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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. 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 zomerseizoen is over. Een koud begin 
met een lenterit met boerenkool en een 
herfstrit in de mist met BBQ toe. Het zijn 
maar 6 maanden, en daar is goed gebruik 
van gemaakt. De trainings- en Mockingrit-
ten zijn goed bezocht, de meerdaagse 
tochten hebben recordaantallen deelne-
mers gehad. Het aantal valpartijen en de 
hoeveelheid bijbehorende schade is dit 
jaar gelukkig minder dan vorige jaren. 
Uiteraard is iedere valpartij er één te veel, 
en als we deze lijn volgend jaar kunnen 
doorzetten worden het er steeds minder. 
Hoewel ik het op het moment van schrij-
ven natuurlijk nog niet zeker kan weten 
denk ik dat onze eerste NTFU tocht sinds 
jaren ook een succes zal zijn. Immers, het 
weer ziet er goed uit en de voorbereiding 
is grondig aangepakt. 
Een bijzonder moment bij de afsluiting van 
het seizoen was de benoeming van Jon 
Nellestijn tot erelid van de vereniging. Jon 
heeft de afgelopen jaren ontzettend veel 
tijd in de vereniging gestoken. Het beheer 
van het clubhuis, de website, het clubblad, 
de statistieken, de fotocollecties kwamen 
allemaal bij hem samen. Toen zijn gezond-
heid het toerfietsen onmogelijk maakte 
gaf hij aan dit te willen overdragen, maar 
het niet uit zijn handen te zullen laten 
vallen. Dit gaf ons als bestuur de tijd 
om nieuwe vrijwilligers te vinden voor al 
deze taken. Dat kostte ons meer tijd dan 
gehoopt. En in die tussentijd heeft Jon ook 
nog de noodzakelijke vernieuwing van de 
website gerealiseerd. Alles is nu overge-
dragen en met Jon hebben we er weer 
een welverdiend erelid bij. Kortom, een 
seizoen om tevreden op terug te kijken.

Nu is het niet erg Nederlands om in tevre-
denheid terug te kijken op een behaald 
resultaat. Dus is de vraag: is er toch niet 
iets dat beter had gekund? Ja, er is een 
ontwikkeling die niet zo goed past bij het 
motto “samen uit, samen thuis”. Aan het 
einde van de tochten lijken er steeds meer 
fietsers te zijn die niet meer meefietsen 
naar het einde van de tocht, naar het 
clubhuis. In het zicht van Houten buigen 
zij af naar een andere bestemming. Nu 
is dat meefietsen naar het clubhuis een 
voorbeeld van de ongeschreven regels 
van de club. Nergens op de website of in 
een van de reglementen zul je deze regel 
vinden. En daarom is het voor nieuwe 
leden ook het moeilijkste om aan mee te 
doen. Immers, als je bij een nieuwe club 
komt zijn de ongeschreven regels en ge-
woonten het lastigste om te doorgronden. 
Iedereen kent ze en niemand vertelt ze je. 
Dus een goed voornemen voor het nieuwe 
seizoen: gewoon meefietsen naar het 
einde (ook leuk voor de toerleider) en met 
een drankje in de hand terugkijken op de 
mooie tocht. Nu op naar het winterseizoen 
met spinnen, ATB-en, winterfietsen, hard-
lopen en feest en etentjes. Dan komen 
we allemaal weer in prima conditie aan de 
start bij de lenterit van 2014. 
De voorzitter
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Van de redactie

Het zomerseizoen is bijna voorbij en 
daarom zullen de leden van WTC Houten 
uitwaaieren en behalve fietsen ook veel 
winteractiviteiten ondernemen. Spinnen 
bij BodyBussiness of Piazza, hardlopen 
met Remy, mountainbiken of fietsen op de 
weg op zondag. Omdat de meeste men-
sen elkaar minder zien in de winter lijkt 
het ons leuk als er wat artikelen in het 
clubblad komen met ervaringen met 
de verschillende activiteiten. Verder 
hebben wij bedacht dat het ook leuk is als 
er stukjes geschreven worden over 
technische zaken met betrekking tot het 
fietsen, specifieke voeding of zaken als 
de voor- en nadelen van “steunkousen”. 
Kortom genoeg onderwerpen om over te 

schrijven. De redactie daagt jullie uit. Wie 
durft?!
Namens de redactie, Rina Roelfs

Van de toercommissie

Het zomerfietsseizoen ligt al even achter 
ons. Met de toercommissie hebben we 
inmiddels samengezeten en teruggeblikt. 
Om te beginnen kwamen we tot de conclu-
sie dat de meerdaagse evenementen zoals 
het clubweekend in Vianden, Standplaats 
Predazzo en de Teutotocht zeer geslaagd 
waren. Wij zijn als club gewoon erg er-
varen in het goed op touw zetten van dit 
soort projecten, en dat merk je. 
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De toercommissie is erg benieuwd naar 
wie er ideeën heeft voor volgend jaar 
voor de Standplaats en de Teutotocht. 
Praat er over met elkaar, brainstorm en 
laat je plannen weten aan de toercom-
missie! Zoals je weet organiseren Wibo 
en Hennie volgend jaar het clubweekend 
nog een keer, van 20 tot en met 22 juni 
2014.

Over het reguliere programma zijn we 
ook heel tevreden maar er zijn wel wat 
aandachtspunten. De C-groep is behoor-
lijk gegroeid. Dat is op zich prima maar 
naar verluidt is één van de redenen dat 
de B-groepen harder zijn gaan rijden. 
Dat laatste is zeker niet de bedoeling 
geweest, daar was de B+-groep voor. We 
willen voor volgend jaar heldere afspra-

ken maken over de snelheid die de B rijdt 
op de vlakke weg, met wind tegen en 
met wind mee. Dat geeft meer houvast 
aan de toerleiders én aan de deelne-
mers zodat men elkaar hierop ook kan 
aanspreken. B+ heeft in een behoefte 
voorzien en we zien dat het met kleinere 
B-groepen prettiger fietsen is.

Verder zijn we van mening dat er in de 
zomervakantieperiode genoeg fietsers 
zijn om het (beperkt) indelen van de 
toerleiders tijdens die weken te recht-
vaardigen. Gaan we volgend jaar probe-
ren. 

Helaas zijn er in de staart van het seizoen 
een paar valpartijtjes geweest. Dat heeft 
ons doen realiseren dat het calamiteiten-
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protocol (zoals dat op de website staat) 
nog een kleine aanpassing verdiende, na-
melijk dat het de toerleider van de betref-
fende rit het bestuur informeert, inclusief 
toedracht van het ongeval. Op die manier 
kan het bestuur adequaat aandacht schen-
ken aan de betrokkenen en ook eventuele 
patronen in incidenten analyseren. 
 
