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De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80 en wordt  
verspreid onder leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 265 
stuks. Op verzoek is er ook een digitale versie beschikbaar.

De Wielertoerclub Houten´80 richt zich op toer- mtb- en recreatiefietsers 
uit Houten en omgeving.
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• trainingsritten • toertochten • mountainbike ritten
• recreantenrit (elke vrijdag) • dagtochten recreanten • midweek recreanten
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Bericht van de voorzitter,
Allereerst de beste wensen aan alle leden. Een aantal van jullie heb ik tijdens de 
nieuwjaarsreceptie al ontmoet, en dat was een goed weerzien aan het begin van 
het nieuwe jaar. In de donkere maanden aan het eind van het nieuwe jaar kom ik 
maar een paar mensen tegen bij het spinnen. Voor de rest staat de club voor wat 
betreft het zelf fietsen op een laag pitje. 
De afgelopen maanden zijn de laatste loodjes gelegd aan de uitvoering van de 
bestuursagenda 2014: het eerste punt was de aanleg van Wifi. Het clubhuis is 
inmiddels voorzien van Wifi, dus we kunnen voortaan de digitale presentielijst ook 
in het clubhuis invullen. Het tweede punt dat nog moest worden afgerond was 
het oude archief. Ton Mulder en ik hebben eind december het oude archief over-
gebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (zie de foto). 
Inmiddels zijn de archiefmedewerkers door het hele archief gegaan en hebben zij 
een voorstel gedaan welke stukken bewaard zouden moeten blijven (bv. de versla-
gen van de ledenvergaderingen, het bestuur en de commissies) en welke stukken 
weg kunnen (bv. Giro-afschriften van 1995 en vergaderstukken van de NTFU). 
Binnenkort nemen we hier een besluit over en dan staat er een netjes geordend 
archief veilig op toekomstige historici te wachten. Toch een stuk beter dan in de 
opslag in de c.v.-ruimte.
Maar veel belangrijker is de voorbereiding voor het nieuwe jaar. De clubkleding 
is besteld en zal in maart worden geleverd. Net op tijd om allemaal in een nieuw 
clubtenue de lenterit te gaan doen. Al voor het moment van de goede voornemens 
heeft menigeen zich ingeschreven voor de meerdaagse evenementen zoals Vian-
den, Morzine en de midweek. De sponsors hebben zich kort gepresenteerd op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst: zij zijn er trots op onze club te kunnen ondersteunen. De 
feestcommissie is bezig met een voorstel voor een feestprogramma voor het lus-
trumjaar. De club is daarmee eigenlijk als een boom: de knoppen staan te wachten 
op het eerste sprankje voorjaarsweer om dan met volle energie te ontbotten.
En om terug te komen op de goede voornemens. Vorig jaar heeft wel laten zien 
dat we hiervoor veel vrijwilligers nodig hebben als toerleiders en voorrijders. 
Iedere keer is het goed gekomen als er volgens het schema niet voldoende toer-
leiders waren. Altijd stond er 
wel iemand op die zijn favoriete 
route met een groepje wilde 
gaan rijden. Maar het zou mooier 
zijn als er meer mensen vooraf 
zouden aangeven wel eens 
toerleider te willen zijn. Al is het 
maar één keer per maand: vele 
handen maken licht werk. Praat 
er eens over met een andere 
toerleider of met de toer- of 
recreantencommissie. Je kun dit 
nu nog toevoegen aan je goede 
voornemens!
En als afsluiting de oproep om 
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op 11 februari op de Algemene Ledenvergadering te komen. Dat is de plaats om 
als leden met elkaar de verdere richting van de vereniging te bepalen. Dus komt 
allen, zolang het fietsen op een laag pitje staat is de ALV een goed moment om 
elkaar te spreken en ook zelf afspraken te maken voor de fietstochten van 2015.
De beste wensen voor 2015,
De voorzitter

Vanaf de nieuwjaarsreceptie en verder…..
Standplaats Bunnik
Wat is de nieuwjaarsreceptie van WTC toch altijd leuk. Vinden jullie dat ook? 
Meestal komen Barrie en ik pas rond 15.30 uur binnen zeilen en dan is het al lek-
ker druk. Na ontvangst van de bonnen, overhandigd door de penningmeester van 
dienst Jos, kun je onder het genot van een drankje even met iedereen bij praten.
Het is ook zo’n eerste moment om te polsen hoe iedereen de winter doorkomt. 
Ik schreef het al: schaatsers moeten goed door de zomerperiode komen, maar 
voor fietsers is het belangrijk om de winter een beetje goed door te komen. Her 
en der hoorde ik om mij heen dat men er nog een paar kilo af zou willen hebben. 
Nou, voor mij geldt dat er toch wel minimaal 5 kilo af zou moeten wil het dit jaar 
wat worden met al mijn doelen. Het zal wel weer sportvasten worden. Er zijn veel 
believers in sportvasten maar ook echt uitgesproken tegenstanders. Ik geloof in 
de metabolische switch door vasten en semi-intensief sporten. Nu alleen nog een 
goed moment uitkiezen. Maar terug naar de nieuwjaarsreceptie. Volgens goed 
gebruik ging de voorzitter op een stoel staan om iedereen een goed (fiets)jaar te 
wensen en nog wat algemene bespiegelingen te geven. De stoel stond evenwel 
niet centraal genoeg hetgeen hem op moppers kwam te staan van de moeder van 
Remy die zei dat hij bijna niet te verstaan was. Al snel kwamen drie sponsoren 
aan het woord. Caspar Kuenen van Body Business zei dat hij 5 jaar heeft moe-
ten wachten om weer te kunnen sponseren (voorheen Maxfit) en dat hij blij is 
om weer van de partij te zijn. Hij nodigde iedereen uit om bij BB te komen kijken 
dat sporten ook leuk kan zijn en hij wil in het seizoen ook eens komen kijken of 
fietsen ook leuk kan zijn. Mocking heeft niets met sport te maken maar alles met 
wooninrichting, een soort voorwaarde om goed te kunnen sporten zeg ik dan maar. 
Mocking zei dat WTC-ers 10% korting krijgen bij aankopen in zijn winkel in Odijk. 
Had hij dat niet eerder kunnen zeggen, wij kochten in december nog Luxaflex bij 
hem…. De laatste spreker was Gerrit Plieger. Ik vond het erg leuk hem weer te 
zien. De laatste keer was op een vrijdagochtend in Amsterdam, Sloten waar hij op 
de wielerbaan zijn vrijdagrondjes reed. Gerrit zei dat hij de laatste maanden druk 
bezig is geweest met de winkel uit te breiden en mooier te maken. Wat ik op de 
foto’s zag die hij me liet zien wordt het een super winkel daar in Meerkerk. Gerrit 
zei dat hij waarschijnlijk vlak voor het seizoen een opening zou organiseren. Dat 
lijkt me een prima gelegenheid om weer eens die kant op te gaan want daar is het 
de laatste tijd niet zo van gekomen. 
Nou ja, de nieuwjaarsreceptie kabbelde rustig door toen Barrie en ik weer op huis 
aangingen.
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Tijdens het winterseizoen train ik voornamelijk binnen. En dan met name kracht-
training en core stability of rompstabiliteit. Je kent het wel; de plank is een 
belangrijke oefening. Maar Michael stelde voor om te gaan mtb-en. Niet dwars 
door het kreupelhout in het bos, maar meer over de paden. Zo kun je toch weer 
wat kilometers maken en ben je niet beperkt tot alleen de sportschool. Het bevalt 
wel moet ik zeggen. Want ja, het kan vriezen of dooien, maar La Sufrida komt er 
echt aan. 

Nou doen Ton en ik de 125 km, maar toch… Ad en Piet weten nog niet zeker welke 
afstand en Peter de L weet nog niet of hij mee gaat, maar in totaal zijn er al bijna 
30 inschrijvingen bij Ger de Heus 
voor deelname aan La Sufrida. 
Maar om die 125 km een beetje 
fatsoenlijk, onder mijn persoon-
lijk record, te kunnen afleggen 
zal er veel moeten gebeuren: 
kilo’s kwijt raken, duurtrainingen 
doen, krachttrainingen, romp-
stabiliteit en gewoon doen en er 
niet veel over lullen.

Dus gewoon meer trainen. Maar dan wel met muziek!? Ik las in een artikel dat als 
je vooraf en tijdens de inspanning naar de juiste muziek luistert de uiteindelijke 
prestatie tot wel 20% kan verbeteren. Tel dat eens bij de 15% verbetering van het 
sportvasten en dan heb je wat. Ik zal het nader onderzoeken en jullie daar nader 
over verhalen. Maar ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit; op de goede 
muziek bij Body Business kan ik redelijk goed een inspanning leveren. Maar dan is 
weer de grote vraag welke playlist moet je hebben voor een optimale warming-up, 
cooling down, cyclo…? Beethoven, Rieu, Farmerboys (here comes the pain) of iets 
anders.

In zijn speech refereerde de Voorzitter er al aan: iedereen heeft zijn doelen in dit 
seizoen al erg vroeg bepaald. Het clubweekend in Luxemburg heeft 71 (!) inschrij-
vingen, standplaats Morzine 30 (!). Ondanks dat het nu een beetje koud en nat 

is buiten, komen de goede tijden er 
weer aan en dat gevoel heeft ieder-
een lijkt het wel; 2015 zal een mooi 
(fiets)jaar worden.
Ik heb er zin in !

Hasta luego!
Joost van der Poel
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Wintertips van Michael 
Zit ik tijdens de Nieuwjaarsreceptie van ons cluppie voor een goed gesprek aan de 
bar te praten met Jeroen Piket, zoals jullie weten, de voorzitter van de toercom-
missie. Er komt van alles ter sprake, zoals standplaats Morzine, en ook het idee 
om dit jaar mee te doen aan Diekirch-Valkenswaard. Hierover schreef Bert de 
Koning in het vorige clubblad al: finish dwars door café Old Dutch waar ik in mijn 
jonge jeugd Tripple met en zonder Grenadine heb leren drinken. Maar daar gaat dit 
stuk verder helemaal niet over. 
Dit stuk gaat, een beetje, over het volgende: 
“Gravelbike, gravelracer, en zelfs gravelgrinder. Dit nieuwe genre fietsen heeft 
diverse namen, maar over één ding is iedereen het eens: het is een fiets die zich 
thuis voelt op fijn grind, slechte wegen en niet-al te moeilijke mountainbike paden. 
Daarbij moet je redelijk snel kunnen rijden, en het vooral lang kunnen volhouden. 
In Nederland zijn routes samengesteld van honderden kilometers, met een mini-
mum aan verharde wegen.” Hier gaat dit stuk echt over:

Beschut fietsen over paden
Bovenstaande is een citaat uit het blad Fiets van oktober 2014. Het gaat over fiet-
sen die geschikt zijn om over (half)verharde paden te rijden. Jeroen stuurde het 
mij vanavond op. Toen het blad uit kwam had dit artikel niet mijn volle aandacht, 
want waarom zou je weer een apart en nieuw soort fiets aanschaffen. 

