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De Wielertoerclub Houten´80 richt zich 
op toer- en recreatiefietsers uit Houten 
en omgeving.
De activiteiten bestaan uit:
• trainingsritten
• toertochten
• mountainbike ritten 
• recreantenrit (elke vrijdag)
• dagtochten recreanten
• midweek recreanten

Tijdens alle toer- en MTB-ritten is het 
dragen van een helm verplicht.      

Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577 Banknr: 2498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten http://www.wtchouten.nl

Beheer
Ton Mulders 030-6377497
beheer@wtchouten.nl

Clubblad
Hans Schoolderman en Andrea van Mil
Kopij naar redactieclubblad@wtchouten.nl

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

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

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

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

Toercommissie 
Jeroen Piket
Patriottenland 33 3994 TR Houten
030 6342082 toercie@wtchouten.nl

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

Kopij inleverdatum voor de bladen
nr 127 17 augustus, nr. 128 28 septem-
ber en nr. 129 16 november

De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80 en wordt ver-
spreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 280 stuks.
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32 jaar

Van de voorzitter

Het fietsweekend in Luxemburg was een 
groot succes. We moeten een aardig stuk 
terug in de geschiedenis van de club om 
een evenement te vinden waar een kwart 
van de toerleden aan meedeed en in 
absolute zin is 60 deelnemers een record. 
De routes waren mooi en gevarieerd, er 
werd op verschillende niveaus gefietst dus 
er was voor elk wat wils. Op deze plaats 
wil ik Hennie en Wibo daarvoor nogmaals 
complimenteren!
 
En voor de leden die niet hebben mee-
gefietst: volgend jaar gaan we nog een 
keer naar Luxemburg, dus je hebt nog 
een tweede kans om er alsnog aan mee te 
doen. Voor sommige fietsers was Luxem-
burg niet alleen een plek om te fietsen, 
maar ook een plek om herinneringen op 
te halen aan eerder onderzoek van het 
landschap: de fietsende fysisch geografen. 
Willem Frederik Hermans is op dit land-
schap gepromoveerd en heeft daar ook de 
inspiratie gevonden voor zijn boek Nooit 
meer slapen. Zo’n magistraal werk is het 
niet geworden, maar in deze aflevering 
van het clubblad kun je wel lezen hoe je al 
die klimmetjes en afdalingen ziet door de 
ogen van twee fysisch geografen, Martin 
de Haan en mijzelf.

Misschien het begin van een goede tradi-
tie. Niet alleen samen het landschap op en 
af fietsen, maar ook kennis delen van de 
geschiedenis van de plek waar we fietsen. 
Wellicht dat er iemand is die veel af weet 
van de bergen bij Predazzo of stuwdam bij 
Ootmarsum en daar iets over wil schrij-
ven. Ik ben benieuwd.

En op verzoek van Hans hierbij een foto 
van de voorzitter vanuit een heel ander 
perspectief. Passend bij de bespiegelin-
gen over  het landschap eenmotorig van 
mijzelf als onderzoeker van landschap-
pen. Als ik dat zo zie ben ik eigenlijk niets 
veranderd. Ik zou zeggen: zoek de zeven 
verschillen.
De voorzitter
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Van de toercommissie

We zullen niet de enigen zijn in dit num-
mer maar we starten natuurlijk met de 
complimenten en de hartelijke dank aan 
Wibo en Hennie voor de organisatie van 
het Vianden weekend. Het was een gewel-
dig weekend. Zowel qua locatie als qua 
programma en routes. En dan de sfeer. Je 
bent met zestig man op pad en de enige 
onvertogen woorden die de toercommis-
sie optekende waren die van die ijverige 
wegwerkers: “Was zum Teufel macht ihr 
hier?!” We zijn er maar niet op ingegaan. 
Wibo en Hennie hebben te Vianden aan-
gegeven dat ze dit volgend jaar graag nog 
een keer willen organiseren en de deel-
nemers en de toercommissie waren daar 
blij erg mee. En daarna kijken we weer 
of er nieuwe of oude ideeën zijn voor het 
clubweekend van 2015. Een hele uitdaging 
want de lat ligt hoog.
 
Buiten onze reguliere activiteiten staat 
er onder andere nog het volgende op het 
programma dit seizoen (zie de desbetref-
fende communicatie hierover op de site en 
in het clubblad):
•  Mountainbike Clinic op zaterdag 13 juli in 

samenwerking met Piazza Sports
•  Standplaats Predazzo van 18 tot 25 

augustus
• De Teutotocht van 13 tot 15 september
•  De NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek 

van WTC Houten op zaterdag 28 sep-
tember

Houdt vooral ook die laatste datum vrij 
om mee te rijden met je gezin, collega’s of 
vrienden óf om als vrijwilliger de tochten 
mede uit te zetten, de controleposten te 

bemannen of de pijltjes weer op te halen 
(per fiets met een rugzakje). Want ook 
dit wordt weer een activiteit van, voor en 
door alle leden (en meer) en dat alles ten 
bate van het Hospice Kromme Rijnstreek.

Tot slot nog een woord van dank aan Ton 
Mulders die het groot onderhoud aan de 
fietsaanhangwagen heeft gecoördineerd. 
De kar is weer helemaal klaar voor inten-
sief gebruik door toer- en recreantleden 
en heeft zijn maidentrip inmiddels gehad, 
naar Vianden.

Veel plezier de komende tijd, tot gauw en 
straks een fijne vakantie.
Namens de toercommissie, Jeroen Piket

Toercommissie: Peter Broere, Martijn 
Kamermans, Jeroen Piket en Jan van 
Veldhuizen



4

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

Specialisaties

•	Manuele	therapie
•	Sportfysiotherapie in onze praktijk werken NVFS® geregi-

streerde sportfysiotherapeuten. Dus mocht u een blessure 
oplopen, dan staan wij borg voor een adequate behandeling.

Therapie	(individueel of in groepsverband)

•	 Revalidatie na schouder-, heup-, knie-, enkel-, rug- of 
nekoperatie

•	 Neurorevalidatie CVA, Parkinson, MS
•	 Respiratoire	revalidatie COPD, astma
•	 Hartrevalidatie infarct, PTCA, hartfalen
•	 Therapie	en	training bij o.a. rug-, nek-, schouder- en 

knieklachten
•	 Conditionele	training oncologische problematiek en 

chronische pijnklachten
•	 Looptraining	voor	etalagebenen Claudicatio Intermittens
•	 Meer	Bewegen	Groep diabetes, cardiovasculair risico
•	 Kindergroepen	Fit Kids overgewicht, motorische 

achterstand

De Molen 61
3995 AW Houten

Telefoon 030 637 82 83 
info@fysiodemolen.nl



5

De Fietsende Vlinder
nummer 126 – juli 2013



6

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

Midweek  
Recreanten

27 t/m 31 mei 2013 
Arcen
Moe maar voldaan bereik-
ten we vrijdag aan het eind 
van de middag de stem-
pelpost van de Asperge-
fietsvierdaagse in Arcen. 
Elke dag een rit van 40 km 
(+ heen en weer naar de 
startplaats, dit maakte een 
gemiddelde van 50 km per 
dag).
Je kon ook kiezen voor 60 
km, en deze dag gingen 
Gerrie, Andrea, en Gerda 
voor 60 km, ze wilden wel 
eens helemaal los. En nu 
op deze laatste dag van 
mei mogen wij dan het 
welverdiende witte goud 
(de asperges) in ontvangst 
nemen. En zo kijken we 
terug op een hele goede 
fietsweek, waarbij de sfeer 
er goed in zat.
Zoals elke dag zijn we be-
gonnen met een uitgebreid 
stevig ontbijt, wat met zorg 
voor ons werd klaarge-
maakt. Ook de lunch naar 
eigen keuze werd voor 
ons verzorgd, en van de 
fiets4dgse organisatie 
stond er elke dag een flesje 
water, een stuk fruit en een 
versnapering klaar. Voor de 
lunch konden we broodjes 

klaarmaken en dat was ook 
makkelijk.
Op deze laatste dag heb-
ben wij het dan nog wel 
zwaar gehad, Riet en Elly 
fietsten voor.
Er stond heel veel wind, 
storm mag je wel zeggen, 
maar de zon en tempera-
tuur maakte alles goed, 
we konden fietsen zonder 
jas en met zonnebril/klep. 
Gezelligheid onderweg 
van elkaar, maar ook van 
andere deelnemers, want 
zo in 4 dagen leer je die 
fietspappenheimers ook 
kennen.
Een mooie route gere-
den, deze keer met twee 
pontjes over een woeste 
Maas. Langs Herenwegen, 
denkend aan het dagboek 
van een herdershond.

