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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
•
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Tijdens alle toer- en MTB-ritten is het
dragen van een helm verplicht.
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Algemene Zaken
Rina Roelfs
Houtensewetering 39 3991 LK Houten
030 6351546
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Bericht van de voorzitter
Deze keer geen bijzonder fietsnieuws.
Er wordt veel gefietst als het mooi weer
is en minder als het slecht weer is. Tsja,
daar vul je geen column mee. Daarom
wat nieuws uit het bestuur

jullie veel suggesties gedaan. Gesprekken hiermee hebben een aantal geïnteresseerden opgeleverd die om meer
informatie of zelfs om bedenktijd hebben
gevraagd. Dat betekent dat zij in ieder
geval serieus nadenken over onze aanbieding. Twee van hen hebben aangegeven in de loop van mei een beslissing te
zullen gaan nemen. Het wordt dus spannend of we eind mei klaar zijn en aan de
kleding kunnen beginnen of dat we nog
even door moeten blijven zoeken.

Naast het fietsen wordt er hard gewerkt
aan de nieuwe sponsors. Vandaag (18
april) is het eerste contract met een
nieuwe sponsor getekend: Body Business
zal vanaf volgend jaar een van de vier
logo’s op de nieuwe kleding van de toerfietsers worden.
Onder toeziend oog van Ad Nieuwenhuizen heb Caspar Kuenen en ik het contract getekend en daarna een officieel
fotomomentje gedaan, zoals jullie op de
bijgaand foto kunnen zien. Binnenkort
zullen we ook het contract met Plieger
gaan tekenen. Dan zijn we al voor de
helft rond.
Voor de overige twee sponsors hebben

Ook voor recreanten zijn er interessante
ontwikkelingen. Uit onderzoek van de
gemeente bleek dat de ouderen in Houten minder actief zijn dan de gemiddelde
ouderen in Nederland. Zoiets vraagt
natuurlijk om actie van de gemeente. Nu
bleek dat de meeste sportverenigingen
zich richten op jeugd en jongvolwassenen. Alleen onze vereniging is ook actief
voor deze leeftijdscategorie. Het is nog
niet duidelijk wat de gemeente precies
wil, maar misschien dat dit ook tot iets
extra’s van de kant van de gemeente kan
leiden.
Maar het draait natuurlijk toch om het
fietsen. Helaas is het seizoen begonnen
met een paar valpartijen. Ik sluit daarom
af met de oproep: veel mooie en veilige
fietstochten gewenst.
De voorzitter
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seizoen maar neem dit jaar eens een ritje
voor je rekening! Informatie en aanmelding bij de toercommissie.
Inmiddels hebben veel fietsers de weg
naar de digitale presentielijst op de site
gevonden. Maak er een gewoonte van
om je na het checken van de buienradar
je meteen even in te schrijven voor je
rit. Achteraf kan ook, tot drie dagen na
de rit. De presentielijst levert aardige
statistieken op en nuttige informatie voor
de toercommissie.
Helaas hebben zich er in het begin van
het seizoen enkele serieuze valpartijen
voorgedaan. Het is lastig om er een
patroon in te ontdekken maar we kunnen
niet anders dan herhalen dat veiligheid
de verantwoordelijkheid is van álle fietsers. Belangrijkste ingrediënten daarbij:
concentratie (tot de laatste meters),
zorgvuldig waarschuwen en snelheid aanpassen aan de omstandigheden.
Piet Moolhuijsen heeft na zo’n 15 jaar
weloverwogen besloten te stoppen als
vaste wintertoerleider. Na de Lenterit
hebben we Piet in de bloemetjes gezet.
We mogen hem beschouwen als ‘founding father’ van het winterfietsen bij WTC
Houten en zijn hem dankbaar voor zijn
jarenlange inzet hiervoor. De toercommissie zal zich buigen over de wintertoerleiding in de volgende winter.
Voor al het moois wat er te doen is
– met dank aan toerleiders en intitiatiefnemers – verwijzen wij naar de toerkalender op de website. En ook via het
forum en toercommissie nieuws worden
er activiteiten aangekondigd, blijf de
website dus in de gaten houden.
Veel veilig fietsplezier de komende tijd.

Van de Toercommissie
Het is al weer even geleden maar voordat
het seizoen startte was er de jaarlijkse
toerleidersavond. Hier bespraken we alles
wat belangrijk is om er weer een mooi,
gezellig, sportief en zo veilig mogelijk
seizoen voor WTC Houten ‘80 van te
maken. Op de website staat een verslagje onder toercommissie nieuws en
bovendien is er het document Afspraken
toerleiders 2014. Dit is voor álle fietsers
nuttige informatie, dus neem het even
rustig door voor een optimaal begrip van
de gang van zaken.
We zijn o.a. een snelheidstabel overeengekomen die toerleiders én deelnemers
meer houvast moet bieden over de te
verwachten snelheden per groep. Achtergrond was dat vorig seizoen mensen,
al dan niet bewust, in een (te) lage
groep zijn gaan rijden omdat het tempo
nogal bleek te verschillen per keer. De
tabelsnelheden zijn indicatief en moeten
worden gezien als maxima onder ideale
omstandigheden (rechte overzichtelijke
weg, ervaren groep, iedereen heeft een
redelijk aantal fietskilometers gemaakt,
redelijk weer). Bovendien blijft het
natuurlijk de toerleider die uiteindelijk
het tempo bepaalt op basis van de feitelijke omstandigheden in en om de groep.
De tabel zal periodiek geëvalueerd gaan
worden.

Namens de toercommissie, Jeroen Piket

Ben je ook geïnteresseerd om toerleider
te worden? Wacht dan niet tot volgend
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Onderhoudsclinic door Ron
Verweij

Ksyrium wielen goed en de asspeling
acceptabel was.
Herman Lagé had zelf, in verband met
de montage van een 46 buitenblad, zijn
voorderailleur verplaatst en afgesteld.

Op zaterdagmorgen 22 maart was er
weer de onderhoudsclinic onder leiding
van mobiele fietsenmaker én WTC-lid Ron
Verweij. De meeste aanwezigen hadden
hun patiënt meegenomen en zodoende
kon Ron zijn kunsten live tonen en toelichten.
Zo werd Michael Bakens S-Works nagelopen ter voorbereiding op het seizoen.
Bert Scheepbouwers krakende zadel werd
ook onder handen genomen. De XT achternaaf van mijn strandfiets werd helemaal uit elkaar gehaald, gecontroleerd en
de geconstateerde speling werd verholpen. Van de slecht schakelende nieuwe
fiets van Bjorn Palland bleek een achterpat scheef en liep de kabel niet helemaal
lekker. Is verholpen. Een reeds ten dode
opgeschreven wiel van Jaap Schuurman
kreeg een second opinion.

Aan Ron vroeg hij te controleren of hij
het goed gedaan had. Dat bleek het geval
waarna Ron als bonus ook de achterderailleur nog ietsje bijstelde.

Sandy Mensing was blij met Rons constatering dat de spaakspanning van zijn

Tot slot liet de maestro nog even zijn hoe
hij wekelijks zijn banden even laat leeglopen om al knijpend de band te controleren op glassplinters en steentjes. Het
is ongelooflijk hoeveel stukjes glas zich
in een fietsband verstoppen. Controleren
loont dus, want die splinters van nu zijn
mogelijk jouw lekke band van over twee
weken.
Herman Lagé: “Ik vond het een leerzame
en gezellige clinic!” En daar zal iedereen
het mee eens zijn. Bedankt Ron!
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Maak kennis met onze wijnen!
Onze activiteiten:
18 Mei Voorjaarsproeverij Makeblijde
(aanmelden via website!)

do 22 Mei Proefavond Riesling & Co

1 t/m 14 juni Riesling Weeks!
elke do, vrij & zat inloopproeverijen
Ontdek de verschillen van deze speciale druif!
Vrij 20 juni Proefavond Italië
27 & 28 juni Inloopproeverij in kelder
5 EURO

Do 17 juli Proefavond Spanje

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.
Wel graag aanmelden 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.

www.vandort-wijnspecialist.nl
Bestel uw wijn online: snel & simpel
Oude Dorp • Plein 8 • 3991 DK Houten • T 030 63 51 146
E info@vandort-wijnspecialist.nl • www.vandort-wijnspecialist.nl
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Onze voorzitter Kees overhandigt een bloemetje aan Jan Mocking ter ere van zijn 76e
verjaardag. Jan is (mede)oprichter van de wielerclub en de Mockingrit is naar hem
genoemd.