Duurritjes als basis
Maar vanuit Houten, op de Heuvelrug, over harde, half verharde, en wat zachtere 
paden toeren, dat doe ik al voor het 3e jaar, met mijn 15 jaar oude B-One ATB 
inclusief verende voorvork met uitermate beperkte mogelijkheden. Zo rijd ik weke-
lijks mijn rondjes van 50-90 km heerlijk door de bossen, uit de wind, nooit koud. 
Het stikt on onze regio van paden van leem, verhard zand, schelpen en asfalt. Fijn 
voor de basisconditie waarvan het opbouwen die in de wintermaanden zo belang-
rijk is en op een andere manier zo moeilijk in duurritten vorm te geven. De ritjes 
komen over de Hilversumse Hei, Hoge Vuursche, Den Treek, Woudenberg, Leer-
sumse Veld, tot aan Rhenen.

Jij ook?
Afgelopen najaar heb ik al die tracks maar eens in gpx en tcx files gezet. Het 
resultaat is 25 routes die zowel linksom als rechtsom te rijden zijn. Dus bij elkaar 
zo’n 50 tracks met onverwachte paden en paadjes, leuke doorsteekjes, verras-
sende vergezichten en tussendoor het geluid van specht en Vlaamse Gaai. En nooit 
technisch moeilijk. Intussen hebben al een paar clubleden ritjes meegereden: 
Wibo van Run staat te trappelen, Joost van der Poel zorgt dat we in D1 blijven 
fietsen, Bert Thiery hupt met zijn vakantiefiets, Ton Mulders doet het op een Trek 
ATB avant la lettre. En eerder heeft Peter Maarleveld al eens meegereden. Kortom 
het slaat zo aan dat te vette noppenbanden al zijn gewisseld voor semislicks. Ben 
je nieuwsgierig geworden?
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Gespiegeld
En waar was dat barpraatje met Jeroen nou zo goed voor? Nou “Heej” zeittie: “Jij 
hebt zonder het te beseffen een trend gespiegeld. Schrijf jij daar eens een stukje 
over in het clubblad.” De zin over het spiegelen van een trend begreep ik niet zo 
goed maar dat kan ook aan de lekkere wijn van Cor de Boer gelegen hebben.

Dus 
Wintertip 1  bezoek jaarlijks de Nieuwjaarsreceptie voor snode plannen en leuke fiets 

ideeën;
Wintertip 1a  maak een praatje met Jeroen als je nog een inspiratie en een 

onderwerp zo ekt voor een stukje in het clubblad; 
Wintertip 2  houd het forum van de website in de gaten want het kan zomaar 

zijn dat er een oproep staat om een rit mee te rijden. En jij bent 
van harte welkom om eens een rustig, recreatief duurritje legaal 
over de bospaden mee te rijden op je atb, crosser, vakantiefiets, 
of iets daartussen in. Ik zie er naar uit.

Michael Baken

Kennismaking met Mocking Woninginrichting
Mocking Woninginrichting BV is 
een bedrijf waar u terecht kunt 
voor uw complete woninginrich-
ting. Wij beschikken over een 
ruim en overzichtelijk ingerichte 
showroom van 300 m². 

Trends, stijlen, kleuren, sferen, 
structuren en comfort. U treft 
het bij ons in de showroom. 
Ons deskundig personeel kan u 
hierin adviseren en helpen bij het 
maken van keuzes op het gebied 
van woninginrichting. Wij helpen 
u bij het kopen van accessoires, 
het inrichten van uw nieuwe 
woning, of het maken van een 
complete metamorfose. 

Voor ons is het belangrijk dat de klant een tevreden 
gevoel heeft en dat hij zich bij ons thuis voelt.
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Naast onze winkel hebben wij ons service bedrijf met vak-
kundig personeel om binnen in uw huis de werkzaamheden te 
verrichten op het gebied van woninginrichting. Wij staan voor 
een goede service en garantie en de wensen van de klant 
staan altijd voorop. Tevens kunnen wij u ook volledig van 
dienst zijn bij het inrichten van het interieur voor uw bedrijfs-
ruimte.

Kennismaking met Body Business 
Meer dan een sportschool alleen
Body Business Houten, een sportschool die meer is dan een 
sportschool alleen. Naast fitness en groepslessen kunt u er terecht 
voor wellness, de fysiotherapeut en voor afslankprogramma`s. Dit 
allemaal in een ongedwongen familiaire sfeer met professionele 
begeleiding en met de aandacht die u verdient. Voor jong en oud is 
Body Business het adres om gezond te blijven.

Van 10 tot 90 jaar
Al vanaf het tiende levensjaar kan men bij de sportschool terecht voor fitness. Voor deze 
doelgroep hebben wij de kidsfitness die vanaf de 13e opgevolgd wordt met jeugdfitness. 
De jongeren sporten tot hun zestiende altijd onder begeleiding van een specialist. Maar niet 
alleen de jongeren zijn bij ons welkom. Ons oudste lid is negentig jaar en sport maar liefst 
driemaal per week.

Diversiteit
Sportschool is eigenlijk een naam die het centrum te weinig eer aandoet. Er is namelijk een 
groot scala aan andere diensten die Body Business aanbiedt. Alles zit in één pand. Iemand 
die bij ons sport kan ook direct binnenlopen tijdens het inloopspreekuur van de fysiothe-

rapeut, maar ook aan de mensen 
die volledig tot rust willen komen is 
gedacht: een sauna, een stoombad 
of een bezoek aan de schoonheids-
specialiste, het is er allemaal. Degene 
die niet van individueel sporten houdt 
kan bijvoorbeeld squashen of buiten 
beachvolleyballen. Een deskundige 
voedingscoach staat klaar om samen 
met u de strijd tegen de overtollige 
kilo’s aan te gaan of u van dat buikje 
af te helpen. De mogelijkheden bij 
Body Business zijn haast grenzeloos. 
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Uitgebreide kennismaking
Bij Body Business bent u geen nummer, 
maar een persoon. De medewerkers kennen 
de leden dan ook bij naam. Voordat u van 
start gaat bij de sportschool maakt u uit-
gebreid kennis. Zo krijgt u een rondleiding 
door de ruim opgezette accommodatie en 
wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt er een inbodytest 
gedaan. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de lichaamsverhouding van o.a. vet, vocht, 
spiermassa en tal van andere lichamelijke zaken. Op deze manier kan de aanpak gekozen 
worden die het beste bij u lichaam past. Body Business levert puur maatwerk! 

Wacht niet langer
De mogelijkheden van Body Business zijn niet in één tekst op te sommen. De beste manier 
om de sportbelevenis te ontdekken is door het zelf te ervaren. Kom gerust langs en laat u 
informeren over de sportschool met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. U vindt Body 
Business aan de Tuibrug 5 in Houten. De sportschool is zeven dagen in de week geopend. 
Voor de exacte openingstijden en een overzicht van alle faciliteiten en het uitgebreide 
groepslesrooster kunt u kijken op www.bodybusinesshouten.nl.
Als u wilt gaan sporten, maar geen zin heeft in een zakelijke koele benadering, dan bent u 
bij Body Business aan het juiste adres.

Kennismaking met MKB Schoon!
MKB Schoon! is een schoonmaakbedrijf uit Houten werkzaam in de regio Utrecht. Wij zijn 
een jong schoonmaakbedrijf met toch ruim 50 jaar ervaring in de schoonmaak. Wij zijn 
een schoonmaakbedrijf dat er bewust voor 
kiest om niet alleen te concurreren op basis 
van prijs maar vooral op basis van kwali-
teit en service. Wij willen het Midden- en 
Kleinbedrijf op een hoog niveau van facili-
taire dienstverlening voorzien. Dit doen wij 
naar aanleiding van uw wensen en door uw 
behoefte te inventariseren en door heldere 
afspraken te maken.

Wij kunnen u meerdere facilitaire diensten 
aanbieden. Onze dienstverlening bestaat uit:
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing 
• Specialistisch vloeronderhoud 
• Gevelreiniging 
• Levering van sanitaire voorzieningen

Wij zijn van mening dat schoonmaak een 
vak is, een vak waarvoor je passie en inzicht 
moet hebben. Door goed te luisteren naar 
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onze opdrachtgevers en dit om te zetten in een zeer 
duidelijk werkprogramma, kunnen wij u garanderen dat 
de werkzaamheden netjes worden uitgevoerd. 
Het werkprogramma komt tot stand door uw gebouw 
volledig te inventariseren. Alle ruimten worden hierbij 
ingemeten, benoemd en omgezet in een calculatie. Alle 
opgenomen informatie wordt netjes weergegeven in 
onze aanbieding en natuurlijk persoonlijk aan u toege-
licht. Daarna wordt er een taakindeling gemaakt van de werkzaamheden op de tijden die u 
wenst. Kortom een goede voorbereiding, met u als klant, zorgt ervoor dat wij de dienstver-
lening naar tevredenheid uitvoeren.

Kennismaking met Plieger Wielersport
Al meer dan 25 jaar aan ons verbonden. De eerste fietser uit de begintijd van de W.T.C 
houten was Bob van Driel en al snel daarna ondernamen meerdere fietsers van onze club de 
reis richting Meerkerk. 

Gerrit Plieger heeft de zaken goed voor elkaar, mede ondersteund door zijn 
vrouw Wil en zoon Gerben, dochter Moniek, schoonzoon Marco, en nog een 
drietal fiets monteurs uit Meerkerk. Het zakelijke succes is nog niet ten 
einde. Binnen nu en enkele maanden zal de werkplaats en showroom een 
grotere uitstraling krijgen. 

Het is bij Plieger altijd gezellig druk, de koffie staat al voor je klaar, maar vooral kun je je 
vingers aflikken bij al de nieuwe fietsen die door Plieger worden verkocht.Zowel dames als 
heren komen graag bij Plieger voor de aanschaf van een nieuwe fiets.Gerrit Plieger is een 
topper voor wat betreft wielerkennis. Hij heeft vele jaren op de baan en op de weg gefietst. 

Zijn schoonzoon Marco Luiten 
heeft ook vele successen weten te 
bereiken op de weg en baan. 
 
Plieger heeft op 7 / 8 / en 9 
november een grote show in de 
sportzaal van Meerkerk, kort voor 
de deur van Plieger zelf.

Een echte aanrader om te bezich-
tigen, vele fietsmerken staan er 
dan opgesteld. 
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Onze Activiteiten                           

Plein 8 - Oude Dorp - Houten

Basis wijncursus: Behoefte aan verdieping in wijn? Geef u dan op voor deze 3 
avonden. Er worden per avond ongeveer 8 wijnen geproefd. Aan de hand van 
druivensoorten nemen wij u mee door de wereld van wijn. 
Data basiscursus zijn: 28 jan, 4 & 12 feb, € 84,50 pp. 