Het mountainbiken in de zomer is, qua 
aantallen deelnemers althans, geen suc-
ces. Daarover beraden we ons. 

Al met al zijn we zeer tevreden. Dank voor 
alle initiatieven en ondersteuning, indach-
tig ons principe “voor en door alle leden”! 
En dat geldt niet alleen voor de organisa-
toren van bovengenoemde meerdaagse 
evenementen maar bijvoorbeeld ook voor 
hen die betrokken waren bij de toerleiding, 
de barbecues en de Toertocht Kromme 

Rijn. Laat ons vooral ook jouw gedachten 
over het voorbije zomerseizoen en sugges-
ties voor volgend jaar horen! 
 
Inmiddels zal iedereen zijn keuze hebben 
gemaakt uit het gevarieerde winterpro-
gramma. We zullen elkaar blijven zien, 
bijvoorbeeld op het feest op 9 november.

Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Peter Broere, Martijn 
Kamermans, Jeroen Piket en Jan van 
Veldhuizen
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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
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WI JNSPE
CIALIST

van

 Onze aanbiedingen in Oktober:
Marigny rood & wit

Languedoc - Frankrijk

 nu 2e � es halve prijs
5,50

5,95

Terra Noble
Sauvignon Chili 

8.95 nu 2 voor: 15,--

Metaire rood:

Languedoc -  Frankrijk

5,95 nu 2 voor: 10,--

Delcoeur 
Minervois - Frankrijk

rood: 5,65 nu 2 voor 10,--
wit: 6,35 nu 2 voor 11,--

Zin in een gezellige Wijnavond? Geef je dan op voor de Wijn & Spijs avond 
na a� oop van de Wijnbeurs op zaterdag 26 oktober. 42,50 pp inclusief 
culinair diner verzorgt door Rest. de Engel, heerlijke wijnen en live muziek. 

www.vandort-wijnspecialist.nl >> Ook leuk als bedrijfsuitje! <<

Komt u onze wijnen proeven? 
26 & 27 Oktober

Grote Wijnbeurs
Zaterdag 26 oktober 14.00 - 18.30 uur

Zondag 27 oktober 13.00 - 18.00 uur 
Restaurant de Engel - Houten

100 wijnen om te proeven! 
Kom kennis maken met ons 

assortiment en producenten!

Elke DONDERDAG, 
VRIJDAG EN ZATERDAG

PROEVERIJ BIJ ONS IN DE 
WINKEL. 

U kunt binnenlopen om de 
aanbiedingen te proeven. 

22 & 23 November

Top 10 Wijnbeurs 
proeverij

Vrijdag van 16 - 20 uur 
Zaterdag van 12-17 uur

Wijnkelder - Plein 8 Houten
 

Maak kennis met ons assortiment!

Gratis Bezorging! 
Geen gesjouw met dozen! Gratis 

bezorging vanaf 6 � essen, in Houten 
op een door u gewenst moment. 

Onze webshop werkt heel simpel. 
Binnen een paar stappen heeft u uw 

wijnen besteld. 

www.vandort-wijnspecialist.nl 
Bestel uw wijn online: snel & simpel 

Geschenken

Het einde van het jaar nadert. 
Kerst, Oud&Nieuw. Wij hebben 
een jaren lange ervaring in einde-
jaargeschenken en een groot as-
sortiment  diverse dranken; Wijn, 
Whisky, Cognacs, Bieren in diverse 
kadoverpakkingen. Verzending van 
de pakketten behoort ook tot onze 
dienstverlening. Vraag ons naar de 
mogelijkheden. Wij denken graag 
met u mee.

Bestel uw wijn ONLINE: WWW.VANDORT-WIJNSPECIALIST.NL Simpel & Snel!!

AANMELDEN: WWW.VANDORT-WIJNSPECIALIST.NL
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Herman in  
Castalane

Elk jaar wordt mijn zo-
mervakantie ook beoor-
deeld op ‘fiets opties’ in de 
omgeving. Dit jaar ging de 
zomervakantie naar Castel-
lane in Frankrijk, een mooi 
gebied in de Alpes-de-

Haute-Provence. Omdat ik 
geheel onbekend ben met 
de omgeving heb ik een 
vriend gebeld die vorig jaar 
op dezelfde camping ge-
weest is. Zijn commentaar 
was: ‘ja een beetje heu-
velachtig maar heel goed 
te doen’. Dus vol goede 

moed de fietsen achterop 
de fietsdrager geïnspireerd 
door mooie tochten. En 
mooie tochten zijn het 
geworden! De omgeving is 
wat steiler dan een beetje 
heuvelachtig… maar heel 
leuk en uitdagend om te 
fietsen. Ook mijn kritische 
zoon van 14 was heel 
enthousiast, staand op de 
trappers werden de bergen 
beklommen. Zowel de ber-
gen in als een ritje langs 
de Gorges-de-Verdon is 
een een aanrader. Door het 
weekend in Vianden had ik 
al een behoorlijke voorbe-
reiding achter de rug en 
ging het fietsen in Castel-
lane prima. Volgend jaar 
weer de fietsen mee!!
Herman Lagé
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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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• 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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De winnaar is  
bekend!

Om geld in te zamelen 
voor onze actie voor Alpe 
d´Huzes 2014 heb ik een 
tourpoule opgezet tijdens 
de Tour de France 2013. Er 
hebben 9 teams deelgeno-
men wat een spannende 
tourpoule opleverde. Dank-
zij alle donaties hebben we 
maar liefst ruim 120 euro 
opgehaald! 

Dit bedrag gaat volledig 
naar KWF Kankerbestrij-
ding.

Alle donateurs bedankt!

Hieronder nog een kort 
verslag van de winnaar 
van poule: Martin de Haan! 
Martin wint hiermee een 
heerlijke fles wijn. Namens 
Remco en mij van harte ge-
feliciteerd met deze mooie 
en welverdiende overwin-
ning! 
Linda van Rooyen

Le Tour 2013: een korte 
terugblik door het winnende 
team; Le Coq Sportif.
Met een uitgekiend team 
van 12 renners is mijn 
ploeg aan De Ronde begon-
nen. Op de eerste dag kon-
den we gelijk een feestje 
vieren na de winst van onze 

nieuwe sprintkoning in het 
peloton. Ook in de dagen 
daarna waren verschil-
lende renners uit mijn team 
in staat punten binnen te 
sprokkelen. De sfeer was 
dus opperbest toen we de 
Pyreneeën inreden. Daar 
wachtte ons echter een 
grote tegenslag. Onze lieve 
Thibaut durfde nog wel de 
bult op, maar niet meer 
dr’af. We hebben met ‘m 
gepraat, een beste wijn in 
z’n bidon gegoten, maar 
uiteindelijk hielp niets meer. 