Verlengde Mockingrit naar de Bosbaan in Amsterdam, onder een flinke uitgroeiende
cumulus en wat stratocumulus, aldus de geraadpleegde wolkenkenner Jon Nellestijn.
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Laatste hardlooptraining WTC
seizoen 2013/2014.
Op dinsdag 25 maart hebben we de laatste hardlooptraining weer volbracht.
Onder leiding van Remy Thijssen hebben
we vanaf begin oktober tot eind maart
elke dinsdagavond een hardlooptraining
gedaan.
Elke dinsdag van acht tot negen uur
liepen we met gemiddeld tien deelnemers
een rondje door Houten.
Eerst een warming-up van 10 minuten,
vervolgens enkele rek- en strek oefeningen, daarna een aantal sprintjes en op
het einde een loop van 30 minuten.
De afstand die we per avond liepen lag
tussen de 9 en 11 km.
Remy, namens de hardlopers: bedankt
voor het bedenken van de rondjes en
hopelijk weer tot volgend jaar!
Groet, Tiemco Bolt
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Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Houten ’80 12.02.2014
Aanwezig
Kees Keuzenkamp (voorzitter) Elly Kemper (algemeen lid recreanten), Riet van Bijlevelt (algemeen lid recreanten / ondersteuning), Jeroen Piket (algemeen lid toerleden) Jos Bekker (penningmeester), Rina Roelfs (algemeen lid), Maria Slootmaekers
(secretaris en notulist), Simon Plomp, Tiemco Bolt, Johan Strengholt, Piet Moolhuijsen, Jan Winkel, Geurt Breukink, Harry van Wijk, Jan van Veldhuizen, Henk van der
Kuil, Leon van Iersel, Herman Esmeijer, Arie Vergeer, Henk Aanstoot, Theo Vernooij,
Frans Gijsbers, Remy Thijssen, Frank van Ierland, Bert Scheepbouwer, Henny Hogerhorst, Gerrit Hardeveld, Gerry Bijsterbosch, Ans Galema, Hennie König, Bert Thiery,
Ad Vermeeren, Martin de Haan, Andrea van Mil, Willy Thijssen, Ria Wieman, Jaap
Schuurman, Bert de Koning, Cor de Boer, Jurgen van Haperen, Hennie Wilkes, Jelleke
de Vries, Paul Veltkamp, Wim van Esschoten, Piet de Boer, Martijn Kamermans, Ad
Nieuwenhuizen, Elly de Boer, John van Beek, Tanneke Brouwer-Popkens, Bart van
Wijngaarden, Fridolin van der Lecq
Afwezig met kennisgeving
Marck Koolen, Robin Horeman, Ton Mulders, Rob Grift, Wim van der Schaft, Wibo van
Run, Joost Schepel, Ron van Rosmalen
1 Opening en welkom
Kees opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Ondanks
de slechte weersomstandigheden is de opkomst groot.
2 Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke vragen
Mededelingen
Sportfoto 2013: de foto gemaakt door Fridolin van der Lecq was bij het Sportgala
als één van de drie genomineerd als sportfoto van het jaar 2013 met de foto van de
fietsende recreanten. Helaas niet gewonnen, maar volgend jaar komen er nieuwe
kansen.
Ingekomen stukken
Schriftelijke vraag van Hennie Wilkes:
•
Is er een financiële compensatie voor organisatoren van speciale meerdaagse
clubevenementen?
De vastgestelde beleidslijn wordt nogmaals toegelicht en tevens vastgelegd:
evenementen zoals het clubweekeinde naar Vianden, de Teutotocht en het de
zomerfietsweek “Standplaats” kennen een eigen boekhouding. Eventuele hieraan verbonden organisatiekosten kunnen in de kosten van deelname versleuteld
worden. De organisatoren dienen over deze kosten uiteraard transparant te zijn
naar de deelnemers.
Vraag Michael Baken:
•
Welke kosten worden precies gedeclareerd?
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Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 – 17.45
Donderdag 14.30 – 17.45

