij. Onvoorbereid begonnen zij aan
de rit en er waren nog 20 recreanten die er wel vertrouwen
in hadden om mee te gaan.
Ons doel was om naar Wijk bij
Duurstede te gaan maar we
moesten onderweg eerst nog
even bellen of we wel welkom
waren bij “de Engel” ons vaste
stekkie in Wijk bij Duurstede.
Gelukkig was dit geen probleem. Het was nog lekker
terrasweer en er was plaats
genoeg voor ons allemaal om
lekker buiten te zitten. Na
de koffie had Greet nog een
leuke verrassing om nog een
verrassend ommetje door Wijk
bij Duurstede te fietsen. Heel

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
appart. Op de terugweg zijn
we door Langbroek en Odijk
gefietst naar Houten. Daar
werden we in ons clubhuis
opgewacht door de leden van
de korte route. Zij zaten al aan
de borrel en wij hebben toen
ook maar een borrel genomen
op de goede afloop. Het was
weer een mooie rit van 40 Km.
Greet (onze verplichte vrijwilliger) bedankt, Goed gedaan
hoor!! Greet en Gerda. Riet en
Elly fietsten met de overige 16
recreanten de korte route naar
Bunnik. We konden weer lekker buiten genieten van onze
koffie/thee enz.
Zaterdag 22 september:
Ride for the Hospice 23
Recreanten fietsten mee met
deze tocht. 40 Km is het
doel. De gezamenlijke groep
vertrok om 13.00 uur voor de
goed uitgepijlde route richting

Schalkwijk voor een pauze bij
Fort De Korte Uitweg. Daarna
via Tull en ’t Waal terug naar
Schalkwijk en over de brug
naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar hadden we pal
een behoorlijke wind tegen
en waren blij aan het einde te
komen, waar we via de Laagravense Plas en het Houtense
bos weer terug fietsten naar
het clubhuis. Daar hebben we,
met een groepje van 7 dames,
de salades voor de barbecue
van zondag gemaakt. Na nog
even een gezellig drankje vertrokken we om 18.30 uur.
Zondag 23 september om
10.00 uur
weer in het clubhuis te zijn
voor onze laatste zondagochtendrit van dit seizoen.
Met 29 recreanten fietsten
we richting’ ’t Goy,, Cothen
om via de Zuwedijk naar de
Langbroekerwetering te fietsen. Op de Broekweg hielden
we onze pauze bij De Oude
Koestal en fietsten daarna via
Beverweerd en Odijk (want het
Oostromsdijkje is nog steeds
afgesloten) weer naar het
clubhuis. aar stond de barbecue al klaar. De schalen met
salades enz. werden op de tafels gezet we konden beginnen
aan onze jaarlijkse clubbarbecue. Helaas konden we deze
keer – gezien het weer – niet
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lekker buiten zitten. Na drie
dagen fietsen zat het er op.
Elly
vrijdagmiddag 28 september
Omdat er nog wat open
plaatsen waren op de lijst van
voorfietsen hebben wij (Gerda
en Gerry) besloten ons nog
een keertje aan te melden om
voor te fietsen. We besloten (met 20 recreanten) om
weer eens een keertje bij de
theetuin van Neeltje Verweij
op de koffie/thee te gaan. Het
beloofde een mooie middag
te worden en we vertrokken
om precies 13.00 uur vanaf
het clubhuis na met Joop te
hebben overlegd hoe de wind
stond. Dus eerst via het Elpad
naar Tull en ’t Waal daarna
richting Nieuwegein en de Lek
overgestoken bij Vianen en op
naar de theetuin in Hagestein.
Lekker in de tuin gezeten en
daarna weer richting Culemborg en via de Tetwijkseweg
terug naar het Clubhuis. We
hebben ruim 40 km gefietst
en sommigen hebben met ons
nog een afzakkertje genomen
in het clubhuis.
Gerda en Gerry De korte route
ging deze keer – met 15 recreanten naar Cothen (Het Oude
Raedthuis).
vrijdagmiddag 5 oktober
Het weer zat opnieuw tegen,
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want het had de hele ochtend
geregend en nog steeds dreigden er buien. Toch waren nog
ruim 20 recreanten naar het
clubhuis gekomen. Een tiental
daarvan besloot – na eerste
een kopje koffie/thee – toch te
gaan fietsen, omdat het er wat
beter uit zag. Joop vertrok met
8 fietsers voor nog een rondje
Houten met een stop bij Down
Under. Uiteindelijk viel het
weer reuze mee en werd er
toch nog 25 km gefietst. Elly
vrijdag 12 oktober 2012: de
Pannenkoekentocht, De 2e
vrijdag van oktober stond de
jaarlijkse pannenkoekentocht
gepland. Gerry Bijsterbosch en
Tanneke Brouwer P. Hadden al
een mooie locatie uitgezocht:
“Sandenburg” in Doorn. De
hele voorgaande week was het
aardig najaarsweer, maar de
voorspelling voor vrijdag was
niet erg hoopgevend. 36 Leden
hadden zich opgegeven voor
deze tocht. ’s Ochtends om
10.00 uur was het verzamelen
in het clubhuis, waar eerst koffie werd gedronken en Greet
Diks nog voor haar verjaardag, iedereen trakteerde op
iets lekkers. Om + 10.30 uur
gingen dan toch nog 25 leden
(echte die hards) op de fiets
op weg naar Doorn. Gerry en
Gerda waren de voorrijders.
Tanneke ging enkele oudere