Tot schreiens bewogen 
zat ons manneke aan 
de voet van de alp, en 
hebben we z’n moeder 
gebeld. 

Gelukkig wist ik de moraal 
onder de andere mannen 
hoog te houden. David 
(Deef voor intimi) reed 
één fantastische tijdrit. In 
de tweede tijdrit wist Deef 
onze mecanicien helemaal 
gek te maken door om de 
paar kilometer een andere 
fiets te vragen. Dat had hij 
beter niet kunnen doen; 
na de derde wissel is Deef 
door deze mecanicien op 
een oude opoe-fiets op pad 
gestuurd (tv-beelden waren 
helaas niet beschikbaar 
op dit traject). De eindtijd 
was dan ook niet zo best. 
Op andere dagen deden 
Chrissie en Marcelleke ook 
hun best, zodat we avond 
aan avond fusten weg 
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hebben moeten werken. Wat een feest! 
Toch kwam team Lage Inkoop, Logistiek 
& Management akelig dichtbij in het pun-
tenklassement. En zij hadden hun troef 
Valverde voor de Alpen nog achter de 
hand. Daarom hebben we bedacht om na 
Tours dit team een vette loer te draaien. 
De ganse dag knoerthard op het kantje 
gereden, en niks wachten voor een lekke 
band. Samen uit-samen thuis, dat doen 
we wel weer bij WTC Houten. Die arme 
Valverde was deze dag flink de sjaak, 
en team Lage Inkoop was daarmee een 
belangrijke pion kwijt. De wijn vloeide rij-
kelijk. Eenmaal in de Alpen mocht Nairo 
eindelijk los. De jongen wilde zo graag 

twee truien veroveren, om ‘s winters in 
de Andes wat meer bescherming tegen 
de kou te hebben. Ons Chriske gunde 
hem wel wat warmte, en heeft ‘m op 
de laatste berg goed geholpen met het 
verkrijgen van zowel een witte als een 
bollentrui. Daarna konden we eindelijk 
naar Parijs. Zelfs Marcel was over de alp 
gekomen, en mocht op de Champs Elysee 
nog één keer los. Met deze eindspurt 
werd ook team De Boer definitief versla-
gen. En onder de Arc de Triomphe heb-
ben we nog eenmaal het glas geheven, 
na de laatste druppels wijn uit het vat te 
hebben geperst.

Uitslag Team Puntenw
1 Le Coq Sportif 1099
2 Herman Lage 945
3 Piet de Boer 904
4 Remco Elberts 867

5 Giedo El Grande 863
6 Linda van Rooijen 855
7 Hendrik van Rooijen 820
8 Anton Elberts 765
9 Leon van Iersel 448
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Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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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
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Goede wijn actie voor Het Houtens 
Erf Trapondersteuning voor Duofiets 
Zorgcentrum Houtens Erf

Zorgcentrum Houtens Erf te Houten is 
een verpleeghuis met plaats voor 100 
cliënten verdeeld over één somatische 
afdeling (met vier kleinschalige woon-
groepen voor mensen die voornamelijk 
lichamelijke zorg nodig hebben) en twee 
psychogeriatrische afdelingen (deze ou-
deren hebben vooral zorg en begeleiding 
nodig vanwege hun geestelijke gesteld-
heid). 
Voor de psychogeriatrische afdelingen is 
in 2012 een activiteit gestart, waarbij de 
bewoners op een aangepaste fiets door 
Houten en omgeving worden gereden 
door een fietsvrijwilliger. Uit onderzoek 
blijkt dat bewegen goed is voor ouderen 
in het algemeen en voor mensen met 
dementie in het bijzonder. 
Begin juni 2012 is een Duofiets aange-
schaft, gefinancierd uit sponsorgelden 
van Rabobank, Viveste, Lions Club en 
leden van de WTC Houten. 
Enkele WTC leden werken als fietsvrijwil-
liger en fietsen 1 of 2 keer per week met 
de bewoners van Het Houtens Erf.
 
De Duofiets is bij goed weer dagelijks 
meerdere keren in gebruik en voorziet 

daarmee in een grote behoefte voor de 
bewoners. De fiets wordt ook gebruikt 
door activiteitenbegeleiders en familie 
van de HHE bewoners. Met name als de 
passagier niet kan meetrappen is het een 
zware operatie omdat er geen traponder-
steuning op zit. Juist omdat de Duo-
fiets zoveel gebruikt wordt, is er grote 
behoefte ontstaan aan trapondersteu-
ning in de vorm van elektromotor, accu 
en bediening. Het inbouwen van deze 
zaken door de leverancier van Raam kost 
€ 3.000 incl BTW. 
Het Houtens Erf kan dit niet uit eigen 
middelen betalen. 
 
In samenwerking met Wijnwinkel Vinabc 
van ons lid Cor de Boer is de volgende 
actie ontwikkeld om te komen tot finan-
ciële bijdrage aan Het Houtens Erf voor 
aanschaf van trapondersteuning voor de 
Duofiets: 

WTC leden kunnen wijn bestellen bij  
Vinabc, per doos van 6 flessen.  
De geselecteerde wijnen zijn:
•  rood Cuvee Laborie, 6 flessen 

voor € 32,94
•  wit Domaine de Pellehaut, 6 fles-

sen voor € 39,00
•  rosé Domaine de Pellehaut, 

6 flessen voor € 39,00.

• Per doos wordt € 7,50 door Vinabc 
gedoneerd aan het goede doel: aan-
schaf van trapondersteuning voor de 
Duofiets van Het Houtens Erf.

• Bestellen doe je op de website van Vi-
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nabc (www.vinabc.nl), door een e-mail 
bericht te sturen naar info@vinabc.nl of 
op de WTC site het aantal dozen dat je 
bestelt aan te geven onder ‘Inschrijving 
ritten’.

• De bestellingen worden opgehaald door 
de leden in het clubhuis op een nader 
vast te stellen datum.