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

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

Zaterdag 9.00 – 17.00

Wielertoerclub Houten ‘80
Antwoord: de organisatoren van speciale evenementen verantwoorden de kosten
die zij vergoed willen krijgen aan de deelnemers van het evenement. Daardoor is
het voor de deelnemers duidelijk welke kosten dit zijn. Mochten de deelnemers
deze kosten onredelijk vinden dan kunnen zij de organisatoren hierop aanspreken.
Schriftelijke rondvraag: geen
3 Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 06.02.2013
Redactioneel: rooster van aftreden aanpassen (rectificatie is bij de agenda ALV 2014
bijgevoegd)
Naar aanleiding van de inhoud: (Punt 4: Jaarverslagen 2012- Toercommissie):
Opmerking Henk Aanstoot: de gemaakte afspraken over de tandemdeelname en de
deelname van minder validen aan alle fietsactiviteiten in een valide club moeten nog
op de website worden geplaatst.
Jeroen: vraag over afspraken tandem is opgelost door de constatering dat deze vorig
jaar toch gepubliceerd zijn onder http://wtchouten.nl/documenten/20130329afspraken-toerleiders.pdf
Het verslag van de ALV 2013 is hiermee vastgesteld met dank aan Maria voor de notulen.
4 Jaarverslagen 2013
Secretariaat: geen opmerkingen
Toercommissie: geen opmerkingen
Recreanten: geen opmerkingen
5 Financieel overzicht 2013 en verslag kascommissie 2013 en decharge
bestuur 2013
Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2013 en de
staat van baten en lasten over het boekjaar 2013. Het boekjaar 2013 is afgesloten met
een positief resultaat dat is toegevoegd aan de bestaande reserves. De club heeft geen
schulden, er is kapitaal in eigen reserves.
De cijfers over 2013 zijn door de kascommissie (Martijn Kamermans, Peter de Laat
en Henk Aanstoot) doorgenomen en akkoord bevonden. Martijn licht toe: ‘de financiën zijn perfect onderbouwd. De boekhouding is sluitend en geeft een zeer verzorgde
indruk. De jaarstukken tonen een getrouw beeld van de financiën over het jaar 2013’.
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag financiën goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen boekjaar
2013
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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
loop eens binnen en
eden
vraag naar mogelijkh
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6 Demo digitalisering presentielijsten
Per 1 januari is er een proef gestart met een digitale variant van de presentielijst
onder de naam: digitale presentielijst. De initiatiefnemers zijn: Jeroen Piket, Harry van
Wijk en Joost Schepel.
Via www.wtchouten.nl en na inloggen met je eigen codes kun je zelf op je computer,
telefoon of tablet aangeven met welke groep en op welke dag je hebt meegefietst.
Het zal nog even wennen zijn en vast nog enkele verbeteringen behoeven, maar de
ontwerpers zijn van mening dat de digitale presentielijst een modern en efficiënt registratiesysteem is dat statistieken gaat geven die altijd up to date zijn en geen tijdrovende handmatige invoer en verwerking behoeven.
Na een kort technisch opstartprobleem geeft Jeroen een duidelijke uitleg over de werking van de digitale presentielijst. Als deelnemer vul je zelf je naam op de presentielijst in op de dag zelf dat je hebt gefietst of tot 3 dagen na afloop van de rit.
Als toerleider heb je iets meer rechten: je kunt leden toevoegen, het aantal gereden
km. invullen en gastrijders invoeren. Naast registratie zijn er ook rapportagemogelijkheden: deelname per groep A/B/C, deelname per activiteit (hardlopen, ATB, wegfietsen). Oproep: vul de digitale presentielijst in en wees positief!
Toevoeging: Was je er wel, maar ben je vergeten in te schrijven voor een rit!. Mail
naar presentielijst@wtchouten.nl
Dank aan vooral Joost Schepel. Er zijn heel wat vrije uurtjes in gestoken om dit digitale systeem te laten werken.
PAUZE
7 Bestuurssamenstelling 2014
Aftredend en herkiesbaar zijn Jos Bekker en Rina Roelfs. Er zijn geen tegenkandidaten.
Jos en Rina worden met acclamatie herkozen. Daarmee is de bestuurssamenstelling en
het rooster van aftreden voor 2014 als volgt:
Voorzitter:
Kees Keuzenkamp
2015 aftredend
Maria Slootmaekers 2016 aftredend
Secretaris:
Jos Bekker
2017 aftredend
Penningmeester:
Algemeen lid (toercommissie):
Jeroen Piket
2015 aftredend
Algemeen lid
Rina Roelfs
2017 aftredend
Elly Kemper
2016 aftredend
Algemeen lid (recreanten):
2016 aftredend
Ondersteunend lid (recreanten) Riet van Bijlevelt
8 Activiteitenplan 2014 Bestuur algemeen
De visie op de toekomst van onze club is in 2012 jaar neergezet in het Beleidsplan
2011-2015 voor de toerafdeling.
Belangrijke doelen blijven: het vasthouden en werven van jonge (vrouwelijke) toerleden en (mannelijke) recreantleden. Daarnaast staan verlenging/vernieuwing van
de sponsorcontracten en dus een nieuw clubshirt per 2015 (zowel voor toerleden als
voor recreanten) dit jaar hoog op de agenda. Sponsorcontracten clubshirt 2015-2020:
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stand van zaken van de huidige sponsoren: Plieger verlengt het sponsorcontract tegen
dezelfde financiële condities (= 1.500 euro voor 5 jaar) Apotheek ’t Wed idem. Er
komt een officieel tekenmoment met de lokale pers (’t Groentje) in de apotheek op
een nader te bepalen datum. Piazza wil voor 750 euro voor 5 jaar bijtekenen (wordt in
beraad gehouden).Wellicht is een andere sportschool ook geïnteresseerd?
Fysiotherapie stopt met sponsoring. Kunnen we sponsor via het eigen ledennetwerk
aanboren? Insteek van het bestuur blijft: liefst 4 sponsoren (2 sponsoren op de voorkant van het shirt en 2 op de achterkant). Maar 3 sponsoren binnen halen is ook al een
mooi resultaat. De suggestie van Gerrit Hardeveld om nieuwe sponsoren over te halen
om tegen een lager sponsorbedrag in te stappen wordt serieus bekeken. Hierbij wordt
vooral aan de sponsoring van nieuwe shirts voor de recreanten gedacht.
9 Bestuurscommissies 2014
Kascommissie Martijn Kamermans, Jan Winkel
Recreantencommissie Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Gerry Bijsterbosch,
Ria Wieman, Gerrit Hardeveld
Toercommissie Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen, Martijn Kamermans, Frank van Ierland
Commissie Beheer Ton Mulders (coördinator), John Schreurs, Gerda Vernooij (recreanten)
Commissie Mediabeleid Voorzitter: Rina Roelfs, Clubblad (redactie + opmaak): Frans
Gijsbers, Hans Schoolderman, Andrea van Mil, Aanjagers clubbladstukjes: Rob Grift,
Tanneke Brouwer-Popkens (deze laatste vanuit Recreanten), Drukker: Geert Visser,
Office-care, Distributie: Andrea van Mil, Website: Joost Schepel (website), René Jansen
(WOLA), Advertenties: Bert de Koning, Hans Schoolderman
Kledingcommissie Ad Nieuwenhuizen
Feestcommissie Bert Scheepbouwer, Ralph Jacobs, Peter Maarleveld, Martin Janmaat
10 Activiteitenplan 2014 recreanten
Elly Kemper licht het activiteitenplan 2014 recreanten toe:
Programma is nog niet helemaal rond. Wat staat er al wel op het programma?:
Start van het seizoen op 7 maart, Openingsrit/sluitingsrit + Gouwe Ouwe samen met
de toerleden. Eenmaal per maand -op de laatste zondag van de maand- zondagochtendrit. Midweek van 19-23 mei in Drenthe. Actieve ledenwerving (jongere recreanten). In april komt in ’t Groentje een wervend stukje over fietsen met recreanten.
Sportpunt Houten is benaderd: men gaat zich actief richten op ouderen die sporten.
Juli: fiets driedaagse voor senioren. De suggestie van Harry Pronk om deel te nemen
aan de activiteitenmarkt op het Rond wordt zeker meegenomen. Het volledige programma is binnenkort terug te vinden op de website.
11 Activiteitenplan 2014 Toerleden
De activiteitenkalender raakt al aardig vol. Naast de invoering van de digitale presen-
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tielijst vermeldt Jeroen de volgende zaken vanuit de toercommissie:
Toerleiders worden ook in de zomer ingeroosterd. Er is voldoende animo om te fietsen.
Geen ATB meer op maandag (alleen op eigen initiatief). Is er behoefte aan een beginnersgroep ATB? Wordt besproken in de toercie.
De zondag-, dinsdag- en donderdagritten met vaste toerleiders blijven in tact
De maandagavond- en woensdagochtendritten zonder vaste toerleider ook
Er komen 3 ‘Verlengde Mockingritten’
Regelmatig worden er afwisselend op zaterdag of zondag ‘Specials’ verreden
•
Toerleidersavond: 5 maart
Sleutelmiddag met Ron Verweij: 22 maart
•
Zondag 23 maart: Lenterit
•
•
Start zomertrainingen: Vanaf dinsdag 1 april
•
Gouwe ouwe rit: 6 april
26 april: rit Koningsdag (olv Geurt)
•
•
Special: 17 mei: Rondje Nijmegen (olv Michael Baken)
•
31 mei: Waalse Pijl
•
20-22 juni: clubweekeinde Vianden - Luxemburg (olv Hennie Wilkes, Wibo van
Run en Ron van Rosmalen
•
Verlengde Mockingrit op 6 juli: 155 km / 180 km.(olv Martin de Haan)
•
16 – 23 augustus: Standplaats Pyreneeën (Ronald Gorter, Peter de Laat, Frank van
Ierland)
Peter de Laat verzoekt de leden om snel te reageren of men mee gaat. Dit in verband met het reserveren van het hotel. Deadline aanmelding: vanaf vandaag tot 5
maart. Wordt ook op de website gezet.
•
12-14 september: Teutoweekeinde naar Thorn (Limburg) Organisatoren zijn: Martin de Haan, Piet de Boer
•
Sluitingsrit + BBQ: zondag 21 september
•
Ride for the hospice: zaterdag 27 september
Robin Horeman gaat een opleiding tot race-instructeur bij NTFU volgen. Hij wil de
opgedane kennis overbrengen naar de club. Bijvoorbeeld geïnteresseerden begeleiden
bij voeding, bike fitting enz. (=soort stageplek). Robin schrijft een stukje hierover in
het volgende clubblad.
Jeroen dankt de vele vrijwilligers, die de schouders zetten onder het organiseren van
een- of meerdaagse clubactiviteiten.
Rina vult aan:
Werving van jonge leden en een actief beleid om meer vrouwelijke fietsers te enthousiasmeren om bij de club te komen fietsen heeft geresulteerd in een specifieke actie:
fietsclinic ( in de buurt) op zondag 13 april voor nieuwe leden (of partners van leden
die van plan zijn te gaan fietsen bij de club) in samenwerking met het Banierhuis (zij
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leveren de fietsen tegen gereduceerd tarief). Fridolin van der Lecq en Rina Roelfs zijn
de trekkers van dit evenement. Leden worden geïnformeerd via het clubblad en de
site.
Vraag Paul Veltkamp: komt het Rondje IJsselmeer op de kalender? Wie wil dit organiseren? Staat niet op de kalender maar dat kan veranderen: initiatief ligt bij toerleden
om dit op te pakken.
Opmerking Fridolin: de rit ‘strictly C’ komt nog in de toerkalender.
Ten slotte: WTC Houten gastrijder Mocht je iemand willen introduceren in het wielrennen of mountainbiken, maar de persoon in kwestie heeft nog geen fiets! Dan kan men
een fiets huren bij het Banierhuis tegen 10% korting op het reguliere huurtarief.
12 Activiteitenplan 2014 Beheer (toegelicht door Kees bij afwezigheid van
Ton)
Oproep aan leden om mee te helpen met de voorjaarsschoonmaak van 5 april.
Doppen onder de stoelen worden vervangen. Opschoning WTC archief plus digitalisering van het te bewaren deel met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen:
Geurt, Ad, Kees, Ton en Maria gaan deze klus klaren. Inkoop wijn: als de oude voorraad op is, gaan we over op wijn geleverd door Vinabc (Cor de Boer)
Vraag Ad Vermeeren: kunnen er andere versnapering dan pinda’s komen?
Antwoord: Kom met voorstel naar commissie Beheer.
13 Begroting 2014 en contributie 2014
Jos licht de begroting gedetailleerd en kundig toe.
Vraag Andrea van Mil: het clubbladdrukwerk is het zelfde begroot als vorig jaar, terwijl
het aantal clubbladen teruggaat van 8 naar 6. Jos past dit aan.
Opmerking Martin de Haan: spoor leden aan om meer de website te lezen. Zeker als
we minder clubbladen hebben. Alle actuele aankondigingen staan al op de website.
Sportverhalen staan in het clubblad.
Elly Kemper vult aan: de recreanten hebben meer behoefte aan informatieverstrekking
via het clubblad. Mocht het nodig zijn, dan komt er een extra ‘clubblad’ en/of schriftelijke mededeling.
Desgevraagd geeft de voorzitter toelichting op de eigendomssituatie van het clubhuis.
De huur van het clubhuis bedraagt tot 2018 10 euro per jaar. Wat er daarna gebeurt is
nog niet duidelijk.
Jos licht de contributie 2014 toe: Het contributiedeel NTFU wordt verhoogd met 1 euro.
Het contributiedeel van de WTC blijft gelijk aan 2013. De begroting voor 2014 wordt
door de ALV vastgesteld, waarmee de voorgestelde contributieverhoging met 1 euro
wordt goedgekeurd in overeenstemming met het door de ALV vastgestelde besluit:
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Contributie 2014:
Toerleden
Hoofdlid:		
Gezinslid		
M-lid (= lid elders)
M-gezinslid		
Recreanten
Hoofdlid 		
Gezinslid		

