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Bericht van de voorzitter
En dat is vier! Het is gelukt om voor de komende vijf jaar vier sponsors voor de  
kleding van de toerleden te vinden. De vierde sponsor is een oude bekende van  
de vereniging: MKBSchoon!, het nieuwe schoonmaakbedrijf van de broers  
Hermsen en een compagnon. Het contract met Chris Hermsen is eind augustus 
getekend, zoals jullie op de ene foto kunnen zien. In juli was het contract met Gerard  
Mocking/Luxaflex ook al getekend, zoals jullie op de andere foto kunnen zien.  

De tekenmomenten met Plieger 
en Caspar Kuenen van Body 
Business zagen jullie al eerder 
in het clubblad. Kortom, we 
hebben een kwartet.
De kledingcommissie is al voor 
de laatste ondertekening aan de 
slag gegaan. Elders in dit blad 
kunnen jullie een verslag lezen 
van hun onderzoek bij Vermarck 
naar de kwaliteit van kleding. 
Nu de sponsors bekend zijn 
gaat de commissie aan de slag 
om een mooie combinatie van 
de verschillende logo’s en de 
gangbare modekleuren van de 
fietsen te maken. Ook voor de 
recreanten zijn we op zoek naar 
een shirtsponsor. Op dit 
moment lopen er gesprekken 
met een mogelijke kandidaat 
sponsor. Over de uitkomst 
hiervan hoop ik in het volgende 
clubblad een mededeling te 
kunnen doen. 
Verder is er goed doorgefietst 
tijdens de vakantieperiode. 
Als het weer maar even meezat 
waren de ritten goed gevuld. 
Het experiment met het door-
roosteren van de toerleiders 
heeft weliswaar geen volledig 
gevuld rooster opgeleverd, 
maar voor de gaten die er 
waren was altijd wel iemand 
bereid om spontaan als toerlei-
der op te treden. Als afsluiting 
van de vakantieperiode heeft 
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er een succesvolle standplaats in de Pyreneeën plaatsgevonden: een gebied waar het 
goed fietsen is. En voor een fysisch geograaf als ik een lust voor het oog om te zien 
wat voor mooie bergen de botsing van Spanje met Frankrijk heeft opgeleverd.
Nu rest nog de nazomer tot eind september met de Teutotocht, de slotrit met BBQ 
en de Toertocht Kromme Rijnstreek (voorheen Ride for the Hospice) en dan is het 
seizoen al weer ten einde. Natuurlijk veel te kort, maar gelukkig start het voorjaars-
seizoen 2015 al weer over 6 maanden. Geniet van deze laatste maand.  
Veel fietsplezier. De voorzitter

Redactienieuws
Door het aanleveren van voldoende kopij verplaatsen wij de introductieteksten en 
foto’s van de nieuwe sponsoren naar het volgende clubblad voor een gezamenlijke 
presentatie. Tevens volgt een kort verslag van de rit uit Diekirch/Valkenswaard.

Van de toercommissie
Inmiddels is de afsluitende herfstrit alweer achter de rug en mogen we terugzien op 
een prima seizoen, waarbij iedereen die activiteiten eruit pikte die het best pasten, 
voor zover het weer dat toeliet natuurlijk.

De activiteiten in het komende winterseizoen zijn als in voorgaande jaren. 
Met een kleine nuance voor wat betreft het wegfietsen op de zondagmorgen.  
Er vertrokken in het verleden twee groepjes. Een snellere groep om half tien en 
een rustige groep om tien uur. We programmeren vanaf deze winter beide  
groepen om half tien. Dat doen we om te bevorderen dat iedereen op het juiste 
niveau fietst. En als de groepen op het zelfde tijdstip vertrekken dan regelt dat 
zich het best, zo menen wij. Toerleiders worden ter plekke gekozen. Namens de 
toercommissie zal o.a. Martijn een en ander een beetje in de gaten houden.

Je hoeft je weer niet te vervelen deze winter want een winterweek ziet er dus als 
volgt uit:
• Mountainbiken op zondagmorgen, toerleiding roulerend tussen vooralsnog 

Harry, Geurt en Rick, vertrek om 8:30 uur
• Racefietsen in C tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
• Racefietsen op woensdagmorgen in B/C tempo, ook wel Koffierit genoemd,

toerleiding in overleg, met koffiestop, vertrek om 9:30 uur.
• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports, kijk voor de arrangementen op onze site

Er zijn woensdagochtendfietsers die af en toe in overleg willen gaan mountainbi-
ken om half tien. Een prima initiatief, als dat substantieel wordt zetten we dat ook 
op de kalender.
Verder kijkend willen we graag alvast met jullie delen dat we Wibo en Hennie heb-
ben gevraagd om voor juni 2015 wederom een clubweekend in Luxemburg uit te 
werken. Het is al twee jaar zo’n groot succes dat we wel gek zouden zijn als we dit 
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niet nog een keer zouden herhalen. Bovendien doet het duo dit graag nog een keer 
voor ons. Je gaat hier dus meer over horen!
Nieuwe ideeën of initiatieven blijven overigens welkom. Die kunnen we dan weer 
voor een volgend jaar bewaren of in een ander deel van het seizoen programmeren.
Bedankt iedereen - organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers - voor jullie 
inzet in het voorbije seizoen. Zonder jullie wordt het niets. En wij wensen hen die 
nog herstellende zijn van blessures veel sterkte, we hopen jullie weer snel te zien 
bij een van de activiteiten.

Namens de toercommissie, Jeroen Piket 
Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans,  
Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen

Herverdeling taken website per 1 augustus
Sinds het in productie nemen van de nieuwe website is Joost Schepel onze web-
master. Joost heeft aangegeven dat het werk aan de website hem te veel tijd kost. 
Werkzaamheden voor inhoudelijke zaken vragen veel aandacht, waardoor grotere 
technische zaken te lang blijven liggen.
In overleg tussen Rina Roelfs, Piet de Boer, Joost Schepel, René Janssen en Leon van 
Iersel is een herverdeling van taken gemaakt.
• Joost blijft de complexere technische dingen doen, op zijn bordje liggen zaken

 als digitale presentielijst, nieuw smoelenboek, verbetering homepage, facebook 
interface.

• Piet is aanspreekpunt voor de website, alle webmaster mails gaan naar Piet, 
hij zorgt voor verdeling van de taken. Werkzaamheden die bij Piet blijven zijn o.a. 
plaatsing van artikelen, inschrijving ritten en forum moderator. 

• Leon plaatst de foto’s op de website. Herman van Rooijen is onze hof-fotograaf, 
maar ook anderen worden uitgenodigd om foto’s te maken. Na afloop van de rit 
geef je het SD kaartje uit je toestel aan Leon en hij zorgt dat de foto’s op de 
site komen.

• René verzorgt de WTC Online Leden Administratie en blijft dat doen.

Zelf uploaden foto’s
Op de site staat een fotogalerij. De foto’s die hier staan zijn over het algemeen verou-
derd en vertoont gaten. Daarom heeft het bestuur besloten dat er een mogelijkheid 
moet komen zodat leden zelf hun pasfoto kunnen uploaden. Joost Schepel gaat een 
pagina met link maken die rechtsboven komt te staan (waar ook je naam staat als 
je bent ingelogd). Hier zal ook de geuploade foto getoond worden en een melding als 
je nog geen foto hebt geupload. De mensen die zich geen kans zien zelf de foto te 
uploaden kunnen dit aangeven bij de webmaster zodat dit voor hen gedaan kan 
worden. Joost verwacht de nieuwe pagina in oktober gereed te hebben. Op het 
moment dat het zover is zal er melding van worden gemaakt op de website.

Namens de commissie mediabeleid,
Piet de Boer, Joost Schepel en Rina Roelfs
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Spinnen bij Body Business / Piazza Sports 
Veel clubleden spinnen in de winter. Dit is een leuke en sportieve manier om de 
winter net zo fit weer uit te komen als dat je er in ging. Voor wie het niet kent: 
Spinning is een indoor fietstraining in groepsverband. Tijdens de 60 minuten  
durende les neemt de “instructor” jou mee in een trainingsrit waarbij je - met 
enige fantasie - met de groep bergen beklimt en waarbij pittige sprints worden 
uitgevochten. De opzwepende muziek en dito aanwijzingen 
zorgen ervoor dat je je helemaal laat gaan. Voor het komende winterseizoen zijn 
de afspraken voor spinning bij Body Business en Piazza Sports weer gemaakt.

Spinnen bij Body Business
Zoals bekend is Body Business onze clubsponsor voor de periode 2015-2020. 
Als je wilt kun je bij Body Business onbeperkt spinnen of andere sporten doen!
In de spinning zaal staan 40 nieuwe spinning fietsen.

Het Body Business arrangement voor de WTC is als volgt:
• Half jaar winterabonnement van 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2015. 
• Eén keer per week spinnen kost € 135,00. 
• Onbeperkt spinnen kost € 199,00. 
• Onbeperkt alle sporten kost € 237,60.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna en stoombad. 
• Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld. 
• Aanmelden en betalen doe je bij de balie van Body Business.
• Je kunt kiezen uit 16 spinning lessen per week. 
Net als vorig seizoen worden er ook dit seizoen geen speciale WTC uren ingepland, 
maar ieder kiest zijn/haar eigen favoriete uurtje. In de loop van het seizoen 
bekijken we of we, na een les met voldoende gezellige WTC-ers, een after-bike 
halfuurtje gaan invoeren.
Buiten de vaste lessen is het mogelijk om aan Virtual Cycling deel te nemen. 
Kijk voor het lesrooster op de Body Business website.
Tot ziens bij Body Business!
Piet de Boer.

Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports biedt WTC Houten-leden weer zes maanden sporten aan voor de 
prijs van vijf. Verder rekent men geen inschrijfkosten voor nieuwe deelnemers. 
Zie hieronder de details van het aanbod van Piazza Sports en de inschrijf-
procedure. 
• Eén keer per week spinnen kost € 160,00 voor 26 lessen, 

ingaande 22 september 2014.
• Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2015 worden ingehaald. 
• Onbeperkt spinnen kost € 235,00 voor de periode 
• 22 september 2014 tot 1 april 2015. 
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad 

en de infraroodcabine. 
Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. 
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Vermeld daar of je één keer per week of onbeperkt wilt spinnen. Vervolgens dien 
je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports. 
De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te  
betalen. Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald. 
Op de donderdagavond staat Robin weer geprogrammeerd met lessen gericht op 
de serieuze én gezellige fietser. Maar ook bij de andere instructeurs is het heer-
lijk spinnen, op diverse niveaus. Houdt voor het lesrooster de website van Piazza 
Sports in de gaten.

Tot ziens bij Piazza! Jeroen Piket 

Nieuwe clubkleding voor seizoen 2015-2020
Één van de commissies in onze vereniging is de Commissie Clubkleding 
en Sponsoring.

Onder bestuurszaken lezen we:
De Commissie Clubkleding en Sponsoring rapporteert aan de voorzitter van het 
bestuur, verantwoordelijk voor de algemene zaken.

