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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Van de redactie

eenvoudiger en flexibeler
Veel leesplezier toegewenst geworden. Het onderhoud
en bedankt voor alle bijdra- van de diverse pagina ‘s
gen die ons blad maken tot kan eenvoudiger door de
verschillende commissies
wat het is.
zelf worden gedaan. De
De datum voor de inlevering van de kopij voor blad ledenpagina wordt omgebouwd tot een voorziening
122 is 19 januari.
waarmee leden eenvoudiHans en Andrea
ger met elkaar zaken kunVan de voorzitter
nen bespreken en afspreken. En het geheel ziet er
De nieuwe website komt
weer bijdetijds uit. Kortom,
eraan. Onlangs heeft het
bestuur een eerste blik mo- een website die weer tijden
meekan.
gen werpen op de nieuwe
website van onze club. Een
spannend moment voor de Toch gaf de nieuwe website
ook aanleiding tot discusbouwers (Jon Nellestijn en
sie. Hoeveel grip moet en
Piet de Boer) die er hard
kan je van het bestuur
aan hebben gewerkt, voor
en de webmaster verde commissie die de bouw
wachten op wat er op de
heeft begeleid en voor het
site gebeurt? En hoeveel
bestuur. Is het wat we er
eigen verantwoordelijkvan verwachtten? Welnu,
heid van de leden kan en
het resultaat is prima.
mag je verwachten? Bij
de oude media is er altijd
Aanleiding voor de nieuween redacteur die beslist of
bouw was dat de techniek
iets gedrukt wordt. Bij een
onder de motorkap moest
oude ledenadministratie
worden vernieuwd. (Voor
is er altijd een secretaris
de liefhebber: we moesdie kijkt of een adreswijten naar Jumla 2.0 omdet
Jumla 1.0 niet meer verder ziging klopt. Bij de nieuwe
website is gekeken of leden
werd ontwikkeld). Tegelijkertijd is een aantal dingen niet zelf voor de juistheid
van hun (mail)adres en teaangepast die al langer op
lefoonnummer zouden kunhet verlanglijstje stonden.
nen zorgen. En of de leden
De invoer en wijziging van
niet zelf in de gaten moede agenda’s van toercomten houden of een discussie
missie en recreanten is
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uit de hand loopt. Moet de
webmaster alle bijdragen
controleren en zo nodig ingrijpen, of moet dat pas als
leden bij de webmaster aan
de bel trekken? Als bestuur
willen we de verantwoordelijkheid hiervoor niet
van de leden overnemen.
We hebben de bouwers
gevraagd te kijken of er
voldoende extra veiligheid
kan worden ingebouwd,
zodat bijvoorbeeld niet een
ingelogd lid – of een hacker
die door de beveiliging
weet te breken – zomaar
het telefoonnummer van
een ander kan wijzigen. Als
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het veilig kan, dan willen
we dit punt graag op de
ALV bespreken.
Maar los van die discussie:
het gaat een mooie nieuwe

website worden. Er wordt
nog stug verder gebouwd
om hem helemaal af te
krijgen zodat we op de ALV
de feestelijke opening kun-

nen verrichten. Dus houdt
die avond vrij (woensdag
6 februari 2013); het is de
moeite waard.
Kees Keuzenkamp, voorzitter

Nieuwjaarsreceptie
13 januari 2013 vanaf 15.00 uur in het clubhuis
Het Bestuur nodigt u uit om op zondagmiddag 13 januari het
glas te heffen op een gezond en sportief nieuw jaar.
Het clubhuis is open vanaf 15.00 uur.
We gaan er met elkaar weer een mooi fietsseizoen van maken.

Algemene
Ledenvergadering

op woensdag 6 februari om 20.00 uur in het clubhuis
Het Bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 6 februari 2013 om 20.00 uur in het clubhuis.
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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
STANDPLAATS
BUNNIK / HOUTEN
Wintertijd…, winterweer,
winterkleding, winterbanden, winter-eten, wintertenen, wintertafereel,
winterschilder,…en zo kan
ik nog wel een tijdje doorgaan om uiteindelijk uit te
komen op wintertraining.
Als je nu een (fiets)blad
openslaat zie je altijd wel
een artikel over training
in de winter…, de ideale
voorbereiding…., oefeningen voor op de trainer,
grenzeloos binnen spelen.., maar de vraag is natuurlijk wat moet je echt
doen als je wilt trainen in
de winter?
Zo min mogelijk? Dat zou
je denken, maar de winter
is wel belangrijk voor het
volgende seizoen 2013!
Als voorbereiding op het
nieuwe seizoen ben ik
samen met Barrie en Peter
en Pauline op 1 december
naar het “Ga Op Je Bek
Dag Festival” geweest in
Utrecht.
Wat is het “Ga Op Je Bek
Dag Festival”? “In een
setting die doet denken
aan de Parade en Club 11
kun je in het faallaborato-