NTFU-deel
NTFU-deel
NTFU-deel
NTFU-deel

=
=
=
=

€34,€31,€ 3,€ 3,-

NFTU-deel = €34,NFTU-deel = €31,-

en
en
en
en

WTC-deel
WTC-deel
WTC-deel
WTC-deel

=
=
=
=

€32,€30,€32
€30,-

en WTC-deel = € 9,en WTC-deel = € 7,-

Totaal:
Totaal:
Totaal:
Totaal:

€
€
€
€

66,61,35,33,-

Totaal: € 43,Totaal: € 38,-

14 Rondvraag
Harry Pol: waar is de voorzittershamer? Geen idee, maar wordt naar gezocht bij de op
schoning van het archief!
Henk Aanstoot: Bert spint. Vrijwilligers rijden Bert naar Piazza waarvoor dank. Vraag:
wie wil er met Bert op de tandem buiten fietsen? Is een poule van vrijwilligers een
optie? Henk zal een oproep plaatsen op het Forum.
Fridolin : Suggestie: alle exemplaren van het clubblad 1x digitaal bewaren.
Mededelingen
De TEP’s en de toerboekjes kunnen na 15 februari worden meegenomen vanuit het
clubhuis. De NTFU lidmaatschapspasjes zullen worden verzonden samen met het
volgende clubblad (nr. 131). Oproep om na afloop van de ALV het clubhuis netjes
achter te laten. Ruim je eigen rommel op, zet tafels en stoelen recht. Kees dankt
iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. Het eerste drankje na de ALV
is traditiegetrouw op kosten van het bestuur. Drankjes tijdens de pauze zijn voor eigen
rekening. Worst is beschikbaar gesteld door Rick van der Kuil.
15 Sluiting van de vergadering om 22.00 uur.
Volgende ALV Woensdag 11.02.2015
24.02.2014 Maria Slootmaekers (notulist)
Verslag dient geaccordeerd te worden door de ALV op 11 februari 2015
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De Molen 61
3995 AW Houten
Telefoon 030 637 82 83
info@fysiodemolen.nl

Specialisaties
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie in onze praktijk werken NVFS® geregistreerde 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
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hun zin hebben. Dat belooft
dus hopelijk veel voor de
komende tijd. Riet en Elly
Vrijdagmiddag 7 maart
De eerste ritten van dit
Onze eerst rit en 41 leden
jaar zitten er weer op. We
kunnen terug kijken op een zijn er en willen met ons
het seizoen openen. Met
goede start van ons fietsseizoen. Er was voldoende 3 groepjes gaan we van
variatie in het weer en het start en gaan via ‘t Goy
naar Driebergen. Het is erg
aantal deelnemers. We
startten op vrijdag 7 maart mooi weer en wij gaan in
een rustig tempo door een
met 41 recreanten in 1
groep voor een korte route mooie natuur waar al veel
naar Hoenderdaal. Daarna lente groen zichtbaar is
weer in 2 groepen (lang en door dit vroege voorjaar en
ook al struiken die bloeien.
kort). Afhankelijk van het
We gaan naar Hoenderweer (soms regenachtig)
was het aantal deelnemers daal waar we een koffie
of iets anders gebruiken.
heel laag (9) of heel hoog
Iedereen heeft het naar z’n
(50). In ieder geval aanmerkelijk beter dan de start zin en is blij dat het fietsseizoen weer is begonnen.
van het vorig jaar. Vaak
Na een fijne pauze gaan we
was het prima fietsweer.
weer richting Houten en
Ook zijn er in deze korte
doen dit via Odijk en met
periode al weer een 6-tal
nieuwe leden bij gekomen, de wind wat meer in de rug
die het allemaal goed naar was het erg fijn fietsen.

Recreantenverslagen
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Met 25 km. op de teller
komen we bij het clubhuis
waar we nog een drankje
gebruiken en hopen dat
het mooie weer nog niet op
houdt en wij volgende week
weer zo’n goede opkomst
hebben. Ook Anneke Poll
(die voor het eerst meefietste) is erg tevreden en
wil meteen lid worden. Wij
hopen op nog meer nieuwe
leden en gaan proberen
met mond op mond reclame
dit te realiseren. Met een
goed gevoel is onze eerste
rit geslaagd. Elly en Riet
Vrijdagmiddag 14 maart
Weliswaar een wat kleinere opkomst, maar toch
nog 34 recreanten waren
in totaal aanwezig. Het
weer zat weer mee. Riet
en Elly vertrokken met 15
recreanten richting Rhijnauwen en Bunnik voor de
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koffiepauze. De overige
19 recreanten gingen met
Gerry en Ria mee voor
de lange route. Helaas
moesten Arie en Johan, die
de rit zouden voorfietsen
i.v.m. de gezondheid van
Arie, verstek laten gaan.
Gerry en Ria noemen dit
“De tocht der tochten.” Ze
werden immers op de valreep gevraagd om voor te
fietsen dat is dus gedaan.
We gingen met 19 te veld
naar Cothen daarna naar
Wijk heerlijk met z’n allen
op het terras gezeten. Fijn
koffie of wat anders. Maar
we wisten nog niet waar
we daarna zouden gaan.
Maar zijn er toch heel goed
uit gekomen een weggetje
genomen waar sommigen
nog nooit gefietst hadden.
Maar wat gebeurde: onze
nieuweling haar ketting
ging er af. Er waren wel
een paar mannen bij maar
de dames hadden hem er
zelf al om gedaan nu petje
af hoor. Toen gezellig naar
het clubhuis gefietst waar
onze eerste groep al was.
Fijn een borrel genomen en
toen op naar het weekend
Gerry en Ria
Vrijdagmiddag 21 maart
Op 21 maart had het de
hele ochtend geregend!