Zo ook gisteren, donderdag 
naar Kevelaer (Duitsland, 
Gerrit en Bep fietsten voor) 
een leuk en gezellig stadje, 
even koffie gedronken en 
rondgedwaald op deze plek 
vol devotie. We vroegen 
ons af welk wonder er was 
geschied, het antwoord 
was, “er waren wonderen 
gebeurd”. Een leuk verhaal 
vertelde iemand mij, in 
het verleden ging je naar 
Kevelaer als je partner 
was overleden en je alleen 
achter bleef met een groot 
gezin. Daar vond je dan 
je nieuwe levensgezel en 
pakte de draad weer op. 
Iemand zei “O een soort 
datings bureau dus?” Het 
weer was deze dag boven 
verwachting, droog en 
zonnig.
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*

Plein Oude Dorp
Dinsdag 9.00 – 17.45 Vrijdag 9.00 – 18.00
Donderdag 14.30 – 17.45 Zaterdag 8.00 – 16.30

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

Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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En dat was woensdag wel 
heel anders, daar hadden 
Gerrie en Gerda de leiding, 
hoewel toch nog nagenoeg 
droog tegen alle slechte 
voorspellingen in, was de 
temperatuur wel beneden 
peil, enkele dames bleven 
thuis. We reden een mooie 
route door de Maasduinen, 
doch deze dag wel met 
wat pech, achteraf viel het 
mee. Die dag misten we 
de stempelpost, niemand 
had hem gezien. Het was 
ongeveer een kilometer 
terug, Greet en Gerrit 
brachten het offer en haal-
den alsnog onze stempels. 
Wij wachtten midden in 
de bossen en vermaakten 
ons met zingen, polonaise 
lopen en klappen voor de 

andere deelnemers als zij 
ons passeerden, zo bleven 
we ook een beetje warm. 
Terug op het park maakte 
onze Floor een val waarna 
ze moeilijk meer kon lopen. 
Uit onderzoek en foto’s 
bleek de volgende dag dat 
er gelukkig niets ernstigs 
aan de hand was, wat 
kneuzingen en spierpijn, 
rust is haar aangeraden. 
Floor blijft lachen en heeft 
niet minder praatjes. Na 
het eten moest Willy van 
Tessel huiswaarts keren, zij 
was daar nodig. `s Avonds 
de befaamde Bingo en er 
waren weer heel wat leuke 
prijsjes te winnen.
Dinsdag was onze eerste 
fietsdag een mooie tocht 
rond Arcen richting Venlo. 

Riet en Elly fietsten voor, 
de zon schijnt, het is heer-
lijk weer. Daarna strijken 
we in de tuin bij Gerry 
neer voor de traditionele 
wijnmiddag, en gezelligheid 
ten top, zo ook de heer-
lijke hapjes gemaakt door 
enkele leden. Fie Witjes 
weet ons weer te vermaken 
met haar sketches waar ze 
Willy Thijssen in betrekt. 
Genieten alom. 
Maandag. De aankomst 
was om 14.00 uur gepland, 
onthaal met koffie en vlaai. 
Om 15.00 uur mogen we 
ons inchecken en kan ie-
dereen zich settelen en zijn 
bed opmaken, de lakens 
liggen voor ons klaar, om 
half zeven diner, zoals elke 
dag heel luxe kan men 
kiezen uit 3 voorgerechten 
2 hoofdgerechten vlees of 
vis en 3 nagerechten, je 
kon ook kiezen voor het 
Asperge menu.
Nog net op tijd was ik voor 
het diner, want die dag 
fietste ik al mijmerend 
langs de Maas, deze mooie 
dag en route, ik dan heb 
wel de vlaai gemist, maar 
dat was het zeker waard.
Dat alles was het mij wel 
een zeer genoegen, met 
dank aan jullie allen en 
voor al het goede.
Willy Meijer
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Teuto-prijsvraag:  
raad je plaatje

Test je kennis van het Nederlandse land-
schap, en raad zo precies mogelijk waar 
onderstaande foto’s zijn genomen. Alle 
foto’s hebben betrekking op de AB-route 
van de Teutotocht 2013, eerste dag. De 
foto’s zijn genomen van locaties waar we 
komend najaar daadwerkelijk zullen fiet-
sen, met dank aan Google Maps.

De winnaar is de persoon die de meeste 
locaties goed weet te beschrijven. 

Bij gelijke stand wint degene met de 
meest preciese aanduiding. De hoofdprijs 
betreft een vers getapt glas van hèt Ach-
terhoeks streekbier bij uitstek, en zal ik 
uitreiken tijdens de Teutotocht 2013.

Stuur je inzending voor eind juli naar 
mwa.dehaan@gmail.com De uitslag volgt 
in het clubblad van augustus.
 
Groet, Martin

a 

c

b 

d 
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Recreanten

Inleiding
Het is voor de recreanten een drukke 
fietsmaand geweest met onze deelname 
aan de fietsvierdaagse in Arcen. Het was 
een heel geslaagde midweek, met een 
goede verzorging op Resort Arcen. Jam-
mer dat Floor is gevallen en daarna niet 
meer kon deelnemen aan de fietstoch-
ten. We wensen haar veel sterkte bij het 
herstel. Zie verder het verslag van Willy 
Meijer elders in het blad.
Daarnaast werd er iedere vrijdag gefietst, 
met 1 x de dagtocht elders. Vanuit Tiel 
in het Land van Maas en Waal. Ook dat 
was een gezellige en mooie tocht. Jam-
mer dat er zo weinig deelnemers waren. 
Opvallend is inderdaad dat het aantal 
deelnemers aan de lange route afneemt 
en dat aan de korte routes groter is. 
Wellicht dat het weer van de afgelopen 
tijd de deelnemers afschrikt? We hopen 
dat de recreanten die tot nu toe niet veel 
hebben meegefietst toch weer regelmatig 
zullen komen. Ook doen we opnieuw een 
beroep op iedereen om eens een rit voor 
te fietsen. Voor de komende weken staan 
er weinig voorfietsers op de lijst! 
Ook vragen wij jullie aandacht voor de 
senioren fietsvierdaagse in de 2e week 
van juli. Kom allen op maandag, woens-
dag en vrijdag om 10.00 uur fietsen. 
Met vrijdag aan het einde van de rit een 
gezellige “nazit” met een hapje en een 
drankje. Begin augustus is er weer een 
gezellige barbecue. We zien jullie graag in 
de komende zomermaanden! Riet en Elly
Vrijdagmiddag 17 Mei Het weer is niet 
bijzonder goed dus hebben we er op 
gerekend dat er wel een bui regen zal 

vallen. Ondanks dat is de opkomst toch 
redelijk. We gaan met de lange groep 
van 10 personen richting IJsselstein. 
Marnemoende is ons koffieadres. Cor-
rie en Gerda hebben voor de zekerheid 
de route nog voorgefietst om niet voor 
verrassingen te komen staan. De rit van 
40 km verliep perfect en de regen viel 
heel erg mee en was niet noemenswaar-
dig. De vuurproef van Corrie om voor te 
fietsen was een succes en voor herhaling 
vatbaar.
De korte groep overtrof de lange groep 
omdat zij met 16 personen waren en hun 
koffieadres was in Bunnik bij ’t Wapen 
van Bunnik. Ook zij hadden een mooie rit 
van 25 km met Riet en Elly als voor-
fietsers. Toen we terug bij het clubhuis 
kwamen zaten de mensen van de korte 
groep al aan de borrel. Wij konden dus zo 
aanschuiven en hebben met z’n allen ge-
proost op een fijne fietsmiddag. Iedereen 
bedankt voor z’n inzet om er een fijne rit 
van te maken. Corrie Vernooij en Gerda 
Vernooij.

Vrijdagmiddag 24 mei Tot nu toe is 
de opkomst heel beperkt. Een van de 
redenen is misschien het lange wach-
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ten op het voorjaar en dus beter weer. 
Deze middag waren er 13 personen 
voor de korte route en 14 voor de lange 
route. Ria was bereid met mij, Joop, 
de lange route voor te fietsen. Via de 
Rietdijk, het nieuwe fietspad op langs 
het Oostromsdijkje (wat een verbetering 
dit pad!), richting Werkhoven de Hol-
lende Wagenweg ingegaan. Links om 
naar de Watertoren, waar we tijdens ons 
eerste pauze, informatie hebben gehad 
over het gebruik en de mogelijkheden 
van die Toren. Bij de Leemkolk de weg 
overgestoken richting Goyerdijk. Deze 
gevolgd tot links de Vossengatsesteeg 
in. Hier halverwege rechts een fietspad 
op door het bos, waar de meesten nog 
nooit gefietst hadden. Wij staken de 
Langbroekerstraat over en gingen linksaf 
tot rechts de Beaufortweg in gereden kon 
worden. Deze gevolgd tot de kruising 
met de Sandenburgerlaan en linksaf tot 
het Restaurant waar wij de koffiepauze 
gehouden hebben.  
Na de pauze linksaf naar de Wijkerweg, 
waar we halverwege een flinke hagelbui 
moesten trotseren, maar ook dat ging 
weer over. Rechtsaf naar Cothen en daar 
de meest bekende weg gevolgd  – de 
Ossewaard, Caspergouw, Tuurdijk, ’t Goy 
(een gedeelte van het nieuwe fietspad op 
gereden, een beetje vreemd aangelegd?) 
naar Houten en het clubhuis. Dit waren 
de laatste loodjes en de hagelbui waren 
we snel vergeten. Ruim 45 km afgelegd, 
met dank aan Ria, die bereid was mee 
voor te fietsen. Joop van Wijngaarden.
De korte route van die middag ging onder 
leiding van Riet en Elly richting Nieuwe-
gein. Over de brug en langs Jutphaas, 