rium op je bek gaan zoals
jij dat wilt; door te vechten met een onbekende,
een blauwtje te lopen en/
of op te biechten, te solliciteren op je droombaan,
je te laten overhoren door
een boze Duitse leraar en
nog veel meer”, zo lazen
wij in de aankondiging.
Nou dat spreekt wel aan.
De bedoeling van het
festival was om het falen
te vieren, onder het motto
‘een dag niet gefaald is
een dag niet geleefd’. Jos
Stelling, de Utrechtse
cineast verwoordde het
in een vooraankondiging
als volgt: make from your
obstacle a stepping stone.
1 december was volgens
het programma de dag
van de faalhazen. Met
dien verstande dat alleen
de besten faalhazen zijn.
Het eerste faalmoment
was dat we de faalprofessor hebben gemist, dat
was wel jammer. Arjan
van Dam is psycholoog
en arbeidsdeskundige en
heeft een buitengewone
interesse in falen. Hij
schreef er een boek over:
de kunst van falen.
Maar de voordracht van
deze faalprofessor misten
wij omdat wij lekker zijn
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gaan eten in Utrecht
voordat we naar de
voorstelling gingen. Dat
was wel falen, maar ook
lekker eten in de Goesting in Utrecht. Tijdens
het eten hadden we het
een beetje over de type
faalmomenten die iemand
kan hebben. We kennen
allemaal wel een faalmoment tijdens een sollicitatiegesprek of een ander
belangrijk moment. Ik
herinnerde mij vooral mijn
faalmoment bij de tweede
keer dat ik de Maratona
dles Dolomites heb gereden. In mijn beleving was
ik toen goed getraind, had
er alles aan gedaan om de
rit van 140 km met 4200
hoogtemeters goed te
kunnen volbrengen. Een
goede voorbereiding in de
winter, een aantal mooie
ritten in maart, april en
mei zouden voldoende
zijn. Maar niets was minder waar. Te traag gestart
en geen goede tijd op de
Passo Campolongo en de
Passo Pardoi. Daarna afzien op de Passo Gardene
(gem. 4,3%!!), en daarna
weer de Passo Campolongo, de Giau, de Valzarego
en de Valparola, het was
allemaal te veel. Toen ik
op de Valparola was wist

De Fietsende Vlinder

nummer 121 – december 2012

ik dat ik de limiet van
16.30 uur niet zou halen.
Na een lange afdaling kom
je dan uiteindelijk weer op
de provinciale weg richting
Corvara. De weg is op dat
moment weer vrij gegeven voor het gewone verkeer; het lijkt wel of je de
enige bent die nog bezig is
met fietsen. De doorgaande weg gaat met een vals
plat omhoog richting de
finish, maar harder dan 10
km kun je niet gaan, want
je bent werkelijk kapot,
Italianen rijden voorbij
en roepen ‘forza Joost’,
maar dat zegt niks want je

bent een faalhaas. Inmiddels was ik nog een paar
kilometer van de finish en
zag ik de WTC-ers (een
man of 20) voorbij komen
die al die tijd op mij hadden gewacht maar nu
toch naar beneden gingen
naar het hotel om lekker
te gaan douchen. Ik had
bijna geen puf meer om
mijn hand op te steken,
maar ik moest door naar
de finish.
Terwijl ik dat tijdens het
eten zo zat te vertellen zei
Peter, die er dat jaar bij de
Dolomieten ook bij was,
nee!, geen faalhaas want
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je hebt het wel gehaald!
En toen hij dat zei dacht
ik, inderdaad wel gehaald,
maar niet binnen de tijd.
Maar! Als je faalt heb je
vrienden…en dat heb ik
toen gemerkt. Nadat ik
mijn hand had opgestoken
naar de WTC-ers die naar
het hotel afdaalden was
ik weer bezig om dat vals
plat richting Corvara op
te krabbelen. Op een gegeven moment voelde ik
een aanwezigheid achter
mij…, ik keek op en zag
Jacco Goes achter mijn
wiel hangen. Wat doe jij

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
hier vroeg ik. Met jou mee
naar de finish….. zei hij,
en toen ik nog eens goed
achterom keek zag ik dat
iedereen van WTC achter
mij reed…. Nou, ik kan je
vertellen dat gaf vleugels
en wij reden in stilte verder want ik had geen puf
meer om ook maar iets
uit te brengen. Naderhand
begreep ik dat Barrie en
Pauline, die in de auto
zaten, na een telefoontje
ook waren omgedraaid
richting finish. Uiteindelijk ben ik ongeveer een
kwartier te laat in Corvara
aangekomen. De finish
was al half afgebroken, er
was eigenlijk niets meer,
geen muziek, geen feest,
maar wel het moment van
gezamenlijk over de denkbare finish en een zoen
van Barrie, wat kan een
faalhaas zich nog meer
wensen op dat moment.
Ik denk nog wel eens terug aan dat moment.
Jullie zien, ik was redelijk
in stemming om mee te
gaan naar de naar het “Ga
Op Je Bek Dag Festival”.
We hadden weliswaar
de faalprofessor gemist,
maar toen we binnen kwamen werd in de grote zaal
Rens de Jong aangekon-

digd met een workshop
‘briljante mislukkingen’.
Business journalist Rens
de Jong gaf vele voorbeelden van mislukkingen
die tot grote innovaties
hebben geleid. Kern van
het betoog was dat we
alleen maar de successen
zien, maar ook… Steve
Jobs, Richard Branson en
andere succesvollen zijn
ooit faalhazen geweest.
Toen kwam Jan Beuving,
sportcolumnist, die een
verhaal had over falen in
de sport. Ik keek hier met
bijzondere belangstelling naar, gelet op mijn
Dolomietenachtergrond.
Ik weet niet meer precies
hoe de verhaallijn ging,
maar Lance Armstrong,
Yuri van Gelder kwamen
voorbij en het was genieten. Ik kijk nu regelmatig
op zijn dagelijkse blog
kortoversport.nl die regelmatig op volkskrant.nl
wordt gepubliceerd.
Na een korte pauze hebben we nog even genoten
van Roel C. Verburg die
vijf faalhazen in een uur
heeft klaargestoomd voor
hun stand-upcomedy
debut. Hierna zijn we
vertrokken en hebben van
alles gemist zoals Vinex-
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vrouwtje en de slechtste
rapper van de straat,
maar het kon niet anders
want de wintertraining
riep.
Maar wat is nu eigenlijk
wintertraining?
Zoals jullie misschien
wel weten word ik bij
het halen van 1 van mijn
doelen in 2013, ja wel de
Maratona dles Dolomites
2013!, geholpen door een
wielercoach in de persoon
van Leon Burger, afgestudeerd inspanningsfysioloog en oud medewerker
bij Adrie van Diemen.
Samen met een collega
heeft Leon een wielercoaching opgezet, het Robic
Wielerlab op Sportpark
Sloten in Amsterdam, kijk
maar eens op www.robic.
nl. Ik heb iedere twee
weken Skype-contact met
Leon en dan bespreken
we de afgelopen periode
en de komende periode.
Afhankelijk van mijn
beschikbare tijd wordt
dan een trainingsschema
opgesteld met soms
specifieke opdrachten. De
schema’s worden opgesteld in TrainingPeaks,
het meest geavanceerde
softwareprogramma in de
wereld om trainingen in