Het Houtense Bos terug
naar het clubhuis. Gelukkig
bleef het toen ook droog.
Toen we aan een glaasje in
het clubhuis zaten begon
het weer te regenen.
We hadden dus veel geluk
gehad. Riet en Elly
Vrijdagmiddag 28 maart
Er waren 50 recreanten
aanwezig. Het hoogste
aantal tot nu toe. Hieronder weer 3 nieuwe leden.
Het was dan ook prachtig
weer. 27 Gingen met Riet
en Elly mee voor de korte
route via Werkhoven naar
Cothen. Helaas was een
viertal recreanten vanuit
Werkhoven teruggefietst,
omdat de tegenwind nogal
Zondagochtend 23 maart
fors was. In Cothen konden
Openingsrit Dat gold ook
voor de lenterit (openings- we heerlijk op het terras
rit) op zondagochtend. Ook van Het Raedthuis in de zon
toen liet de weersvoorspel- onze pauze houden. Daarna
via ’t Goy weer naar het
ling te wensen over. Er
waren ook maar 9 recrean- clubhuis.
Ans en Janny gaan de
ten, maar we hielden het
gelukkig droog. We vertrok- lange route voorfietsen en
ken op tijd richting Utrecht vertrekken met 23 personen richting Vreeswijk.
en De Bilt. De koffiepauze
Langs Castellum naar de
was in de Biltse Hoek
brug, richting Schalkwijk,
en toen we daar gezellig
Kaaidijk, Elpad, linksaf
binnen zaten, barstte de
daarna rechtsaf naar de
regen/hagelbui los. Dus
besloten we nog maar een dijk daar hadden wij windaf
extra consumptie te bestel- dus wij vlogen bijna naar
Vreeswijk. Poelzicht dicht,
len en gingen - toen het
restaurant Zott was wel
droog was - weer op pad.
heel duur met de koffie
Via Zeist, Rhijnauwen en
Toch waren er nog 9 recreanten naar het clubhuis
gekomen, omdat er voorspeld was dat het droog
zou worden. En dat werd
het: tegen tweeën vertrokken we (nu alleen maar
voor een korte route in een
groep) voor een “rondje
Houten. Het bleef droog en
het was erg gezellig. Iedereen had het goed naar zijn
zin. De rustpauze was bij
De Bickelbeer en toen weer
verder langs het Amsterdam Rijnkanaal. Na 25 km
waren we weer terug in het
clubhuis en we waren prima
tevreden. Riet en Elly
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en het Pannenkoekenhuis
gaat pas om 16.00 open,
maar voor ons wilde hij
wel eerder open gaan. Dat
was dus wel heel erg aardig
van hem. Daarna langs de
Lek blijven fietsen tot aan
de Radiolaan de dijk af
en via leuke oude weggetjes en door het park van
Nieuwegein weer richting
Houten. Met bijna 40km
op de teller kwamen wij
weer bij het clubhuis waar
het complimentjes regende
over de mooie route.
Nog gezellig wat drinken in
het clubhuis. Ik vond het
een Topmiddag en velen
met mij, prachtig weer,
sommige fruitbomen al met
bloesem en struiken vol
in bloei. En wij mogen en
kunnen daar van genieten.
Héérlijk...... Ans en ik hebben met heel veel genoegen
deze route voorgefietst. Een
Hartelijke Fietsgroet van
ons. Janny Een mooie afsluiting van de maand maart.
Vrijdagmiddag 4 april
Wat een opkomst op deze
vrijdag. Totaal 45 recreanten, niet te geloven daar
de voorspelling toch niet
heel denderend was. Na
wat mededelingen van
Elly vertrokken we voor de
lange route met 29 recreanten via Het Bos “Nieuw

Wulven”, door Rhijnauwen
de buitenwijken van Zeist
naar Austerlitz. Wat waren
de bossen mooi, zoveel
bloeiende bomen hadden we nog nooit gezien
(waarschijnlijk nooit dit
jaargetijde daar gefietst).
Bij restaurant “Bonaparte”
koffie, thee, chocomelk of
iets fris gedronken. Chocomelk was een beetje duur
maar verder was het heel
gezellig op het terras. Weer
verder gefietst via Camping
“Het Grote Bos” en door
Sterkenburg, langs kasteel
Beverweerd weer terug
naar het clubhuis. Met ruim
40 km. op de teller kunnen
we terugzien op een mooie
bloemrijke fietstocht. Janny
en Gerry

voor een restaurant om zelf
meegebracht koeken rond
te mogen delen. Daarna
weer terug naar het clubhuis.

Zondagochtend 6 april
Gouwe Ouwe Een traditionele zondagochtendrit.
Helaas was de weersvoorspelling niet goed. Rond
kwart voor tien begon het
al te regenen en de 12
recreanten die kwamen
waren dan ook al nat voordat ze het clubhuis bereikten. Hieronder waren zelfs
2 nieuwe leden. We besloten eerst maar een kop
koffie (of thee) te drinken.
Omdat voorspeld was dat
het later droog zou worden,
besloten we in het clubhuis
te blijven. Een paar gingen
een kaartje leggen en andeDe korte route (met de
ren praatten gezellig. Rond
overige 16 recreanten)
vertrok met Riet en Elly als elf uur werd het droger en
we vertrokken toch maar
voorrijders naar Nieuweom half twaalf. Dat was
gein. Onze koffiestop was
een goede keuze. Het weer
bij Jack’s Grillhouse, waar
werd steeds beter. We fietswe altijd welkom zijn.
ten in 1 groep via ’t Goy
We hadden van Bart een
traktatie meegekregen voor (peren- en kersenbomen
zijn 91ste verjaardag (Bart stonden volop in de bloei)
zelf ging met de lange route richting Cothen, langs de
mee) en het personeel had Watertoren richting Langgeen bezwaar als we dat bij broek. Bij De Oude Koestal
de koffie rond deelden (als konden we goed buiten
zitten en gelijk iets eten
ze zelf ook maar kregen).
Het is wel een uitzondering voor de lunch. Toen we weg
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voor de lange route (voorrijders Gerrit en Gerry) via
Utrecht, Groenekan richting
Maartensdijk. Daar de stop
voor een drankje bij De
Buren (speciaal eerder open
voor deze groep). Na de
pauze via De Bilt terug naar
het clubhuis. Ook 18 gingen
mee met de korte route
(voorrijders Elly en Joop).
Deze groep ging richting
Rhijnauwen, achter langs
langs Bunnik naar Zeist en
vervolgens richting Driebergen. Bij De Princenhof
werd de koffiestop gehouden. Onderweg een paar
regenbuien (en juist op
momenten van een stevige
tegenwind), maar tussendoor ook vaak zon. Daarna
Nel
op
te
eten.
Daarna
via
wilden gaan begon het weer
via Odijk, Werkhoven,
even te regenen, zodat we het Houtense Bos weer
richting Houten en via de
nog even in de serre gingen terug. Truus en Wil reden
Meren terug naar het clubde lange route voor met
schuilen. Dat hield al snel
huis. Helaas geen drankje,
op en via Beverweerd reden 22 recreanten. Via Zeist
althans geen wijn of bier,
we terug naar het clubhuis. naar Driebergen voor een
We waren dik tevreden, ook pauze bij Klein Zwitserland. omdat de deur tussen
al hadden we even moeten Daarna via terug naar het de bar en de keuken niet
clubhuis voor een drankje! (meer) open ging. Iedereen
wachten. Riet en Elly
dus vroeg naar huis. Toen
de deelnemers aan de lange
Vrijdagmidag 18 april De
Vrijdagmiddag 11 april
Totaal weer 42 recreanten. weersverwachting was wis- route arriveerden, werd de
deur handmatig een stukje
selvallig en koud (11 ˚C).
Weer prima! Riet en Elly
omhoog geschoven en de
Toch waren er 36 recregingen met 20 recreanprullemand er onder gezet.
anten naar het clubhuis
ten via De Uithof naar De
Gerda kroop onder de deur
Biltse Hoek en via Zeist en gekomen. De zon scheen
door en haalde wijn enz.
Rhijnauwen, waar een korte regelmatig, dus dat was
zodat het toch nog goed
weer aantrekkelijk. De
stop werd gehouden bij
kwam.
groep splitste zich precies
de ingang om de traktatie
in tweeën: 18 gingen mee
i.v.m. de verjaardag van
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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
24
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Nostalgische fietstocht
Mijn zus, die in Engeland woont, logeerde
bij mij vorig jaar zomer, toen het zo’n
heerlijk weer was. We kregen het idee
om met de fiets naar Breda te gaan, want
daar hebben we onze jeugd doorgebracht, om daar eens wat oude herinneringen op te halen. Zaterdag 8 juni
beloofde een heerlijke dag te worden
dus wij met de trein naar Breda. (in
die sprinters is dat een koud kunstje)
In Breda aangekomen stonde we voor
een verassing, ze zijn daar namelijk het
station aan het verbouwen, maar een lift
of helling waar je fatsoenlijk met je fiets
naar beneden kunt was er niet. Wel een
ijzeren trap, maar daar kun je geen fiets
naar beneden sjouwen, want een goot
was er ook niet. Een aardige conducteur
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heeft ons geholpen door een illegale weg
wijzen. Zo, wij stonden op straat en konden aan onze tocht beginnen. Eerst maar
even koffie, dat konden we wel op de
markt halen. Door het park Valkenberg
naar de markt, maar eerst toch maar
even naar het Begijnhof. We zijn daar,
lang geleden, allebei getrouwd.
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Dan de markt,wat was het daar gezellig, die hele markt is een groot terras en
vanwege het mooie weer dus ook vol met
bezoekers. Na de koffie en een lunch dan
maar op pas. Eerst naar het huis waar we
een heerlijke jeugd hebben gehad. We
passeerden daarbij ook nog onze oude
lagere school, die was er nog wel maar de
kerk ernaast was weg, daar was nu een
kantoorgebouw van de Hero gekomen, die
fabriek ligt er naast. Ons huis was er nog
maar de omgeving had wel wat veranderingen ondergaan. Dan maar weer verder
naar het Kapelletje in het buurtschap
Heusdenhout, waar we veel speelden. Dat
was omgeven door boerderijen en kleine
huisjes vroeger, maar nu niet meer. Het
kapelletje was er nog maar nu omgeven door prachtige villa’s. Weer verder
gefietst, heerlijke om in die oude bekende
straten, waar je vroeger altijd doorheen
reed om naar school te gaan. Onze oude
mulo was er niet meer, daar stond nu een
flatgebouw, jammer. Dan verder richting
het Ginneken. Daar kwamen we inde
winter veel als het vroor, want daar was
de ijsbaan. Ook daar in het Ginneken was
weer een heel gezellig terras, daar moesten we natuurlijk weer wat gaan drinken,
het was immers warm. Na ons gelaafd te

