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De Fietsende Vlinder
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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
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
nr. 132 op of voor 18 april. Verschijnings-
datum 7 mei.

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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Bericht van de voorzitter

De jaarlijkse ledenvergadering is goed 
verlopen. Een spannend moment voor 
het bestuur. Eigenlijk is het een soort 
publiek examen. Hebben we niet iets 
over het hoofd gezien. Hebben we alles 
goed voorbereid. En net als bij een echt 
examen, je denkt dat je het goed hebt 
voorbereid en dat je het zult halen, maar 
je bent pas geslaagd als de uitslag bin-
nen is. Het resultaat: complimenten voor 
de penningmeester, decharge voor het 
bestuur, benoemingen bij acclamatie en 
instemming met de nieuwe plannen en 
begroting. We kunnen dus weer een jaar 
vooruit.

Een paar punten uit de vergadering:
•  Eén van de speciale dingen die je naast 

het gewone fietsen zou kunnen doen is 
zelf ervaren wat fietsen op een tandem 
in de groep betekent. Henk Aanstoot 
heeft in de vergadering gevraagd of er 
leden zijn die zijn rol als voorfietser van 

Bert Kuitems (onze blinde fietser) eens 
willen overnemen. Henk wil graag wat 
meer op zijn eigen racefiets zitten en 
Bert houdt wel van afwisseling.

•  Volgend jaar willen we weer in nieuwe 
kleding gaan rijden. Om een voordelige 
aanbieding aan alle leden te kunnen 
doen zijn we op zoek gegaan naar 
sponsors. De bestaande sponsors Plie-
ger en Apotheek ‘t Wed hebben al toe-
gezegd weer mee te willen doen en met 
de sportscholen zijn we in overleg. Er 
is nog ruimte voor één nieuwe sponsor. 
Mocht je een bedrijf weten dat mogelijk 
interesse heeft om de komende 5 jaar 
op onze kleding te staan dan hoor ik 
dat graag.

•  En het schoonhouden van het clubhuis 
komt nu op een paar trouwe schoon-
maakvrijwilligers neer. Op zaterdag 5 
april is er de mogelijkheid om mee te 
helpen het clubhuis weer piekfijn aan 
het zomerseizoen te laten beginnen. 
Een goede afwisseling met de voor-
jaarsschoonmaak van de fiets.

En uiteraard is er veel over de mooie 
plannen van de toercommissie en de
recreantencommissie gesproken, want 
fietsen, daar gaat het uiteindelijk alle-
maal om! 
 
De voorzitter
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Van de toercommissie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering 
op 12 februari heeft de toercommissie al 
wat elementen van het programma voor 
het komende seizoen gepresenteerd. Op 
deze plek zullen we dat nog eens club-
breed herhalen. Wat kun je het komend 
seizoen verwachten?
Nieuw is zoals bekend de digitale pre-
sentielijst. Ingelogde leden zien op de 
homepagina van WTC Houten de link 
naar het digitaal inschrijven en naar de 
rapportages. Deelnemers aan de winter-
activiteiten zijn er inmiddels al behoorlijk 
mee vertrouwd. Is jouw eerstkomende 
clubactiviteit de openingsrit op 23 maart, 
kijk dan alvast even hoe het werkt.
Verder gaan we in 2014 voor het eerst 
ook in de zomervakantie gewoon toerlei-
ders inroosteren. De ervaring leerde ons 
dat er in de vakantie genoeg fietsanimo 
is om dat te rechtvaardigen. Het bete-
kent wel dat we nog nieuwe toerleiders 
op alle niveaus zoeken. We streven naar 
een ruime groep toerleiders zodat je niet 
bang hoeft te zijn dat je om de haverklap 
aan de beurt bent. Meld je aan via toer-
cie@wtchouten.nl.
Hieronder volgt een selectie van pro-
grammaonderdelen (onder voorbehoud), 
om alvast te noteren in je agenda. Het 
volledige programma zal uiteraard op de 
toerkalender op de website verschijnen.
• zaterdag 22 maart - onderhoudsclinic 

met Ron Verweij
• zondag 23 maart - openingsrit
• zondag 13 april - fietsclinic voor nieuwe 

en aspirantleden met Fridolin van der 
Lecq (tip voor je eventuele introducees: 
huur een racefiets bij het Banierhuis 

met 10% WTC-korting op de toch al 
schappelijke € 15 per dag)

• zaterdag 26 april - Koningsdagrit in 
Limburg met Geurt Breukink

• zaterdag 17 mei - klimrondje Nijmegen 
met Michael Baken

• zaterdag 31 mei - toerversie Flèche de 
Wallonie (Waalse Pijl)

• 20-22 juni - Viandenweekend
• zondag 6 juli - Rondje Achterhoek met 

Martin de Haan
• 16-23 augustus - Standplaats Argelès-

Gazost, Pyreneeën
• 12-14 september - Teutotocht naar 

Thorn
• zondag 21 september - sluitingsrit
• zaterdag 27 september - NTFU Toer-

tocht Kromme Rijnstreek door WTC 
Houten ‘80

• Naar een datum voor een training op 
Wielerbaan De Nedereindse Berg met 
Laurens Gijsbers wordt nog gezocht

We zeggen het nog maar eens: deze 
activiteiten komen tot stand dankzij een 
brede groep enthousiastelingen uit onze 

Fridolin van der Lecq maakte op 2 februari een 
mooie fotoreportage van de mountainbikers. 
Op deze foto zie je de maestro zelf aan het 
werk, gefotografeerd door zijn zoon.
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toerafdeling, en zo hoort het.
Nog zo’n initiatief: één van onze toerle-
den, Robin Horeman, zal in maart 2014 
starten met het opleidingstraject race 
instructeur bij de NTFU. Deze opleiding 
geeft de trainer de kennis en vaardig-
heden om fietsers middels gerichte 
trainingen en kennisoverdracht meer uit 
hun hobby te halen. Robin wil, mede bij 
wijze van stage voor zijn opleiding, een 
programma opzetten voor WTC-leden. 
De toercommissie is blij met dit initia-
tief. Ons clubblad is natuurlijk een goed 
podium voor Robin waar hij zich nader 
aan je voor kan stellen, en dat doet hij 
elders in dit nummer. Robin is van plan 
binnenkort een informatiebijeenkomst te 
organiseren waar hij zijn plannen uit de 

doeken zal doen en behoeftes kan inven-
tariseren.
Tot slot een woord van dank aan Peter 
Broere die de afgelopen jaren veel goed 
werk heeft verzet in de toercommissie. 
Hij heeft het stokje overgegeven aan 
Frank van Ierland. Maar we blijven Peter 
uiteraard zien in het peloton.
Wij wensen jullie een goede voorberei-
ding op het seizoen en we zien je graag 
uiterlijk op zondag 23 maart bij de Len-
terit!

Namens de toercommissie, Jeroen Piket 
Toercommissie: Frank van Ierland, Mar-
tijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van 
Veldhuizen

Stukjes voor in het clubblad

Beste mensen, wij zijn als commissie 
mediabeleid heel erg blij met de stukjes die 
worden ingeleverd voor het clubblad. Om 
een en ander nog gestroomlijnder te laten 
verlopen wil ik jullie nogmaals wijzen op 
de richtlijnen waaraan de stukjes moeten 
voldoen. Deze staan op de website onder 
het tabje toerleden, richtlijnen clubblad.  
Voor de helderheid zal ik ze hier ook nog 
een keer noemen. 

1. Sluitingsdata kopij: 18 april, 21 juni, 
5 september en 1 november 2014

2. Stuk graag mailen aan: redactieclub-
blad@wtchouten.nl  De redactie beheert 
dit emailadres. 

3. Inhoud 2 pagina’s A5 ongeveer 740 
woorden.  Inclusief foto’s maximaal 4 
pagina’s (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 aanle-
veren, dus niet in de tekst plakken. Bij 
voorkeur minimaal 2 foto’s en een regel 
over wat er op de foto te zien is.

