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Bericht van de voorzitter
Zou het klimaat nu echt veranderd zijn? In mijn vorige bericht sprak ik de hoop uit dat
we een mooie september zouden hebben voor slotrit, BBQ en Krommerijntoertocht.
Inmiddels hebben we oktober achter de rug en zit ik in een soort voorjaarszonnetje
dit voorwoord te schrijven met een thermometer op 18 graden! Het mooie weer heeft
in ieder geval geholpen om een goede opkomst te krijgen voor de Krommerijntoertocht. Een mooi bedrag voor het Hospice en als extra beloning de mededeling van
de NTFU dat de tocht zo goed was georganiseerd dat we volgend jaar drie sterren
krijgen. Hulde aan de organisatie en iedereen die heeft meegeholpen.
Verder wat berichten uit het bestuur. Het bestuur heeft de afgelopen vergadering
bezoek gehad van de nieuwe wethouder sport, Kees van Dalen. Hij had aangegeven
de sportverenigingen te willen leren kennen, dus hebben wij hem uitgenodigd eens
langs te komen. Voor hem is het belangrijk dat sportverenigingen zichzelf kunnen redden en daarbij in ieder geval geen last en liever steun van de gemeente ervaren. Zijn
conclusie was dat wij onze zaken zelf goed hadden geregeld. Verder hebben we afgesproken over twee onderwerpen verder te spreken: het eerste is de samenwerking
tussen de recreanten en de gemeente voor het stimuleren van sportbeoefening ouderen. Het tweede onderwerp is het clubhuis na het einde van de huurperiode en vooral
het voorkomen dat we ineens met een exorbitante huurverhoging worden geconfronteerd. Geen idee waar dit toe gaat leiden, maar het kan nooit kwaad hierover tijdig in
gesprek te gaan. En volgend jaar wil hij ook eens meefietsen om met eigen ogen te
zien wat toerfietsen voor een mooie sport is.
Verder heeft de gemeente aangekondigd scherper te willen gaan letten op drankgebruik en -misbruik in sportkantines omdat de gemeente nu verantwoordelijk is
geworden voor de uitvoering van de Drank- en horecawet. Het tegengaan van drinken
in de achttien hoeft bij ons niet zo’n probleem te zijn. Maar ook wil de gemeente
tijdens onverwachte bezoeken controleren of we ons papierwerk in orde hebben (er
zou bijvoorbeeld iets over drankbeleid in het huishoudelijk reglement moeten). De
sportverenigingen met kantines hebben gezamenlijk aan de gemeente voorgesteld
een convenant over het drankbeleid te sluiten. En veder de mogelijkheid te krijgen
zelf met de gemeente het papierwerk door te nemen om te voorkomen dat we bij
zo’n onverwachte controle hiervoor een boete zouden krijgen, zelf al is er bij ons geen
achttien min lid in de buurt. Ik denk dat het met een beetje aangepast papierwerk
voor ons verder wel los zal lopen. Je kunt de controle maar beter voor zijn.
Dan liever de blik vooruit naar leukere zaken. Inmiddels nadert het komende lustrumjaar. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Een feestcommissie van toerleden en
recreanten is samen aan de slag met een lustrumprogramma. De meeste toerleden
hebben een kledingpakket besteld zodat ze volgend jaar in nieuw tenue aan kunnen
treden. De recreanten zijn druk in onderhandeling met een mogelijke sponsor om er
volgend jaar ook pico bello uit te zien. En de meerdaagse tochten voor volgend jaar
staan al behoorlijk in de grondverf. Het belooft een mooie 7e lustrum te worden.
Gegroet allemaal,
De voorzitter
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Van de toercommissie
Nadat we in het vorige clubblad al konden melden dat Wibo en Hennie wederom
een clubweekend gaan organiseren te Vianden, Luxemburg in juni, is er ook alweer
een team aan het werk om een standplaats-week op te tuigen voor augustus, dit
keer in Morzine in de Alpen. Elders in dit nummer vind je er informatie over.
Prachtig dat we zoveel leden hebben die hun schouders onder onze activiteiten zetten en/of nieuwe initiatieven nemen. Ondertussen denkt de toercommissie na over
de rest van het programma voor het volgende seizoen. Heb jij ideeën die je op de
kalender wilt zien of wilt organiseren, laat het ons dan weten.
Het winterfietsen is ook goed op gang gekomen, geholpen door een mooie nazomer. Met de mountainbike vertrekken we zondags om half negen en met de racefiets om half tien in twee flinke groepen, waarbij soepeltjes de toerleiding wordt
georganiseerd. Desondanks blijven we geïnteresseerd in nieuwe toerleiders. Het
gebrek er aan is ook in het afgelopen zomerseizoen eigenlijk prima opgevangen,
maar toch zien we liever dat de toerleiding op voorhand geregeld is. Meld je s.v.p.
aan bij de toercommissie voor het komende seizoen, ook als je nog twijfelt.
Doordeweeks wordt er verder hardgelopen op dinsdagavond en is er de koffierit op
woensdagmorgen.
En zo blijven we fit en zorgen we er voor dat dat mooie, zorgvuldig aangemeten
nieuwe WTC-tenue straks in de lente nog steeds als gegoten zit!
Namens de toercommissie, w
Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans,
Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen

Verslagen recreanten
Als jullie dit clubblad ontvangen, zit het fietsseizoen er helaas weer op. Hoewel het
een warme zomer was, hebben we toch een aantal vrijdagen regen gehad. Graag
willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie inzet om ook het afgelopen fietsseizoen
weer gezellig te maken.
We gaan nu op voor het winterseizoen. De eerste vergadering is op 14 november,
aanvang 14.00 uur, want aansluitend gaan we lekker eten in De Wiese in Schalkwijk
(georganiseerd door Alie en Greet). De recreantencommissie werkt inmiddels een
voorstel uit voor de midweek in mei volgend jaar. Dat wordt in deze vergadering aan
jullie voorgelegd.
Op zaterdag 15 november vindt de grote schoonmaak plaats. Graag aan Riet of Elly
opgeven als je mee wilt helpen! Ook kijken we vooruit naar onze kerstviering, na de
vergadering op 12 december, die eveneens om 14.00 uur zal beginnen. We rekenen
op jullie komst!! Groet, Riet en Elly
Vrijdagmiddag 29 augustus Het was alweer de laatste vrijdag van augustus. Totaal
waren 28 recreanten aanwezig. 12 daarvan fietsten met Cor van Buren een “rondje
Houten”, met een stop bij de Golfbaan langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
De overige 16 fietsten o.l.v. Kitty en An richting Vreeswijk. Het weer was goed; geen
zon maar ook geen regen. We vertrokken vanaf het clubhuis, langs het kanaal naar
Nieuwegein waar we onze eerste stop hadden. Vandaar gingen we verder naar de
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Nedereindseweg, langs de skipiste en de recreatieplas naar IJsselstein waar we uit
kwamen bij de IJssel. Het was daar mooi fietsen en we genoten erg van de mooie
tuinen. De tocht ging verder nu naar Vreeswijk waar we op het terras koffie dronken.
(De prijzen waren wisselend dat was heel apart om mee te maken). Via de sluizen
gingen we verder door Tull en ‘t Waal naar het Elpad dat uitgebreid was met een vlonderpad door het verdronken bos. Wie dat wilde kon over de vlonders lopen of kiezen
om het Elpad gewoon af te fietsen, het was voor de eerste keer heel bijzonder om
daar te zijn. Daarna gingen we via Schalkwijk naar het clubhuis terug waar Coby ons
opwachtte om te trakteren want ze was jarig geweest. Kitty en An
Zondag 31 augustus Op deze zondagochtend vertrokken met goed fietsweer met
14 recreanten o.l.v. Herman en Joop richting Utrecht. In de kantine van sportclub
Hercules een gezellig kopje koffie en daarna via Tuindorp Oost, Blauwcapel en De Bilt
terug naar het clubhuis, waar we nog gezellig een drankje dronken met elkaar. Elly
Vrijdagmiddag 5 september Het is prachtig fietsweer, met 24 personen vertrokken An
en Janny naar Doorn. Via de achterdijk naar Werkhoven, Leemkolkweg, Langbroekerwetering, Gooijerdijk, naar Restaurant Sandenburg, waar wij hartelijk welkom waren.
Naar Doorn, en door de bossen van Doorn, even een stop op de hei van Driebergen.
Wil zei bij het clubhuis: “ik wil de hei zien”, toen dacht ik: “daar op de hei van Driebergen stoppen wij even”. Ze vonden het allemaal een mooi plekje. Bij Odijk stonden de
mooiste Paddenstoelen Rood met Witte stippen...... nee geen kabouter spillebeen te
zien, jammer. Terug bij het clubhuis werden wij bedankt voor de mooie route. Gezellig
nog wat met elkaar drinken, en met 40 km op de teller was het een Top fietsmiddag.
Hartelijke Groet An en Janny
Joop en Elly vertrokken met 17 personen over de Schalkwijkse Brug en via de
Tetwijkseweg en Groene Weg naar de Lekdijk Bij Tull en ’t Waal weer naar beneden
en een stop bij het Rustpunt aan de Waalseweg. Heerlijk daar buiten met zicht op de
aparte 8 biggetjes die aan het drinken waren bij de zeug.

