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Bericht van de voorzitter
Wil je beter leren fietsen? Dan word je lid van een fietsclub. Dat is in het kort een van de conclusies uit een
onderzoek van de NTFU naar de redenen waarom mensen lid worden van een wielertoerclub. Blijkbaar is dit
iets dat niet op een andere manier wordt aangeboden.
De meeste toerfietsers zijn geen lid van een vereniging
of van de NTFU. Die weten zelf wel hoe je moet fietsen
en gaan in hun eentje op pad of met een klein groepje.
En eens in de zoveel tijd nemen ze deel aan een groot
commercieel fietsevenement, zoals de Toerversie van
de Amstel Gold. Daarnaast zijn er de doorgewinterde
toerfietsers die liever een kleinere tocht hebben. Minder
glamour – niet fietsende familie zegt het niets als je
Veenendaal-Veenendaal hebt gefietst –, maar ook minder deelnemers waardoor je lekker door kunt fietsen.
Maar niet iedereen is direct een ervaren toerfietser. Uit het NTFU
onderzoek komt naar voren dat een deel van de leden pas op
latere leeftijd heeft gekozen voor toerfietsen als tweede sport. De
knieën en enkels kunnen het voetbal, hockey of hardlopen niet
meer aan en dan is toerfietsen een heel goed alternatief. Maar
als je niet van jongs af aan op de fiets hebt gezeten dan kun je
onzeker zijn hoe toerfietsen eigenlijk moet. Je kunt natuurlijk een
boekje “Toerfietsen voor dummies” kopen, maar echt fietsen leer
je natuurlijk in de praktijk. En waar moet je dan heen? Er zijn
commerciële clinics voor ATB, voor de senioren zijn er cursussen
e-bike, de fietsersbond geeft basiscursussen fietsen voor nieuwe
Nederlanders, maar cursussen toerfietsen worden alleen aangeboden door wielertoerclubs.
Zou dat ook iets voor ons zijn? De aanwas van jonge leden is nog steeds aan de lage kant.
De meeste jonge leden komen uit eigen kring – “de zoon of dochter van ….. ” – of hebben al
elders ervaring op de racefiets opgedaan. Echt nieuwe fietsers komen eigenlijk niet binnen.
Onze drempel is daarvoor te hoog. Op C-niveau
moet je al behoorlijk kunnen fietsen en ook snappen wat fietsen in een groep is. Zou het een idee
zijn om volgend jaar met een paar leden als experiment een instapklasje te organiseren? Hoewel dat
nog even duurt misschien iets om op de nieuwjaarsbijeenkomst eens verder over te spreken.
Enfin, zorg dat je zelf in goede conditie blijft. Ga de
komende maanden vooral door met winterfietsen,
spinnen, hardlopen, ATB-en, gravelbiken. Het is
nog maar 5 maanden tot de start van het zomerseizoen 2016.
De voorzitter
Wielertoerclub Houten ’80
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Van de toercommissie
Nadat we in het vorige clubblad al konden melden dat de organisatie van het clubweekend
van juni 2016 al druk bezig is, is er ook alweer een team aan het werk om een standplaats-week voor te bereiden, komende augustus in Bormio in de Italiaanse Alpen.
Elders in dit nummer vind je informatie over deze evenementen.
We prijzen ons weer gelukkig met al die leden die hun schouders onder activiteiten zetten
en/of nieuwe initiatieven nemen.
Het winterfietsen is ook goed op gang gekomen, geholpen door een mooie nazomer. Met
de mountainbike vertrekken we zondags om half negen en met de racefiets om half tien in
twee groepen. Daarnaast is er sinds dit jaar het gravelbiken, ook om half tien.
Doordeweeks wordt er verder hardgelopen op dinsdagavond en is er de koffierit op woensdagmorgen.
Dat loopt allemaal dus wel. Ondertussen denkt de toercommissie na over de rest van het
programma voor het volgende seizoen. Heb jij ideeën die je op de kalender wilt zien of wilt
organiseren, laat het ons dan weten.
Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen
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Al 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten!

Onze activiteiten!

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl

TOP 10 Proeverij:
Onze Grote Wijnbeurs gemist? Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november doen wij
het nog eens dunnetjes over. Dan staat de TOP 10 open en zijn ze nog te koop tegen de beursprijzen. Wees welkom: vrijdag 20 november van 14 - 20 uur en zaterdag 21 november van 12 - 17 uur.
Proef Nieuwe Wereld:
Op donderdag 26 november organiseren wij weer een proefavond. Tijdens deze
avond staat het thema Nieuwe Wereld centraal. Proef deze avond een arrangement
wijnen uit de nieuwe wereld landen (Australie, Nieuw-Zeeland, Chili, Argentinie
etc. etc.) + lekkere hapjes. Kost 25 euro pp. Aanmelden kan via onze site.
December proeverijen:
Tijdens de december feest maand houden wij twee weekenden proeverijen om uw
wijnen voor geschenken of uw kerstdiner te selecteren.
11 & 12 december - 18 & 19 december Wees welkom!
Wijn & Spijs avond:
Op dinsdag 29 december organiseren wij een Wijn & Spijs avond. Laat u heerlijk
verrassen door bijzondere gerechten in combinatie met mooie wijnen. Rik van
Rooijen kookt voor u. Kost 55 euro pp. Aanmelden kan via onze site.

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
Wielertoerclub Houten ’80
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Schoonmaak zoals het hoort!
Wij verzorgen voor u
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Gevelonderhoud
• Specialistisch
vloeronderhoud
• Sanitaire voorzieningen
MKB Schoon! in het kort
• Afgesproken kwaliteit
• Zeer flexibel
• Goede service
• Afspraak is afspraak
• Tevreden medewerkers

www.mkbschoon.nl
MKB Schoon! B.V. | T 030 - 63 817 01 | contact@mkbschoon.nl
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Standplaats Bunnik
In de winterperiode kun je terugkijken op het vorige seizoen en alvast gaan bedenken wat
de nieuwe doelen en uitdagingen zijn voor het nieuwe seizoen. Je weet een schaatser probeert goed door het zomerseizoen te komen maar een fietser probeert hetzelfde te bereiken
in de winterperiode.
Terugkijkend vind ik dat we de afgelopen seizoenen in clubverband alleen maar piek
momenten hadden. Zo ook 2015! Zonder nu het hele seizoen door te gaan nemen wil ik wel
hier en daar een paar herinneringen ophalen.
Om te beginnen met de Joop Zoetemelk Classic op 21 maart 2015. Wat was het toen toch
koud en wat was er veel regen. We waren met giga veel WTC-ers tot grote vreugde van
Anton Dalhuijzen de organisator van de rit. Hij had toegezegd dat we op de foto zouden
mogen met Joop, maar iedereen was zo uitgepierd dat niemand daar mee behoefte aan
had. Ik herinner me allerlei verhalen van mensen die helemaal gek werden van de wind,
bevroren vingers en ander lichamelijk leed en in een moment van pauze proberen warm
te worden bij een radiator om daarna toch maar weer op de fiets te kruipen omdat je wel

het even moet afmaken. Heroïsch maar nooit meer zei ik die dag tegen me zelf. Maar het
klinkt gek, maar ook voor het komend seizoen staat voor mij deze Classic weer op het programma, al is het alleen maar om die foto met Joop die er toch moet komen.
De week daarop begon de eerste rit van het seizoen en toen waren we vertrokken. Wat mij
ook nog is bijgebleven is het mooie club weekend in Vianden georganiseerd door Hennie &
Wielertoerclub Houten ’80
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Wijnkoperij

De wijnspecialist op het Rond
Aan het pleintje van het Wed, tegenover de Wibra en de
Natuurwinkel