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

Verder wil ik jullie verzoeken om de kopij 
alleen te sturen naar redactieclubblad@
wtchouten.nl Dit is de centrale database 
waar wij alles uithalen op het moment dat 
wij het clubblad gaan maken. Zo wordt 
voorkomen dat de mailboxen van Frans en 
Hans helemaal vollopen met WTC mail.
Alvast bedankt voor  jullie medewerking.

Namens de commissie Mediabeleid,
Rina, 
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Oude Dorp • Plein 8 • 3991 DK Houten • T 030 63 51 146
E info@vandort-wijnspecialist.nl • www.vandort-wijnspecialist.nl

5 EURO

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

Maak kennis met onze wijnen!

Vrij 21 maart Proefavond Frankrijk 
28 & 29 maart Inloopproeverij in kelder

18 & 19 April Paas Inloopproeverij in kelder
do 24 April Proefavond Asperge & Wijn

18 Mei Voorjaarsproeverij Makeblijde
do 22 Mei Proefavond Riesling

Bij de ‘Proef’ avonden toveren wij onze wijnkelder om in een sfeervolle 
wijnbar. U en uw tafelgenoten genieten van onze heerlijke wijnen + 

kleine hapjes. Deze worden bij u aan tafel geserveerd. Uiteraard wordt er 
een toelichting gegeven op de  te proeven wijnen. Aanmelden is hiervoor 

wel noodzakelijk. Kosten pp 22,50.  

De inloopproeverijen zijn op vrijdag van 16-20 & zat van 12-17 u. 
U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 

Onze activiteiten:
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Club Weekend 
Vianden 20-22 juni 2014

We hebben in overleg met alle betrok-
kenen besloten dit jaar met maximaal 70 
personen naar Vianden te gaan. Dat bete-
kend dat we nu nog 6 plaatsen vrij heb-
ben. Zit je te twijfelen om wel/niet mee te 
gaan, wacht dan niet te lang. Er bestaat 
de kans dat enkele deelnemers  in een 
nabijgelegen Hotel  zullen overnachten.  
We zullen wel gezamenlijk après fietsen en 
dineren in ons Hotel.

Club Weekend Info
We hopen in juni 2014 jullie wederom een 
mooi fietsweekend aan te kunnen bie-
den. Voor de tweede keer reizen we nu af 
naar Vianden in het land Luxemburg. Op 
veler verzoek zullen de routes grotendeels 
identiek zijn als in 2013. Het verblijf is 
in Auberge Le Chateau en op basis van 
halfpension, exclusief drankjes en vervoer. 
De brandstofkosten van de auto’s betalen 
we op basis van gelijkwaardigheid onder 
de deelnemers.  Deze kosten hebben 
we vorig jaar kunnen beperken tot € 33, 
mede door gebruik van lease auto’s en 

onze WTC aanhanger voor racefietsen.  
Je inschrijving is definitief als de beta-
ling binnen is. Maak daarom gelijktijdig 
met je inschrijving op de website onder 
“Inschrijving ritten” ook € 135 over op 
rek.nr. 47.29.548 t.n.v. W.L.L. van Run. 
Inschrijvingen worden gehonoreerd op 
volgorde van binnenkomst van betaling. 
Er is een beperkte mogelijkheid om tegen 
een meerprijs van € 40 een eenpersoons-
kamer te reserveren. De kosten bedragen 
dan € 175.  Ga naar “Inschrijving Ritten” 
en vul voor deelname het online inschrij-
vingsformulier in. Bij “opmerkingen”  
graag toevoegen:
• 06 nummer, dan kunnen we je desge-

wenst onderweg bereiken
• Evt leaseauto met gratis brandstof, 

drukt kosten vervoer
• Evt. 1 persoons kamer  
• Evt. dieetwensen
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Foto’s
Mijn naam is Marion van Egmond en ik 
ben getrouwd met Wibo van Run. Ik ben al 
heel lang bezig met fotografie, en sinds dit 
jaar ben ik ook druk om een eigen bedrijf 
op te zetten. 
Wibo heeft mij gevraagd om beschikbaar 
te zijn voor jullie in het weekend van Vian-
den. Dat doe ik graag en ik wil daar ook 
veel mooie foto’s maken. Daarnaast ben ik 
ook op zoek naar bijzondere fotografie, en 
wat ik graag van jullie zou willen weten is 
of jullie nog wensen hebben op dit gebied 
zodat ik daar van tevoren al rekening mee 
kan houden i.v.m. de keuze van het mate-
riaal en/of standplaats. 
Je kunt hierbij denken aan portret/
groepsportretten, maar ook specifieke 
“standjes” op de weg als bochtenwerk, 
staand, met een groep aanrijden etc.
Als je leuke ideeën hebt geef dit dan voor-
afgaand aan het weekend door aan Wibo , 
dan komt het in ieder geval bij mij terecht. 
Mocht je tijdens het weekend nog wensen 
hebben schroom dan niet om die direct 
kenbaar te maken aan mij. De bedoeling 
is dat het een fantastisch weekend wordt 
met mooie herinneringen en naar ik hoop 
ook mooi weer.

Inschrijvingen en betalen vòòr 11 
april 2014
We willen graag alle inschrijvingen en 
bijbehorende betalingen binnen hebben op 
11 april 2014 zodat we enige tijd hebben 
om de logistiek en financiën te kunnen 
finaliseren.

Laatste details
Ook voor dit jaar hebben we weer mooie 
routes voor jullie gemaakt met enkele 
kleine wijzigingen ten opzichte van 2013. 

Zo komen we nu onder andere in Esch- 
sur-Sûre. 
De routes gaan we in het weekend van 
16-18 mei verkennen en tevens de laatste 
lokale details bespreken waaronder de 
finale indeling van auto’s, kamers, diners 
en de bepaling van de brandstofbijdrage.  
Ook zal Marion meegaan voor haar foto 
oriëntatie. 

We zullen jullie eind mei/begin juni via de 
website en clubblad nader informeren en 
alle lijsten en routes met jullie delen. 

Wij zijn alweer in training. Jullie ook?

Hartelijke groeten,
Hennie Wilkes, 
tove.hennie.wilkes@casema.nl 
Tel. +31 6 83 33 38 31

Wibo van Run
w.van.run@kpnmail.nl
Tel. + 31 6 30 07 16 72
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WTC op  Houtens 
Sportgala 

Sinds drie jaar vind in Hou-
ten een Sportgala plaats. 
Dit evenement is bedoeld 
om de sport te stimuleren 
en sportvrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. Tot nog 
toe heeft WTC Houten hier 
niet aan meegedaan, maar 
daar hebben wij dit jaar 
verandering in gebracht. 
Een van de categorieën 
waarvoor mensen kunnen 
worden aangemeld is voor 
sportfotograaf van het jaar. 
Het bestuur heeft de foto 
van de recreanten die op de 
voorkant van het clubblad 
staat ingestuurd. De foto is 
gemaakt door Fridolin van 
der Lecq. Tot onze blijd-
schap hoorde Fridolin bij 
de genomineerden. Het 
bestuur heeft vrijkaarten 
gekregen voor het eve-

nement en Maria en ik 
waren namens de toerle-
den aanwezig en Riet en 
Ria namens de recreanten. 
Fridolin was mooi in het 
pak gestoken en zijn gevolg 
bestond uit zijn vrouw 
Liesbeth en zijn “manager” 
Ad Vermeeren. De manager 
was natuurlijk aanwezig 
om te helpen met het in 
ontvangst nemen van de 
eventuele prijzen.
De mensen waren allemaal 
feestelijk gekleed en het 
was een hele leuke avond. 