Op deze manier krijgen leden de gele-
genheid om goede wijn in te kopen voor 
de wintermaanden waarbij de opbrengst 
naar het goede doel gaat.
N.B. Er zijn wellicht leden die deze actie 
bij hun eigen bedrijf of werkgever onder 
de aandacht willen brengen voor de 
kerstgeschenken. Zij kunnen onder de-
zelfde condities in de actie meegaan.
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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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Predazzo: iedereen 
kampioen

Ook in 2014 was er weer 
een standplaats in de hoge 
bergen. Dit jaar was het 
Predazzo in de Dolomieten. 
Een mooi hotel met prima 
kamers, een lekker gras-
veldje, een terras onder een 
afdak, prima eten en een 
goede bediening. Ik denk 
het beste hotel tot nu toe 
bij een standplaats. Geurt 
was duidelijk kampioen. En 
dan de routes. Michael had 
weer als vanouds zijn best 
gedaan en zes prima routes 
in elkaar gezet. Door nie-
mand overtroffen. Ook hier 

weer een kampioen in ons 
midden. Tja, en dan het ge-
luid. Wie kon het langste en 
het meeste geluid maken. 
Sommige mensen worden 
stil als het helling op gaat, 
maar niet iedereen. Zo 
houden Harrie Pol, Frank en 
Lisette het opvallend lang 

vol. Frank en Harrie heb-
ben zelfs een soort cabaret 
tijdens de klim ontwikkeld. 
Maar ze hadden hevige 
concurrentie van Anton, 

een gast. Ik weet het niet 
goed. In het hotel was An-
ton duidelijk de kampioen, 
maar of hij dat tijdens het 
klimmen ook volhield? Tja 
en dan de creativiteitsprijs. 
Die is zonder twijfel gewon-
nen door Lisette en Ineke 
die een modeshow combi-

neerden met een zelfge-
maakt lied waarin de ijdele 
mannen op de hak werden 
genomen. En er was ook 
nog een inventiviteitsprijs, 
gewonnen door Jan-Willem. 
JW had een bobbel op zijn 
teen en paste daardoor niet 
meer in zijn fietsschoen. 
Tja, daar gaat je vakantie. 
Maar niet voor JW. Hij vond 
op zolder nog een paar 
oude fietsschoenen, maakte 
er een gat in ter hoogte van 
de bobbel en alles was weer 
voor elkaar  .



21

De Fietsende Vlinder
nummer 128 – oktober 2013

Dan was er natuurlijk nog 
de strijd op de hellingen. 
Daar waren ook weer ver-
schillende prijzen te win-
nen. Sydney won de prijs 
voor het speels blijven 
doorrommelen met de iP-
hone terwijl de man naast 
hem poogde gewoon als 
eerste boven te komen. 
Of Sydney uiteindelijk als 
eerste of tweede boven 
kwam heb ik zelf niet kun-
nen zien, omdat ik nooit 

in de kopgroep zat. En 
natuurlijk Jaap die twee 
prijzen won. Ten eerste de 
prijs voor het meenemen 
van de meeste kinderen. 
Geurt bleef steken op één 
kind en Jaap had er twee 
bij zich. En volgens mij 
heeft hij ook nog prijzen 
gewonnen voor de snelste 
klim.

En dan het weer. Ook daar 
hadden we een record. 
In alle dagen bij elkaar 

heeft één groepje van vijf 
fietsers een kwartier in de 
regen gefietst. Verder was 
het droog. Een nog nooit 
eerder vertoond succes. 
Ten slotte de langste reis. 

Die is gewonnen door 
Michael c.s. Zij vertrok-
ken ’s ochtends om 7.30 
uur vanuit Predazzo met 

de auto en ’s avonds om 
24.00 uur waren ze nog 
niet in Houten. 

Kortom, eigenlijk was 
iedereen wel ergens kam-
pioen in en dat was waar-
schijnlijk de kern van het 
enorme succes van deze 
reis. Volgend jaar gaan 
we weer. Ik ben benieuwd 
welke kampioenschappen 
dan weer zullen sneuvelen.

Groeten, Martijn

PS Wie heeft eigenlijk de 
prijs gewonnen voor de 
meeste gefietste kilome-
ters in Predazzo?
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Ron Verweij 
fietsreparatie op locatie”

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

Het fietsseizoen zit er bijna 
op. Als jullie dit clubblad 
ontvangen zijn we inmiddels 
aan onze laatste ritten toe. 
Na de laatste gezamenlijke 
vrijdagmiddagrit op 25 okto-
ber gaan we gezellig een 
hapje eten bij de “Kakelkip”. 
Dit wordt geregeld door Alie 
en Greet (bij hen opgeven 
als je mee gaat). Dat is dan 
de afsluiting van ons actieve 
seizoen. In het volgende 
clubblad kijken we terug op 
dit zomerseizoen, met zeer 
gevarieerd fietsweer. We 
gaan nu de voorbereidingen 
treffen voor onze fietsacti-
viteiten in het nieuwe jaar. 
In november horen jul-
lie daarover meer en dan 
volgen weer onze gezellige 
wintervergaderingen. Nog 
fijne fietsweken. Riet en Elly

Vrijdagmiddag 16 augus-
tus Totaal 36 recreanten en 
mooi weer. 14 van hen fiets-
ten naar de Meern. Het was 
lekker fietsweer, we gingen 
via Nieuwegein naar de 
Nedereindseweg , waar in 
veel tuinen “Vogelverschrik-
kers” stonden vanwege het 
aankomende oogstfeest; 
leuk gezicht. Naar de Meern 
fietsen heeft toch altijd 
weer iets bijzonders (daar 

ben ik opgegroeid) er zijn 
er meer die van die tocht 
genieten, qua bekendheid. 
Bij de eerste stop werd er 
getrakteerd door Ans en 
later op de terugweg nog 
een keer, dat gaat er altijd 
goed in tijdens het fietsen. 
Bij BraZZerie Abrona buiten 
op het terras hebben we 
wat gedronken, en via de 
Groenedijk en langs het ka-
naal weer naar het clubhuis 
terug gefietst. Daar hebben 
we gezellig nog wat gedron-
ken. Met 40 km op de teller 
was onze middag weer mooi 
ingevuld. Allemaal bedankt, 
An en Janny. 

