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Bericht van de voorzitter
De vogeltjes fluiten weer als ik in de vroege ochtend op de fiets stap om naar de trein te
gaan. Een teken dat het voorjaar echt in aantocht is. Tijd om de fiets nog eens grondig
onder handen te nemen en de spinnen, die er in de winter in zijn gaan wonen, te laten verhuizen. Een nieuw stuurlintje is het minste dat er aan vernieuwd kan worden. Het achterwiel is net nieuw (gevalletje garantie op gescheurde Ksyrium velg), de ketting is afgelopen
zomer al vernieuwd. Nieuwe bandjes dat kan wel. De kleding wordt vanzelf alweer nieuw,
dus daar is niets nieuws bij te kopen. Dan toch de voorjaarskriebel om iets nieuw te kopen
nog maar even onderdrukken tot we echt weer buiten kunnen fietsen.
De GPS-cursus van Fridolin was in ieder geval een goed moment om de voorjaarskriebel
een beetje tot rust te brengen. Alvast nadenken over nieuwe routes als toerleider; kijken of
de oude routes wel goed op de nieuwe digitale kaarten passen. Het voelt alsof je alweer een
beetje op de fiets zit. Een soort digitaal zwijmelen over het nieuwe seizoen.
Voor wat betreft het bestuur hebben we het jaarlijkse spitsuur gehad: de Algemene
Ledenvergadering. Over het afgelopen jaar is verantwoording afgelegd, de plannen voor
het nieuwe jaar zijn goedgekeurd, alle commissies zijn gevuld en actief aan de slag. Uit
het vorige jaar hebben we nog één bestuursactie over. De collectie clubbladen bleek bij
overdracht aan het Streekarchief niet compleet. Mocht je nog oude clubbladen hebben die
je af wil staan, dan hoor ik dat graag. En uiteraard blijven zoals ieder jaar meer toerleiders
en voorrijders gewenst, voor de vernieuwing van de routes en om de gestage groei van de
vereniging op te vangen. Dus trek de stoute schoenen aan en deel je favoriete rit nu eens
als toerleider met de andere leden.
Een goed seizoen gewenst,
De voorzitter

Van de toercommissie
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 12 februari heeft de toercommissie al wat
elementen van het programma voor het komende seizoen gepresenteerd.
Hieronder volgt een selectie daarvan (onder voorbehoud), om alvast te noteren in je
agenda. Het volledige en definitieve programma wordt op de website gepubliceerd en
bijgehouden.
•
•

zondag 15 maart - Boerenkoolrit, de laatste winterritten dus, afgesloten met boerenkool
in het clubhuis
maandag 16 maart 20:00 uur - Toerleidersavond. Hier komen de toerleiders bijeen om
de gang van zaken en afspraken nog eens door te nemen en waar nodig te verfijnen. We
hebben in de afgelopen maanden gelukkig nieuwe toerleiders mogen noteren, dus het
delen van kennis en ervaring is erg belangrijk.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Maar nog altijd kunnen we nieuwe toerleiders gebruiken, meld je daarvoor aan bij de
toercommissie, of kom - desgewenst vrijblijvend - naar de toerleidersavond.
De toercommissie is van mening dat het kunnen indelen van toerleiders bij alle ritten en
op alle niveaus, er toe bijdraagt dat de leden in hun optimale groep kunnen fietsen, wat
het rijplezier en de veiligheid verhoogt!
zondag 22 maart - Lenterit, de openingsrit van het zomerseizoen
dinsdag 31 maart - start zomertrainingen
2e paasdag 6 april - Gouwe Ouwerit
Er komen drie Verlengde Mockingritten: 19 april, 25 mei (2e pinksterdag) en één in juni/
juli
Maandag 27 april - Koningsdagrit (o.l.v. Geurt Breukink)
Zaterdag 16 mei - Rondje Nijmegen/Xanten (o.l.v. Michael Baken c.s.)
12-14 juni: clubweekeinde Vianden - Luxemburg (o.l.v. Hennie Wilkes en Wibo van Run)
15-22 augustus: Standplaats Morzine (o.l.v. Geurt Breukink c.s.)
11-13 september: Jubileum-Teutoweekeinde naar Raalte (o.l.v. Martin de Haan en Piet
de Boer)
zondag 20 september - de afsluitende Herfstrit met aansluitend BBQ
zaterdag 26 september - de NTFU Klassieker Toertocht Kromme Rijnstreek

Dit waren de clubevenementen. Daarnaast zijn er natuurlijk leden-initiatieven om gezamenlijk naar evenementen te gaan of om nieuwe activiteiten te ontplooien. Denk bij dat laatste
bijvoorbeeld aan het gravelbiken zoals dat afgelopen winter is ontsproten. Een interessante
ontwikkeling, het voorziet in een behoefte dus is mogelijk meer trend dan hype.
Het forum op de website is een goede plek om de belangstelling voor een initiatief te peilen.
Desgewenst opent de toercommissie een inschrijvingslijst voor evenementen bij Inschrijving
Ritten.
En we zeggen het nog maar eens: alle activiteiten komen tot stand dankzij een brede groep
enthousiastelingen uit onze toerafdeling, en zo hoort het.
Wij wensen jullie een goede voorbereiding op het seizoen en we zien je graag op zondag 22
maart bij de Lenterit!
Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie:
Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen
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Fietsseizoen recreanten start op vrijdag 6 maart
Inleiding
Vrijdag 13 februari hielden we onze laatste wintervergadering, waarbij de activiteiten voor
het komend fietsseizoen definitief werden vastgesteld (zie agenda op de website en overzicht elders in dit blad). Het was een hele goede opkomst (57 van de totaal 70 leden waren
aanwezig). Veel recreanten hebben gedurende het winterseizoen geholpen bij het organiseren: barbediening, aankleden en opruimen clubhuis, afwassen e.d. Allemaal hartelijk
bedankt.
Deze vergadering worden de nieuwe fietsshirtjes uitgedeeld. Om een indruk te krijgen hoe
ze staan, hebben we vrijdag j.l. even snel een fotosessie belegd in het clubhuis.
We kunnen terug kijken op goede vergaderingen met aansluitend gezellige etentjes e.d.
Op 6 maart a.s. beginnen we weer met onze eerste fietsrit en uiteraard hopen we op een
goede zomer, met lekker fietsweer en verschillende voorrijders. Vul je naam in op het overzicht in de hal op een dag dat je kan voorrijden! Allemaal veel plezier!
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En graag aanwezig in nieuwe fietskleding, dus incl. witte of lichte broek en eventueel wit of licht shirt onder fietsshirt op zaterdag 14 maart om 12.00 uur in Kerk
De Lichtboog aan de Kruisboog voor een nieuwe groepsfoto!
Riet en Elly
Verslag van onze laatste vergadering op 13 februari
Ook op deze vergadering worden we weer getrakteerd door verschillende recreanten. Iets
lekkers bij de koffie van Cor en Jeanne i.v.m. hun 55 jarig huwelijk. Een borrel van Wim en
Fie, die komende tijd jarig zijn en kaas bij de borrel van Gera, die jarig is geweest. Allemaal
gefeliciteerd en bedankt.
We hebben inmiddels 1 nieuw lid ingeschreven (Aart Veenendaal) partner van Willy van
Tessel. En ook Arie van Prooijen (voorheen lid) heeft, na het overlijden van zijn vrouw, aangegeven weer terug te komen als lid.
Willeke Stolk en Betty de Coo zijn geopereerd. Ze zijn beiden op de vergadering en we
wensen hen een snel herstel!
Daarnaast is 1 aspirantlid op deze vergadering (Vera Kunne) die komende keer mee fietst.
Ook staan nog enkele aspirantleden paraat om de komende maand mee te fietsen.
Allemaal hartelijk welkom!
1.