hebben gingen we weer verder. Aan het
eind van de middag toch maar weer richting station. Daar aan de juffrouw achter
de desk gevraagd hoe we op het perron
konden komen. Nou dat moest via de
stalen trap. Een onmogelijkheid natuurlijk.
We zijn maar weer via dezelfde weg als
waar we gekomen zijn teruggegaan en de
trein naar Houten weer ingestapt.
Tanneke Brouwer Popkens
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Fietsclinic
Op 13 april hebben Fridolin
van der Lecq en ik een
fietsclinic georganiseerd
voor potentiële nieuwe
leden en mensen die vorig
jaar lid zijn geworden van
de wielerclub. Doel van het
bestuur is vooral jongere
mensen aan te trekken en
bij voorkeur meer vrouwen.
Maar ja, hoe doe je dat?
Vorig jaar hebben wij een
flyer verspreid bij BodyBussiness en Piazza Sports.
Daarnaast hebben wij een
stukje in het Groentje en
het Trefpunt gezet. Hoeveel
effect dit heeft gesorteerd
is niet bekend. Dit jaar
wilden wij iets anders doen
en vandaar het idee van

Bijvoorbeeld: Het rijde clinic. Er hebben zich
den over twee planken
12 mensen ingeschreven
voor de clinic. De jongste is die tegen een steen zijn
20 en het merendeel rond
de 45 jaar. Fridolin heeft
allerlei leuke oefeningen
bedacht voor de deelnemers zodat zij behendiger
worden met de fiets.

gelegd, het pakken van
een bal van een pion en die
op de volgende pion terug
leggen.
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Heel hard het terrein
oprijden en vlak voor het
hek remmen en een bocht
maken. Het maken van
een noodstop in het gras.
Ik had het geluk dat Luc,
de zoon van Fridolin, mee
was om de oefeningen
voor te doen. Dit werd
mij bespaard, want ja ik
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was van de koffie en de
foto’s…. De groep deed
enthousiast mee en er
ontstond af en toe grote
hilariteit. Bijvoorbeeld
toen gedaan werd wie
het langst op de fiets kon
blijven zitten terwijl het
terrein steeds kleiner werd
gemaakt.
Ter afsluiting van de clinic
zijn wij nog een stukje
even een fiets afgesteld.
Ik moet zeggen dat ik
genoten heb van een hele
leuke ochtend met goed
weer, een enthousiaste
groep en een topdocent!
Fridolin, jij hebt mij ooit
enthousiast gekregen voor
het fietsen en volgens mij
versta je de kunst nog
steeds. De eerste aanmelding om een keer mee te
fietsen is al binnen!
Rina
in de groep over de weg
gaan fietsen. Het was
merkbaar dat mensen het
eng vinden om vlak achter
een ander te gaan rijden.
Aan het eind van de clinic
is iedereen nog even meegegaan voor een drankje.
De deelnemers vonden het
heel bijzonder dat de club
zoveel moeite neemt om
hen de fietstechniek bij
te brengen. Tot slot heeft
Fridolin zo her en der nog
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NIEUWE HELDEN

Tom Veelers van Argos
vlak voor de finish ten val
Nieuwe Helden - In het
brengt. We zien het bloed
hart van de Tour is het
en de wonden en voelen
unieke inside-verhaal van
zijn teleurstelling en fruseen wielerploeg die wil
bewijzen dat je ook zonder tratie.
Marcel Kittel en zijn team
doping kunt winnen. In
schrijven geschiedenis. Niet
de honderdste editie van
alleen wint Argos de eerste
de Tour de France zint het
etappe, waarmee ze de gele
jonge Nederlandse team
trui pakken, maar ook nog
van Argos-Shimano op
revanche op de oude garde twee andere etappes. Voor
die door jarenlang doping- het team is het echter een
ware uitputtingsslag. Tom
gebruik het wielrennen
heeft verziekt. Dicht op de Veelers is de eerste die
huid, in cinema vérité stijl, moet lossen. Tijdens een
eenzame afdaling van een
volgt de film van Dirk Jan
Alpenreus verlaat hij op
Roeleven het jonge team.
dramatische wijze de Tour.
We zijn er bij in de hotelWas zijn herstel met doping
kamers, als de renners
anders gegaan? Naar het
gemasseerd worden en
eind toe is de vraag: hoe
in de teambus. We zijn er
ver zijn Marcel en de andebij als sprinttalent Marcel
ren bereid te gaan? Hoever
Kittel zijn teamgenoten
kunnen ze nog gaan? Wie
een mooie bonus – “een
is nog sterk genoeg om in
Rolex?” – belooft bij een
etappeoverwinning. We zijn Parijs gangmaker te zijn
er bij als sprintfavoriet Mark voor Kittel? Vlak voor de
finale in Parijs probeert
Cavendish zijn concurrent

Cavendish zijn uitdager Kittel nog te intimideren. Maar
wie komt er in de bloedstollende finale als eerste over
de streep?
Waar te zien? Het
tourschema van Nieuwe
Helden - In het hart van de
Tour:
Hilversum, Filmtheater
Hilversum, 19 mei
Utrecht, Louis Hartlooper
Complex, 11 juni
Amersfoort, De Lieve
Vrouw, 15 juni
Via We Want Cinema kan
het publiek daarnaast ook
zelf vertoningen van de film
organiseren. Reeds ingeplande events zijn hier te
vinden. Zie info: www.
amstelfilm.nl
“Nieuwe Helden nestelt zich moeiteloos in
de kopgroep van de
internationale wielercinema.” - Bert Wagendorp
(bestsellerauteur van Ventoux)
“Een van de mooiste
sportdocumentaires die
ooit gemaakt is” –
Mathijs van Nieuwkerk
(presentator van De Wereld
Draait Door)
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Oproep Fietsvakantieverhalen
Vol verlangen heb ik
uitgekeken naar de lente
en eindelijk is het zover.
Het fietsseizoen is weer
begonnen en ik geniet er
alweer met volle teugen
van. Ik probeer in ieder
geval alle dinsdag- en
donderdagavonden vrij te
houden om te fietsen met
de club. Ook zijn Martijn
en ik al plannen aan het
maken voor de zomervakantie. Wij gaan wandelen in de Pyreneeën en
aansluitend meedoen met
de standplaats in ArgelesGazost (een plaatsnaam
die ik niet kan onthouden, ik heb hem net even
weer opgezocht op de
site), georganiseerd door
Peter, Ronald en Frank. De
plaats ligt 20 km onder
Lourdes. Ik ben nog nooit