Om de beurt werden per 
categorie de genomineer-
den genoemd en werd met 
een beamer iets van de 
genomineerde getoond. 
Ik had echt het gevoel dat 
wij in een wedstrijd zaten. 
Fridolin zat op de laatste 
stoel aan het gangpad. Ik 
zei tegen Maria: zie je wel, 
dat is een goed voorteken. 
Fridolin kan zo het podium 
op. Helaas bleek uiteinde-
lijk dat wij niet gewonnen 
hebben. De foto gemaakt 
van een kind dat aan het 
judo-en was kreeg de eer-
ste prijs. Fridolin overweegt 
volgend jaar weer mee te 
doen. Of het een foto gaat 
worden van zijn zoon Luc 
die heel verdienstelijk fietst 
of van de WTC weet hij nog 
niet. Hoe het verder gaat 
moet blijken, maar wij heb-
ben een heerlijk avondje uit 
gehad en WTC Houten op 
de kaart gezet. 
Rina
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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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Robin Horeman, clublid en 
in opleiding voor NTFU race 
instructeur, stelt zich voor

Toen ik 15 werd kocht ik van het geld dat 
ik had verdiend met bollenpellen mijn 
eerste Koga. Een knalrode Gentsracer. 
De fiets werd gebruikt om te werken aan 
mijn conditie naast mijn sport; honkbal-
len. Geboren en opgegroeid in Haarlem 
(1966) beoefende ik de honkbalsport op 
het hoogste niveau bij Kinheim. Na twee 
landskampioenschappen bij de senioren 
werd ik geselecteerd voor Oranje. Na mijn 
honkbal carrière ben ik, meerdere Koga 
modellen verder, het wielrennen blijven 
beoefenen. Nu stuur ik een BMC team 
machine, de fiets van het BMC pro cycling 
racing team.

Sinds twee jaar woon ik met mijn vrouw 
Eline en twee zonen, Valentijn en Lukas, 
in Houten. Dit met veel plezier en met een 
grote speeltuin, de Heuvelrug, vlak om de 
hoek. Een aantal WTC leden kent mij als 
spinning instructeur bij Body Business. Ik 
ben full time sportinstructeur van beroep 
en naast spinning geef ik onder meer ook 
body shape, body pump, boot camp en 
yoga. Tevens ben ik gediplomeerd perso-
nal trainer en medical fitness instructor. In 
de bedrijfsfitness verleen ik mijn diensten 
aan IBM, ASR en het RIVM.
Wielrennen is een mooie sport en kent 
vele facetten, van het professionele racen 
tot het recreatief toeren. Voor ieder wat 
wils. Als liefhebber van de wielersport en 
sportinstructeur wil ik mij als trainer bin-
nen het wielrennen verder ontwikkelen. 
Daarom heb ik mij aangemeld voor de 
opleiding race instructeur van de NTFU. 

Tijdens deze opleiding ga je aan het werk 
met de techniek van het wielrennen, 
begeleiden van pelotons en zaken zoals 
sportvoeding, bikefitting en trainingsme-
thoden. 
De opleiding start in maart. In oktober 
2014 zal ik  een proeve van bekwaamheid 
als wijze van examen moeten afleggen. 
Ik kijk er naar uit om in dat kader samen 
met de leden van de WTC aan de slag 
te gaan. Eerste stap zal zijn dat ik een 
infoavond wil organiseren met als doel om 
nader uit te leggen wat men van mij kan 
verwachten en om te inventariseren welke 
opleidingsvragen er leven bij onze leden. 
Dan kan ik daar als trainer op inspelen. 
De datum van deze info avond wordt nog 
bekend gemaakt.

Robin Horeman
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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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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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Standplaats Pyreneeën van  
16 – 23 augustus

Op 24 juli gaat de etappe in de Tour de 
France over de Tourmalet en eindigt hij 
boven  op Col du Hautacam. Grote kans 
dat Bauke Mollema en Robert Gesink in de 
eerste groep zitten. De Pyreneeën zijn een 
vast onderdeel in de Tour. De Tourmalet 
zit er sinds 1910 in en is de col die het 
vaakst in het tourschema is opgenomen 
(77 keer). 

Na de standplaatsen in de Dolomieten en 
de noordelijke en zuidelijke Alpen moesten 
we wel een keer naar dat andere grote en 
legendarische wielergebied, de Pyreneeën. 
Als standplaats is Argeles-Gazost geko-
zen omdat je van daar uit verschillende 
prachtige ritten kan maken. Natuurlijk 
zorgen we ervoor dat we voor alle niveaus 
ritten hebben,  van A t/m C. Het accent 
ligt op cols die ook wel eens in de Tour zijn 
opgenomen. Daar gaan we er heel stel 
van doen. Voor het betere Bauke Mollema-
gevoel dus.  

Vanuit het dorp klim je westwaarts meteen 
richting Soulor/Aubisque. Oostwaarts 
slingert Hautacam omhoog naar een ski-
station (lijkt op Alpe d’Huez); 18 km zuid-

waarts kan je linksaf de Tourmalet op (die 
gaan we van 2 kanten nemen). Verplaat-
singen zijn nauwelijks nodig, maar we 
doen er in ieder geval één voor een rondje 
Aspin en Hourquette (die volgens Piet de 
Boer vrijwel autovrij is). De routes worden 
eind februari op de website gepubliceerd.

Volgens sommigen is dit het mooiste 
fietsgebied van Europa. Een adembene-
mende omgeving, en de wegen zijn niet 
zo druk als bv. in de Dolomieten. Voor wie 
eens wat anders wil, of voor meereizende 
vrouwen, het spectaculaire wandelge-
bied Cirque de Gavarnie (Unesco wereld 
erfgoed) is vlakbij. En Lourdes, 15  km 
naar het Noorden, moet je eens in je leven 
gezien hebben.  

De organisatoren zijn Peter de Laat, Frank 
van Ierland, en Ronald Gorter. We hebben 
een hotel gevonden dat fietsvriendelijk is 
en midden in het dorp ligt.  Dat is Au-
Primerose-Hotel (http://www.au-prime-
rose-hotel.fr). Het hotel heeft 26 kamers 
en speciale arrangementen voor fietsers. 
Zo is er bijvoorbeeld een afsluitbare kelder 
voor de fietsen. Ze zijn gewend om groe-
pen te ontvangen. We hebben een eerste 
optie genomen op 14 kamers, voor ca. 25 
deelnemers. Er zijn 1, 2 en 3 persoonska-
mers.   
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We hebben verder traditiegetrouw geko-
zen voor halfpension met uitgebreid ont-
bijt en een goed diner om de energiehuis-
houding op peil te houden.  De prijs ligt 
tussen de 55 en 60 euro per nacht voor 
halfpension. (1 persoonskamers meer-
prijs). We onderhandelen nog over de prijs 
als het aantal deelnemers bekend is. 

Er is ook een nadeel. Argeles-Gazost is 
echt ver weg. Je moet een behoorlijke 
inspanning doen om bij al dat moois te 
komen. In tijd is het volgens de route-

planner even ver als twee jaar terug de 
Standplaats Barcelonette (ruim 13 uur) 
en in kilometers verder dan ooit (1300 
km). Voordeel is dat de aanrij route 
helemaal snelweg is. Wie tips heeft om 
de reis aangenaam te maken laat het ons 
weten. We hebben inmiddels 14 aanmel-
dingen. Daar onder een paar leden die de 
standplaats combineren met hun zomer-
vakantie. 

Wie mee wil kan zich inschrijving op de 
website. Wij hebben er zin in en willen 
er een mooie fietsweek van maken. Wie 
gaat mee?

Ronald Gorter, Peter de Laat, Frank van 
Ierland
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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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Teutoweekend 
12-14 september

De Teutotocht 2011 ging naar het westen 
van het land (Zeeland – Brouwershaven), 
in 2012 naar het noorden (Friesland – 
Sneek) en in 2013 naar het oosten (Ach-
terhoek – Lochem).
Om het rijtje windrichtingen vol te 
maken, gaat de Teutotocht in 2014 naar 
het zuiden van het land.
We vertrekken vrijdagochtend 12 
september met een AB-groep en een 
C-groep op de fiets vanuit Houten naar 
Thorn in Limburg. Zaterdag maken we 
een mooie ronde door het Limburgse 
heuvelland en zondag fietsen we weer 
terug naar huis.