De Fietsende Vlinder

nummer 121 – december 2012

te plannen, te bekijken,
in te vullen en te analyseren. Bijna alle professionele wielerploegen
werken tegenwoordig met
Training Peaks. En ook
de liefhebber kan van de
opties en mogelijkheden
die Training Peaks biedt
gebruik maken om zich
te verbeteren. In Training
Peaks staan de workouts
en specifieke trainingsopdrachten. Het uploaden
van hartslag (gemiddeld
en maximaal), cadans en
dergelijke gebeurt via de
Garmin. Naast het bijhouden van de trainingen kun
je ook allerlei metrische
gegevens iedere dag invullen. Je kunt het zo gek
niet bedenken of je kunt
het bijhouden in Training

Peaks: gewicht, aantal
uren slaap, kwaliteit van
de slaap, ochtendpols,
motivatie, ziekte, calorie
inname en calorieverbruik,
details van het eten om te
zien hoeveel vet, suikers,
proteïne etc je binnen
krijgt.
Tijdens het contact met de
coach is mij wel gebleken
dat het nu een belangrijke
periode is, want de winter
is enorm belangrijk voor
het volgende seizoen. Gedurende de winterperiode
leg je de basis voor zowel
het aerobe en anaerobe
energiesysteem en kun je
je zwakke punten verbeteren, in mijn geval veel
aandacht besteden aan
specifieke doelen om het
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klim vermogen te verbeteren.
Nou zijn er ontzettend veel dingen die je
kunt doen in de winter:
doorfietsen op de weg,
mountainbiken, baanwielrennen, spinnen, krachttraining in de zaal, core
stability, schaatsen, hardlopen en tacx training. We
gaan ze niet allemaal aflopen, maar in de Fiets van
december staat een erg
leuk artikel met oefeningen op de indoortrainer.
In overleg met Leon moet
ik de komende periode
veel trainen in de zones
D1 en D2 om het duurvermogen te verbeteren, de
basisconditie te verbeteren zonder het gevaar te
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lopen om te vroeg in vorm
te komen. Maar trainen in
slecht en koud weer is een
aanslag op het lichaam
waarvan je slecht kunt
herstellen. Vandaar dat
ik de komende periode
ook vaak mijn toevlucht
neem tot het spinnen. Op
een spinfiets kun je goed
je krachttrainingen en
klimtrainingen oefenen,
maar wat minder goed
je duurvermogen trainen
tenzij je je niet te veel
laat opnaaien door de
instructeur en in je eigen
lage hartslagzones kunt
blijven. Verder moet ik dit
jaar flink aan de bak met
de krachtraining in de zaal
en verder is er aandacht
voor core stability. Het
schijnt dat dit voor de
wielrenner heel belangrijk
is. Het versterken van de
rompspieren is goed om
de lange trainingstochten en cyclos beter vol
te houden. De rug wordt
namelijk behoorlijk belast.
Zoals je ziet begint de
wintertraining al behoorlijk te lijken op gewoon
werken. Maar het moet
wel leuk blijven. Vandaar
dat ik in de winter graag
in de sportschool train,
is toch leuker en motive-

render dan in je eentje op
de hometrainer op zolder
thuis. Zie voor meer tips
over trainen, spieren,
botwerk, eten en afvallen, krachtvoer, stress,
voetplaatjes, wel of geen
wielercoach, visualiseren,
motiveren en nog veel
meer, de Trainings- en
voedingsgids 2013 van
het blad Fiets. Zoals de
hoofdredacteur terecht
opmerkt: een vergaarbak
van kennis die jou naar
een hoger niveau brengt
op je fietsreis naar je
ultieme doel.
Hoe zit het bij jullie? Hebben jullie al doelen voor
het komende jaar. Ik heb
er tot dusver drie: op 30
juni 2013 de Maratona
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dles Dolomites, daarvoor
in juni een prachtig weekend in Luxemburg met de
club en daarna in augustus een prachtige week
met Standplaats Italie.
Terwijl ik dit opschrijf krijg
ik nu al zin in het nieuwe
seizoen!
Maar vooralsnog moeten we eerst nog de
winter(training) door.
Ik wens iedereen veel plezier bij het plannen van de
nieuwe doelen voor 2013,
Maar vooral
Prettige feestdagen en een
voorspoedig 2013!
Ciao a tutti, y a la proxima
volta
Joost van der Poel

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

Bericht van de
Toercommissie
Dat wij als WTCers ook op
de weg en in het bos te
vinden zijn blijkt niet alleen
iedere zondag weer, maar
ook bijvoorbeeld op de
woensdag. Ofschoon niet
direct een activiteit middels
de Toercommissie kunnen
wij wel iedereen aanraden ook regelmatig de
ledenpagina op de site te
raadplegen. Naast de leuke
verslagjes, weersvoorspellingen en oproepen van
Gert jan Wenting zijn ook
anderen actief met oproepen om met elkaar mooie
ritten te maken. Wij als
Toercommissie zien ook uit
naar vele mooie initiatieven
in het seizoen 2013!

degenen die inschrijven.
Meldt je ideeën even bij
de Toercommissie en wij
zullen het plaatsen. Vaak
een kleine moeite en voor
jezelf en anderen een groot
plezier. De club is van, voor
en door heel veel leden!