de Herenweg, door park Oude Gein naar 
Jack’s Grill House voor onze koffiestop. 
Ondanks dreigende wolkenvelden hielden 
we het droog. Toen we na de koffie weer 
wilden opstappen begon het hard te 
regenen, dus nog maar even op het ter-
ras (met overkapping) de bui afgewacht. 
Daarna vervolgenden we onze route over 
het fietspad richting en aan de andere 
kant van Park Oude Gein, terug over de 
brug naar het Fort en via het Houtense 
bos weer naar het clubhuis. Voor de korte 
routen konden we 30 km schrijven. Riet 
en Elly
Vrijdagmiddag 31 mei Een groot 
gedeelte van de clubleden is op fiets-
midweek in Arcen. Zij komen deze keer 
vrijdag ’s avonds pas terug. Ik, Joop, had 
toegezegd die vrijdag om 13.00 uur de 
korte rit voor te fietsen voor de rest van 
de leden (toch nog 18).De route ging bij 
Schalkwijk de brug over en onderdoor via 
de Trip, de Kaaidijk, vervolgens het Elpad 
nar de Waalseweg. Linksaf naar de Ach-
terdijk tot aan linksaf het fietspad langs 
de spoorbaan. Aan het einde rechtsaf een 
klein stukje Schalkwijkseweg, om dan 
naar de Lagedijk bij de Antoniahoeve de 
koffiepauze te houden. Het weer was er 
naar om buiten bij de picknick tafels te 
zitten. Na een ruime pauze fietsten wij 
linksaf de Zuwendijk in en de Goyse brug 
over. Op de Beusichemseweg in ’t Goy 
het nieuwe fietspad op, hoewel dat nog 
niet helemaal klaar was. Met een stevige 
wind tegen, richting het clubhuis.  Met 
dank aan Jan Goes die vrijwillig mee 
voorfietste. Met ruim 30 km op de teller 
was iedereen tevreden.  Joop (zonder 
Stien, alles is anders).
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Vrijdagmiddag 7 juni. Eindelijk werkte 
het weer vandaag mee; de zon stond hoog 
aan de hemel en dat was meteen te mer-
ken aan de opkomst van 41 recreanten. 
Het was als voorheen en dat was heerlijk 
om mee te maken. Voor de lange route 
vertrokken we met 21 personen vanaf het 
clubhuis in twee groepen en gingen via het 
Houtense bos, de Marsdijk en Rhijnauwen 
naar Bunnik en zo cirkelend rond fietsend 
door Zeist naar Austerlitz. We zijn een 
paar keer extra van de fiets gestapt omdat 
het  voor de meesten van ons de eerste 
lange rit was. Wat was het mooi in de 
bossen van Austerlitz, de zon scheen door 
al het groen, de natuur zag er prachtig uit 
en wij maar fietsen over smalle paden die 
heel goed te berijden waren. Zo kwamen 
we uit bij “Klein Zwitserland”om even op 
te steken en wat te drinken en dat al-
lemaal buiten op het terras. Vandaar weer 
terug en via een andere weg op huis aan, 
maar hoe was het alweer? Even wisten wij 
het niet meer. Gelukkig fietsten Trees en 
Gerard achter ons en die hielpen ons uit 
de brand. Daarna zijn we zo snel mogelijk 
over Werkhoven op huis aan gefietst en 
met 43 km op de teller kwamen we weer 
bij het clubhuis aan. Gerard en Trees dank 
je wel. Gerry en An.
Voor de korte route vertrokken 20 
recreanten met Riet en Elly naar Cothen, 
via Werkhoven en de Ossenwaard naar de 
Forellenvijver, waar we heerlijk in de zon 
onze koffiestop hielden. Door de boom-
gaard en via de Trekweg en langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal weer terug naar 
Houten.
Dagtocht 14 juni Deze keer werd de 
dagtocht elders voorgefietst door Gerry en 

Greet. Per trein of auto, met de fiets onder 
handbereik naar station Tiel. Vandaar 
met 9 dames naar de oever van de Waal 
gefietst en met een redelijke ‘bibberboot’ 
naar Wamel aan de overzijde gevaren. Na 
de ”koffietijd” kon de rit beginnen. Het 
werd een prachtige tocht door het Land 
van Maas en Waal, Boudewijn de Groot 
zong en zingt er nog steeds over, de groe-
ne, bruine, purperen en gouden hemel en 
de groene, bruine en zilveren zon. Tijdens 
onze rit was de hemel vooral wit en hier 
en daar blauw en de zon zo nu en dan 
zacht geel. Een heerlijke fietstemperatuur 
was het gevolg. 
We hebben kunnen aanschouwen hoe 
hoog het water in deze rivieren heeft 
gestaan, de sporen waren nog duide-
lijk zichtbaar. Ook een bijzonder gezicht 
om die grote bomen in het water te zien 
staan. Na een geweldige picknick in het 
bos weer op de fiets gestapt en door 
dorpen als Beneden-Leeuwen, Druten en 
Dreumel gefietst te hebben, even een 
terrasje bezocht in de haven van Niftrik 
met een prachtig uitzicht over de Maas. Na 
nog flink wat mooie kilometers afgelegd te 
hebben, terug naar Wamel voor een hapje 
en een drankje. Nog net op tijd voor de 
laatste overtocht naar Tiel. En terug naar 
huis met een voldaan gevoel over een 
fijne dag. 
Het lijkt er misschien op dat wij de meeste 
tijd doorbrachten in een luie terrasstoel, 
maar niets is minder waar. Ruim 60 km 
brachten wij door niet ‘in’ maar ‘op’ het 
zadel , dit om misverstanden te voorko-
men. Cathy van Putten
‘s Middags werd er vanuit het clubhuis 
ook een “korte” route van 30 km gefietst, 



15

De Fietsende Vlinder
nummer 126 – juli 2013

waarbij - zeker gezien het mooie weer – 
nog 24 recreanten waren gekomen om 
mee te fietsen. 
Joop en Elly reden voor via het Houtsense 
Bos, Vechten, Bunnik en Zeist naar de 
Princenhof in Driebergen voor de “kof-
fiestop” en via Odijk (met nog een extra 
rondje via het Oostromsdijkje, de Beusi-
chemseweg en de Tiendweg) terug naar 
het clubhuis. Elly
Vrijdagmiddag 21 mei De hele ochtend 
regen, ook nog tegen 13.00 uur. Toch 
kwamen er nog 21 recreanten naar het 
clubhuis, gezien de weersverwachting die 
aan gaf dat het ’s middags wat droger zou 
worden. En inderdaad: toen we besloten 
toch te gaan fietsen was het bijna droog. 
Een groep van 9 recreanten ging met 
Gerry en Tanneke mee voor de lange route 

(totaal 40 km) richting Langbroek, en 
Doorn, waar ze op de Markt hun koffie-
pauze hielden. Het bleef gelukkig droog, 
alleen op de terugweg was de tegenwind 
op het Oostromsdijkje heftig. 
De overige 12 fietsten met Riet en Elly 
een “rondje Houten” (van 25 km), eerst 
richting de Schalkwijksebrug (maar gezien 
de tegenwind er maar niet overheen) en 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal (helaas 
toch met een windrichting schuin tegen), 
de Veerwagenweg en de Houtense Wete-
ring naar de Golfclub voor onze koffiestop. 
Vervolgens via de Heemsteedseweg rich-
ting de Wayensedijk en via Lunetten weer 
terug naar Houten. Al met al was het weer 
meegevallen en dus jammer voor degenen 
die thuis waren gebleven. Elly
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Teutoweekend 
13-15 september

Voor 2013 hebben we 3 meer-
daagse clubritten op de WTC 
agenda. Het schitterende 
Vianden weekend ligt inmid-
dels achter ons, standplaats 
Predazzo volgt in augustus en 
ons derde hoogtepunt is het 
Teutoweekend van 13 t/m 15 
september.

De Teutotocht gaat dit jaar naar 
het oosten van het land. We 
vertrekken vrijdagochtend 13 
september met een B-groep en 
een C-groep op de fiets vanuit 
Houten naar Lochem in de Ach-
terhoek. Zaterdag maken we 
een mooie ronde in het schitte-
rende gebied van Twente en de 
Achterhoek en zondag fietsen 
we weer terug naar huis. Er is 
een volgauto voor de begelei-
ding van onze heen/terugreis 
op vrijdag en zondag en voor 
het vervoer van de bagage.

Accommodatie We hebben 
een reservering genomen voor 
twee overnachtingen halfpen-
sion in hotel de Paasberg in 
Lochem voor 30 personen met 
mogelijkheid voor uitbreiding 
tot 50 personen. Bij aankomst 
op vrijdagmiddag worden we 
ontvangen met koffie/thee en 
Achterhoekse kruidkoek.
Ons hotel ligt aan de rand van 
het oude stadje Lochem, in het 

groene heuvelgebied van de 
Paasberg en de Lochemse Berg. 
We slapen in ruime 2-persoons-
kamers met 1-persoonsbedden 
die je kunt verschuiven. Het 
hotel heeft ook een paar 1-per-
soonskamers beschikbaar, we 
moeten op tijd melden als we 
die willen gebruiken. 
Voor het avondeten wordt de 
serre voor ons vrijgehouden en 
bij mooi weer kunnen we buiten 
eten op het terras. Er wordt 
een drankbonnetje per persoon 
bijgehouden voor de consump-
ties aan de bar, op het terras en 
bij het diner, af te rekenen op 
zondagmorgen.

Inschrijving Inschrijven voor 
het Teutoweekend doe je via 
de website: Toerleden – In-
schrijving ritten. De kosten per 
persoon voor het halfpension ar-
rangement bedragen € 145,00. 
Dit is inclusief een bijdrage 
voor de brandstofkosten van 
de volgauto’s. De deadline voor 
inschrijving is 1 augustus, dit 
in verband met het reserveren 
van het aantal hotelkamers. Je 

inschrijving is definitief als het 
geld is overgemaakt op rekening 
2105570 ten name van P. de 
Boer. Van de meeste deelnemers 
is het inschrijfgeld inmiddels 
ontvangen. Voor de C-groep 
kunnen we nog wel een aantal 
extra rijders gebruiken, maar 
ook voor enthousiaste B-rijders 
is er uiteraard nog plek.