Accommodatie
We hebben een reservering genomen 
voor twee overnachtingen halfpension in 
hotel La Ville Blanche in Thorn voor 30 
personen met mogelijkheid voor uitbrei-
ding tot 45 personen. 
Ons hotel ligt in het centrum van het 
oude stadje Thorn, tegenover de Abdij-
kerk. We slapen in 2-persoonskamers 
met 1-persoonsbedden die je kunt 
verschuiven. Het hotel heeft ook een 
paar 1-persoonskamers beschikbaar, we 
moeten op tijd melden als we die willen 
gebruiken.
Het ontbijt en het diner gebruiken we in 
de tuinzaal en bij mooi weer kunnen we 
buiten eten op het terras. Er wordt een 
drankbonnetje per persoon bijgehouden 
voor de consumpties aan de bar, op het 
terras en bij het diner, af te rekenen op 
zondagmorgen.
De fietsen kunnen worden gestald in een 
afsluitbare garagebox achter het hotel.

De historie van Thorn en waarom zijn die 
huizen wit?
Omstreeks 990 werd op een hoogte 
dichtbij de Maas door graaf Ansfried een 
klooster voor benedictaressen gesticht, 
de Abdij van Thorn. Dit klooster groeide 
uit tot een wereldlijk stift (een klooster 
voor adellijke dames) en het Abdijvor-
stendom Thorn. Acht eeuwen lang maak-
ten vrouwen de dienst uit in Thorn. Aan 
het hoofd van de kloostergemeenschap 
stond een abdis, die werd bijgestaan door 
twintig dames van hoge adel. Er was een 
eigen rechtspraak, een eigen leger en 

een eigen munt. Tot het Land van Thorn 
behoorden Thorn, Ittervoort, Haler, Gra-
them, Stramproy, Baexem en Ell. 
Veel woningen van de stiftdames zijn 
bewaard gebleven, zoals het uit 1648 
afkomstige huis met de drie kogels en 
ook het hotel, waar we tijdens ons Teu-
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toweekend verblijven, was oorspronkelijk 
een woning van een stiftdame.
Aan alle rijkdom kwam een einde door 
de inval van de legers van Napoleon 
in 1794. De adellijke dames vluchtten 
weg uit Thorn. De Fransen voerden een 
belasting in op basis van de omvang van 
de ramen. Veel panden in Thorn zijn in 
de lengterichting naar de straat gekeerd 
en telden een groot aantal ramen. De 
arme bevolking, vaak wonend in de grote 
panden, voorheen toebehorend aan rijke 
lieden, kon de belasting niet opbrengen. 
Om de hoogte van de belastingaanslag te 
beperken, metselde men de ramen dicht. 
Met het doel de bouwsporen, littekens 
van de armoede, te verbergen, werden 
de huizen wit gekalkt. Op deze wijze 
werd het witte stadje geboren.

Inschrijving 
Inschrijven voor het Teutoweekend doe je 
via de website: Toerleden – Inschrijving 
ritten.
De kosten voor het culinair arrangement 
bedragen € 135,00 per persoon. 
Daarvoor krijg je:
• welkomstdrankje
• 2x overnachting met ontbijt
• 1x 3-gangendiner
• 1x 4-gangendiner
De deadline voor inschrijving is 30 juni, 
dit in verband met het reserveren van het 
aantal hotelkamers.
Je aanmelding is definitief als het geld 
is overgemaakt op rekening 2105570 
ten name van P. de Boer. De inschrijving 
voor de Teutotocht wordt in maart 2014 
geopend, houd de website goed in de 
gaten!

De routes
De routes voor drie mooie Teuto dagen 
liggen nog op de tekentafel, als ze klaar 
zijn kun je ze vinden op de website 
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 route. 
We hebben onderweg 2 koffiepauzes op 
elke Teuto fietsdag in de AB- en C-routes.
Toerleider voor de AB-groep is Martin de 
Haan, toerleider voor de C-groep is Piet 
de Boer. In grote lijnen gaan de routes 
ongeveer zo worden:
De AB-rijders gaan op vrijdag in een 
strakke lijn door de Betuwe, zo snel 
mogelijk op weg naar oorden waar we 
normaliter niet vaak komen. Na de veer-
oversteken bij Brakel en Veen, gaat de 
tocht over de Maasbrug naar Heusden. 
Tijd voor koffie! Vervolgens gaan we die-
per Brabant in, door de Loonse en Dru-
nense Duinen en langs de Kampina. De 
route gaat grotendeels over lokale wegen 
buiten bebouwd gebied. Het plan is om te 
lunchen in brouwerij De Gouden Leeuw te 
Vessem. Hierna gaat de tocht verder naar 
het zuiden, met een stukje door Vlaande-
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ren, en tenslotte oostwaarts naar Thorn. 
Afstand is ongeveer 160 km.
De C-rijders gaan vrijdag via de pon-
ten in de Nederrijn en de Maas door de 
Betuwe naar onze eerste stop in Macha-
ren. Dan door het mooie Brabantse land 
via Schaijk en Boekel naar de lunchpauze 
in Deurne. Vervolgens verder naar het 
zuiden via Liessel en Meijel naar Thorn. 
De afstand is ongeveer 140 km.
De zaterdag AB route wordt de koningin-
nenrit (of is het nu koningsrit?) naar het 
Limburgse heuvelland. Vanuit Thorn is 
het circa 30 km fietsen naar de eerste 
klimmetjes. De bedoeling is om de totale 
routelengte op 130 à 140 km uit te laten 
komen. Dit voorjaar en zomer zal de 
tocht concreet worden ingevuld.
De zaterdag C route gaat door een stukje 
België naar Valkenburg voor de eerste 
stop. Daarna beklimmen we de Cauberg 
en via het plateau van Margraten fietsen 
we naar Schin op Geul en Hulsberg. Dan 
door een stukje Duitsland naar Susteren 
voor de tweede pauze. De afstand zal op 
ongeveer 100 km uitkomen. 
De zondag AB route voert oostelijk van 
de stedelijke gebieden rond Eindhoven en 
Den Bosch. We gaan eerst de Peel in, o.a. 
langs de merkwaardig parallel aange-
legde kanalen Helenavaart en Kanaal van 
Deurne. Na de tocht door de Mariapeel 
is het idee om koffie te drinken in de 
plaatselijke herberg van Griendtsveen. 
Daarna via de wijstgronden bij Uden naar 
de Maas bij Ravenstein. Hier zal wor-
den geluncht. De route volgt een tijd de 
Maas, en gaat vervolgens na een tweetal 
veerponten de Betuwe in. Dan is de blik 
op huis gericht en fietst het peloton zon-
der veel omwegen naar Houten. Afstand 
is ongeveer 160 km.

De zondag C route gaat via Someren 
en Nuenen naar onze eerste pauze-
plek in Sint Oedenrode. Daarna via Sint 
Michielgestel en ’s-Hertogenbosch naar 
de lunchpauze in Zaltbommel om via Gel-
dermalsen en de pont bij Culemborg op 
Houten aan te koersen. Afstand ongeveer 
135 km. 