Uit bestuur en algemene ledenvergadering
laatste clubblad: geen verjaardagsdata, alleen maand. Dat is een vergissing. Excuses
volgende keer weer goed. Daarnaast jaarcijfers in erg kleine letters kwam door lengte
van de stukken. We hebben max. 44 pagina’s.
lustrumfeest: In de lustrumfeestcommissie hebben An en Ria zitting namens de recreanten. Besloten is een lustrumfeest te organiseren op zaterdagavond 10 oktober in De
Engel. Alle leden zijn welkom met eventuele partner. Eigen bijdrage p.p. € 10. Ook de
fietsclub heeft hiervoor een bijdrage ter beschikking gesteld. Komt allen: noteer het
alvast in je agenda en geef je op bij An of Ria.
lustrum clubweekend 11 t/m 13 september: Je kunt je nog opgeven! Tanneke meldt
zich. Denk ook aan het meenemen van bagage van de toerleden die gaan fietsen daarheen!
Contributie 2015: Is door de NTFU met € 1 verhoogd. Recreant hoofdlid wordt dan € 44
en gezinslid blijft € 38. Rekeningen komen per mail of zijn vanmiddag uitgereikt. Graag
binnen 14 dagen betalen. Pasjes zitten bij het komend clubblad als men heeft betaald.
Toerboekjes zijn in maart beschikbaar. Zie verder onder punt nieuw registratiesysteem.
nieuwe bestuurssamenstelling: Kees Keuzekamp is herkozen als voorzitter en Jeroen
Piket als bestuurslid toerleden. Rina Roelofs (media, clubblad, website) is tussentijds
afgetreden en in plaats daar van is Jan Berlang benoemd. Tanneke maakt, namens de
recreanten, deel uit van de commissie Mediabeleid en Gerda Vernooij van de commissie
Beheer.
Elly en Riet zijn volgend jaar aftredend en zij stellen zich in principe niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn. In de loop van dit jaar zijn we op zoek naar 2 nieuwe
bestuursleden voor het bestuur en de recreantencommissie. Zij blijven wel beschikbaar
voor een overgangstermijn en hand- en spandiensten.
Alcoholbeleid gemeente en prijzen drankjes: Mede i.v.m. aanscherping van het alcoholbeleid door de Gemeente (alcohol moet duidelijk duurder zijn dan fris) en ook door de
hogere inkoopprijzen worden de prijzen van wijn en bier verhoogd. Zie lijst in clubhuis.
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Afgesproken is dat wij deze vergadering nog de oude prijzen betalen.
Daarnaast is het belangrijk dat degenen die achter de bar staan een barcertificaat
hebben.
De meeste recreanten die dit doen hebben dit. Bij controle: deze certificaten zitten in
de witte map in de linker keukenla.
2.

Activiteitenoverzicht 2015:
Alle aanwezigen hebben dit overzicht ontvangen. Het hangt ook in de hal. Hierop
kunnen voorrijders aangeven welke tochten zij willen voorrijden: Graag zoveel mogelijk
recreanten!
- grote schoonmaak 11 april: Graag zoveel mogelijk helpen. Opgeven bij Riet of Elly
- de 3-daagse in de tweede week van juli noemen we voortaan: recreanten driedaagse. Ook niet-leden kunnen meefietsen: stukje in krant (Tanneke?), flyeren?
- wat doen we 7 augustus na gezamenlijke rit? An zal dit samen met Alie, Nelleke en
Greet organiseren.
- Ride for the hospice is definitief op zaterdag 26 september en nu ook officiële NTFU
toertocht (Kromme Rijn Toertocht), dus deelnemers uit heel Nederland.
- Afsluitend etentje elders in Houten na novembervergadering. Nelleke en Elise (???)
zullen dit organiseren.
- Wie organiseert (kerst)etentje in het clubhuis na afloop van de december-vergadering? Wat doen we? Degenen die dit willen doen nog graag melden bij Riet of Elly.
- Op de activiteitenlijst staat ook vermeldt wanneer we de clubkleding dragen.
Elly zal de komende dagen deze agenda ook op de website invullen (onder Recreanten/
agenda)
Let op: voorrijders van alle groepen altijd hun mobiele telefoon aan en nrs van andere
groep bekend maken. Als er iets gebeurt krijgen alle groepen een signaal om te stoppen. Immers: Samen uit Samen thuis.

3.

Nieuw registratiesysteem
We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw systeem om te noteren wie/welke
ritten heeft meegefietst. Op de computer in het clubhuis kunnen we per rit aangeven
wie mee fietst. Zodat we direct kunnen zien hoeveel dit er waren. De leden van de
recreantencommissie krijgen de mogelijkheid dit ook thuis zonodig bij te houden of aan
te passen. Dit betekent iedere week wel administratie, maar het vervangt hetgeen we
nu iedere week handmatig moeten noteren. Dat betekent aan het einde van het jaar
minder rekenwerk, omdat het systeem dit allemaal automatisch kan aangeven.
Het systeem komt binnenkort beschikbaar.
Voor dit seizoen krijgen we (begin maart) nog toerboekjes en kunnen we dit jaar
experimenteren. Als het nieuwe systeem goed blijkt te werken zullen de toerboekjes
volgend seizoen vervallen.
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4.

Midweek
We zijn nu totaal met 20 personen. De indeling van de bungalows is voor betrokkenen
toegevoegd aan het activiteitenoverzicht 2015. Ook is per bungalow 1 brochure toegevoegd aan de bovenste persoon op het lijstje.
Graag uiterlijk voor het einde v.d. maand betalen als dit nog niet is gebeurd. IBAN nr.
is bij Elly beschikbaar.

5.

Website
Op de website staat onder recreanten onder het kopje: ledenprofielen o.a.
- een complete ledenlijst. Deze is uit te printen door helemaal naar onder te scrollen en
op het groene vakje “print” te drukken. Als dit niet lukt of als je geen computer hebt,
heeft Elly uitgeprinte lijsten.
- een lijst geregistreerde leden: degenen die zich op de website hebben aangemeld
en waarvan het email adres bekend is. Zo kunnen jullie onderling mails versturen. De
email-adressen zijn niet zichtbaar. Het bestuur kan groepsmails versturen. Voordeel
van het feit dat je je hebt aangemeld voor de website is dus dat je alle belangrijke
mails ontvangt.
- en dan profielfoto’s. Een kleine 2 jaar geleden heeft Fridolin van veel leden een foto
gemaakt, maar deze site wordt ook geactualiseerd. Er zijn leden afgegaan en er zijn
nieuwe leden bijgekomen. We willen van allemaal een nieuwe foto. Fridolin is boven
aanwezig om deze foto’s te maken. Tegelijk met het afhalen van de shirtjes (zie
punt 6). Het is de bedoeling dat iedereen op de foto gaat, ook degenen van wie er een
oude foto is.
Een aantal leden kan niet (meer) op de website komen. Elly zal nagaan waaraan dit ligt
en contact met betrokkenen opnemen.
Er zit ook een uitgeprinte ledenlijst in de map “Recreanten” in de kast. Evenals het
activiteiten overzicht, het schoonmaakschema en mobiele nrs. van de meeste voorrijders en de Regels voor het fietsen in een groep.

6.

Kleding
Zoals bekend zijn de nieuwe shirtjes klaar en worden na de vergadering uitgereikt
(tegelijk wordt de profielfoto gemaakt). Betalen € 8. Niet allemaal tegelijk naar boven,
maar op alfabet. Elly zal de namen in volgorde opnoemen en niet meer dan 4 tegelijk.
Bij het dragen van de shirtjes een witte of lichte broek dragen en indien nodig een
witte of licht shirt met lange mouw eronder. Zoals we ook bij het vorige shirt deden.