Naast de reguliere programmering op de agenda
zijn we vorig jaar gestart
met de tiplijst en tochten
op inschrijving ritten. Nog
niet iedereen is hiermee
bekend. Iedereen die
een leuk idee heeft, een
bepaalde tocht wil doen en
dit wil delen met anderen
kan hiervan melding doen
op de tiplijst en inschrijving
ritten. Voor dit laatste dien
je dan wel beschikbaar te
zijn als coördinator voor

Vorige keer spraken wij
al over onze toerleiders.
Dat doen we nu weer. Wij
willen vanaf deze plaats
de toerleiders 2012 heel
hartelijk bedanken voor
hun rol afgelopen zomerseizoen en natuurlijk ook
momenteel in de winter!
De club heeft jullie nodig,
zeker omdat we steeds
groter groeien. De Toercommissie heeft inmiddels
al een groot aantal van
jullie kunnen spreken over
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2013. Jullie tips en suggesties voor 2013 sluiten mooi
aan bij de plannen: iets
meer keuze en daarmee
ook meer duidelijkheid per
niveau fietsen. Daarover
later meer. Blijft staan onze
hartelijke uitnodiging voor
nieuwe toerleiders! Meld je
aan bij een van ons en ervaar de lol van deze rol. Ervaren mensen staan altijd
klaar je ermee te helpen.
Prettige feestdagen en wellicht ook de komende tijd
tot ziens op de weg en in
het bos!
Groeten, de toercommissie
Roy van de Wetering,
Jan van Veldhuizen, Michael
Pullens, Peter Broere,
Martijn Kamermans
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Toeragende 2012/2013
datum

vertrek

soort rit

beschrijving / toerleiders

zo 16-dec

08:30

ATB-rit 2 groepen

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

zo 16-dec

09:30

Winterrit race A/B

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

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

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink

zo 30-dec

09:30

Winterrit race A/B

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

zo 30-dec

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

wo 02-jan

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 06-jan

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk

zo 06-jan

09:30

Winterrit race A/B

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

zo 06-jan

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet-Moolhuijsen

di 08-jan

20:00

Looptraining

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

wo 09-jan

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 13-jan

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Peter Broere

zo 13-jan

09:30

Winterrit race A/B

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

zo 13-jan

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

di 15-jan

20:00

Looptraining

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

wo 16-jan

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 20-jan

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB met auto’s Toertocht Oss 30/45 km Rick van der Kuil

zo 20-jan

09:30

Winterrit race A/B

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

zo 20-jan

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

di 22-jan

20:00

Looptraining

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

wo 23-jan

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 27-jan

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk

zo 27-jan

09:30

Winterrit race A/B

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

zo 27-jan

10:00

Winterrit race B/C

Zondag winterrit 55km: Piet Moolhuijsen

di 29-jan

20:00

Looptraining

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

wo 30-jan

09:30

ochtend koffierit

Woensdag koffierit 70 km

zo 03-feb

08:30

ATB-rit 2 groepen

MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink
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Inschrijving
Vianden weekend
14-16 juni 2013
Vanaf heden kun je via de
website opgeven voor het
WTC-weekend in Vianden
in Luxemburg. Ga daarvoor
naar “Inschrijving ritten”.
We hopen in juni 2013 jullie een mooi fietsweekend
aan te kunnen bieden. Voor
de eerste keer reizen we
nu af naar Vianden.
Vianden is een karakteristiek, authentiek en historisch dorp in het Noordoosten van Luxemburg, vlak
aan de grens met Duitsland
en wordt doorkruist door
de rivier de Our. Vanaf het
geheel gerestaureerde middeleeuwse kasteel, welke
boven het dorp is gelegen,
heeft men een prachtig
uitzicht over Vianden en
de Our. Het ligt ongeveer

310 km van Houten en is
in 3,5 uur bereikbaar met
de auto.
Het totaal aantal inwoners
van het land Luxemburg
bedraagt slechts 509.074
(2012). Het internationale
voorkiesnummer is +352
en er zijn geen netnummers. Volgens de Luxemburgse grondwet is het

Luxemburgs de officiële
taal, en bestaan daarnaast
Frans en Duits als 2e en 3e
taal.
De succesvolste sport in
Luxemburg is het wielrennen. Zo won er maar liefst
vijfmaal een Luxemburger
de Tour de France: François Faber in 1909, Nicolas
Frantz in 1927 en 1928,
Charly Gaul in 1958 en
Andy Schleck in 2010.
Ook wordt er de profronde
van Luxemburg gereden,
toevallig net in de periode
dat wij daar zitten. Sterker
nog , het professional cycling team van VanansOleil
zit dan ook in ons Hotel!
Hennie heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan
met fietsen in Luxemburg
en ook met het Hotel waar
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we heen gaan. Jullie
komen daarom terecht in
een warm bedje.
We hebben mooie fietsroutes uitgezet voor
A/B- en C -niveau op de
vrijdagmiddag, de zaterdag en voor de zondagochtend. We zullen daarbij
meerdere beklimmingen
te verwerken krijgen,
uiteenlopend van gemiddeld 3- 10% met daarbij
enkele pittige gedeeltes.
Op zaterdag maken we in
totaal ongeveer 2.0002.800 hoogtemeters. Op
zondag dan lekker uitrijden op een relatief vlak
parcours in combinatie
met een korte afstand. Na
afloop kunnen we in het
hotel nog lekker douchen.
We hebben ruim voldoende kamers gereserveerd in Hotel Auberge du
Chateau in Vianden. Het
Hotel heeft veel ervaring
met fietsgroepen. Wat wil
je met een eigenaar die
luistert naar de naam Jean
Nelissen. http://www.