Vervolg wijncursus: Basiscursus gevolgd en zin in nog meer informatie over wijn en 
bijzondere druivensoorten, volg dan onze vervolgcursus. Nog meer verdieping!
Aanmelden en verdere planning cursussen zie onze site. 

Vrij 13 feb: Proef Spanje Vrij 20 maart: Proef Frankrijk

Wijncursus

Do 23 april Proef Asperge & wijn

Do 22 jan: Proef Nieuwe Wereld

Do 26 maart: Proef Duitsl/Oostenrijk

Wijnbar avonden
Onze wijnbar avonden, in onze sfeervolle wijnkelder, zijn een 
garantie voor een leuke wijnavond. Voor de prijs van € 25 pp 
serveren wij een wijnarrangement plus daarbij  heerlijke hapjes. Elke 
avond heeft een eigen thema, zie hieronder de komende avonden. 
Aanmelden via de site.

Op zondag 10 mei houden 
wij onze jaarlijkse voorjaars-
proeverij bij Makeblijde in 
Houten. Hopen op mooi 
weer zodat we buiten 
kunnen proeven! Uiteraard 
wordt er weer gekookt en 
kunt u onze lekkere hapjes 
van te voren bestellen! 
Aanmelden via onze site.

Proeven van de wijnen is een leuke en 
mooie gelegenheid om kennis te maken 
met onze wijnen en om zo uw wijnen te 
selecteren. 
Wees welkom! 23 & 24 januari, 6 & 7 
maart, PAASproeverij: 2, 3 & 4 april,
Rieslingweeks: 5, 6 & 12, 13 juni 
Tijd: do 14-18 vrij: 16-20 & zat: 12-17 
uur

Voorjaarsproeverij Makeblijde Proeverijen in wijnkelder

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten. 



11 De Fietsende Vlinder

Van de toercommissie
De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar opgemaakt. Elders in dit club-
blad kun je het lezen bij de stukken voor de algemene ledenvergadering.
In dat verslag concluderen we dat het hebben van voldoende toerleiders voor de reguliere 
ritten topprioriteit is voor 2015. Het op orde hebben daarvan maakt ons gezamenlijke 
fietsplezier optimaal. Help ons en je clubgenoten daarbij. Bedenk daarbij, aspirant toerlei-
ders, dat als we voor elk niveau ongeveer twaalf toerleiders hebben, je maar één keer per 
maand aan de beurt bent. Dat moet toch lukken? Meld je aan bij de toercommissie! 
Alle toerleiders worden vervolgens begin maart uitgenodigd voor de jaarlijkse toerleiders-
avond waarin de gang van zaken voor het nieuwe seizoen wordt besproken en ervaringen 
tussen ervaren en onervaren toerleiders worden gedeeld.

We zien jullie graag op de ledenvergadering!

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

Verjaardagen
Februari
Fridolin van der Lecq T
Marcel de Waart T
Bas  Braam T
Ton  Mulders T
Cor van Buren R
Ben  Smit T
Jos  Hennevelt T
Paul van Lijden T
Marco  Koene T
Linda van Rooijen T
Harry  Pronk T
Maarten  Dekker T
Fie  Witjes R
Jeroen  Piket T
Ton van Ginkel T

Arjen  Morée T
Tom  Blok T
   
Maart
Jon  Nellestijn T
Frans  Havekes T
Sidney  Bleij T
Björn  Pallandt T
Ries van Rooijen T
Niels  Hund T
Remco  Elberts T
Ralph  Jacobs T
Jan  Veld R
Lina  Weygerse R
Gerard de Waard T

Marcel  Scheltens T
Piet  Moolhuijsen T
Wim  Witjes R
Bart van Wijck T
Leo  Goris T
Leon van Iersel T
Joost van der Poel T
Willeke  Stolk-Jansz R
Mats  Verkuijl T
Ronald van Rijnsoever T
Bart van Wijngaarden R
Wim van Giezen R
Marcel van Echtelt T
Wim  Jongen T
Geurt  Breukink T

Ledenmutaties
Nieuwe leden toerlid miv 1 januari 2015
Udo Delfgou (21-09-1970) 
Tom Verkuijl (20-09-1984)
Joop Muilerman (17-12-1968)

De club heeft in het jaar 2014 in totaal 50 nieuwe leden mogen begroeten.
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Leden opgezegd per 1 januari
Geert Veenstra (toerlid)
Joop van Schaik (recreant)
Piet van Veen (recreant)
Klaris Wallenburg (recreant)
Eline Veder (toerlid)
Robin Horeman (toerlid)

Theo van Beest (toerlid)
Corine Visser (toerlid)
Joke van Bolderen (recreant)
Bea van Vooren (recreant)
Bert Stolker (toerlid)
Jasper Nauss (toerlid)

Verslagen Recreanten
In de afgelopen maanden werd er niet gefietst maar hielden wij onze wintervergaderingen 
t.w. 14 november, 12 december en 9 januari. Het aantal aanwezigen schommelde tussen 48 
en 51. Op  13 februari zal de laatste wintervergadering worden gehouden. 
Besloten is alle vergaderingen in het vervolg om 14.00 uur te starten i.v.m. het verdere 
programma. Onderstaand een korte samenvatting van het besprokene:

Uit het bestuur
• Het door Riet en Elly gemaakte jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd. 

Dit vinden jullie – samen met de overige verslagen –  elders in dit blad.
• Recreantencommissie: helaas heeft Gerrit Hardeveld besloten uit de commissie te tre-

den. Hij heeft hier ruim 10 jaar zijn bijdrage aan geleverd. Wij vinden dit heel jammer, 
maar respecteren zijn besluit. Na overleg door de andere leden van de commissie is 
besloten voorlopig met z’n vieren door te gaan. Gerrit wordt namens alle leden bedankt 
in de vorm van een wijnbon.

• Er zijn het afgelopen seizoen 9 recreantleden bij gekomen. Helaas hebben voor het 
volgende seizoen inmiddels 6 leden zich afgemeld.

• Er werd een datum afgesproken voor de grote schoonmaak en een nieuw schoonmaak-
schema uitgereikt voor het winterseizoen. In maart volgt een nieuw schema voor de 
zomer.

• De traditionele gezamenlijke openingsrit en sluitingsrit zijn inmiddels vastgesteld: 
zie activiteitenoverzicht elders. 

Lustrumviering:
• We vieren dit jaar ons 35-jarig bestaan. I.v.m. daarmee zal een gezamenlijk lustrum-

feest worden gevierd. Ria Wieman en An Koot maken – namens de recreanten - deel 
uit van de lustrumcommissie, die zich met de voorbereiding hiervan bezig houdt.

• Mede i.v.m. dit lustrum zal weer een gezamenlijk clubweekend met de toerleden wor-
den georganiseerd  van 11 t/m 13 september o.l.v. Piet de Boer. Bestemming: West-
cord Hotel in Raalte. 
Kosten € 125 p.p. Toerleden fietsen daar vrijdag 11 september naar toe, recreanten 

Elly Kemper heeft ons bericht dat
Jan Veld, lid van de recreanten is overleden.
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gaan veelal per auto (en deels per trein) en worden gevraagd bagage van toerleden 
mee te nemen. Ons vorige weekend bij het 30-jarig bestaan was een groot succes. Het 
zou leuk zijn als ook nu weer zoveel mogelijk recreanten mee gaan!  Geef je dus op bij 
Elly.

Nieuwe clubkleding
De huidige shirtjes zijn 5 jaar oud en i.v.m. het lustrum zullen in 2015 nieuwe shirtjes in 
gebruik worden genomen. Kosten voor de recreanten € 8 per stuk. Deze shirtjes worden 
gesponsord door G.O.B. uit Houten. Riet en Elly laten de shirtjes + opdruk van de fietsclub 
zien. Is wat groot uitgevallen, dus dat wordt in werkelijkheid even groot als op de huidige 
shirtjes. Het logo van G.O.B. (sponsor) komt op de mouw. In de pauzes worden de shirtjes 
gepast en de maten vastgesteld. 
De shirtjes zijn inmiddels besteld en zullen op onze vergadering van 13 februari worden 
uitgedeeld. Graag dan ook € 8 meebrengen ter betaling.

Midweek 2015
Alle recreanten hebben het voorstel voor onze midweek ontvangen. We gaan naar Park Mar-
veld in Groenlo in de week van 19 t/m 23 mei. Kosten € 230 p.p. Toeslag 1 persoonskamer 
€ 25. Inmiddels hebben zich 19 recreanten opgegeven. Helaas is het aantal deelnemers de 
afgelopen jaren veel kleiner geworden. Dus: als je nog mee wilt geef je dan nog even op bij 
Riet of Elly. 
Wij kunnen nog bungalows bijboeken 
Degenen die samen in 1 bungalow willen (6 tot max. 8 per bungalow) graag even een lijstje 
opgeven bij Elly. In de februari-vergadering  zal de definitieve indeling worden vastgesteld.

Overige Besproken Punten
• Nabespreking afgelopen fietsseizoen: Het was een goed fietsseizoen. Slechts 2 keer 

niet gefietst i.v.m. regen. Totaal aantal gereden ritten 47 (2 meer dan vorig jaar). Er 
wordt wat dieper ingegaan op de cijfers, waaruit blijkt dat ook de opkomst bij de fiets-
tochten gemiddeld weer is gegroeid. De diverse voorrijders worden hartelijk bedankt, 

• Omdat het aantal aanwezigen groot is wordt gevraagd of een microfoon tot de moge-
lijkheden behoord. Elly heeft dit inmiddels met Ton geregeld. In de vergadering van 9 
januari is hiervan voor het eerst gebruik gemaakt.

• In de vergadering van 12 december werden de ingeleverde fietsboekjes teruggegeven 
met een aardigheidje voor iedereen die zijn boekje had ingeleverd. Helaas viel het aan-
tal ingeleverde boekjes tegen. Totaal 28 boekjes. Gerda was de absolute winnaar, met 
42 (van de in totaal 47) gereden ritten. Daarnaast reden Joke en Herman 37 en Joop 
v. Wijngaarden en Riek Beldman ieder 36 ritten. Zij ontvingen allen een extra prijsje. 
Gerry en Janny fietsten de meeste lange ritten voor (totaal 13 keer) zij werden hier-
voor bedankt in de vorm van een cadeaubon. Riet en Elly ontvingen voor hun inzet en 
het voorrijden van de meeste korte routes  van de recreanten een leuke tegoedbon van 
Fleurop. Allemaal hartelijk bedankt.
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Het afsluitende diner van het fietssei-
zoen 2014 dat werd gehouden in De 
Wiese in Schalkwijk, aansluitend aan 
de vergadering van 14 november is een 
groot succes geweest! Dit werd geor-
ganiseerd door Alie en Greet. Totaal 48 
deelnemers.