7.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Elly sluit om 15.00 uur de vergadering, waarna de shirtjes boven worden gehaald en de
profielfoto’s gemaakt. De bar is open voor een drankje.
Als iedereen klaar is volgt nog een bingo.
Om 17.00 uur gaat iedereen voldaan naar huis.
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Activiteiten recreanten 2015
ACTIVITEITEN RECREANTEN 2015
Vertrek vanaf clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek en clubweekend). Bij middagritten mogelijk een korte (35/40)
of lange (35/40) rit te fietsen. Start 13.00 uur.Bij dagtocht kan 's middags een korte (25/40) rit worden gefietst.
Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een schema waarop kan worden ingetekend
dag
datum no rit vertrek
bijzonderheden
vrijdag
06-mrt
1
13.00 uur een groep
clubkleding
vrijdag
13-mrt
2
13.00 uur
zaterdag
14-mrt
12.00 uur groepsfoto met fietskleding
Lichtboog kerk op de Kruisboog
vrijdag
20-mrt
3
13.00 uur
zondag
22-mrt
4
10.00 uur zondagochtend openingsrit
clubkleding
vrijdag
27-mrt
5
13.00 uur
vrijdag
03-apr
6
13.00 uur
maandag
06-apr
7
10.00 uur zondagrit(Gouwe Ouwe)2e paasdag
clubkleding
vrijdag
10-apr
8
13.00 uur
zaterdag
11-apr
9.00 uur
grote schoonmaak
vrijdag
17-apr
9
13.00 uur
vrijdag
24-apr
10
13.00 uur
maandag
27-apr
11
13.00 uur Koningsrit
clubkleding
vrijdag
01-mei
12
13.00 uur
vrijdag
08-mei
13
10.00 uur 1e dagtocht , clubkleding
13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag
16-mei
14
13.00 uur
maandag
18-mei
vertrek midweek/Groenlo
dinsdag
19-mei
15
10.00 uur 1e rit midweek
clubkleding
woensdag
20-mei
16
10.00 uur 2e rit midweek
donderdag
21-mei
17
10.00 uur 3e rit midweek
vrijdag
22-mei
18
13.00 uur korte middagrit, clubhuis1 groep
maandag
25-mei
19
10.00 uur zondagrit (2e Pinksterdag)
clubkleding
vrijdag
29-mei
20
13.00 uur
vrijdag
05-jun
21
13.00 uur
vrijdag
12-jun
22
9.30 uur
2e dagrit (elders), clubkleding
13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag
19-jun
23
13.00 uur
vrijdag
26-jun
24
13.00 uur
zondag
28-jun
25
10,00 uur zondagrit
clubkleding
vrijdag
03-jul
26
13.00 uur
maandag
06-jul
27
10.00 uur 1e rit recreanten driedaagse
clubkleding
woensdag
08-jul
28
10.00 uur 2e rit recreanten driedaagse
clubkleding
vrijdag
10-jul
29
10.00 uur 3e rit recr.dried. (Kersen),clubkleding
13.00 uur middagrit samen kersen
vrijdag
17-jul
30
13.00 uur
vrijdag
24-jul
31
13.00 uur
zondag
26-jul
32
10.oo uur zondagrit
clubkleding
vrijdag
31-jul
33
13.00 uur
vrijdag
07-aug
34
13.00 uur een groep (aansl.barbecue o.i.d. wie?)
clubkleding
vrijdag
14-aug
35
10.00 uur 4e dagrit clubkleding
13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag
21-aug
36
13.00 uur
vrijdag
28-aug
37
13.00 uur
zondag
30-aug
38
10.00 uur zondagrit
clubkleding
vrijdag
04-sep
39
13.00 uur
vrijdag
11-sep
40
13.00 uur middagrit
een groep ?
vrijdag
11-sep
41
9.00 uur
vertrek clubweekend Raalte
korte fietsrit 'smiddags Raalte
zaterdag
12-sep
42
dagtocht Raalte
clubkleding
zondag
13-sep
43
terug naar Houten
korte fietsrit 'sochtend Raalte
vrijdag
18-sep
44
10.00 uur 5e dagtocht Houten clubkleding
13.00 uur korte middagrit 30 km
zondag
20-sep
45
10.00 uur ochtend-/herfstrit/barbecue fietsclub
clubkleding
vrijdag
25-sep
46
13.00 uur
zaterdag
26-sep
47
11.00 uur Ride for the Hospice (toert.Krom.Rijn)
clubkleding
vrijdag
02-okt
48
13.00 uur
vrijdag
09-okt
49
10.00 uur 6 e dagrit/pannenkoeken, clubkleding
13.00 uur korte middagrit 30 km
vrijdag
16-okt
50
13.00 uur
vrijdag
23-okt
51
13.00 uur
vrijdag
30-okt
52
13.00 uur sluitingsrit, 1 groep
clubkleding
vrijdag 13 november 1ste winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) Daarna afsluitend etentje elders wie??
vrijdag 11 december 2e winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) wie kerstbuffet?
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Plein 8 - Oude Dorp - Houten

Onze Activiteiten
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.

Vrij 20 maart: Proef Frankrijk
Do 23 april Proef Asperge & wijn

Do 26 maart: Proef Duitsl/Oostenrijk

Vrij 29 mei: Proef Italie

Do 25 juni: Proef Spanje

Bestel uw wijn online!
GRATIS BEZORGING IN HOUTEN! Bestel uw wijn online:
WWW.VANDORT-WIJNSPECIALIST.NL
Snel & gemakkelijk uw favoriete wijnen thuis bezorgd!
Voorjaarsproeverij Makeblijde

Proeverijen in wijnkelder

Op zondag 10 mei houden
wij onze jaarlijkse voorjaarsproeverij 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! 6 & 7 maart,
PAASproeverij: 2, 3 & 4 april,
Rieslingweeks: 5, 6 & 12, 13 juni
Tijd: do 14-18 vrij: 16-20 & zat: 12-17 u

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
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Verslag Algemene Ledenvergadering
WTC Houten ’80 11.02.2015
Aanwezig: 54 leden
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), Jan Berlang, Cor Sturkenboom, Henri Sturkenboom, Hennie Wilkes, Paul
Veltkamp, Cor van Angelen, Peter Maarleveld, Ad Nieuwenhuizen, Thea Nieuwenhuizen, Henk van der Kuil, Peter Broere, Martijn Kamermans, Theo Vernooij, Leon
van Iersel, Geurt Breukink, Ron van Rosmalen, Frank van Ierland, Monika van Ierland, Elly de Boer, Piet de Boer, Tiemco Bolt, Martin Janmaat, Frans Gijsbers, Bert
de Koning, Harrie Pol, Peter de Laat, Remy Thijssen, Jan Winkel, Henk Aanstoot,
Piet Moolhuijsen, Simon Plomp, Ria Wieman, Tanneke Brouwer-Popkens, Anneke
Poll, Alie Vernoy, Greet Diks, Bart van Wijngaarden, Jan van Veldhuizen, Harry van
Wijk, Hennie König, Gerda Vernooij, Margo van Beest, Jaap Schuurman, Wim van
Esschoten, Gerry Bijsterbosch, Ad Vermeeren, Marcel Diepstraten.
Afwezig met kennisgeving: 12 leden
Ton Mulders, John Schreurs, Frank van Ramselaar, Marjolijn Vermande, Jacco
Goes, Hans Schoolderman, Andrea van Mil, Michael Baken, Johan Strengholt,
Henny Hogerhorst, Engelien van Schaijk, Peter Verhallen,
1 Opening en welkom
Kees opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Het
zijn er iets minder in getal dan vorig jaar vanwege de griep.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke vragen
• Mededelingen: geen
• Ingekomen stukken: geen
• Schriftelijke rondvraag: geen
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 12.02.2014
Redactioneel:
pag 3. kascommissie aanvullen met Henk Aanstoot
Naar aanleiding van de inhoud: Opschoning WTC archief plus het bewaren van
relevante delen is voltooid. Er ontbreekt nog een aantal clubbladen. Het is leuk als
de serie clubbladen toch nog volledig gemaakt zou kunnen worden. De lijst met de
gearchiveerde en ontbrekende stukken zal in het volgend clubblad worden gezet,
met de oproep aan de leden deze aan te vullen.
Het verslag van de ALV 2014 is hiermee vastgesteld met dank aan Maria voor de
notulen.