leden ophalen om met de auto
naar Doorn te gaan. Aangekomen in Sandenburg kon men
eerst wat drinken en werden
de bestellingen opgenomen.
Ook kwamen toen nog enkele
leden binnen die ook met de
auto waren gekomen. De pannenkoeken waren heerlijk en
iedereen heeft zitten smullen.
De stemming was opperbest.
Na vertrek uit Sandenburg
gingen de fietsers naar Cothen
om daar nog wat te drinken
bij de Forellenkwekerij. Zeer
gezellig allemaal, maar……..
tijdens dit verblijf begon het te
regenen, dus iedereen moest
zich eerst in regenkleding hullen alvorens de tocht richting
Houten kon worden voortgezet. Jammer dat de dag zo nat
eindigde, maar iedereen was
toch heel tevreden. Tanneke
en Gerry Ook ‘s middags werd
er nog een rit gereden. Om
13.00 uur vertrok Jan Goes
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met 8 recreanten richting
Odijk. In het Wapen van Odijk
zijn ook zij lekker pannenkoeken gaan eten. Ze hielden het
droog, maar hadden natuurlijk
wel terug de wind tegen.
Vrijdagmiddag 19 oktober
Het was mooi weer dus gingen
we er lekker op uit voor onze
fietstochten. Totaal 38 recreanten hadden zich verzameld.
De groep splitste zich bijna
precies in tweeën, want 20
gingen er met de lange route
mee en 18 met de korte. An
Koot ging samen met Janny
Prins voor de lange route
naar de Meern. Ze kozen er
voor om de route andersom
te fietsen dan ze gewend
waren. Vanaf het clubhuis
gingen we over “Het Rond
“langs het kanaal naar het
2e veld waar we onze eerste
stop hadden. Daar konden we
kastanjes rapen net zoveel als

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
we wilde. Nu ging het verder
naar Nieuwegein, de Nedereindseweg uit langs de mooie
boerderijen door het park in de
Meern waar we uitkwamen bij
“ BraZZerie Abrona” .Het weer
was zo lekker dat we in de
binnentuin ons drankje konden
drinken. Hier vonden we
enkele tamme kastanjes onder
de bomen. Na ons opkikkertje vervolgden we onze weg
een beetje slingerend door de
Meern waar we de nieuwbouw
goed konden bekijken. Daarna
gingen we door de Groenedijk tot we uitkwamen bij de
Aluminiumfabriek. Vandaar
gingen we verder langs het
kanaal over Laagraven en de
Utrechtseweg weer naar het
clubhuis terug. Met goed 40
km op de teller hebben we
weer een mooie middag gehad
met veel fietsplezier. Janny
en An. De korte rit is gezellig
gaan fietsen door de Uithof