Voor de vergadering van vrijdag 12 
december had een groepje recreanten 
donderdagmiddag  gezorgd voor het 
in Kerstsfeer brengen van het clubhuis 
(plaatsen kerstboom, kerstversiering 
enz.). De ochtend van 12 december 
waren diverse recreanten actief met het dekken van de tafels en de nodige voorbereiding 
van ons  Chinese Buffet, dat aansluitend aan de vergadering werd gehouden. Gerry, Cathy 
en An hadden hiervoor gezorgd. Het was een sfeervol en gezellig gebeuren met eveneens 
48 deelnemers.
De vergadering van 9 januari werd afgesloten met een gezellig hapje en drankje, waarbij 
ook de nodige spelletjes werden gespeeld. Er waren totaal 52 recreanten aanwezig. Tijdens 
en na de vergaderingen werden de nodige traktaties verzorgd door recreanten die jarig 
waren in de afgelopen maanden.

Iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van de fietsritten, de organisatie van de 
bijeenkomsten, de etentjes enz. worden hartelijk bedankt.
Riet en Elly

Agenda Recreanten Winterseizoen 2015
11 februari  2015 Algemene Ledenvergadering 20.00 uur clubhuis
13 februari 2015 4e recreantenvergadering, aanvang 14.00 uur in het clubhuis
6   maart 2015 Start van het nieuwe fietsseizoen

Overige Reeds Bekende Data 2015
22 maart  zondagochtend openingsrit 10.00 uur clubhuis
6  april  ochtendrit 2e paasdag: Gouwe Ouwe 10.00 uur clubhuis
19 t/m 23 mei midweek Park Marveld Groenlo
11 t/m 13 september Lustrumweekend in Raalte
20 september zondagochtend sluitingsrit, aansluitend barbecue, | 
 start 10.00 uur clubhuis.

Gevonden voorwerp
Op vrijdag 12 dec is gevonden in het damestoilet een herenzegelring met de letters JJ 
en als ik het goed lees 28-12- 32 en ook 6-8? 44  de maand niet zo goed te lezen.
Heb de ring mee naar huis genomen als er iemand is die hem is verloren kan mij bellen.
Riet v. Bijlevelt  lid recreanten commissie
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 Agenda	  Algemene	  Ledenvergadering	  WTC	  Houten	  ’80	  -2015	  
Te houden op woensdag 11 februari 2015 om 20.00 uur in het clubgebouw “Het Vélodroom”, Kruisboog 14, Houten	  

 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag 

 
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 5 februari 2014 

Het verslag ALV 2014  is terug te vinden in dit clubblad 
 

4. Jaarverslagen 2014 van  
• Secretariaat 
• Toercommissie  
• Recreantencommissie 

 Alle jaarverslagen zijn opgenomen in dit clubblad 
 
5. Financieel overzicht 2014, verslag kascommissie 2014 en decharge bestuur 2014 

Het financieel overzicht is vooraf digitaal beschikbaar. Bij de ALV zijn afschriften in hard copy 
beschikbaar 

 
6. Samenstelling bestuur 2015 (Bijlage 1) 

 

 PAUZE 
 

 
7. Activiteiten 2015 Bestuur algemeen 

Toelichting door de voorzitter 
 

8. Bestuurscommissies 2015  (Bijlage 2) 
 
9. Activiteitenplan 2015 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie. 

 
10. Activiteitenplan 2015 Toerleden –Toelichting door de toercommissie 

 
11. Activiteitenplan 2015 Beheer – Toelichting door de commissie beheer 

 
12. Begroting 2015 en contributie 2015 

De begroting 2015 en het voorstel voor contributie 2015 zijn vooraf digitaal beschikbaar. Bij de 
vergadering zelf zijn afschriften beschikbaar. 
 

13. Rondvraag 
 
14. Sluiting 
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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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 Bijlage 1 
 

Algemene	  Ledenvergadering	  WTC	  Houten	  ‘80	  
11	  februari	  2015	  
	  
Samenstelling bestuur 2015 
 
Rooster van aftreden bestuur WTC Houten ’80 per januari 2015: 
Voorzitter   Kees Keuzenkamp  
Algemeen lid (toerleden)  Jeroen Piket  
 
Tussentijds aftredend 
Algemeen lid   Rina Roelfs 
 
Voordracht  bestuursleden WTC Houten ’80 voor 2015: 
Voorzitter   Kees Keuzenkamp  
Algemeen lid (toerleden)  Jeroen Piket  
Algemeen lid   Jan Berlang  
 
Samenstelling bestuur 2015 (onder voorbehoud en met instemming van de ALV met voordracht): 
Voorzitter   Kees Keuzenkamp  
Algemeen lid (recreanten)/ Elly Kemper    
Vicevoorzitter 
Secretaris   Maria Slootmaekers   
Penningmeester   Jos Bekker    
Algemeen lid (toerleden)  Jeroen Piket  
Algemeen lid (recreanten) Riet van Bijlevelt   
Algemeen lid   Jan Berlang    
 
 
Bijlage 2 
 

Algemene	  Ledenvergadering	  WTC	  Houten	  ‘80	  
 
Bestuurscommissies 2015  (Voorstel) 
 
Kascommissie: 
Martijn Kamermans (aftredend), Henk Aanstoot, Jan Winkel 
 
Recreantencommissie: 
Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt,  Gerry Bijsterbosch, Ria Wieman 
 
Toercommissie: 
Jeroen Piket (voorzitter), Martijn Kamermans, Frank van Ierland, Jan van Veldhuizen 
 
Commissie Beheer: 
Ton Mulders (coördinator), John Schreurs, Gerda Vernooij (namens de recreanten) 
 
Redactiecommissie: 
Clubblad:  Frans Gijsbers, Hans Schoolderman, Rob Grift, Andrea van Mil, Tanneke Brouwer 
Drukker:  Geert Visser, Office-care 
Distributie clubblad:  Andrea van Mil 
Website  Piet de Boer (beheer), Joost Schepel en René Jansen (WOLA) 
Advertenties:  Bert de Koning, Hans Schoolderman 
 
Kledingcommissie:   Ad Nieuwenhuizen 
 
Feestcommissie:  Peter Maarleveld, Martin Janmaat, Bert Scheepbouwer, Ad Vermeeren 

 
Lustrumcommissie:  Peter Maarleveld, Martin Janmaat, Bert Scheepbouwer, Ad Vermeeren, Margot van Beest,  
  Ria Wieman, An Koot (namens de recreanten) 
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Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Houten ’80   
12.02.2014 
 
Aanwezig:  Kees Keuzenkamp (voorzitter)  Elly Kemper (algemeen lid recreanten), Riet van Bijlevelt 
(algemeen lid recreanten / ondersteuning), Jeroen Piket (algemeen lid toerleden) Jos Bekker 
(penningmeester), Rina Roelfs (algemeen lid), Maria Slootmaekers (secretaris en notulist), Simon 
Plomp, Tiemco Bolt, Johan Strengholt, Piet Moolhuijsen, Jan Winkel, Geurt Breukink, Harry van Wijk, 
Jan van Veldhuizen, Henk van der Kuil, Leon van Iersel, Herman Esmeijer, Arie Vergeer, Henk 
Aanstoot, Theo Vernooij, Frans Gijsbers, Remy Thijssen, Frank van Ierland, Bert Scheepbouwer,  
Henny Hogerhorst, Gerrit Hardeveld, Gerry Bijsterbosch, Ans Galema, Hennie König, Bert Thiery, Ad 
Vermeeren, Martin de Haan, Andrea van Mil, Willy Thijssen, Ria Wieman, Jaap Schuurman, Bert de 
Koning, Cor de Boer, Jurgen van Haperen, Hennie Wilkes, Jelleke de Vries, Paul Veltkamp, Wim van 
Esschoten, Piet de Boer, Martijn Kamermans, Ad Nieuwenhuizen, Elly de Boer, John van Beek, 
Tanneke Brouwer-Popkens, Bart van Wijngaarden, Fridolin van der Lecq 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Marck Koolen, Robin Horeman, Ton Mulders, Rob Grift, Wim van der Schaft, Wibo van Run, Joost 
Schepel, Ron van Rosmalen 
 
1. Opening en welkom 
Kees opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom.  Ondanks de slechte 
weersomstandigheden is de opkomst groot. 
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke vragen 
 Mededelingen: 

• Sportfoto 2013: de foto gemaakt door Fridolin van der Lecq was bij het Sportgala als één van 
de drie genomineerd als sportfoto van het jaar 2013 met de foto van de fietsende recreanten. 
Helaas niet gewonnen, maar volgend jaar komen er nieuwe kansen. 
 

 Ingekomen stukken: Schriftelijke vraag van Hennie Wilkes: 
• Is er een financiële compensatie voor organisatoren van speciale meerdaagse 

clubevenementen? 
De vastgestelde beleidslijn wordt nogmaals toegelicht en tevens vastgelegd: evenementen 
zoals het clubweekeinde naar Vianden, de Teutotocht en de zomerfietsweek “Standplaats” 
kennen een eigen boekhouding. Eventuele hieraan verbonden organisatiekosten kunnen in de 
kosten van deelname versleuteld worden. De organisatoren dienen over deze kosten uiteraard 
transparant te zijn naar de deelnemers. 
Vraag Michael Baken: welke kosten worden precies gedeclareerd? 
Antwoord: de organisatoren van speciale evenementen verantwoorden de kosten die zij 
vergoed willen krijgen aan de deelnemers van het evenement. Daardoor is het voor de 
deelnemers duidelijk welke kosten dit zijn. Mochten de deelnemers deze kosten onredelijk 
vinden dan kunnen zij de organisatoren hierop aanspreken. 

 
 Schriftelijke rondvraag: geen 
 
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 06.02.2013 

• Redactioneel: rooster van aftreden aanpassen (rectificatie is bij de agenda ALV 2014 
bijgevoegd) 

• Naar aanleiding van de inhoud: (Punt 4: Jaarverslagen 2012- Toercommissie):  
Opmerking Henk Aanstoot: de gemaakte afspraken over de tandemdeelname en de deelname 
van minder validen aan alle fietsactiviteiten in een valide club  moeten nog op de website 
worden geplaatst.  

Jeroen: vraag over afspraken tandem is opgelost door de constatering dat deze vorig jaar toch 
gepubliceerd zijn onder http://wtchouten.nl/documenten/20130329-afspraken-toerleiders.pdf  

• Het verslag van de ALV 2013 is hiermee vastgesteld met dank aan Maria voor de notulen. 
 

 
 
 



22Wielertoerclub Houten ’80

 
Jaarverslagen 2013 

• Secretariaat:  geen opmerkingen 
• Toercommissie: geen opmerkingen 
• Recreanten: geen opmerkingen 

 
 
4. Financieel overzicht 2013 en verslag kascommissie 2013 en decharge 

bestuur 2013 
Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2013 en de staat van baten 
en lasten over het boekjaar 2013. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat en is 
toegevoegd aan de bestaande reserves. De club heeft geen schulden, er is kapitaal in eigen reserves. 
 