Betaalbare kwaliteitswijnen
(Relatie)Geschenken
Wijn-spijsadvies
Proeverijen, ook leuk met vrienden, familie of collega’s
De wijn is ook te bestellen via www.vinabc.nl
Gratis bezorgen in en om Houten
Voor vier uur besteld, dezelfde dag bezorgd

Wijnkoperij Vinabc - Het Wed 79 te Houten
www.vinabc.nl
info@vinabc.nl
Facebook.com/VinabcHouten
Tel: 030-6369236
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Wibo. Zij hadden werkelijk met alles rekening gehouden, een goed hotel met mooie kamers
en prima eten, mooie en uitdagende routes…., alleen het weer kon roet in het eten gooien
en dat gebeurde ook op zaterdag. Toen ik mijn ogen open deed om half zeven hoorde ik
de regen en dacht @@$##%, het zal niet waar zijn. Maar het bleek waar te zijn. Niettemin weerhield dit een aantal diehards niet om het rondje dat op het programma stond af
te maken, anderen hebben in de ochtend een wandeling gemaakt en weer anderen hielden
een waterballet in het zwembad van het hotel. We weten dat het volgend jaar niet meer
Vianden zal worden maar een mooie andere locatie, waar we met nieuwe organisatoren
weer nieuwe routes gaan beleven.
Daarna is door een aantal WTC-ers nog La Sufrida gereden in Zuid Spanje. Daar is al (te)
veel over verhaald, dus ik ga snel door.
De happening die mij in het seizoen ook altijd bijblijft is de Standplaats. Als ik het goed heb
dit seizoen de 10e editie en deze vond plaats in Morzine. Ook deze standplaats was weer
uitstekend georganiseerd. Het bijzondere van deze editie was wel het routeboek. In het
routeboek waren alle routes die je in de week zou kunnen rijden opgenomen. Er waren langere en zwaardere routes voor de klimgeiten, alternatieve routes en korte(re) routes voor
de wat mindere klimgeiten of de betere klimgeiten die het iets rustiger aan wilden doen die
dag. Nu is er eigenlijk wel een wet van Meden en Perzen op de standplaats en die is dat
je in principe alles moet doen/gedaan hebben of in ieder geval het meeste. En dat is veul,
heul veul. Ik ben de eerste om te zeggen dat ik dat niet heb gedaan maar dat komt ook
omdat ik nog een paar keer met Barrie wat andere activiteiten heb gedaan en omdat ik dat
sowieso niet zou redden. Maar het gebied rond Morzine is fantastisch om te fietsen. Ik ga
niet alles opnoemen, daarvoor kun je het routeboek raadplegen, maar ik wil wel de eerste
rit noemen, Col de la joux verte naar Avoriaz via een prachtig meer en het geitendorpje
(Les Lindarets). Op deze eerste dag konden we vanwege de regen en de mist niet precies
zien hoe mooi het was. Verderop in de week ben ik van Avoriaz via deze Col afgedaald en
dat was erg mooi.
Op de eerste dag was het voor mij wel een gedenkwaardige afdaling. Na de koffie kwamen
we buiten en konden vanwege de regen en de mist niet verder dan 3 meter zien. Het is
toch geen hobby van mij om onder die omstandigheden af te dalen en ik heb het dan ook
erg rustig gedaan. Het weer in Morzine liet het de eerste dagen een beetje afweten en het
knapte pas in de loop van de week op. Maar die mooie dagen doen je de mindere meteen
vergeten want het brengt het fietsen en met name het afdalen toch in een ander perspectief, zal ik maar zeggen.
Het hotel Le Beauregard dat door de organisatoren Geurt, Frank en Ronald was gekozen
had een prima prijs/kwaliteit verhouding met restaurant, piscine en een mooie opslagruimte
voor de fietsen. De hotelbaas was Claire, die zo uit de serie Allo Allo was weggelopen.
Claire deed erg haar best om het iedereen naar de zin te maken, maar als je niet precies
deed wat ze zei of wilde, dan oelala.., had je een probleem.
Wat betreft het eten was er niets te klagen dat was ruim voldoende voor fieters en Claire
zorgde ervoor dat iedereen op tijd in bed lag omdat om 10.30 uur het barretje van het hotel
sloot en iedereen zijn vertier elders moest zoeken.
Wielertoerclub Houten ’80

10

Zoals gezegd was het eten erg goed, wel typisch Frans, een paar gangetjes afgerond met
kaas en een dessert.
De eerste keer dat we een kaasplankje kregen zag ik Erik snel de tafel verlaten om pas bij
het dessert terug te komen. Het bleek dat Erik al lang flink allergisch is voor kaas. Erik was
dus ook wel blij dat de fondue een vleesfondue was en geen kaasfondue.
Dit laat overigens onverlet dat Erik met dit prachtige tenue deze week toch de foto van de
maand in de wacht wist te slepen.
Zoals gezegd was het een prachtige week waar Bruno en Jan soms moesten wachten op de
rest. Ik heb me laten vertellen dat de wachttijd voor de heren een keer 1 uur bedroeg. Maar
ja wat wil je ook met die sterkere fietsers. Jan heeft op een bepaalde rit een snellere tijd
neer gezet dan Adrie van der Poel. Nou ja lees de belevenissen van de week voor de rest
maar in de kronieken die op de site zijn geplaatst.
Vervolgens kregen we nog de Teutotocht en de Toertocht Krommerijn als afsluitingen van
het seizoen. Beide evenementen waren zeer geslaagd. Ik herinner me van het uitzetten van
de Toertocht alleen maar bevroren vingers en koude voeten. Ik had me volgens de wet van
D’anton toch goed gekleed, namelijk als je vertrekt voor een tocht en je hebt het het eerste
kwartier niet (te) koud, dan ben je te warm gekleed.
11
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Inmiddels zijn we al dik in de winterperiode beland en is iedereen
bezig om de conditie te behouden
in de sportschool met core-en
krachttraining en spinnen, maar
ook daarbuiten met hardlopen,
racefietsen, moutainbiken of gravelbiken. Voor ieder wat wils, als
je er maar genoegen in schept.
Ik ben zelf op dit moment erg
gecharmeerd van het gravelbiken,
niet in de laatste plaats dank zij
de fantastische routes die Michael
(de routekoning) elke week weer
uit zijn hoge hoed weet te toveren. Tijdens de wintertraining heb
je ook alle tijd om je gedachten te
laten gaan over de nieuwe doelen
in het komende seizoen.
Er is net een boek verschenen van
Martijn Veltkamp, De Verborgen motor: over de psychologie
van het wielrennen (juni 2015).
Martijn Veltkamp is schrijver, fietser en psycholoog en het boek gaat over de kracht van
uitdagende doelen.
In een volgende bijdrage zal ik daar proberen iets meer over te schrijven evenals over de
laatste wetenschappelijke inzichten over het trainen onder andere in de D1, D2 en andere
zones en andere belangwekkende en minder belangwekkende zaken.
Joost van der Poel