De routes
De routes voor drie mooie Teuto 
dagen kun je vinden op de web-
site onder Forum – Meerdaagse 
clubritten. De definitieve route 
ligt in handen van de toerleider 
van de desbetreffende rit en 
deze kan uiteraard afwijken 
van de vooraf gepubliceerde 
routes. We hebben onderweg 
2 koffiepauzes op elke Teuto 
fietsdag in de B- en C-routes. 
Toerleiders voor de B-groep 
zijn Martin en Harrie, toerleider 
voor de C-groep is Piet. Jullie 
organisatoren gaan de komende 
tijd nog richting Achterhoek om 
de routes te vervolmaken en 
voor te fietsen. 
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Vrijdag
De C-groep gaat via de 
zuidelijke Veluwe richting de 
IJssel. Er staan een paar mooie 
klimmetjes op het programma, 
zowel op de Utrechtse Heuvel-
rug als op de Veluwe, aan het 
eind gevolgd door de langste 
afdaling van Nederland over de 
Lange Juffer. De IJssel wordt 
overgestoken bij Doesburg, 
waar we ook onze tweede stop 
hebben. 
De B-groep kiest een noordelij-
ker route. Deze gaat eerst via 
de bij velen bekende stop in 
Kootwijk (die met de heerlijke 
Brusselse wafels), en vervol-
gens richting Staverden en 
Vierhouten. Na Epe duiken we 
het open komkleigebied van het 
IJssel dal in, en volgen de IJssel 
tot voorbij Deventer over één 
van de oudste rivierbandijken 
van Nederland.

Zaterdag
De B-groep wacht de konin-
ginnenrit, zowel qua afstand 
als aantal beklimmingen. Na 
vanzelfsprekend de Holterberg 
volgt nog bijv. de Lemelerberg, 
het Beerzerveld en een aantal 
klimmetjes over de stuwwal 
bij Ootmarsum en Oldenzaal. 
Het wordt een tocht over veel 
lokale wegen, door Nederland 
en Duitsland. Als we het in de 
route gepast krijgen, maken 
we een stop bij de befaamde 

cirkels van Jannink voordat we 
het fraaie dal van de Mosbeek 
in rijden.
De C-groep gaat waar de 
B-groep niet eens in de buurt 
komt. We maken een relaxte 
100 km rit door de Achterhoek, 
die voert langs het meest noor-
delijke flamingo-broedreservaat 
van Europa (Zwillbrocker Venn) 
en door het Nationaal Landschap 
Winterswijk, met onder meer de 
imposante watermolen aan de 
Boven-Slinge in Bekendelle.

Zondag
De C-groep zal na de oversteek 
van de IJssel met het Dom-
merholtse Veer richting de kas-
teelruïne Nijenbeek rijden. Dit is 
een eeuwenoude donjon, waar 
in de 14e eeuw Hertog van 
Gelre Reinoud door zijn broer 
Eduard werd opgesloten. 
De B-groep rijdt door het sta-
tige, arcadische landschap van 
de Graafschap naar het Mont-
ferland. Hier wacht ons een 
mooie, korte klim. Vervolgens 
kaffee mit kuchen in Emmerich 
met uitzicht op de Rijn, waarna 
de route aan de overkant door 
een van de mooiste stroom rug 
uiterwaarden langs de rivier 
verder gaat.

Volgauto We hebben nu 1 
volgauto, die wordt gereden 
door Andrea van Mil. Het zou 
zeer welkom zijn als er nog een 

tweede volgauto bij zou kunnen 
komen. In dat geval kunnen 
we namelijk de bagage beter 
verdelen en er kan een auto in 
de buurt blijven van zowel de 
B-groep als de C-groep. Wil je 
je auto beschikbaar stellen als 
volgauto, neem dan s.v.p. even 
contact op met de organisato-
ren, waarvoor hartelijk dank. 
De chauffeur van de volgauto 
is bij voorkeur iemand die niet 
fietst, maar het wel leuk vindt 
om het weekend mee te maken. 
Als je chauffeur wilt zijn van de 
tweede volgauto, neem ook dan 
even contact op met onderge-
tekenden.
We gaan er een fantastisch 
fietsweekend van maken!

Jullie organisatoren Martin de 
Haan, Piet de Boer en Harrie Pol.
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Verslag van de  
C-groep Tour de 
Vianden.

Er is mij gevraagd een stukje 
te schrijven over de ervaringen 
van de C groep in Vianden. 
Kijken of ik deze ‘berg’ ook 
kan bedwingen. De C-groep 
wordt ook wel de kweekvijver 
van talenten binnen de WTC 
genoemd, zie de foto van ons 
grootste talent. Klaar om door 
te stromen naar de A-groep.

Na een rustige autorit op 
vrijdagmorgen kwamen we aan 
bij het hotel in Vianden. Hier 
werden we welkom geheten 
door de enthousiaste hoteleige-
naar “de Jean”. Snel de koffer 
uitgepakt en omgekleed in het 
WTC tenue zodat ik op tijd bui-
ten ben voor de eerste rit.
Na de welkomstwoorden van 
de organisatoren was iedereen 
klaar voor het “infiets rondje”.
Sommigen talenten dachten 
eraan om deze rit over te slaan 

of eventueel een aangepaste 
versie te fietsen. Dit in verband 
met de zware rit van zaterdag. 
Gelukkig had een ieder zich 
bedacht. Misschien behoeft de 
term “infietsrondje” volgend 
jaar toch een aanpassing 
want al na een paar kilometer 
hoorde ik niet alleen krakende 
spieren maar ook krakende 
kettingen, tandwielen, lagers 
en wat al niet meer er aan 
een mens/racefiets combinatie 
kan kraken. Echter niets is de 
C-groep te zwaar want nadat 
alles en iedereen gewend was 
aan de omstandigheden hoorde 
ik weer een ieder zijn verhaal 
doen.
“kakke zonder douwe”
Na een kleine 25 km “kakke 
zonder douwe” –terrein (voor 
uitleg zie verhaal Joost in het 
vorige clubblad) begon het 
echte klimwerk; een klim van 
4km. De eerste meters nog 
een compacte groep maar dan 
van achteren een luide stem: 
“DIT GAAT ME TE LANGZAAM 
@$&?!”. En als een jonge hinde 
sprintte ons grootste talent, 
Chris, naar voren en slaat 
meteen een gat van een 100 
meter. We hebben meerdere 
talenten in de groep, zoals 
bijvoorbeeld Fred Bleij. Als je 
achterom kijkt waar Fred rijdt 
en je ziet hem niet, dan heeft 
hij je waarschijnlijk onmerk-
baar gepasseerd en fietst hij 
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ver voor je (Sidney heeft het 
talent niet van een vreemde). 
Zo ging een ieder op zijn eigen 
manier verder naar boven. De 
eerste echte hoogtemeters 
zaten erop. Nog maar een paar 
“klimmetjes” te gaan. Veel tijd 
om te rusten kregen we echter 
niet want die klimmetjes vol-
gen elkaar snel op. Het voor-
deel van zo’n klim is wel dat de 
snelheid omlaag gaat zodat je 
kunt genieten van de schitte-
rende omgeving. We genoten 
van een leuke stop bij een bak-
kerij met terras voor de deur. 
Hier konden we de benen even 
rust geven voordat we aan de 
laatste kilometers begonnen. 
In de laatste kilometers zat 
nog een pittig extraatje. Ons 
eigen C-groep ‘muurtje van 
Vianden’.
Helaas maakte iemand een 
stuurfoutje. Ik zal geen naam 
noemen maar als je de volgen-
de letters; MCIOTE, in de juiste 
volgorde zet dan weet je wie 
het was. Dit als genoegdoening 
voor degene die van de fiets 
af moesten en verder moesten 
lopen. Het was te steil om weer 
op de fiets te stappen. 
Ondanks dat de laatste kilome-
ters er aan kwamen zag ik toch 
weer gespannen bekkies want 
we moesten dat klimmetje over 
die vervelende klinkertjes naar 
het hotel nog doen. 
Dan eindelijk het terras en daar 

beoefenen we onze ander hob-
by, gewichtheffen in de 25cc 
klasse. Dit met een biertje/
wijntje of ander drankje. We 
zaten daar echt op de eerste 
rij. We konden de andere groe-
pen de berg opschreeuwen. Ik 
weet niet of Joost het gehoord 
heeft. Die was namelijk op 
sterven na dood. Ja, Joost dat 
was geen “kakke of douwe” 
klimmetje.
Na lekker een frisse douche en 
een heerlijke maaltijd genut-
tigd te hebben lekker slapen. 
Nou ja lekker slapen. Ik heb 
daar toch altijd moeite mee 
in zo’n eerste nacht in een 
vreemd bed. Een bed met 
spiraalbodem en een wel erg 

roze sprei.
De volgende dag opfrissen en 
op naar het ontbijt. Daar staat 
de enige file in heel Luxem-
burg. Een hele roedel honge-
rige WTC’ers zijn me voor. 
Soep met broodjes
Half negen op de fiets voor de 
grote rit op zaterdag. Enkele 
talenten zijn naar de B-groep 
doorgeschoven maar daar heb-
ben we het Schooldermannetje 
voor terug gekregen.
Wat was het nog koud die 
ochtend. Er ontstonden heftige 
discussies over de benodigde 
kleding voor die dag. En dan 
zie je toch weer de echte 
toerleider in Ron. Hij wacht het 
einde van de discussie niet af 
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en roept met luide stem: “DE 
C-GROEP VERTREKT”. Doe je 
volgend jaar weer, hè RON!
Vandaag kreeg Ron assistentie 
van onze lieftallige toerleidster 
Maria. Ron had niet de gehele 
route van de zaterdag kunnen 
voorbereiden en dan biedt de 
Garmin van Maria uitkomst. 
We gingen op weg om 115 
km’ers achter ons te laten en 
zo’n 2000 hoogtemeters te 
overwinnen. Sommige leden 
hadden enige uitleg nodig wat 
dat precies zijn, hoogtemeters. 
Goed onthouden Chris. 
Even een stukje fietsen over de 
N10. Er is nauwelijks verkeer 
maar wel een aantal wegver-
smallingen waar ik in de verte 
een ongeduldige B-groep door 
het rode stoplicht zag fietsen. 
Kwam er toen niet toevallig een 
tegenligger aan jongens, in de 
vorm van een bus? 
Vervolgens moesten we na een 
stukje “kakke zonder douwe” 
linksaf de berg op. Tiemco en 
ik besloten even te wachten 
om iedereen de weg te wijzen. 
De rest fietste al naar boven. 
Voordat de laatsten aan de klim 
begonnen gingen er eerst wat 
kledingstukken uit. Er moest 
weer gewerkt worden. Tiemco 
en ik fietsten gezamenlijk naar 
boven en voordat we de eerste 
WTC’ers zien horen we al wel 
geroezemoes. Geroezemoes 
wat steeds luider en luider 