De cijfers over 2013 zijn door de kascommissie (Martijn Kamermans, Peter de Laat en Henk Aanstoot) 
doorgenomen en akkoord bevonden. Martijn licht toe: ‘de financiën zijn perfect onderbouwd. De 
boekhouding is sluitend  en geeft een zeer verzorgde indruk. De jaarstukken tonen een getrouw beeld 
van de financiën over het jaar 2013’. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag financiën 
goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen boekjaar 2013 
 
5. Demo digitalisering presentielijsten 
Per 1 januari is er een proef gestart met een digitale variant van de presentielijst onder de naam: 
digitale presentielijst. De initiatiefnemers zijn: Jeroen Piket, Harry van Wijk en Joost Schepel. 
Via www.wtchouten.nl en na inloggen met je eigen codes kun je zelf op je computer, telefoon of tablet 
aangeven met welke groep en op welke dag je hebt meegefietst. 
Het zal nog even wennen zijn en vast nog enkele verbeteringen behoeven, maar de ontwerpers zijn van 
mening dat de digitale presentielijst een modern en efficiënt registratiesysteem is dat statistieken gaat 
geven die altijd up to date zijn en geen tijdrovende handmatige invoer en verwerking behoeven. 
Na een kort technisch opstartprobleem geeft Jeroen  een duidelijke uitleg over de werking van de 
digitale presentielijst. 
Als deelnemer vul je zelf je naam op de presentielijst in, op de dag zelf dat je hebt gefietst of tot 3 dagen 
na afloop van de rit. 
Als toerleider heb je iets meer rechten: je kunt leden toevoegen, het aantal gereden km. invullen en 
gastrijders invoeren. 
Naast registratie zijn er ook rapportagemogelijkheden: deelname per groep A/B/C, deelname per 
activiteit (hardlopen, ATB, wegfietsen). 
Oproep: vul de digitale presentielijst in en wees positief! 
Toevoeging: Was je er wel, maar ben je vergeten in te schrijven voor een rit!. Mail naar 
presentielijst@wtchouten.nl 
Dank aan vooral Joost Schepel. Er zijn heel wat vrije uurtjes in gestoken om dit digitale systeem te laten 
werken. 
 

PAUZE 
 
6. Bestuurssamenstelling 2014 
Aftredend en herkiesbaar zijn Jos Bekker en Rina Roelfs. Er zijn geen tegenkandidaten. Jos en Rina 
worden met acclamatie herkozen. Daarmee is de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden 
voor 2014 als volgt: 
 
Voorzitter:    Kees Keuzenkamp 2015 aftredend  
Secretaris:    Maria Slootmaekers 2016 aftredend  
Penningmeester:   Jos Bekker  2017 aftredend 
Algemeen lid (toercommissie):  Jeroen Piket  2015 aftredend  
Algemeen lid     Rina Roelfs  2017 aftredend  
Algemeen lid (recreanten):  Elly Kemper  2016 aftredend  
Ondersteunend lid (recreanten)  Riet van Bijlevelt 2016 aftredend 
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7. Activiteitenplan 2014  Bestuur algemeen 
De visie op de toekomst van onze club is in 2012 jaar neergezet in het Beleidsplan 2011-2015 voor de 
toerafdeling.  
Belangrijke doelen blijven: het vasthouden en werven van jonge (vrouwelijke) toerleden en (mannelijke) 
recreantleden. 
Daarnaast staan verlenging/vernieuwing van de sponsorcontracten en dus een nieuw clubshirt per 2015 
(zowel voor toerleden als voor recreanten) dit jaar hoog op de agenda. 
Sponsorcontracten clubshirt 2015-2020: stand van zaken van de huidige sponsoren: 

1) Plieger verlengt het sponsorcontract tegen dezelfde financiële condities (= 1.500 euro 
voor 5 jaar) 

2) Apotheek ’t Wed idem . Er komt een officieel tekenmoment met de lokale pers              
(’t Groentje) in de apotheek op een nader te bepalen datum. 

3) Piazza wil voor 750 euro voor 5 jaar bijtekenen (wordt in beraad gehouden).Wellicht is 
een andere sportschool ook geïnteresseerd? 

4) Fysiotherapie stopt met sponsoring. Kunnen we sponsor via het eigen ledennetwerk 
aanboren?  

Insteek van het bestuur blijft: liefst 4 sponsoren (2 sponsoren op de voorkant van het shirt en 2 op de 
achterkant). Maar 3 sponsoren binnen halen is ook al een mooi resultaat. 
De suggestie van Gerrit Hardeveld om nieuwe sponsoren over te halen om  tegen een lager 
sponsorbedrag in te stappen wordt serieus bekeken. Hierbij wordt vooral aan de sponsoring van nieuwe 
shirts voor de recreanten gedacht. 
 
 
8. Bestuurscommissies 2014 

• Kascommissie: Martijn Kamermans, Jan Winkel 
• Recreantencommissie: Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Gerry 

Bijsterbosch, Ria Wieman, Gerrit Hardeveld 
• Toercommissie: Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen, Martijn Kamermans, Frank van 

Ierland 
• Commissie Beheer: Ton Mulders (coördinator), John Schreurs, Gerda Vernooij 

(recreanten) 
• Commissie Mediabeleid:  

Voorzitter:   Rina Roelfs 
 Clubblad (redactie + opmaak): Frans Gijsbers, Hans Schoolderman,  Andrea van Mil, 
 Aanjagers clubbladstukjes: Rob Grift, Tanneke Brouwer-Popkens (deze laatste  
     vanuit Recreanten) 
 Drukker:    Geert Visser, Office-care 
 Distributie:   Andrea van Mil 

Website:   Joost Schepel (website), René Jansen (WOLA), 
Advertenties:   Bert de Koning, Hans Schoolderman 

• Kledingcommissie:   Ad Nieuwenhuizen 
• Feestcommissie:  Bert Scheepbouwer, Ralph Jacobs, Peter Maarleveld,  

    Martin Janmaat 
 
9. Activiteitenplan 2014 recreanten 
Elly Kemper licht het activiteitenplan 2014 recreanten toe: 
Programma is nog niet helemaal rond. Wat staat er al wel op het programma?: 

• Start van het seizoen op 7 maart 
• Openingsrit/sluitingsrit + Gouwe Ouwe samen met de toerleden. 
• 1 maal per maand -op de laatste zondag van de maand- zondagochtendrit. 
• Midweek in 19-23 mei in Drenthe. 
• Actieve ledenwerving (jongere recreanten). In april komt in ’t Groentje een wervend stukje over 

fietsen met recreanten. Sportpunt Houten is benaderd: men gaat zich actief richten op ouderen 
die sporten. 

• Juli: fiets driedaagse voor senioren. 
 
De suggestie van Harry Pronk om deel te nemen aan de activiteitenmarkt op  het Rond wordt zeker 
meegenomen. 
Het volledige programma is binnenkort terug te vinden op de website. 
 
10. Activiteitenplan 2014 Toerleden 
De activiteitenkalender raakt al aardig vol. Naast de invoering van de digitale presentielijst vermeldt 
Jeroen de volgende zaken vanuit de toercommissie: 

• Toerleiders worden ook in de zomer ingeroosterd. Er is voldoende animo om te fietsen. 
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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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• Geen ATB meer op maandag (alleen op eigen initiatief). Is er behoefte aan een beginnersgroep 

ATB? Wordt besproken in de toercie. 
• De zondag-, dinsdag- en donderdagritten met vaste toerleiders blijven in tact 
• De maandagavond- en woensdagochtendritten zonder vaste toerleider ook 
• Er komen 3  ‘Verlengde Mockingritten’ 
• Regelmatig worden er afwisselend op zaterdag of zondag ‘Specials’ verreden 
• Toerleidersavond: 5 maart 
• Sleutelmiddag met Ron Verweij: 22 maart 
• Zondag 23 maart: Lenterit 
• Start zomertrainingen: Vanaf dinsdag 1 april 
• Gouwe ouwe rit: 6 april 
• 26 april:  rit Koningsdag (olv Geurt) 
• Special: 17 mei: Rondje Nijmegen (olv Michael Baken) 
• 31 mei: Waalse Pijl 
• 20-22 juni: clubweekeinde Vianden - Luxemburg (olv Hennie Wilkes, Wibo van Run en Ron van 

Rosmalen 
• Verlengde Mockingrit op 6 juli: 155 km / 180 km.(olv  Martin de Haan) 
• 16 – 23  augustus: Standplaats  Pyreneeën (Ronald Gorter, Peter de Laat, Frank van Ierland) 

Peter de Laat verzoekt de leden om snel te reageren of men mee gaat. Dit in verband met het 
reserveren van het hotel. Deadline aanmelding: vanaf vandaag tot 3 weken. Wordt ook op de 
website gezet. 

• 12-14 september: Teutoweekeinde naar Thorn (Limburg) Organisatoren zijn: Martin de Haan, 
Piet de Boer 

• Sluitingsrit + BBQ: zondag 21 september 
• Ride for the hospice: zaterdag 27 september 
• Robin Horeman gaat een opleiding tot race-instructeur bij NTFU volgen. Hij wil de opgedane 

kennis overbrengen naar de club. Bijvoorbeeld geïnteresseerden begeleiden bij voeding, bike 
fitting enz. (=soort stageplek). Robin schrijft een stukje hierover in het volgende clubblad. 

 
Jeroen dankt de vele vrijwilligers, die de schouders zetten onder het organiseren van een- of 
meerdaagse clubactiviteiten. 
Rina vult aan: 

Werving van jonge leden en een actief beleid om meer vrouwelijke fietsers te enthousiasmeren 
om bij de club te komen fietsen heeft geresulteerd in een specifieke actie: fietsclinic ( in de 
buurt) op zondag 13 april voor nieuwe leden  (of partners van leden die van plan zijn te gaan 
fietsen bij de club) in samenwerking met het Banierhuis (zij leveren de fietsen tegen 
gereduceerd tarief). Fridolin van der Lecq en Rina Roelfs zijn de trekkers van dit evenement. 
Leden worden geïnformeerd via het clubblad en de site. 

Vraag Paul Veltkamp: komt het Rondje IJsselmeer op de kalender? Wie wil dit organiseren? Staat niet 
op de kalender maar dat kan veranderen: initiatief ligt bij  toerleden om dit op te pakken. 
Opmerking Fridolin: de rit “strictly C’ komt nog  in de toerkalender. 

 
Tenslotte: 
WTC Houten gastrijder: Mocht je iemand willen introduceren in het wielrennen of mountainbiken, maar 
de persoon in kwestie heeft nog geen fiets! Dan kan men een fiets huren bij het Banierhuis tegen een 
10% korting op het reguliere huurtarief. 
 
11. Activiteitenplan 2014 Beheer (toegelicht door Kees bij afwezigheid van Ton) 

• Oproep aan leden om mee te helpen met de voorjaarsschoonmaak van 5 april. 
• Doppen onder de stoelen  worden vervangen 
• Opschoning WTC archief plus digitalisering van het te bewaren deel met inachtneming van de 

wettelijke bewaartermijnen: Geurt, Ad, Kees, Ton en Maria gaan deze klus klaren. 
• Inkoop wijn: als de oude voorraad op is, gaan we over op wijn geleverd door Vinabc (Cor de 

Boer) 
 
Vraag Ad Vermeeren: kunnen er andere versnapering dan pinda’s komen?  
Antwoord: Kom met voorstel naar commissie Beheer. 
 