auberge-du-chateau.lu/
index_nl.html .
Het verblijf is op basis van
halfpension kost € 65 per
persoon per dag, exclusief
drankjes en vervoer. De
brandstofkosten van de
auto’s betalen we op basis

van gelijkwaardigheid
onder alle deelnemers.
In de komende maanden
werken we de details uit.
We zullen jullie daarover
informeren via het clubblad en website.
Inschrijvingen worden
gehonoreerd op volgorde
van binnenkomst. De
inschrijving is definitief
als de betaling binnen is.
Maak daarom gelijktijdig
met je inschrijving € 130
over op 47.29.548 t.n.v.
W.L.L. van Run. Er is een
beperkte mogelijkheid
om tegen een meerprijs
van € 20 per nacht een
eenpersoonskamer te
reserveren. De kosten
bedragen dan € 170.
Vul het online inschrijvingsformulier s.v.p. zo
volledig mogelijk in. Dat
wil zeggen:
Voor -en achter-naam
Groep ( A/B of C)
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Of je met de auto rijdt
Hoeveel extra fietsen en
personen je kunt meennemen
Eventuele opmerkingen
zoals eenpersoonskamer
Bij de auto- en kamerindeling houden we er
zoveel mogelijk rekening
mee als je met je partner
komt die ook WTC-er is.
Op basis van de inschrijvingen gedurende de komende maanden gaan we
2 maart het hotel definitief
boeken. Tot die tijd kun
je kosteloos annuleren.
Mocht je daarna nog willen
annuleren en krijgen we
je plek niet ingevuld, dan
zijn er annuleringskosten.
Wil je meer weten, vraag
het ons of vraag je clubgenoten naar hun ervaringen van afgelopen jaren.
We hebben er zin in, hopelijk jullie ook !
Hennie Wilkes
en Wibo van Run

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
1e aankondiging
Teutotocht 13-15
september 2013
naar Lochem
Beste mede-wielrijders,
Ook komend jaar willen we
weer een Teutotocht organiseren. Net als in 2012
zal de tocht in september
verreden worden, enkele
weken na de inspanningen
van de standplaats in de
Dolomieten.

Het plan is om in het weekend van 13-15 september
vanuit Houten een driedaagse fietstocht te maken
naar het oosten van het
land. In deze omgeving
liggen de fiets-‘roots’ van
Piet, Harrie en mij, en we
hebben al mooie ideeën
voor de routes, met mogelijk een uitstapje over de

Duitse grens. Onze routes
zullen leiden door een
afwisselend landschap, met
verschillende klimmetjes
over beboste stuwwallen,

langs kleine beken met watermolens, door rivierdalen
en naar oude stadjes. Elke
dag gaat de tocht door een
andere streek: VeluweIJsseldal, Salland-Twente
en Achterhoek-Betuwe.
Er zal dagelijks een tocht
zijn voor de AB-groep
en voor de C-groep, met
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globale dagafstanden van
respectievelijk 170 en
130 kilometer. We regelen
vooraf koffie- en lunchstops
op mooie locaties. Op de
heen- en terugreis streven
we naar een volgauto voor
beide groepen.
De inschrijving zal op de
gebruikelijke wijze via de
website verlopen. Ik zal op
de ledenpagina een bericht
plaatsen als de inschrijving
is geopend. Ik zorg dan
ook voor informatie over de
betaling van de verblijfskosten.
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We hopen natuurlijk wederom op een grote opkomst,
net zoals tijdens de vorige
Teutotochten naar Zeeland
en Friesland. We hebben
voorlopig voor 30 personen
een optie genomen voor
twee overnachtingen halfpension in een hotel in het
lommerrijke buitengebied
van Lochem. Het hotel ligt
op loopafstand van hartje
Lochem.
Bij deze willen we alvast
een oproep doen naar de
leden. Zijn er mensen die
hun auto beschikbaar willen stellen als volgauto?

En zijn er vrijwilligers die
(een deel van) de heen- en
terugweg willen chauffeuren? Stuur dan s.v.p. een
e-mail naar mwa.dehaan@
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gmail.com.
Hartelijke groet, mede
namens Piet de Boer en
Harrie Pol,
Martin de Haan

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

Obstakels in het
fietspadennetwerk
van de gemeente
Houten
We kennen ze allemaal: de
obstakels in de fietspaden in
Houten.
Mede naar aanleiding van het
ongeval van Thea Nieuwenhuizen tijdens de club rit op
22 mei 2012 is de WTC aan
tafel gekomen met de gemeente Houten om te komen
tot een nieuw ‘paaltjesbeleid’
in de komende jaren.
Fietsersbond
Stap op, september 2011
Nr.11, een uitgave van de
Fietsersbond Houten, heeft
als onderwerp: afsluiting van
fietspaden voor auto’s hindert
fietsers.
In Houten zijn veel fietspaden
afgesloten voor autoverkeer
door paaltjes of blokken.
De problemen met deze autoobstakels zijn:
Ieder obstakel is gevaarlijk.
Fietsers komen in botsing
met midden geleiders, vooral
’s-nachts en bij het fietsen in
groepen.
De broodjes maken het moeilijk om met twee fietsen aan
de rechterkant te passeren.
Dit is vooral lastig voor ouders
met kinderen en nodigt uit tot
links passeren.