WTC-Standplaats 2016 Bormio
20 tot en met 27 augustus 2016
Na een succesvolle standplaats 2015 in Morzine (de tiende standplaats) is het tijd om na te
denken over de 11e uitvoering. Michaël Baken, Hennie Wilkes en ik hebben na enig denkwerk en consultatie van de toercommissie akkoord op het organiseren van een standplaatsweek in Bormio.
In 2010 hebben zijn wij ook al daar geweest, maar menig deelnemer van destijds gaf aan
weer te willen en ook menig lid die er toen niet bij was dringt aan op standplaats Bormio.
Bormio is aansprekend vanwege een groot aantal aansprekende bergpassen waaronder
Stelvio, Gavia en Mortirolo. Later in dit stuk heb ik al een korte beschrijving gegeven van
zeer boeiende rondjes. De rondjes zullen Michaël en Hennie de komende maanden verder
uitwerken.
Wielertoerclub Houten ’80
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Uiteraard is een standplaatsweek voor alle niveaus geschikt. In de praktijk blijkt dat er altijd
groepjes geformeerd worden die op eigen, passend, tempo een dag invulling geven met een
mooie fietstocht waarbij het routeboek de kapstok vormt. Laat je dus niet weerhouden. Het
voordeel voor het rijden vanuit 1 standplaats is dat deelnemers die een dag wat minder willen fietsen ook makkelijk eerder terug kunnen keren. Wat ik vooral niet wil is dat we “moeten” fietsen. Je “mag” fietsen. Bedenk hierbij dat het mij onmogelijk lijkt om te verdwalen.
Er zijn immers maar een beperkt aantal wegen door de bergen. Iedereen kan dus toerleider
zijn. De weersomstandigheden spelen ongetwijfeld ook een rol bij het maken van een keus
welke route er gefietst gaat worden.
Wat ons betreft proberen wij weer onderdak te vinden in hotel Vallecetta in Bormio. Volgens verhalen op het internet en de ervaring van 6 jaar geleden is dit hotel : “helemaal
gericht op fietsers en het personeel is zeer flexibel en vriendelijk. Eenvoudige kamers,
prima eten (veel pasta) en bijna alles is mogelijk”. De website: http://www.vallecetta.it .

En in 2010 voldeed dit hotel prima. Uiteraard zal ik nog andere hotels bekijken en komende
maand een keus maken. Ik weet inmiddels wat de gewenste gemiddelde prijs/kwaliteit
niveau is van onze WTC-leden. De kosten voor het hotel zullen naar verwachting ongeveer
€ 60 tot € 70 per nacht zijn op basis van halfpension.
Ik wil zo snel mogelijk reactie van de leden via mijn e-mailadres geurt.breukink@kpnmail.
nl. Hoe eerder opgave plaatsvindt des te groter is de kans dat het hotel niet vol is. Deelname gebeurt op volgorde van aanmelding.
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Onderstaand zijn vier routes kort beschreven. Dat zijn allemaal forse inspanningen wanneer
je ze alle vier helemaal wilt rijden in een week. (Voor de helft van een rondje terug naar het
hotel kan dus inderdaad aantrekkelijk zijn). De volgende vier interessante routes behoren
tot de mogelijkheden. Hierin zitten in ieder geval de “verplichte” passen Gavia, Stelvio en
Mortirolo
Rondje “Stelvio” :
Een rondje van 100 km met start en finish in Bormio met 3350 meter hoogteverschil.
Eerst de Passo dello Stelvio vanuit Bormio, afdalen naar Santa Maria (Zwi) om vervolgens
vanuit Prato allo Stelvio de klassieke klim te doen met de 48 haarspeldbochten naar de top
van Passo dello Stelvio en weer afdalen naar Bormio.

Wielertoerclub Houten ’80
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Rondje “Mortirolo - Gavia” :
Een rondje vanuit Bormio van 120 km met 3200 meter hoogteverschil over de Passo del
Mortirolo (1852 m) en Passo di Gavia (2621 m).
Rondje “Foscagno - Ofenpass - Umbrail” :
Een rondje van 110 km met 2800 meter hoogteverschil.
Vanuit Bormio de geleidelijke klim naar de Passo di Foscagno (2291 m).
Door de tunnel naar Zernez in Zwitserland en de Ofenpass over naar Santa Maria.
Vanuit hier de pittige klim naar de top van de Passo Umbrail (2501 m) en vervolgens afdalen naar Bormio.
Rondje “Bernina” :
Een rondje van 130 km met 2850 meter hoogteverschil.
Vanuit Bormio een lang stuk vlak naar Tirano.
Hier begint de klim naar de Forcola di Livigno (2315 m).
Onderweg kan het hupje naar de Passo del Bernina (2328 m) nog even worden genomen.
Nu een lichte afdaling naar Livigno en vanuit daar naar de Passo d’Eira (2208 m) en Passo
di Foscagno (2291 m). Vanaf de top alleen nog maar afdalen naar Bormio.
Met een hartelijke groet mede namens Michaël en Hennie, Geurt Breukink
namens de werkgroep Annemiek, Martijn, Bart, Frank, Ton en Geurt
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Gemeente-tochten
Het is alweer enkele jaren terug dat op een zonnige zomeravond, na een stevige B-rit van
een dikke 90 km, een flink gezelschap zat uit te blazen op ons onvolprezen terras achter
het clubhuis. De zon stond al weer laag, het bier smaakte goed en van het schaaltje pinda’s
kwam de bodem in zicht. Plots kwam daar om de hoek de kleine man met de snor: Peter
Verhallen. ’Met welke groep ben jij dan mee geweest, Peter?’ hoorde ik iemand zeggen.
‘Geen, heb vandaag zelf maar weer eens een tochtje gemaakt.’ ’Hoeveel kilometer?’ ‘350
‘(of waren het er meer?). ‘Waar ben je dan geweest?’ ‘Oh, een plaatsje in Zeeland. In het
kader van de Gemeente-tochten’.
‘Gemeente-tochten’. Het was voor het eerst dat ik hoorde van Peters’ project
‘Gemeentetochten’. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Tijd voor een paar vragen
aan Peter – door Jan Berlang.
Wat houdt het Project (is dat het juiste woord?) ‘Gemeentetochten’ nu precies in, wat zijn
de spelregels?
Ja, je zou het wel een project kunnen noemen, al vind ik dat een naar woord, dat doet
denken aan deadlines en zo. Een deadline heb ik niet, ik neem alle tijd voor mijn gemeentetochten. Er is natuurlijk wel die enige echte deadline in het leven, dat is iets om rekening
mee te houden. Ik zou het vervelend vinden om straks in mijn kist te liggen terwijl ik nog
een heleboel gemeenten te gaan heb.
Er zijn maar een paar spelregels. Ik heb een lijstje met de 741 gemeenten die op 1 januari
1985 bestonden. Die fiets ik allemaal af, een voor een. Elke gemeente is één fietstocht.
Verder hanteer ik als regel dat ik elke gemeentetocht binnen 24 uur moet afleggen, heen en
terug.
Hoe houd je de kilometers bij (excel of je befaamde notitieboekje) en wat is je ‘bewijs’ (haal
je stempeltjes op een benzinestation of zo)?
Ik schrijf altijd alles op, niet alleen kilometers, maar ook allerlei bijzonderheden, het weer,
mensen, dieren en dingen die ik onderweg ontmoet. Dat heb ik altijd zo gedaan, al meer
dan veertig jaar. Er staat een strekkende meter dikke logboeken in mijn kast. ‘Als je dood
gaat leg ik ze in je kist’, zegt Maria. Dan mag ze wel een paar extra dragers inhuren, om dat
allemaal te tillen.
Stempeltjes, daar doe ik niet aan. Ik hoef dus ook niet op zoek te gaan naar een of andere
stempelverstrekker. Als ik een gemeente heb bereikt rijd ik meestal het plaatsnaambordje
voorbij en maak dan direct rechtsomkeert.
Kun je iets vertellen over je meest memorabele rit?
De verste gemeentetochten zijn naar noordoost Groningen. Vaak denken mensen dat
Zuid-Limburg het verste weg is, maar dat is helemaal niet zo. Terneuzen is verder weg dan
Vaals en Groningen is nog veel verder. Na 200 km ben je pas in Groningen-stad en dan
is het nog een heel eind naar de kust van de Waddenzee. Zo kwam ik uit op 458 km naar
Hefshuizen, de langste gemeentetocht tot nu toe. Maar dat was niet de zwaarste. Die ging
naar Kollum, Friesland, op 18 januari 2001. Ik vertrok om 01.00 uur in wat toen de koudste
nacht van de eeuw was. Tot zonsopkomst was het 12 graden onder nul. In Amersfoort
waren allebei mijn bidons met sportdrank al bevroren. Later bedacht ik dat het niet zinvol
was om de hele dag met twee klompen ijs te fietsen, dus ik heb ze in Friesland maar op de
brug over het Prinses Margrietkanaal laten staan. Op de terugweg begon het ook nog te
Wielertoerclub Houten ’80
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ijzelen, slechts dankzij de gestrooide pekel kon ik overeind blijven. ‘Het zout beet in op mijn
verschraalde zitvlak’, lees ik nu in mijn logboek. Jawel, gemeentetocht 300 naar Kollum was
loodzwaar. Toen ik thuiskwam hadden de kinderen het huis versierd met ballonnen, dat was
wel een hele mooie afsluiting.
Behalve hele lange gemeentetochten zijn er ook hele korte. De kortste was gemeentetocht
235 naar Houten. Daar woon ik namelijk. Dus ik ben toen ’s ochtends gewoon op mijn fiets