12. Begroting 2014 en contributie 2014 
Jos licht de begroting gedetailleerd en kundig toe. 
 
Vraag Andrea van Mil: het clubbladdrukwerk is hetzelfde groot begroot als vorig jaar, terwijl het aantal 
clubbladen teruggaat van 8 naar 6. Jos (penningmeester) past dit aan. 
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Opmerking Martin de Haan: spoor leden aan om meer de website te lezen. Zeker als we minder 
clubbladen hebben. Alle actuele aankondigingen staan al op de website. Sportverhalen staan in het 
clubblad. 
Elly Kemper vult aan: de recreanten hebben meer behoefte aan informatieverstrekking via het clubblad. 
Mocht het nodig zijn, dan komt er een extra ‘clubblad’  en/of schriftelijke mededeling.  
 
Desgevraagd geeft de voorzitter toelichting op de eigendomssituatie van het clubhuis. De huur van het 
clubhuis bedraagt tot 2018 10 euro per jaar. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk.  
Jos licht de contributie 2014 toe: Het contributiedeel NTFU wordt verhoogd met 1 euro. Het 
contributiedeel  van de WTC blijft gelijk aan 2013 
De begroting voor 2014 wordt door de ALV vastgesteld, waarmee de voorgestelde contributieverhoging 
met 1 euro wordt goedgekeurd  in overeenstemming met het door de ALV vastgestelde besluit: 
 
Contributie 2014: 
Toerleden: 
Hoofdlid:  NTFU-deel = €34,- en WTC-deel = €32,- Totaal: € 66,- 
Gezinslid  NTFU-deel = €31,- en WTC-deel = €30,- Totaal: € 61,- 
M-lid (=lid elders) NTFU-deel = € 3,- en WTC-deel = €32 Totaal: € 35,- 
M-gezinslid  NTFU-deel = € 3,- en WTC-deel = €30,- Totaal: € 33,- 
Recreanten: 
Hoofdlid   NFTU-deel = €34,- en WTC-deel = € 9,- Totaal: € 43,- 
Gezinslid  NFTU-deel = €31,- en WTC-deel = € 7,- Totaal: € 38,- 
 
 
13. Rondvraag 

• Harry Pol: waar is de voorzittershamer? Geen idee, maar wordt naar gezocht bij de opschoning 
van het archief! 

• Henk Aanstoot: Bert spint. Vrijwilligers rijden Bert naar Piazza waarvoor dank. Vraag: wie wil er 
met Bert op de tandem buiten fietsen? Is een poule van vrijwilligers een optie? Henk zal een 
oproep plaatsen op het Forum. 

• Fridolin : Suggestie: alle exemplaren van het clubblad 1x digitaal bewaren. 
 
Mededelingen: 

• De TEP’s en de toerboekjes kunnen na 15 februari worden meegenomen vanuit het clubhuis. 
De NTFU lidmaatschapspasjes  zullen worden verzonden samen met het volgende clubblad 
(nr. 131). 

• Oproep om na afloop van de ALV het clubhuis netjes achter te laten. Ruim je eigen rommel op, 
zet tafels en stoelen recht. 
 

Kees dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
Het eerste drankje na de ALV is traditiegetrouw op kosten van het bestuur. Drankjes tijdens de pauze 
zijn voor eigen rekening. Worst is beschikbaar gesteld door Rick van der Kuil. 

 
 
14. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur. 
 

 
Volgende ALV  Woensdag 11.02.2015 
 
 
24.02.2014 Maria Slootmaekers (notulist) 
Verslag dient geaccordeerd te worden door de ALV op 11 februari 2015 
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Jaarverslag Secretariaat 2014 
 
 
2014!  
Een jaar waarin we, mede dankzij de onmisbare inzet en hulp van de vele vrijwilligers, weer kunnen 
spreken van een prachtig fietsjaar. Het grote team aan toerleiders is de spil geweest van de organisatie 
van de talloze wonderschone dag en meerdaagse ritten in binnen- en buitenland. De deelname aan de 
bijzondere ritten -het clubweekeinde Vianden, week Standplaats Pyreneeën, de Kromme Rijnstreek 
tocht, en de Teutotocht in Limburg-  is overweldigend geweest en door iedereen erg gewaardeerd. 
Ook een jaar waarin veel werk en energie is gestoken in een nog  professionelere uitstraling van de 
website en het clubblad. En met succes! De website wordt dagelijks door vele leden bezocht, velen 
nemen actief deel aan de discussies over diverse onderwerpen op het Forum en het clubblad wordt 
gretig gelezen. 
Ook is 2014 het jaar geweest met de blik gericht op de toekomst. Dankzij het doortastende optreden en 
de vele uren werk verzet door de leden van de kledingcommissie zijn er nieuwe sponsorcontracten 
gesloten en is er nieuwe clubkleding ontworpen en besteld voor alle toerleden en recreanten. 2015 
wordt een lustrumjaar voor de WTC. De club bestaat dan 35 jaar en we mogen met elkaar bijzonder 
trots zijn dat de doelen, neergezet in het Beleidsplan WTC Houten ’80 voor de jaren 2011-2015, 
absoluut zijn bereikt. 
 
 
Ledenbestand 2014 WTC Houten ‘80 
Voor degenen, die van statistieken houden zijn de ledenbestandgegevens -gehaald uit onze eigen 
ledenadministratie WOLA-  zeker interessant: 
Totaal aantal actieve leden groeit: 329 – vergelijk 2013: 307 
Aantal Toerleden   259 – in 2013 waren dit er 239 
Aantal Recreantleden   70 – in 2013 waren dit er 68 
Aantal mannelijke leden   247 
Aantal vrouwelijke leden  82 
Aantal mannelijke Toerleden  230 – vergelijk 2013: 208 
Aantal vrouwelijke Toerleden  29 – in 2013: 31 
De oververtegenwoordiging van het aantal mannelijke toerleden blijft ook in 2014 erg groot. 
Deze ongelijke verhouding geldt ook voor de recreanten, zij het dat in deze groep de vrouwen de 
mannen overtreffen in aantal: 
Aantal mannelijke Recreantleden 17 
Aantal Vrouwelijke Recreantleden 53 
Jongste man is 20:   geboortejaar 1994 
Jongste vrouw is 23:   geboortejaar 1991 
Oudste man is 91:   geboortejaar 1923 
Oudste vrouw is 87:   geboortejaar 1927 
Jongste mannelijke Toerlid:  20 jaar 
Jongste vrouwelijke Toerlid  23 jaar 
Oudste mannelijke Toerlid  76 jaar 
Oudste vrouwelijke Toerlid  62 jaar 
Jongste mannelijke Recreantlid  geboortejaar 1952 (62 jaar) 
Jongste vrouwelijke Recreantlid  geboortejaar 1958 (56 jaar) 
Oudste mannelijke Recreantlid  geboortejaar 1923 (91 jaar) 
Oudste vrouwelijke Recreantlid  geboortejaar 1927 (87 jaar) 
 
 
Bestuur 2014 WTC Houten ‘80 
De samenstelling van het bestuur is in 2014 ongewijzigd t.o.v. het jaar ervoor: 

• Voorzitter    - Kees Keuzenkamp 
• Vicevoorzitter / bestuurslid recreanten - Elly Kemper 
• Penningmeester   - Jos Bekker 
• Secretaris    - Maria Slootmaekers 
• Bestuurslid Toercommissie  - Jeroen Piket 
• Bestuurslid Algemene Zaken  - Rina Roelfs 
• Bestuurslid recreanten (ondersteuning) - Riet van Bijlevelt 

 
In 2014 is het bestuur 6 maal in vergadering bijeen geweest. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
is in februari door 52 leden bezocht. In 2013 waren dit er 2 minder. De binding met de club en haar 
activiteiten kan gerust onverminderd groot genoemd worden. 
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Het bestuur heeft deelgenomen aan districtsvergaderingen van de NTFU, periodiek overleg gevoerd 
met Sportpunt Houten, gesprekken gehouden met Kees van Dalen, wethouden Sport & Cultuur, acte de 
présence gegeven bij de jaarvergadering van de Fietsersbond en alle bestuursleden zijn in 2014 zelf 
actief geweest als vrijwilliger (toerleider of voorrijder). 
Het oude archief is in bruikleen gegeven aan het Streekarchief Kromme Rijn. Daar is het in goede 
handen en wordt het beter bewaard dan op de voorraadkamer van het clubhuis. 
 
Rol en activiteiten van de Commissies in 2014  
Het werk van de diverse commissies is in 2014 van groot belang geweest. 

• Commissie Mediabeleid: De Commissie mediabeleid rapporteert aan de secretaris van het 
bestuur, die verantwoordelijk is voor verslaglegging van het bestuur en archivering, externe 
correspondentie, ledenadministratie, clubblad en website. 
Opdracht en uitvoering van de commissie: 
- Verzorgen redactie en lay-out clubbladen 
- Aanleveren clubblad aan drukker 
- Inhoudelijke afstemming verzorgen met de webmaster en redacteur website 
Resultaat 2014:  professionele website + ledenforum waar leden actief gebruik van maken + 
clubblad met gevarieerd nieuws, verhalen en achtergrondinfo van en voor leden. 
 

• Commissie beheer: De Commissie Beheer rapporteert aan het bestuurslid beheer die binnen 
het bestuur verantwoordelijk is voor roerende en onroerende zaken van de vereniging. 
Opdracht en uitvoering van de commissie: 
- Gebruik, schoonmaak en onderhoud van clubhuis en omringend perceel  
- Verzorgen inkoop en voorraadbeheer voor bar en clubhuis  
- Controle op barverkoop 
- Controle op vergunningen 
Resultaat 2014: de clubkoelkast is altijd goed gevuld,  er is voldoende wijn op voorraad, het 
clubhuis is schoon, de buitenboel wordt regelmatig gedaan, Wifi is geïnstalleerd, en de 
commissie heeft dit jaar de kerstwijn verzorgd voor 87 vrijwilligers 
 
Commissie clubkleding en sponsoring: De Commissie Clubkleding en Sponsoring 
rapporteert aan de voorzitter van het bestuur, verantwoordelijk voor de algemene zaken. 
Opdracht en uitvoering van de commissie: 
- Voorraadbeheer, verkoop en inkoop van clubkleding voor de toerleden  
- Financiële afhandeling van in- en verkoop via de penningmeester 
- Voorbereiden nieuwe clubsponsors. Resultaat: 4 nieuwe sponsoren 
- Coördinatie rond vernieuwing van de clubkleding voor de toerleden.  
Resultaat 2014: contracteren van 4 sponsoren voor de periode 2015-2020: Plieger Sport 
Meerkerk, Body Business Houten, Mocking Woninginrichting ism Luxaflex Nederland en MKB 
Schoon. Nieuwe kleding voor toerleden ontworpen en besteld bij Vermarc en beschikbaar m.i.v. 
de start van het nieuwe seizoen 2015. 
Feestcommissie: De Feestcommissie rapporteert aan voorzitter van het bestuur, 
verantwoordelijk voor algemene zaken. 
Opdracht en uitvoering van de commissie: 
- Organisatie van avondfeest voor toerleden. 
- Organisatie zomer BBQ, boerenkoolrit, Hemelvaartsbrunch 
Resultaat 2014:  Het feest in oktober is door velen bezocht en was een groot succes. De live 
band zorgde er voor, dat er uitbundig werd gedanst en dat de hapjes prima smaakten.  
De boerenkool na afloop van de laatste winterrit, de Hemelvaartsbrunch en de zomer BBQ 
waren van sterrenkwaliteit! 
 