Volgauto / transport van de bagage 
Het is waarschijnlijk niet nodig om een 
volgauto bij de groepen te hebben, maar 
de bagage moet uiteraard wel naar Thorn 
worden gebracht op vrijdag en weer wor-
den opgehaald op zondag. 
Chris heeft dat in 2013 tijdens het 
Lochem weekend op een voortreffelijke 
manier gedaan en heeft aangeboden om 
dat dit jaar weer te doen.
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De halve marathon van 
Egmond, 
zondag 12 januari 2014

In januari 2013 liep ik samen met clubge-
noot en overbuurman Jacco Kersbergen al 
eerder deze halve marathon in Egmond.  
De medaille die deze prestatie oplevert is 
een echte ‘must-have’ onder de joggers 
van Nederland, dus tijdig inschrijven is aan 
te raden.
Mijn resultaat vorig jaar was niet wat ik 
ervan gehoopt had en ik voelde me nog 
lang na die prestatie brak en ellendig. 
Daar bleek een reden voor te zijn, na een 
bloedonderzoek belde de huisarts mij voor 
de uitslag – dat is meestal een teken dat er 
iets aan de hand is. Er bleek iets met mijn 
schildklier, ik heb de ziekte van Graves. Een 
auto-immuunziekte die op de schaal van 
wereldleed te verwaarlozen is, maar met 
zich meebrengt dat je een dosis pillen moet 
slikken waar menig junkie ontzag voor zou 
hebben. 
Ik moest het verder qua fietsen en hardlo-

pen een beetje rustig aan doen in 2013 en 
dat heb ik braaf gedaan. Mijn werk heeft 
verder niet erg geleden onder mijn fysieke 
gesteldheid, mijn vrouw en puberdochters 
hadden wel wat klachten over mijn humeur. 
Ik werd notabene vergeleken met een 
vrouw in de overgang, maar dat heeft weer 
als voordeel dat ik me nu goed kan inleven 
in opvliegers en stemmingswisselingen…

Ik werd notabene vergeleken 
met een vrouw in de overgang

Naarmate ik me beter ging voelen, begon 
ook de zin in fietsen en hardlopen weer 
op te komen. Met de hardloopclub van 
WTC-Houten ging ik vanaf september 
weer meetrainen op de dinsdagavond. Er 
kwam even een kink in de kabel toen ik in 
december mijn enkel lelijk verzwikte, wat 
mijn trainingsschema behoorlijk overhoop 
gooide. Diezelfde maand viel Jacco, die 
weer met me mee zou lopen, ongelukkig 
van de trap en brak zijn sleutelbeen op 

Een andere optie is dat er wat partners 
meegaan met de auto, waar onze bagage 
in vervoerd kan worden. Zij verblijven het 
hele weekend in het hotel, maken gebruik 
van het arrangement en schrijven uiter-
aard ook normaal in. De auto kan achter 
het hotel worden geparkeerd. Een aardig 
uitstapje op de zaterdag is de Drie Ste-
dentocht met de boot tussen de histori-
sche stadjes Wessem, Stevensweert en 
Thorn. Vanuit elke kern kun je inschepen 
voor de boottocht en je bent in de gele-
genheid om de reis te onderbreken voor 
een stadsbezoek aan een van de overige 

kernen. Deze boottocht duurt ca. 2 uur 
en voert altijd weer terug naar de opstap-
plaats. Vertrek vanuit Thorn op zaterdag 
om 14.15 uur, kosten € 8,50 per persoon. 
De opstapplaats voor Thorn is op loopaf-
stand van het hotel.

We gaan er een fantastisch 
fietsweekend van maken!

Jullie organisatoren Martin de Haan en Piet 
de Boer.
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een nare plaats. Dus ook mijn steun en 
toeverlaat viel (af).
Op zondag 12 januari jl. was ik dan ook 
stikzenuwachtig voor vertrek. Wel had ik 
twee meevallers; het was prachtig weer - 
zonnig en lekker fris-  en mijn vrouw wilde 
wel mee voor de broodnodige support. 
Dat leverde ook nog een fraaie fotorepor-
tage op, dus daar heb je wat aan. Ik kon 
haar niet overhalen mee te lopen, te ver 
en vooral teveel mensen. En het waren er 
zeker weer veel, rond de 15.000 deelne-
mers! 

Op de dag van de halve marathon is 
Egmond volledig afgesloten voor verkeer, 
dat wist ik nog van vorig jaar. We reden 
daarom naar Castricum om daar de auto 
te parkeren. Een beetje fietser neemt dan 
natuurlijk zijn fiets mee voor de reste-
rende 7 kilometer, dus mijn warming-up 
bestond uit een fraai fietstochtje door de 
duinen. We fietsten al een gedeelte van 
de route, zo kwam ik een beetje in de 
stemming. Mijn vrouw wilde nog graag de 
oerossen die we tegenkwamen op de foto 

zetten, maar daar had ik de rust en de tijd 
niet voor. In Egmond zelf was het weer 
dringen geblazen, vooral bij de omkleed-
ruimtes en de wc’s.  Ik kwam daarom 
maar net op tijd bij het vak waar ik geacht 
werd te starten, maar ik hoefde dus ook 
niet onnodig lang te wachten. Heel handig 
van je vrouw bij de start is dat je ballast 
als een warm vest en een fles water nog 
op het laatste moment nog van je af kunt 
werpen. Dieuwertje Blok gaf het startsein 
en toen kon ik definitief niet meer terug!
Hoewel alle omstandigheden meer dan 
ideaal waren, wist ik het meteen weer: 
lopen door het mulle zand is killing! 

Ik kan mijn fans en de internist tevreden 
stellen, medaille nummer 2 is binnen! Ik 
heb mijn tijd ook iets verbeterd, maar 
was vooral al heel blij met het feit dat ik 
die 21 km überhaupt heb gehaald! Voor 
mij persoonlijk is dit het startsein dat 
ik in 2014 weer onbekommerd mee kan 
doen met fietstochten en andere sportieve 
evenementen. 
Mijn motto voor dit jaar is “Bolt is back!”
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Verslagen recreanten

Uiteraard hebben wij nog geen verhaal-
tjes over onze fietsritten. Op vrijdag 
7 maart a.s. start onze eerste rit om 
13.00 uur. We fietsen dan allemaal een 
korte route. We hopen op lekker fiets-
weer, zodat we het seizoen goed kunnen 
starten. 
In de afgelopen maanden hebben we 
twee keer vergaderd. In januari konden 
we aansluitend genieten van een heerlijk 
“erwtensoep” maaltijd, verzorgd door een 
groepje o.l.v. Floor Pater. 
Op 14 februari vond de laatste vergade-
ring plaats, met aansluitend een gezellige 
bingo.

Tijdens de vergaderingen werden de vol-
gende punten besproken:

1. Programma voor het komend fietssei-
zoen:  
Over enige punten vond een discussie 
plaats, zoals over de aanvangstijd van 
de fietsritten op zondag. Na stem-
ming werd besloten deze het komend 
seizoen toch te handhaven op 10.00 
uur. Speciale aandacht nog voor de 
“Koningsrit” op zaterdag 26 april, 
start om 13.00 uur en de “Ride for the 
Hospice” op zaterdag 27 september, 
starttijd nog nader vast te stellen. 
De eerste dagtocht (start 10.00 uur) 
vindt plaats op 9 mei (graag voorrij-
ders!!) 
De tweede dagtocht in juni start elders 
en zal worden voorgereden door Ria en 
Gerry. 
De senioren driedaagse is in de 2e 
week van juli (maandag, woensdag, 

vrijdag). Dit zijn ook dagtochten. 
Woensdag zullen Gerry en Ria voorrij-
den en onderweg een stop met kersen 
eten inlassen (deze dagen staan ook 
open voor niet-leden). 
De Midweek vindt plaats van 19 t/m 
23 mei met 25 deelnemers. Degenen 
die nog niet het hele bedrag betaald 
hebben worden verzocht dit zo snel 
mogelijk te doen. 
Het afsluitende etentje zal worden 
gehouden aansluitend aan de eerste 
vergadering op vrijdag 14 november. 
Alie Vernoy gaat hierover informatie 
inwinnen bij De Wiese in Schalkwijk. 
Ook wordt besloten alle winterverga-
deringen voortaan te starten om 14.00 
uur (i.p.v. 13.00 uur). Als we na de 
vergadering iets van een etentje wil-
len plannen is de aanvangstijd daarop 
beter afgestemd.