Wielertoerclub Houten ’80
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4. Jaarverslagen 2014
• Secretariaat: geen opmerkingen
• Toercommissie: geen opmerkingen
• Recreanten: geen opmerkingen
5.

Financieel overzicht 2014, verslag kascommissie 2014 en decharge
bestuur 2014

Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2014 en
de staat van baten en lasten over het boekjaar 2014. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat en is toegevoegd aan de bestaande reserves.
De cijfers over 2014 zijn door de kascommissie (Martijn Kamermans, Henk
Aanstoot en Jan Winkel) doorgenomen en akkoord bevonden. Henk licht toe:
‘de financiën zijn perfect onderbouwd. De boekhouding is sluitend en geeft een
zeer verzorgde indruk. Jos heeft ons op zeer professionele manier door de cijfers
geleid. We mogen als club zeer tevreden zijn met een penningmeester als Jos.
Alles klopt.’
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag financiën goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen
boekjaar 2014.
6. Bestuurssamenstelling 2015
Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Keuzenkamp en Jeroen Piket. Er zijn geen
tegenkandidaten. Tussentijds aftredend is Rina. Jan Berlang stelt zich verkiesbaar
voor de bestuursfunctie Algemene Zaken (voorzitter Commissie Mediabeleid).
Kees, Jeroen en Jan worden bij algemene goedkeuring en zonder verdere stemming herkozen. Daarmee is de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden
voor 2015 als volgt:
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
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Samenstelling bestuur 2015:
Voorzitter			
Algemeen lid (recreanten)/
Vicevoorzitter			
Secretaris			
Penningmeester			
Algemeen lid (toerleden)		
Algemeen lid (recreanten)
Algemeen lid			

Kees Keuzenkamp
Elly Kemper
Maria Slootmaekers
Jos Bekker
Jeroen Piket
Riet van Bijlevelt
Jan Berlang

Rina wordt door de vergadering hartelijk bedankt voor haar inzet van de afgelopen
jaren en ontvangt een bos bloemen.
Rina bedankt de vergadering en is erg blij, dat alle leden meedenken om van de
WTC zo’n mooie club te maken.
7. Activiteitenplan 2015 Bestuur algemeen
Belangrijke doelen voor het bestuur blijven: het vasthouden en werven van jonge
(vnl vrouwelijke) toerleden en (vnl. mannelijke) recreantleden. Verder is dit weer
een lustrumjaar, dus nieuwe kleding en twee gezamenlijke activiteiten: het lustrumweekeinde en het lustrumfeest.
Uitreiking nieuwe kleding + groepsfoto en foto’s voor het smoelenboek
Details:
Datum + Locatie + Tijdstip: zaterdag 14 maart in de Lichtboog.
De ruimte is voor ons beschikbaar van 09.00 – 13.00.
Het tijdschema voor 14 maart:
09.00 – 10.00 inrichten van de ruimte in de Lichtboog
10.00 – 11.00: uitreiken van de nieuwe clubkleding aan de toerleden,
aansluitend omkleden toerleden
10.15 – 12.15: maken van foto’s individueel van de toerleden
12.00 – 12.15: maken van de groepsfoto recreanten
12.15 – 12.30: maken van de groepsfoto toerleden
12.30 – 13.00: opruimen
Afwezig op 14 maart ?:
‘herkansingsmogelijkheid’ voor het maken van de individuele foto :datum moet
nog worden vastgesteld. De kleding wordt op voorraad gehouden bij Ad Nieuwenhuizen. Leden kunnen zelf contact met Ad opnemen (maandag 10.00 – 21.00 uur)
om het kledingpakket op te halen en eventueel een nabestelling te plaatsen.
Pasfoto’s van de recreanten worden niet op 14 maart gemaakt vanwege het krappe
tijdschema met slechts 1 fotograaf. Het voorstel is dat Fridolin desnoods meerdere
keren op een ontspannen vrijdagmiddag langs gaat bij de recreanten voor het
maken van pasfoto’s.
Opmerking Ad Nieuwenhuizen:
nog niet alle leden hebben zich aangemeld voor het kledingpakket: Meld je bij Ad.
Er is extra kleding ingekocht.
Wielertoerclub Houten ’80
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Lustrumactiviteiten 2015:
Lustrumweekeinde naar Raalte Piet geeft een korte toelichting op het weekeinde
van 11-13 september. Alle info staat op de site.
Het Lustrumfeest gaat plaatsvinden in De Engel. De Lustrumactiviteiten worden,
anders dan de gewone activiteiten, georganiseerd voor toerleden en recreanten
samen, vandaar dat het bestuur voor beide activiteiten een extra verenigingsbijdrage heeft toegekend.
Details feest:
Datum feest:

10 oktober. Dit vanwege de link naar de oprichtingsdatum
van de club op 21 oktober 1980 Info komt op de website.
Locatie:
Restaurant De Engel (Oude Dorp).
Tijdstip:
20.00 – 01.00 uur + live band
Arrangement De Engel: koffie/thee + lekkers, drankjes + hapjes
Actieve marketing:
Verzoek aan ieder lid van de lustrumcommissie
(commissie bestaat uit 7 leden) om leden (+partners)
persoonlijk te benaderen om naar het feest te komen.
Tegen de zomer komt er een inschrijflijst op de site.
Leg de datum nu al vast in je eigen agenda! Komt allen.
Naast de zaken binnen de vereniging spelen twee onderwerpen met de
gemeente die mogelijk gevolgen zullen hebben voor de vereniging:
Verscherping alcoholbeleid: niet schenken onder de 18 (ophangen NIX18 sticker en gedragsregels alcohol schenken) en voorkomen van alcoholmisbruik. Toerleiders en leden die vaak gebruik maken van de bar wordt gevraagd het certificaat
‘verantwoord alcohol schenken’ te halen en te mailen aan de secretaris.
Aankoop clubhuis: Met de gemeente zal worden gekeken of het standpunt over
de verkoop/aankoop van het clubhuis met dit nieuwe college is gewijzigd. Eerste
gesprek met de wethouder was positief.
Henry Sturkenboom: waarom kopen?
Als er een interessant bod komt vóór 2018, dan is een gesprek aantrekkelijk.
Haast is niet geboden.
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8. Bestuurscommissies 2015
Kascommissie:
Jan Winkel, Henk Aanstoot en Martin Janmaat
Recreantencommissie: Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt,
Gerry Bijsterbosch, Ria Wieman
Toercommissie:
Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen, Martijn Kamermans,
Frank van Ierland
Commissie Beheer:
Ton Mulders (coördinator), John Schreurs,
Herman van Rooijen , Gerda Vernooij (recreanten)
Commissie Mediabeleid:
Voorzitter:
Jan Berlang
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:
Piet de Boer (beheer), Joost Schepel,
René Jansen (WOLA),
Advertenties:
Bert de Koning, Hans Schoolderman
Kledingcommissie:
Ad Nieuwenhuizen
Lustrumcommissie:
Bert Scheepbouwer, Peter Maarleveld, Martin Janmaat,
Ad Vermeeren, Margot van Beest en vanuit de
recreanten An Koot en Ria Wieman
9. Activiteitenplan 2015 recreanten
Elly Kemper licht het activiteitenplan 2015 recreanten toe:
Programma is in concept klaar. Wat staat er al op het programma?:
• Start van het seizoen op 6 maart
• Iedere vrijdagmiddag een tocht
• Openingsrit/sluitingsrit + Gouwe Ouwe samen met de toerleden.
• 1 maal per maand -op de laatste zondag van de maand- zondagochtendrit.
• Midweek in mei
• Juli: fiets driedaagse voor recreanten
Het volledige programma is binnenkort terug te vinden op de website.
Vrijwilligers wordt gevraagd mee te denken over verdere invulling