Opdracht van de commissie:
• Voorraadbeheer, verkoop en inkoop van clubkleding voor de toerleden 
• Financiële afhandeling van in- en verkoop via de penningmeester
• Voorbereiden nieuwe clubsponsors
• Coördinatie rond vernieuwing van de clubkleding voor de toerleden

Voor het ontwerp van de nieuwe clubkleding voor het seizoen 2015-2020 heeft Ad 
versterking gekregen van een ontwerpteam, bestaande uit Jelleke de Vries, Pascal 
Hommelberg, Thea Nieuwenhuizen, Elly de Boer en Piet de Boer.
Het bestuur heeft aangegeven een kwaliteit kleding te willen aanbieden aan de 
leden die ten minste de huidige kwaliteit heeft en zo mogelijk nog iets beter. 
In ieder geval moeten problemen zoals met de broeken uit de eerste levering van 
2010-2015 niet meer voorkomen. Vragen en suggesties van leden in de afgelopen 
tijd wijzen op de wenselijkheid van een betere kwaliteit kleding tegen een iets 
hogere prijs.

Marktonderzoek 
Bij de selectie van clubkleding voor het seizoen 2005-2010 is een brede verken-
ning uitgevoerd. Deze marktverkenning tezamen met het gewenste prijsniveau 
heeft geleid tot de huidige kwaliteit kleding van leverancier Vermarc. 
De kledingcommissie heeft nu deze kwaliteit als uitgangspunt genomen en  
gekeken welke vergelijkbare en iets betere kleding op de markt beschikbaar is.  
Als belangrijke punten in het advies voor een leverancier zijn meegewogen een 
met Vermarc vergelijkbare ondersteuning in de ontwerpfase en rechtstreekse  
levering van kleding door de fabrikant.
Naast Vermarc is gekeken naar de merken Bioracer, Agu, Forte, Milremo, Sportful, 
Craft, Ultima, Assos, Nalini, Castelli, Pearl Izumi, Santini en Giordana.
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De kwaliteit kleding van deze fabrikanten is vergelijkbaar, de kleding van de  
grotere merken is verkrijgbaar in meerdere kwaliteitsniveaus en veel van de  
genoemde merken worden ook gebruikt door profploegen.
Craft, Ultima, Assos, Nalini, Castelli, Pearl Izumi, Santini en Giordana kleding 
wordt uitsluitend geleverd via de tussenhandel en er is geen ondersteuning bij  
ontwerp van teamkleding. Deze merken zijn daarom buiten beschouwing gelaten.
Agu, Forte, Milremo en Sportful leveren rechtstreeks, maar hebben een beperkte 
keuze in kwaliteitsniveaus en/of bieden een beperkte ondersteuning bij ontwerp 
van teamkleding. Deze merken zijn daarom buiten beschouwing gelaten. 
Vermarc en Bioracer leveren rechtstreeks, hebben een grote keuze in kwaliteits- 
niveaus en bieden een goede ondersteuning bij ontwerp van teamkleding. 
Vermarc heeft de voorkeur boven Bioracer vanwege de goede contacten van de 
club met Vermarc en de levering van kleding via Plieger.

Advies 
De kledingcommissie heeft het bestuur geadviseerd om voor de komende sponsor-
periode kleding aan te bieden van Vermarc in een kwaliteit 1 niveau hoger dan de 
2010-2015 levering. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.
De Vermarc kwaliteitscategorieën zijn PRR, Sportline (voor de zomer outfit) en 
Team. In elke categorie is er een aparte dameslijn.
Onze huidige kleding past ongeveer in de categorie Team, hoewel de stoffen in de 
afgelopen 5 jaar behoorlijk zijn verbeterd. De verwachting is dat we de leden een 
kledingpakket gaan aanbieden bestaande uit shirt korte mouw, shirt lange mouw 
en korte broek, waarbij de zomer outfit van de kwaliteit Sportline zal zijn.

Van ontwerp naar productie 
Het ontwerpteam is eind augustus 2014 aan de slag gegaan met het ontwerp van 
de nieuwe kleding. De logo’s van onze sponsoren Plieger, Body Business, MKB 
Schoon!, Mocking Woninginrichting en Luxaflex zijn binnen en zullen hun plaats 
gaan vinden op de nieuwe kleding. De hoofdkleuren voor de nieuwe kleding blijven 
zwart, rood en wit.
Als we tevreden zijn over het ontwerp en na akkoord van WTC bestuur en 
sponsoren, wordt contact gezocht met de ontwerpafdeling van Vermarc voor 
verfijning van het ontwerp en voorbereiding van de productie. Er worden pas-
avonden georganiseerd in december 2014 en de leden worden op alfabet uitge-
nodigd om te verschijnen op een bepaalde avond. Het is belangrijk om te komen 
passen, want het is niet voldoende om dezelfde maat als van je oude kleding te 
bestellen! De doelstelling is om de nieuwe kleding uitgeleverd te krijgen voor 
1 maart 2015, zodat we het volgende seizoen in de nieuwe outfit kunnen rijden.

Ad Nieuwenhuizen. De kledingcommissie
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Start looptraining
Ook dit jaar is er gedurende de herfst en winter weer looptraining op de dinsdag-
avond. Op dinsdag 23 september om 20:00 uur is de eerste training vanaf het 
clubhuis. Het hardlopen is een uitstekende manier om gedurende de winter lekker 
buiten je conditie bij te houden en het kost maar weinig tijd! Afgelopen jaar was er 
weer een behoorlijke groep die in de winter een uurtje met elkaar heeft gelopen. 
Een aantal is hier in de zomer mee doorgegaan op de zaterdagochtend. Lopen in 
een groep is gezellig en je hebt het gevoel dat het makkelijker is dan in je eentje.

De training op dinsdagavond 
ziet er als volgt uit;
De eerst tien minuten wordt er 
rustig ingelopen om de spieren 
op te warmen, daarna rekken 
en strekken en een interval-
loop. De minder geoefende 
lopers gaan terug naar het 
clubhuis. Met de geoefende 
lopers wordt vervolgens een 
duurloop van ongeveer een half 
uur gelopen. Het tempo van de 
groep is zodanig dat iedereen 
kan meekomen. Graag wil ik 
je uitnodigen om het eens te 
proberen! 
Groet, Remy Thijssen

Trainingsschema om vanaf vandaag alvast voor jezelf te oefenen ;
week 1 Training 1 3x (5 min. Hardlopen,  2 min. Wandelen)
 Training 2 3x (7 min. Hardlopen,  2 min. Wandelen)
week 2 Training 1 3x (8 min. Hardlopen,  2 min. Wandelen)
 Training 2 15 min hardlopen
 Training 3 3x (9 min. Hardlopen,  2 min. Wandelen)
week 3 Training 1 3x (10 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)
 Training 2 20 min hardlopen
 Training 3 3x (11 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen)
Hardlooptempo moet een comfortabel, rustig tempo zijn.
Vergeet niet de warming up en de cooling down.

Vanaf 23 september iedere Dinsdagavond
 looptraining van 20:00 tot 21:00 uur
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Maak kennis met onze wijnen!

Uw wijn GRATIS bezorgd in Houten! 
Bestel uw wijn online: snel & simpel 

www.vandort-wijnspecialist.nl 

Plein 8 -  Oude Dorp Houten 

Onze activiteiten:
26 & 27 sept Inloopproeverij winkel

Do 9 okt Whiskyproeverij, 29,95 svp aanmelden
Do 30 okt Proefavond Oostenrijk/Hongarije

6, 12 en 19 nov Wijncursus svp aanmelden
Do 27 nov Proefavond Spanje

Grote Wijnbeurs: 25 & 26 okt 2014
Locatie: Restaurant de Engel, graag even aanmelden.

Bij onze Grote Wijnbeurs staan er 100 wijnen open om te proeven. Sommige van 
onze producenten komen over om hun wijnen te presenteren. Dit is onze grootste 

proeverij van het jaar en een feest voor de ware wijnliefhebber. Check onze web-
site voor de laatste info, aanwezige producenten, de proe� ijst en aanmelden. 

Welkom in onze WIJNBAR!  Bij onze proefavonden wordt onze wijnkelder een 
sfeervolle wijnbar waar u en uw tafelgenoten van diverse geselecteerde wijnen 

kunnen genieten. Naast deze wijnen worden er ook kleine hapjes geserveerd. Voor 
slechts € 22,50 euro per persoon bent u een heerlijk avondje uit! Graag aanmelden. 

De inloopproeverijen zijn op vrij van 16-20 & zat van 12-17 u.    

Maak kennis met onze wijnen!Maak kennis met onze wijnen!
en Whisky’s!
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De Craft-Bike Transalp
Mountainbike-race over 586km, 19.147 hoogtemeters en 7 dagen
Van 20 tot en met 26 juli namen Marcel van Echtelt en Rob Grift samen met zo’n 
500 andere teams van twee personen deel aan de Craft-Bike Transalp. Een specta-
culaire mountainbikerace van Oberammergau (Duitsland) naar het Lago del Garda 
(Italië). Het winnende team deed 25 ½ uur over de 586km en wij hebben er iets 
langer van genoten. 

Etappeschema Transalp 2014 Datum km hm

1. Oberammergau – Imst zondag 20 juli 98 2.215

2. Imst – Nauders maandag 21 juli 87 2.917

3. Nauders - Naturns dinsdag 22 juli 100 3.365

4. Naturns - Sarntal woensdag 23 juli 73 2.646

5. Sarntal - Kaltern donderdag 24 juli 67 2.785

6. Kaltern - Trento vrijdag 25 juli 98 2.894

7. Trento - Riva del Garda zaterdag 26 juli 63 2.325

Totaal 586 19.147

Dag 1: kennismaking met de Alpen 
Zondag 20 juli verzamelden we met prachtige weersomstandigheden om 10 uur 
voor de start in Oberammergau. We streefden naar een redelijke klassering, al 
kwamen het gezond uitfietsen op de eerste en lekker genieten op de tweede 
plaats. Met startnummer 478 stonden we ongeveer achteraan in het startveld wat 
het lastig maakte om de eerste dag al goed geklasseerd te raken. De eerste 20km 
over asfalt waren geneutraliseerd en we probeerden dat te benutten om wat naar 
voor in het veld te schuiven. Een hele opgave in een peloton met 1.000 mountain-
bikers dat tot 40 per uur fietst. 

Toen het asfalt overging in een 
prachtige single track boven 
de Plansee stonden we helaas 
in de file. Het duurde gelukkig 
niet lang en het echte werk kon 
beginnen! Na 67 km volgde 
de finale met een slotklim van 
750hm naar het Marienberg-
joch. Dat was wat anders dan 
we in Limburg of de Ardennen 
gewend waren. Het laatste deel 
was zo steil dat iedereen moest 
lopen. Achtervolgd door regen 
en onweer naar de top en over 
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een schotterpad snel afdalen naar de finish in Imst. In de afdeling reden we helaas 
kort achter elkaar 2x lek waardoor we veel tijd verspeeld hebben.
Tijdens de Transalp kun je in het ‘kamp’ verblijven wat betekent dat je met 100-
150 man in een sporthal slaapt. De luxe optie is het via de organisatie boeken van 
een verblijf in hotels. De hotels waren prima alleen wat ver van de finish zodat we 
meestal met een shuttle naar het hotel moesten. De fietsen worden gestald in het 
bewaakte bikepark bij de finish. Op zich goed geregeld maar het kost tijd. Tijd die 
je liever besteed om je raceready te maken voor de volgende dag. In het finish-
dorp waren de voorzieningen elke dag perfect, volop eten en drinken, technische 
ondersteuning, artsen, en stands van alle professionele ploegen.