werd. In de volgende bocht 
zien we de oorzaak; Thea, Elly 
en Monica. Ik weet het zeker, 
er is niemand in onze fietsclub 
die zo makkelijk klimen en 
tegelijkertijd zo honderduit 
kunnen kletsen als deze da-
mes. Ik heb van jullie genoten 
hoe jullie op geheel eigen wijze 
zo’n berg overwinnen. Ik kan 
daar nog van wat leren maar 
niet vandaag want Tiemco en 
ik gaan jullie toch voorbij. Tij-
dens het passeren werden we 
natuurlijk vrolijk toegejuicht. 
Boven op de berg verzamelen 
tot we weer compleet waren. 
Vooral goed opletten of het 
Schooldermannetje er ook nog 
bij was. Zo zagen we ook alle 
B-groepen voorbij komen. Na 
het zeer steile klimmetje, de 
Gulpenerberg van Luxemburg, 
zagen we de andere groepen 
pas weer bij de lunch op de 
camping in Kautenbach. Het 
Schooldermannetje, Tiemco en 
ik zelf kwamen wat later aan 
omdat we tijdens de afdaling 
de afslag naar de camping ge-
mist hadden. Ja jongens, dan 
moeten jullie ook niet zomaar 
achter me aan gaan want ik 
heb meestal geen idee waar 
we naar toe rijden. God straft 
onmiddellijk. We moesten 
helaas weer een stukje terug 
de berg op.
Op de camping genoten we 
van een heerlijke soep met een 

aantal broodjes. Ook de benen 
genoten van de rust. Met nieu-
we energie weer op pad voor 
de volgende uitdagingen; hoe 
blijft mijn ketting op de tand-
wielen liggen en hoe voorkom 
je dat de ketting overspringt 
van het ene tandwiel naar het 
andere zonder te schakelen. 
Herman Lage was niet blij met 
de deskundigheid van een van 
onze clubblad sponsors. Dank-
zij de hulp van Ad Vermeeren 
kon Herman toch zonder al te 
veel gekraak en gevloek verder 
fietsen. Op de Todlermillen 
berg, de berg met de vele 
windmolens, konden Herman 
en ik gezamenlijk naar Brigitte 
toe fietsen die op dat moment 
voorop lag. Dit talent fietst met 
een ontzettend hoog beenritme 
de berg op. Daar zou doping-
held Lance jaloers op zijn. 

Als acrobaten naar beneden
Bij het eenzame huisje op de 
berg konden we even schui-
len. Niet tegen de regen maar 
tegen het straffe windje. Na 
enige minuten was iedereen 
weer boven. Ron begon zich nu 
zorgen te maken of we wel op 
tijd bij het hotel zouden aan-
komen. Er werd druk gediscus-
sieerd of er toch een splitsing 
van groepen moest plaats 
vinden. Een groep die de oor-
spronkelijke route zou rijden 
en een groep die een stukje 
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Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

“Kansen 
moet je 

   pakken.”

Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten is een
goede balans tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt een actief sportleven
of het bezoeken van een wielerronde een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt voor nieuwe
inspiratie. Flynth begrijpt dat en sponsort daarom WTC Houten.

Flynth adviseurs & accountants, Druivengaarde 5-7, 3992 KR Houten,
T. (030) 634 54 54, www.flynth.nl



22

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

    

Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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zou afsnijden. Dit alles met 
een zeer gedetailleerde kaart 
erbij en de Garmin van Eric. 
Na lange afwegingen gingen 
we toch als één groep verder. 
Het gevaar was namelijk dat 
het stuk afsnijden verkeerd uit 
zou pakken en dat de verkorte 
route langer zou worden dan 
de geplande route. Sommige 
dames uit onze groep hebben 
daar in vorige edities van ons 
club weekeinde ervaring mee. 
Het was een juiste beslissing 
want na een redelijke lange af-
daling hadden we opeens toch 
minder km voor onze wielen 
dan eerst gedacht.
Nadat Thea het kopwerk 
overnam vlogen de km’ers 

achter ons. Er wachtte ons nog 
een beklimming voordat we 
in Diekirch onze laatste stop 
zouden maken. De beklimming 
was voor de talenten natuurlijk 
geen probleem. Op de top aan-
gekomen zagen we een schitte-
rende afdaling voor ons. Een 
afdaling van 13% zonder asfalt 
maar wel met grote rotsblok-
ken, kleine rotsblokken, grote 
stenen, kleine stenen, klei en 
bergen zand. En niet vergeten 
twee walsen waar we omheen 
moesten. Gelukkig stond er wel 
een stevige afrastering, EEN 
NETJE. Ons kon niets gebeu-
ren. Dus gingen de meesten als 
ware acrobaten fietsend naar 
beneden. In Diekirch aange-

komen stuiten we op de ronde 
van Luxemburg. Deze jongens 
fietsen dus echt hard naar 
boven.
Na deze leuke ontmoeting met 
het prof peleton verder naar de 
2e stop. Ook weer een camping 
voor de nodige rust en ver-
snaperingen. Op deze camping 
serveren ze een broodje kro-
ket. Helaas het broodje kroket 
van Ron waren ze vergeten. 
De dames Elly, Monica en Thea 
maakten vrolijk misbruik van 
dit misverstand want toen het 
broodje eindelijk kwam gingen 
de dames luidkeels te keer. Hè 
Ron, doorslikken die kroket, 
grote happen nemen joh, we 
gaan. Zie het droevige gezicht 
van Ron. Gelukkig kon hij er 
SMAKELIJK om lachen. 
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De laatste kilometers met nog 
een klein klimmetje en het ver-
raderlijke muurtje. Ook Ad laat 
zien dat hij elk muurtje kan 
slechten. 
Als laatste weer het klinker 
klimmetje naar het hotel. Jos 
was vanaf de voet de sprint 
aangegaan. Ik kwam van ver-
der weg en moest alle zeilen 
bijzetten om hem net voor 
het hotel te passeren. Het zou 
kunnen dat Herman mij bij het 
hotel passeerde maar dat zal 
de fotofinish uit moeten wijzen. 
Dit alles onder luide aanmoe-
digingen van onze clubgenoten 
zodat iedereen boven zichzelf 
uitsteeg en de finish haalde. 
Voor alle deelnemers een 
groot compliment. Vervolgens 
hetzelfde ritueel van drankje, 
douchen, eten en slapen.

Zondag was ik bij de degene 
die besloten hadden niet te 
fietsen. Wat had ik spijt toen 
ik de rest van de leden bij het 
vertrek zag staan. 
Dan maar genieten van een 
lekkere cappuccino op een ter-
rasje verderop. Na de laatste 
rit en de laatste douche gingen 
de meeste, na afscheid geno-

men te hebben, weer richting 
Houten. Sommige leden beslo-
ten te blijven om te kijken hoe 
de profs het klinker klimmetje 
op fietsten.
Tot slot wil ik namens de C-
groep Henny en Wibo bedan-
ken om onze club kennis te 
laten maken met het schit-
terende fietsland Luxemburg. 
Het was fantastisch. Het feit 
dat jullie het volgend jaar weer 
willen organiseren heeft veel 
bijval gekregen. Ik denk dat als 
de inschrijving op dit moment 
zou starten het binnen “No 
Time” vol zou zitten. Wellicht 
volgende keer een dagje erbij?
PS Beste Ron, bedankt voor je 
fantastische toerleiderschap 
deze dagen. Ik hoop dat je jou 
voornemen om het stokje vol-
gend jaar over te dragen nog 
eens overweegt. 

Tot volgend jaar, Leon
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• CV Installaties
• Elektrische installaties
• Warmtepompen 
• Beveiligingsinstallaties
• Sanitair 
• Datasystemen
• Gas 
• Koeling
• Water 
• Luchtbehandeling
• Riolering 
• Regel en besturingssystemen
• Legionella Preventie 
• Dak en Zinkwerk
•  Ook voor onderhoud en  

service aan gasapparatuur 

Kiezen voor M.B.V. Installaties is kiezen voor totaalservice ! 