10. Activiteitenplan 2015 Toerleden
De activiteitenkalender raakt al aardig vol. Naast de invoering van de digitale
presentielijst ook voor recreanten vermeldt Jeroen de volgende zaken vanuit de
toercommissie:
• Meer toerleiders voor elk niveau zijn nodig. Dringende oproep om je aan te mel
den als toerleider. Laat je niet afschrikken, dat het moeilijk is of dat je geen
routes weet. Het is geen probleem om dezelfde route nogmaals te rijden.
Mensen zijn/worden persoonlijk benaderd.
Wielertoerclub Houten ’80
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• De zondag-, dinsdag- en donderdagritten met vaste toerleiders blijven in tact
• De maandagavond- en woensdagochtendritten zonder vaste toerleider ook
• Er komen 3 ‘Verlengde Mockingritten’ op 19 april, 25 mei en ergens in juni/juli
• Toerleidersavond: maandag 16 maart 20.00 uur. Ook als je nog niet zeker weet
of je toerleider wilt worden, word je van harte uitgenodigd om naar de avond te
komen.
Vraag Remy: hoe maak je jezelf herkenbaar als toerleider binnen de groep?
Ad Nieuwenhuizen komt met de suggestie eens op de site van de NTFU te kijken
voor tips
• Joop Zoetemelk Classic: 21 maart
• Zondag 22 maart: Lenterit
• Start zomertrainingen: Vanaf dinsdag 31 maart
• Volta Classic (Limburg): 6 april
• 27 april: rit Koningsdag (olv Geurt)
• Special: 16 mei: Rondje Nijmegen (olv Michael Baken en Herman Lagé)
Dat weekeinde vindt ook Grenslandklassieker plaats
• 12-14 juni: clubweekeinde Vianden - Luxemburg (olv Hennie en Wibo)
• 15 – 22 augustus: Standplaats Morzine Er is nog plek, eventueel ook voor een
deel van de week.(organisatie ligt bij Geurt)
• 11-13 september: Teutoweekeinde naar Raalte (Salland) Organisatoren zijn:
Martin de Haan, Piet de Boer
• Sluitingsrit + BBQ: zondag 20 september
• Toertocht Kromme Rijnstreek – 26 september. De tocht is dit jaar een “NTFU
klassieker” Hulde aan de organisatoren (Martijn en Ton)
• Zijn er nog andere ideeën: kom er vooral mee. Bijv. Toerversie start Tour de
France: 28 juni.
11. Activiteitenplan 2015 Commissie Beheer
(toegelicht door Kees bij afwezigheid van Ton)
Onderhoud clubhuis: Thermostaat is lastig te bedienen: zorg er voor dat de
thermostaatknop altijd op 0 graden staat bij vertrek. Zet koffiemachine en oven
uit bij vertrek.
Schoon houden: vele handen maken licht werk, dus doe mee aan de 2 grote
schoonmaken (4 toerleden gevraagd) en zet je naam op de intekenlijst voor een
tussentijdse onderhoudsbeurt. Ton maakt de ‘poetsindeling’ op basis van het aantal toervrijwilligers.
Inkoop: dit jaar is er andere wijn en een gevarieerder aanbod zoutjes. Op basis
van de opgedane ervaring zal komend jaar worden doorgegaan met pinda’s en
studentenhaver. Verder advies om verkoopprijzen iets aan te passen om gestegen
inkoop en duurdere zoutjes op te vangen. En let op dat iedereen betaalt voor de
genoten drank. Als je het een keer vergeten bent dan is het niet erg later alsnog
te betalen.
15
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Vraag Paul: is het een idee om ook andere zaken (bijv. CO2 patronen) aan te
laten schaffen via Beheer.
Kees: Dit kan niet zomaar bij de beheertaken worden gevoegd. Als er behoefte
is aan gezamenlijke inkoop van deze en andere zaken, dan graag komen met een
voorstel vanuit een kleine groep waarbij zowel inkoop en beheer van de voorraad
zijn geregeld.
12. Begroting 2015 en contributie 2015
Jos licht de begroting gedetailleerd en kundig toe.
De volgende zaken worden aan de leden voorgelegd:
Nieuwe prijslijst dranken: gewoon bier € 1,20
bijzonder bier €1,50
wijn €1,50
koffie/thee/frisdrank zelfde prijs
Prijsverhoging gaat in de dag na de ALV.
Begroting 2015 zal voor het eerst niet sluitend zijn. Het resultaat op het boekjaar
is 1000 euro in de min. Voornaamste oorzaken zijn: kosten lustrumactiviteiten
(feest en weekeinde) en afschaf risico opslag van nieuwe kleding. Het betreft een
incidenteel tekort en is zeker niet structureel.
Jos licht de contributie 2015 toe: Het contributiedeel NTFU wordt iets verhoogd.
Voor de hoofdleden betekent dit een contributieverhoging van 1 euro.
Het contributiedeel van de WTC blijft gelijk aan 2014.

Contributie 2015:
Toerleden:
Hoofdlid:
NTFU-deel
Gezinslid
NTFU-deel
M-lid (=NTFU lid elders)
NTFU-deel
M-gezinslid
NTFU-deel
Recreanten:
Hoofdlid
Gezinslid

= €35,= €31,-

en WTC-deel = €32,en WTC-deel = €30,-

Totaal: € 67,Totaal: € 61,-

= € 3,= € 3,-

en WTC-deel = €32
en WTC-deel = €30,-

Totaal: € 35,Totaal: € 33,-

NFTU-deel = €35,NFTU-deel = €31,-

en WTC-deel = € 9,en WTC-deel = € 7,-

Totaal: € 44,Totaal: € 38,-

De begroting voor 2015 wordt door de ALV vastgesteld, waarmee de voorgestelde
contributieverhoging met 1 euro voor hoofdleden en de gewijzigde drankprijzen
worden goedgekeurd.

Wielertoerclub Houten ’80
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13. Rondvraag
Henk v/d Kuil: verwijder die foto’s uit het smoelenboek, die geen lid meer zijn.
Henk vraagt aandacht voor de veiligheid van het inloggen.
Aan beide zaken wordt gewerkt door de websitebeheerders.
Mededelingen:
• De NTFU kalenders en de toerboekjes kunnen na 16 februari worden meegenomen vanuit het clubhuis, zodra Jos ze heeft opgehaald. De NTFU lidmaatschapspasjes zullen worden verzonden samen met het volgende clubblad
(nr. 137).
• Pasjes worden pas met het clubblad gestuurd als je hebt betaald.
• Wil je het pasje eerder hebben, neem dan even contact op met de
penningmeester.
• 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.

14. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur.