naar De Biltse Hoek, waar we
fijn op het terras wat hebben
gedronken. Na de stop weer
de andere kant terug via de
Schorteldoeksedijk naar de
buitenrand van Bunnik en via
de Konginsweg, waar 1 keer
is gerust, werd de rit vervolgd
naar de Mereveldseweg en
via station Lunetten naar de
nieuwe brug over de snelweg.
Via Oud Wulven, het Rond en
de Ireneweg naar het clubhuis.
Met 30 km op de teller was
het een middag met een mooi
weertje en erg gezellig. Riet
en Elly
Vrijdagmiddag 26 oktober: onze laatste fietstocht
van het seizoen! De laatste
vrijdag van oktober: een gezamenlijke fietstocht met een
gezellige nazit. Het weer was
op zich prima, maar verschilde
(met 9˚) wel erg veel met het
begin van de week (20˚). Maar
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het was droog en de wind viel
mee. 40 Recreanten fietsten
mee met deze rit naar Nieuwegein, verdeeld in 3 groepen.
Een korte route van 30 km.
Via de Binnenweg, door het
Houtense Bos, Wayensedijk
en Langraven naar de brug
richting Nieuwegein. Langs het
Fort en door Park Oude Gein
naar Jacks Grillhouse voor de
koffiestop. Daar was al op ons
gerekend en we zaten gezellig in de serre. Daarna weer
terug naar Houten, via het
Amsterdam Rijnkanaal en de
Houtense Wetering naar het
clubhuis, waar we rond 4 uur
aan kwamen. Daar stonden al
een zestal recreanten op ons
te wachten om onze “einde
seizoensborrel met hapje” te
drinken. Het clubhuis zat dus
vol en in een prima stemming
werd dit fietsseizoen afgesloten. Riet en Elly

Activiteiten recreanten winterseizoen 2012/2013
dag
vrijdag
vrijdag
zondag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

datum
16-nov
14-dec
06-jan
11-jan
08-feb
01-mrt

uur
13.00
14.00
15.00
13.00
13.00
13.00

plaats
clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis

bijzonderheden
1e vergadering, aansluitend bingo
2e vergadering, aansluitend kerstetentje
nieuwjaarsreceptie
3e vergadering, aansluitend nog afspreken
4e vergadering, aansluitend bingo
start fietsseizoen 2013, 1e rit

Verjaardagen
24
24
24
26
27
28
30

Ron Verweij T
Jan Koster T
Andrea van Mil R
Riet van Leeuwen R
Peter Verweijen R
Elly Kuiper R
Gerard Maat R

November
2 Bart de Rooij T
3 Harrie Pol T
6 Jaap Schuurman T
10 Piet de Boer T
11 Co de Klein T
14 Leo Jongerius T
14 Wiebe Bekker T
17 Michael Baken T
18 Mathilde Zitzen T
19 Wilbert van Schaik T
19 Hans van de Veen T
19 Hennie Konig T
20 Bert van Veldhuizen T
20 Stefan Peelen T
20 Maria Slootmaekers T
22 Marc Nuijten T
22 Ria Wieman R
23 Onno Flemming T
23 Herman Lagé T

December
1 Dick Rietveld T
1 Lisette van der Niet T
1 Arie van Prooijen R
2 Dicky Lagerweij R
2 Herman van Rooijen T
3 Ruud van de Steeg T
6 John Schreurs T
8 Wiebe Stuivenwold T
9 Carla Muis-Siegert R
11 Marjolijn Vermande T
13 Alie Vernoy-Verweij R

Opzeggingen
1. Mark van den Ondel
2. Piet Folkers
3. Robin Veen

4.
5.
6.
7.

Ereleden
Jan Goes

Clarel Menthen
Detlef Koerger
Klaas Veen
Bernadette Kok

Henny Hogerhorst

Leden van verdienste
Roelie van de Blij
Onno Flemming
Herman van Rooijen
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Cor van Angelen T
Tonny van den Hengel T
Joke v. Bolderen-v. Hal R
Bea van de Vooren R
Johan Strengholt T
Leni Vernooij-Vulto R
Geertjan van der Lecq T
Gerard van Mourik T
Frans Gijsbers T
Jan Willem van Soest T
Sandy Mensing T
Theo van Beest T
Simon Plomp T
Jetty Vledder R
Corine Visser T
Frits Hobelman T
Elly Kemper R
Eric Luttik T