2. Regels voor het fietsen in een groep: 
Deze worden nog eens doorgenomen. 
Voor de veiligheid is het van belang 
dat iedereen zich daaraan houdt.  In 
dit verband wordt nog het volgende 
toegevoegd: 
- bij een stop altijd zoveel mogelijk aan 
de rechterkant van de weg afstappen 
en direct rechts gaan staan, zoveel 
mogelijk van de weg af, zodat deze 
vrij blijft voor het overige verkeer. Ook 
wordt afgesproken de mobiele telefoon 
altijd aan te zetten (zeker de voorrij-
ders), zodat de onderlinge bereikbaar-
heid bij problemen altijd optimaal is. 
Iedereen die een mobiel heeft wordt 
verzocht het nummer aan Riet of Elly 
door te geven. Er zal dan een lijst van 
worden gemaakt.
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3. Ledenwerving 
Gebleken is dat het in Houten niet 
zo bekend is dat de Wieler Toer Club 
ook een recreanten-afdeling heeft. 
Wij zullen meer aandacht geven aan 
publiciteit, omdat het aantal leden de 
afgelopen jaren is gedaald. Vooral wat 
jongere (zeg 50-plussers) en ook man-
nen. 
- een stukje in Het Groentje begin van 
het seizoen 
- meer ruchtbaarheid aan senioren 
driedaagse 
- we gaan in gesprek met Sportpunt 
Houten dat komend seizoen juist aan 
bewegen voor 55-plussers meer aan-
dacht wil gaan besteden. 
- eventueel meedoen aan activiteiten-
markt (nog in bestuur bespreken) in 
september en “Hoe fit is Houten” in 
april. 
Ook worden de recreanten verzocht in 
hun omgeving aandacht te vragen voor 
onze club. 
Een aantal recreanten neemt flyers 
mee om op te hangen of uit te delen. 
Er zullen ook flyers worden neergelegd 
bij de VVV en bibliotheek.

4. Nieuw clubshirtje 
Het huidige shirtje is al 4 jaar oud. 
Voorstel is volgend seizoen (35 jarig 
bestaan en ook toerleden nieuwe outfit)  
een nieuwe aan te schaffen. Daarvoor 
zoeken we sponsors. Vorige keer was 
dit de Gemeente, maar daarop kun-
nen we nu geen beroep doen. Graag 
in je omgeving nagaan of er mogelijke 
sponsors zijn. 
Een groepje (bestaande uit Greet, 
Truus, Gerry, Ria en Riet) zal nagaan 

welke shirtjes het meest geschikt zijn 
(model en kwaliteit en kleur) en wat 
de kosten daarvan zijn. De opdruk van 
sponsors en WTC komen daar dan nog 
bij.

5. Clubblad/Website 
Tanneke vraagt iedereen die een mooi 
fietsverhaal heeft (b.v. van vakantie) 
eens iets te schrijven voor het club-
blad. Het clubblad verschijnt komend 
jaar zes keer (i.p.v. acht). 
Op de website is de foto van de 
recreanten op de homepage inmiddels 
vervangen door de nieuwe foto. 
Met de webmaster is afgesproken dat 
fietsroutes op de recreantensite zullen 
worden geplaatst (zoals in een eerdere 
vergadering gevraagd). Elly heeft – om 
te beginnen – de routes die zij had, 
aan hem doorgegeven. Zodra e.e.a. 
beschikbaar is horen jullie daar over. 
Overige voorrijders wordt gevraagd 
fietsroutes die zij hebben uitgewerkt 
in Word aan Elly door te geven voor 
plaatsing op de website. Anderen die 
deze route op een later tijdstip wil-
len voorfietsen moeten deze eerst wel 
vooraf zelf fietsen, want de omstandig-
heden kunnen zijn gewijzigd. 
De ledenlijst kan vanaf de website op 
dit moment niet worden uitgeprint. 
Wordt aan gewerkt. 
De nieuwe agenda moet nog worden 
ingevoerd. Kost even tijd. 
Op de website staat ook een “smoelen-
boek” met pasfoto’s die vorig jaar door 
Fridolin v.d. Lecq zijn gemaakt, zodat 
je namen met gezichten kunt verbin-
den (onder recreanten/ledenprofielen/
fotogalerij). Elly zal een lijstje maken 
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van recreanten die hierin niet voorko-
men en daarna zal getracht worden een 
nieuwe fotosessie te regelen.

6. Schoonmaak clubhuis 
De grote voorjaarsschoonmaak is 
gepland op zaterdag 5 april om 9.00 
uur. 
Graag in de pauze aan Gerda opgeven 
of je mee wilt helpen. 
Daarnaast zal een nieuw zomerschema 
worden gemaakt. Hoe meer recreanten 
mee doen, des te minder vaak je aan 
de beurt bent. Gerda zal dit in de pauze 
eveneens inventariseren. 

Daarna wordt het nieuwe schema 
gemaakt.

7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
- Op verzoek van veel recreanten zal 
een nieuwe EHBO-ochtend worden 
gepland. 
- Als je bedrijven o.i.d. weet die in het 
clubblad willen adverteren, graag even 
aan Elly of Riet doorgeven. 

Wij wensen iedereen een heel goed fiets-
seizoen 2014! 
Riet en Elly
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Inzamelingsacties Alpe d’HuZes 2014
Steun ons in de strijd tegen kanker ! 

Spinningmarathon

Met  gast-instructeur:  Johan v/d Waal!

Zaterdagochtend 12 april 2014
Kosten bedragen €10,- per fiets per uur

Sportcentrum Oudenrijn, Europaweg 48 Vleuten/De Meern
Maak kennis met deze sport of zoek de uitdaging op door meerdere uren te spinnen.

Geef bij je aanmelding aan welke tijd(den) je wil spinnen. 

Meld je aan via remco.elberts@hotmail.com 

Na aanmelding word je van verdere details op de hoogte gehouden.

www.opgevenisgeenoptie.nl

Acties worden georganiseerd door Linda van Rooijen en Remco Elberts, deelnemers Alpe d’HuZes 2014



Wielertoerclub Houten ‘80

ACTIVITEITEN RECREANTEN 2014  
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
dag datum no rit vertrek bijzonderheden 
vrijdag 07-mrt 1 13.00 uur een groep 
vrijdag 14-mrt 2 13.00 uur   
vrijdag 21-mrt 3 13.00 uur   
zondag 23-mrt 4 10.00 uur zondagochtend openingsrit clubkleding
vrijdag 28-mrt 5 13.00 uur   
vrijdag 04-apr 6 13.00 uur   
zaterdag 05-apr   9.00 uur grote schoonmaak 
zondag 06-apr 7 10.00 uur zondagochtendrit/Gouwe Ouwe clubkleding
vrijdag 11-apr 8 13.00 uur   
vrijdag 18-apr 9 13.00 uur   
vrijdag 25-apr 10 13.00 uur   
zaterdag 26-apr 11 13.00 uur Koningsrit clubkleding
vrijdag 02-mei 12 13.00 uur   
vrijdag 09-mei 13 10.00 uur 1e dagtocht , clubkleding 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 16-mei 14 13.00 uur   
maandag 19-mei vertrek midweek/Drenthe 
dinsdag 20-mei 15 10.00 uur 1e rit fietsvierdaagse  clubkleding
woensdag 21-mei 16 10.00 uur 2e rit fietsvierdaagse 
donderdag 22-mei 17 10.00 uur 3e rit fietsvierdaagse 
vrijdag 23-mei	 18 13.00 uur korte middagrit, 1 groep 
zondag 25-mei	 19 10.00 uur zondagrit clubkleding
vrijdag 30-mei	 20 13.00 uur   
vrijdag 06-jun 21 13.00 uur 		
vrijdag 13-jun 22 9.30 uur 2e dagrit (elders), clubkleding 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 20-jun 23 13.00 uur   
vrijdag 27-jun 24 13.00 uur   
zondag 29-jun 25 10,00 uur zondagrit clubkleding
vrijdag 04-jul 26 13.00 uur   
maandag 07-jul 27 10.00 uur   1e rit senioren driedaagse clubkleding
woensdag 09-jul 28 10.00 uur 2e rit sen.dried. (kersen) clubkleding
vrijdag 11-jul 29 10.00 uur 3e rit sen.dried. (nazit),clubkleding 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 18-jul 30 13.00 uur   
vrijdag 25-jul 31 13.00 uur   
zondag 27-jul 32 10.oo uur zondagrit clubkleding
vrijdag 01-aug 33 13.00 uur een groep, aansl.barbecue 
vrijdag 08-aug 34 10.00 uur 4e dagrit clubkleding 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 15-aug 35 13.00 uur   
vrijdag 22-aug 36 13.00 uur   
vrijdag 29-aug 37 13.00 uur   
zondag 31-aug 38 10.00 uur zondagrit clubkleding
vrijdag 05-sep 39 13.00 uur   
vrijdag 12-sep 40 10.00 uur 5e dagrit, clubkleding 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 19-sep 41 13.00 uur   
zondag 21-sep 42 10.00 uur ochtend-/herfstrit/barbecue fietsclub clubkleding
vrijdag 26-sep 43 13.00 uur   
zaterdag 27-sep 44 13.00 uur  Ride for the Hospice  clubkleding
vrijdag 03-okt 45 13.00 uur   
vrijdag 10-okt 46 10.00 uur 6 e dagrit/pannenkoeken, clubkleding 13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag 17-okt 47 13.00 uur   
vrijdag 24-okt 48 13.00 uur sluitingsrit, 1 groep  clubkleding
vrijdag 14 november 1ste winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur)  Daarna afsluitend etentje elders   
  