De overige 22 recreanten 
vertrokken, met Riet en 
Elly als voorrijders naar De 
Pruimengaard in Wijk. Daar 
is ieder jaar in augustus een 
mooie beeldententoonstel-
ling in de grote pruimen 
boomgaard. Sinds 2 jaar is 

er ook een groot terras waar 
je even lekker kunt uitrus-
ten. Dus een goede bestem-
ming op zo’n mooie middag. 
Via ’t Goy, over de Goyer-
brug en de Lekdijk tot de 
pont naar Beusichem. Daar 
de dijk af en via de Middel-
weg West en de Romeinen-
baan naar de brug over het 
A’dam Rijn kanaal. Daarna 
de Lekdijk Oost naar omlaag 
en naar de Pruimengaard 
aan de Middelweg Oost. Na 
een gezellige pauze (met 
voldoende tijd om de in de 
tuin opgestelde beelden te 
bekijken) naar de Horden-
weg en via Wijkersloot, 
langs Cothen weer naar 
Houten, waar we met ruim 
30 km op de teller weer in 
het clubhuis kwamen. 
Riet en Elly

Vrijdagmiddag 23 augus-
tus Het was een prachtige 
dag! Er waren dan ook 43 



26

Wielertoerclub Houten ‘80

32 jaar

recreanten naar het club-
huis gekomen. De lange 
route, met 22 deelnemers, 
vertrok o.l.v. Gerard en 
Trees richting Rhijnauwen, 
Zeist, Driebergen naar Klein 
Zwitserland. Daar was het 
heerlijk vertoeven op het 
terras. Op de terugweg 
zijn we via Beverweerd en 
het Oostromsdijkje naar 
het clubhuis gefietst. Met 
40 km op de teller en veel 
bedankjes en onderweg nog 
een traktatie van Gerda (die 
was jarig geweest) terug 
in het clubhuis. Gerard en 
Trees.

De korte rit vertrok met 21 
personen (met Wim Witjes 
en Cor van Buren als voor-
fietsers) door het Houtense 
Bos naar de Waaiensedijk 
en via de Koppeldijk naar 
de brug richting Nieuwe-
gein. Linksaf en omlaag 
naar de Plofsluis en langs 
het Amsterdam Rijnka-
naal naar de Beatrixsluis. 
Dit is een leuk rustig pad. 
Over de sluis richting de 
Waalseweg, waar een nieuw 
Rustpunt is en wij welkom 
waren voor koffie, thee, fris 
of ijs. Na een goede pauze 
door Tull en ’t Waal naar 
het Elpad. Door naar het 
kanaal en richting de brug 
en aan de andere kant door 

naar het clubhuis. 
Daar wachtte ons nog een 
verrassing, want Coby 
Slooten kwam ons trakteren 
op worst-kaas e.d. Want als 
je 86 wordt is dat wel een 
klein feestje waard. Dank je 
wel Coby. 
Dank aan Wim en Cor voor 
de mooie rit. Riet
Zondagochtendrit 25 
augustus Slechts 11 recre-
anten waren om 10.00 uur 
bij het clubhuis aanwe-
zig voor de maandelijkse 
zondagochtendrit. Het was 
goed weer en het werd een 
gezellige rit. We fietsten 
via Beverweerd richting 
Langbroek en voor onze 
koffiestop naar Hoenderdaal 
in Driebergen, waar we 
heerlijk buiten op het ter-
ras konden zitten. Daarna 
via het fietspad De Woerd 
en de Parallelweg langs de 
A12 naar het Houtense Bos 
terug naar het clubhuis met 
30 km op de teller. Elly

Vrijdag  30 augustus 
2013 
Het was mooi nazomerweer 
met een temperatuur van 
23 graden, enige bewolking 
en weinig wind. Onderweg 
hebben we de zon veel ge-
zien. De opkomst bedroeg 
in totaal 39 recreanten. 
Arie en Cor fietsten de 
lange route voor 25 mede-
fietsers. De rit ging via het 
Rond richting Nieuwegein 
(Structuurbaan, Symfonie-
weg, Batauweg en Reines-
testeynseweg ). Onze eer-
ste stop was aan het einde 
van de Reinesteynseweg, 
waar wij de herder aantrof-
fen met zijn schaapskudde 
en zijn twee honden. 
Nieuwegein heeft in 2012 
een driejarig contract 
afgesloten met een Bra-
bantse herder. Deze heeft 
ruim tweehonderd schapen 
die door heel Nieuwegein 
grazen. ’s Nachts worden de 
schapen opgesloten binnen 
een omheining en gaat de 
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herder huiswaarts. Per dag 
loopt de herder vaak meer 
dan 10 km met honden en 
schapen (Veluwse heide-
schapen). Het graasseizoen 
loopt (afhankelijk van het 
weer) tot eind november. 
Dan worden de schapen 
ingeladen en vervoerd naar 
Brabant om in het voorjaar 
van 2014 weer terug te 
keren met hun pasgeboren 
lammeren. Het was een 
prachtig gezicht. 
Na onze tussenstop fietsten 
we door het park langs de 
snelweg naar de Neder-
eindseweg, waar op 12 ok-
tober het oogstfeest wordt 
gehouden, dus kwamen we 
langs vele vogelverschrik-
kers. Na bij de Posthoorn in 
Achthoven onze koffiestop 
te hebben gehad gingen 
wij verder via Achtersloot, 
fietspad langs de camping, 
Zuid IJsseldijk, Eiteren enz. 
naar Jutphaas. Hier was 
onze tweede tussenstop 
bij de Rijnhuizerbrug pal 
voor de ijssalon, waar velen 
nog een ijsje namen. Via 
het Fort en Heemsteedse-
weg naar het clubhuis. Het 
laatste stukje door Houten 
zijn we via de Houtensewe-
tering gefietst, waar Cor mij 
veel over verteld heeft. Om 
kwart voor vijf arriveerden 

we bij het clubhuis met 
bijna 40 km op de teller. 
Arie. 
De korte route ging met 
14 recreanten en Betty en 
Elly als voorrijders, naar de 
Forellenvijver in Cothen. 
Een rustige tocht met mooi 
weer. Bij de Forellenvij-
ver werd het nodige fruit, 
maar ook gerookte forel-
len ingeslagen. Na de stop 
via de boomgaard en de 
Trechtweg enz. terug naar 
het clubhuis, met totaal 
30 km. Elly
Vrijdagmiddag 6 sep-
tember Totaal 38 recrean-
ten zijn aanwezig. Een mooi 
aantal. Precies verdeeld 
over 2 groepen van 19 ver-
trokken we. Voor het fietsen 
bij 30° was de geplande 
lange route veel te lang. 
Bovendien waren er nog ob-
stakels door wegwerkzaam-
heden. Dus namen Arie 
Miltenburg en Cathy van 
Putten het op zich om een 
alternatief rondje Houten te 
rijden. Naar Schalkwijk over 
de brug , tot aan de Heul, 
over de Pothuizerweg naar 
rustpunt het Waalse Erf 
voor een frisse consumptie; 
daarna weer terug langs de 
andere route. Met 35 km 
op de teller waren ze om 
vier uur weer terug in het 