Dag 2: nat, en koud, erg koud
Bij de start op dag twee begon het stevig te regenen en tot de finish is het niet 
meer droog geworden bij temperaturen die daalden tot 4°C. Die kou brak ons 
behoorlijk op. Voor de startklim begon waren we al doorweekt door het opspat-
tende water van het grote peloton. Drijfnat begonnen we aan de eerste klim naar 
de Pillerhöhe die bijna 24km lang was en het lichaam lekker opwarmde. In de 
afdaling koelden we snel af maar echt koud werd het pas toen we in een bos in de 
file stonden met 6°C. Rob raakte door onderkoeling minder scherp en maakte op 
een smal pad boven de rivier de Inn een stuurfout waardoor zijn stuur tegen de 
rotswand tikte en dubbelsloeg. Hij ging over de kop en viel hard op zijn hoofd. Hij 
lag op zijn rug met de voeten nog in de pedalen en zijn fiets verstrengeld in het 
hekje van staaldraad langs het pad. Er was al snel iemand van de organisatie die 
even hielp. Nog wat duizelig liep hij het pad verder af waar Marcel ongerust stond 
te wachten. Samen vervolgden we de tocht. Het parcours was erg nat en glad en 
onze handen waren zo koud dat goed remmen en schakelen nier meer mogelijk 
was. De etappe hebben we dan ook voorzichtig uitgereden. Na ruim 6 uur in de 
plenzende regen kregen we bij de finish een kom soep die we door onze trillende 
handen nauwelijks naar binnen kregen. Later bleek dat er 80 deelnemers met 
onderkoeling uit de race zijn gehaald. In Reschen heeft Rob snel een nieuwe helm 
gekocht (de oude was gebroken), hebben we lekker gedoucht en een stevige Tiro-
ler maaltijd gegeten. Het meest urgent was het drogen van onze kleding omdat de 
volgende dag de Koninginnerit op het programma stond. 

Dag 3: geen Koninginnerit
De weergoden waren ons niet gunstig gezind. Regen! Voor de start, ging Rob even 
zijn bidon vullen en voor de zekerheid langs de artsen omdat hij ’s nachts bloed-
uitstortingen rond zijn ogen had gekregen. De arts en leider van het rescue team 
(dat met motoren over de route reed om hulp te verlenen) waren resoluut; start-
verbod en eerst naar het ziekenhuis voor een CT scan omdat het risico op opge-
lopen hoofdletsel te groot was. Marcel moest alleen vertrekken terwijl Rob met de 
tourarts naar het ziekenhuis reed. In het ziekenhuis werd gelukkig geen hoofd-
letsel geconstateerd. Wel een gebroken neus. Net toen Rob door een taxi bij de 
finish werd afgezet kwamen de eersten binnen die de Koninginnerit van 101 km en 
3300hm met een onvoorstelbaar gemiddelde van 23km/u hadden gereden. Marcel 
kwam wat later maar met een prima tijd binnen. Het was een zware rit met, door 
de nattigheid, hele technische afdalingen.
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Dag 4: lesje in bescheidenheid als het om afdalen gaat
De vierde dag was een stralende dag met veruit de mooiste trails en uitzichten op 
bijna 2.000m hoogte. Na een relatief vlakke aanloop volgde een klim van 20km en 
1.800hm van Sinich naar de Vöraner Alm en verder naar de Öttenbach alm met 
prachtige uitzichten. Toen het pad veranderde in een schitterende singletrack werd 
het echt genieten 

De singletrack ging over in een spectaculaire downhill/endurotrail over een droog 
parcours. Het ultieme mountainbiken! Iedere dag was er een enduro challenge 
met tijdsregistratie. De gelegenheid om eens te kijken hoe we in dit klassement 
konden eindigen. We hebben allebei redelijk maximaal gedaald en deden zo’n 12 
minuten over de afdaling (waarbij een downhill van 12 minuten echt héél lang is). 
Hiermee zaten we op plek 300-400 in het klassement… de snelste deed er slechts 
7 minuten over. Dit gaf wel aan wat het gemiddelde niveau van de deelnemers was 
als het om techniek ging…

Dag 5: heksenketel
De dag begint met een klim 
naar Sarner Hütte die pas 
echt steil wordt als we in de 
buurt van de Stoanernen 
Mandl komen. De sage gaat 
dat heksen hier vroeger offers 
brachten en om de een of 
andere reden lukt het ook niet 
om hier te fietsen.
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Als beloning mochten we in een keer 1.800 dieptemeters afdalen over een van de 
meest technische stukken van de transalp!

Dag 6: haarspeldbochten naar Trento
De een na laatste dag is weer een prachtige etappe die naar het mooie stadje 
Trento voert. Vlak voor we finishen op het historische stadsplein moeten we nog 
een lastige downhill overbruggen die voor ons met hele scherpe haarspelden 
nauwelijks te fietsen is. Het schitterende weer, de mooie ambiance en goede 
bevoorrading aan de finish maken dit een mooi slot en een prima opmaat naar 
de laatste etappe.

Dag 7: finish in stijl: regen en regen
De laatste dag worden we wakker met plensregen. Ons humeur is danig verziekt. 
De omstandigheden zijn echt bar en boos met de regen, onweer, mist, paden die 
in beekjes veranderd zijn en Rob’s achterrem die er geen zin meer in heeft 

Gelukkig knapt het weer hal-
verwege de rit op en wordt het 
richting Riva zelfs wat warm. 
We dalen voorzichtig onder 
deze omstandigheden en willen 
vooral deze laatste dag heel 
aankomen. Het laatste deel 
kunnen we ons specialisme 
inzetten: over heerlijk asfalt 
–waarbij de wegen volledig 
afgezet zijn door agenten- en 
kop over kop rijden we met 
40km/u Riva binnen. Het ont-
haal aan het prachtige Gar-
dameer is groots en Marcel’s 
familie staat enthousiast bij de 
finish te wachten. 

Van de drie doelen die we vooraf aan deze Transalp hadden gesteld hebben de 
eerste (heelhuids aankomen) niet helemaal gehaald. De derde (een goede klas-
sering) zijn we tevreden over. Doordat ik de tweede dag niet heb gefietst zijn 
we geschrapt uit het teamklassement maar virtueel zouden we 57e van de 140 
masters geworden zijn. De tweede doelstelling (genieten) hebben we echter ruim-
schoots behaald!

Rob Grift & Marcel van Echtelt
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Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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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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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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Zaterdag 16 augustus 2014 druppelden 
vanaf de middag de deelnemers aan 
Standplaats Argelès-Gazost een voor een 
binnen bij hotel-restaurant au Primerose 
met als gastdame Valérie en gastheer 
Philippe. Het is een prachtige locatie en 
als uitvalsbasis, zeer geschikt voor grotere 
groepen die bijvoorbeeld een weekje wil-
len komen fietsen. Voor Valérie en Philippe 
is geen zee te hoog om hun gasten het 
naar de zin te maken voor het natje en 
het droogje of om informatie te geven 
over het weer of de routes. Phillipe kent 
het gebied als zijn broekzak en heeft 
alle beklimmingen, in ieder geval uit ons 
routeboek, per fiets gereden, dus hij kon 
ook gerichte informatie geven. De kamers 
en het eten zijn prima en ook voor de 
fietsen wordt gezorgd. Een apart fietshok 
is aanwezig, toegankelijk via de code AC 
1945 en bij binnenkomst, let op je hoofd!, 
kun je je fiets ophangen aan een haak: er 
worden poetsdoeken geleverd en ook spul 
om fiets en ketting te reinigen. Geen 
wonder dat ook cyclo-tours dit adres aan-
doet, maar daarover later meer.

Gedurende de week heeft Geurt op de 
WTC-site stukjes geschreven en foto’s 
geplaatst om jullie op de hoogte te hou-
den van de dagelijkse beslommeringen, 
de routes die zijn gereden, de hoogte-
meters en van de weersomstandigheden. 
Inmiddels heeft Ton een compilatie 
gemaakt van de mooiste foto’s en 
deze is ook op de site geplaatst. 
Ik voeg in dit stukje enkele van mijn 
bespiegelingen over de week toe. 

Terug naar zaterdagmiddag 16 augustus. 
Aan het einde van de middag was bijna 
iedereen aanwezig en zoals het er meestal 
bij zo’n standplaats aan toegaat is ieder-
een bezig met het inchecken, de bagage, 
de fietsen in elkaar zetten, elkaar begroe-

ten, kortom kwartier maken. Niet iedere 
deelnemer sliep in het hotel: Jaap en zijn 
2 dochters Floortje en Anne-Maartje zaten 
op een van de campings van de stad en 
Ron met zijn dochter zat op de andere 
camping. Jaap was al eerder in de week 
gekomen en kwam ook even kijken of 
iedereen er al was. Bij inspectie bleek dat 
de buitenband van Ton er niet goed op 
zou zitten. Fiets-dokter Jaap hield spreek-
uur en maar goed ook, want al snel bleek 
dat mijn buitenbanden waarschijnlijk ook 
niet goed waren gemonteerd. Er staat dan 
een pijl op de band en de band moet in 
die richting op de velg worden gelegd. Ik 
dacht meteen van och jeetje, als de band 
er fout is opgelegd dan is dat vast gevaar-
lijk met het afdalen en als het wegdek nat 
is dan helemaal, dus we moeten nog voor 
de openingsrit van morgen al aanpassin-
gen gaan doen. Maar ja dat ging allemaal 
door mijn hoofd en toen ik vroeg naar de 
gevolgen kreeg ik als antwoord dat het 
wellicht in een beklimming een fractie 
van een seconde zou betekenen met de 
nummer 2 en in de afdaling zou het mis-
schien gaan over seconden verschil met 
de nummer 2. Maar aangezien ik bij het 
klimmen en dalen eerder denk in andere 
tijdseenheden verschil niet alleen met de 
nummer 1 maar met de hele groep, kon 
ik weer rustig ademhalen. 

Aan het einde van de dag waren we bijna 
compleet op Ronald na die op dinsdag 
zou arriveren en tijdens het diner werden 
we welkom geheten door de twee andere 
organisatoren: Peter en Frank. 
Zij beloofden mooi weer, mooie routes en 
veel gezelligheid. Nou daar doen we het 
voor, niet waar. In de loop van de week 
werd als men het over de organisatie had 
de naam “Politburo” gebruikt. Het is mij 
niet helemaal duidelijk waarom deze term 
werd gebezigd want het Politburo ging 

Standplaats Argelès-Gazost 2014
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uitermate zorgvuldig te werk en gaf ieder-
een genoeg ruimte om zelf te beslissen 
zonder enige dwang op te leggen. Daarom 
is het ook zo’n leuke week geworden; 
alles kon, niets moest!.