mee geweest met een
standplaatsreis, omdat ik
niet kan klimmen. Maar

Martijn heeft mij overgehaald onder het mom: ik
vind het veel leuker als jij
er ook bij bent. En er gaan
meer dames mee, zodat
jullie kunnen winkelen,
wandelen en ook nog wat
fietsen langs de rivier.
Even een kleine onderbreking bij het schrijven van
dit stukje: Ron Verweij
is aan de deur. Hij gaat
andere tandwielen op mijn
fiets zetten voor het klimwerk in Vianden en voor
de Pyreneeën. Oh jeee,
Ron nog een keer: de ban-
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den zijn uitgedroogd en er
moet een nieuwe trapas op.
Voor in de bergen krijg ik
ook nieuwe remblokken….
Had ik dan toch een andere
fiets moeten kopen?... Maar
ik heb zo’n hekel aan dat
geshop….. Nu moet ik wel
gaan klimmen om de kosten er weer uit te halen.
Waar was ik gebleven?
Wij gaan dus eerst een
trektocht door de bergen
maken met SNP, iets waar
ik enorm van kan genieten.
De weidse uitzichten, de
rust en leuk gezelschap.
Daarna een weekje met
WTC. Ik denk dat het voor
mij fietsen langs de rivier
wordt. Pauline de vrouw
van Peter gaat ook mee. Zij
heeft een nieuwe elektrische fiets gekocht ik meen
een Colnago. Die kan 25

km/u tegen de berg op. Wij worden gebracht. Rob Grift
gaan samen fietsen. Het zal gaat een transalpmountainmij benieuwen.
biketocht doen (mooi woord
voor scrabbel of wordfeud)
en heeft beloofd hier over
Waarom schrijf ik dit
te schrijven.
stukje? Ik wil jullie vragen
jullie fietsvakantieverhalen
te delen in het clubblad.

Ga je een fietsvakantie
doen, dan roep ik je op er
hier verslag van te doen.
Dan kunnen alle leden meegenieten en ook op ideeën

Ik wens jullie een fijne
vakantie waarover je veel
kunt verhalen!
Rina
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Stadplaats Ronda,
zuid-Spanje
(met dank aan Ger de Heus,
Ieder zichzelf respecteMiguel en Tonio)
rend blad heeft een dikke
trainingsgids met trainingsAangezien ik eens iets
schema’s met daarin de
anders wilde dan trainen
op Gran Canaria of Mallorca beste voorbereidingstips
voor het nieuwe seizoen.
had ik het idee opgevat
om een bezoek te brengen Op alle aspecten wordt in
gegaan ook de mentale
bij Ger de Heus die fiets/
training die hard nodig
trainingvakanties organiis, voedingsadviezen om
seert in Zuid Spanje. Ger
meer PK’s te leveren met
ken ik vanuit het BergOp
de juiste brandstof, profesprogramma van Adrie van
sionele trainingsvormen
Diemen en wij hebben
ook trainingsweken samen en oefeningen waaronder
specifieke oefeningen voor
gedaan. Ger is een erg
goede fietser en is zijn hart je benen. Bij de mentale
training wordt de drukgevolgd naar Ronda.
training beschreven: het
Ik hoefde niet alleen naar
omgaan met een bepaalde
Ronda, want Michael B en
psychologische eisen zoals
Ton M gingen ook mee. En
zo kwam het dat wij op 28 verwachtingen, met oordefebruari s’ avonds door Ger len van anderen en resultawerden afgeleverd bij hotel ten. Je moet leren wat druk
is en hoe je dat positief
San Francisco in Ronda.
kunt gebruiken. Ook voor
De op die dag jarige Floren- mensen achter een bureau
tina of Flory heette ons wel- zijn er tips om te trainen
achter het bureau en fit te
kom en al snel kregen we
de bijnamen: Miguel, Tonio blijven door billenknijpen,
span je billen aan en houd
en Pepe en riepen in koor
ze tien seconden samen“adios”, “olé” en “vale”.
geknepen, ontspan en herMaar wat ging er aan
haal. Niet lachen, want dit is
vooraf? Ik heb al geschreven over het winterseizoen. een isometrische contractie
Het verbaast mij altijd wat waarmee je je achterste
versterkt. Ook kun je braner in het winterseizoen
allemaal in de bladen staat. dende bovenbenen krijgen
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bij de juiste bureauoefeningen, je kunt je buikspieren
belasten en je hamstrings
losmaken.
De beste maat voor duurprestatie is het vermogen of
zuurstofopname dat je bij
je omslagpunt kunt leveren.
Het trainen van de maximale lactaat steady state
is dan ook belangrijk voor
duursporters. En verder is
doelgerichte krachttraining
ook absoluut noodzakelijk,
zeker op latere leeftijd.
Maar moet je dat nu specifiek doen op de sportschool,
op de fiets of met viaductentraining of als onderdeel
van een coretraining. En
beter fietsen krijg je niet
alleen voor elkaar met uren
trainen maar ook met goed
eten en afvallen. Google
maar eens op “dieet” en je
ziet dat er geen absolute
methode is om af te vallen.
Wel zie je dat het vaak om
hetzelfde gaat…minder koolhydraten, meer eiwitten,
meer bewegen en eet vooral
niet te vet…
In de winter kun je meer
bewegen door door te
trainen in de sportschool,
of door te fietsen in de zon
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of door baantjes te trekken
op het houten ovaal. Dat
is voor mij niet weg gelegd
met mijn hoogtevrees,
maar Marianne Vos zegt:
vergeet de angst. Maar toch
het zal wel dat de piste ideaal is in de winter, maar niet
voor mij dus. In de winterspecials kom je allerlei tips
tegen voor de winterfiets,
fietsverlichting, winterkledij,
schema’s enz enz, …, alles
om ervoor te zorgen dat je
niet in een donkere dip valt.
Maar bij het bladeren door
de specials bekruipt me
wel eens het gevoel dat we
eigenlijk een soort kookamateurs zijn die verdwalen in een overschot aan
spullen en een tekort aan
knowhow.
Het hotel in Ronda was
in de maanden voor onze
komst grondig verbouwd.
Het zag er allemaal ook erg
nieuw geschilderd en mooi
uit. Maar Ger zei dat het
hotel eigenlijk die middag
pas was open gegaan en
naar goed Spaans gebruik
had men niet eerst proef
gedraaid. Wij waren de
proefkonijnen als het ware.
In de kamer van Miguel was
het dan ook erg warm de
eerste nacht, terwijl in de
kamer van Tonio en Pepe de

dekens niet waren aan te
slepen. Ook was het koud
douchen en scheren de eerste dag geen pretje, maar
toen dat allemaal verholpen
was en de kamers goed
werden verwarmd en de
boiler zijn werk deed was
het erg aangenaam vertoeven in het hotel van Flory.
Ondanks een klein regenbuitje zijn we zaterdag een
eerste rondje gaan doen.
De fietsen stonden in de
garage bij het hotel in een
afgesloten ruimte en waren
helemaal afgesteld en klaar
voor gebruik. Op zaterdag
reed Robert mee en vanaf
maandag waren ook Arno
en zijn vrouw Ruth van de
partij.
Op de foto zie je het afgesloten fietshok en staan
we op zaterdag klaar voor
vertrek!
Je ziet Ger op de achter-
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grond. Ger zorgt ontzettend goed voor zijn gasten,
alles is perfect geregeld. Hij
regelt de transfers van hotel
naar vliegveld, hij zorgt
dagelijks voor krentenbollen
en ook de sportdrank staat
klaar. Prima racefietsen
(Trek 2.1), mooie dagtochten met Ger als gids. De
fietsroutes zijn op voorhand
al verzonden, dus iedereen
heeft de routes al kunnen
verkennen. Ik ben niet zo’n
routeplannerheld, maar
Tonio en Miguel waren wel
in hun nopjes ermee.
Wat me bij het fietsen
in Zuid Spanje vooral is
opgevallen is dat je eigenlijk
nooit vlak kunt rijden. Het is
altijd geaccidenteerd en Ger
gaf als vuistregel mee dat
50 km toch wel 1000 hoogtemeters zijn. Het eerste
rondje was effe inkomen en
we hadden een koffiestop in
het Smurfendorp Júzcar. Je
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weet niet wat je ziet als je
aan komt fietsen: een blauw
dorp in de heuvels. En de
film is er ook echt opgenomen. De kinderen die je ziet
lopen kijken vol verbazing
rond. De smurfenkoffie was
lekker. Helaas was de dag
daarop het weer helemaal
niet lekker en kwam het
met bakken uit de hemel
zetten. Een mooie dag om
Ronda eens wat beter te
verkennen. Ronda is een
stad met een geschiedenis van 3000 jaar met de
best bewaarde en belangrijkste monumenten van
Spanje. Wij moesten kiezen
en kozen voor de Plaza de
Toros van Ronda, het oudste
van alle gebouwen die voor
het moderne stierenvechten
werden opgericht. Verder
hebben we ook de nieuwe
brug bezocht, waarvan
de bouw 42 jaar duurde.

