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Bericht van de voorzitter
Een nieuw jaar, een nieuw fietsseizoen in aantocht. En daarvoor wens ik jullie allemaal
het allerbeste. Ik hoop dat de vele goede fietsvoornemens van iedereen ook dit jaar weer
allemaal uitgevoerd gaan worden. Het terugkijken en vooruitkijken gaan we traditiegetrouw
doen op de nieuwjaarsreceptie en de ledenvergadering. En dit jaar wil ik ook graag eens
wat verder vooruitkijken. Het is nu 2016. Het beleidsplan 2010-2015 is dus afgelopen. De
vraag is of we de lijnen uit het oude plan gewoon door kunnen trekken of dat we de richting
moeten bijstellen.
“Een vereniging is nooit af. Oude leden vallen af, er komen nieuwe leden bij met nieuwe
verwachtingen, de techniek van de fietsen ontwikkelt zich, de opvattingen over hoe je in
een groep hoort te rijden evolueren. Als je daar niet zo nu en dan bij stil staat, dan ben je
voordat je het door hebt een verouderde vereniging.”
Met deze woorden heb ik een tijdje geleden de 50 jongste toerleden uitgenodigd
om hun beeld van de vereniging van de
toekomst te bespreken. Het werd een
levendige avond waar 8 leden hun ideeën
hebben gedeeld. Met flappen op de muren
en tafels gaf iedereen aan wat zij waarderen in de vereniging en wat er zou kunnen
veranderen. Geruststellend was dat onze
normen en tradities (zoals samen uit
samen thuis, verschillende niveaugroepen, gezamenlijke meerdaagsen) als
waardevol en te behouden worden gezien.
Verrassend was te horen dat de vereniging als platform voor eigen initiatief in
clubverband minder werd herkend. Terwijl
dit toch een van de kernpunten van ons
beleidsplan is geweest. Op die avond kwamen er spontaan initiatieven naar voren die een
goede aanvulling op het bestaande kunnen zijn. En sommige initiatieven zijn inmiddels ook
al uitgevoerd. Elders in dit blad kun je de conclusies van de avond vinden.
Nu gaat het bij de toekomst van de vereniging natuurlijk niet alleen om ideeën van de
jongste leden. Ik wil iedereen, jong en iets minder jong, uitnodigen om samen na te
denken over de vereniging in de toekomst op 3 februari (20:00 in het clubhuis).
De conclusies kunnen we dan op de Algemene Ledenvergadering vaststellen als het
beleid voor de komende jaren. Ik zie jullie daarvoor graag op 10 februari (vanaf 20:00) in
het clubhuis.
De voorzitter
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Van de toercommissie
De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar opgemaakt. Elders in dit
clubblad kun je het lezen bij de stukken voor de algemene ledenvergadering. Vooruitkijkend
naar 2016 zijn we blij dat de agenda zich al weer vult met bekende maar ook met nieuwe
initiatieven van en voor toerleden. Daaronder zijn ook initiatieven van leden die we gerust
tot de (relatief) “jonge leden” mogen rekenen, en dat is mooi. Maar er is nog volop ruimte
voor nieuwe ideeën hoor. Bedenk daarbij dat een activiteit niet altijd hoeft te mikken op de
massa. Met zes of acht man een bijzondere tocht (mee)maken is ook een succes. Het forum
op onze website is een goede plek om je ideeën kenbaar te maken.
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zullen we wederom een beroep doen op nieuwe
toerleiders, daar kunnen we er nooit genoeg van hebben om ons gezamenlijke fietsplezier
te optimaliseren. Bedenk daarbij, aspirant toerleiders, dat als we voor elk niveau ongeveer
twaalf toerleiders hebben, je maar één keer per maand aan de beurt bent. Dat moet toch
lukken? Meld je aan bij de toercommissie!
Alle toerleiders worden vervolgens begin maart uitgenodigd voor de jaarlijkse toerleidersavond waarin de gang van zaken voor het nieuwe seizoen wordt besproken en ervaringen
tussen ervaren en onervaren toerleiders worden gedeeld.
We zien jullie graag op de ledenvergadering. Op
die vergadering zal ik terugtreden als voorzitter
toercommissie en algemeen bestuurslid. Ik heb
dat drie jaar met veel plezier gedaan en draag
dat met veel vertrouwen over aan mede-toercommissielid Frank van Ierland, die wordt voorgedragen als mijn opvolger in het bestuur. Mij blijf je
gewoon zien, in de toercommissie en op de fiets.
Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn
Kamermans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen

Update Sauerland Weekend 2016
Het aantal inschrijvingen voor het Sauerland-weekend van 24 tot en met 26 juni nadert
weer het maximum: de teller staat nu bijna op 60! Als je nog wil meegaan, schrijf je dan
snel in (via onze site, onder Toerleden –> inschrijving ritten). En als je je al hebt ingeschreven, maar nog niet hebt betaald: doe dat dan ook snel, want pas daarna is je inschrijving
definitief. (Betaling vindt plaats door overmaking van € 145,00 op NL59 INGB 0005203978
ten name van H.M.H. de Koning o.v.v. WTC Sauerland 2016).
Binnenkort zullen we de routes gaan vaststellen en in mei gaan we deze met een aantal
toerleiders verkennen. We maken er iets moois van en hebben er zin in!
Namens Hanneke en Leon,
Bert
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Nieuwjaarsreceptie 2016
Op de goedbezochte receptie sprak de voorzitter tot ons. Hij vroeg ons mee te denken over
over beleid voor de komende jaren op 3 februari. Een van de dingen die vast mogen blijven
zijn de traditionele hapjes die door een afvaardiging van de recreanten worden verzorgd.
Ieder jaar is dat weer een pijnlijke confrontatie met de onlangs nog gemaakte goede voornemens. Maar vooruit, nog even en dan vliegen de kilo’s er weer af!
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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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Agenda Algemene Ledenvergadering
WTC Houten ‘80 2016
Te houden op woensdag 10 februari 2016 om 20.00 uur in het clubgebouw “Het Vélodroom”,
Kruisboog 14, Houten.
1.

Opening en welkom door de voorzitter

2.

Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag

3.	Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 februari 2015 Het
verslag van de ALV 2015 is terug te vinden in dit clubblad
4.

Jaarverslagen 2015 van
• Secretariaat
• Toercommissie
• Recreantencommissie
Alle jaarverslagen zijn opgenomen in dit clubblad

5.	Financieel overzicht 2015, verslag kascommissie 2015 en decharge bestuur 2015 Het
financieel overzicht is vooraf digitaal beschikbaar. Bij de ALV zijn afschriften in hard
copy beschikbaar
6.

Samenstelling bestuur 2016 (Bijlage 1)
Pauze

7.	Beleidsplan 2016-2020 en activiteiten 2016 Bestuur algemeen - Toelichting door de
voorzitter
•	Voorstel tot medegebruik clubhuis door HSSV (Houtense Skate- en Schaatsvereniging) voor de duur van 1 jaar (Bijlage 2)
• Discussienotitie beleid 2016-2020 - Initiatieven jonge leden (Bijlage 3)
8.

Bestuurscommissies 2016 (Bijlage 4)

9.

Activiteitenplan 2016 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie.

10.

Activiteitenplan 2016 Toerleden –Toelichting door de toercommissie

11.

Activiteitenplan 2016 Beheer – Toelichting door de commissie beheer

12.
Begroting 2016 en contributie 2016
	De begroting 2016 en het voorstel voor contributie 2016 zijn vooraf digitaal beschikbaar. Bij de vergadering zelf zijn afschriften beschikbaar.
13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Wielertoerclub Houten ’80
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Bijlage 1 Samenstelling bestuur 2016
Rooster van aftreden bestuur WTC Houten
Algemeen lid (recreanten) / Vicevoorzitter
Ondersteunend lid (recreanten)
Secretaris
Tussentijds aftredend
Algemeen lid (toerleden)

’80 per januari 2016
Elly Kemper (herkiesbaar)
Riet van Bijlevelt (herkiesbaar)
Maria Slootmaekers (niet herkiesbaar)

Jeroen Piket

Voordracht bestuursleden WTC Houten ’80 voor 2016:
Algemeen lid (recreanten) / Vicevoorzitter
Elly Kemper
Algemeen lid (recreanten)
Riet van Bijlevelt
Secretaris
Erik Beek
Algemeen lid (toerleden)
Frank van Ierland
Samenstelling bestuur 2016 (onder voorbehoud en met instemming van de ALV met
voordracht):
Voorzitter
Kees Keuzenkamp (jaar van aftreden: 2018)
Algemeen lid (recreanten)/ Vicevoorzitter
Elly Kemper (jaar van aftreden: 2019)
Secretaris
Erik Beek (jaar van aftreden: 2019)
Penningmeester
Jos Bekker (jaar van aftreden: 2017)
Algemeen lid (toerleden)
Frank van Ierland (jaar van aftreden: 2018)
Algemeen lid (toerleden)
Jan Berlang (jaar van aftreden: 2017)
Ondersteunend lid (recreanten)
Riet van Bijlevelt (jaar van aftreden: 2019)

Bijlage 2 Medegebruik clubhuis door de Houtense
Skate- en Schaatsvereniging (HSSV)
Afgelopen zomer heeft de Houtense Skate- en Schaatsvereniging HSSV meegedaan aan de
organisatie van onze Toertocht Kromme Rijnstreek. Een aantal leden van beide verenigingen
heeft naar aanleiding hiervan met elkaar gesproken over de mogelijkheid om vaker samen
dingen te doen. Een van de onderwerpen was dat HSSV op zoek is naar een plek waar
‘s-zomers gestart kan worden met hun skate avondritten. Eigenlijk precies hetzelfde wat wij
doen met onze avond trainingsritten op de fiets. Alleen start de skateclub van het parkeerterrein voor Piazza en doen wij dat vanuit ons clubhuis. Een voorbeeld waar samenwerking
mogelijk zou kunnen zijn.
• Het lijkt het bestuur een goed idee om met HSSV om te tafel te gaan zitten en te kijken
hoe we op een praktische manier samenwerking zouden kunnen invullen. Maar voordat
we die stap zetten willen we van ALV instemming vragen met het idee dat we de samenwerking gaan zoeken. Immers, tot nu toe is het medegebruik van ons clubhuis altijd
beperkt geweest tot de verhuur van het clubhuis aan de NTFU en de fietsersbond.
• Overwegingen voor het bestuur om de samenwerking verder te verkennen zijn:
• Het clubhuis is met gemeenschapsgeld gebouwd en zou in principe door meer sportverenigingen kunnen worden gebruikt. De ruimte is ervoor geschikt.
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•

•
•
•

In het nog te voeren gesprek met de gemeente over de verhuur na afloop van ons
huidige zeer voordelige huurcontract zou het voordelig kunnen zijn als wij kunnen laten
zien dat we het clubhuis niet alleen voor ons zelf houden.
Als de huurprijs na afloop van het huidige contract stijgt, dan scheelt het als de kosten
voor het clubhuis kunnen worden gedeeld.
En schaatsen/skaten en fietsen liggen sportief dicht bij elkaar, dus wellicht kunnen we
ook op sportief gebied dingen samen gaan doen.
Het voorstel aan de ALV is daarom om het bestuur te machtigen afspraken met de
skate- en schaatsvereniging te maken voor medegebruik van het clubhuis, mits de eigen
activiteiten hierdoor niet worden beperkt. De afspraken gelden alleen voor 2016. Op de
ALV van 2017 zullen de ervaringen worden geëvalueerd en zal een besluit worden genomen over eventuele voortzetting.

Bijlage 3 Beleidsplan 2016-2020
Inleiding
In 2010 heeft WTC voor het eerst een beleidsplan vastgesteld. Belangrijkste punten uit dit
plan zijn:
• Het motto van de vereniging is “samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig”.
• Omdat we een toerfietsvereniging zijn doen we dat vooral door samen te fietsen op verschillende niveaus. De vereniging biedt de leden trainingen en tochten op aantal vaste
tijdstippen. En verder wil de vereniging vooral een plaats zijn die de leden ondersteunt
in het nemen van eigen initiatieven om ook op andere momenten met elkaar samen
tochten te maken.
• De vereniging wil op “natuurlijke” wijze groeien. Hierbij wordt vooral gezocht naar jongeren en vrouwen (voor de toerleden) en middelbare mannen (voor de recreanten).
Is een nieuw beleidsplan nodig?
Een vereniging is nooit af. Oude leden vallen af, er komen nieuwe leden bij met nieuwe verwachtingen, de techniek van de fietsen ontwikkelt zich, de opvattingen over hoe men in een
groep hoort te rijden evolueren. Als de vereniging daar niet zo nu en dan bij stil staat, dan
is de vereniging voordat we het door hebben een verouderde vereniging. Met een aantal
van de 50 jongste toerleden is daarom onlangs gekeken naar de toekomst van de vereniging. Een aantal conclusies uit deze bijeenkomst:
Waarom worden ze lid?
• Leden worden lid van een wielertoervereniging omdat ze met alleen fietsen niet verder
komen. Ze zijn individueel of met een paar mensen begonnen met fietsen, maar als je
altijd hetzelfde rondje fietst en altijd met dezelfde mensen, verdwijnt de uitdaging.
• Ze worden lid omdat ze in een eerdere sport (hockey, voetbal of andere sport) niet
goed meer mee kunnen komen wegens blessures óf ze worden lid omdat (éen van) hun
ouders ook al lid van een wielerclub waren.
• Ze worden lid van de WTC, omdat ze nieuw zijn komen wonen in Houten en zo de
“inburgering” kunnen combineren met hun sport.

Wielertoerclub Houten ’80
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Vinden nieuwe leden wat ze verwachten?
• De meeste nieuwe (jonge) leden zijn aangenaam verrast door het sportieve karakter
van de vereniging. De uitstraling van de website laat nl. een wielerclub zien met veel
middelbare heren. Eénmaal binnen blijken er ook leeftijdgenoten lid te zijn en is fietsen
op verschillende snelheidsniveaus mogelijk.
• Het is een goed georganiseerde club met tradities en met oog voor sociale interactie. De
opvang van nieuwe leden gaat meestal goed.
• De ruimte voor eigen initiatief en de rol die het forum hierin speelt wordt niet door
iedereen herkend. Men zoekt primair naar samenwerking via andere (nieuwe) media
zoals Facebook-, Twitter of WhatsApp-groepen.
Welke suggesties hebben de nieuwe leden?
• Er is behoefte om naast de A-, B+, B en C-niveaus ook groepje(s) te organiseren met
een bepaald trainingsdoel: trainingen in oplopende zwaarte, afgerond met een paar
dagen samen deelnemen aan klassiekers en/of hele zware bergen beklimmen. Inmiddels
heeft een groepje jonge leden initiatieven genomen om dit te realiseren.
• Werkende leden met (jonge) kinderen hebben soms behoefte aan ritten die iets later
beginnen. Dit betreft zowel de doordeweekse trainingsritten (vertrek om 19.15 en iets
kortere afstand) als de zondagsritten (later beginnen en doorfietsen zonder koffie en
gebak). Hier is nog een voorstel voor in voorbereiding.
• De mogelijkheid om ook via andere media dan het forum samen fietsritjes te organiseren zou het eigen initiatief van jongere leden kunnen stimuleren. Het groepje jonge
leden heeft inmiddels een WhatsApp-groep opgericht voor extra trainingsactiviteiten.
Deze groep komt ook op de website.
De eerst conclusie uit de gesprekken met de jongste leden zijn dat de belangrijkste punten
uit het beleidsplan 2010-2015 ongewijzigd kunnen blijven. Wel is aandacht nodig voor de
ruimte die de vereniging ook aan nieuwe leden biedt om met nieuwe initiatieven te komen.
De door de toercommissie georganiseerde trainingen en tochten worden beleefd als waardevolle tradities die echter moeilijk te veranderen zijn. De bestaande ruimte voor, en resultaten van eigen initiatief moeten beter zichtbaar gemaakt worden.
Het vervolg
De vraag of er een nieuw beleidsplan nodig is, is uiteraard breder dan de ervaringen van
de jongste 50 toerleden. Alle toerleden worden uitgenodigd om hier op woensdagavond 3
februari (vanaf 20.00u) over mee te denken. De resultaten zullen worden gepresenteerd op
de ALV van februari 2016.