• Recreantencommissie: zie jaarverslag Recreanten 2014 
• Toercommissie:  zie jaarverslag Toercommissie 2014 

 
2014! 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers hartelijk en kijkt tevreden terug op een geslaagd 
jaar. 
     

Samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig. 
 
 
Maria 
Secretaris WTC Houten ‘80 
12/2014 
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Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas 
krijgt u 10% korting op alle materialen.

Singel 64 • 3984 NZ Odijk • 030 - 656 7423
info@mocking-wonen.nl • www.mocking-wonen.nl

Gordijen • Binnen- en buitenzonwering • Tapijt
Vinyl • Marmoleum • PVC • Laminaat • Parket
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Jaarverslag toercommissie
Rond de ledenvergadering van februari 2014 trad Frank van Ierland toe tot de toercommis-
sie. De toercommissie bestond voorts uit Martijn Kamermans, Jan van Veldhuizen en Jeroen 
Piket (voorzitter). 

De toercommissie heeft als taak het programma van toeractiviteiten op te stellen en te 
coördineren, inclusief de toerleiding. Voorts houdt de toercommissie zich bezig met hoe we 
fietsen, denk daarbij aan veiligheid, snelheid, structuur (A, B+, B, C). Het uitgangspunt 
van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercommissie 
schept de kaders, coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moeten van alle 
leden komen. 
 
De toerleiders kwamen op 5 maart bij elkaar om daar de gang van zaken rond de toer-
leiding te bespreken. De op deze toerleidersavond besproken onderwerpen en gemaakte 
afspraken zijn gepubliceerd op de website van WTC Houten. De belangrijkste waren: het 
tekort aan toerleiders, de invoering van een snelheidstabel die toerleiders én deelnemers 
meer houvast moet bieden over de te verwachten snelheden per groep, en de startproce-
dure bij clubritten.

Vervolgens ging het seizoen van start. Met de gebruikelijke elementen als de Lenterit, trai-
ningsritten, koffieritten en Mockingritten. Daarnaast, als voorbeelden van activiteiten “van 
en voor alle leden”, waren er de tweede editie van het Vianden-weekend, de Standplaats 
Argelès-Gazost en de Teutotocht naar het witte stadje Thorn. In het eendaagse segment 
was er o.a. het Rondje Rijk van Nijmegen.

Verder waren er een beginners clinic voor beginnende leden en niet-leden en een onder-
houdsclinic door Ron Verweij. Activiteiten als de Lenterit, de Mockingrit van 29 juni en de 
Herfstrit werden culinair opgeluisterd door de keukenmeesters die de club rijk is. 

WTC Houten was ook betrokken bij een groots evenement dat openstond voor geïnteres-
seerden van buiten de club: de NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek van WTC Houten samen 
met de serviceclubs uit Houten, ten bate van het Hospice Kromme Rijnstreek.

Voor de winter 2014-2015 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken, weg-
fietsen, hardlopen en spin-arrangementen. De recent aangelegde WiFi-verbinding maakte 
een succesvolle interactieve GPS-avond in het clubhuis mogelijk.

Sinds 1 januari 2014 is er de digitale presentielijst, ter vervanging van de papieren lijsten. 
Voor een club met zo’n 250 toerleden, met activiteiten op tot wel vijf dagen per week, op 
meerdere niveaus bovendien, voldeed de papieren presentielijst niet meer.

Alle organisatoren en betrokkenen worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor hun initi-
atieven en inzet bij al deze zeer succesvolle evenementen.
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Evaluatie
Over het programma van het voorbije seizoen zijn we heel tevreden maar er zijn natuurlijk 
ook wat aandachtspunten. De toercommissie is van mening dat de in 2014 ingevoerde snel-
heidstabel voldoet maar dat het succes ervan voor een belangrijk deel wordt bepaald door 
de samenstelling van de groepen.
Rijden er teveel B-rijders in de C-groep, dan ontstaat er “sneldheidsstress”. Zo ook als er 
bijvoorbeeld geen toerleider voor de B+ is. Want dan bleken sommige B-plussers vervol-
gens toch te kiezen voor de B. 
Daarom willen we stimuleren dat iedereen in zijn optimale groep fietst en niet te veel van 
groep wisselt. Wat daarvoor wel heel belangrijk is, is dat er voldoende toerleiders zijn, voor 
alle groepen. Het werven van toerleiders blijft aldus topprioriteit!

Maar al met al zijn we zeer tevreden. Dank voor alle initiatieven en ondersteuning, indachtig 
ons principe “voor en door alle leden”! Blijf ons vooral ook jouw gedachten over het voorbije 
zomerseizoen en suggesties voor volgend jaar laten horen.

De toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket (voorzitter) en Jan 
van Veldhuizen

Jaarverslag  Recreanten 2014
Eind 2014 telde de afdeling Recreanten 70 leden (2 meer dan vorig jaar). Er zijn in de loop 
van het seizoen 9 nieuwe leden bijgekomen. Maar de laatste maanden hebben 6 leden 
opgezegd, veelal in verband met hun gezondheid. 
In januari en februari hielden we – zoals gebruikelijk – onze wintervergaderingen ter 
voorbereiding op het nieuwe fietsseizoen. In deze vergaderingen werden de details voor de 
midweek verder afgesproken. Daarnaast werd het programma voor het nieuwe fietsseizoen 
vastgesteld. 
Op 7 maart startten we met 41 recreanten ons fietsseizoen met een gezamenlijke rit van 30 
km. Dit aantal deelnemers is weer op het oude niveau van 2012.  
Gedurende het hele fietsseizoen hadden we weer diverse enthousiaste voorrijders.   
Er werden in totaal 47 ritten gefietst (van de geplande 49).  Hiervan waren er 34 op vrijdag 
en 13 op andere dagen, zoals de Koninginnerit, midweek, senioren-driedaagse en zondag-
ochtendritten. 
Ook fietste een groep van 16 recreanten mee met de Ride for the Hospice.  
Op 28 maart hadden we het grootste aantal deelnemers t.w. 50.  
Gemiddeld fietsten er 30 recreanten mee per keer, dit aantal is weer groter dan vorig jaar.  
Het was een goed fietsseizoen, hoewel het weer soms extreem verschilde. Soms werd met 
regenachtig weer toch gefietst en kwamen recreanten doornat thuis, andere keren was het 
juist weer erg warm.  
 
Van 19  t/m 23 mei waren we met 23 recreanten (weer iets minder dan vorig jaar) een 
midweek in bungalowpark Land van Bartje in Drenthe. Het was weer een goed verzorgde en 
geslaagde midweek.  
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De seniorendriedaagse vond plaats op 7, 9 en 11  juli. Er namen gemiddeld  22 recreanten 
deel.  
Alleen 9 juli was het weer slecht en waren er slechts 9 deelnemers. Op vrijdagmiddag werd 
deze driedaagse afgesloten met een gezellig hapje en drankje, samen met de recreanten 
die de vrijdagmiddagrit hadden gefietst. 
 
Ook dit jaar werd er weer een keer per maand op  zondagochtend gefietst. De deelname 
hieraan was ongeveer gelijk aan vorig jaar (gemiddeld 13). 
De jaarlijkse recreantenbarbecue vond plaats op 1 augustus (44 deelnemers), aansluitend 
aan een gezamenlijke route van 30 km. 
  
Op vrijdag 10 oktober was onze laatste dagrit van het seizoen (met 22 deelnemers) waarbij 
we – zoals gebruikelijk onderweg een “pannenkoekenlunch” gebruikten bij de Pannenkoe-
ken Bakker in Maarseveen. 
Ook bij de korte middagrit (16 deelnemers) werd een “pannenkoeken” stop ingelast bij het 
Veerhuis in Beusichem.  
Op vrijdag 31 oktober vond de laatste fietsrit van het seizoen plaats. We fietsten met 38 
recreanten een korte route, met aansluitend een gezellige nazit, waarbij ook een aantal 
recreanten aanschoven die niet konden meefietsen. 
 
In november en december hielden we onze gebruikelijke winterbijeenkomsten.  
Aansluitend aan onze vergadering van 14 november was ons afsluitend diner geregeld in 
De Wiese in Schalkwijk. Er waren 48 deelnemers en het was uitstekend verzorgd en heel 
gezellig.
Aansluitend aan onze vergadering van 12 december sloten wij het jaar af met een heerlijk 
(Chinees) buffet. 
 
Een van de voornemens van de gemeente Houten is zich meer in te zetten voor de sport-
ontwikkeling van 50-plussers. Dit wordt gerealiseerd door Sportpunt Houten. In dit verband 
hebben wij begin 2014 een gesprek gehad met dit Sportpunt, waarin wij uitvoerig hebben 
stil gestaan bij de activiteiten van de recreanten op fietsgebied. Media dit jaar zijn twee 
afgevaardigden van de recreantencommissie aanwezig geweest bij een gesprek, georgani-
seerd door de gemeente, waarbij ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland waren 
betrokken. Hierbij werd ingegaan op de verbeteringen die nodig zijn bij de verdere ontwik-
kelingen van fietspaden en andere voorzieningen om fietsongelukken door ouderen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Daarnaast is in september door de gemeente een voorlichtingsbij-
eenkomst gehouden over het gebruik van elektrische fietsen in ons clubhuis. Wij blijven ook 
komend jaar bij  verdere ontwikkelingen betrokken. 

Iedereen die het afgelopen jaar weer heeft bijgedragen aan het welslagen van dit seizoen:
hartelijk bedankt!

namens de recreantencommissie 
Riet van Bijlevelt en Elly Kemper 
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De nieuwe clubkleding 
 
Het ontwerp van de nieuwe clubkleding voor de periode 2015-2020 is afgerond.  
Clubbestuur en onze sponsoren (Plieger Sport, Body Business, MKB Schoon en Mocking 
Wonen/Luxaflex) hebben hun akkoord gegeven.  
De bestelling is verzonden naar Vermarc en wij verwachten aflevering van de kleding in 
februari 2015. Uitreiking aan de leden zal begin maart 2015 plaatsvinden, houd de 
website in de gaten voor de aankondiging. 
 