clubhuis, zelfs iets eerder 
dan degenen die de korte 
route fietsten. 
Herman en Joke fietsten 
de korte route voor. Via 
Rhijnauwen naar de Biltse 
Hoek (totaal 30 km), met 
koffie op het terras buiten. 
Het weer werd slechter en 
vlak bij het clubhuis ging 
het regenen.
Dagtocht naar de Hilver-
sumse heide op vrijdag 
13 September. Weer een 
dagtocht, ditmaal naar de 
heide. We hadden ge-
duimd dat de heide nog 
mooi zou bloeien. Om tien 
uur vertrokken we met 13 
personen, maar vóór De Bilt 
haakten Herman en Joke 
af (Herman had problemen 
met z’n voet). We hadden 
de datum (vrijdag de 13e) 
en het aantal deelnemers 
)13’ niet mee, maar volgens 
ons moest dat juist geluk 
brengen. Via De Bilt richting 
Maarsseveense Plassen 
gefietst, waar we konden 
genieten van het mooie 
uitzicht over het water. In 
Tienhoven bij het Oude 
Regthuys hebben we op 
het terras koffie gedronken 
(sommige genoten van een 
kroket). Verder richting de 
Hoornboegseheide waar 
we hebben geluncht. Hier 
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konden we van al het moois 
genieten dat een bloeiende 
heide biedt. We hadden 
geen week later moeten 
gaan, maar hij was nog 
schitterend. En we troffen 
ook nog mooi weer, soms 
kwam zelfs het zonnetje nog 
door. Weer verder gefietst 
en bij de Mauritshoeve wat 
gedronken. Ook hier konden 
we lekker buiten zitten. Net 
voor Bilthoven begon het 
iets te motregenen, maar 
het mocht geen naam heb-
ben. Tegen half vijf waren 
we alweer bij het clubhuis. 
We hadden stille hoop 
dat we dit keer als eerste 
waren, maar nee de korte 
groep zat al op ons te wach-
ten. We hadden een leuke 
fietstocht met 65 km op de 
teller. Gerda en Gerry
‘s Middags waren er nog 15 
recreanten die een korte 
route wilden fietsen. Helaas 
was de weersvoorspelling 
voor de middag minder 
goed. We vertrokken met de 
bedoeling naar Nieuwegein 
te gaan. Deze bestemming 
werd echter al gewijzigd bij 
De Meerpaal. Het ging rege-
nen en volgens de weerman 
zou het dan ook blijven 
regenen. We besloten eerst 
even koffie te drinken bij de 
Bikkelbeer. Toen we weer 
buiten kwamen was het 

echter droog. Dus: toch 
maar een groter rondje om 
Houten. Het rondje werd 
steeds langer en uiteinde-
lijk kwamen we terecht in 
Odijk, waar we nog even 
een pauze hielden bij Het 
Wapen. Weer buiten begon 
het opnieuw te miezeren, 
dus we hebben het niet 
helemaal droog gehouden. 
Toch nog 25 km gefietst en 
het was heel gezellig. Elly
Vrijdagmiddag 20 sep-
tember Totaal 31 recrean-
ten. Riet en Elly vertrok-
ken met 17 recreanten nu 
echt naar Nieuwegein. De 
koffiestop was bij Jack’s 
Grillhouse, waar we altijd 
hartelijk worden ontvangen. 
Onderweg hadden we echter 
verschillende hindernissen 
te nemen. Op de Binnenweg 
begon het al. Daar werd 
gewerkt een verbetering 
van de weg en we moesten 
langs de werkzaamheden 
(even door de modder) 
om verder te kunnen. In 
het Houtense Bos bleken 
ze ook aan het werk. Daar 
over verschillende rijplaten. 
Vervolgens in Nieuwegein 
aan het einde van de He-
renstraat was de weg deels 
afgezet en moesten we dus 
lopend over de brug om aan 
de andere kant te komen 
en onze weg door park 

Oudegein te vervolgen. Drie 
keer is scheepsrecht: dus 
gelukkig bleef het hierbij. 
Na 30 km kwamen we weer 
in het clubhuis aan. 

Wil en Truus gingen met 
14 recreanten voor de lange 
route richting Zeist/Auster-
litz. Ze doen vaker deze rit 
en de koffiestop was heerlijk 
op het terras bij Klein 
Zwitserland. Door het bos 
weer terug. Deze rit was 40 
km. In de bossen was het 
heerlijk. Elly

Zondagochtend 22 sep-
tember Onze traditionele 
clubbarbecue. Ook nu waren 
er slechts 13 recreanten 
gekomen. Om op tijd terug 
te zijn fietsten we een korte 
route van 25 km. Via ’t Goy 
en de Langbroeker Wetering 
naar De Oude Koestal, waar 
de koffie al stond te wach-
ten. Terug via Beverweerd 
en dus: op tijd terug voor 
de barbecue. Enkele toer-
leden waren al druk bezig. 
De salades waren door een 
6-tal recreanten al zaterdag 
gemaakt, dus een kwestie 
van op tafel zetten. Het was 
goed verzorgd en gezellig, 
maar helaas veel minder 
deelnemers dan gebruike-
lijk, waardoor er veel eten 
overbleef. Elly
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Genieten van het Teuto-
weekend 2013
Wat heb ik samen met 
Henk de afgelopen 3 dagen 
genoten van een mooi 
en ook emotioneel fiets 
weekend bij de WTC. Onze 
eerste ervaring met een 
meerdaagse rit, en dan nog 
wel de Teutotocht. Vrijdag 
ochtend van start gegaan 
met de C groep. Het was 
een prachtige dag en dat 
kwam de stemming van de 
groep alleen maar te goede! 
Er werd lekker door gefietst 
naar onze eerste stop. Dit 
was een perfecte locatie 
waar wij buiten op het ter-
ras een consumptie konden 
nuttigen. Na deze heerlijke 
stop moest er weer gefietst 
worden! Het tempo zat er 
goed in en er werd goed 
gekoerst door iedereen. 
Tijdens de rit kwamen wij 
op plekken waar ik al eens 
eerder met een racetandem 
ben geweest (Posbank en 
omgeving). Er kwamen hier 