8. Leo Rodenrijs
9. Edwin Grunewald
10. Bep Rietbergen
11. Riet van Wijk

Jos Jongeling

Piet de Boer
Jon Nellestijn
Harry van Wijk

15
15
16
16
17
21
23
25
25
25
26
28
30
30
31
31
31
31

Jan Mocking

Ton Diks
Ad Nieuwenhuizen
Bart van Wijngaarden

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

De Pen van Willy
Thijssen
Hallo Allemaal, ik ben Willy
Thijssen en vanaf maart
heb ik mij aangesloten bij
de Recreantengroep van de
WielerToerClub Houten.
Oorspronkelijk kom ik uit
Gennep in Limburg, waar
ik in 1955 mijn, inmiddels
overleden, man Gerard
heb leren kennen. Nadat
wij getrouwd zijn, kregen
wij vier kinderen. Doordat mijn man bij de N.S.
werkte, zijn wij in de loop
van de tijd verschillende
keren met zijn werk mee
verhuisd.
Zo zijn wij in 1977 vanuit Den Bosch in Houten
komen wonen. Ik woon
nu dus al 35 jaar met veel
plezier in Houten.
Mijn kinderen zijn intussen
getrouwd en drie van de
vier wonen ook in Houten,
onder wie mijn zoon Remy
die al jarenlang lid is van
de WielerToerClub Houten.
Het geeft mij veel plezier
om samen met leeftijdgenoten door het utrechtse
land te fietsen. Ik heb
bewondering voor de mensen die telkens een nieuwe
interessante of mooie route
plannen en ik geniet van
de gezelligheid en vriend-

schappen binnen de groep.
Ook de nazit bevalt mij
elke week prima!
Ik hoop daarom nog lang
lid te kunnen blijven van
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deze sportieve groep.
De pen geef ik door aan
Willy Meyer,
Getekend,
Willy Thijssen

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

datum
7-10-12

rit

ATB AGENDA 2012/13

afstanden toerleider

Kozakkenput35 / 45
tocht Leusden

Peter Broere

opmerking

Vertrek per auto vanaf
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
clubhuis

vertrektijd
08:30

14-10-12 Eigen route

35 / 45

Harry van Wijk

21-10-12 Eigen route

35 / 45

Geurt Breukink

Eigen route
28-10-12 Vaste Route
Arnhem

40 / 60

Peter Broere

Vertrek per auto vanaf
clubhuis

08:30

4-11-12 Eigen route

35 / 45

Jacco Goes

Vertrek per fiets vanaf
clubhuis

08:30

Heide en
11-11-12 Duinentocht
Nieuwkuyk

25 / 40

Harry van Wijk

Vertrek per auto vanaf
clubhuis

08:30

Vertrek per fiets vanaf
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
25-11-12 Eigen route
35 / 45
Jacco Goes
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
2-12-12 Eigen route
35 / 45
Geurt Breukink
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
9-12-12 Eigen route
35 / 45
Rick van de Kuil
clubhuis
Vertrek per auto vanaf
Oudejaarstoch
30 / 45 / 60
Peter Broere
16-12-12
t Stroe
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
23-12-12 Eigen route
35 / 45
Jacco Goes
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
30-12-12 Eigen route
35 / 45
Geurt Breukink
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
6-01-13 Eigen route
35 / 45
Harry van Wijk
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
13-01-13 Eigen route
35 / 45
Peter Broere
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
20-01-13 Toertocht Oss 30 / 45
Rick van de Kuil
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
27-01-13 Eigen route
35 / 45
Harry van Wijk
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
3-02-13 Eigen route
35 / 45
Geurt Breukink
clubhuis
Vaste Route
Vertrek per auto vanaf
40 / 60
Peter Broere
10-02-13
Groesbeek
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
17-02-13 Eigen route
35 / 45
Jacco Goes
clubhuis
Speulderbosto
Vertrek per auto vanaf
24-02-13 cht
30 / 45
Harry van Wijk
clubhuis
Voorthuizen
Vertrek per fiets vanaf
3-03-13 Eigen route
35 / 45
Geurt Breukink
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
10-03-13 Eigen route
35 / 45
Peter Broere
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
17-03-13 Eigen route
35 / 45
Rick van de Kuil
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
24-03-13 Eigen route
35 / 45
Geurt Breukink
clubhuis
18-11-12 DTC toertocht