Peter tijdens de Teutotocht 2015 in shirt van Auberge “La Haute Fourche”
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FysioWorkshop,
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl
FysioWorkshop Meerpaal
Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten
T. 030 636 12 69
www.fysioworkshopmeerpaal.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging

085-201503[alg_A5adv_staand]def.indd 1
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gaan zitten en meteen weer afgestapt. Klaar! Ik heb er niet eens mijn fietskleren voor aangetrokken. Nul kilometer fietsen in je blote reet, dat is echt een bijzondere ervaring.
Hebben gemeentelijke herindelingen je project beinvloed en zo ja hoe?
Nee, die herindelingen, daar doe ik niet aan mee. Ik vind dat veel te ingewikkeld. Mijn lijstje
uit 1985 is leidend. Ik heb het destijds overgetikt uit een boekje van het CBS en met de
computer gesorteerd op volgorde van aantal inwoners, van groot naar klein. Zo ben ik in
1985 met Amsterdam begonnen en hoop ik straks te eindigen met Katwoude, destijds de
kleinste gemeente van Nederland met 265 inwoners.
Hoeveel km’s heb je gemaakt sinds de start in 1985 en hoeveel schat je nog te gaan/wat is
de verdere planning?
Ik heb nu 418 gemeentetochten gereden met in totaal 85.659 kilometers. Dat is gemiddeld
205 km per gemeentetocht. Ik heb nog 323 gemeenten te gaan – als ik extrapoleer kom
ik uit op een eindtotaal van 151.850 km. Waarschijnlijk wordt het meer, omdat het gemiddelde tendeert te stijgen. Dat komt doordat veel kleinere gemeenten in de periferie van het
land liggen.
Rijd je met fietsmaten (bijv. met Ledig Erf leden wellicht) of liever alleen?
Ik doe beide. Ik fiets graag alleen, maar ook met jongens van, inderdaad, Ledig Erf. Overigens ook van de WTC: ik heb gemeentetochten gereden met Cor de Boer en Jaap Schuurman. En met Maria.
Is het een project voor lente en zomer of fiets je het hele jaar door?
Oei, een gewetensvraag. Vroeger had ik inderdaad een weer-of-geen-weer houding: zie
het verhaal over Kollum. Maar ik moet bekennen dat ik tegenwoordig slecht weer wel een
beetje uit de weg ga. Het is de invloed van buienradar.nl, zal ik maar zeggen. Of eh… zou
het de leeftijd zijn?
Je hoort nog wel eens dat langere tochten met alleen ‘ik en m’n fiets’ tot ‘het leegmaken
van het hoofd’ danwel diepere inzichten en zelfs probleemoplossend vermogen leidt. Ooit
iets dergelijk ervaren?
Jazeker, ik ken dat sinds jaar en dag. Ik ervaar een enorme geestelijke verruiming op de
fiets. Al pedalerend door de wijde wereld neemt je denken de vrije loop. Met de wind door
je haren dwarrelen de dagelijkse problemen van je af, er is niets meer dat je vrijheid belemmert zoals vergaderagenda’s, managers en ander ongerief. Fietsen geeft inspiratie. Voor het
werk dat ik doe moet ik nogal eens creatieve teksten schrijven. Dat ik doe ik heel vaak op
de fiets. Dan schrijf ik in mijn hoofd natuurlijk, en als ik thuis kom hoef ik het alleen maar
op de computer in te tikken. ‘Jij moet mij eigenlijk op zondag doorbetalen, want dan fiets
ik’, heb ik weleens tegen mijn baas gezegd. Hij vond dat, geloof ik, een raar idee. Heeft
zeker geen fiets, die baas van mij.

‘Veel van wat sport heet is louter geboren uit het verlangen iets bijzonders te doen.’
Wat zou je zelf nog over je gemeentetochten kwijt willen?
Godfried Bomans heeft ooit gezegd: ‘Veel van wat sport heet is louter geboren uit het verlangen iets bijzonders te doen.’ Kijk, daar heeft de oude meester een punt. Ik vind het wel
iets bijzonders. Ik weet vrij zeker dat niemand anders ooit naar alle gemeenten is gefietst,
anders had ik dat allang gehoord. Misschien is het zelfs wel zo dat er nog nooit iemand in
alle Nederlandse gemeenten geweest is. Waarom zou je immers naar Kollum gaan, als je
daar niets te zoeken hebt?
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Inleiding Recreanten
Al met al was het een veelbewogen periode. Allereerst het overlijden van An Koot.
Iedereen heeft meegeleefd met haar ziekteperiode en haar overlijden. We betreuren het
zeer dat zij er niet meer is en zullen haar missen bij al onze activiteiten. We koesteren een
goede herinnering aan haar. Daarnaast op dezelfde dag van haar begrafenis het clubfeest,
waarvoor zij tevens in de werkgroep had gezeten namens de recreanten. Het werd toch
een geweldig feest waar we met plezier aan terug denken. Werkgroepleden: allemaal heel
hartelijk bedankt.
En dan daarvoor het clubweekend. Alle deelnemers spreken hun lof uit over de gezelligheid,
het prima hotel en de organisatie. Het waren fijne dagen waar iedereen met veel plezier aan
terug denkt. (zie verslag). Daarnaast veel fijne fietstochten vanuit Houten, met verschillende voorrijders.
De laatste “fietsmaanden” van dit seizoen verliepen prima, met vaak mooi herfstweer. We
gaan ons nu voorbereiden op de winterperiode, met onze eerste vergadering op 13 november a.s. (om 14.00 uur) en ons aansluitend dinertje in Werkhoven, voorbereid door Nelleke
en Elise. Daarna onze december vergadering op de 11e. eveneens om 14.00 uur. Riet en
Elly