Volgende ALV
Woensdag 10.02.2016
15.02.2015 Maria (notulist)
Verslag dient geaccordeerd te worden door de ALV op 10 februari 2016
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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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Rina bedankt en welkom Jan
Opeens wordt je gevraagd, bestuurslid Algemeen, aandachtsgebied Mediabeleid. Dan denk
je: neeeeeeh..., waarom!?, waarom ik!? Nog eens nadenkend, komt het antwoord: waarom
ik niet? Lid sinds 1988, aantal jaren lid-af geweest, consumerende B-fietser, 52 jaar, maar
afgezien van een kort toerleiderschap eigenlijk nog weinig voor de club gedaan. Het werd
wel eens tijd. Of ik het anders ga doen? ’t Zal sowieso een challenge zijn om in Rina’s
schaduw te fietsen c.q. aan te haken. Zij is in de uitvoering van haar takenpakket echt
gedemarreerd. Gaan we lekker doorkachelen of ga ik, om met Knetemann te spreken, het
karretje in de poep rijden? Wordt het harken, stoempen, surplacen? Of gaan we er een
eigen snok aan geven? Het koffiemolentje laten draaien, daar gaat het volgens mij om. En
ik sta daar niet alleen in maar ga de erfenis van Rina beheren en uitbouwen samen met
de leden van de commissie Mediabeleid en de webredactie: Hans, Andrea, Frans, Tanneke,
Rob, Piet, Joost, Leon, Bert… en wie al niet meer. Ik sta er dus bepaald niet alleen voor en
heb er zin in!
Jan Berlang
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Teutoweekend 2015
Van 11 t/m 13 september 2015 wordt het Lustrum Teutoweekend georganiseerd.
Onze standplaats voor twee overnachtingen is Raalte in het mooie Salland.
De routes
We vertrekken vrijdagochtend 11 september met een B-groep en een C-groep op de fiets
vanuit Houten naar Raalte.
Zaterdag maken we een mooie ronde door het Sallandse en Twentse land en zondag fietsen
we weer terug naar huis. Per dag kun je beslissen met welke groep je gaat rijden.
We hebben onderweg twee koffiepauzes op elke Teuto fietsdag.
Toerleider voor de B-groep is Martin de Haan, toerleider voor de C-groep is Piet de Boer.
De B-ritten voor vrijdag en zondag zijn dit jaar iets minder lang dan vorig jaar, zodat er
ruim tijd is voor lustrum-borrels e.d. Vrijdag volgen we een route over de zuidelijke Veluwe,
grotendeels vlak door het gebied van de Kromme Rijn, Neder-Rijn en IJssel, afgewisseld
met klimmetjes over de Utrechtse Heuvelrug en Veluwezoom. Zondag rijden we via het
IJsseldal, Veluwe en randmeren terug naar Houten. Beide dagen 150 km.
Het heeft twee jaar mogen duren, met zelfs tweemaal uitstel van de tocht, maar in 2015
zal het B-peloton op zaterdag dan eindelijk door Salland en Twente koersen. Driemaal is
scheepsrecht, dus het moet deze keer wel goed gaan, de route was bij de keuze voor Raalte
als uitvalsbasis al grotendeels gereed! Het lusje van en naar Lochem hoefde alleen vervangen te worden door enkele lokale wegen bij Raalte. En de route is daardoor zelfs nog mooier
geworden, met een fraaie lus over de Luttenberg voordat we bij het Sanatorium over de
eerste helling van de Sallandse Heuvelrug rijden. Natuurlijk volgen daarna de bossen van
de Lemelerberg, het coulisselandschap van het Vechtdal, de heuvels bij Ootmarsum en de
Tankenberg. Aan het eind rijden we over de Markelose Berg en wederom over de Sallandse
Heuvelrug. De afstand is iets kleiner dan twee jaar geleden vanuit Lochem was voorzien,
maar bedraagt nog altijd 180 km.
De route van de C-groep op vrijdag gaat met de wind mee via Leusden, Nijkerk en Flevoland naar Harderwijk. Vervolgens over de mooiste gedeelten van de noordelijke Veluwe om
na een lunchstop bij kasteel Staverden na 130 km onze standplaats Raalte te bereiken.
Zaterdag maken we een route van 100
km over de Sallandse heuvelrug met de
Holterberg en we doorkruisen het mooie
Vechtdal met een pauze op het landgoed
Vilsteren.
Zondag rijden we via het IJsseldal en
Apeldoorn over de heidevelden bij Hoog
Soeren om via Kootwijk en de Gelderse
Vallei aan te koersen op Houten, de
afstand voor zondag is ongeveer 125 km.
De routes liggen nog op de tekentafel, als
ze klaar zijn worden ze gepubliceerd op
Wielertoerclub Houten ’80
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de website. Pas na een letterlijke
proefrit door jullie toerleiders
worden de locaties voor koffie en
lunch definitief vastgesteld. De
vooruitzichten voor de pauzeplekken voor alle drie dagen zijn
zonder meer goed, van ambachtelijke plattelandskeuken tot
verfijnd adellijk tuinterras.
Accommodatie
We hebben een reservering genomen voor twee overnachtingen in hotel Westcord Salland
in Raalte voor 60 personen. 2015 is een WTC Lustrum jaar, de recreanten zijn ook in Raalte,
zij gaan met auto’s naar Raalte en fietsen hun eigen routes in de omgeving. We rekenen
op 40 toerleden en 20 recreantleden. In 2010 hadden wij in dezelfde setting een geslaagd
Lustrum weekend in Berg en Terblijt, Zuid-Limburg.
We slapen in 2-, 3- of 4-persoonskamers met 1-persoonsbedden die je kunt verschuiven.
Er zijn ook een paar 1-persoonskamers beschikbaar, we moeten op tijd melden als we die
willen gebruiken. Het ontbijt gebruiken we in het hotel, de diners gebruiken we in Taveerne
Tivoli vlak naast het hotel. Bij mooi weer doen we een BBQ in de tuin van Taveerne Tivoli.
Onze fietsen worden gestald in afsluitbare garageboxen op de binnenplaats van het hotel.
Voor de liefhebbers: op het terrein bevindt zich ook het American Motorcycle Museum met
een grote collectie Harley Davidsons en Indians.
Inschrijving
Inschrijven voor het Lustrum Teutoweekend doe je via de website: Toerleden – Inschrijving
ritten. De kosten per persoon voor het arrangement bedragen € 145,00, maar omdat de
club zo vriendelijk is om € 20,00 per persoon bij te dragen in verband met het lustrumjaar,
is het inschrijfgeld € 125,00 per
persoon.
Daarvoor krijg je:
- 2x overnachting met ontbijt
- 2x meergangendiner of BBQ
Je aanmelding is definitief als
het geld is overgemaakt op
NL07INGB0002105570 ten name
van P. de Boer o.v.v. Teuto 2015.
Wij kijken uit naar een mooi fietsweekend in september!
Martin en Piet.
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De grootste fietsspecialist van
de regio Utrecht met 8 vestigingen!
Dealer van o.a.: Bianchi,
Cannondale, Focus, Jan Janssen,
Koga, Van Nicholas en Wilier.

WWW.BANIERHUIS.NL
Wielertoerclub Houten ’80
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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
Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas
krijgt u 10% korting op alle materialen.
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Uitreiking van de nieuwe clubkleding
Op zaterdag 14 maart 2015 wordt de nieuwe clubkleding uitgereikt aan de toerleden die in oktober 2014 op de pasavonden zijn
geweest en een bestelformulier hebben ingevuld.
De uitreiking vindt plaats in kerkgebouw “De Lichtboog” aan de
Kruisboog 22 te Houten.
De kleding wordt op alfabet uitgedeeld aan 4 tafels:
•
Achternaam beginnend met A t/m G
•
Achternaam beginnend met H t/m L
Achternaam beginnend met M t/m S
•
•
Achternaam beginnend met T t/m Z
Na het uitreiken van de kleding worden pasfoto’s gemaakt van de toerleden.
In de fotoruimte liggen genummerde lijsten, waar de leden zelf - vóór het fotomoment hun naam opschrijven. Zo is iedereen te identificeren.
Er worden ook groepsfoto’s gemaakt van de recreanten en de toerleden.
We verwachten op 14 maart ongeveer 180 toerleden, die hun kleding in ontvangst gaan
nemen.
We beginnen om 10.00 uur, zorg dat je op tijd bent.
Het tijdschema voor 14 maart in de Lichtboog is:
10.00 – 11.00: uitreiken van de nieuwe clubkleding aan de toerleden, aansluitend omkleden
10.15 – 12.15: maken van pasfoto’s individueel van de toerleden
12.00 – 12.15: maken van de groepsfoto recreanten
12.15 – 12.30: maken van de groepsfoto toerleden
De clubkleding wordt in voorraad gehouden bij Ad Nieuwenhuizen thuis.
Voor nabestellingen, 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!
De prijslijst van de clubkleding is te
vinden op de website onder Toerleden – Toercommissie Nieuws, onderwerp “De nieuwe clubkleding”.
Tot ziens op 14 maart!
De kledingcommissie.