De eerste dag was eigenlijk ook wel 
meteen de mooiste wat het weer betreft/
qua weer.
In het routeboek staat: “De welbekende 
inrij-dag, bedoeld om te wennen aan 
het fietsen in de bergen. Een rustige rit 
door het dal naar het zuiden naar het 
adembenemende uitzicht op natuurpark 
Gavarnie”. Als ik dit zo in mijn jeug-
dige onschuld lees, dan verwacht ik een 
rustig inrij-ritje. Maar als je wat verder 
kijkt zie je dat de rit 100 km lang is met 
circa 3100 hoogtemeters. Een kniesoor 
die daar op let: Je bent in goed gezel-
schap, met mooi weer en dan kan het 
niet meer stuk. Maar wat in het route-
boek niet stond was dat het vanuit het 
hotel eigenlijk een ongeveer 40 km lange 
klim was naar het Cirque du Gavernie en 
daarna een 40 km lange afdaling terug 
naar het hotel. Het was maar goed dat ik 
dit niet van tevoren wist. Overigens gold 
dat voor meerdere ritten die week, want 
de Pyreneeen zijn mooi, maar wel zwaar. 
De Cirque de Gavernie is natuurlijk geen 
circus, maar een keteldal met de hoogst 
gelegen waterval van Europa, sinds 1997 
op de wereld erfgoed lijst van UNESCO en 
de laatst 6 kilometers zijn het mooist van 
de rit. Het wordt steeds stiller, de geiten 
wagen het om rustig op het asfalt uit te 
rusten: het is van een ongereptheid die 
niet te beschrijven is, schilderachtig en 
dat met fantastisch weer. Het was dan ook 
niet voor niks dat die dag iedereen, ook 
de meereizende dames zich op het Cirque 
bevonden. De dames maakten een mooie 
wandeling met mooi zicht op de water-
val. De afdaling naar beneden, samen 
met Ton en Peter was echt mooi. Maar op 
een bepaald moment besloten zij van de 

afdalende weg te gaan en kozen voor een 
wat rustigere weg die tot mijn schrik naar 
boven liep en bleef lopen,…het klimtoetje 
van de dag met 10% en meer. Ik dacht 
op dat moment @@#%%, we zouden 
toch alleen maar dalen, maar gelukkig 
bleek ook het groepje waar Monica inzat 
ook deze route te hebben gekozen. Ook 
Monica had dezelfde gedachten daarbij als 
ik, als ik me goed herinner.

In het routeboek las ik bij dag 2 : “Op dag 
2 gaan we er echt tegen aan”. Ik zat dat 
‘s avonds nog eens te lezen en zei tegen 
Barrie: ik weet niet wie deze tekst heeft 
gemaakt, maar ik ben al uitgepierd van 
dag 1 en kennelijk wordt het nog zwaar-
der. Daarom vroeg naar bed! Ik lag er 
meestal rond 10 uur in, niet omdat ik dat 
zo nodig wilde, maar uit pure noodzaak. 
Dag 2 is de Col de Spandelles, dan Col de 
Soulor en de Aubisque, 78 km en 3000 
hoogtemeters. Althans voor het peleton 
kort. Peleton lang deed nog een extra 
beklimming tot 105 km en 3400 hoogte-
meters.
Op deze dag kwam Jaap ons ophalen en 
zei dat de meiden al naar boven waren, 
dan hoefden ze het eerste stukje niet 2 
keer te klimmen. Het grappige is dat van-
uit ons stadje de straat uitrijdend je met-
een begint met klimmen. Je stapt op je 
fiets, dan zegt Jaap, let op hier is een heel 
klein kort steil stukje, nou dan weet je het 
wel,…., en daarna begint het langere, iets 
minder steile stukje genaamd de Col de 
Spandelles… Frank en ik hebben deze Col 
een beetje pratend (hij iets meer dan ik 
overigens) beklommen. Werkelijk fenome-
naal, maar het hield maar niet op, alleen 
maar natuur, geen dorpjes, althans geen 
koffie, het ging maar door deze eindeloze 
schoonheid. We gingen van de ene klim 
over op de andere en ongeveer na zo’n 
40 km klimmen kwam ik de bocht door en 
zag iedereen aan de koffie zitten. Tjonge 
wat een gebergte! Na de koffie op naar 
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de Aubisque. De berg waar Wim van Est 
het ravijn in reed en 70 m naar beneden 
lazerde en met fietsbanden werd opgehe-
sen. Als je daar rijdt, dan kun je je daar 
echter geen voorstelling van maken. 
Je kunt je voorstellen dat ik na deze dag 
ook weer vroeg in bed lag.

In het routeboek lees je over dag 3: “Dag 
3 is een verplichte figuur. De Tourmalet 
hoort in het lijstje Mont Ventoux, Stelvio 
en Alpe d’Huez”. Ook deze dag weer 100 
km en 2800 hoogtemeters. En dat komt 
omdat elke meter telt in de Pyreneeen. 
Voordat je bij het stadje bent waar de klim 
begint heb je al 15 kilometer naar dat 
stadje geklommen, niet veel maar soms 
ook 4,5,6%. Als de klim begint dan zetten 
we de teller meteen op 8% en meer.
Maar deze berg is ook erg mooi en als je 
eenmaal uit het stadje bent ontzettend 
rustig. De eerlijkheid gebiedt mij te zeg-
gen dat ik het na ongeveer 10 km wel had 
gehad en na een koffie richting hotel ben 
gegaan.

Dag 4 in het routeboek heb ik overgesla-
gen. Ik dacht dat een rustdag geen kwaad 
zou doen en ben met Barrie gaan golfen 
op de golf municipale van Lourdes. Rina, 
Martijn, Peter en Pauline zijn die dag ook 
gaan golfen en we hebben gezamenlijk 
heerlijk lunch gehad op de golfbaan.

Ook dag 5 besloot ik om als rustdag in te 
plannen. Vandaar dat ik van de ritten op 
deze dagen alleen maar iets kan zeggen 
van “horen zeggen”. Nou heb ik gehoord 
dat men op een bepaald moment Michael 
kwijt was. Ik denk daar hebben we een 
klassieke Maarleveldje…., maar dat bleek 
niet zo te zijn. Er waren verschillende 
lezingen en de lezing van Michael dat hij 
niet zoek, kwijt of anderszins was, leek 
toch de meest voor de hand liggende 
verklaring te zijn. Maar wat niet helemaal 
duidelijk was dat de route op een van de 

dagen over het erf van een boerderij ging 
(beetje variatie van wat we in Vianden 
hebben mee gemaakt) en dat het fietsen 
eigenlijk niet goed meer mogelijk was. 
Paniek wil ik niet zeggen, maar toch enige 
discussie wat dan de juiste route is krijg je 
dan wel. En bij de mogelijkheden: recht-
door, links- of rechtsaf hakte Geurt na een 
discussie van 5 minuten de knoop door en 
ging het peloton linksaf. Maar dit is van 
“horen zeggen”.

Dag 5 ben ik ook gaan golfen, maar in de 
middag zat ik rond 16.00 uur met Geurt 
en nog een paar aan tafel. Geurt zei 
ineens waarom doe je niet nog even de 
Hautacam.  
Ik dacht toen ja, waarom niet ik kan niets 
bedenken om het niet te doen, en toen 
was ik om 7 uur boven en rond half 8 
weer beneden, iets te laat voor het diner, 
maar ruim op tijd voor de bonte avond. 
Het is ook op deze dagen dat het e-bike 
team op pad ging, waarbij Paulien (van 
Peter) de e-bike nam en Rina de racefiets.

Ja zeker, voor de tweede keer was er een 
bonte avond bij een standplaats. De eer-
ste keer was overigens in Predazzo. Maar 
hier heeft onze gastrijder Anton Dalhuizen 
het initiatief genomen voor een bonte 
avond. Ik had hem al de hele week in een 
schriftje allerlei dingen zien opschrijven 
en het bleek dat hij iets leuks in petto had 
voor ons.  
In een apart zaaltje van het hotel werden 
2 groepen gemaakt en gaf Anton een 
bespiegeling van de week en wat hem ook 
het meeste was opgevallen. Het was een 
mix van stand up comedian, een vragen-
quiz, een petje-op-petje-af-quiz, kortom 
een geweldige show. Alle aspecten van 
de week kwamen aan bod: het fietsen, 
de routes, de fietsers, de meereizende 
dames, onze gastheer en gastvrouw, 
Lourdes. Ineke (van Harrie) werd gebom-
bardeerd als “Kitty” en moest de stand 



21 De Fietsende Vlinder

bijhouden. Het wordt te veel om te her-
halen maar enkele leuke dingen die me 
zijn bijgebleven was de vraag: waar deed 
Valerie aan denken: antwoord: pleegzus-
ter bloedwijn zonder alcohol. Of deze: 
wat is de minst gebruikte sleutel van het 
hotel? De voordeursleutel, want iedereen 
lag rond 22.00 uur in bed.
Anton paste naadloos in de groep en het 
blijkt ook dat hij het ook leuk vond want 
in een mailtje aan ons allen zei hij dat hij 
genoten heeft en dat hij hoopt dat de 
volgende keer Eric er misschien weer bij 
kan zijn om hem in toom te houden. 
De mail eindigt met “Ich bin ein WTC-
Houten Standplätzer!”.

Het is ook op deze avond dat de donkere 
wolken zich boven de Pyreneeën samen-
trokken. Het gaf sommigen het idee om te 
vertrekken, want de weersvooruitzichten 
waren, zacht uitgedrukt, niet denderend. 
Bij het opstaan op vrijdagochtend bleek 
het helemaal dicht te zitten en waren de 
vooruitzichten niet denderend.
Kordaat optreden van het Politburo voor-
kwam dat deze standplaats voortijdig uit 
elkaar zou vallen. Er werd een alterna-
tieve route bedacht: de beklimming van 
de Marie Blanque, iets verder weg maar 
niet zo’n hoge berg tot maximaal 1100 
meter, dus minder kans op regen, kou 
enz.

Na een rit van ongeveer 50 minuten 
kwamen we aan in een dorpje van waar-
uit we zouden vertrekken. Het zou een 
rustige rit worden, een beetje geacci-
denteerd terrein door een natuurgebied, 
uitmondend in de klim en dan met 1 
afdeling terug naar de auto’s. Het eerste 
deel van de planning klopte maar aam 
het begin van de klim stond een bord met 
een hoogteprofiel, waaruit bleek dat de 
laatste 4 km gemiddeld 11%, 12%, 13% 
en weer 11% zouden zijn. In mijn ogen 
is dat zwaar, ik weet niet hoe jullie daar 

over denken, maar voor mij is dat heftig. 
Maar komop het is een prachtig mooie 
klim, veel natuur, genieten. Maar toen 
ik bij de laatste 4 km was aangekomen, 
was het drizzelige regentje uitgegroed tot 
een heuse waterval. Ik wil maar zeg-
gen we kregen een bui op onze kop die 
zijn weerga niet kent. Wij hebben hier, ik 
durf het wel te zeggen, onze ICE BUCKET 
CHALLENGE gehad. 

Nog nooit in zo’n regenbui zo lang gefietst 
en dan met zulke zware kilometers naar 
boven, maar ook naar beneden.
Een tijdje later in het restaurant is alles 
weer snel vergeten bij een biefstuk of 
hamburger en een glaasje wijn. De rit 
naar huis zal ik niet snel vergeten want 
toen ik uitstapte in mijn nog natte fiets-
kleren kreeg ik toch een kramp in mijn 
bovenbeen. Heerlijk! Dan weet je dat je 
weer wat hebt gedaan…

Op zaterdag is iedereen weer huiswaarts 
gegaan. Ondanks de afstand van circa 
1300 kilometer is het in 12 uur rijden te 
doen. Je moet dan natuurlijk niet te stop-
pen voor koffie of andere dingen.