20 / 40 / 60Peter Broere
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08:30
08:30

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
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ATB
Met gemiddeld ruim 10
deelnemers is het ATB-en
op zondagmorgen alweer in
volle gang. Vanwege het weer
was het soms alweer modderworstelen, maar zo houdt
de natuur het ATB-en vanzelf
afwisselend.
Rijdend vanuit het clubhuis
worden veelal de leuke paden
op de Heuvelrug opgezocht.
Omdat niet zo maar overal
op de Heuvelrug mag worden
gefietst, zijn voor de afwis-

seling ook ritten elders op de
kalender opgenomen. Daarvoor vertrekken we dan met
auto’s vanuit het clubhuis. Dit
zijn uitgepijlde routes, meest
met verschillende afstanden en
goede verzorging onderweg.
Het leuke is dat je dan ook
eens ander terrein onder de
dikke banden door ziet gaan.
Het blijkt dat het goed mogelijk is om ook dan op tijd thuis
te zijn. Voor de ritten elders
zijn op de website van de WTC
inschrijflijsten geplaatst. Geef
je op! Dan is het vervoer gemakkelijker te organiseren.
In principe rijden we met twee
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groepen, maar de praktijk
leert dat het heel goed mogelijk is om verschillende niveaus
in de groep op te vangen.
De groepsdynamiek is bij het
ATB-en iets anders dan op de
racefiets. Je kan zelden uit de
wind zitten, maar zo lang ieder
degene achter zich in de gaten
houdt, raken we niemand
kwijt, passen we het tempo
aan en komen we samen weer
thuis. Hieronder is de kalender
voor de rest van deze winter
opgenomen. Als je het eens
wilt proberen, meld je dan om
08:30 in het clubhuis.

Peter Broere

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

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

Toeragenda 2012
datum

vertrek

soort rit

wo 31-okt

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

beschrijving / toerleiders

zo 04-nov

10:00

Winterrit race B/C

zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

zo 04-nov

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Jacco Goes

zo 04-nov

09:30

Winterrit race A/B

winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

di 06-nov

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 07-nov

09:30

ochtend koffierit

woensdag koffierit 70km

zo 11-nov

09:30

Winterrit race A/B

winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

zo 11-nov

10:00

Winterrit race B/C

zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

zo 11-nov

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB auto's Heide&Duinentocht Nieuwkuyk 25/40 km Harry v
Wijk

di 13-nov

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 14-nov

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70km

zo 18-nov

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB DTC toertocht 20/40/60km Peter Broere

zo 18-nov

09:30

Winterrit race A/B

winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

zo 18-nov

10:00

Winterrit race B/C

zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

di 20-nov

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 21-nov

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70km

za 24-nov

20:00

Diversen

WTC Feest

zo 25-nov

09:30

Winterrit race A/B

winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

zo 25-nov

10:00

Winterrit race B/C

zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

zo 25-nov

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Jacco Goes

di 27-nov

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 28-nov

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70km

zo 02-dec

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

zo 02-dec

09:30

Winterrit race A/B

Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

zo 02-dec

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink

di 04-dec

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 05-dec

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 09-dec

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Rick van der Kuil

zo 09-dec

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

zo 09-dec

09:30

Winterrit race A/B

Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

di 11-dec

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 12-dec

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 16-dec

09:30

Winterrit race A/B

Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

zo 16-dec

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB auto's Oudejaars-tocht Stroe 30/45 km Peter Broere

zo 16-dec

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

di 18-dec

20:00

Looptraining

Looptraining op dinsdagavond: o.l.v. Remy Thijssen

wo 19-dec

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 23-dec

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Jacco Goes

zo 23-dec

09:30

Winterrit race A/B

Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B

zo 23-dec

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

wo 26-dec

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 30-dec

09:30

Winterrit race A/B

Winterrit 2,5 -3,5 uur A/B
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Schaatsagenda 2012/13
Elke donderdagavond 20.30
Kijk! Harrie vindt schaatsen heel
leuk. Hij oefent nu elke week op de
ijsbaan en is nog niet gevallen. In
februari was hij nog te vinden op
de Loosdrechtse plassen.

Hans informeert of de baanveger Harrie ergens heeft zien liggen (10 februari 2012).
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