Wielertoerclub Houten ’80
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Standplaats 2015 Morzine
Inmiddels hebben zich 31 deelnemers aangemeld om de hele
week van 15 tot 22 augustus
2015 deel te nemen aan de
standplaatsweek. Het hotel Le
Beauregard (www.lebeauregardmorzine.com) is een rustig gelegen hotel in Morzine dat beschikt
over een zwembad. Het hotel is
geboekt voor deze 31 deelnemers en men heeft aangegeven
dat gezamenlijk met andere
gasten het hotel daarmee is volgeboekt. Iemand die spijt heeft
dat hij zich nog niet heeft opgegeven kan dat kenbaar maken
maar komt op een reservelijst. Op volgorde van aanmelding zal ik met het hotel overleggen
of met indikking nog wat accommodatie beschikbaar kan komen, of misschien ontstaan er
door onvoorziene omstandigheden mutaties in de huidige deelnemerslijst.
In het forum op onze website bij “meerdaagse clubritten” en een eerder clubblad is al
uitgebreid uitgelegd wat de bedoeling is van de standplaatsweek. Daarnaast worden ook
de routes beschreven die wij nu hebben bedacht. Ook wordt duidelijk gemaakt dat het
heel eenvoudig is om routes te verlengen en te verkorten. Deelname staat open voor alle
niveaus. Er zullen per dag naar verwachting meerdere groepen ontstaan die een route
samenstellen. Duidelijk moge zijn dat ook wanneer je over wat minder klimcapaciteit
beschikt het toch mogelijk is om deel te nemen. Mede afhankelijk van het weer wordt per
dag besloten welke rit uit het weekmenu wordt verreden.
Inmiddels is ook duidelijk dat naast de 31 deelnemers in het hotel ook nog enkele deelnemers op de lokale camping zullen verblijven en bij de groep aan zullen sluiten.
Belangstellenden kunnen zich met mij in verbinding stellen teneinde te overleggen of er nog
mogelijkheden zijn. Dit kan per e-mail geurt.breukink@kpnmail.nl
Geurt Breukink
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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

Uitnodiging voor het WTC lustrumfeest op
zaterdagavond 10 oktober in De Engel
Beste fietsvrienden, we hopen op een mooi seizoen dit jaar en we willen jullie ook een mooi
lustrumfeest in het vooruitzicht stellen. Op zaterdag 10 oktober 2015 vieren wij het vijfendertigjarig bestaan van de club met het liefst zoveel mogelijk leden. In de afgelopen vijf
jaar heeft de club weer meer leden gekregen. We zien elkaar natuurlijk regelmatig bij het
fietsen, op dikke of dunne
banden. Het lijkt ons goed om
elkaar in groten getale op
een andere wijze te ontmoeten.
WTC HOUTEN
Wij willen bijvoorbeeld
ook die groep op die hele dikke
35 jaar
banden, precies de mountainbikers, ook op het feest
ontmoeten en hun verhalen horen. Deze keer willen we
er een extra feestelijk tintje aan geven en houden daarom het feest in De Engel. Jullie zijn
van harte welkom en zet deze datum daarom alvast in jullie agenda. De komende maanden
houden wij jullie op de hoogte van het feest en natuurlijk hoe je je kunt aanmelden.
Wij rekenen op jullie komst!
De lustrumfeestcommissie (Henk Aanstoot, Margo van Beest, Martin Janmaat, An Koot,
Peter Maarleveld, Ad Vermeeren en Ria Wieman)

Verjaardagen
April
3 Cor de Boer
4 Martijn Verhoef
4 Peter Broere
5 Nel Horn
6 Rutger Huitsing
8 Jan Mocking
9 Willy Meijer
9 Peter Maarleveld
9 Jos Bekker
11 Martin Schwartz
15 Fred Dekker
15 Fred Bleij
15 Carel van Velzen
16 André Boumeester
20 Gerard Mocking
22 Sander Koning
24 Trees Maat
25 Marck Koolen
26 Fred Voorbrood
27 Herman van Bolderen

T
T
T
R
T
T
R
T
T
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
R

29 Ardy Notenboom
29 Anton Elberts
29 Riek Goes

T
T
R

Mei
2
2
3
3
4
4
7
7
9
11
11
11
12
12
15
17

T
R
T
T
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T

Martin van Ierland
Gerda Tersteeg
Herman Esmeijer
Winfried Posthumus
Henk Aanstoot
Johan Verdoold
Tjitte Alkema
Ad Vermeeren
Rutger Hassink
Rob van der Lans
Henk Hofmans
Ans Galema-Kiezebrink
Adrie Berlang
Hans Schoolderman
Thijs Woudstra
Bert Scheepbouwer
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17
17
19
19
20
21
22
22
22
23
26
26
27
27
27
31
31
31
31

Jan Nijnuis
T
Kitty Jansen
R
Jurgen van Haperen
T
Martijn Kamermans
T
Willy Wagenmans
T
Christiaan Hoeflaken
T
Servje Somers
T
Leny Jongerius-Mocking R
Gertruud Verduijn
T
Robert Huisintveld
T
Bert de Koning
T
Rick van de Kuil
T
Sjaak Wensveen
T
Remco Jansen
T
Marijke Meijs
R
Geertje van Amersfoort T
Hennie Wilkes
T
An Koot v.d.Tempel
R
Rina Roelfs
T
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•
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•
•
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•
•
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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

Wielertoerclub Houten ’80
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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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Ledenmutaties tot 15 februari 2015
Nieuwe leden:
•
Roy v/d Wetering (toerlid 16-09-1973)
•
Aart Veenendaal (recreant 21-07-1939)
•
Erik Rijntjes (toerlid 08-07-1982)
Peter van Barneveld (toerlid 11-01-1967)
•
Leden opgezegd:
Arjan Rademaker (toerlid)
•
•
Loes Smits (recreant)
Cédric Hofman (toerlid)
•
•
Thijs Jansen (toerlid)
•
Kees van der Sloot (toerlid)

Te koop
Gebruikte wielset Dura Ace Carbon 1380, compleet met
Ultegra 10-speed bergcassette.
De wielset is medio 2013 nieuw gekocht en heeft lichte
remblokslijtage van de ingelegde aluminium velg, passend
bij normaal gebruik. Het achterwiel is compleet met Ultegra
10-speed cassette (11-28).
Prijs 200 euro. Bel me als je de wielen wil bekijken.
Ton Mulders, 06 19472241

Clubbladen gezocht
De clubbladen in het archief zijn niet compleet. Heb je clubbladen uit 1981-1985, 2005,
2008, 2011-2014 en wil je die afstaan dan hoor ik dat graag.
Kees Keuzenkamp