Het was weer een geweldige week! 
Ik denk dat ik namens iedereen spreek 
als ik Peter, Ronald en Frank hartelijk wil 
danken voor de uitstekende organisatie!! 
Tot de volgende standplaats!
Joost van der Poel
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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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Verslag van een super fijne week in Argelès-Gazost 
Als partner van een WTC-lid was ik blij om mee te kunnen naar Argelès-Gazost. De 
locatie (de Pyreneeën) vond ik aantrekkelijk en ik ging ervanuit dat ik me die week 
goed zou kunnen vermaken. Dat ik hier uitstekend in geslaagd ben, blijkt wel uit 
mijn verhaal.
Zaterdagmiddag 16 augustus rond 14.00 uur arriveerden Peter en ik in ons hotel 
in Argeles-Gazost, dat de toepasselijke naam Primerose draagt, want roze was het 
zeker. Het straalde je van alle kanten tegemoet. De betreffende ”binnenhuisarchi-
tect” had deze kleur buitengewoon consequent toegepast. Niet alleen de muren en 
kozijnen waren roze, maar ook het personeel droeg roze fietsshirtjes. 
De sleutel van je kamer had een roze sleutelhanger. De stoelen en banken had-
den roze zittingen. Enigszins verbijsterd liepen we verder om te ontdekken dat de 
binnenmuren van onze gang lichtroze waren gesaust, de deuren van de kamers 
waren donker-roze geverfd. De handdoeken van de hotelkamer hadden een roze 
kleur en je raadt nooit wat voor kleur de lakens hadden………..
Gelukkig bleken onze gastheren Philippe en Valerie buitengewoon aardig en gast-
vrij. Ze deden er alles aan om ons verblijf tot een succes te maken en daar zijn 
ze zeker in geslaagd. 
Het hotel lag heel centraal en binnen 5 minuten waren we in het centrum van 
Argelès-Gazost. ‘s Middags hebben Peter en ik routekaarten van de omgeving 
gehaald en het dorpje bekeken. Het was een alleraardigst dorpje met leuke 
winkeltjes, een mooi kerkje en gezellige terrassen. Later op de middag kwam 
iedereen druppelsgewijs binnen. Kees, Ton en Anton die met Geurt waren meege-
reden, hadden maar één plaspauze van Geurt gekregen en rolden daardoor zo’n 
beetje van strammigheid uit de auto. Gelukkig ging het na een biertje weer wat 
beter met hen.
Zondag zijn Rina, Barry, Ineke en ik met de auto naar Gavarnie gegaan; deze 
plaats bleek het middelpunt van een enorm wandelgebied te zijn. Het was een 
prachtige zonnige dag en we hebben daar heerlijk gewandeld en uiteraard hebben 
we enkele terrassen aangedaan. ‘s Middags kwamen we Peter, Ton en Joost tegen, 
die met de andere mannen en Monica in hetzelfde gebied aan het fietsen waren.
Maandag hebben Rina en ik als C en E-fietser en mooie fietstocht gemaakt. Rina 
had in het hotel een boekje met diverse fietstochten gekocht en met een kaart 
van het gebied gingen we op pad. De fietsroute bleek door een rustig gebied te 
gaan met hele leuke dorpjes en prachtige uitzichten. We hebben zelfs twee collen 
beklommen. Eerst beklommen we de Col des Lingous (525 m). Dat ging zo goed 
waarna we besloten om de col de la Croix Blanche (825m) te beklimmen. Toen we 
afdaalden was het even onduidelijk welke kant we op moesten, maar met hulp van 
een aardige Fransman, die ook aan het fietsen was, kwamen we eruit. 
Dinsdag hebben Ineke, Rina en ik Lourdes bezocht. Het was daar zo druk, dat 
er geen parkeerplaats te vinden was. Gelukkig vonden we in een straat die stijl 
naar beneden liep een klein plaatsje voor mijn “grote” auto. Het parkeren was 
een behoorlijke uitdaging, maar met “drievrouw sterk” lukte het. Ineke gaf de 
aanwijzingen; Ik wist één wiel op het trottoir te parkeren en Rina het andere wiel. 
De auto was geparkeerd! Handrem flink aangetrokken en in “de één”. Ons bezoek 
aan Lourdes kon beginnen. Het eerste doel was de bedevaartplek. We wilden de 
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grot zien waar de verschijningen van Maria zouden hebben plaatsgevonden en de 
crypte met de twee kerken. Het was een bijzondere ervaring om aan deze plek een 
bezoek te brengen.
Ook hebben we het Chateau Fort bezocht. Dit mooie kasteel is gebouwd op een 
heuvel in Lourdes, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt. Er zijn enkele vertrekken 
in het kasteel in originele stijl ingericht, met oude meubels en gebruiksvoorwer-
pen. Er zijn wassen beelden met klederdrachten uit dit gebied. Ook is er een mooi 
klein kapelletje te bezoeken en is er een kleine botanische tuin en een mini 
Madurodam met voorbeelden van huizen en dorpjes uit Spanje en de Franse Pyre-
neeën. Kortom wij vonden het de moeite waard om hier naar toe te gaan. Nadat 
we ‘s middags Ronald bij het station in Lourdes hadden opgehaald - hij kon van-
wege zijn werk pas later naar Argeles afreizen- zijn we weer hotelwaarts gegaan. 
We hadden een gezellige dag achter de rug.
Woensdag hebben Barry, Joost, Rina, Martijn, Peter en ikzelf gegolfd. Met het 
bezoek aan dit prachtige golfterrein sloegen we twee vliegen in één klap. Het ter-
rein was zeer heuvelachtig. Dus behalve het golfen maakten we gelijktijdig een 
uitdagende wandeling. Rina en ik vormden de derde flight. Achter ons bestond de 
flight uit één persoon. Deze fransman ging aardig snel en om hem niet teveel te 
laten wachten op ons, wilden we hem voor laten gaan. Het leek hem echter leuker 
om samen met ons te golfen. Ondanks de taalbarrière was het gezellig. Na hole 
10 kwamen we bij het clubhuis aan waar we ons met z’n zevenen (want inmiddels 
was Ton ook gekomen) tegoed deden aan een heerlijke maaltijd. ‘s Middags deden 
we hole 11 t/m 18. Waarna we de 19e hole in Primerose afsloten. 
Donderdag zijn Rina en ik weer gaan fietsen. Maandag was het zo lekker gegaan, 
dat we zin hadden in een nieuwe uitdaging. We besloten een fietstocht te doen 
met daarin een klim naar de Col des Bordères 1156 m. Het was een pittige klim, 
ook omdat we een stukje over de drukke D 918 moesten fietsen. Na een paar 
kilometer kwamen we gelukkig weer op rustige wegen en uiteindelijk stonden we 
boven op de Col. Ook al reed ik op een e-bike, toch probeerde ik enigszins solidair 
met Rina te zijn door met zo laag mogelijke ondersteuning de heuvel op te fietsen. 
Ik moet toch ook een beetje ervaren wat het is om te klimmen met de fiets en 
ik moet zeggen dat ik veel bewondering heb voor de fietsers die het helemaal op 
eigen kracht doen. De afdaling was prachtig. We kwamen door mooie dorpjes en 
genoten van fraaie vergezichten. ’s Avonds na het eten had Anton nog een verras-
sing voor ons in petto. Hij had een quiz gemaakt en na de fysieke inspanningen 
van deze dag, moesten nu de hersens “gekraakt” worden. Gelukkig kwamen we  
er allemaal goed doorheen en konden we na afloop aan de koffie en de borrel.
De weersvoorspellingen voor vrijdag waren niet zo goed. Rina en Martijn zouden 
’s middags om 16.00 uur huiswaarts gaan en daarom besloten Peter en ik en Rina 
en Martijn te gaan golfen. Het was ons woensdag zo goed bevallen dat we deze 
golfbaan nog een keer wilden bezoeken. Het golfen ging heerlijk en Rina sloeg een 
par op hole 4. Helaas begon het verschrikkelijk te regenen. Dus na de lunch zijn 
we maar gestopt. ‘s Middags in het hotel hebben we de koffers gepakt, waarna we 
de volgende ochtend vroeg weer naar huis toe gingen. Aan een mooie week was 
een eind gekomen.

Pauline Brokke (partner van Peter de Laat)
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Verslagen recreanten
De afgelopen maanden konden wisselvallig worden genoemd. Warm weer met tro-
pische temperaturen werden afgewisseld door (soms hevige) regenbuien. Toch kun-
nen we weer terug kijken op gezellige fietsritten en samen zijn. Naast de senioren-
driedaagse en fietsritten ook een goed verzorgde high tea. Wij hopen dat nog meer 
recreanten af en toe eens het voorfietsen van ritten op zich nemen. 
Jullie kunnen hieronder weer teruglezen wat we hebben ervaren, waaronder aller-
eerst een bedankje van Loes. Riet en Elly

Bedankje
Via deze weg wil ik graag iedereen die mij het laatste half jaar tijdens mijn ziekte 
kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes hebben gestuurd heel hartelijk  
bedanken. Het heeft me erg goed gedaan te weten dat jullie aan mij dachten. 
Ik wens jullie nog veel fietsplezier toe. 
Loes Smits.

Seniorendriedaagse van 7 t/m 11 juli
Maandag 7 juli: Kerstenrit Ria en Gerrie reden deze eerste dagrit voor. Behalve 
de rit met 21 fietsers waren ook 5 recreanten bij Tanneke in de auto rechtstreeks 
naar het punt voor het kersen eten gegaan. 
Dat was dus in totaal een behoorlijk aantal. Het was die maandag was prachtig 
weer en we gingen met goede moed op stap. Door ’t Goy en het Beusichemse Veer 
over en in Het Veerhuis koffie gedronken. Daarna richting Zoelmond, Buren, Kerk-
Avezaath, waar de leuk gedekte tafels al klaar stonden, met een bakje kersen voor 
iedere tafel. Koffie, thee of melk, alles voor 1 euro.

Dat is nog eens te doen hè. 
Daarna de (zelf meegebrachte) 
lunch. Kersen gekocht en geza-
menlijk op de fiets weer verder. 
Rijswijk, Wijk bij Duurstede 
(daar weer fijn op het terras bij 
de molen gezeten) en zo weer 
verder naar het clubhuis terug 
na een gezellige dag fietsen. 
Met natuurlijk als afsluiting 
een lekker glaasje wijn of wat 
anders. Gerry en Ria.
 

Woensdag 9 juli Tweede rit seniorendriedaagse (is geworden donderdag 10 juli).
Al met regenpak aan toch naar het clubhuis want An en ik gingen deze tocht voor-
fietsen. Er kwamen toch nog 8 personen, even koffie drinken, foto’s maken, beetje 
gek doen. Toch wel erg jammer dat ook deze dagtocht weer niet door ging, net als 
die van Mei. De weersverwachting voor donderdag zag er wel goed uit, en toen 
besloten wij alsnog deze dagtocht donderdag te gaan fietsen. An kon niet, dus ging 
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Gerry met mij voorfietsen. Er waren 9 personen die mee gingen. Naar de Bilt waar 
wij bij de Witte Zwaan welkom waren, na de koffie met wat lekkers vertrokken wij 
naar Molenpolder, Tienhoven. An en Gerry hadden deze tocht al op 1 juni gefietst die 
uitgezet was door de Lionsclub. Bij een privétuin hangt een kaartje aan het tuinhek, 
dat je welkom was om hier te rusten en je brood op te eten er stond zelfs kannen 
warm water klaar voor koffie of thee, echt een mooi plekje. Bij de Mauritshoeve 
weer wat gedronken, weer op de fiets gestapt en lekker op weg naar het clubhuis 
waar wij gezellig nog wat dronken. Met 60 km op de teller was het een prachtige 
route. Gerry “An” Janny

Vrijdag 11 juli: Met 22 personen en mooi weer zijn wij, Gerrit en Riet, vertrokken 
richting Odijk5 en daarna door naar Driebergen, gezellig door het bos naar Klein 
Zwitserland  waar wij heerlijk op het terras koffie of thee zijn gaan drinken altijd 
gezellig met het kleine glaasje er bij. Na deze pauze zijn wij in een lekker tempo 
doorgefietst. Het is erg mooi weer, de zon is steeds bij ons langs alle wegen en over 
de helling waar het wel stijl was maar iedereen is boven gekomen. Na een korte 
pauze zijn we doorgegaan naar het Leersumse Veld, waar we onze lunch hebben 
gehouden.