Vaak liggen broodjes dicht
bij de kruising, waardoor het
moeilijk is de bocht te nemen.
De Fietsersbond Houten vindt
verbetering mogelijk:
Afsluiting is soms onnodig
omdat auto’s geen voordeel
hebben om het fietspad te
gebruiken omdat het fietspad parallel loopt aan een
autoweg.
Op sommige plekken zijn
(korte) fietspaden tweezijdig
afgesloten. Afsluiting aan één
kant is voldoende.
De Fietsersbond heeft een
inventarisatie gemaakt in
enkele wijken in Houten.
Per wijk kunnen gemiddeld
zo’n 10 dubbelzijdige afsluitingen en overbodige paaltjes
worden verwijderd.

vraagt om een samenhangende aanpak die nu vaak
ontbreekt, omdat bestuurders en beleidsmakers bij
decentrale overheden vaak
onbekend zijn met enkelvoudige fietsongevallen. Dat
komt onder andere doordat
deze ongevallen niet worden geregistreerd door de
politie. Voor een effectieve
aanpak is een eenmalige
actie niet toereikend. Er zijn
verschillende disciplines nodig
zoals verkeer, stedenbouw,
civiele techniek, onderhoud
en beheer. Daarnaast is een
goede samenhang tussen de
onderdelen van de aanpak
van belang.

Workshop
Op 8 november 2012 is er
Fietsberaad
een workshop bij de gemeenFietsberaad publicatie 19a be- te geweest over enkelvoudige
schrijft: grip op enkelvoudige ongevallen door obstakels.
ongevallen.
Aanwezig: wethouder Beheer
Uit ziekenhuisregistratie blijkt Openbare Ruimte, ambtenadat 60 procent van alle ernren van de gemeente Houten,
stig verkeersgewonden onder de Fietsersbond, Piet de Boer
fietsers slachtoffer is van een namens WTC Houten en Peter
enkelvoudig fietsongeval. Dit de Laat namens de D’66
is een ongeval waarbij fietsers raadsfractie.
vallen of tegen een obstakel
In 2011 is een publicatie
botsen. De helft van deze
verschenen met aanbevelinenkelvoudige fietsongevalgen en nieuwe richtlijnen voor
len heeft één of meer aan
het toepassen van obstakels.
infrastructuur gerelateerde
Aanleiding hiervoor was dat
factoren als (mede)oorzaak.
uit onderzoek bleek dat er
Maatregelen richten zich bij
toch veel ongevallen gebeuvoorkeur op het wegnemen
ren door deze obstakels. Het
van de directe oorzaak. Dit
middel blijkt in veel gevallen

24

De Fietsende Vlinder

nummer 121 – december 2012

erger dan de kwaal.
In Houten hebben we op onze
fietspaden heel veel obstakels
in veel verschillende uitvoeringen. Als fietsstad kunnen
we niet anders dan met deze
nieuwe kennis nog eens
kritisch te kijken naar ons
fietsnetwerk.
Doelstelling van de workshop
is het bespreken hoe we de
komende jaren met onze
obstakels om willen gaan (wat
is het ambitieniveau?) en
kijken of we een reële strategie kunnen bepalen voor het
wegnemen en verbeteren van
de vele obstakels in Houten.
Naast verkeersveiligheid is er
wellicht ook winst te boeken
op gebied van beheer en onderhoud en uitvoering van het
strooibeleid.

Verslag van de workshop
vanuit WTC optiek
De workshop 8 november
inzake obstakels in de fietspaden is goed verlopen.
Interessant om te vernemen
was dat er bij aanleg van
nieuwe fietspaden in feite niet
wordt nagedacht of er obstakels in moeten komen. Het
lijkt meer een soort automatisme: we gaan een fietspad
aanleggen, dus doen we er
een paar obstakels in.
Vastgesteld werd dat de gemeente Houten veel meer obstakels in de fietspaden heeft
dan omliggende gemeenten.
Dat komt door de bijzondere
infrastructuur en segmentering van de wijken.
Voor de gemeente is scheiding
van wijken voor autoverkeer
de belangrijkste reden voor
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obstakels in de fietspaden.
Als motto voor de komende
jaren is vastgesteld: ‘geen
paaltjes, tenzij’.
In 2013 komt er in Houten
een ‘paaltjes pilot’, doelstelling van deze pilot is om een
veiliger obstakel te ontwikkelen dan de huidige obstakels.
De gemeente Houten wil
vanaf 2013 gaan werken aan
verwijdering van onnodige
obstakels.
Het streven voor de komende
jaren is: alle palen weg van
de fietspaden, behalve de
palen die nodig zijn voor segmentering. Begonnen wordt
met weghalen van de palen
uit de hoofdfietsroutes.
Het aanpakken van de obstakels in het buitengebied is een
aandachtspunt voor later.
Piet de Boer
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VERSLAGEN
RECREANTEN
Deze keer geen fietsactiviteiten. Op 26 oktober vond
onze laatste fietstocht van
dit jaar plaats.
We zijn dus nu met onze
winteractiviteiten gestart.
Op vrijdag 16 november
hadden we onze eerste
vergadering, die goed werd
bezocht (verslag hieronder). De recreanten-commissie is begonnen met
de voorbereidingen voor
het nieuwe fietsseizoen,
waaronder o.a. de organisatie van de midweek in
mei 2013. Op vrijdag 14
december is onze volgende
vergadering, met aansluitend een Chinees buffet.
Graag wensen wij jullie allen hele fijne feestdagen en
een goed en vooral gezond
2013!
Riet en Elly
Korte samenvatting van
onze vergadering op
16 november 2012
Rond 13.00 uur waren ruim
50 recreanten verzameld in
het clubhuis.
Allereerst genoten we van
koffie/thee met een traktatie van Joop en Stien, die
50 jaar zijn getrouwd. Van