Wielertoerclub Houten ’80
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Wat is er nou zo leuk aan strandfietsen?
Iedere fietser komt op zijn eigen manier de winter door om in maart weer fris aan het
nieuwe seizoen te beginnen. Hardlopen, spinning, krachttraining, op de tacx en niets doen
zijn zo een paar opties. Sinds vorig jaar rijd ik in de winter een aantal strandraces. Gecombineerd met spinning vind ik dit een goede en vooral hele leuke manier om de winter door
te komen. Dit seizoen heb ik zeven strandraces gepland. Maar wat is er nou zo leuk aan?
Snelle ontwikkeling van het strandracen
Mijn eerste strandrace reed ik in 2001 toen ik met een bedrijventeam mee deed aan
Egmond-Pier-Egmond. In een tijd dat niemand nog van 29” had gehoord deed ik mee op
mijn gewone mountainbike, volgespoten met een laag vaseline en met veel te harde semislicks. Mijn fiets viel helemaal niet op omdat vrijwel alle deelnemers een soortgelijke fiets
hadden. In 2013 pakte ik het strandracen weer op en viel bijna om van verbazing over het
geavanceerde materiaal dat andere deelnemers inmiddels hadden. Om een beetje mee te
doen had je eigenlijk 29 inch wielen met een 26 inch vaste vork (voor een diepe zit), een
semi-race stuur (die nog net voldoet aan de KNWU regels) met race-shifters/ remmen, naar
beneden hellende stuurpen, mechanische schijfremmen, en brede tubeless banden op
0,8 bar nodig. Omdat ik een paar keer per jaar op Vlieland met vakantie ben, en het strandracen toch wel erg leuk vind heb ik eind 2014 ook zo’n beachracer op laten bouwen. Strandracen blijkt anno 2015 een immens populaire discipline te zijn. Met 13 races die onder de
auspiciën van de KNWU van november tot maart worden georganiseerd kun je het bijna
elke week tegen de elementen en anderen opnemen. Ik heb er zeven uitgekozen om aan
mee te doen waarvan ik er nu vier verreden heb die ieder volledig verschillend zijn.
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De langste strandrace ter wereld; Hoek van Holland- Den Helder
De race van Hoek van Holland naar Den Helder stond al een tijdje op mijn lijstje omdat
het met 130 km de langste strandrace ter wereld is. Het leek me erg gaaf om deze te
fietsen. Niet alleen vanwege het ‘epische karakter’ maar ook om een keer helemaal langs
de Nederlandse kust te rijden. De logistiek is nog best lastig met start en finish zo ver uit
elkaar. Maar gelukkig was de familie van Marcel van Echtelt erg behulpzaam met brengen
en halen zodat wij samen deze race op 9 november konden rijden. De start was erg vroeg
(8.00u) om optimaal gebruik van het getij te kunnen maken. Er stond een zuidoosten wind
waardoor we in het begin de wind van opzij hadden. De start met 800 deelnemers verliep
soepel en al snel kon ik groepjes zoeken om in mee te rijden. Want dat leek me het recept
om de 130 km te overleven. Dat bleek nog niet zo makkelijk omdat het deelnemersveld zich
behoorlijk verspreidde. En het is ook niet 130km lekker op souplesse fietsen. Soms wordt
de ondergrond erg zacht of mul en moet je vol aanzetten om snelheid te houden. Onderweg moet je ook drie keer het strand af, bij Scheveningen, IJmuiden en Petten. Het stuk
bij IJmuiden is circa 14km waarin ik helemaal alleen kwam te zitten in de harde wind. Vlak
voor me zag ik een groep waar ik per se naar toe wilde rijden. Toen we bij Wijk aan Zee het
strand opreden was ik met veel moeite precies bij de groep aangesloten. Met de wind in de
rug draaide het in dit groepje erg lekker met snelheden tegen de 40km/u. Opeens voelde ik
mijn achterband wel erg zwabberen en inderdaad…lek. Balen natuurlijk. Ondanks hulp van
een paar toeschouwers toch wel 10 minuten verspeeld door een afgebroken ventiel van de
reserveband. Het laatste stuk alleen en volle bak naar Den Helder gereden en na 4 uur en
33 minuten gefinished (235e van de 844 deelnemers). Ik vond loodzwaar maar wel een erg
gaaf evenement waaraan ik in 2015 graag weer wil deelnemen.
Wijk aan Zee; veldrijden, cross-country of strandracen?
De race in Wijk aan Zee was ‘the Beach battle’ genoemd en die naam deed het evenement
eer aan. Anders dan traditionele races (waarin je een stuk strand op en neer rijdt) was dit
een race over vier rondjes van 8km met een steile klim over een duin, een afdaling die met
strobalen was geblokkeerd om de snelheid er uit te halen, en diverse stukken door mul
zand waar je moest lopen. En de windkracht 8 maakte de battle alleen maar groter. Deze
race vond ik een aparte ervaring; met maximale hartslag door het mulle zand rennen, met
50km/u met de wind mee naar de finish racen, technische stukken door het mulle zand, en
met de fiets op de nek over strobalen springen.
Noordwijk; traditionele strandrace met minuten spel
Noordwijk is dan zo’n traditionele race waarin je op de boulevard start, 26 km naar het
noorden rijdt (IJmuiden) omdraait en weer terug. Uiteraard stond hier ook veel wind en met
wind mee lekker snel naar IJmuiden (bijna 38/u) en ploeterend in grote groepen weer terug
(Foto 2). Door de harde tegenwind ontstaan op de terugweg grote groepen van wel 60 man.
Tegen het eind ontstaat er een tactisch spel wie als eerste bij de opgang is om snel daar
doorheen te komen, en niet in een valpartij in het mulle zand te raken. Dat spel beheers
ik nog niet goed en ik kwam veel te vroeg op kom en veel te laat bij de opgang. De uitslag
was echt een kwestie van seconden; tussen mij en de nummer 1 zaten maar 16 minuut 30
en maar liefst 168 plaatsen…

Wielertoerclub Houten ’80
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Egmond; heksenketel met 4.000 deelnemers op een smal strand
Egmond-Pier-Egmond is traditioneel de grootste strandrace met 4.000 deelnemers (op de
dag er na maar liefst 17.000 hardlopers voor de ½ marathon). Dit jaar was het ook het
officiële NK strandrace. Dat was al te merken aan het tijdstip waarop het startvak al gevuld
werd om een goede uitgangspositie te hebben. Meer dan een uur voor de start stonden
Marcel en ik al te koukleumen om maar voorin te staan. En voorin staan is alles met een
strandrace: je komt dan (hopelijk) fietsend de strandafgang over en pakt (hopelijk) een
goede groep. Helaas mocht het wachten niet baten; de start verliep in een enorme hagelbui

met windstoten tot kracht 10bft, en in de hectiek van de strandafgang werd ik omver gereden (door mijn eigen fietsenmaker nota bene), moest ik mijn voorwiel vastzetten, mistte ik
de groepjes en reed ik tot IJmuiden met windkracht 8 tegen alleen. Na het keerpunt bij de
Noordpier kwam ik gelukkig in een paar goede groepen die erg goed draaiden. De wind was
helaas naar het noorden gedraaid waardoor die op de terug weg pal van opzij kwam. Het
waaierrijden is volgens mij op het strand uitgevonden, al kwamen de trainingsritjes met de
club onder leiding van Jaap kwamen wel erg goed van pas.
Zo maar vier races met ieder een heel eigen karakter die een goed beeld geven van wat
strand racen nu eigenlijk is. Het is in de eerste plaats zo hard mogelijk fietsen. Als overwinteringsactiviteit daarom misschien wel niet zo geschikt; “veel te intensief en helemaal niet
in D1” zou de coach van Joost van der Poel zeggen. Het is veel techniek om goed door het
mulle zand te komen en onder moeilijke omstandigheden (wind, wisselende ondergrond) in
groepen te rijden. En het is veel tactiek om je krachten niet te verspelen want alléén in de
wind ben je nergens. En juist die combinatie van snelheid, techniek en tactiek; dát vind ik
nou zo leuk aan strandfietsen!
Rob Grift
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