vrijdag 12 december 2e winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) 
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Zaterdag 22 maart onder-
houdsclinic met Ron Verweij

We doen het inmiddels al een aantal 
jaren. In het voorjaar nemen mensen 
hun racefiets mee naar het clubhuis 
en Ron laat je zien hoe je eenvoudige 
reparaties verricht. Bijvoorbeeld het wis-
selen van de achterbladen en de ketting, 
of het vervangen van de voorbladen of 
de trapas. Of het verhelpen van speling 
in het balhoofd. En je kunt natuurlijk 
zelf ook verzoeknummers indienen. Ron 
Verweij (de mobiele fietsenmaker) heeft 
alle benodigde onderdelen bij zich. Ron 
geeft ‘college’ aan de hand van een aan-
tal praktijkvoorbeelden (misschien wel 
jouw fiets) en je kunt ook zelf je handen 
vuil maken. Maar je kunt je handen ook 
schoon houden en rustig toekijken en 
weer het nodige leren.

Op zaterdag 22 maart (de dag voor de 
openingsrit) gaan we om 10.00 uur aan 
de slag en om 13.00 uur is het weer 
afgelopen. Je hoeft je niet aan te melden, 
je kunt gewoon komen als je zin hebt. En 
vergeet je racefiets niet.

Met vriendelijke groeten,
Martijn

Sponsoractie voor Het Houtens 
Erf 

Zorgcentrum Houtens Erf te Houten is een 
verpleeghuis met plaats voor 100 cliënten. 
Uit onderzoek blijkt dat bewegen goed 
is voor ouderen in het algemeen en voor 
mensen met dementie in het bijzonder.
In 2012 is een duofiets aangeschaft, gefi-
nancierd uit sponsorgelden van Rabobank, 

Viveste, Lions Club en leden van de WTC 
Houten.
Omdat de duofiets veel wordt gebruikt, 
ook door activiteitenbegeleiders en familie 
van de bewoners,  was grote behoefte 
ontstaan aan trapondersteuning in de 
vorm van elektromotor, accu en bediening. 
Daarom is in 2013 een tweede sponso-
ractie gestart om hiervoor de benodigde 
gelden bijeen te brengen.
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Dat is gelukt! Er is een totaalbedrag van € 
5.867,45 ontvangen van Lions Club, Bouw-
bedrijf Elberse/VIOS, Van Schip Keursla-
ger, Hoogendoorn Landbouwmechanisatie, 
Vinabc Wijnkoperij en Body Business. Het 
opgehaalde bedrag is ruim voldoende om 
inbouw van trapondersteuning te kunnen 
betalen. Het restant wordt aangewend 
voor aanschaf van fysio-toestellen voor 
Het Houtens Erf.

Om de sponsoren recht te doen is in 
samenwerking met Frans Gijsbers een 
bordje ontworpen, dat gemonteerd zal 
worden op de duofiets.
Trapondersteuning wordt momenteel inge-
bouwd door de fabrikant van Raam.
Binnenkort zullen we de duofiets gemotori-
seerd zien rijden door Houten!
Piet de Boer

Van Triple naar Compact

Na 7 seizoenen met plezier op de Orba-
Orca gereden te hebben vond ik dat het 
tijd werd voor een nieuwe racefiets; en 
wel eentje die elektrisch kon schakelen. 
Lang twijfelde ik tussen de DeRosa-
SuperKing en de Merckx-emx525. De 
DeRosa-DI2 is er alleen in mat zwart. Toen 
ik het frame zag viel me dat erg tegen. 
De keuze was gemaakt; het werd de Eddy 
Merckx. Dus op een vrijdagmiddag ging ik 
richting Meerkerk naar Plieger Sport. Daar 
werd aan de koffietafel de rest van mijn 
wensenlijstje doorgenomen en werden de 
alternatieven bekeken. Even later stond 
mijn nieuwe racefiets op papier, precies 
zoals je hem hebben wilde.
Als groep had ik gekozen voor een 

Shimano-Ultegra Di2 11-speed. Helaas 
is die groep alleen nog als compact te 
leveren, dus zou ik van mijn triple afscheid 
moeten nemen. Die triple was erg han-
dig, want tandwielen wisselen als je de 
bergen in ging was niet nodig. Maar met 
de 11 tandwieltjes achter zou dit ook met 
een compact moeten lukken; …. dacht 
ik. Om een groot bereik in versnellingen 
te realiseren leek de keus niet moeilijk. 
Het werd voor 50-34 en achter 11-32. De 
nieuwe Ultegra derailleur kan namelijk een 
32 tandwiel achter aan. Daarmee werd het 
kleinste verzet zelfs nog iets lichter dan bij 
de triple, namelijk van 30-28(triple) naar 
34-32(compact). Ook het grootste verzet 
werd nog iets zwaarder; van 52-13(tri-
ple) naar 50-11(compact). Dit leek me in 
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eerste instantie een prima keus, want het 
versnellingenbereik werd breder en dat 
nog wel bij de overgang van triple naar 
compact.
Wat me echter niet met rust liet was het 
feit dat de 11-speed cassette zo een groot 
bereik had. Dat moest wel betekenen 
dat de stapjes groter moesten zijn dan ik 
gewend was. Ik was erg tevreden over de 
10-speed cassette waar ik jaren op had 
gereden en die grotendeels met 1 tandje 
opliep: 
13-14-15-16-17-18-19-21-24-28. De 
nieuwe 11-speed cassette was als volgt 
samengesteld: 
11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32. 