Het is een 98 meter hoog
kunstwerk en je kunt vanaf
straatniveau 80 meter naar
de bodem van de kloof
lopen, hetgeen wij ook hebben gedaan. Daarna weer
naar boven is een kleine
krachttraining.
De rest van de week was
het wel mooi weer, niet echt
warm maar droog en mooi
en we hebben prachtige
tochten gemaakt. De tocht
naar Las Palomas met een
afstand van 87 km en 1600
hoogtemeters is niet niks.
Las Palomas is vergelijkbaar
met de Alpe d’Huez, maar
naar mijn mening wel stukken mooier. Na de afdaling
is het heerlijk toeven op het
pittoreske dorpsplein van
Grazalema.
Tijdens de ritten kom je
veel tegen. Rondom Ronda
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is de natuur prachtig en
overweldigend en telkens
anders. Bij Las Palomas
klim je door een heel mooi
natuurgebied met roofvogels die op ooghoogte
voorbij zweven.
Zo nu en dan kom je een
gat in de weg tegen, volgens Ger is dat gat er al
1,5 jaar maar het moet nog
worden gerepareerd. Het
zou maar zo kunnen zijn
dat de subsidieaanvraag
voor Europees geld nog niet
helemaal rond is, maar het
levert wel een leuk plaatje
op.
Gewoonlijk werd er gereden
van ongeveer 10.00 uur tot
16.00 uur.
Daarna gingen we wel eens
eten bij Carmen, een eettent 20 meter van het hotel,
waar Carmen goed voor ons
zorgde. Een volledig menu
voor 30 euro en het was
toch lekker. Daar koken ze
de sterren van de hemel!
En ‘s avonds gingen we
natuurlijk weer eten. We
kregen van Ger vouchers
voor de Spanjaard, Hermanos Macias of de Italiaan,
la vita e Bella. De week
bestond dus uit eten, slapen
en fietsen. Wat meer heeft
een mens nodig?
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erg mooi ervaren om te
fietsen, maar ook om zo te
bezoeken. Het achterland
is mooi met veel cultuur.
Kijk maar naar de Piletagrot met prachtige zalen en
buitengewone muurtekeningen- en schilderingen van
12.000 tot 15.000 jaar oud.
Of ga eens een blik werpen
op Afrika vanaf de rots van
Gibraltar met zijn apen.
Maar vooral vergeet Ronda
mijn
coach
is
wil
als
een
Nou, om eerlijk te zijn heb
van de eerste 20 deze cyclo niet, een prachtige stad met
ik nog een week Ronda
een prachtige reisorganivan 196 km en ruim 5300
nodig want ik ga meedoen
satie.
hoogtemeters volbrengen.
aan La Sufrida op 31 mei
Ger, bedankt voor alle
2014! Het is de lijdensweg Ik ga voor de afstand van
van Zuid Spanje. Is nog niet 125 km en 3800 hoogteme- goede zorgen! En we zien
elkaar weer snel!
ters, daar zal ik al volzo bekend als de Dolomiedoende aan hebben.
ten Maratona of de MarHasta Luego!!
motte, maar daar komt nu Het verslag van mijn deelname aan deze cyclo volgt. Joost van der Poel
verandering is.
Het weekje Ronda was voor
mij wel nodig voor de eerste Ik heb Ronda als stad en
klimkilometers en absoluut het gebied er om heen als
noodzakelijk als voorbereiding voor deze cyclo.
Nu snap ik ook waarom
Marianne Vos in dit gebied
vaak komt trainen en dan
met Ger een tijdritje doet
op Las Palomas…. Wij deden
geen tijdritje maar kwamen
wel met circa 8000 hoogtemeters, de eerste van het
jaar, thuis.
La Sufrida is trouwens ook
een wedstrijd en Leon die
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ACTIVITEITEN RECREANTEN MEI T/M JUNI 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
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
16
10.00 uur
2e rit fietsvierdaagse
woensdag 21-mei
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
30-mei
20
13.00 uur	 	
vrijdag
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
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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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Verjaardagen
Mei
2 Martin van Ierland
2 Gerda Tersteeg
3 Herman Esmeijer
3 Winfried Posthumus
4 Henk Aanstoot
7 Tjitte Alkema
7 Ad Vermeeren
9 Rutger Hassink
11 Henk Hofmans
11 Ans Galema-Kiezebrink
11 Rob van der Lans
12 Hans Schoolderman
12 Adrie Berlang
14 Cedric Hofman
15 Thijs Woudstra
17 Jan Nijnuis
17 Bert Scheepbouwer
17 Kitty Jansen
19 Jurgen van Haperen
19 Martijn Kamermans
21 Christiaan Hoeflaken

22
22
22
23
26
26
27
27
27
31
31
31
31

Leny Jongerius-Mocking R
Servje Somers
T
Gertruud Verduijn
T
Robert Huisintveld
T
Bert de Koning
T
Rick van de Kuil
T
Remco Jansen
T
Sjaak Wensveen
T
Marijke Meijs
R
Rina Roelfs
T
An Koot v.d.Tempel
R
Hennie Wilkes
T
Geertje van Amersfoort T

T
R
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T Juni
T 1 Anneke Poll
T 1 Wil Roos
T 3 Ton van Bennekom
T 4 Richard Seijs
R 6 Johan Mulders
T 7 Ger Kroes
T 8 Matthijs van der Linden
T 8 Luuk Brand

Opzeggingen

R
R
T
T
R
T
T
T

18 Sjoerd van Geelen
T
18 Martin van de Koekelt T
19 Jaap Boersma
T
22 Jacques Fontaine
T
22 Elly de Boer
T
22 Jacco Goes
T
23 Joost Marinus
T
23 Jan Winkel
T
23 Cor Sturkenboom
R
23 Maurice Damen
T
23 Marjol Rodenhuis
T
24 Arie van Miltenburg
R
25 Margo van Beest
T
26 Remy Thijssen
T
26 Marnix Weusten
T
27 Thea Nieuwenhuizen
T
27 Ron van Rosmalen
T
27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R
28 Tjalling ten Hove
T
30 Sjaan van Linschoten-van
R
Veen
30 René Janssen
T

Farid van Booma (23.11.1975) T
Cor Sluijk (09.11.1957) T
Robert Huisintveld (23.05.1984) T
Anneke Poll (01.06.1946) R
Klaris Wallenburg (10.10.1946) R
Nelleke Wallenburg (18.10.1946) R
Herman Wallenburg (28.07.1935) R
Maurits de Graaf (22.08.1974) T
Marcel de Waart (01.02.1963) T
Lina Weygerse (12.03.1944) R
Gerard Mocking (20.04.1958) T

Marco Maat T
Stien van Wijngaarden-Smorenburg R
Martin Schwartz T
Gerben Bekker T

Nieuwe leden
Taroen Pasman (19.01.1972) T
Elise Winkel (30.10.1991) T
Tea Mensink (08.01.1968) T
Jaap Boersma (19.06.1975) T

Ereleden
Jan Goes

Henny Hogerhorst

Jos Jongeling

Jan Mocking

Jon Nellestijn

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

Piet de Boer
Jon Nellestijn
Harry van Wijk
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Ton Diks
Ad Nieuwenhuizen
Bart van Wijngaarden
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600 M 2 FIETSPLEZIER
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE
2

600 M 2 FIETSPLEZIER
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE
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