Pakketboot 33, 3991 CH Houten,  
Tel: 030 6377670, Fax: 030 6350231, 

www.mbv-installaties.nl, info@mbv-onderhoud.nl
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Cafe-Restaurant–Zalen “De Engel”
In het gezellige Oude Dorp in Houten

 

Nieuw in ons restaurant 
 Proeverij

‘‘De hemelse gerechten’’
3 gangen € 28,00
4 gangen € 37,00
5 gangen € 46,00

 Zondags geopend
 voor feesten vanaf 50 personen

High Tea - Brunch - Buffetten

Verjaardag vieren!
 € 19,75 per persoon  

 Hapjes en onbeperkt drankjes
in onze sfeervolle bar
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Beusinchemseweg 142
3994 ML ’t Goy
030 637 79 15
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De Ardennen zijn plat en 
Luxemburg heeft mooie 
cuesta’s

Iedereen die mee was met het Luxem-
burgweekend heeft gemerkt dat je daar 
behoorlijk op en neer kunt fietsen. Het is 
een berggebied met gemene klimmetjes. 
Maar als je met de ogen van een fysisch 
geograaf naar dat zelfde landschap kijkt, 
dan zie je iets heel anders. Het landschap 
ten noorden van Vianden (de zuidelijke 
rand van de Ardennen) is een vlakte die 
doorsneden is met rivieren. Het land-
schap ten zuiden van Vianden (de noord-
kant van het Bekken van Parijs) is een 
glooiend berglandschap. Al fietsend vroeg 
Wibo aan Martin de Haan en mij uit te 
leggen hoe dat verschil is gekomen. 
 
Om dat uit te leggen eerst in het kort een 
stukje over hoe bergen geboren worden. 
Meestal is er eerst een gebied dat lang-
zaam naar beneden zakt en gelijktijdig 
wordt gevuld. Soms wordt het gevuld 
met “gemalen berg (zand, grind, klei)”, 
dan weer weer eens met  ingedampt 
water (zouten) of met dode beesten en 
planten (schelpen, veen). Als voorbeeld 
voor een gemalen berg kun je aan Neder-
land en de Noordzee denken, als voor-
beeld voor ingedampt water aan de Dode 
Zee. Als dit proces lang duurt dan kunnen 
dit lagen van honderden meters dikte 
worden. Op een gegeven moment kan 
zo’n pakket lagen worden samengeperst 
door een botsing van ronddrijvende con-
tinenten. De lagen worden dan als een 
stapel pannenkoeken samengevouwen: 
de lagen plooien dan, of scheuren of ko-
men zelfs over elkaar heen te liggen. Zo 

heeft de botsing van Afrika met Europa 
alle gesteentelagen uit een voorganger 
van de Middenlandse zee samengeperst. 
Met als effect de Pyreneeën, de Alpen, de 
Balkan, de Kaukasus etc. 

Dat plooien heeft ook een effect op de 
gesteenten zelf: je kunt het een beetje 
vergelijken met het smeden van metaal. 
Onder druk en warmte verandert het 
gesteente en meestal wordt het er harder 
van. Klei wordt leisteen, veen wordt 
steenkool. Na een tijdje houdt het plooien 
op en worden de bergen weer netjes 
gladgemaakt door erosie: er kan een ijs-
tijd langskomen, tropische verwering laat 
het gesteente verrotten. En als dat lang 
genoeg duurt dan is het boven de grond 
uitstekende deel van de berg weer plat. 
 
De Ardennnen zijn eigenlijk de resten van 
twee fasen van gebergtevorming. Eén in 
het Devoon (ongeveer 300 miljoen jaar 
geleden en daarmee ongeveer tien keer 
zo oud als de Alpen). Als je diep boort 
in de ondergrond van Brabant dan vind 
je daar nog de resten van het Brabants 
Massief. Aan de voet van deze bergen 
lag weer een groot zeegebied waarin de 
afgesleten bergen werd opgevangen. Ook 
groeide aan de voet van de bergen veel 
(moeras) planten. Toen dit aan het eind 
van het Carboon (ongeveer 200 miljoen 
jaar geleden) werd geplooid werd zo de 
steenkool gevormd en werden de ge-
steenten van die oude bergen nog eens 
een graadje extra hard gemaakt. En daar-
na begon de slijtage weer. Wat je nu als 
de “platte” bovenkant van de Ardennen 
ziet is de rest van een tropische vlakte.
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Aan de zuidkant van de bergen was weer 
een grote ondiepe zee gevormd waar de 
gemalen berg laag na laag weer terecht 
kwam: het bekken van Parijs. in tegen-
stelling tot de Ardennen zijn al deze lagen 
tot nu toe netjes op elkaar blijven liggen. 
 
Dat het er nu allemaal uitziet als ber-
gen komt omdat het hele gebied op een 
gegeven moment wel naar boven is geko-
men, zonder samengevouwen te worden. 
In het zuidelijke gebied zijn door erosie 
brede dalen uitgeslepen. De bergen langs 
deze dalen zijn eigenlijk de randen van 
gesteentelagen die net iets harder waren 
dan de onderliggende lagen. Deze randen 
kun je kilometers lang volgen in het land-
schap en leveren klimmetjes met mooie 
uitzichten op. Ze hebben de mooie naam 
van “cuesta” en Martin heeft daar als 
student enkele weken overheen mogen 
lopen en fietsen. 
De rivieren die in het noordelijke deel 
over de tropische vlakte stroomden 
hebben zich ingegraven in de zachtere 
bovenlagen van het plateau toen het 

plateau naar boven kwam. Daarmee is de 
loop van de rivieren als het ware ingegra-
ven in het plateau. De diverse ijstijden 
van de laatste 2 miljoen jaar hebben 
daarna de rest gedaan en de steile dalen 
uitgeslepen die ons zoveel klimplezier 
opleveren.
= = =
Zoals Kees al uitgebreid heeft beschre-
ven, zijn we niet de berg op gefietst, 
maar juist vanuit de vlakte het dal inge-
reden. Menigeen heeft kunnen ervaren 
dat er flink gewerkt moest worden om 
weer uit het diep uitgesleten dal omhoog 
te komen. Toevalligerwijs stond ditzelfde 
weekend een artikel in de NRC met de ti-
tel “gekarteerd klimgemak”, waar aan de 
hand van een kaart van de Ardennen de 
ruwheid van het landschap in de beleving 
van een reiziger in beeld is gebracht. Zie 
onderstaand kaartje. Treffend is dat niet 
de Belgische Ardennen, maar juist noord 
Luxemburg er uit springt als gebied met 
een grote ruwheid.
Het gebied ten zuiden van Vianden is 
aanzienlijk minder ruw en qua geologi-
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sche opbouw veel meer 
geordend dan het opge-
heven, geplooide en weer 
geërodeerde oude gebergte 
van de Oesling in het noor-
den. Het aardige is dat deze 
geologische verschillen juist 
op de fiets goed waarneem-
baar zijn, ook in de voor-
trazende groepjes waar wij 
in reden. Dit manifesteert 
zich al in de begroeiing. In 
het noorden waren vooral 
naaldbossen te zien, afge-
wisseld door graslanden. 
De bodem op de moeilijk 
verweerbare gesteentes is 
hier zo arm, dat landbouw 
maar beperkt mogelijk 
is. Rond Diekirch, waar 
zaterdag de B-groepen met 
uitzondering van Servje een 
tweede pauze hielden, zijn 
daarentegen beukenbossen 
en graanakkers te vinden. 
Ook de variatie van bloei-
ende planten in de berm is 
hier veel groter dan in het 
noorden.
Een ander opvallend ver-
schil is de breedte van het 
rivierdal. Waar we in de 
Oesling soms door kloven 
reden, was het na Die-
kirch een lieflijk golvend 
Teletubbies-landschap. Een 
volledig andere geologische 
laag ligt hier aan ten grond-
slag: de (mergel) Keuper. 
Dit is een zacht gesteente, 

dat is ontstaan in langzaam 
stromend en stilstaand 
water, waar kleine kleideel-
tjes rustig kunnen uitzak-
ken tot op de bodem. Denk 
bijvoorbeeld aan de zeeklei 
langs de Waddenzee, ver 
genoeg van de woelige 
Noordzee af. Of de rivierklei 
in de Betuwe op plaatsen 
die alleen bij hoogwater 
overstroomden. 
De bovenste laag van de 
Keupergronden verweert 
makkelijk tot een kleiige, 
kalkrijke bodem. Juist deze 
klei-mergel van Luxem-
burg heeft bijzonder weinig 
samenhang, waardoor bij 
weinig zijdelingse kracht 
al bodemverschuivingen 
optreden. In bijgaande foto 
zie je een rijtje bomen vlak 
bij Reisdorf, die door de 
afschuivingen van kleilagen 
scheef zijn komen te staan. 
Op dezelfde wijze zijn in
het verleden huizen aan de 

wandel gegaan. Veel be-
woning tref je daarom niet 
aan in het mergel Keuper 
landschap.
De bovenste laag van de 
Keupergronden verweert 
makkelijk tot een kleiige, 
kalkrijke bodem. Juist deze 
klei-mergel van Luxem-
burg heeft bijzonder weinig 
samenhang, waardoor bij 
weinig zijdelingse kracht 
al bodemverschuivingen 
optreden. In bijgaande foto 
zie je een rijtje bomen vlak 
bij Reisdorf, die door de 
afschuivingen van kleilagen 
scheef zijn komen te staan. 
Op dezelfde wijze zijn in 
Hoe geordend dit gebied 
ook mag zijn, er is geolo-
gisch gezien wel een en an-
der gebeurd. Met de laatste 
opheffing van de Ardennen, 
zijn de randen van het Bek-
ken van Parijs mee omhoog 
getrokken. Alle afzettingen 
liggen hierdoor een beetje 
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scheef, en de afzettingen die op één plek 
aan het aardoppervlak liggen, duiken ver-
derop weer weg onder jongere aardlagen. 
Ook dit is in het gebied ten zuiden van 
Vianden mooi te zien, vooral omdat er op 
korte afstand een grote opeenvolging van 
geologische lagen is.
Ter illustratie volg ik de zaterdag B-route. 
Na Diekirch ging deze route oostwaarts. 
De weg loopt na het eerste klimmetje 
dicht langs het dal van de Sûre aan de 
bovenrand van de Muschelkalk. Deze 
Muschelkalk is voorafgaand aan de 
Keuper gevormd in een ondiepe binnen-
zee met weinig aanvoer van sedimenten 
uit rivieren. Er bezonk nagenoeg alleen 
kalkhoudend gestorven plant- en dierma-
teriaal, zoals schelpen. Veel later heeft 