[foto biggetjes]

.
Via de Beatrixsluis en Plettenburg richting Laagraven en via de Utrechtseweg terug
naar het clubhuis , met ruim 30 kilometer op de teller. Joop en Elly
Dagrit op vrijdag 12 september Na een maand regen, hebben we nu heerlijk (na)
zomersweer. Met 19 mensen fietsen we naar de brug van Nieuwegein, we volgen
een stukje het Merwedekanaal en bij de eerste brug gaan we aan de overkant op het
fietspad rijden. Even een stop in het zonnetje op het grasveld in het park en door naar
Lopikerkapel waar we al verwacht worden bij de Roode Leeuw. Op het terras met de
mooie bloementuin drinken we onze koffie of thee. De meesten hadden moeite om op
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te staan om verder te gaan. Daarna vervolgen we het smalle fietspad naar Lopik, hier
slaan we rechtsaf richting Oudewater. Bij knooppunt 54 wacht ons een verrassing:
een boer in ruste, Gert Lieshout heeft een tentoonstelling van alle boerenbenodigdheden, ook rijtuigen en op zolder honderden schilderijen door hem zelf geschilderd.
Daar mogen we ons brood opeten en hij voorziet ons van thee en koffie. In huis heeft
hij meer de huishoudelijke zaken tentoongesteld en een kamer met baby- en kinderkleren. Heel verrassend allemaal. Als we alles hebben gezien rijden we via Benschop
naar IJsselstein. Daar zoeken we de weg naar de skipiste bij de Nedereindseplas.
Eigenlijk zijn ze nog niet open maar omdat die avond de kick of is, mogen we toch
wat drinken op het terras. Nu nog het laatste gedeelte van de tocht: via het Meikeverpad rijden we buitenom naar het fietspad met de Heycoproute. Zo bereiken we het
Sluisje waar we met een ijsje nog even nagenieten van de zon. Om 17 uur komen we
in het clubhuis aan. Cathy en Willeke
Vrijdagmiddag 12 september Met nog 16 recreanten vertrokken Riet en Elly voor
de middagrit naar Cothen. Sinds lange tijd weer eens bij de Forellenvijver wat gedronken en via de boomgaard naar de Trechtweg. Heerlijk weer en zeer tevreden keerden
we met 30 km op de teller terug in het clubhuis.
Vrijdagmiddag 19 september Het was vrijdagmiddag één uur en veel recreanten stonden klaar om met ons mee te fietsen (opkomst totaal 36). Het was lekker
fietsweer niet te warm en niet te koud. De lange route ging met 24 personen via de
Binnenweg richting Vuurtoren over de brug naar Schalkwijk en over het spoor meteen
linksaf de Tetwijkseweg op en zo doorfietsend naar het nieuwe waterlinie gebied ‘Werk
aan de Groeneweg’ waar we onze eerste stop hadden. Vandaar over de Lekdijk naar
de pont langs de tennisvelden onder het viaduct door naar Culemborg langs het station waar de scholen net uit het waren. Daar was het wel erg druk, we moesten ogen
en oren van voor en achter hebben. Verder op fietsten we door een heel rustig gebied
langs weilanden waar nog heel veel koeien buiten in grote groepen liepen te grazen.
We kwamen uit bij “ grandcafe de Blusser” in Beusichem daar stonden de tafels en
stoelen buiten al klaar met bordje gereserveerd er op, heel goed verzorgd. Na onze
stop zijn we weer huiswaarts gefietst over het Beusichemse Veer via ’t Goy naar het
clubhuis waar “ Coby Sloten “ ons al op zat te wachten om te trakteren op een lekkere
hartige hap. Janny en An
Met 18 personen vertrokken Riet en Elly voor de korte route naar Nieuwegein, via
het Houtense Bos, over de Nieuwegeinse brug naar fort Jutphaas en via de Herenweg
en park Oudegein naar Jack’s Grillhouse voor onze koffiestop. Vandaar weer aan de
andere kant van park Oudegein terug naar het clubhuis.
Zondagochtend 21 september: herfstrit De jaarlijkse rit tegelijk met de toerleden en
daarna een gezellige barbecue. Het was mooi weer, met wel wat wind. We vertrokken
met 16 recreanten en fietsten via ’t Goy richting Cothen, waar we de Provinciale weg
overstaken naar de Langbroekerwetering. Bij de Oude Koestal dronken we gezellig een
kopje koffie, waarna we via Beverweerd weer terug fietsten naar het clubhuis, waarna
we genoten van de goed verzorgde barbecue. De tourleden hebben gezorgd voor de
aankleding, het vlees en dergelijke en enkele dames van de recreanten voor de salades. Helaas moesten enkele recreanten afhaken i.v.m. een ander feestje. Riet en Elly
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Vrijdagmiddag 26 september Ondanks de slechte weersvoorspelling waren nog 26
recreanten naar het clubhuis gekomen. Het was dubben zullen we wel of zullen we
niet. Het miezerde een beetje, maar toch maar gegaan. Riet en Elly zouden voor de
korte route (met 13) naar de Biltse Hoek gaan, maar bij Mereveld begon het al stevig
te regenen. Daarom maar naar Bunnik (stop bij het Wapen). Daarna was het even
droog en besloten we via Werkhoven en de Achterdijk terug te fietsen. Met toch nog
25 km op de teller kwamen we bij het clubhuis. De bui aan het einde wisten we voor
een groot deel te vermijden, zodat het alleen de laatste km nog wat regende.
Voor de lange route vertrokken Gerry en Gerda met 13 recreanten, met de bestemming Hagestein. Het werd een fiasco want we zijn niet ver gekomen. Bij de Groeneweg toch maar besloten om terug te gaan. Eerst was het nog de bedoeling om naar
de Linielanding te fietsen maar toch maar terug naar Houten. Toen we in Houten kwamen was het weer redelijk. We zijn via de Houtense Wetering verder gefietst. Er werd
gegokt waar we wat zouden gaan drinken. Het is de Colonie geworden en daarna vlug
terug naar het clubhuis. We hadden toch nog 25 km gefietst. Gerda en Gerry
Ride for the Hospice op zaterdag 27 september Rond 11.00 uur waren 16 recreanten aanwezig die deze tocht van 40 km mee fietsen. Prima uitgezet door een aantal
leden en prachtig weer! Bij Fort Honswijk was een stop ingelast, waar koffie enz. kon
worden gedronken en waar we gebruik maakten van de rondleiding. Heel interessant!.
Daarna via de Lekdijk verder gefietst. Via de Schalkwijkse brug terug naar Houten.
Daar liep de route verder langs het Amsterdam Rijnkanaal. We lasten nog een pauze
in bij het Rustpunt aan de Veerwagenweg. Heerlijk in de zon gezellig een drankje.
Daarna via het Houtense Bos terug naar het clubhuis voor een drankje. De organisatoren: heel hartelijk bedankt. Het was een mooie tocht! Riet en Elly
Vrijdagmiddag 3 oktober Op deze zonnige middag waren 38 recreanten aanwezig,
die precies verdeeld over 2 groepen 19/19 fietsten. De korte route o.l.v. Joop en Wim
richting IJsselstein. Helaas kon op de markt geen koffie worden gedronken, zodat
besloten werd de stop te houden bij Jack’s Grillhouse in Park Oudegein. Daarna door
naar IJsselstein. Joop en Wim moesten de route iets veranderen om het centrum te
mijden. Het was erg druk. Veel verkeer en de scholen gingen net uit, zodat we vaak
voor stoplichten enz. moesten stoppen. Daar verliep verder prima. Langs het Merwedekanaal en het Anthonius Ziekenhuis enz. via de Blauwe Brug en de Nieuwegeinse
Brug terug naar het clubhuis, waar we met bijna 35 km op de teller om half vijf weer
terug waren bij het clubhuis.
Vol goede moed en met de zon aan de hemel begonnen ook de deelnemers aan de
lange route aan de tocht die vorige week een fiasco was geworden. Volgens ons kon
het niet beter. Via de Tetwijkseweg in Schalkwijk naar de pont en oversteken naar
Culemborg. Langs de Lek gefietst met z’n mooie uiterwaarden en in de gezellige
Theetuin van Neeltje koffie, thee of iets anders gedronken. Daarna richting Vianen via
de dijk richting Nieuwegein. Tot onze spijt was de ijswinkel al gesloten. Daarna terug
naar het clubhuis. We hadden 45 km. gefietst. Het was een fantastische fietsmiddag
mede dankzij het mooie weer. Gerda en Gerry
Dagtocht vrijdag 10 oktober “pannenkoekenrit” Vrijdag 10 oktober de dag zit er
bijna op, al fietsend na Rijnauwen draaien we rechts de provinciale weg op naar ons
thuishonk, passerende een kleine jongen op zijn fiets, helmpje op. Naast zijn vader,
Wielertoerclub Houten ’80

6

hoorde ik hem vragen “zijn dat allemaal mensen die uit kantoor komen” ? In mijn spontane reactie riep ik “Nee, wij hebben pannenkoeken gegeten” waarop de vader meteen reageerde met een juichend “WIJ OOK” en met mijn duim omhoog “SUPER” Dit
tekenend voor deze kleurrijke dag die ook wij hadden. An Koot wat jammer dat je er
niet bij was, want dit was jou cadeau aan ons, geveld door een akelig virusje of zo kon
jij niet mee. De prachtige tocht met de heerlijke pannenkoeken, hartelijk dank, zo ook
aan Jannie en Gerrie. Zij fietsten ons voor, en zij hebben het goed gedaan en ik weet
An hoe enthousiast jij bent ons door deze omgeving te loodsen, je kent het daar goed.
Een prachtige tocht. Met 2 ploegjes (totaal 22 recreanten) vertrokken we van het clubhuis richting de Bilt, langs Rijnauwen, achter Bunnik door, fietsten we over de spiraal
brug richting de koffie, met een warme ontvangst bij de Witte Zwaan en zij hadden er
bij wijze van koekje een heerlijk stukje eigen gemaakte cake met kokos bij,  lekker op
het terras buiten. Wij vervolgen onze route en gaan naar Groenekan. Weliswaar zie
ik voor het eerst een reiger met een visje in zijn bek, moment suprême, ja, je ziet ze
wel altijd zo roerloos staan met hun starende blik. Ook zag ik 4 eenden zitten op een
stok die dwars over de sloot lag, opmerkelijk, wat een koddig gezicht, zeker nooit kip
geweest grapt iemand. En met die warme herfstzon op mijn rug en de prachtige natuur
van de molenpolder, die al kleurt zoals dat past bij ons najaar, is dit echt genieten. En
zo komen wij aan in Maarseveen bij de pannenkoekenbakker, en landen massaal op
het terras, met een warm welkom bestellen wij een drankje. Binnen is de tafel voor ons
gedekt en als het zover is kunnen we aanschuiven