Op de pasavonden is ongeveer 70% van de toerleden geweest en zij hebben de 
bestellijst ingevuld. 
Voor de nabestellingen zijn de prijzen voor de meeste artikelen gelijk gebleven, voor 
sommige accessoires is de prijs iets verhoogd in verband met productiekosten en 
wegvallen van de kwantumkorting: 
 
Artikel Prijs 

Euro 
Shirt korte mouw Sportline 40,00 
Shirt lange mouw DIK met windstopper 60,00 
Shirt lange mouw DUN 40,00 
Winterjack  80,00 
Bodywarmer zonder mouw 45,00 
Korte broek met bretellen Sportline 57,50 
Korte broek zonder bretellen Sportline 50,00 
Kniebroek (3/4 broek) met bretellen 50,00 
Kniebroek (3/4 broek) zonder bretellen 42,50 
Lange broek met bretellen met zeem 55,00 
Lange broek met bretellen zonder zeem 45,00 
Lange broek zonder bretellen met zeem  50,00 
Lange broek zonder bretellen zonder zeem 37,50 
Armstukken (per paar) 15,00 
Beenstukken (per paar) 22,50 
Kniestukken (per paar) 20,00 
Handschoenen (per paar) 17,50 
Winterhandschoenen (per paar) 35,00 
Sokken (per paar) 10,00 
 
Prijs aanbieding kledingpakket: €  95,00 (1 x per toer lid). 
Het pakket bestaat uit:  

• 2 shirts met korte mouw + 1 korte broek of 
• 1 shirt met korte mouw + 1 shirt met lange mouw + 1 korte broek. 

Deze aanbieding geldt bij bestelling tot 31 december 2015. 
 
Voor nabestellingen, passen en afhalen van de kleding, neem contact op met: 
Ad Nieuwenhuizen 
Kamillehof 53, Houten. 
Telefoon 030 6372683 of 06 19610160.  
Let op: alleen op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur! 

Nieuwe clubkleding
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• CV Installaties
• Elektrische installaties
• Warmtepompen 
• Beveiligingsinstallaties
• Sanitair 
• Datasyste 
• 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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Ron Verweij 
fietsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fiets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Ötztaler Radmarathon 31 augustus 2014
Zondag
We stappen ’s morgens vroeg het hotel in Sölden uit, en voelen de kou. Het is 4 graden. De 
regen klettert naar beneden. De wind is krachtig en maakt het voor het gevoel nog fris-
ser. Het ziet er niet naar uit dat het weer de komende uren zal opknappen. Beslist geen fijn 
fietsweer. Gelukkig was het gisteren beter denk ik opgelucht.

Zaterdag
Hevig trillend van de kou sta ik met een kop thee, waarvan de inhoud regelmatig over de 
rand klotst, te genieten van de renners die binnenkomen, en van degenen die al op de 
aankomstplaats staan. Allemaal gehuld in een wollen deken, want de afdaling van de laatste 
berg uit de rit, de Timmelsjoch, was nat en steenkoud. Dat ik de hele dag een plastic zak 
met een thermo-hemdje in mijn achterzak had meegesleept voor een situatie als deze was 
ik op het moment-supreme vergeten. Jammer, want de klim ging nog zo lekker. Vanuit St. 
Leonard was het een kilometer of 25 naar de top. Ondanks de 183 km. die al in de benen 
zaten kon ik het tempo er redelijk in houden, en het overslaan van de verzorgingspost 
leverde nog wat plaatsen winst in het klassement op. De bochten waren hier en daar mooi 
versierd met wielershirts en spandoeken die de moed erin moesten houden. Sommigen 
vonden dit blijkbaar zo mooi dat ze gingen lopen, om er langer van te kunnen genieten. 
Zelf gaf ik er de voorkeur aan op tijd binnen te zijn voor het diner, want dat was iedere 
avond prima voor elkaar in het Parkhotel. Gelukkig had ik die ochtend wel mijn waterdichte 
sealskin-sokken aangedaan. Dat bleek in te houden dat je ervan verzekerd bent dat het 
water wat je sokken inloopt er niet meer uit kan. Volgende keer maar eens binnenste buiten 
aandoen nam ik me voor.

Voordat de Timmelsjoch beklommen mocht worden stond eerst de Jaufen-pas nog op het 
programma. Een mooi lopende col met gemiddeld klimpercentage van zo’n 7 procent. Op 
zich was deze goed te doen, maar op enkele momenten meende ik wat kramp in mijn rech-
ter bovenbeen te bemerken. Door lekker licht te blijven trappen en zo nu en dan staande 
de boel wat te strekken raakte ik het wel weer kwijt. Zeker iets te hard de voorgaande col, 
de Brenner opgereden dacht ik. Deze beklimming was meer een stukje vals plat van 33 km. 
met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,1% waar ik achteraf gezien met 27 gemid-
deld tegenop ben gereden. Mooie beklimming, die de oude Brennerweg volgt en de leuke 
dorpjes aandoet die nu door het voortrazende verkeer over de E45 worden overgeslagen. 
Boven was er, zoals op iedere top, een geweldige verzorgingspost ingericht. Ruim voldoende 
eten en drinken, je hoeft zelf niet al te veel mee te nemen. Op deze pas zoek je een groepje 
wat bij je past, en kun je kop-over-kop-naar-de-top. De start van de Brenner bevindt zich in 
Innsbruck, alwaar alle renners keurig de weg werd gewezen door één van de vele vrijwil-
ligers van de organisatie, of door de verkeerspolitie die op de kruisingen zorgde dat er 
doorgefietst kon worden. Buiten deze stad was het parcours autovrij. Een nuttige uitzonde-
ring hiervoor wordt gemaakt voor de materiaalwagens en motoren die in geval van pech de 
mensen snel bij kunnen staan.

Voordat ik Innsbruck inreed moest eerst Kühtai nog worden afgedaald. Deze col was de 
eerste uit de rit. De afdaling bleek een ware racebaan. Brede weg, stijl en na in de eerste 
bochten wat rustiger dalers achter me gelaten te hebben kreeg ik vrij baan de fiets te laten 
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lopen. Toen ik later, in de klim van de Brenner, keek wat dat aan maximum snelheid had 
opgeleverd bleek ik een max. van 102 op beide tellers te hebben. Ik vond dit zo mooi dat 
ik, als het later op de dag wat moeilijker ging, dit getal in beeld zette. Dat gaf dan weer 
kracht. Gelukkig was ik in die afdaling niet degene die wat voorrangsproblemen kreeg met 
de daar rondlopende koeien. Er is wel iemand anders tegen zo’n beest aan geknald, en dan 
helpt de toch goed uitgeruste materiaalwagen ook niet meer.
De beklimming van de Kühtai was dus de eerste klim van de dag. Wat een mooi gezicht is 
het toch om zo’n lange sliert van fietsers tegen de bergwand op te zien dansen. Het viel me 
wel op dat sommigen erg warm gekleed waren. Met oog op de laatste afdaling wel goed 
gegokt, maar voor de overige 210 km. toch een beetje overdreven. De Kühtai is een pittige 
klim van 18 km. lang, met sterk wisselende stijgingspercentages. Je begint gelijk met een 
kilometertje 10%, dan een kilometertje 12% en dan weet je waar je voor bent gekomen. 
De hele col is gemiddeld 8%. Om er te komen moet je vanaf de start in Sölden naar Ötz 
rijden. Dat is ruim 30 kilometer, en licht dalend. Een prima start van de dag om je warm 
te trappen. Je neemt je natuurlijk voor niet te snel te starten, en in de praktijk rij je dan in 
volle vaart door de dorpjes van het Ötztal. Hartverwarmend hoeveel mensen dit evenement 
op de been brengt. Overal applaus, koebellen en muziek. Schitterend!
Ook hier weer vele vrijwilligers die waarschuwen voor obstakels, en wordt het echt link op 
rotondes of zo dan staat de brandweer met zwaailicht klaar om de aandacht te vestigen op 
de situatie.
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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 



44Wielertoerclub Houten ’80

De start van het evenement in Sölden was prachtig. Om 6 uur in de ochtend staat de 
hoofdweg door het dorp vol renners, en langs de kant, achter de dranghekken veel publiek. 
Helikopters voor de beelden vanuit de lucht erboven, lekker modern ondersteund door een 
drone. De artiesten die de dagen ervoor ook al op de fietsmarkt in het dorp hun kunsten op 
de klassieke fietsen lieten zien waren er ook weer bij. Ik denk als zo’n hoge bi eenmaal op 
gang is je nog je best moet doen hem bij te houden. Misschien nog een ideetje voor Tho-
mas Dekker als hij het wereld uurrecord wil aanvallen. Het vehikel wordt in ieder geval niet 
afgekeurd vanwege de aerodynamica.

De dagen ervoor
Natuurlijk stond in de dagen voor de rit het dorp volledig (raar woord eigenlijk) in het teken  
van De Fiets. Overal kraampjes met materiaal, voeding en kleding. Verder stelt het dorp 
niet veel voor, dus was er voldoende tijd om te genieten van de faciliteiten van ons hotel. 
Het ritme van goed ontbijten, rondje fietsen, naar de sauna, weer wat eten, filmpje kijken 
en lekker slapen moest het lichaam voorbereiden op de uitputtingsslag. En die heb ik naar 
tevredenheid gestreden. Mijn tijd van 10:41 uur was goed voor plaats 1.917 (van de onge-
veer 4.500) en plaats 299 in de leeftijdscategorie van de ouwe kerels (van de 840). Nog 
altijd bij de eerste helft van het klassement dus, goud volgens de normen van Cyclobrevet, 
de Ötztaler zelf hanteert geen klassen. Daar ben ik tevreden mee. Eigenlijk was ik vooraf al 
tevreden geweest met het op tijd finishen, want de regels zijn streng: bij iedere berg geldt 
een uiterste limiet van doorkomst, te laat = stoppen. En dan grijp je ook naast dat mooie 
finishers-shirt, en je wil toch niet zonder dat weer naar Nederland terugrijden!
Al met al een geslaagde onderneming, die eind november 2013 begon met de inschrijving. 
De tocht is al jaren in recordtijd volgeboekt, gelukkig kon ik via En Route een startbewijs 
krijgen. En na een paar uurtjes spinning en wat kilometertjes buiten oefenen kan ik nu het 
bovenstaande opschrijven. Deze herinneringen werden afgelopen week weer geprikkeld 
toen er een DVD in de bus viel. Hierop stond een film van een minuut of 20 die een mooie 
indruk van het evenement geeft. Ik vind dat Datasport de zaken goed voor elkaar heeft. 
Dezelfde avond na de rit ontving ik een mail met mijn persoonlijke uitslagen, en een link 
naar foto’s met mijn startnummer erop.
En dan volgend jaar. Weer een cyclo? Nee. In 2015 weer gezellig met de club naar een 
standplaats. Morzine dit keer. Ik heb er al zin in! 
Herman Esmeijer