de Sûre zich door de eroderende werking 
van stromend water tot in de Muschelkalk 
ingegraven. Dit was links van de weg 
goed te zien; om bij de Sûre te komen 
moest je een steile helling af. De route 
ging echter niet deze kant op, maar de 
weg steeg bij de afslag naar Eppeldorf, 
en liep door het bovenste stukje Muschel-
kalk. In de helling langs de weg was het 
kalksteen goed te zien. Dit punt zie je 
terug op het hiervolgende plaatje, laatste 
renner.
Boven de Muschelkalk ligt direct de 
eerder besproken Keuper met weidse 
uitzichten, zie de middelste renner in het 
plaatje. Vanwege de makkelijk verspoel-
bare verweringslaag is de hellingshoek 
beperkt. Daarom zijn haarspelden in de 
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wegen omhoog-omlaag niet 
nodig, en moest door ons 
toch nog flink geklommen 
worden. Vanaf de weg is 
hoog op de helling een fijn 
netwerk met laagtes in de 
percelen zichtbaar, die naar 
beneden toe samenkomen 
tot enkele grotere geulen. 
Dit zijn de belangrijkste 
erosiegeulen, waar re-
genwater met kleideeltjes 
door stroomt. Deze geulen 
veroorzaken het karakte-
ristieke licht golvende reliëf 
van het landschap.
Ten slotte bereikt de weg 
de bovenste geologische 
laag in de omgeving, het 
Luxemburger Zandsteen. 
In tegenstelling tot de 
Keuper is dit een zeer hard 
gesteente. Het bestaat 
vooral uit kalkzand, dat na 
afzetting is samengeperst 
tot een gesteente. Zandige 
afzettingen zijn ontstaan 
in wateren met een relatief 
grote stroomsnelheid, waar 
kleine kleideeltjes door 
de stroming in het water 
blijven zweven en de zand-
korrels voldoende zwaar 
zijn om naar de bodem te 
zakken.
De overgang van de Keuper 
naar het Luxemburger 
Zandsteen markeert het 
einde van een geologi-
sche laag. De Sûre heeft 

in het verre verleden de 
weg van de minste weer-
stand gevolgd, langs de 
rand van het harde Zand-
steen. Daardoor vind je dit 
zandsteen niet ten noorden 
van de Sûre. Een tweede 
bijzonderheid is het grote 
verschil in hardheid tussen 
de Keuper en het Zand-
steen. Hierdoor rijst boven 
het Keuper-landschap een 
steile gesteentehelling op, 
met aan de rand van deze 
helling verschillende omlaag 
getuimelde rotsblokken (zie 
foto). Een dergelijk sprong 
in het landschap heet een 
cuesta. Om deze cuesta te 
kunnen overbruggen zijn 
in de weg van Eppeldorf 
naar Beaufort enkele grote 
haarspelden naar boven 
gelegd. De voorste renner 
in het plaatje heeft dit punt 
net bereikt.
Na Beaufort ging de route 

direct weer richting de 
cuesta, en zijn we al deze 
lagen in omgekeerde volg-
orde naar beneden gepas-
seerd. Wederom bovenaan 
haarspelden door het Zand-
steen, en dan een tamelijk 
rechte weg door de Keuper. 
Ten slotte maakt deze weg 
vlak voor Reisdorf nogmaals 
twee grote haarspeldlussen, 
om de steile helling door de 
Muschelkalk naar de Sûre 
te kunnen overbruggen. 
Kijk de wegenkaart er nog 
maar eens op na.
Wat we uit bovenstaande 
kunnen concluderen, is dat 
een geoloog of fysisch geo-
graaf door goed te kijken 
al een enorme voorsprong 
heeft op het parcoursver-
loop van een fietsroute. Wat 
heeft Jan Janssen in zijn 
tijd eigenlijk gestudeerd?
Martin de Haan en Kees 
Keuzenkamp
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Tour du ALS op 
Mont Ventoux

Amyotrofische Latera-
le Sclerose (ALS) is een 
zeer ernstige zenuw-/spier-
ziekte, waardoor de zenuw-
cellen in het ruggenmerg 
en de hersenen langzaam 
afsterven. Spiergroep voor 
spiergroep valt uit. Gemid-
deld leeft iemand nog maar 
drie jaar, nadat de diag-
nose is gesteld. Daarom is 
wetenschappelijk onderzoek 
van (levens) belang en dit 
onderzoek kost geld!

Rijden voor een goed 
doel 
Eén van de initiatieven, om 
het onderzoek te finan-
cieren is de Tour du ALS. 
De Tour du ALS werd op 
vrijdag 7 juni 2013 voor de 
tweede keer georganiseerd. 
Samen met twee vrienden 
(Jetse en Jan de twee J’s) 
was ik erbij. Eén van mijn 
vrienden heeft vorig jaar 
een goede vriend (Bart) 
aan de ziekte ALS verloren. 
Vandaar onze gezamenlijke 
drive om, naast de per-
soonlijke uitdaging, de Kale 
Berg (Mount Ventoux, Zuid-
Frankrijk) te overwinnen 
en geld in te zamelen. On-
danks dat de Tour du ALS 
achter de rug is zijn de, om 

even in the Voice of Holland 
termen te schrijven, dona-
tie ‘lijnen’ nog steeds open. 
ALS je nog een donatie wilt 
plaatsen dan kan dat tot 
september. Klik dan hier. 

Hoe wij de Tour du ALS 
2013 ervaren hebben? 
Woensdagochtend 5 
juni vertrokken we 
vroeg vanuit Nieuwegein 
naar de Mont Ventoux met, 
op de drager, twee race-
fietsen en een mountain-
bike. Tijdens de lange rit 
over de “péage” werden de 
nodige discussies gevoerd: 
Gaan we door de stad of er 
omheen (Lyon)? De juiste 
tactiek van de komende 
Kale Berg beklimmingen, de 
zwaarte van de klimroute 
vanaf Bédoin versus die 
vanaf Malaucene en natuur-
lijk over ALS en de herin-
neringen aan Bart. En dat 
alles met de “best of” cd 
van LIVE op de speakertjes 
(aanrader). 
 
‘s Avonds tegen negenen 
werden we bij onze “cham-
bre de hôtel” in Flassan 
verwelkomd door Francoise, 
de struise eigenaresse op 
leeftijd die zich per enduro 
motorfiets als een ware mo-
torcrosser door het prach-

tige Flassan verplaatst. 
We waren vervolgens 
nog net op tijd in Bédoin 
om de laatste spaghetti en 
entrecôte die over was te 
scoren bij Pasta et Basta. 
Biertje(s) erbij en genieten 
maar.

De voorbereiding be-
zorgt ons schrik in de 
benen
Donderdag zijn we na een 
uitgebreid ontbijt met verse 
croissants, stokbrood en 
zelfgemaakte kersenjam in 
de tuin - dat kon die dag 
voor het eerst dit jaar - per 
auto het parcours gaan 
verkennen. De berg lag er 
perfect bij en het weer was 
prima, maar we kregen 
toch schrik in de benen van 
de lengte van de beklim-
mingen en de stijgings-
percentages waar zelfs de 
auto werk voor moest doen. 
Op de top hebben we wat 
promotie foto’s voor onze 
gezamenlijke sportschool 
de Mix Nieuwegein ge-
maakt. Prima temperatuur, 
weinig wind en het uitzicht 
was adembenemend mooi. 
Na de afdaling met de auto 
kwamen we in het dorp veel 
bekenden van de al eer-
der, door de Tour du ALS, 
gehouden klim clinics in 
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Limburg en Duitsland te-
gen. Ieder met zijn eigen 
verhaal over ALS in de 
naaste familie of kennis-
senkring. Het drukt je met 
de neus op de ellendige 
feiten en doet je beseffen 
waarom het zo belangrijk 
is geld in te zamelen voor 
onderzoek naar oorzaak 
en medicatie van deze do-
delijke ziekte. De adrena-
line en het gevoel van ‘sa-
men gaan we ervoor’ werd 
met de minuut hoger en 
sterker. 

Als een speer...
De wekker ging op vrijdag 
7 juni rond 05:00 uur. In 
het halfdonker reden we 
met onze knipperlampjes 
op door de wijngaar-
den (vol met gifspuiten 
vignerons…..) naar de 
startplaats bij de Cave 
Coöperatieve van Bédoin. 
We startte om half 6 en al 
snel trapte Jetse vastbera-
den door naar de top, 21 
kilometer verderop. Jetse 
deed over zijn eerste be-
klimming ongeveer 1 uur 
57 minuten. Jan en ik (2 
uur en 15 minuten) had-
den iets meer tijd nodig 
om de top te bereiken, al-
ledrie met wat korte stops 
voor een reepje of water 
op het steile parcours 

door het bos en over de 
kale rotsen voorbij Chalet 
Reynard. Prima resultaat. 
Vanaf het hoogste punt 
ging het in de afdaling 
met snelheden boven de 
70 km/uur als een speer 
naar Malaucene. Tja, in 
een half uurtje weer fris 
en fruitig beneden.