Toen weer doorgefietst naar de 
ons inmiddels bekende Oude 
Koestal voor een thee stop. 
Daar zijn we altijd erg welkom. 
Ook hier weer lekker op het 
terras. Na deze stop door naar 
het Clubhuis waar wij nog een 
gezellig samenzijn met hapjes 
en drankjes hebben als afslui-
ting van onze seniorendrie-
daagse. Met 53 km is deze rit 
ook weer goed geslaagd. Gerrit 
dank je wel voor de assistentie. 

Ook dank aan Tanneke zij heeft thuis de hapjes klaar gemaakt.
Ook ’s middags waren er nog 18 recreanten gekomen, die - onder leiding van 
Cor van Buren - een rondje Schalkwijk hebben gedaan en in de Wiese koffie of thee 
hebben gebruikt. Iedereen had genoten.
Dank aan allen die deze week hebben geholpen om dit weer samen te doen want 
fietsclub ben je allemaal samen. Gerrit en Riet

Overige verslagen recreanten
Vrijdagmiddag 20 juni 2014 Op Vrijdag 20 Juni meldden zich 32 leden voor onze 
wekelijkse fietstocht. Er gingen16 leden met Elly en Riet mee voor de korte route 
richting Bunnik. En ook 16 leden gingen met Kitty en Gerda mee voor de lange route 
naar IJsselstein. Voor Kitty was het de eerste keer dat ze voorfietste, een heel nieuwe 
ervaring. Zij vond het heel leuk om te doen en hopelijk is het niet de laatste keer want 
we kunnen nog wel voorfietsers gebruiken. Ondanks dat we de route al vaker gefietst 
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hebben zijn we toch nog maar even gaan kijken of de route nog klopte maar er 
waren geen obstakels waar we rekening mee moesten houden. We zijn via de Lob-
bendijk Houten uit gefietst naar Fort Jutphaas en hebben even gestopt t/o Land-
goed Rijnenburg. Daarna door IJsselstein naar “Jachthaven Marnemoende” ons 
koffieadres. Na de koffie over de Mierlobrug en de Zuidijsseldijk naar de Walkade 
in IJsselstein vervolgens langs de Hollandse IJssel naar Nieuwegein. Na een korte 
pauze langs het Merwede-kanaal en de Ambachtsweg naar de Beatrixsluizen. Het 
weer was goed en met de wind in de rug zijn we de over de Lekdijk gevlogen en 
via Schalkwijk naar Houten gefietst. Wat jammer was, net toen we Houten binnen 
kwamen begon het te regenen, een kleine smet op een mooie tocht van 40 km. In 
het clubhuis hebben we nog een drankje gedronken en konden we gelijk opdrogen 
van de regen want we waren van 
dat laatste stukje nog aardig nat geworden. Ondanks dat was het weer een mooie 
rit. Kitty en Gerda.
De overige 16 fietsers gingen o.l.v. Riet en Elly voor een kortere route naar Bunnik. 
De heenroute via Rhijnauwen. Na koffie in Het Wapen van Bunnik ging de terugweg 
via Odijk, Werkhoven, het Oostromsdijkje en de Rietdijk terug naar het clubhuis. 

Vrijdagmiddag 27 juni Het was vandaag een beetje sombere dag maar wel droog 
toen we vertrokken vanaf het clubhuis met 15 personen voor de lange route. We 
gingen via het Houtens bos, de Marsdijk en Rhijnauwen naar Bunnik waar we een 
flinke hoosbui op ons kop kregen, regenjassen aan en we gingen verder fietsend 
door Zeist naar Austerlitz. We konden al snel onze regenjassen uit doen want het 
was maar een bui. Wat was het mooi in de bossen van Austerlitz, al dat groen en die 
mooie bomen. De natuur zag er prachtig uit en wij maar fietsen over smalle paden 
die heel goed te berijden waren. Zo kwamen we uit bij “Klein Zwitserland” om even 
op te steken en wat te drinken en dat allemaal buiten op het terras. Vandaar weer 
terug over Werkhoven het Oostromsdijkje en de Rietdijk, met 42 km op de teller 
kwamen we weer bij het clubhuis aan. Het was een mooie middag. Janny en An.
De groep voor de korte route bestond uit 14 personen en ging met Betty en Elly 
als voorrijders naar Jacks Grillhouse in Nieuwegein voor de koffiestop. 
 
Zondagochtend 29 juni Onze maandelijkse zondagochtendrit. Met totaal 12 
recreanten vertrokken we – met Herman als voorrijder - eerst richting Werkhoven. 
Het weer was goed. We hielden onze “koffiestop” bij de watermolen van Cothen en 
konden eerst heerlijk op het terras zitten. Het begon al snel wat te regenen en we 
namen onze 
consumpties mee naar binnen. Daar kregen we van de eigenaar uitleg over de 
geschiedenis en toekomstplannen. Helaas was er geen tijd voor een verdere bezich-
tiging. Toen het weer droog was vertrokken we weer, maar we kregen toch nog even 
een korte bui. Al met al weer een leuke rit. Herman bedankt. Elly

Vrijdagmiddag 4 juli Er werd ons een mooie warme dag beloofd. Hoge tempera-
tuur maar wel een beetje wind. Dus probeerden we de route aan te passen met 
eventueel een beetje schaduw onderweg. 
De lange route vertrok met 17 personen richting Schalkwijk en via het Marcken-
burgspad, langs het kanaal naar de Lekdijk. Door het heldere weer konden we mooi 
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over de Uiterwaarden kijken. Altijd een prachtig gezicht. Via de Lekdijk naar Wijk 
bij Duurstede voor de koffiestop op de Markt. Er was een keuze voor koffie/thee bij 
restaurant De Engel of aan de overkant voor een ijsje bij IJssalon Verheggen. Na 
deze gezellige onderbreking ging de route vervolgens richting Cothen. We gingen 
de Melkwegse Tiendweg in, maar werden gewaarschuwd door Bart dat we op een 
slecht pad uit zouden komen en inderdaad dat was wel zo, maar we hebben het 
allemaal overleefd. Zo kwamen we rond 16.30 uur na een rit van plm. 40 km. weer 
bij het clubhuis aan. En de warmte was reuze meegevallen. Greet en Alie

Met 25 mensen vertrok de groep voor de korte route met Cor en Riet als voor-
rijders door Houtense bos naar de Koningsweg en daarna door de Uithof naar de 
Biltse Hoek, waar heerlijk op het terras is genoten van onze pauze. Vervolgens via 
Rhijnauwen richting Houten en met 30 km een mooie tocht.Bij het clubhuis kwamen 
alle twee de groepen gelijk aan en dronken gezamenlijk een borrel. Riet.

Vrijdagmiddag 18 juli 2014 Het beloofde weer een mooie fietsmiddag te wor-
den, zelfs een beetje te warm met ruim 30 graden. We vertrokken met 14 personen 
vanaf het clubhuis richting Odijk, daarna via station Driebergen door de bossen naar 
Austerlitz. Bij Het Beaforthuis in Austerlitz/Zeist iets gedronken en daarna richting 
Soesterberg waar we de weg even kwijt waren, maar dankzij Gerrit kwamen we 
weer op de goede weg richting Zeist. In Zeist een ijsje gegeten en weer via Rhijnau-
wen en het Houtens bos terug naar het clubhuis waar we nog iets dronken. Ondanks 
de warmte toch lekker gefietst. Ria en Gerry
De groep voor de korte route bestond uit 13 personen. Wim en Riet fietsten voor 
en met veel wind maar mooi zonnig fietsten we via de Achterdijk  door naar de 
Koningsweg  en langs het station van Luneten, over de nieuwe brug over de A 27 
zo richting de Klomp. Via de Waaiensedijk naar het Kanaal waar we bij het rustpunt 
aan het Kanaal heerlijk onder de bomen wat hebben gebruikt na een flinke pauze 
door gegaan langs het kanaal naar de brug naar Schalkwijk. Vandaar zijn we door 
het oude Goy gefietst en zo terug naar het Clubhuis met 30 km een mooie tocht. 
Riet

Vrijdagmiddag 25 juli Ondanks een stevige wind en een dreigende lucht, zijn we 
toch met 21 deelnemers op de fiets gestapt. Helaas bleek 50 meter verderop dat 
één dame een lekke band had, en dus af moest haken. Vervolgens ging het richting 
de Bilt en Voordorp. Via een straatje met klinkertjes (waarna iedereen weer wakker 
was) ging het om Fort Blauwkapel heen langs Tuincentrum Overvecht waar we over-
staken naar de Gageldijk. Halverwege zijn we rechtsaf gegaan en kwamen we in een 
heel mooi recreatiegebied terecht. Voor de meesten was het een onbekend stukje, 
dus dat was wel leuk.We hebben daar ook onze pauze gehouden bij de Ruigenhoek, 
een restaurantje waar je ook op forellen kan vissen. We konden daar lekker buiten 
zitten. Het was alleen jammer dat het begon te regenen. Weer op de fiets zijn we 
via de Groenekanseweg naar de Bilt gegaan. Omdat het steeds harder begon te 
regenen hebben we daar na overleg besloten om via de kortste route over Bunnik 
terug te gaan. 
Waar we, met toch nog 46 kilometer op de teller, bijna tegelijk met de andere groep 
arriveerden. Deze groep was met 17 recreanten (met als voorrijders Riet en Elly) 
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via Zeist naar De Princenhof in Driebergen gefietst. Na de koffiestop terug via Odijk, 
Bunnik, De Paralelweg en het Houtense Bos naar het clubhuis.
En zo zaten we gezellig met de hele groep aan een drankje en de nootjes.
Gerda en Sjaan. 

Zondagochtend 27 juli Voor onze maandelijkse zondagochtendrit waren 16 recre-
anten aanwezig. We gingen onder leiding van Herman richting Nieuwegein. Herman 
had weer andere (fiets) paden gevonden richting van de Plofsluis. Vóór de Plofsluis 
sloegen we rechtsaf het Schipperspad op, zodat we aan de andere kant van het 
Lekkanaal dan gebruikelijk naar de Beatrixsluis fietsten. Daar oversteken en aan de 
andere kant de dijk af naar ’t Waal. Daarna voor onze stop naar het nieuwe Linieland 
langs de A27. Het was prachtig weer en we zaten heerlijk buiten aan Schalkwijkse 
Wetering met een prachtig uitzicht. Omdat de Ronde van Schalkwijk werd verreden 
konden we niet via die kant terug naar Houten. De route werd aangepast en we 
fietsten weer via De Plofsluis en Nieuwegein (maar toch een andere route) terug 
naar het clubhuis. Met dank aan Herman voor het voorfietsen, Elly

Vrijdagmiddagrit 1 augustus Deze middag was (in plaats van de gebruikelijke 
barbecue) eens een High Tea georganiseerd. Riet en Ria hadden hiervoor gezorgd. 
Daarom fietsten we in 1 groep zodat we allemaal tegelijk weer terug zouden zijn.

Er waren 44 recreanten aan-
wezig voor deze rit. Dus er 
werden 3 groepen gevormd. 
Dat was een hele sliert. We 
fietsten een korte route, een 
zogenaamd “rondje Houten” 
van 30 km en dronken ons 
pauzedrankje heerlijk bij Het 
Rustpunt bij Hanny van Doorn 
langs het Amsterdam Rijnka-
naal. Daar stonden de stoelen, 
tafels en drankjes al voor ons 
klaar. Prachtig weer: dus wat 

wil je meer. Om kwart voor vier waren we terug in het clubhuis, waar de tafels al 
gezellig waren gedekt. Kort daarna werden de soep en lekkere hapjes voor de High 
Tea gebracht. Het was weer heel gezellig en lekker. 
Iedereen die geholpen heeft bij het de organisatie, het dekken van de tafels, 
opscheppen, drankjes inschenken, afwassen enz. heel hartelijk bedankt. Elly

Dagtocht 8 augustus 2014 De opkomst was boven verwachting, 17 personen, 
ondanks dat de weersvoorspelling niet zo goed was. Via de Plofsluis naar Nieuwe-
gein en met het fietspontje overgestoken naar Vianen, koffie gedronken op een 
terras in Vianen. Langs de Merwedekade en daar begon het te regenen. We besloten 
om onder de viaduct onze lunch te verorberen i.p.v. bij de Schaapskooi in Hei- en 
Boeicop. Het werd al gauw weer droog en toen naar Hei- en Boeicop. Waar we toch 
nog even bij de schaapskooi een korte stop hebben gemaakt. Daarna door Schoon-
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rewoerd, waar het echt begon te regenen. We waren van plan om via de Diefdijk 
naar Fort Werk aan het Spoel te fietsen om daar wat te drinken, maar toch een iets 
kortere route gefietst door Culemborg. Bij Restaurant “Op de Haven” een koffie/
theestop gemaakt, maar het ging harder regenen en dus waren we genoodzaakt om 
daar nog een 2e consumptie w.o. een advocaatje/wijntje/biertje of iets anders te 
drinken. Het werd nog heel gezellig. Met de pont weer naar Houten. Al met al viel de 
regen nog wel mee. We hadden een hele mooie maar ingekorte fietstocht ondanks 
af en toe een buitje. Gerda en Gerry.
 
Vrijdagmiddagrit 8 augustus Deze viel eigenlijk in het (regen)water. Toen we om 
13.00 uur wilden starten begon het net behoorlijk te regenen. Eerst maar even in 
het clubhuis een kopje koffie/thee gedronken. 
Rond kwart voor twee werd het wat droger dus we startten toch voor een (hele) 
korte route naar v.d. Valk op Het Rondeel voor een drankje. Het was weer harder 
gaan regenen, dus we namen een behoorlijke pauze. Pas toen het weer wat dro-
ger leek te worden gingen we weer fietsen. Maar we waren nog niet gestart of het 
begon al weer de hozen. Daarom besloten we dat iedereen maar direct naar huis 
zou gaan en dat betekende: 10 km op de teller en geen drankje in het clubhuis. 
Riet en Elly

Vrijdagmiddag 15 augustus: Een wisselvallige middag….
Later op de dag hoorde ik een samenvatting van het weer op TV: “zware buien 
en code geel”. Dat hadden we niet verwacht. Het weer zag er aanvankelijk 
redelijk goed uit.  
Er werden wel buien verwacht, maar pas later op de middag. Ze kwamen eerder. 
Toen we om een uur wilden vertrekken kwam de regen al. De buienradar op de 
telefoon gaf aan de het ongeveer 10 minuten zou duren. Dat was niet dus zo. 
Er was bijna geen wind en de bui bleef hangen, niet duidelijk hoe lang. We besloten 
naar binnen te gaan. Het was al tegen tweeën toen het was droger werd. Anders 
dan gepland werd besloten om met 1 groep te gaan. De lange route werd uitgesteld 
tot de volgende week. Gezien de richting van de wolken gingen we - na enig overleg 
- richting Utrecht. Joop en Wim fietsten voor. Via de Lobbedijk, Oud Wulfseweg en 
Mereveldsweg richting van het stadion. De zon ging weer schijnen. De Moestuin, 
waar ze koffie wilden drinken, was helaas gesloten. De koffiestop werd daarom 
gehouden in Het Oude Tolhuis, waar we zelfs buiten op het terras, onder parasols, 
ons drankje konden drinken. Maar helaas het begon al snel weer te regenen en niet 
zo zachtjes. Dus maar weer even wachten (en sommigen nog een extra drankje). 
Na een halfuurtje werd het weer droog, dus weer verder op de fietst via Rhijnauwen 
en het Houtense Bos terug naar het clubhuis. Hier nog gezellig een drankje gedron-
ken. Met recht een wisselvallige middag en toch… een droge en heel gezellige fietsrit 
van 20 km. Allemaal bedankt! Elly

Vrijdagmiddag 22 augustus An en Janny gaan de lange route voorfietsen naar de 
Meern. Het Weer? Ja, wat zou het weer ons brengen? Elly zei nog op de buien-radar 
kon je zien dat als je richting Utrecht ging dan kon je regen verwachten. Waren wij 
nu een beetje eigenwijs? Want wij gingen met uiteindelijk 10 personen toch richting 
Utrecht. Langs het Merwedekanaal, Leidsestraatweg, De Meern brug over, op avon-
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tuur door het Maxima park naar een nieuw restaurant Anafora. Erg kindvriendelijk, 
leuke speeltuin en uitkijktoren, vriendelijk personeel, die hadden wielrenners ver-
wacht, en dan komen er 10 ouderen binnen ( vanwege onze grijze haren, ja ik weet 
het niet allemaal ) die op een vrijdagmiddag 40 km fietsen. De ober dacht dat Gerrit 
wel de Leider zou zijn..... ik zeg nee, dat zijn Wij. Toen wij binnen zaten begon het 
al te regenen, toen wij vertrokken viel het nog mee, maar daarna hé 18 km lang 
regen, en nog eens regen zo nat waren wij een tijd niet geweest, schuilen had ook 
geen zin meer, bij Houten hoosde het, met onweer, dat vond ik wel eng, ieder ging 
gelijk naar huis op An, Kitty en Gerda na,die gingen nog naar het clubhuis.
Allemaal weer bedankt en de Hartelijke Groeten An en Janny 
Elly en Riet vertrokken met 16 recreanten voor de korte route naar Cothen. Ook 
deze groep had weliswaar één regenbui op de terugweg, maar daar bleef het bui. 
Voor de onweersbui waren we terug in het clubhuis. Dat was geluk hebben.

Activiteiten recreanten 2e halfjaar 2014
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 11.00 uur Ride for the Hospice, clubkleding

vrijdag   3-okt 45 13.00 uur

vrijdag 10-okt 46 10.00 uur 6e dagrit/pannenkoeken, clubkleding

10-okt 13.00 uur korte middagrit 30 km

vrijdag 17-okt 47 13.00 uur

vrijdag 24-okt 48 13.00 uur

vrijdag 31-okt 49 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) 
kerstetentje in clubhuis.
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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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• 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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Fietsvakantie 2014
Tonny van den Hengel / Ardy Notenboom
De meeste maandagavondfietsers kennen onze verhalen intussen. Rina Roelfs 
vroeg ons om een verhaaltje te schrijven over onze fietsvakanties van de laatste 
jaren. Dit jaar was Frankrijk onze bestemming. Enkele jaren geleden zijn vrienden 
van ons naar Zuid Frankrijk geëmigreerd. We hebben ze in half juni weer eens 
opgezocht, en zijn terug naar Houten gefietst. Eerst zijn we vanaf Eindhoven naar 
Carcassonne gevlogen, en onze fietsen in fietsdozen meegenomen. Na een week-
end bij onze vrienden in Saint-Julien-du-Puy, zijn we op de fiets gestapt op weg 
naar Houten. We hebben 1650 Km afgelegd in 18 fietsdagen.

Fietsvakanties zijn zo leuk omdat de reis op zich al vakantie is. Met een auto ver-
plaats je je meestal van A naar B, en dan het liefst ook nog zo snel mogelijk, om 
pas op je bestemming aan de vakantie te beginnen. Als je al fietsend iets leuks 
ziet, knijp je in je rem en je gaat kijken. De bevolking ziet fietsers meer als bezoe-
kers van hun land, en niet als snelle toeristen. Dat is een heel verschil! 

Onze ideale fietsafstand is tussen de 70 en 100 Km per dag. Dan hebben we 
mooi de tijd om inkopen te doen, de tent op te zetten en een maaltijd te berei-
den. Vooral door steile klimmen daalt de snelheid enorm, en dus het daggemid-
delde. Ook een dag tegenwind is van invloed op de dag-afstand. De wind heeft op 
bepakte fietsen meer invloed vanwege een groter frontaal oppervlak.

Route
Eerst zijn we langs de Tarne richting Montauban gefietst. Verder langs het Canal 
du Midi tot aan Cadillac. Het Canal loopt tussen de Middellandse Zee en de Atlan-
tische Oceaan, en steekt dus een “berg” over. Om dat hoogteverschil van bijna 
200 m mogelijk te maken zijn er meer dan 80 sluisjes opgenomen in het kanaal. 
Al in 1680 is het kanaal geopend. Het water wordt op het hoogste punt aangevuld 
vanuit het stuwmeer van Saint-Ferréol. We hebben langs het jaagpad gefietst en 
veel van die prachtige sluisjes bekeken. Sommige sluiswachterswoningen zijn mooi 
gerestaureerd, of als restaurant in gebruik genomen. Je fietst er zonder noemens-
waardige hoogteverschillen. Soms loopt de Garonne parallel, soms zijn er aqua-
ducten over te steken. Erg afwisselend. Er is nagenoeg alleen pleziervaart; voor de 
beroepsvaart zijn de sluisjes tegenwoordig te klein. Er varen veel Engelse canal-
boats. Uiteindelijk komt het kanaal vlak bij Bordeaux in de Garonne terecht. Vanaf 
Cadillac hebben we de fietsroute naar Santiago de Compostela opgepakt, maar 
dan in Noordelijke richting. Deze route loopt over autoluwe wegen van Haarlem 
naar Santiago. Op de Michelin kaarten van 1:200.000 zijn dat voornamelijk de 
“witte” weggetjes. Het is niet de kortste route naar huis, maar wel een heel mooie. 
Als route beschrijving gebruikte we de boekjes “St. Jacobs fietsroute” van Sweer-
man. Deze boekjes beschrijven de route in N-Z richting. Wij gebruikten alleen de 
kaartjes uit het boekje. Ook de opgenomen km-standen van de campings waren 
erg handig. Onderweg kwamen we af en toe wat Santiago-fietsers tegen. Het 
routeboekje beschrijft ook de hoogteverschillen die je op de deeltrajecten kunt 
verwachten (zie het plaatje hieronder).
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Vanuit Cadillac (bij Bordeaux) zijn we eerst richting Tours gereden, en vervolgens 
via Chartres ten westen van Parijs langs naar het noorden. Om het drukke Brussel 
te vermijden zijn we via Lessines en Aalst gefietst. Vanaf Zuid-Frankrijk naar huis 
zagen we het landschap langzaam veranderen. Eerst veel druiventeelt met een 
hoogtepunt in Saint Émilion, later veel zonnebloemen en koren. Zowel tarwe, gerst 
als haverteelt. En dan tarwe nog in diverse soorten. Het is een mooi gezicht om 
begin juli de grote combines bezig te zien om het graan te oogsten. In Nederland 
valt de oogst duidelijk later in het jaar. De Franse akkers zijn enorm uitgestrekt; 
onze akkers zijn hiermee vergeleken maar kleine postzegeltjes. Af en toe kwamen 
we akkers met erwten tegen. Verder noordelijk fietsen we tussen maisvelden en 
suikerbieten. De Franse en Belgische automobilisten houden over het algemeen 
goed rekening met fietsers.