Verslagen Recreanten
Vrijdagmiddag 28 augustus Totale opkomst 46 recreanten. De helft ging met de korte
route mee en de andere helft met de lange. De korte route gaat, met 23 recreanten met
Herman en Cor richting De Bilt. Via de Uithof, Park Bloeiendael, Utrechtseweg oversteken
naar het Boetzelaarpark en binnendoor naar De Bilt. Bij de Biltse Hoek de pauze en terug
via de Sorbonnelaan naar de Rhijnauwenseweg en het Houtense Bos terug naar het clubhuis.
De lange route gaat met 23 recreanten een “KANALENTOCHT” fietsen. Via de Rietdijk rijden
we richting Adam. Rijn-kanaal en blijven haar volgen, over de brug naar Nieuwegein en
bij de blauwe brug slaan we rechtsaf en volgen weer het kanaal tot diep in Utrecht. Het
is heerlijk uitwaaien zo onder de bomen langs het water met het zonnetje erbij, als we
aan de overkant de “D.E.’’ in zicht hebben is voor ons de koffie ook al bruin, daar gaan
we de brug over en houden rechts aan en komen we aan het Merwedekanaal, nog even
een brug onderdoor en de sluizen over, dan rijden we bijkans het terras al op.Daar kijkt
men al uit naar onze komst en krijgen we een warm onthaal. “Buurten bij de fabriek”, ja,
het is daar goed toeven op het terras. Terug blijven we het kanaal weer volgen, gezellig
langs al die woonboten die daar liggen te baden in de zon. Bij de Goylaan slaan we linksaf,
daarna rechts de Julianalaan in tot aan het eind, daar draaien we linksom een stukje kastelen-plantsoen waar we het tunneltje induiken naar Lunetten, dan het park door en vòòr
de brug naar links, over Tirol gaan we dan richting station, en vervolgens door het bos
Nw. Wulven, dwars door Houten naar het clubhuis en schuiven we gezellig aan bij de korte
groep die dan al lekker aan de borrel zit. Een zeer geslaagde rit, die ook erg in de smaak is
gevallen. Vriendelijke groeten, Willy Meijer
Vrijdagmiddag 4 september ’s Ochtends waren er veel buien, maar ’s middags was het
toch droog, dus kon er gefietst worden, hoewel er maar een klein aantal naar het clubhuis
was gekomen (14 in totaal) Er werd voor gekozen alleen de korte route te fietsen. De eerste
13 km was het droog. We konden lekker doorfietsen. De bedoeling was via Rhijnauwen,
Wielertoerclub Houten ’80
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PARTYVERHUUR
BROUWER
• Biertaps

uw voordelen

• Servies



kwaliteit



service



lage bezorgkosten



offerte binnen 1 werkdag



géén schoonmaakkosten



contacten met cateraars



contacten met slagers

• Tenten
• Meubilair
• Verwarmingen
• Catering

www.partyverhuurbrouwer.nl
*Al meer dan 15 jaar een begrip in Houten*
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Zeist en de Uithof. De koffie bij de Moestuin op de Uithof. Maar bij Zeist kwamen de eerste
buien en dus de regenkleding aan. Gelukkig bleef de stemming in de groep goed en bereikten we de Moestuin waar we gezellig een ruime pauze hielden. De terugweg via de Laan van
Maarschalkerweerd, richting Houten en het clubhuis. Toch nog 30 km gefietst. Het begon
weer te stortregenen, dus nog maar even gewacht (onder het genot van een glaasje o.i.d.)
Iedereen was tevreden. Ook de twee voorfietsers: Wim en Joop bedankt!
Vrijdagmiddag 11 september 14 Recreanten waren ’s ochtends vertrokken voor het
clubweekend (zie apart verslag). ’s middags waren er nog 22 recreanten naar het clubhuis
gekomen. 9 Daarvan gingen mee met Herman en Cor over de Schalkwijkse Brug en via de
Korte en Lange Uitweg naar de Achterdijk. Daarna de Lekdijk op en vlak voor het viaduct
van de A27 het fietspad af naar de Waalseweg. Helaas was dit fietspad geblokkeerd door
een grote truck, zodat we er lopend met de fiets maar moeizaam langs konden. Naar Hajé
voor de pauze. Lekker buiten aan het water. Daarna via de Lekdijk, het pad langs het Lekkanaal, via de nieuwe brug terug naar Houten. Daar via de Houtense Wetering (waar Cor
aanwees waar hij geboren was) naar het clubhuis. De lange route gaat met 13 personen
richting Doorn, met Janny en Riek als voorrijders. Janny wilde graag langs kasteel Sandenburg omdat An daar wel wilde wonen, ja, zei ik als Jonkvrouwe An, en dan hadden wij schik.
Bij restaurant Sandenburg op het terras even gezellig wat drinken. Dan via Doorn door de
bossen en een stukje hei....

wat nog in bloei stond, waar wij even stopten om van de mooie natuur te genieten. Met
40km op de teller was dat ook weer een fijne fietsmiddag. Riek en Janny
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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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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

Dealer van
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Duette en Plissé
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Horren

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423
info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl
Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas
krijgt u 10% korting op alle materialen.
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Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 – 17.45
Donderdag 14.30 – 17.45