fijne herinneringen naar 
boven!
Wat kan het dan mooi 
zijn om op deze manier 
te kunnen genieten en 
gewoon volwaardig mee 
te doen! Het club gevoel is 
op deze manier versterkt 
voor ons(mij). De dames in 
de C groep vonden het al-
lemaal heel gezellig met de 
tandem erbij. Ook de man-
nen hoor. Na flink gefietst 
te hebben kwamen we na 
onze 2e stop op de plaats 
van bestemming aan. Hotel 
Paasberg in Lochem. Onze 
eerste prestatie hadden wij 
allemaal goed volbracht. 
Voor mij kon het eigenlijk al 
niet meer stuk dit weekend! 
Wij zijn met een aantal an-
dere rijders van de C groep 
de B groep tegemoet ge-
fietst om ze op te vangen. 
’s Avonds stond er voor  
ons een Italiaans buffet 
klaar. Wat een verwen-

nerij na z’n inspannende 
dag. Een hapje en drankje 
doet altijd goed. En toen 
kwamen de verhalen van de 
eerste fietsdag voorbij. Die 
avond is er veel met elkaar 
gesprokken onder het genot 
van een drankje. Op deze 
manier heb ik de leden op 
een andere manier leren 
kennen. Iedereen sprak ook 
met elkaar. Tijdens die ge-
sprekken was mijn IPhone 
“het onderwerp”. 
Na een goede nachtrust 
met regen op gestaan en 
in afwachting of er ge-
fietst kon worden. Pas om 
12.30 was het droog. Wij 
zijn uiteindelijk met de 
tandem niet gaan fietsen. 
Een aantal is wel een tocht 
gaan maken. Wij zijn met 
een aantal andere van de C 
groep Lochem onveilig gaan 
maken. Dit was ook erg 
gezellig. Kerktoren beklom-
men, Synagoge bezocht 
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en hapje gegeten. Ook dit 
was zeer inspannend. ’s 
Avonds stond er weer een 
overheerlijke maaltijd voor 
ons klaar. Na de maaltijd 
weer in de bar gezeten en 
gespeeld met de IPhone. 
Wat een indruk heeft dat 
ding gemaakt. Maar geluk-
kig is het voor mij fijn dat 
er begrip is en duidelijkheid 
over hoe mijn situatie is. Ik 
kon er ook erg om lachen, 
terwijl het door het rumoer 
soms lastig was om alles 
te kunnen volgen. Op tijd 
naar bed om de volgende 
dag met hopelijk mooi weer 
de terugreis te kunnen 
aanvaarden.
En de volgende dag was het 
prachtig weer alleen met 
wat meer wind. Geluk-
kig droog! Na een goed 
en stevig ontbijt ons klaar 
gemaakt voor vertrek. 
En off we go om 9.00u. 
Heerlijk weer om te fietsen 
met de C groep. Wat een 

top rijders allemaal en ook 
nog gezellig. Op naar onze 
eerste stop. Wel een stevig 
windje maar dat was voor 
het tempo geen bezwaar. 
Onderweg kwamen wij 
bij een bekende bakker 
waar de mensen voor om 
rijden/fietsen. Ik zei gelijk 
dat is Bakker Bril! En daar 
kwamen weer mooie herin-
neringen naar boven. Na 
onze eerste stop kwamen 
Herman,Bert en Henny ons 
tegemoet. Zij waren vanuit 
Houten een zondag ochtend 
rit gaan maken.  En daar 
gingen wij dan op kop 
samen met Herman van 
Rooijen op naar onze lunch 
stop.  Dit was het ultieme 
fietsen samen met Henk.
Er stond wel een stevig 
windje maar dat was niet 
erg. Hier doe je het samen 
voor. Dit was echt genieten 
met een heerlijk tempo 
waar iedereen tevreden 
was! Bij onze lunch stop 
had ik het liefst nog lekker 

door gefietst, het ging zo 
lekker! Na de stop gewoon 
weer op kop tot bijna aan 
het clubhuis. De laatste 
10km even wat rustiger aan 
gedaan om been problemen 
te voorkomen(balen) had 
het graag helemaal af willen 
maken. Om 16.00 waren 
wij weer in Houten.
Wat waren het heerlijke 
dagen zo met de WTC. 
Genoeg aandacht van de 
dames en heren uit de C 
groep! Het waren voor mij 
Memorabele dagen waar ik 
lang van kan nagenieten. 
Onze eerste meerdaagse 
rit heeft veel voldoening 
en begrip op geleverd. Ik 
heb erg genoten om zo met 
jullie te mogen fietsen. Het 
was fantastisch en zeker 
voor herhaling vatbaar!
Nogmaals ik wil iedereen 
bedanken voor deze prach-
tige fiets dagen. Kan niet 
alle namen opnoemen hoor! 
Tot de volgende Teutotocht.
Bert Kuitems
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Verslag van de C 
groep Teutotocht 
Lochem

Eindelijk was het zover. 
Na een week elke dag de 
weersberichten te heb-
ben bekeken stonden we 
vrijdagochtend voor het 
clubhuis klaar om naar Lo-
chem te fietsen. De weers-
voorspellingen waren niet 
best. Op de buienradar was 
een heel groot regenfront 
te zien. Op het moment van 
vertrek hing het nog boven 
de Noordzee. Het ging rela-
tief langzaam van west naar 
oost. De vraag was: haalt 
dit front ons in of kunnen 
we dit front voorblijven. 
Bij de eerste koffiestop in 
Renkum was er nog geen 
wolk te zien. We konden 
lekker buiten in de zon zit-
ten op het terras. Herman 
van Rooijen had ons tot 

hier begeleid en ging na de 
koffiestop weer terug naar 
Houten. We kwamen nu aan 
op het mooiste gedeelte 
van de tocht. Prachtige in 
bloei staande heidevelden 
die te zien waren in het 
Nationaal Park de Veluwe. 
Ook spectaculair was een 
hele hoge brandtoren waar 
we langs kwamen. Er waren 
wat fietsers die een wed-
strijdje wilden gaan doen, 
wie met fiets en al het eer-
ste boven in de brandtoren 