De tweede uitdaging: 
gaan met die banaan!
Na een plaspauze en 

voldoende eten en vocht 
begon ik aan de volgende 
uitdaging. Vanuit Malau-
cene weer 21 kilometer 
naar boven. Genietend 
van het uitzicht, prima 
weer, de vliegen om je 
heen en de drive van 
velen die de Kale Berg aan 
het beklimmen waren. 
Vaak zeer langzaam naar 
boven fietsend met een 
tempo van soms zo’n 6 
á 7 kilometer per uur. 
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Terug schakelen is er niet 
meer bij. Je moet het doen 
met het kleinste verzet. 
Gewoon zorgen dat je in 
de juiste cadans komt 
en gaan met die banaan! 
Op weg naar boven aan de 
Malaucene zijde waren, net 
zoals bij de eerste klim, 
enige achterblijvers met 
buikpijn en andere el-
lende te noteren, vechtend 
tegen zichzelf en extreme 
stijgingspercentages. 
Uiteindelijk bereikte wij 
alledrie weer de top. Ik 

had mij ingeschreven om 
twee keer de kale berg te 
overwinnen (tweede keer 
ook in 2 uur en 15 minu-
ten). Doel bereikt, trots en 
niet het lot tergen om toch 
nog voor de derde keer te 
gaan. Jetse en Jan hadden 
zich voor drie keer inge-
schreven en gingen deze 
laatste uitdaging nog één 
keer aan. Voor beiden was 
de derde keer behoorlijk 
afzien, maar door wat meer 
te stoppen en te rusten 
lukten het om de Kale 

Berg voor de derde keer 
te bedwingen. Kortom, 
doelen bereikt en op naar 
het bier... 

Emoties bovenop de 
Kale Berg
Bovenop de Kale Berg wer-
den we geconfronteerd met 
datgene wat allemaal op 
de top samen kwam. Een 
moeder met ALS die haar 
drie zonen op de top stond 
op te wachten. Zelf iemand 
die met een geprepareerde 
driewieler de Kale Berg had 
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overwonnen. Trots, vreug-
de, doorzettingsvermogen, 
hoop, humor, kracht en 
gezelligheid nam bezit van 
de Kale Berg. Maar ook 
was de angst, frustratie en 
ongeloof van de gezichten 
af te lezen, als het gaat 
om familie of kennissen 
van patiënten die aan ALS 
lijden. Je relativeert dan 
snel. Bezuinigingen, crisis.., 
lekker belangrijk. Aan het 
einde van de dag gezamen-
lijk naar beneden voor de 
afsluiting van een succes-
volle Tour du ALS. Want 

samen met de 620 andere 
deelnemers hebben we dit 
jaar tot nu toe 1,2 miljoen 
euro binnengehaald voor 
ALS onderzoek!  
 
De volgende dag weer te-
rug naar Nederland. Prima 
terugreis. In Luxemburg 
gas tanken (op de klein-
tjes letten) en gezamenlijk 
constateren dat we inmid-
dels verschillende nummers 
van cd ‘the best of LIVE’ 
live kunnen meezingen. 
Nog net niet uitgenodigd 
voor de The Voice of België. 

Blijkbaar kunnen we toch 
niet de juiste toonhoogte 
houden ;) Mocht je de klim 
vanuit Bédoin, zonder fy-
sieke inspanning, een keer-
tje mee willen maken kijk 
dan naar de Tour de France 
op zondag 14 juli 2013. Rit 
van Givors die eindigt op de 
top van de Mont Ventoux 
(242 km). Mocht je de kale 
berg zelf een keertje willen 
fietsen!!! Vergeet niet te 
trainen. 

Carpe Diem.
Ronald van Rijnsoever 
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ACTIVITEITEN RECREANTEN 2013

maandag 08-jul 28 10.00 uur  1e rit senioren driedaagse
woensdag 10-jul 29 10.00 uur 2e rit sen.dried. (kersen)
vrijdag 12-jul 30 10.00 uur 3e rit sen.dried. (nazit)13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 19-jul 31 13.00 uur
vrijdag 26-jul 32 13.00 uur
zondag 28-jul 33 10.00 uur zondagochtendrit
vrijdag 02-aug 34 13.00 uur een groep, aansl.barbecue
vrijdag 09-aug 35 10.00 uur 4e dagrit 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 16-aug 36 13.00 uur
vrijdag 23-aug 37 13.00 uur
zondag 25-aug 38 10.00 uur zondagochtendrit
vrijdag 30-aug 39 13.00 uur
vrijdag 06-sep 40 13.00 uur
vrijdag 13-sep 41 10.00 uur 5e dagrit 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 20-sep 42 13.00 uur
zondag 22-sep 43 10.00 uur ochtend-/herfstrit/barbecue fietsclub
vrijdag 27-sep 44 13.00 uur
zaterdag 28-sep 45 13.00 uur Ride for the Hospice 
vrijdag 04-okt 46 13.00 uur
vrijdag 11-okt 47 10.00 uur 6 e dagrit / pannenkoeken 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 18-okt 48 13.00 uur
vrijdag 25-okt 49 13.00 uur sluitingsrit, 1 groep 18.00 uur afsluitend etentje
vrijdag 8 november 1ste winterbijeenkomst (aanvang 13.00 uur)
vrijdag 13 december 2e winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur)

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

Volg WTC Houten 
op Facebook!

Deze facebook pagina is 
opgezet om nieuwe leden 
te werven, jong en oud. 
Het is echter niet bedoeld 
om afspraken of iets derge-
lijks te maken, daar is het 
forum voor. De club kan 
op deze manier gepromoot 
worden via een veelge-
bruikt hedendaags me-
dium, door onder andere 
leuke foto´s te plaatsen en 

wat algemene informatie te 
verstrekken. De pagina is 
een initiatief van leden (en 
valt niet onder de verant-
woordelijkheid van het 
bestuur) en wordt beheerd 
door Remco Elberts. Kijk 
op www.facebook.com/wt-
chouten en ‘vind ons leuk’!



41

De Fietsende Vlinder
nummer 126 – juli 2013

Ron Verweij 
fietsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fiets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Vakantie verhalen

Zijn veel leden net terug van een lang 
weekend fietsen in Vianden met top weer, 
staat de “echte” vakantie weer voor de 
deur. Nu de vakantietijd aanbreekt valt mij 
op dat steeds meer mensen een actieve 
vakantie doen. Hoe kan het ook anders; 
veel WTC-ers doen een fietsvakantie. Het 
is altijd leuk de vakantieverhalen te horen 
als mensen terug komen. Maar ja, dat 
is maar voor een select gezelschap. En , 
eigenlijk wil iedereen daar wel kennis van 
nemen.
Daarom een oproep aan jullie om eens 
achter de PC te kruipen en het verhaal aan 
het papier toe te vertrouwen. Dan kunnen 
wij allemaal mee genieten én heb je zelf 
voor later ook nog een verslag om eens 
terug te lezen.

Bijgaand de spelregels:
1. Sluitingsdatum copy: 17 augustus
2.  Stuk graag mailen aan: redactieclub-

blad@wtchouten.nl Linda van Rooijen 
beheert dit emailadres. 

3.  Bij voorkeur maximaal 4 pagina’s A5 
inclusief foto’s. Dit is ongeveer 4000 
tekens of 740 woorden (zie links onder 
in het scherm bij Word).

4.  De tekst graag aanleveren als platte 
tekst zonder opmaak.

5.  Foto’s graag apart van de tekst aan-
leveren, dus niet in de tekst plakken. 
Graag minimaal 2 foto’s.

6.  Zijn er geen foto’s van de tocht, dan 
mag je gerust andere leuke foto’s 
m.b.t. het fietsen bijvoegen.

Stuur je de tekst en foto’s na de sluitings-
datum in, geen nood, dan komt het in het 
volgende blad. Een kind kan de was doen!
Namens de redactiecommissie,
Rina Roelfs
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Verjaardagen

Juli
2 Freek de Poel T
5 Gertjan van Rhee T
6 Bas van Leesten T
9 Betty de Coo-Bos R
9 Jacco  Kersbergen T
10 Monika van Ierland T
11 Frank van Ramselaar T
12 Jan  Berlang T
13 Chris  Smith R
13 Gerard  Huitsing T
14 Aris  Willems T
15 Loes  Smits R
16 Nico  Knippers T
16 Jos  Jongeling T
17 Rien van Es T
18 Gert-Jan  Wenting T
19 Willy van Tessel R
21 Bert  Kuitems T
21 Henk  Draaijer T

21 Robin  Horeman T
22 Peter  Verhallen T
23 Auke Johan  Moor T
23 Leon  Schutte T
25 Erik  Beek T
25  Truus  Lensen-van de 

Lee R
28 Patrick  Burger T
28 Hanneke  Wttewaall T
31 Corry  Vernooij R
31 Paul  Disse T
     
Augustus
1	Ronald		Gorter	 T
2	Mike	de	Lijster	 T
2	Arthur	van	Strien	 T
2	 Eveline		Schroen	 T
4	Martin	de	Haan	 T
5	 Engelien	van	Schaijk	 T

5	Richard		Bussink	 T
8	G.		Smid	 R
9	 Tiemco		Bolt	 T
11	 Ans	van	den	Dop	 R
12	 Roy		Zimberlin	 T
13	 Corrie		Jongerius	 R
14	 Robert		Smit	 T
15	 Pim	De	Moed	 T
15	 Jannie		Hennevelt	 T
16	 Frans		Jansen	 T
16	 Guy		Harris	 T
17	 Peter	de	Laat	 T
18	 Coby		Slooten	 R
18	 Gerda		Vernooij	 R
22	 Leon		Nieuwenhuijsen	 T
23	 Martin		Janmaat	 T
27	 Just		Schilder	 T
27	 John	van	Beek	 T
30	 Gerry		Bijsterbosch	 R

Ereleden
Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking

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