harte gefeliciteerd!
Daarna werd aandacht
besteed aan enkele recreantenleden die hebben opgezegd. Riet en Wijk, Bep
Rietbergen en Riet Koot –
tot dit seizoen enthousiaste
fietsers – kunnen i.v.m.
hun gezondheid niet meer
mee doen. Enkele andere
leden hebben hun lidmaatschap beëindigd i.v.m.
andere bezigheden.
Nabespreking afgelopen
seizoen
We kunnen terug kijken op
een goed seizoen. Velen
hebben daar actief aan
bijgedragen. Van de 49
geplande ritten zijn er 47
daadwerkelijk gefietst.
Slechts op 2 zondagochtenden was het weer te slecht
om te fietsen en werd de
rit afgeblazen. Gemiddeld
werd er op vrijdagmiddag
gefietst met 35 deelnemers
en op andere ritten met 22
deelnemers. Verschillende
recreanten zorgden voor
mooie routes en fietsten
diverse ritten voor. Toch
zou het fijn zijn als ook
andere recreanten eens
een rit willen voorfietsen.
Andere voorrijders betekent ook vaak nieuwe en
onverwachte weggetjes
ontdekken. Dit geldt zeker
ook voor de korte routes en
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zondagochtend ritten.
Door Adrie en Gé was het
afsluitende etentje - dat
was gepland op vrijdag
2 november – georganiseerd, maar door te weinig
deelname moest dit helaas
worden afgeblazen.
Zij worden in ieder geval
bedankt voor inspanningen. Voor volgend jaar
wordt nog gekeken hoe we
dit in het vervolg zullen
aanpakken.
Samenstelling commissies
• Elly en Riet zijn in
de komende algemene
ledenvergadering
aftredend als bestuurslid
c.q. plaatsvervangend
bestuurslid en zijn
herkiesbaar.
• De recreantencommissie
krijgt een andere
samenstelling. Jannie
Prins heeft haar taken
inmiddels overgedragen
aan Ria Wieman.
Bep Hardeveld heeft
eveneens aangegeven
uit de commissie te
gaan. Vanaf nu bestaat
de commissie dus uit:
Gerry Bijsterbosch, Ria
Wieman, Gerrit Hardeveld
en Riet van Bijlevelt en Elly
Kemper.
Jannie en Bep worden door
middel van een bloemetje

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

hartelijk bedankt voor
hun inspanningen in de
afgelopen jaren.
• Daarnaast maakt Gerda
Vernooy sinds enkele
maanden namens de
recreanten deel uit van
de Commissie Beheer
Clubhuis samen met enkele
toerleden, waaronder Ton
Mulders. In dit kader is
zij bij de recreanten dus
het aanspreekpunt als het
zaken van het Clubhuis
betreft.
• Er is in de loop van
de zomer een Website
Commissie gevormd om te

bezien welke aanpassingen
van de Website nodig zijn.
Namens de recreanten
maakt Tanneke BrouwersPopkens hier deel van uit.
Wij zouden het plezierig
vinden op de site van de
recreantleden ook pasfoto’s
te plaatsen, zodat we
namen en gezichten beter
kunnen koppelen. Besloten
wordt na onze januari
vergadering hiervoor een
fotograaf uit te nodigen.
• Redactie clubblad:
Andrea maakt sinds enkele
maanden deel uit van deze
redactie, die zorgt voor
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samenstelling, opmaak,
drukken en verspreiding
van het clubblad.
Overige
wintervergaderingen
• December vergadering:
Zoals afgesproken start
deze vergadering op vrijdag
14 december om 14.00
uur. Zoals gebruikelijk willen we na de vergadering
ons Kerstetentje houden.
Afgesproken wordt dit jaar
een Chinees Buffet te organiseren. An Koot meldt zich
aan dit te willen verzorgen,
samen met Ria Wieman.
Enkele leden zullen op don-
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derdagmiddag en vrijdagochtend in het clubhuis zijn
om de nodige voorbereidingen te treffen.
• januari vergadering: Van
Bike Store is het voorstel
gekomen de recreantleden meer informatie te
verschaffen over elektrische fietsen. Vraag aan
de recreanten is of daaraan behoefte is. Dit wordt
afgewezen.
Besloten wordt wel aansluitend aan de vergadering
een sessie te beleggen
voor het maken van foto’s

van de recreantleden voor
gebruik op de website.
• februari vergadering:
aansluitend aan de vergadering in februari wordt
zoals gebruikelijk weer een
bingo gehouden.
Midweek 2013
De recreantencommissie
heeft een voorstel voor de
midweek uitgewerkt, dat
alle recreantleden hebben
ontvangen. Dit jaar gaan
we weer mee doen aan de
asperge fietsvierdaagse
in Arcen. Daarvoor is een
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arrangement geboekt bij
Resort Arcen.
We gaan van 27 t/m 31
mei. Start van de vierdaagse op 28 mei. De
totale kosten komen op
€ 200, inclusief deelname
aan de vierdaagse. Een
eenpersoons kamer kost
€ 25 extra. Graag opgeven
bij Elly als je mee wilt en
in januari per bank betalen.
Globaal zomerprogramma 2013
Het programma zoals afgelopen jaar wordt aangehou-

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
den. Daarbij wordt ook de
maandelijkse zondagochtendrit gehandhaafd.
Besloten wordt het etentje
ter gelegenheid van het
einde van het fietsseizoen
in het vervolg aansluitend
aan de laatste fietsmiddag
te houden (laatste vrijdag
van oktober). Hiermee
komt dan de nazit te vervallen.
Een en ander zal nog nader
worden uitgewerkt en het
definitieve programma
wordt in de februarivergadering vastgesteld.

Diversen
• Belschema bij calamiteiten: Omdat een aantal
recreantenleden nog niet
over een computer of
internet beschikt, is er een
nieuw belschema gemaakt,
zodat alle leden bij een
calamiteit worden geïnformeerd.
Attentie: degenen die zich
een keer voor de website
hebben aangemeld krijgen
bericht via de mail en worden niet gebeld. Let dus op
je mail!!
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• Schoonmaakschema voor
de winterperiode opgesteld. De betrokken recreanten hebben een exemplaar ontvangen. Iedereen
komt 1 x aan de beurt.
Ook hiervoor is Gerda het
aanspreekpunt.
Na de vergadering wordt
de bijeenkomst voortgezet
met een gezellige bingo
(verzorgd door Gerry en
Ria) onder het genot van
een hapje en een drankje.
Riet en Elly
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De Pen van Willy
Meijer
Hallo allemaal, de pen werd
aan mij gegeven, en dus
nu hier een schrijven van
mijn hand.
Ik fiets al weer heel wat
jaartjes met de fietsclub,
het zal zo ongeveer al wel
tien jaar kunnen zijn. Je
begrijpt, het bevalt heel
goed. Fietsen is een van
mijn liefhebberijen, want ik
heb er velen, maar vooral
de gezelligheid staat bij mij
hoog in het vaandel. En ik
ben graag buiten, en houd
van bewegen. Zo is dansen
ook een van mijn grote
passies, bij linedansen
heb je geen partner nodig,
het is net zo intensief als
fitnes, je kunt niet tegelijk
aan je boodschappenlijstje
denken, dus het is een
goede sport voor lijf en
geest. Ik geniet ook erg
van de Muziek. Zingen doe
ik ook graag, samen met
de Castellum Singers in
Houten, we hebben een
breed repertoire, vooral
de krontjong liedjes vind
ik erg mooi. En sinds 4
jaar bespeel ik nu ook een
instrument, de klarinet,
en dat viel helemaal niet
tegen, het was een al lang
gekoesterde wens.

Buiten ben ik ook te vinden
op mijn volkstuin aan de
Binnenweg. Want buiten,
vind ik het mooiste, er is
geen dag hetzelfde, en als
er dan spontaan ineens
van die kleine preien uit de
grond schieten die zichzelf
hebben uitgezaaid?.........
dan ja,........ de natuur
blijft mij verwonderen,
altijd.
Ik hoop hier nog lang van
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te kunnen genieten, met
jullie allemaal.
Vanaf `89 inzittende in
Houten, moeder van 2
dochters, Oma van Siem
en Aukje
9 april 1950, geboren &
getogen in Utrecht. In ons
gezin ben ik de 2e van vijf
meiden.
Met vriendelijke groeten
van Willy Meijer.
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Activiteiten recreanten winterseizoen 2012/2013
dag
vrijdag
zondag
vrijdag
vrijdag

datum
11-jan
13-jan
08-feb
01-mrt

uur
13.00
15.00
13.00
13.00

plaats
clubhuis
clubhuis
clubhuis
clubhuis

bijzonderheden
3e vergadering, aansluitend foto's maken
nieuwjaarsreceptie
4e vergadering, aansluitend bingo
start fietsseizoen 2013, 1e rit

Verjaardagen
Bas Braam T
Ton Mulders T
Cor van Buren R
Ben Smit T
Jos Hennevelt T
Paul van Lijden T
Lia van Soest T
Piet van Veen R
Linda van Rooijen T
Fie Witjes R
Harry Pronk T
Dennis van de Kraak T
Jeroen Piket T
Ton van Ginkel T
Arjen Morée T
Tom Blok T

16
16
17
18
18
20
22
22
26
26
29
30
30

Opzeggingen
Ton Diks
Ron Schut

Riet Koot-Mandjes
Bart de Rooij
Frank Bolhuis

Bas Verboom
Tonnie van Gool

Nieuwe leden

Leny Jongerius-Mocking R

Jelleke de Vries

Ereleden
Jan Goes

Carina Duijs T
Kees Visser R
Cathy van Putten R
Kees Keuzenkamp T
Rene Sterkenburg T
Ruud Elemans T
Jetske Goudswaard T
Chris Jansen T
Fredy Visser T
Jan van Veldhuizen T
Bart Drenth T
Eiko Schuurman T
Karel de Graaf T

1
7
10
11
12
13
13
16
18
19
19
24
27
27
28
28

Januari
2 Floor Pater - Oskam R
4 Janny Prins R
4 Bas Vermeulen T
5 Wibo van Run T
6 Wim van Bentum T
7 Cor Huffels R
7 Annemiek van de Rijt T
7 Peter Visser T
8 Eric van Vliet T
10 Bas Verboom T
10 Joop van Wijngaarden
R
11 Riet Weenink R
12 Bert Thiery T
14 Joost Schepel T

Februari
1 Fridolin van der Lecq T

Henny Hogerhorst

Leden van verdienste
Roelie van de Blij
Onno Flemming
Herman van Rooijen

Jos Jongeling

Piet de Boer
Jon Nellestijn
Harry van Wijk
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Jan Mocking

Ton Diks
Ad Nieuwenhuizen
Bart van Wijngaarden

2-12-12 Eigen route
route
9-12-12 Eigen
datum
rit

Vertrek per fiets vanaf
clubhuis
ATB AGENDA 2012/13
Vertrek per fiets vanaf
35
/
45
Rick
van
de
Kuil
afstanden toerleider
opmerking
clubhuis
35 / 45

Geurt Breukink

Oudejaarstoch
Kozakkenput16-12-12
30 / 45 / 60
Peter Broere
7-10-12
35
ttocht
Stroe
Leusden

Vertrek per auto vanaf
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
23-12-12 Eigen route
Jacco Goes
35 / 45
Harry
van Wijk
14-10-12
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
30-12-12
35 / 45
Geurt Breukink
21-10-12 Eigen route
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
Eigen route
6-01-13 Eigen route
35 / 45
Harry van Wijk
Vertrek per auto vanaf
clubhuis
28-10-12 Vaste Route
40 / 60
Peter Broere
clubhuis
Vertrek per fiets vanaf
Arnhem
13-01-13 Eigen route
35 / 45
Peter Broere
clubhuisper fiets vanaf
Vertrek
4-11-12 Eigen route
35 / 45
Jacco Goes
Vertrek per fiets vanaf
clubhuis
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