kon komen. De toerleider 
vond dit geen goed idee. Na 
wat obstakels en wat kluun-
werk, werd opeens ons pad 
versperd door een kudde 
Schotse Hooglanders. De 
eerste fietsers gingen zon-
der problemen voorzichtig 
langs de kudde. Bert onze 
tandemrijder ging een foto 
maken van een zeer in-
drukwekkend uitziende koe, 
wat later een stier bleek te 
zijn. De stier hield niet van 
poseren en kwam dreigend 
overeind. Met als gevolg 
`Fietspad versperd`. De 
rode kleding en de knalrode 
fiets van Maria maakte 
de stier wat onrustig. De 
toerleider was onverbid-
delijk, de bui kwam eraan 
en de Doesburgse stop was 
afgesproken dus we moes-
ten verder. Gelukkig was 
Anton bij ons die als een 
ware matador heldhaftig 
langs de stier fietste. Hierna 
durfden ook de anderen dit 
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huzarenstukje aan en op-
gelucht vervolgden wij de 
route. Bij de IJsselhoeve in 
Doesburg aangekomen was 
het nog steeds prachtig 
weer. We konden de fietsen 
aan de voorkant bij de weg 
zetten en op een binnen-
terras de lunch gebruiken. 
De fietsen stonden welis-
waar onbewaakt en niet 
in het zicht, maar in deze 
liefelijke landelijke rustige 
omgeving dachten we dat 
dit geen probleem zou zijn. 
We hadden onze drankjes 
bij een vriendelijke kelner 
besteld, en deze kelner 
ging toen verslag doen van 
de meest recente inbraken 
en roofovervallen die hier 
in de streek hadden plaats-
gevonden. Volgens hem 
konden we wel de fietsen 
laten staan omdat die hier 
nog nooit waren gestolen. 
De laatste 25 km ging bijna 
vanzelf en met 123 km 

op de teller kwamen we 
zonder een spatje regen 
te hebben gehad in ons 
hotel in Lochem aan. Die 

avond spraken we af dat 
we de volgende ochtend 
om 8 uur zouden ontbijten. 
Daarna zou het weer be-
palen wanneer we gingen 
fietsen.  Voordat mijn wek-
ker ging, werd ik gewekt 
door gestaag naar beneden 
vallende regen. Tijdens 
het ontbijt kregen we van 
Martin de Haan een laatste 
update. De verwachting 
was dat het voorlopig zou 
blijven regenen en de start 
werd uitgesteld naar 11.00 
uur. Om 11.00 uur weer 
een update, het regende 
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nog steeds, en de start 
werd 12.00 uur. Om 12.00 
uur regende het nog steeds 
maar niet zo hard, dus we 
gingen weg. Een kleine 
groep ging wel mee, maar 
niet de hele route, en een 
aantal vrouwelijke fietsers 
vond winkelen in Lochem 
een beter alternatief. Na 
ongeveer 60 km hadden 
we een prachtige koffiestop 
bij een restaurant met een 
bijzondere watermolen. 
Na een uitstekende lunch 
gingen we verder. De wind 
was ondertussen sterk in 
kracht toegenomen. Het 
tempo ging geleidelijk aan 
steeds meer omhoog. Ik 
bemerkte als C rijder dat 
ik steeds meer achter in 
de groep terecht kwam. Bij 
een stoplicht ging ik wat 
naar voren en kwam naast 

Frank van Ierland te rijden 
zoals de meeste wel weten 
is Frank een van de sterkste 
rijders van de club (Goud 
gehaald bij de Marmotte).  
Frank bood aan om links 
naast mij in de volle wind 
te rijden zodat ik lekker 
beschut rechts uit de wind 
kon fietsen. We hadden net 
gewisseld of de wind zwelde 
aan tot bijna orkaankracht. 
Frank wou terug wisselen 

ik niet. Op kop waren twee 
fietsers die of bovenmen-
selijke spierkracht hadden 
of een zeer goed werkende 
doping hadden ingenomen. 
Op dat moment had ik het 
gevoel dat ik deze rit moest 
zien te overleven. Er werd 
gewaaierd, helaas was de 
weg smaller dan de waaier, 
zodat ik in de volle wind 
kwam. Er werd geroepen, 
het tempo ging omlaag en 
we konden weer recupere-
ren. Na deze spectaculaire 
tweede dag, was de laatste 
dag voor mij een zeer re-
laxte herstel tocht. Ook de 
laatste dag prachtig weer. 
Met veel mensen tijdens het 
fietsen leuke gesprekken 
gevoerd en om exact 16.00 
uur terug in het clubhuis. 
Vol goede moed ga ik goed 
getraind het winterseizoen 
in.
Piet Moolhuijsen
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November
 2 Jelle Hoogendoorn T
 3  Harrie Pol T
 6 Jaap Schuurman T
 7 Rob Versluis T
 8 Gerard IJsseldijk T
 9 Annemarie Baars T
 10 Piet de Boer T
 11 Co de Klein T
 14 Leo Jongerius T
 14 Wiebe Bekker T
 17 Michael Baken T
 19 Hans van de Veen T
 19 Wilbert van Schaik T
 19 Hennie Konig T
 20 Maria Slootmaekers T
 20 Stefan Peelen T
 20 Bert van Veldhuizen T
 21 Marcel Timmermans T
 22 Ria Wieman R
 22 Marc Nuijten T

 23 Herman Lagé T
 23 Onno Flemming T
 24 Jan Koster T
 24 Ron Verweij T
 24 Andrea van Mil R
 26 Riet van Leeuwen R
 28 Elly Kuiper R
 28 Janneke Kirpestein T
 30 Gerard Maat R

 December
 1 Lisette van der Niet T
 1 Dick Rietveld T
 2 Dicky Lagerweij R
 2 Herman van Rooijen T
 3 Ruud van de Steeg T
 4  Angelique van der 

Linden T
 6 John Schreurs T
 8 Wiebe Stuivenwold T
 8 Michiel Verbruggen T
 9 Carla Muis-Siegert R

 11 Leo Wilkes T
 11 Marjolijn Vermande T
 13 Alie Vernoy-Verweij R
 15 Tonny van den Hengel T
 15 Cor van Angelen T
 16  Joke van Bolderen-van 

Hal  R
 16 Bea van de Vooren R
 17 Johan Strengholt T
 23 Geertjan van der Lecq T
 25 Frans Gijsbers T
 25 Jan Willem van Soest T
 25 Gerard van Mourik T
 26 Sandy Mensing T
 28 Theo van Beest T
 30 Simon Plomp T
 30 Jetty Vledder R
 31 Corine Visser T
 31 Frits Hobelman T
 31 Elly Kemper R
 31 Eric Luttik T

Ereleden

Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking Jon Nellestijn

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

Nieuwe leden per 13.09.2013

Pascal Hommelberg T 17.07.1978
Willeke Stolk-Jansz R 22.03.1949
Sjaan Linschoten-van Veen R 30.06.1940
René van Eijk T 17.09.1965

Opzeggingen

Leon Nieuwenhuijsen T
Erik Koot T
Dick Rietveld T

Wijzigingen

Jon Nellestijn is erelid m.i.v. 22.09.2013

Verjaardagen
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