Een belangrijk verschil was het ontbreken 
van de 15, 17 en 19 op de nieuwe cas-
sette. Die  gebruikte ik toch regelmatig. 
Achteraf gezien was mijn keuze voor een 
groot bereik, zeker voor de vlakke weg 
misschien toch niet zo handig. Dus eerst 
maar even naar Plieger gebeld dat ik de 
versnellingen anders wilde en daar bin-
nenkort op terug zou komen.
Met de triple reed ik vaak op het midden-
blad(39) en achter de 18-17-16-15. Als 
de trapfrequentie bij 39-15 wat hoog werd 
zat ik al boven de 30 km/u en ging dan 
voor naar het grote blad. Daar sloot 52-19 
dan mooi op aan en ging het nog har-
der dan had ik de 18-17-16-etc; kortom 
steeds een tandje verschil. 
Eerst maar eens wat tabelletjes gemaakt 
met verzetten, zodat ik beter kon verge-
lijken. Dat de cassette anders moest was 
wel duidelijk. Voor Ultegra 11-speed is er 
ook een cassette 12-25 beschikbaar. Door 

te kiezen voor 12-13-14-15-16-17-18-
19-21-23-25 kon ik in ieder geval weer 
beschikken over de 15, 17 en 19. Boven-
dien had ik een extra tandwiel omdat deze 
cassette bij 12 begint i.p.v. de 11. Met 
34-25 zou de Amerongse berg nog wel 
lukken, maar de Limburgse heuvels en 
zeker het hooggebergte was een ander 
verhaal. Voor die gebieden had ik toch 
echt de 11-32 cassette nodig. Het grote 
voordeel van de triple; geen tandwielen 
wissen voor de bergen, ging dus niet luk-
ken bij de compact.
Ik had ook mijn twijfels bij de keuze van 
de voorbladen; 50-34. Omdat je bij com-
pact op de vlakke weg vaak op het grote 
blad rijdt, zou ik de 12 t/m 16 zelden 
gaan gebruiken. Nu is het bij de ultegra-
groep ook mogelijk om te kiezen voor een 
kleiner voorblad. Dat zou dan standaard 
46-36 worden, maar het binnenblad is 
eenvoudig te vervangen door een 34, 
dus was 46-34 ook mogelijk. Door de 46 
te monteren i.p.v. de 50 zou ik de kleine 
tandwielen achter wat meer gaan gebrui-
ken en ook de ketting komt daardoor net 
wat “rechter” te liggen.
Met deze wetenschap en de tabelletjes 
ben ik naar Plieger teruggegaan. Het was 
redelijk eenvoudig om hem te overtuigen 
van mijn keuze en ook hij zag er de voor-
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delen wel van in. De nieuwe onderdelen 
werden direct besteld, en verder was het 
een kwestie van geduld.
Uiteindelijk heb ik toch bewust gekozen 
voor het wisselen tussen vlak- en berg-
verzet. Een complete cassette overzetten 
kost niet veel tijd en is de moeite meer 
dan waard.: 
Vlak:   

voor 46-34;   
achter 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-
25 
Berg:   
voor 46-34;   
achter 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-
32

Frank van Ierland

Vlak Ultegra-11 Berg Ultegra-11 Triple Ultegra-10 
46/34 met 12/25 46/34 met 11/32 52/39/30 met 13-28

46/12 3.83333333 46/11 4.181818182 52/13 4
46/13 3.53846154 46/12 3.833333333 52/14 3.714285714
46/14 3.28571429 46/13 3.538461538 52/15 3.466666667
46/15 3.06666667 46/14 3.285714286 52/16 3.25
46/16 2.875 46/16 2.875 52/17 3.058823529
46/17 2.70588235 46/18 2.555555556 52/18 2.888888889
46/18 2.55555556 46/20 2.3 52/19 2.736842105
46/19 2.42105263 46/22 2.090909091 39/15 2.6
34/15 2.26666667 34/14 2.428571429 39/16 2.4375
34/16 2.125 34/16 2.125 39/17 2.294117647
34/17 2 34/18 1.888888889 39/18 2.166666667
34/18 1.88888889 34/20 1.7 39/19 2.052631579
34/19 1.78947368 34/22 1.545454545 39/21 1.857142857
34/21 1.61904762 34/25 1.36 30/17 1.764705882
34/23 1.47826087 34/28 1.214285714 30/18 1.666666667
34/25 1.36 34/32 1.0625 30/19 1.578947368

30/21 1.428571429
30/24 1.25
30/28 1.071428571
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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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13 april Beginners-Clinic Wie-
lertoerclub Houten

Wil je kijken of het racefietsen iets voor 
je is? Heb jij pas een racefiets gekocht of 
ben je van plan er een te kopen? Wil je 
leren hoe je derailleur werkt, hoe hoog je 
zadel moet staan of hoe je in een groep 
door een bocht rijdt, dan is de Clinic iets 
voor jou.
Deze Clinic op zondag 13 april van 10:00 
tot 12:00 uur is helemaal gratis. We 
verzamelen in het Clubhuis van de Wie-
lertoerclub op Sportpark de Kruisboog. 
Je ontmoet na afloop de rijders van de 
andere groepen.
 
We beginnen binnen met een heel korte 
presentatie, daarna gaan we naar buiten 
voor oefeningen.
We checken je eigen fiets en controleren 
de bandenspanning. We oefenen rond het 
clubhuis slalom tussen pionnetjes, het 
rijden in een groepje en we doen “stoelen-
dans” op de fiets. We sluiten de ochtend 
af op een parkeerterrein om het rijden van 
een lange bocht te leren.
 

De Clinic is bedoeld voor beginnende 
toerfietsers, vrouwen én mannen, ook 
voor WTC-leden die in 2013 lid zijn gewor-
den. WTC-leden kunnen ook buren en 
bekenden informeren over de Clinic. Er is 
plaats voor 20 deelnemers. 
Jíj meldt je uiterlijk 6 april aan via www.
wtchouten.nl. Wíj zorgen deze dag voor 
een aanvullende verzekering via de NTFU.
Heb je geen racefiets, dan kun je die voor 
dit evenement met korting huren (ca 
€ 15) bij het Banierhuis. Dit geef je op 
bij aanmelding. De fiets haal je af bij het 
Banierhuis op zaterdag 12 april en breng 
je op maandag terug. Je ontvangt een 
week van tevoren een mail met alle 
details. Met vragen mail je naar:  
rina@roelfsadvies.nl 
 
Fridolin van der Lecq en Rina Roelfs
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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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32 jaar

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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Maart 
 1 Jon Nellestijn T
 3 Lyda Toebes T
 3 Frans Havekes T
 6 Sidney Bleij T
 8 Eline Veder T
 9 Peter Maarleveld T
 9 Ries van Rooijen T
 9  Stien van Wijngaarden-

Smore R
 9 Björn Pallandt T
 10 Niels Hund T
 11 Remco Elberts T
 12 Ralph Jacobs T
 12 Jan Veld R
 13 Gerard de Waard T
 15 Marcel Scheltens T
 17 Piet Moolhuijsen T
 18 Wim Witjes R

 18 Bart van Wijck T
 18 Bob ten Wolde T
 18 Leo Goris T
 19 Leon van Iersel T
 21 Joost van der Poel T
 22 Theo van Maurik T
 22 Willeke Stolk-Jansz R
 25 Ronald van Rijnsoever T
 26 Bart van Wijngaarden R
 29 Marcel van Echtelt T
 29 Wim Jongen T
 31 Geurt Breukink T

April 
 3 Cor de Boer T
 4 Bert Stolker T
 4 Martijn Verhoef T
 4 Peter Broere T
 5 Nel Horn R

 6 Rutger Huitsing T
 8 Jan Mocking T
 9 Jos Bekker T
 9 Willy Meijer R
 11 Martin Schwartz T
 15 Fred Bleij T
 15 Carel van Velzen T
 15 Fred Dekker T
 15 Geert Veenstra T
 16 André Boumeester T
 19 Marco Maat T
 22 Sander Koning T
 24 Trees Maat R
 25 Marck Koolen T
 26 Fred Voorbrood T
 27 Herman van Bolderen R
 29 Anton Elberts T
 29 Riek Goes R
 29 Ardy Notenboom 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

Opzeggingen

Adrie Hardeveld (recreantlid)
Janneke Kirpestein (toerlid)
Tiny de Jager-Alberts (recreantlid)
Ruud van Elteren (toerlid)
Lyda Toebes (toerlid)

Nieuwe leden

Anthon van der Horst (22.07.1959) 
Marijke Kleine (31.12.1965
Matthijs van der Linden (06.08.1984) 
Bruno van Veldhuizen (12.10.1981) 
Fred Voorbrood (26.04.1962) 
Christiaan Hoeflaken (21.05.1980)

Verjaardagen
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600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE
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600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE