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

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

Wielertoerclub Houten ’80
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00
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Vrijdagmiddag 18 september Om 10.00 uur waren er 12 recreanten aanwezig voor de
5e dagtocht van dit seizoen. Andrea en Cathy fietsen voor richting Lopik. Om 13.00 uur
verzamelden zich zelfs 26 recreanten voor een korte middagrit, die voorgereden werd door
Herman en Joop. Het werd een mooie rit naar Utrecht. Eerst over de brug bij de Plofsluis
en via Nieuwegein naar het Amsterdam-Rijnkanaal. We fietsten door tot de brug ter hoogte
van Douwe Egberts en staken daar het kanaal over en rechtsaf direct naar Oog in
Al. Bij “Buurten bij de fabriek dronken we gezellig een drankje (helaas was het te koud om
buiten te zitten). Vervolgens fietsten we langs het Merwedekanaal tot Laagraven en vandaar
onder het fietstunneltje door naar de Laagravense Plas en via de Waayensedijk terug naar
het clubhuis.
Zondag 20 september was onze laatste zondagochtendrit van dit seizoen, met 16 deelnemers. Riet en Elly fietsen voor via Bunnik en Odijk naar de Langbroekerwetering. Afslaan bij
de Broekweg voor een lekkere koffie enz. bij de Oude Koestal. Dit was de laatste keer daar.
Ze hebben de opstallen verkocht en verhuizen zelf naar Zeist. De nieuwe eigenaren richten
zich meer op paarden zodat ons gezelllige rustpunt daar komt te vervallen. Jammer, want
het was er altijd gezellig. Na de koffie via Beverweerd terug naar het clubhuis, waar de
toerleden al druk bezig waren met de jaarljkse barbecue. De recreanten haalden de salades,
fruitcocktail e.d. van boven (ze waren door ons zaterdag voorbereid) en completeerden
hiermee de barbecue. Het was weer een gezellige bijeenkomst. Elly
Vrijdagmiddag 25 september Het is mooi weer en veel leden zijn aanwezig om een ritje
te doen 18 personen gaan mee met Elly en Riet voor de korte rit. Over het fietspad naar
Houtense Wetering vandaar naar het Amsterdamrijnkanaal, over het nieuwe fietspad bij
de hockeyclub en zo naar Nieuwegein. Om het fort even gepauzeerd en meteen van de
traktatie van Tanneke genoten waarna we verder zijn gefietst door het park Oudegein voor
de koffie bij Jacks Grilhouse. Altijd zijn we daar welkom en het is ook altijd gezellig. Na de
pauze weer verder door het park naar de stoplichten over de snelweg de bruggen weer over
dan door de tunnel naar ons rust plaatsje bij het mooi opgeknapte laantje richting Down
Under. Hier gaan we rechtsaf naar de Waaiensedijk met weinig wind en veel zon heel fijn
fietsweer. We gaan via Oud Wulven naar ons clubhui,. voor nog een glaasje of kopje thee in
ons clubhuis. Met ruim 30 km een fijne rit.
Voor de lange route starten we met 20 recreanten. Eerst rijden we de gewone route via
Amelisweerd. Helaas krijgt Vera een lekke band en gaat met haar fiets naar de fietsenmaker in Bilthoven. Na een korte pauze slaan we rechtsaf langs het landgoed van Oostbroek
richting Zeist, dan richting Bosch en Duin, waar we rechtsaf slaan en zo belanden we op de
landingsbaan van Soesterberg. Dat is genieten: we kunnen allemaal naast elkaar rijden; op
naar het restaurant onderin het museum. Buiten staan de vliegtuigen om ons heen opgesteld. Na de pauze rijden we door Soesterberg en dan rechtsaf het bos in via Austerlitz
naar Zeist en Odijk, op naar het clubhuis. We kregen veel complimenten voor deze tocht en
kijken er zelf ook met veel plezier op terug. Willy en Willeke
Vrijdagmiddag 2 oktober We starten om 13.00 uur voor de lange fietsroute met 22
recreanten en prima fietsweer, inclusief Gerry en Lidy die voor fietsten. We fietsten richting
Werkhoven,Zeist naar Austerlitz. Aan de Oude Postweg bij restaurant het Plein was onze
tweede tussenstop en daar was het goed vertoeven met dit prachtige herfstweer. Daarna
via Driebergen, waar helaas Tanneke een lekke voorband kreeg. Heel fijn dat haar fietsmaa
tje Alie met haar mee ging naar de fietsenmaker, deze fietsenzaak was gelukkig dichtbij. We
vervolgden onze fietstocht met 20 recreanten via Odijk en waren na 40 kilometer terug in
ons clubhuis om 16.40 uur. Fijn dat Tanneke en Alie om half zes ook naar ons clubhuis kwaWielertoerclub Houten ’80
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men en goed te weten dat de voorband van Tanneke rond was! Met groeten Gerry en Lidy.
De korte route gaat met 20 recreanten o.l.v. Herman en Joop richting Schalkwijk, via de
Jhr Ramweg, de Lange Uitweg en de Lekdijk richting Beatrixsluis. Daar de Sluis over en aan
de andere kant van het Lekkanaal richting Vreeswijk, waar we bij Gildenborch lekker even
uitrusten met een drankje op het terras, heerlijk in de zon. Daarna via Park Oudegein terug
naar Houten.
Vrijdag 9 oktober Deze tweede vrijdag van oktober zijn onze gebruikelijke “pannenkoeken”ritten. De laatste maandelijkse dagtocht van dit seizoen vertrekt met 21 recreanten.
De tocht voert naar Haarzuilen, via Maarsen, de Vecht, de molen in de vogelenbuurt, langs
de paardenkathedraal, Wilhelmina park, bos van Rhijnauwen. Vertrekken in dichte mist, dat
heeft me nooit getrokken, maar ik moest, nog geen 50 meter zicht, met bril 0,0 maar ik
keek eroverheen, en wat verbaast me, zo’n schoonheid had ik nog nooit gezien, als ik dat
geweten had. De witte wieven, ze speelden met ons, dan leek ze op te gaan lossen, dan
werd ze weer dichter, en dichter, het was theatraal waarbij de coulissen dan weer helderder
werden door de rol van de zon, dan weer vervaagden, waarbij de weilanden en de bomen
ook een belangrijke rol leken te vervullen, met het zomaar verdwijnen en dan weer toe
te treden. Al met al een schitterend schouwspel. En als kers op de taart brak de zon door
terwijl wij ons opmaakten voor de koffie, aan het veeartsenij pad ook helemaal in sfeer
van deze ochtendvertoning. De pannenkoeken bij Geertje smaakten prima, en het is er erg
gezellig, ook genoot ik van de 2 jarigen die daar met hun ouders komen om de geitjes een
flesje melk te geven, hun zorgzaamheid straalde ervan af. Wij gaan weer terug langs oude
wegen, over de brug bij Oog in Al, daar kruipen en sluipen we achter de Jaarbeurs door
naar de haven en drinken er koffie bij Harbour, op het terras lijkt de zon er nog een tandje
bij te zetten, ‘t is goed toeven daar. Dan het kanaal nog even gedag zeggen en nemen we
de kortste weg naar huis, via Hoograven door de bokkenbuurt naar tussen de rails en zoeken we Nieuw Wulven weer op, we zijn ruim op tijd om de korte groep te kunnen verwelkomen, benieuwd naar waar zij een pannenkoek hebben verorbert. Willy en Willeke
’s Middags vertrekken er nog 23 recreanten (voorrijders Riet en Elly) naar De Princenhof in
Driebergen voor de traditionele pannenkoeken op deze vrijdag. Via Oud Wulven, Rhijnauwen richting Bunnik. Na de afslag richting Zeist de Koelaan op en een korte pauze. Het
weer was heerlijk. Veel zon, bijna geen wind maar wel fris. Daarna via de Tiendweg, de
Driebergseweg oversteken en
naar de Arnhemse Bovenweg.
Vandaar via de Breullaan naar
Princenhof.
Alles stond daar al keurig klaar
in de serre. Eerst een drankje en
de keuze van de pannenkoeken,
die daarna keurig achterelkaar
werden uitgeserveerd. Een kopje
koffie toe en rond kwart over vier
vertrokken we naar Houten. Bij
het clubhuis aangekomen gingen
de meesten direct naar huis. Het
was wat later dan normaal en
iedereen had zijn buik nog vol.
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Slechts enkelen gingen naar binnen en schoven aan voor nog een drankje, bij recreanten
van de dagtocht. Het was voor ons allen een prachtige en heel gezellige dag! Elly
Vrijdagmiddag 16 oktober Een regenachtige en koude dag. De weersvoorspelling voor de
middag was “regen”. Toch waren er nog zo’n 18 recreanten naar het clubhuis gekomen.
Rond 13.00 uur was het nog droog. 10 Recreanten wilden nog graag een stuk fietsen en
vertrokken o.l.v. Joop en Johan voor een “rondje Houten”. Eerst wat spetters en daarna een
poosje droog. Eerst naar het noorden via de Kniphoek vervolgens langs het Amsterdam
Rijnkanaal. Ter hoogte van de Veerwagenweg begon het te regenen. Snel naar de Bickel
Beer op de Duwboot voor een drankje en even schuilen voor de regen. Daarna richting het
Oude Dorp, waar men successievelijk afhaakte en naar huis ging. Toch nog 10 km gefietst!
vrijdagmiddag 23 oktober Het is een mooie herfstdag en met 26 mensen vertrekken we
voor de lange route. Via het Rond de Lobbendijk, Oud Wulven gaan we richting Lunetten,
bij het station aldaar onderdoor naar de laan van Maarschalkerweerd, door Rijnsweerd,
over de Archimeduslaan gaan we richting Fort Voordorp, vervolgens via Groenekan naar
de Gagelpolder en dan westwaarts belanden we in Overvecht, komen we langs de mooie
Vecht en nemen daar een brug naar Zuilen alwaar we koffie drinken bij de “Kleine Baron”.
Daarna langs het Julianapark gaan we over het oude werkspoor-terrein richting Amsterdam
Rijnkanaal, volgen haar tot aan de sluisjes en steken dan het park door van Oog in Al, via
de Leidseweg komen we dan weer bij het kanaal, al fietsend over de boulevard gaan we tot
aan het eind en dan richting Goylaan, bij de Julianalaan slaan we af, doen een rondje kastelenplantsoen om via de tunnel weer in Lunetten te komen. Daar gaan we over de Koppeldijk
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en rijden wederom weer recht op het kanaal af om bij de Staart linksaf te slaan, dan nog
even door de Poorten langs de hagelnieuwe villa’s, en vervolgens komen we door het Oude
Dorp weer terug. Al met al een gezellige rit met veel afwisseling. Groetjes Willy Meijer
De korte route gaat met 12 recreanten o.l.v. Joop en Herman naar Wijk. Via ’t Goy, de
Kapelleweg en de westkant van Cothen fietsen we door een nieuwe woonwijk naar het
centrum van Wijk voor een pauze bij De Engel. Hoewel de zon dan schijnt is het te koud om
buiten te zitten, dus toch maar naar binnen, waar een mooie tafel voor ons is gereserveerd.
Daarna terug door Cothen en ’t Goy naar het clubhuis, waar we met 34 km op de teller aankomen voor nog een gezellig drankje. Elly
Vrijdagmiddag 30 oktober Vandaag gaan wij met 25 personen de lange route fietsen,
wij willen met dit prachtige herfstweer door de bossen fietsen, het was inderdaad prachtig
fietsen door de bossen. Maar goed dat het de laatste dagen droog geweest is, want de fietspaden lagen bezaaid met blad. en dan het mos op de oude stronken met paddenstoeltjes zo
mooi om daar van te kunnen genieten. En dat deden wij dan ook allemaal. Bij restaurant De
Notabele in Doorn lekker buiten op het terras wat drinken.
Daarna via de Achterweg, waar wij uitkwamen op de Gooijerdijk, die overgestoken, en weer
een bospad op waar wij uitkwamen bij landgoed Leeuwenburgh daar de Langbroekerdijk op,
de Zuwe, Leemkolkweg, fietspad Oostromsdijkje, clubhuis. Met 36.5 km was het een mooie
fietstocht. Gerry en Janny
De korte route ging o.l.v. Herman en Cor via Rhijnauwen richting De Bilt voor een pauze
bij De Biltse Hoek. Herman fietste deze route voor nu in tegengestelde richting dan wij tot
nu toe hebben gefietst. Dan krijg je toch weer een heel andere blik op de omgeving. Via de
Uithof, langs de Botanische Tuinen en Lunetten weer naar het clubhuis. Weer 30 km.!
Daar kwamen de korte en lange route weer samen voor een gezellige afsluiting van ons
fietsseizoen met een hapje en een drankje. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Riet en Elly
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Kromme Rijn Toertocht 2015
In een ver verleden organiseerde onze WTC een jaarlijkse Kastelentocht die op de NTFU
kalender stond. Door de concurrentie van naburige toertochten is dit evenement, inmiddels denk ik al weer zo’n vijftien jaar geleden van de kalender gehaald vanwege te weinig
deelname. Een vijftal jaren geleden is een
aantal leden van onze WTC die ook lid zijn
van de Rotary begonnen met een nieuwe
initiatief voor een, inmiddels jaarlijkse
toertocht. Doel van het organiseren van
deze toertocht is uiteraard een leuke
fietsdag te hebben, maar is vooral bedoeld
om fondsen te werven voor het Hospice
Kromme Rijnstreek te Houten.
Op 26 september jl. heeft de zesde editie
plaatsgevonden. Net als de voorgaande
jaren was het weer een geweldig mooie
en zonnige dag. Dat is natuurlijk bijzonder voor de tijd van het jaar. Na een
kwalitatieve boost is onze toertocht inmiddels door de NTFU beloond met “drie sterren”. Dit
betekent een extra vermelding in het maandblad van deze NTFU. Dit betekent dan ook extra
publiciteit en allengs een toenemend aantal deelnemers.
Niet allen het goede doel, het hospice, maar ook het groot aantal te rijden afstanden levert
extra deelnemers uit Houten. Van de recreatieve fietser tot de veeleisende kilometervreter
is deze dag geschikt. Veel NTFU-leden uit een grotere regio trekken wij inmiddels aan. En
zelfs uit de uiterste hoeken van het land weten NTFU-leden Houten te vinden.
Met behulp van een groot aantal leden van onze WTC die het startbureau bemensten en
de route hebben uitgezet en opgerold alsmede een groot aantal leden van de Rotaryclub
Houten Castellum die de controleposten bemanden is het een geweldige dag geworden voor
meer dan 500 deelnemers. Onder hen ook een twintigtal inline skaters. De laatste groep
was voor het eerst aangeschreven. Voor hen was het parcours van de twintig en veertig
kilometer geschikt gemaakt.
Door de koppeling aan het goede
doel ontstonden er ook initiatieven
om extra geld op te halen. Zo hadden een aantal WTC-ladies appeltaarten gebakken die in het clubhuis bij de koffie werden verkocht.
Diverse sponsoren zoals bakker
Schalkwijk en Banierhuis zorgden
voor energiedrank en krentenbollen. De organisatie had derhalve
geen uitgaven maar slechts
inkomsten. Het totaal resultaat van
de dag was een bijdrage voor het
Wielertoerclub Houten ’80
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hospice van € 3.600. Voorwaar
een geweldig resultaat.
Grote dank is verschuldigd aan
alle vrijwilligers van de dag.
Zonder anderen te kort te willen
doen wil ik vier mensen noemen
die als drager voor dit evenement
kunnen worden aangemerkt: Ton
& Andrea en Frank & Monika.
De toertocht voor volgend jaar
staat inmiddels al weer bij de
NTFU aangemeld. Wij hopen alsdan op net zo veel enthousiasme
bij de leden en de deelnemers.

Foto’s: Bob Klijssen

Geurt Breukink
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WTC-clubweekend voor toerleden
24 t/m 26 juni 2016 in Sauerland
In het vorige clubblad was een vooraankondiging van het WTC-clubweekend in juni 2016
opgenomen. Een paar zondagen geleden zijn Hanneke Wttewaall, Leon van Iersel en ik
zusammen gemütlich heen en weer gereden naar Sauerland om daar het juiste hotel voor
dat weekend te zoeken. En met resultaat, want we hebben het gevonden!

Binnenkort zetten we nog wat pünktliche puntjes op de i. Daarna (in de loop van november) kunnen jullie de precieze details én de inschrijflijst op de website verwachten. Voor dit
moment is alvast belangrijk te melden dat het weekend definitief is vastgesteld op 24 tot en
met 26 juni (en dus niet het daaraan voorafgaande weekend, zoals in de vooraankondiging
onder voorbehoud was vermeld).
Bert de Koning
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Vijftien jaar bij de WTC Houten hardloopgroep
Beste lezer, ik weet het niet meer precies, maar het moet zeker al weer vijftien jaar geleden
zijn, dat ik me aansloot bij de hardloopgroep van de WTC Houten. Remy Thijssen (zwager van me) wist dat ik met regelmaat aan hardlopen deed en vroeg me of ik zin had om
in de wintermaanden bij de hardloopgroep mee te lopen. Dit leek me wel wat, zo bleef ik
ook tijdens de wintermaanden met regelmaat lopen en kon ik de dinsdagavond als vaste
trainingsdag in mijn eigen trainingsschema inpassen. In groepsverband lopen beviel me
uitstekend, soms niet zo veel zin maar eenmaal aanwezig doe je gewoon mee en voor je
het weet is het uurtje hardlopen al weer voorbij en houd je er een goed gevoel aan over. Dit
komt ook doordat Remy de groep goed in de gaten houdt, het motto is “samen uit, samen
thuis”. Door de jaren heen krijg je een band met de lopers van de groep, een vaste kern
van hardlopers die elk jaar weer uitbreiding en
inkrimping laat zien. Ondanks de verschillen
in snelheid en inhoud weet Remy het voor
ieder het naar de zin te houden en kun je er
zelf uithalen wat je op dat moment aan kunt.
Na de training even bijpraten en we kijken
weer uit naar de volgende dinsdagavond. Ik
voel me thuis bij de WTC Houten, een leuke
groep waarmee je een passie deelt voor
hardlopen.
Jan Werkhoven
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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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Clubweekend Raalte 11, 12 en 13 sept 2015
verslag recreanten
Het was een heel geslaagd clubweekend. Leuk met de toer- en recreantenleden bij elkaar.
De stemming was prima en de organisatie eveneens. Vrijdagochtend om 9:00 uur verzamelden de recreanten in het clubhuis. De fietsen werden op de auto’s gezet, bagage ingeladen en daarna vertrokken we naar Raalte.
Vrijdag
Rond 12:00 uur was iedereen gearriveerd in Raalte en de koffie met appeltaart smaakte
heerlijk in de binnentuin van het WestCord hotel. Na de kamer indeling en de koffers uitpakken konden we een begin maken met ons fietsweekend.
Zo rond 13:00 uur vertrokken we richting Heino om de omgeving te verkennen. Al snel
zagen we een leuk terras, jullie raden het al: koffietijd, maar er moest verder gefietst
worden. We vervolgden onze tocht richting Dalfsen, mooie omgeving, mooie boerderijen en
hele uitgestrekte maisvelden. Vervolgens fietsten we richting Hoonhorst. Mooie tocht langs
het Overijssel kanaal en dan weer Raalte. Zo zat onze fietstocht er weer op. Ongeveer 30
km. gefietst en we hadden kennis gemaakt met het Sallandse land. Deze tocht werd voorgereden door Willeke en Riet
Zaterdag
Na voor velen een goede nachtrust en een geweldig ontbijt was er een lange rit gepland.
Het was even zoeken naar het vervolg van knooppunt 50, maar na wat navraag konden we
vol goede moed richting Luttenberg fietsen. We passeerden het Recreatiebedrijf “De Hut-
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tert” waar we gauw afstapten om koffie te drinken. We werden door de gastvrouw verrast
met heerlijke koffie met spekkoek en een heerlijk aperitiefje. Zo konden we onze tocht
weer vervolgen via Hellendoorn, langs hele mooie heidevelden. Het was wel veel klimmen.
In Nijverdal vonden we een mooi plekje in een park om te lunchen. Een passant merkte
op: Hé de smurfen zijn weer terug. Dit vanwege onze blauwe shirtjes en witte broek. Zo
zie je maar weer wat clubkleding los kan maken. Met deze opmerking waar we hartelijk
om gelachen hebben weer op onze stalen ros richting Haarle, over de Haarleberg en via de
“Sprengen Bergse heide” met mooi uitzicht op kasteel Sprengenberg. Wat kiekjes gemaakt
in de heide en weer richting Raalte. Een hele mooie maar zware tocht door het Sallandse
heuvelland. Ongeveer 60 km gefietst. Deze tocht werd voorgereden door Ria en Gerry
Zondag
Na een goed ontbijt begonnen we aan onze laatste tocht van dit weekend. Eerst de koffers
in de auto. Alie en Tanneke gingen niet mee, zij gingen naar de mis waar Alie haar broer in
voor zou gaan. Richting Raalte waar we bij een Sporthal koffie zouden drinken, die vanaf
11.00 uur open zou zijn voor koffie. Niemand te zien maar het zonnetje scheen dus gewoon
even op een bankje zitten. Andrea en Riet gingen even kijken want de deur was open. Na
lang zoeken wel een wc gevonden. Brutaal als we zijn hebben we daar maar gebruik van
gemaakt. Ineens stond er een man voor onze neus en die vroeg hoe we binnen waren
gekomen. Wij uitgelegd en hij vertelde dat het gebouw helemaal niet open hoorde te zijn.
De handballers hadden het niet afgesloten. Hij wist wel een plek om koffie te drinken. De
molen was open vertelde hij. Nu
dat was een heel goed idee. De
lekkerste koffie van Wijhe stond
er op het bord. Mooi plekje, heerlijke koffie met gebak of krentenwegge en lekker in het zonnetje
en weer hele aardige mensen.
Weer verder via een route terug
naar Raalte waar we via een
omweggetje door Raalte weer bij
ons hotel kwamen. We hadden
weer ongeveer 30 km op de teller.
Deze tocht werd weer voorgereden door Riet en Willeke.
Eerst nog even lunchen en dan
stapten we allemaal weer in onze
auto’s terug naar het clubhuis.
Hier kwamen we ongeveer gelijk
aan met de toerrijders.
We kunnen terugkijken op een
heel mooi en gezellig weekend.
Alie en Gerry
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In memoriam Ann Koot
De recreanten startten het jubileumfeest met een dubbel gevoel. ‘s Ochtends vond de
begrafenis plaats van Ann Koot. Zij is de zondag ervoor aan het einde van de middag
overleden.
Te bedenken dat zij binnen de betrokken werkgroep heeft mee geholpen bij de organisatie van deze feestavond. Zij heeft de vele aanwezige recreanten gestimuleerd
hieraan mee te doen.
Zij was ruim 10 jaar een zeer enthousiast lid van de Recreanten. Reed menig maal een
mooie dagtocht of middagrit voor, hielp mee of organiseerde zelf activiteiten (zoals het
kerstbuffet voor de recreanten en wij herinneren ons nog de patatkraam die zij op 7
augustus jl. bij ons jaarlijkse etentje in het clubhuis had geregeld. Naast de activiteiten hielp ze ook altijd bij het schoonmaken van het clubhuis. Bij de grote schoonmaak
claimde ze de schoonmaak van de bovenverdieping.
Medio juli heeft zij met nog 3 andere recreantleden een fietsvakantie van een week
gereden, van Bad Nieuweschans naar Houten ( zo’n 75 km per dag zie het verslag in
ons laatste clubblad).
Eind juli was het opeens op, tijdens haar laatste vrijdagrit met de recreanten, moest
zij helaas halverwege afhaken omdat ze zich niet lekker voelde. Ze werd ziek, kwam in
het ziekenhuis maar helaas werd ze niet meer beter. De laatste weken bracht ze door
in het Hospice.
We zullen haar missen maar ook met plezier terugdenken aan al haar mooie ritten, het
enthousiasme voor onze fietsclub en haar vriendschap met velen van ons.
Lieve Ann, rust zacht.
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Verjaardagen
December
3 Harrie Pol
5 Kaj van Diemen
6 André Mansveld
6 Jaap Schuurman
7 Rob Versluis
8 Gerard IJsseldijk
9 Cor Sluijk
9 Annemarie Baars
10 Piet de Boer
11 Co de Klein
14 Leo Jongerius
14 Wiebe Bekker
17 Michael Baken
19 Wilbert van Schaik
19 Hans van de Veen
19 Hennie Konig
20 Stefan Peelen
20 Maria Slootmaekers
20 Bert van Veldhuizen
21 Marcel Timmermans
22 Ria Wieman
22 Marc Nuijten
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23
23
23
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24
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28
30

Onno Flemming
Farid van Booma
Herman Lagé
Ron Verweij
Andrea van Mil
Riet van Leeuwen
Janneke Kirpestein
Elly Kuiper
Gerard Maat

Januari
1 Mike Gattas
1 Paul Veltkamp
1 Niels ten Horn
2 Floor Pater - Oskam
4 Bas Vermeulen
4 Janny Prins
5 Wibo van Run
7 Cor Huffels
7 Peter Visser
7 Annemiek van de Rijt
8 Tea Mensink
8 Eric van Vliet
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8
8
10
11
12
13
14
17
17
18
19
20
20
21
22
23
23
26
30
30
30

Pascal Somer
Damian Murphy
Joop van Wijngaarden
Peter van Barneveld
Bert Thiery
Loes Steenbrink
Joost Schepel
Cathy van Putten
Gera van Vliet
Kees Keuzenkamp
Taroen Pasman
Ruud Elemans
Vera Kunne-Bakker
Bryan Bleij
Chris Jansen
Wim van den Hoogen
Eric van Vessem
Jan van Veldhuizen
Marcel Veerkamp
Karel de Graaf
Eiko Schuurman

Ledenmutaties tot 25 oktober 2015
Nieuwe leden

• Cinta Depondt (Toerlid – 08-06-1977)
• Regina de Graaf (Toerlid – 02-06-1967)
• Arjan van der Wulp (Toerlid – 18-04-1971)
• Kaj van Diemen (Toerlid – 05-11-1994). Kaj is hiermee het jongste toerlid van de club!
• Pieter Martens (Toerlid – 19-04-1969)
En dat brengt de teller van nieuwe leden in 2015 tot nu toe op 43.
Leden opgezegd

• An Koot-v/d Tempel (An is onlangs overleden)
• Geertje van Amersfoort (toerlid)
• Gerard de Waard (toerlid)
• Jannie Hennevelt (toerlid)
• Jos Hennevelt (toerlid)
• Margo van Beest (toerlid)
Dit brengt het totaal aantal (actieve) WTC leden op 351, waarvan 274 toerleden en 77
recreantleden.
Wielertoerclub Houten ’80
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