Op pannenkoekengebied zijn ze daar enthousiast en verstaan zij hun vak naar ieders
tevredenheid. Je kunt er ook terecht voor lactose- en glutenvrij, ik mocht het proberen en kan het aanraden, wel van te voren laten weten, ook kreeg ik de receptuur
erbij. Voor de pannenkoekenhaters was er een uitsmijter, het kan allemaal, ook van
te voren laten weten. Twee van onze mensen kwamen met de auto, het was erg
gezellig. Terug fietsten we langs de Maarseveense plassen, de Gagelpolder, langs div.
forten richting de tennisbaan Groenekan voor nog een drankje. Vervolgens via de Bilt
en de Uithof zijn we weer op weg naar een afzakkertje op ons thuishonk, al met al
een zeer geslaagde pannenkoeken dag. Groetjes Willy Meijer
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Op vrijdagmiddag 10 oktober was er ook een fietstocht voor de korte route. Met
16 man vertrok deze groep o.l.v. Cor van Buren naar Beusichem en via Schalkwijk
waar we bij de Antonia Hoeve koffie wilden gaan drinken maar dat was gesloten dus
maar even de benen gestrekt. Toen door de Zuwe dijk naar Beusichem waar de
Pannenkoeken heerlijk waren. Rond half vijf waren we terug in het clubhuis , het was
gezellig en mooi weer. Cor van Buren
Vrijdagmiddagrit 17 oktober Om 1 uur reden we voor de lange route met 19
recreanten weg bij het clubhuis, naar de Schalkwijkse brug. Daarna rechtsaf over het
spoor, scherp linksaf de Tetwijkseweg volgend. Bij het Werk aan de Groeneweg op de
parkeerplaats even gerust en voort ging het, linksaf, de dijk op, naar rechts en dan
een heel lang eind de Lekdijk volgend, met de wind nu eens schuin van opzij en dan
weer van voren. Vlak voor het viaduct het Eikenpad op, langs de notenbomen zonder noten, maar met veel afgevallen bladeren. Rechtsaf de Waalseweg op en meteen
linksaf naar de Linielanding, voor een verdiende consumptie op het terras met het nu
al beroemde uitzicht over de weilanden richting Houten. Prima fietsweer. Na de pauze
vertrokken we weer over de Waalseweg, het Elpad en de Kaaidijk. Potverdorie, begint
het daar te miezeren en wat door te druppen. Toch maar het regenjack aan. Nu gaat
het zelfs echt regenen. We besluiten zo snel en zo direct mogelijk naar het clubhuis te
fietsen. Onderweg neemt de een na de ander afscheid om rechtstreeks naar huis te
gaan en zo komen de overblijvers ruim voor de geplande tijd in het clubhuis. De fietsers van de korte route zijn er niet. Zouden zij ook door de regen zijn overvallen en
ergens schuilen? Welnee, na een kwartier komen zij vrijwel droog aangefietst. Regen
gehad? Welnee, een paar druppeltjes, dat is alles. We drinken een glaasje op de bofferds en gaan dan opgedroogd ieder haars/zijns weegs. Volgende week de laatste
middagrit van dit seizoen, KOMT ALLEN Andrea
De korte groep met 20 fietsers is heerlijk gaan fietsen eerst door het Houtense
bos en daarna door de Marsdijk waar het een klein beetje begon te regenen. Onder
bij het spoorviaduct even onze regenkleding aan gedaan. Maar toen we weer verder
zijn gegaan was het al weer droog en is de zon weer onze reisgezel. We fietsten door
naar de parkeerplaats bij het Krommerijnbad, waar alle regen kleding weer uit is
gedaan. Na een kleine pauze door naar onze stop voor de koffie of thee en dat is de
Biltse Hoek, waar we wel binnen moeten want ook daar had het geregend en is op het
terras alles nat. Na een fijne pauze gaan we weer starten en rijden we door langs de
snelweg en gaan de Schotteldoeksedijk op. En rustig met de zon in de rug fietsend
naar Amelisweerd voor een korte rustpauze. Dan zien we nog een pas getrouwd paar
dat daar foto’s aan het nemen is. Wij blijven rustig even wachten tot ze klaar zijn?
Althans dat dachten wij maar wij konden toch door. Langs het restaurant van Vroeg
naar Houten door het bos weer naar ons clubhuis waar de andere groep al thuis blijkt
te zijn en heerlijk aan de drank. Wij sluiten even aan en met 30 km op de teller hebben we weer een leuke fietsmiddag gehad ondanks het kleine buitje. Riet
Vrijdagmiddag 24 oktober Na veel regen in de morgen zijn er toch nog 13 leden
bij het clubhuis en zij willen wel wat fietsen. Ria en Riet zijn met 7 fietsers op weg
gegaan naar Cothen. Met wat wind voor die soms met vlagen erg hard is zijn we toch
door Werkhoven gegaan op weg naar de koffie. Bij het Oude Raedthuis zijn we vrienWielertoerclub Houten ’80
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Het is weer tijd voor Geschenken!
Wij hebben een groot assortiment
wijnen maar ook bijzondere cognacs,
whisky’s, bieren en onze Houtense
Neuten allen verkrijgbaar in mooie
kadoverpakkingen!
In december hebben wij extra
proeverijen om uw wijnen voor Kerst
en Oud & Nieuw te selecteren. Onze
proeverijen zijn:
6 & 7 december
20 & 21 december
Vrijdag van 16- 20 uur en zaterdag
van 12 - 17 uur.

Gratis Bezorging!
5 EURO

Geen gesjouw met dozen! Gratis
bezorging vanaf 6 flessen, in Houten
op een door u gewenst moment.
Onze webshop werkt heel simpel.
Binnen een paar stappen heeft u uw
wijnen besteld.

www.vandort-wijnspecialist.nl
Bestel uw wijn online: snel & simpel
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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delijk verwelkomd en ze vroegen of we wilden uitrusten, maar we wilden ook wel wat
drinken! Iedereen heeft zijn of haar voorkeur (warme chocolademelk en ook thee)
doorgegeven en met het bekende ijsje heerlijk genoten. Na een gezellige pauze zijn
we weer op weg gegaan naar het clubhuis. Maar nu door het ‘t Goy en de wind ging
met ons mee soms opzij en ook wel schuin voor (heel raar maar waar) hoe de wind
gaat is voor ons een raadsel en niet te begrijpen. Bij de koelcel in ’t Goy hebben we
nog een korte pauze gehouden waar Joke nog een keer rond kwam met de traktatie van Riek Beltman. Hierna door naar het clubhuis waar we op de laatste honderd
meter nog wat motregen kregen maar al met al zijn we allen blij dat we toch zijn
gaan fietsen met 25 km toch nog een goed resultaat. Ria en Riet
Er waren nog 6 personen die toch wel de lange route wilden fietsen. We vertrokken richting Doorn, naar Odijk, waar de mooie rode met witte stippen paddenstoelen
nog stonden. In de bossen was geen enkele rode met witte stippen paddenstoel te
ontdekken. Wel heel veel mos, vooral op de boomstronken het waren net kleine schilderijtjes. Je kon ook goed rondkijken, het was zo stil in het bos. Bij de Notabele wat
gedronken, met een kortere versie naar de Gooijerdijk, Werkhoven, waar het op de
Achterdijk toch weer begon te regenen. Maar toch voor de laatste vrijdagmiddagtocht
van de lange route lekker 35 km gefietst. In het clubhuis nog even met elkaar wat
drinken. Hartelijke Groeten Riek en Janny
Vrijdagmiddag 31 oktober Onze laatste fietsrit van dit seizoen!
Het is een prachtige dag en 38 recreanten
waren naar het clubhuis gekomen om te fietsen. We vertrokken in 3 groepen voor
dezelfde route naar Hoenderdaal. Via Beverweerd en Langbroeker Wetering naar Driebergen en via het fietspad De Woerd, langs de A12 naar Odijk. Vandaar naar Bunnik
de Parallelweg en het Houtense Bos naar het clubhuis. Daar stonden nog een vijftal
recreanten voor een gezellige nazit met z’n allen onder het genot van een hapje en
een drankje, voorbereid door Ria en Gerry. Het was een top-middag. Elly

Wielertoerclub Houten ’80
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Agenda recreanten winterseizoen 2014/2015
14 november 2014: 1e vergadering, aanvang 14.00 uur in het clubhuis.
Aansluitend etentje in De Wiese, Schalkwijk om 17.30 uur.
Opgeven bij Alie of Greet.
15 november 2014: Grote schoonmaak clubhuis. 9.00 uur. Graag deelname opgeven
bij Riet v. Bijlevelt of Elly Kemper
12 december 2014: 2e vergadering, aanvang 14.00 uur in het clubhuis.
Aansluitend kerstetentje in het clubhuis.
9 januari 2015:

3e vergadering, aanvang 13.00 uur in het clubhuis

13 februari 2015:

4e vergadering, aanvang 13.00 uur in het clubhuis

6 maart 2015:

Start van het nieuwe fietsseizoen

Pasavonden nieuwe clubkleding
Met ingang van het nieuwe seizoen rijden wij in de nieuwe WTC clubkleding, die
begin maart 2015 zal worden uitgeleverd. De nieuwe kleding wordt geleverd door
Vermarc in een dames- en herenlijn. Het WTC
ontwerpteam is bijna klaar met het ontwerp van
de nieuwe kleding.
De hoofdkleuren blijven zwart, rood en wit. De
onderkant van het shirt wordt, op verzoek, iets
meer zwart in verband met de besmettelijkheid
bij spatwater. Suggesties van de leden gaven de
wenselijkheid aan van een betere kwaliteit kleding tegen een iets hogere prijs. Voor de zomeroutfit hebben we gekozen voor de Sportline
klasse, dat is een betere kwaliteit dan de huidige
kleding. Het shirt korte mouw is van Michron ademend materiaal en de broek is
Lycra met flat lock afwerking. Het shirt lange mouw is van Windtex sneldrogend
waterdicht en ademend materiaal, ook dit is een betere kwaliteit dan het huidige
shirt lange mouw. Voor de zemen in de broeken hebben
we gekozen voor de nieuwe Long Distance zeem. De LD
zeem lijkt veel op de Assos zeem, waar velen van ons
goede ervaringen mee hebben.
Alle toerleden werden uitgenodigd om de nieuwe kleding (uiteraard nog niet in de nieuwe kleuren) te komen
passen op de 4 pasavonden in het clubhuis van 27
oktober t/m 30 oktober 2014. Op de pasavond vulde je
2 bestellijsten in met de door jou gewenste artikelen;
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één voor jezelf, de andere gaat voor de WTC
administratie.
Er wordt een kledingpakket voor € 95,00 aangeboden aan de leden,
bestaande uit:
• 1 shirt met
korte mouw + 1
shirt met lange
mouw + 1 korte
broek of
• 2 shirts met korte mouw + 1 korte broek.
Deze aanbieding gold alleen tijdens de pasavonden,
daarna betaal je de normale prijs per kledingstuk!!
Op 3 november 2014 is de complete bestelling verzonden naar Vermarc en is de productie begonnen.

De kledingcommissie

Diekirch-Valkenswaard
Iedereen weet dat Brabantse nachten lang zijn. Minder bekend is dat ook de toertochten die daar worden georganiseerd, erg lang kunnen duren. Eén van die tochten heet
Diekirch-Valkenswaard, een monstertocht van 260 kilometer, die ieder jaar op de laatste zaterdag van augustus wordt gereden. Jeroen Piket deed er vorig jaar melding van
op onze website. Dit jaar werd ik overgehaald door twee geboren en getogen Valkenswaarders om de 36e editie van de tocht te fietsen. En het was kei-leuk!
Op vrijdagmiddag, de dag voor de koers, worden de deelnemers officieel onthaald
tijdens een gemoedelijke receptie. Je betaalt er 1 keer een euro voor een glas, dat je
vervolgens onbeperkt kunnen laten voltappen. Met zulke voorwaarden zit de sfeer er al
snel in. Jeroen was er ook; hij zou de tocht met een paar man, waaronder zijn broer,
voor de tweede keer gaan rijden. Ook Hans Schoolderman heeft de tocht uitgereden,
maar dan als chauffeur/verzorger van onze groep. Volgend jaar zit hij ook op de fiets,
zo heeft hij al beloofd.
Iets meer dan 1000 deelnemers aan de start in Diekirch, stipt om 7 uur ‘s ochtends. Er
wordt gebruik gemaakt van een uitgekiend scan-systeem. Diekirch ligt vlakbij Vianden,
dus in een inmiddels bij veel WTC-ers bekend terrein. Glooiend landschap met mistflarden en een opkomende zon, een fraaier beeld is nauwelijks denkbaar!
De route gaat door Luxemburg, Duitsland, België en Nederland, met stukjes Eifel en
Ardennen. Eerst was ik nog zo naïef te denken dat als compensatie voor de lange
afstand de klimmetjes zoveel mogelijk uit het parcours waren gehaald. Maar dat bleek
ijdele hoop. Kuitenbijters als de Thommerberg en de Hallembaye, die makkelijk kunnen wedijveren met de Redoute en de Wanne, maar ook de kasseiwegen in Stavelot
Wielertoerclub Houten ’80
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bleven me niet bespaard. De 5 verzorgingsposten op het parcours waren efficiënt en
goed georganiseerd, en ook daar beleefden we de sfeer van Brabantse gezelligheid.
Door de ideale temperatuur en de wind in de rug was het lekker doorstoempen, vooral
de laatste 120 kilometers, die voornamelijk vlak waren. Zelfs de hoosbui op 20 kilometer van de meet mocht de pret niet drukken. De aankomst in Valkenswaard is een
evenement op zichzelf. Al vele kilometers voor de streep staat enthousiast zwaaiend
publiek aan de kant. De laatste kilometer op weg naar het centrum werden mijn 2
fietsmaten en ik naar de finish begeleid door een motorrijder van de organisatie.
Aankomst op de Markt met rijen-dik publiek, met z’n drieën onder de finishboog door,
gevolgd door een warm onthaal op het ere-podium met een echte Brabantse spreekstalmeester. En daarna komt nog het grootste eerbetoon:

onder groot applaus mag je café Old Dutch
binnenfietsen!

Een mooie belevenis, die wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar is. Het viel mij
onderweg op dat het peloton voornamelijk werd bevolkt door renners van Brabantse
toerclubs. Zullen wij als WTC-ers in 2015 ons nieuwe tenue ook eens laten zien tussen
Diekirch en Valkenswaard?
Bert de Koning
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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

Wielertoerclub Houten ’80
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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
Wielertoerclub Houten ’80
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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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Inschrijving Vianden club-weekend
12-14 juni 2015
We hopen in juni 2015 jullie een mooi fietsweekend aan te kunnen bieden. Voor de 3e
keer reizen we nu af naar Vianden in het land Luxemburg.
Vianden is een karakteristiek, authentiek en historisch dorp in het Noordoosten van
Luxemburg, vlak aan de grens met Duitsland en wordt doorkruist door de rivier de
Our. Vanaf het geheel gerestaureerde middeleeuwse kasteel, welke boven het dorp
is gelegen, heb je een prachtig uitzicht over Vianden en de Our. Het ligt ongeveer 310
km van Houten en is in 3,5 uur bereikbaar met de auto.
Het totaal aantal inwoners van het land Luxemburg bedraagt slechts 509.074 (2012).
Het internationale voorkiesnummer is +352 en er zijn geen netnummers. Volgens
de Luxemburgse grondwet is het Luxemburgs de officiële taal, en bestaan daarnaast
Frans en Duits als 2e en 3e taal.
De succesvolste sport in Luxemburg is…. wielrennen. Zo won er maar liefst 5x een
Luxemburger de Tour de France: François Faber in 1909, Nicolas Frantz in 1927 en
1928, Charly Gaul in 1958 en Andy Schleck in 2010. Zo wordt er ook in 2015 weer de
79e Skoda- Tour de Luxembourg 2015 gereden. Deze zal plaats vinden van 4 – 7 juni
2015 http://www.wvcycling.com/en/race/105//2015/ in de week voorafgaand aan ons
club-weekend.
Helaas hebbende eigenaren Jean en Maria Nelissen ons aangegeven te zullen stoppen met de verdere exploitatie van de Auberge du Chateau. De grote keukenbrand in
de zomer van 2014 en de wens het iets rustiger aan te willen doen hebben ze daartoe
laten besluiten. Mede op advies van Jean hebben ons laten verleiden door een lichte
opschaling van verwennerij en gaan we in 2015 naar aan de oostkant van het dorp.
http://www.hotelbv.com/nederlands/index.html
We zullen meerdere beklimmingen te verwerken krijgen, uiteenlopend van gemiddeld
5-10% met daarbij enkele pittige gedeeltes die rond de 15% uitkomen. Een daarvoor

aangepast verzet op je racefiets is daarom zeker aan te raden. Op zaterdag maken we
in totaal 2.000-2.800 hoogtemeters. De routes zullen op meerdere punten afwijken
van 2014, maar Esch sur Sure willen we zeker aandoen. Op zondagochtend een afsluitende gezamenlijke route in combinatie met een korte afstand zodat iedereen weer
ruim voor het avondeten in Houten kan zijn.
Hennie heeft vanaf zijn ziekbed na zijn heupoperatie alweer mooie fietsroutes uitgezet
voor AB, C groepen voor de vrijdagmiddag, zaterdag en zondagochtend. Mede naar
aanleiding van het succes van 2014 zullen we onder leiding van Jos Bekker weer een
2e C groep in het leven roepen. Ook heeft Fridolin van der Lecq zich aangeboden om
zijn kennis en ervaring in te zetten om de routes en navigatie verder te optimaliseren.
Het ligt in de bedoeling om te gaan rijden met een reserve toerleider per groep zodat
Wielertoerclub Houten ’80
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we altijd zijn voorzien van een back-up.
De kamerindeling bestaat uit zowel 2 persoons kamers als 4 of 5 persoons kamer de
luxe met een balkon. Deze kamers hebben echte bedden, geen slaapbanken of klapbedden, het zijn mooie nieuwe kamers met een balkon op het zuiden en mooie ruime
badkamers. Ook zijn er weer beperkt eenpersoonskamers beschikbaar. Tevens hebben
we de beschikking over een afsluitbare stalling voor onze fietsen.
Het geheel is op basis van halfpension ( 3 gangen
diner) en een uitgebreid ontbijtbuffet alsmede het
gebruik van het overdekte zwembad met water attracties en de sauna’s .
We dienen de inschrijvingen voor 1 maart 2015 bevestigd te hebben en hebben een optie genomen voor
50 personen met uitloop naar 60. Mogelijkheden tot
inschrijving en exacte prijzen zullen we later bekend
maken in clubblad en op website. We gaan uit van een
prijs die zal liggen tussen € 150-170 per persoon.
De brandstofkosten van de auto’s betalen we op basis van gelijkwaardigheid onder alle
deelnemers. Net zoals in 2013 en 2014 gaan
we met zoveel mogelijk lease auto’s met
gratis brandstof. Ook zetten we onze WTCfietsaanhanger weer in. Reken op een prijs
van ongeveer € 30-35 per persoon. Bij de
auto- en kamer-indeling houden we er zoveel
mogelijk rekening mee als je met je partner komt die ook WTC-er is. In de komende
maanden werken we de details uit. We zullen
jullie daarover informeren via het clubblad en
website. Het weekend van 8-10 mei 2015 hebben we uitgekozen als voorbereiding ter
plekke. Wil je meer weten, vraag het ons of vraag je clubgenoten naar hun ervaringen.
We hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook !
Wibo van Run
Hennie Wilkes
tove.hennie.wilkes@casema.nl
w.van.run@kpnmail.nl
Tel. + 31 6 30 07 16 72
Tel. +31 6 83 33 38 31
Inschrijving

Vanaf volgende week kun je via de website opgeven voor het club weekend.
Ga daarvoor naar “Inschrijving ritten”. Graag ontvangen we je inschrijving uiterlijk 1
februari 2015. We hebben een optie genomen voor 50 personen met uitloop naar 60.
De prijs is € 160 per persoon en we hebben beperkte mogelijkheden voor een eenpersoonskamer voor € 180. De inschrijving zal plaats vinden op volgorde van binnenkomst van betaling van € 160 of € 180 op IBAN NL43INGB0004729548 ten name van
W. van Run, Houten o.v.v. Vianden 2015.
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Uploaden van je pasfoto op de website
Er is een wijziging op de website doorgevoerd, die het mogelijk maakt dat ingelogde
toerleden hun eigen pasfoto kunnen uploaden naar de site.
Je foto komt te staan in de fotogalerij (smoelenboek) onder Toerleden – Ledenprofielen
– Fotogalerij.
Hoe werkt het?

Als je je pasfoto hebt geupload, staat je foto boven het knopje uitloggen (rechtsboven als je bent ingelogd) op de homepage. Onder je profielfoto vind je de knop ‘wijzig
profiel foto’ om je foto toe te voegen of te wijzigen. Om de foto’s van alle toerleden te
bekijken, ga je naar Toerleden – Ledenprofielen – Fotogalerij. Als je het zelf niet voor
elkaar krijgt om een foto te uploaden, stuur je de foto naar de webmaster. Hij zal de
foto laden onder jouw naam.
Hoogstwaarschijnlijk worden er volgend jaar bij het uitreiken van de nieuwe kleding
weer pasfoto’s van alle leden gemaakt. Deze foto’s worden ook geladen in de fotogalerij. Het spreekt vanzelf dat in de fotogalerij alleen pasfoto’s moeten komen, want
je moet kunnen zien welk gezicht bij welke naam hoort. De webmaster zal van tijd
tot tijd een screening op de foto’s uitvoeren om plaatjes te verwijderen, waarop de
persoon niet herkenbaar is afgebeeld. Het ‘upload-foto’ proces is gekoppeld aan een
e-mailadres/account van het toerlid. Als je samen met je partner hetzelfde e-mailadres
gebruikt, kan er dus maar 1 foto worden geladen. Dit kan worden opgelost als de
partner een eigen uniek e-mailadres heeft aangemaakt en doorgegeven aan de WTCledenadministratie.
Wat zit er nog in pijplijn?

Er wordt gewerkt aan een koppeling met de digitale presentielijst. Het idee is om een
persoonlijke “statistieken” pagina van ieder lid te maken. In de presentielijst rapportage kan je op een naam klikken om alle rit gegevens in te zien van deze persoon met
de foto erbij. Een ander punt dat we in ontwikkeling hebben, is de synchronisatie van
de ‘smoelenboek’ foto met de foto van het forum.
Webmaster

Foto’s bij artikel.
Veel leden leveren stukjes aan voor het clubblad. Wij vinden dit als redactiecommissie
heel fijn. Hierdoor wordt het blad echt een blad van ons allemaal. Wat opvalt is dat er
wel foto’s worden aangeleverd bij de teksten, maar dat deze vaak een lage resolutie
hebben. Om een foto goed tot zijn recht te laten komen in het clubblad moet deze op
een zo groot mogelijk formaat worden aangeleverd. Willen jullie hierop letten bij het
insturen?
Rina

Wielertoerclub Houten ’80
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Sluitingsrit
Zondag 21 september werd de afsluitende
Herfstrit gehouden.
De tocht ging als vanouds richting etablissement Het Leersumse Veld waar
de A, B, en C groepen elkaar weer ontmoetten bij de koffie.
Aansluitend, rond 12 uur, was er een barbecue bij het clubhuis, verzorgd door de
feestcommissie.
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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

Wielertoerclub Houten ’80
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00
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Utrecht startpunt Tour de France 2015
Inschrijving geopend Toerversie Utrecht

Voorafgaand aan de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht volgend jaar kun
jij over een deel van het parcours fietsen! Je kunt je
van 18 oktober t/m 18 juni 2015 inschrijven.
Op de Bikemotion Benelux beurs in de Utrechtse
Jaarbeurs is de inschrijving geopend voor de Officiële
Toerversie Utrecht. Op zondag 28 juni 2015 wordt er
een toertocht gereden over een deel van het parcours
van de eerste etappe Utrecht-Zeeland. Er kan inmiddels ook digitaal worden ingeschreven.
De start van de Toerversie Utrecht is tussen 07.00
en 12.00 uur met per afstand een tijdvak waarin je
kunt starten. De routes gaan naar het Groene Hart en
komen via het Leidsche Rijn terug. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 uitgepijlde routes: 35, 75, 110 en 150
km. Ongeacht de afstand ontvangen zij bij inschrijving
een speciaal ontworpen wielershirt. Toerversie Utrecht
biedt ook een speciaal programma voor bedrijventeams aan. Het inschrijfgeld bedraagt 48 euro.
Na afloop kan je bij de finish (jaarbeurs) tijdens een
after party nagenieten van je geleverde prestaties
onder het genot van een drankje en muziek.
Info:www.toerversieutrecht.nl
Goede doelen

‘Ieder kind, ziek of gezond, moet kunnen sporten’ is
de slogan van de goede doelen combinatie Jeugdsportfonds (JSF) en Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) die
aan Toerversie Utrecht verbonden is. Per deelnemer
gaat een vast bedrag naar deze combinatie van goede
doelen. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen
voor kinderen tot 18 jaar die leven in gezinnen waar
de financiële middelen ontbreken om lid te worden
van een sportvereniging. Dankzij het fonds kunnen
kinderen hun sportdroom waar maken. Het WKZ wil de
opbrengst gebruiken voor de realisatie van een kindersportcentrum. Dit bewegingscentrum richt zich vooral
op het hebben en maken van plezier met gezond
bewegen en sporten. Het even los komen van (chronisch) ziek zijn en op deze manier de eigenwaarde van
het kind verstevigen, staat daarbij centraal.De organisatie van de officiële Tour de France toertocht is in
Wielertoerclub Houten ’80
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handen van de Stichting Toerfietsevenementen Utrecht. De afgelopen 3 jaar heeft de
stichting de Classico Giro Utrecht georganiseerd; deze komt met de organisatie van de
Toerversie Utrecht te vervallen. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Verenigingen die zich inzetten voor de stichting zijn: RTC Domstad, RTC Duurstede, TT Leusden,
WTC Nieuwegein en De Fietskoerier Utrecht.
Verslag Redactie clubblad

Toertocht Kromme Rijstreek wederom een
succes
Tja, je bent een grote en trotse fietsclub en dan
wil je natuurlijk ook .... een succesvolle toertocht.
In een grijs verleden hadden we een toertocht
(De Kastelentocht) en die is wegens gebrek aan
belangstelling ten onder gegaan. Drie jaar terug
zijn we begonnen met een nieuwe toertocht
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het
Hospice. De Toertocht Kromme Rijnstreek was
geboren.
In 2011 en 2012 waren het vooral gewone fietsen die meededen, in 2013 stonden we
op de site van de NFTU en kwamen er al meer racefietsers en dit jaar was het overgrote merendeel racefietsers. En waar komen die racefietsers vandaan? Die komen uit
het hele land en vinden onze tocht op de kalender van de NTFU.
Om goed te scoren moet je zorgen voor sterren op de NTFU site. Hoe meer sterren,
hoe meer mensen er op af komen. In 2012 hadden we twee sterren, maar die zijn we
weer kwijt geraakt. Wij zeggen natuurlijk dat dat kwam door de strenge controleur
van de NTFU. Maar de werkelijkheid was iets genuanceerder. We hadden het allemaal
net iets te flodderig gedaan. In 2014 hebben we echt ons best gedaan en we gingen
weer voor twee sterren. En wat geschiedde? De controleur was wild enthousiast en gaf
ons zomaar drie sterren. Daarmee staan we in 2015 tussen de top-tochten in de NTFU
kalender. Kunnen we trots op zijn!
En hoe is het ons nou gelukt om aan de top te komen? Door vele vrijwilligers die de
tocht hebben bedacht, die de pijlen hebben uitgezet, die de posten hebben bemand,
etc. etc. Al die vrijwilligers willen we hartelijk
danken. Volgend jaar is er weer een Toertocht
Kromme Rijnstreek (op zaterdag 25 september).
Dan hebben we weer van die top-vrijwilligers
nodig. En niet onbelangrijk: mooi weer.
Het organisatie comité
Ton, Martijn, Bart, Geurt en Annemiek
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Opmerkingen
Mooie tocht, helaas was door de mist de eerste 30 km niet veel van de omgeving te zien.
Route was goed en duidelijk uitgepijld met duidelijke waarschuwingsborden wanneer men een
gevaarlijk punt naderde. Eén pijl stond wat ongelukkig voor een afslag naar rechts waarbij de
fietsers de indruk kregen het fietspad te moeten volgen. Deze opmerking bij de pauze aan de
organisatie doorgegeven en zij hebben hier meteen actie op ondernomen. Tocht voerde op
veel uiterst rustige wegen en vrij liggende fietspaden. Tocht trekt ongeveer 350 deelnemers
en dit zouden er gezien het gebodene best meer mogen worden.
Organisatie verdient met deze toch zeker 2 sterren, maar wanneer zij volgend jaar de
openings- en sluitingstijden vermelden op de routebeschrijving dan verdienen ze zeker
3 sterren.
Rubriek

Normen

Aantal "ja" vereist

Aantal "ja" behaald

Basiseis algemeen 2

2

2

Organisatie

4

2

4

Routebeschrijving

7

5

7

Veiligheid

2

1

2

Algemeen

1

1

1

Organisatie

3

2

3

Routebepijling

3

2

3

Service

3

2

3

Veiligheid

2

1

2

Algemeen

1

1

1

Organisatie

4

3

4

Routebepijling

2

1

2

Service

3

2

3

Veiligheid

1

1

1

1

1

1

Resultaat

Basisniveau

1 ster

2 sterren

3 sterren
Algemeen
Aantal 'Ja' behaald:

39

Resultaat:

	
  
	
  
Het bestuur is heel trots op de beoordeling van de NTFU van de Toertocht Kromme Rijn 2014
en bedanken hierbij ook alle betrokken vrijwilligers die de Toertocht hebben georganiseerd.
Hartelijke groet,
Rina
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Teutotocht naar Thorn
Op die middag in september lag Thorn heerlijk te
dutten in de lome nazomerzon, toen onverwacht
een dubbel peloton teutorijders (eerst C, toen B) over het plaveisel van Maaskeien het
witte stadje kwam binnendenderen en zich meester maakte van het net zo witte hotel
La Ville Blanche, recht tegenover de statige Stifter Abdijkerk. Het was gedaan met
duizend jaar rust in het dromerige stadje, waarvan de bewoners zelden in beweging
komen, behalve als er weer eens een muur gewit moet worden. Duizend jaar? Jazeker,
want het was in de elfde eeuw toen Otto de Grote, keizer van het Heilige Roomse Rijk,
het bevel gaf om aan de linkeroever van de Maas een vrouwenklooster te bouwen, een
stift waarin adellijke jongedames een onbekommerd leven konden leiden, zonder al te
veel verplichtingen behalve dan drie maal daags het gebed. Het stift werd in de loop
van de eeuwen een groot succes, de dames leefden er lang en gelukkig en zorgden
ook nog voor wat werkgelegenheid, zodat rondom de kloostertuin een heus stadje
groeide dat de naam Thorn kreeg.
Keizer Otto lag dus al tien eeuwen in zijn graf toen Thorn door de WTC Houten werd
uitverkoren tot epicentrum van de Teutotocht 2014. Traditiegetrouw vertrokken op
vrijdagochtend twee snelheidsgroepen uit Houten, onder aanvoering van toerleiders
Martin de Haan en Piet de Boer. Piet werd helaas gekweld door een verre neef van het
ebolavirus en zat dus wat koortsig en niet al te stevig op zijn fiets. Martin verkeerde
daarentegen in de vorm van zijn leven zodat hij het tempo van de B-rijders hoog kon
houden, terwijl hij al fietsend informatie verschafte over de bodemgesteldheid van
het rivierengebied en de sociaal-culturele context van de vele dorpjes die wij aaneenregen als kralen aan de ketting van het parcours. Spectaculair was bijvoorbeeld de
doorkomst door de Acht Zaligheden, een achttal gehuchten op de Brabantse Peel met
mystieke namen als Duizel, Netersel en Knegsel. In 1830 hadden de acht plaatsjes
de pech dat koning Willem I daar zijn troepen inkwartierde die in gereedheid werden
gebracht om de Belgische opstand in te dammen. De soldaten maakten zich weldra
meester van alle jonge maagden die in de dorpjes achter het aanrecht stonden. De
‘Acht Zaligheden’, zoals de soldaten de dorpjes noemden, verwijzen waarschijnlijk naar
de genoeglijke wijze waarop de militairen aan hun gerief kwamen. Negen maanden na
het vertrek van het Hollandse leger spoelde een geboortegolf over de Acht Zaligheden. De vaderloze kinderen groeiden op voor galg en rad en de ooit zo rustige streek
werd een onderkomen van stropers, smokkelaars en struikrovers. Tot op de dag van
vandaag kleeft aan de Acht Zaligheden de smet van Sodom en Gomorra. Het is er niet
pluis, in geen van de Acht.
Het laatste stuk naar Thorn voerde in oostelijke richting langs de Belgische grens,
afwisselend door België en Nederland, zodat de Teutotocht 2014 een mooi internationaal aanzien kreeg. Dat zou uiteraard niet gebeurd zijn als de eerder genoemde Belgische opstand niet had geleid tot de afsplitsing van België. Tot verdriet van Willem I, die
zijn koninkrijk gehalveerd zag, werd op de Conventie van Maastricht in 1839 een grens
getrokken tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Het is aardig om te weten
dat de onderhandelaars in Maastricht de antieke grens uit de 17e eeuw tussen de door
Spanje en de Prins van Oranje veroverde gebiedsdelen als sjabloon gebruikten voor
de nieuwe grens tussen België en Nederland. Het laatste stukje van de eerste Teuto31
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etappe voerde dus eigenlijk over
de frontlinie van de Tachtigjarige
Oorlog. B-rijders met een scherpe
neus konden de kruitdampen
van de Spaanse kanonnen en
het wapentuig van Prins Maurits nog ruiken.
Bij aankomst in Hotel La Ville
Blanche ontvingen wij allen
een pretkaart, waarmee je
onbeperkt bier en andere
lekkernijen kon bestellen door
op de kaart streepjes te laten
zetten. Welnu, dat hoefde geen
twee keer gezegd te worden.
Natuurlijk is bier gewoon bier, maar
na afloop van een stevige fietstocht
smaakt het als een godendrank.
Hoe is het eigenlijk afgelopen met die jongedames van het stift? Nou ja, die werden natuurlijk oud
en uiteindelijk gingen ze zelfs dood, maar er kwamen gewoon weer nieuwe jongedames voor in de plaats. Het stiftse klooster bloeide en bloeide, totdat op een kwade
dag in 1794 het Franse leger Thorn binnenviel en de dames duidelijk maakte dat ze
op moesten zouten. Logisch, want de elitaire zustergemeenschap paste niet erg in het
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ van de Franse revolutie.
In het vorige nummer van het clubblad is te lezen hoe het Franse revolutionaire
bestuur een soort onroerend zaakbelasting invoerde op basis van de totale breedte
van de raamkozijnen per woning. Hoe meer raam, hoe hoger de belastingaanslag.
De meeste bewoners van Thorn konden dat niet betalen, maar ze waren niet op hun
achterhoofd gevallen en metselden hun ramen gewoon dicht. Het haastige metselwerk
vormde echter lelijke ‘littekens van armoede’ en daarom schilderden de arme dorpsbewoners hun muren over met witte verf. Na de nederlaag van Napoleon vertrokken
de Fransen uit Thorn en was al dat gemetsel en geschilder niet meer nodig. Maar de
mensen in Thorn vonden hun witte huisjes eigenlijk best leuk en ze besloten het zo te
laten. Nu, tweehonderd jaar later, is Thorn nog steeds ‘het witte stadje’.
Arme Piet de Boer. Op zaterdagmorgen had hij zijn koortsverwekkende darmflora
nog niet onder controle, dus droeg hij het vaandel van de C-groep over aan Leon.
De B-rijders gingen gewoon weer met Martin op pad. De route voerde steeds verder
zuidwaarts, weer langs de Nederlands-Belgische grens die hier niet de frontlinie van de
Tachtigjarige Oorlog volgde, maar gewoon de loop van de
Maas.
Tegen de middag doemden de heuvels van Zuid-Limburg op,
het walhalla van de ware fietsfanaten. Toerleider Martin had
alle scherprechters van de Amstel Goldrace in het parcours
opgenomen. De Cauberg, de Kruisberg, de IJzerenbosweg
en de Keutenberg, ze waren er allemaal, al die beroemde
plekken waar Fausto Coppi, Gino Bartali, Eddy Merckx en
Wielertoerclub Houten ’80
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alle andere groten der aarde hun strijd gestreden hebben. Spoedig bleek dat onze B-groep
over zijn eigen Coppi en Bartali beschikte.
Dat waren Jaap en Joost, twee op het oog zo
bedaarde heren die echter bij elke beklimming
veranderden in woeste gladiatoren. Schouder
aan schouder bevochten zij elke helling alsof
hun leven ervan afhing. Knarsende tanden van staal en ivoor… Jaap en Joost zijn geen
gewone stervelingen van vlees en bloed, het zijn wezens van de planeet Jupiter. Dat
verklaart meteen hun jeugdige viriliteit. Aangezien een jaar op Jupiter gelijk staat aan
2½ aardse jaren, zijn Jaap en Joost feitelijk ongeveer 22 jaar oud. Ja, zo kunnen wij
het natuurlijk ook.
Tussen de zweetspetters door vervulde toerleider Martin onverstoorbaar zijn rol van
cyclo-toeristische gids. Er bleek in Zuid-Limburg, naast hellend asfalt, heel wat moois
te zien. Vooral Martins kennis van de plaatselijke geologie leidde tot verrassende
inzichten. ‘We staan hier op de bodem van de zee’, zei Martin in volle ernst, terwijl wij
bovenaan de Kruisberg met verhitte koppen en uitpuilende ogen stonden uit te hijgen.
Niemand durfde om nadere uitleg te vragen, waarschijnlijk uit angst om voor dom te
worden versleten.
Na alle zuidelijke heuvels volgde het peloton de Maas stroomafwaarts, terug naar La
Ville Blanche. De pretkaarten waren nog lang niet vol, dus er was nog genoeg ruimte
om de dag af te sluiten met menig hemels trappistenbiertje.
Zondag was de dag om terug te keren naar Houten. Toerleider Martin wees enthousiast
naar een breuk die de aardkorst doorsneed – de Peelrandbreuk – dezelfde breuk die in
1992 had gezorgd voor een daverende aardbeving bij Roermond. Jawel, die gebeurtenis lag bij de meeste B-rijders nog vers in het geheugen, en toch zouden de meesten
zomaar de Peelrandbreuk zijn gepasseerd zonder hem op te merken.
De onvolprezen toerleider voegde ook nog een quiz-element in: wie ziet als eerste een
Bonte Specht of een Zwarte Ooievaar? ‘Een zwarte Ooievaar? Ik zie wel een zwarte
hond, telt dat ook?’ Nee, dat telt niet, de jury is streng doch rechtvaardig. Ondertussen was er in geen velden of wegen een Bonte Specht of een Zwarte Ooievaar te
bekennen.
Het fietspontje over de Waal was bemand door twee hoogbejaarde vrijwilligers die de
vaarkunst niet helemaal machtig waren. Ze deden wel erg hun best en zo kwamen wij
toch nog behouden aan de overkant. Houten kwam in zicht.
Het is mooi om thuis te komen, na 460 kilometer Teutotocht. In het clubhuis was bier,
zonder pretkaarten maar wel goed om te proosten op een onvergetelijk weekeinde en
op de perfecte organisatie van
Piet en Martin.
Honderd kilometer zuidelijker is
de rust weergekeerd in Thorn,
het witte stadje aan de Maas.
De rivier stroomt er al duizend
jaar voorbij, in onuitsprekelijke
kalmte, en zal dat nog duizend
jaar blijven doen.
Peter Verhallen
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WTC Houten standplaats 2015: Morzine
Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan... Al direct na de succesvolle standplaats 2014 in de Pyreneeën vormde zich
geleidelijk aan in de wandelgangen en op
de fiets een groepje leden die zich bereid
verklaarden na te willen denken over
standplaats 2015. Onlangs zijn Ronald
Gorter, Frank van Ierland, Michael Baken,
Erik Beek en ikzelf bijeen geweest voor
het verder uitwerken van een plan. Aan
de toercommissie hebben wij het hierna
beschreven plan voorgelegd. Zij hebben
enthousiast gereageerd en zijn bereid ons plan van harte te ondersteunen. Dit plan
ziet er nu als volgt uit:
• Wij willen in ieder geval voor ons zelf maar ook voor iedereen die zich aanmeldt
(wellicht maximaal 40/50 leden afhankelijk van de accommodatie) een standplaatsweek organiseren van 15 tot en met 22 augustus in Morzine. Dit is een bekend wintersportoord in de Franse Alpen onder Geneve. Afstand vanaf Houten iets meer dan
1000 km. De derde week van augustus achten wij het meest geschikt. Deze valt in de
laatste week van de schoolvakantie en is ook al de eerste week van het minder dure
nevenseizoen.
• Wij hebben inmiddels een 6 tal routes in grote lijnen klaar. Deze routes zijn zodanig van aard dat deze zo mogelijk kunnen worden uitgebreid en ingekort. Kortom wij
willen de standplaatsweek geschikt laten zijn voor alle
niveaus binnen onze WTC. De komende maanden zullen wij de routes verder verfijnen.
• Wij willen nog een hotel zoeken voor half pension
(2 tot 3 sterren) met een prijsniveau tot maximaal €
60,00 pppn. op een 2 persoonskamer. Dat moet haalbaar zijn in een groot wintersportoord in deze minder
dure week. Een mogelijke optie voor nader onderzoek
is nog het huren van een catered chalet. Dan ben je
op jezelf aangewezen, maar je huurt wel “een kok”.
Echter dit is niet te krijgen voor een groep groter dan 25 personen en wij verwachten
minstens 40 deelnemers.
• In zijn algemeenheid gesproken wordt de Standplaatsweek in principe onder
dezelfde formule gehouden: partners mogen mee en eventueel, zo dit niet beperkend
werkt op deelname van eigen leden, zijn gastrijders welkom mits
de gastheer zich verantwoordelijk stelt voor betrokkene. De week is
geschikt voor alle niveaus en iedereen mag per dag bepalen of en zo
ja hoeveel hij wil fietsen aan de hand van de “menukaart”.
Hoe verder:
• Tussen 1 november en 1 januari belangstellingregistratie binnen
de WTC van het idee. Voorlopige opgave is mogelijk. Aan de hand
Wielertoerclub Houten ’80
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Voor de race- tour- en gewone fiets
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hiervan kan ik een hotel gaan uitzoeken. Wanneer jullie belangstelling hebben, laat het
zo snel mogelijk weten, de omvang van de accommodatie moet ik hierop afstemmen.
Het zou jammer zijn dat bij een latere opgave het hotel vol zit. Er zal een gebruikelijke
intekenlijst op de site komen, maar wanneer je op voorhand al belangstelling hebt,
laat het mij ook via de email weten: ( geurt.breukink@kpnmail.nl ).
• Definitieve opgave tussen 1 januari en 1 maart. Uitwerken van de routes. Uiterlijk
1 maart definitieve lijst naar het hotel. Aanmelding daarna kan alleen op basis van de
beschikbare accommodatie van het hotel. In het volgende clubblad zal ik de accommodatie bekend maken.
• Verantwoordelijk voor de routes zijn Michael, Frank, Erik en Ronald. Zij zullen ook
als toerleider fungeren indien er meerdere groepen ontstaan tijdens de week. Ik zal
me bezig houden met de communicatie met de leden, het hotel en de logistieke aangelegenheid.
Een korte beschrijving van Morzine: Morzine (Savoyaards: Morzena) is een gemeente
in het departement Haute-Savoie in Frankrijk. Morzine is een traditionele plaats in het
hart van het grote en bekende skigebied Portes du Soleil. Het bestaat uit chalets en is
een populaire wintersport en fietsbestemming. Het ligt in een dal tussen het Meer van
Genève en Chamonix met de Mont Blanc.
Morzine was de finaleplaats van de eerste bergetappe in de Tour de France van 2003.
Richard Virenque van de ploeg Quick Step-Davitamon won de etappe en veroverde de
gele trui. Ook in de Tour de France van 2006 was Morzine een aankomstplaats, dit keer
van de 17e etappe. Floyd Landis won deze etappe op spectaculaire wijze en daarna
ook de Tour. Later werd hij op het gebruik van testosteron betrapt en daarom gediskwalificeerd. In 2010 lag de finish van de achtste etappe bovenop Morzine-Avoriaz.
Andy Schleck won de rit voor andere favorieten als Contador en Sanchez.
Deelnemers die een dag geen zin hebben om te fietsen kunnen uiteraard wandelen in
de bergen maar men kan ook een bezoek brengen aan Geneve en of het bijbehorende
meer maar ook een bezoek aan de Mont Blanc behoort tot de mogelijkheden. De golfliefhebbers onder ons
kunnen op een vrije
dag een bal slaan op
de lokale baan.
Zoals hierboven al
beschreven zijn de
routes in grote lijnen
bekend. Ze zijn prima
geschikt om ingekort
dan wel verlengd te
worden. Hierdoor
kunnen de routes
ook geschikt worden
gemaakt voor ALLE
niveaus binnen onze
club. Belangrijk is
natuurlijk wel dat je
van klimmen en dalen
houdt. Nadere uitwer37
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king zal de komende maanden plaatsvinden. Op grond van ons eerste overleg zullen
wij de volgorde in ieder geval aanpassen. Niettemin wil ik jullie een eerste globale
beschrijving van de routes niet onthouden:
1. Rondrit Col de Joux-Verte/Col du Grand-Taillet, 90 km.
Via de D902 fietsen we naar de Col du Corbier (7,7 kilometer, 1230 m). Daarna dalen
we een stukje af om uiteindelijk de Col du Grand-Taillet te beklimmen (3 kilometer,
1035 m). Vervolgens dalen we af en via dezelfde D902 rijden we terug. Even voor St.
Jean d’Aulps begint de weg te stijgen. Daarna beklimmen we de Col de Joux-Verte (15
kilometer, 1760 m).
2. Rondrit Col de Pierre-Carrée, 66 of 103 km.
Via de D902 fietsen we naar Les Gets en Taninges. Na Cluses start de lange klim naar
de Col de Pierre-Carrée (21 km, 1844 m). Daarna fietsen we even door naar Flaine
Front de Neige en opnieuw de Col de Pierre-Carrée op (slechts 4 km nu). Er volgt een
lange afdaling naar Cluses en langs dezelfde weg fietsen we terug naar Morzine (met
de klim naar Les Gets). De korte route gaat niet over de Col de Pierre-Carrée.
3. Rondrit Col de Joux-Plane noord, 72 km.
We fietsen meteen langs de minder zware kant de Col de Joux-Plane op, toch is ook
deze kant zeker niet te onderschatten (10 kilometer, 1700 meter). Daarna dalen we
af naar Samoëns en een stukje vlak tot even na Taninges. Dan volgt de lange klim
(15 kilometer) naar Col de la Ramaz (1559 meter). We keren een stukje terug langs
dezelfde weg en fietsen vervolgens via de Col de l’Encrenaz (6 kilometer, 1433 meter)
naar Morzine.
4. Rondrit Vallée d’Aulps, 84, 113 of 158 km. (DE KONINGINNERIT)
Het lange traject is een opeenvolging van klimmen. Eerst bedwingen we de Col du Corbier (7,7 kilometer, 1230 meter). Daarna volgt er een lange afdaling. Na Bonneveaux
fietsen we door een mooie kloof. Dan volgen er korte klimmetjes naar La Vernaz (3,2
km), de Col du Feu (8,2 km, 1117 m), Col du Cou (9 kilometer, 1116 meter) en Col
de Terramont (2,5 km, 1096 m). Col de Jambaz is een zogenaamde “meeneem col”
(we arriveren er na een stukje
afdalen). Bij Taninges start de
lange klim naar Col de l’Encrenaz
(14,8 km, 1433 m) om ten slotte
bij Morzine nog naar Col de
Joux-Verte (14,5 km, 1760 m) te
klimmen. Hiervandaan dalen we
af naar het hotel.
Bij het korte traject na 18,8 kilometer gaan we niet rechtsaf naar
de Col du Corbier en ook na La
Vernaz niet naar de Col du Feu,
Col du Cou en de Col de Terramont. Toch bedwingen we na La
Wielertoerclub Houten ’80
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Vernaz een lange klim in de richting van de Col de Terramont (10,5 kilometer). Daarna
fietsen we via de lange klim naar de Col de l’Encrenaz naar Morzine. In Morzine kunnen we ofwel naar het hotel ofwel de Col de Joux-Verte op (113 km of 84 km).
5. Tijdrit Avoriaz 13,7 km.
In 1975 won Bernard Hinault met een tijd van 33 minuten in de Tour de tijdrit van
Morzine naar Avoriaz. Nog steeds heeft niemand deze tijd verbeterd, maar wie weet
kan Jaap of een ander talent onder ons een poging wagen tijdens deze week. Vertrek
vanuit Morzine en de aankomst is in het wintersportoord Avoriaz (13,7 km klimmen,
830 hm).
6. Rondrit Col de Joux-Plane zuid, 61, 70 of 88 km.
We beginnen met een klimmetje naar Col de l’Encrenaz (6.3 kilometer, 1433 meter) en
daarna volgt er een lange afdaling naar Taninges. Via de D4 fietsen we naar Samoëns
waar de klim naar de Col de Joux-Plane start (11,7 kilometer, 1700 m en circa 1000
hoogtemeters). Wij kunnen er echter ook voor kiezen om eerst nog de klim naar Morillon (5,7 kilometer, 1100 meter) op te gaan. Vanaf Samoëns fietsen we direct naar de
Joux-Plane of kunnen we de pittige klim naar Samoëns bedwingen (8,8 kilometer,
1600 meter, maar met circa 900 hoogtemeters). Samoëns biedt bovendien prachtige
uitzichten. Het is goed denkbaar dat de komende tijd nog meer mogelijkheden worden
uitgewerkt. Want er liggen bergen in overvloed. Jullie zien bij de beschrijvingen dat
wij veel onbekende cols in de route hebben opgenomen. Dat betekent ook dat deze
wat betreft het verkeer erg rustig zijn. Top beklimmingen dus. Veel zuurstof in de lucht
dus. In het volgende clubblad en op de website houden wij jullie op de hoogte van de
vorderingen van het programma van de standplaatsweek. Belangrijk van deze aankondiging is: blokkeer de derde week van augustus in de agenda en geef je vast voorlopig
op. Dat is makkelijk met het zoeken van een hotel. Gelet op de lange termijn naar de
vakanties zou ik denken dat iedereen rekening kan houden met het tijdstip.
Mede namens Erik, Frank, Michael en Ronald
Geurt Breukink ( geurt.breukink@kpnmail.nl )

Wij houden een goede traditie in ere:
Beste toer- en recreantleden,
Bij deze wil het bestuur jullie van harte uitnodigen voor
de nieuwjaarsreceptie van WTC Houten op 11 januari
2015 van 15.00 u tot 18.00 u in het clubhuis.
Hartelijke groet,
Rina
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Dealerschap 45 km

auto's

loop eens binnen en
eden
vraag naar mogelijkh
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Standplaats Ronda 2014 en 2015
Hebben jullie het stukje gelezen van Rob over De Craft-Bike Transalp? Ik wist dat hij
deze rit ging doen, maar niet met gevaar voor eigen leven. Door onderkoeling vallen
en dan nog wel 6 uur in de plenzende regen de rit van de dag afmaken. De dag daarop
kreeg hij een startverbod en moest met zijn gebroken neus naar het ziekenhuis.
Daarna alle etappes uitgereden en dan virtueel 57e worden van de 140 deelnemers.
Wat een stoere rit! En petje af. Ik begreep van Rob dat hij in Nederland ook nog naar
het ziekenhuis is geweest en dat de artsen hem hebben aangeraden om 4 weken niet
te fietsen gelet op zijn neus. Nou ben ik benieuwd of het Rob is gelukt om 4 weken
niet te fietsen. Wat denken jullie….?
Terwijl ik dit schrijf is het eindelijk herfst geworden en regent het al de hele zondag.
Het fietsseizoen is afgelopen en de winterperiode is ingetreden. Zoals schaatsers
proberen zo goed mogelijk door de zomer te komen, zo proberen fietsers om zo goed
mogelijk de winter door te komen. En sinds enige jaren hoeven we niet meer zelf te
bedenken hoe dat het beste kan. Het maandblad Fiets komt met een meer dan 100
pagina’s pure motivatie Trainings- en voedingsgids 2015! Het is dus zaak om het winteroffensief goed te plannen. In de gids kun je de tips & tricks lezen om snel bergop
te rijden, slechte eetgewoontes af te leren, lichaam en geest in balans te krijgen,
de hardheid op te voeren, 365 dagen fit te blijven, het voorkomen van overtraind te
raken, fit en flexibel te worden door core stability met specifieke wieleroefeningen.
Voeg daarbij nog tips voor uitgebalanceerde voeding, herstel en trainingsvormen en
zelfs trainingsschema’s en je begrijpt dat deze gids eigenlijk onmisbaar is (geworden)
voor de fietser anno 2014/2015.
Daarbij is het natuurlijk van belang om je motivatie te prikkelen en je doelen voor het
nieuwe seizoen 2015 zo vroeg mogelijk te bepalen.
Nu wil het geval dat ik een deel van mijn doelen al bij elkaar heb gesprokkeld. Om
te beginnen kwam daar het lumineuze idee van “Ich bin ein WTC-Houten standplatzer” Anton Dalhuijsen die zei dat op 21 maart de Joop Zoetemelk Classic weer voor
de zoveelste keer zou worden verreden en dat hij wel een foto-shoot met Joop zou
regelen. Dat is nog eens een leuk vooruitzicht en een goed doel om gemotiveerd voor
te trainen. Dus dat is nummer 1.
En dan is de week daarop weer tijd om naar Zuid Spanje af te reizen en een weekje
te trainen bij en met Ger de Heus van Andalusiefietsreizen. Ton en Michael B gaan ook
mee en dat zal wel weer een mooie week worden,
zoals ik hier al een keer eerder heb beschreven.
De maand april is dan een beetje rustig, dan doen
we waarschijnlijk de gebruikelijke ritjes over de
Posbank en dan in mei gaat het er weer tegenaan,
met een flink aantal dagen trainen in de Eiffel en
dan van woensdag 27 mei tot 31 mei 2015 weer
fietsen in Ronda, met als hoogtepunt meedoen aan
de cyclo La Sufrida op 30 mei 2015.
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Vorig jaar meedoen met La Sufrida was
een belevenis! en mijn doel dit jaar is
om toch echt wel 1 uur van mijn tijd
af te halen op de afstand van 125 km.
De tijd die Leon Burger (midden foto)
op de 200 km haalde (6,5 uur) is voor
mij wat al te hoog gegrepen, maar een
uurtje sneller moet toch wel kunnen.
Vorig jaar ben ik een week geweest en dat vond ik wat veel van het goede. We hebben
nu ervoor gekozen om op woensdagochtend vroeg te reizen zodat we woensdagmiddag al kunnen fietsen en dan donderdag en vrijdag kunnen acclimatiseren en dan
zaterdag knallen en zondag weer terug. Ger de Heus heeft liever als je een week komt
maar heeft het, vriendelijk als hij is, toch voor ons geregeld.
Bij thuiskomst zal het wel even rusten worden want dan gaan we daarna naar Vianden.
Dit is eigenlijk al weer een WTC-Houten Classic, georganiseerd door Hennie en Wibo,
inmiddels voor de derde keer! En terwijl ik dit schrijf zijn er bijna 45 aanmeldingen,
dus deze classic voorziet echt in een behoefte!
We hebben dit jaar een ander hotel omdat Jean Nelissen zijn hotel heeft verkocht of
verhuurd. Maar er is een prima alternatief gevonden. Net voor zijn operatie was Hennie daar erg druk mee.
Je weet toch dat Hennie in mei van
dit jaar is gevallen en in het ziekenhuis van Vianden is terecht gekomen
met een gebroken heup.
Inmiddels is hij geopereerd en herstellende en dat gaat goed. Ik ben er
van overtuigd, Hennie kennende, dat
hij in juni weer van de partij zal zijn.
Hij heeft ook weer voor nieuwe(re)
routes gezorgd, dus het is zeker een
weekend om naar uit te kijken.
Nu weet je weer waarom het nodig is
om zo goed mogelijk de winter door
te komen.!
Adios, hasta luego!
Joost van der Poel
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Verjaardagen
December
Lisette van der Niet
1
2
Dicky Lagerweij
Herman van Rooijen
2
3
Ruud van de Steeg
4
Angelique van der Linden
Herman Berlang
4
6
John Schreurs
Michiel Verbruggen
8
8
Wiebe Stuivenwold
9
Carla Muis-Siegert
11 Marjolijn Vermande
11 Leo Wilkes
13 Alie Vernoy-Verweij
15 Elise de Haan-Vermey
15 Cor van Angelen
16 Bea van de Vooren
16 Joke van Bolderen-van Hal
17 Johan Strengholt
23 Geertjan van der Lecq
25 Frans Gijsbers
25 Gerard van Mourik
25 Jan Willem van Soest
26 Sandy Mensing
28 Theo van Beest
30 Jetty Vledder
30 Simon Plomp
30 Vincent Mocking
31 Elly Kemper
31 Frits Hobelman
31 Eric Luttik
31 Marijke Kleine
31 Corine Visser
		

Januari
1
Paul Veltkamp
Niels ten Horn
1
1
Mike Gattas
Floor Pater - Oskam
2
4
Janny Prins
4
Bas Vermeulen
Wibo van Run
5
6
Wim van Bentum
Peter Visser
7
Cor Huffels
7
7
Annemiek van de Rijt
Eric van Vliet
8
8
Tea Mensink
Pascal Somer
8
8
Damian Murphy
10 Joop van Wijngaarden
12 Bert Thiery
14 Joost Schepel
16 Jasper Naus
17 Cathy van Putten
17 Gera van Vliet
18 Kees Keuzenkamp
19 Taroen Pasman
20 Ruud Elemans
21 Bryan Bleij
22 Jetske Goudswaard
22 Chris Jansen
23 Wim van den Hoogen
26 Jan van Veldhuizen
30 Karel de Graaf
30 Marcel Veerkamp
30 Eiko Schuurman
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Ledenmutaties
Nieuwe Leden
Mats Verkuijl
Ilona Paape

Leden opgezegd
Theo van Maurik
Lia van Soest
Arthur van Strien
Bob ten Wolde
Machteld de Mulder

(24.03.1986)
(30.06.1989)
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