We hebben de eerste twee 
weken dagelijks gekampeerd. 
De laatste week van de vakan-
tie was zo regenachtig dat we 
regelmatig van hotels en B&B 
gebruik maakten. De laatste 
dag hebben we gesmokkeld 
door `s-middags vanaf Meche-
len (B) de trein naar Rotterdam 
te nemen. In Rotterdam scheen 
de zon, en zijn we langs de Lek 
naar huis gefietst. We hadden 
toch nog een mooie laatste 
fietsdag van 135 Km. 

Uitrusting
We fietsen beiden op een Idworx Easy Rohler. Het grootste voordeel is de Rohloff 
naaf met 14 versnellingen. De 14 overbrengingsverhoudingen zijn hetzelfde als 
die van de bruikbare combinaties bij een derailleur (3 X 9 / 2). Onze fietsen zijn 
voorzien van een ketting. Een paar jaar geleden kon Idworx helaas (nog) geen 
snaaruitvoeringen leveren. De naafversnelling is vooral bij transport minder 
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kwetsbaar dan een derailleur. Op luchthavens en spoorweg stations wordt niet 
altijd even voorzichtig met bagage omgesprongen. En schakelen gaat heel gemak-
kelijk, in één beweging van 1 naar 14 of terug. Fietsvakanties met een derailleur-
fiets betekent dagelijks kettingpoetsen. Met een Rohloff naaf, kan er een simpele 
kettingkast om de ketting, en hoef je nog maar enkele keren per jaar onderhoud 
uit te voeren. Ideaal, ook bij dagelijks woon-werk verkeer over onze in de winter-
maanden flink gepekelde fietspaden. 

Het aluminium frame is zo stijf dat met zware voor- en achtertassen van een berg 
af te denderen een plezier is. We haalden soms snelheden van meer dan 50 Km/h. 
Dan stuurt de fiets nog zo scherp als een mes. Onze tassen zijn de bekende rode 
Ortlieb Classics. Twee grote aan de achter Tubus dragers, twee kleine aan de voor-
dragers.

De Magura Firmtech remmen zijn direct op de voor- en achtervork gemonteerd, 
gemakkelijk schoon te houden, en voorzien van zeer slijtvaste blokjes. De coating 
op de velgen voorkomt zowel de slijtage van de blokjes als van de velgflanken. 
Ook voor de remmen geldt dat we er zeer tevreden over zijn, maar nu zouden we 
toch voor schijfremmen gekozen hebben. Bij regen remmen schijfremmen beter. 
Ik rijd nog met de eerste remblokjes en de originele velgen. Op de fiets van Tonny 
is één setje blokjes vervangen. Om onderweg eventueel beschadigde remslange-
tjes te kunnen repareren, hebben we een kitje met reserve slangen, nippels en 
een flacon remvloeistof in de fietstas. Reparatie van een remslangetje is eenvou-
diger dan die van een bowdenkabel bij een mechanische rem. We hebben het 
reparatiesetje slechts één keer nodig gehad in alle jaren.

En dan nog de Son naafdynamo. Deze vakantie hadden we voor het eerst een iPad 
meegenomen. Om de accu van de iPad (mini) onderweg op te laden m.b.v. deze 
dynamo, heb ik op één van onze fietsen een “The Plug” gemonteerd. De bestaande 
expander bovenin de vorkbuis heb ik er uitgeboord, en een nieuwe expander met 
een “kabelgootje” er in gezet. Het zichtbare deel van The Plug bestaat uit een USB 
aansluiting boven op de expander. Door het kabelgootje loopt een draadje naar 
de elektronica die veilig in de vorkbuis is opgesloten. Diefstal of beschadiging is 
nagenoeg uitgesloten. Wanneer je sneller rijdt dan 17 Km/h, hoor je “pling” uit 
de stuurtas, als teken dat de iPad wordt opgeladen. Het opladen gaat minder snel 
dan met de bijgeleverde Apple lichtnet adapter. De Apple lightning cable “ziet” dat 
de The Plug niet een origineel Apple oplaadapparaat is. Overigens is in het Franse 
heuvellandschap met een snelheid van 17 Km/h rijden geen sinecure, met 130 Kg 
aan totale massa!

Navigeren deden we op de Michelin 1:200.000 kaarten. Onderweg riepen we op 
niet-bewegwijzerde kruispunten nog wel eens de hulp van Google Maps in. Onze 
iPad is uitgerust met een 3G/4G voorziening. De 3G dekkingsgraad in Frankrijk 
aanzienlijk minder dan die we in Nederland gewend zijn (100%?). Onderweg heb 
ik toch maar een navigatie-app met een kaarten database geïnstalleerd, om niet 
alleen van 3G afhankelijk te zijn. 
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Kamperen
Onze Nallo 3 GT tent van 
Hillenberg valt een beetje 
tegen. Onze vorige Birdland 
tent beviel beter, maar na 
jaren trouwe dienst was dat 
model niet meer leverbaar. 
Het voordeel van de Birdland 
is, dat bij regen of condens, 
het water niet vanaf het doek 
meteen via “de deur” op 
de fotoprint loopt. Ook van 
andere Nallo-3-bewoners ver-
namen we onderweg dezelfde 
klachten. Zolang de deur dicht 

is, is de tent goed waterdicht. De Nallo is overigens ruim genoeg om in te slapen 
en de bagage binnen op te bergen. Daarnaast is deze tent zeer snel en gemakke-
lijk op te zetten, en weegt (droog) slechts 3 Kg. 

Om de dagelijkse maaltijden te kunnen bereiden nemen we onze “allesbrander” 
mee. De MSR DargonFly stookt op petroleum, dieselolie of benzine. Het liefst  
maken we gebruik van wasbenzine vanwege de reukloosheid; autobenzine stinkt 
al bij een beetje morsen. In een vliegtuig mag je geen gaspatronen meenemen, 
en gaspatronen zijn in het buitenland moeilijk verkrijgbaar. Zelfs in Frankrijk! 
Benzine is overal eenvoudig te “tanken”. Het leuke van zelf koken is dat je in de 
winkels ziet wat er in de verschillende streken gegeten wordt. En een paar weken 
uitsluitend in restaurants dineren, gaat ons al snel tegenstaan.

Om ruimte te besparen slapen maken we samen gebruik van één (Lowland) 
slaapzak. De slaapzak is vast geritst aan een hoeslaken waarin zich twee sleeves 
bevinden om de twee slaapmatjes in te schuiven. Dat hoeslaken hebben we ooit 
bij Birdland in Maarsbergen (tegenwoordig Lowland) laten voorzien van de rits 
voor de slaapzak.

In landen als Turkije, Marokko, Costa Rica en Vietnam, is kamperen niet raad-
zaam, en maakten we gebruik van hotels. Zonder de kampeeruitrusting past de 
bagage in twee tassen per fiets.

Eerdere ervaringen
Onze eerste ervaring met fietsvakanties dateert al van 20 jaar geleden. Sinds die 
tijd gaan we één of twee keer per jaar er met de (trekking)fiets op uit. Neder-
land is natuurlijk een prachtig fietsvakantieland. Er zijn veel routebeschrijvingen 
op internet te vinden (de LF routes, route.nl, fietsersbond.nl) en we hebben een 
prachtig netwerk van knooppunten. Landen die we bezocht hebben zijn: Finland, 
Ierland, Engeland, Duitsland, België, Tsjechië, Vietnam, Costa Rica, Suriname,  
Italië, Spanje Portugal, Turkije, Marokko en Griekenland (Kreta, Lesbos, 
Peloponnesos). Soms nemen we de fietsen mee in de auto (Italië, Finland). 
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Met een enkele reis per trein heen, en fietsend terug (Berlijn, Praag). Voor de 
verre bestemmingen natuurlijk per vliegtuig. Bij het boeken van een vlucht dien je  
meteen aan te geven dat je een fiets meeneemt, en er afzonderlijk voor te  
betalen.  
De service hangt erg af van de maatschappij. Naar Carcassonne vanuit Eindhoven 
met RyanAir ging echt super! 

Mochten lezers meer over onze vakantie-ervaringen willen weten, aarzel niet om 
contact met ons op te nemen, of fiets eens mee op een maandagavond.  
We vertellen er graag over. Ardy.Notenboom@gmail.com
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600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE

600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE

600 M2 FIETSPLEZIER 
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE
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Dealerschap 45 km auto's

loop eens binnen en 

vraag naar mogelijkheden 
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September
1  Dennis Odijk  T
2  Jelle Hoogendoorn  T
3  Henk van der Kuil  T
3  Roelie van der Blij  R
4  Lieke Hassink-Franke  T
5  Charlotte Bokhorst-Leferink  R
6  Lex Goudswaard  T
9  Ad Nieuwenhuizen  T
10  Henny Hogerhorst  T
10  Klaas Otten  T
10  Arie Vergeer  T
11  Wim van Esschoten  T
11  Thijs Jansen  T
14  Jeroen Kemerink  T
15  Theo Vernooij  T
16  Bep Hardeveld - Goedh  R
17  Henk van Leusden  T
17  René Eijk  T
18  Harry van Wijk  T
20  Ine Vermeer  T
20  Joop van Schaik  R
21  Gerrit Hardeveld  R
21  Henri Sturkenboom  T
22  Tanneke Brouwer Popkens  R
23  Laurens Gijsbers  T
23  Greet Diks - Bouwman  R
24  Jelleke de Vries  T

24  Rob Grift  T
24  Jos Adamzek  T
25  Ron Herman  T
26  Wim van der Schaft  T
30  Marcel Diepstraten  T

Oktober
1 Willy Thijssen-van Riet  R
1  Jan Goes  R
2  Michael Pullens  T
3  Ineke van Wijk  R
7  Michiel Dissel  T
7  Arjan Rademaker  T
10  Klaris Wallenburg  R
12  Brigitte van Barneveld  T
12  Bruno van Veldhuizen  T
13  Erik Schermer  T
13  Fernand van Drenth  T
14  Frank van Ierland  T
15  Tim Sullivan  T
17  Riek Beldman  R
18  Jeanne van Buren-Schuurman  R
18  Nelleke Wallenburg  R
25  Kees van der Sloot  T
26  Jan van de Kraak  T
26  Pim Linschooten  T
30  Bep de Klein  R
30  Elise Winkel  T

Verjaardagen

Nieuwe Leden
Vincent Mocking  (30.12.1967) T
Jeanet Jol  (24.07.1945) R
Maurice Langenkamp  (10.08.1994) T
Edwin Groenenwold  (21.06.1971) T
Johan Verdoold  (04.05.1976) T
Wim van Giezen  (26.03.1927) R
Mike Gattas  (01.01.1984) T
Damian Murhy  (08.01.1961) T

Leden opgezegd
Jetske Goudswaard
Wim van Bentum
Michiel Dissel

Totaal Aantal Actieve leden 343
Aantal Toer leden 267
Aantal Recreant leden 76

Ledenmutaties t/m 30 augustus