Bijlage 4 Bestuurscommissies 2016 (Voorstel)
Kascommissie
Henk Aanstoot, Jan Winkel, Martin Janmaat
Recreantencommissie
Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Gerry Bijsterbosch, Ria Wieman
Toercommissie
Frank van Ierland (voorzitter), Martijn Kamermans, Jan van Veldhuizen, Jeroen Piket
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Commissie Beheer
Ton Mulders (coördinator), John Schreurs, Herman van Rooijen, Gerda Vernooij (namens de
recreanten)
Commissie Mediabeleid
Voorzitter:
Jan Berlang
Clubblad:	Hans Schoolderman, Rob Grift, Andrea van Mil, Tanneke Brouwer-Popkens (vanuit de recreanten)
Geert Visser, Office-care
Drukker:
Distributie clubblad: Andrea van Mil
Website
Piet de Boer (beheer), René Jansen (WOLA)
Advertenties:
Bert de Koning, Hans Schoolderman
Kledingcommissie
Ad Nieuwenhuizen
Feestcommissie
Peter Maarleveld, Martin Janmaat, Bert Scheepbouwer, Ad Vermeeren

Jaarverslag Recreanten 2015
Allereerst willen wij in dit verslag even stil staan bij het overlijden begin oktober van An
Koot, een gewaardeerd en actief lid van onze groep. Wij blijven aan haar denken.
Eind 2015 telde de afdeling Recreanten 76 leden (6 meer dan vorig jaar) Er zijn in de loop
van het seizoen 13 nieuwe leden bijgekomen. De recreanten tellen 16 mannelijke leden
tegenover 60 vrouwelijke. 3 van de 76 leden hebben het hele jaar niet kunnen mee fietsen
i.v.m. gezondheid.
In januari en februari hielden we – zoals gebruikelijk – onze wintervergaderingen ter
voorbereiding op het nieuwe fietsseizoen. In deze vergaderingen werden de details voor de
midweek verder afgesproken. Daarnaast werd het programma voor het nieuwe fietsseizoen
vastgesteld.
Op 6 maart startten we met 37 recreanten ons fietsseizoen met een gezamenlijk rit van
30 km. Gedurende het hele fietsseizoen hadden we weer diverse enthousiaste voorrijders,
waaronder ook een aantal van de nieuwe leden.
Er werden in totaal 49 ritten gefietst (van de geplande 52). Hiervan waren er 35 op vrijdag
en 14 op andere dagen, zoals Koninginnerit, midweek, senioren driedaagse, Ride Hospice en
zondagochtendritten. Op 1 mei hadden we het hoogste aantal deelnemers t.w. 54.
Gemiddeld fietsten er 29 recreanten mee per keer (verdeeld over 2 groepen), ongeveer
gelijk aan vorig jaar.
Het was een prima fietsseizoen, met over het algemeen goed fietsweer.
Op 14 maart werd ook van de recreanten in de kerk een groepsfoto gemaakt in de nieuwe
clubkleding voor het clubblad en de website.
Van 18 t/m 22 mei waren we met 19 recreanten (weer iets minder dan vorig jaar) een midweek in bungalowpark Marveld in Groenlo. Het was weer een goed verzorgde en geslaagde
midweek.
Wielertoerclub Houten ’80
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De recreantendriedaagse vond plaats op 6, 8 en 10 juli. Helaas kon er op 8 juli i.v.m. regen
niet gefietst worden. De overige 2 dagritten was de opkomst gemiddeld 26 recreanten.
Op de laatste dag fietsten nog 25 recreanten een middagrit. De daggroep en middagroep
troffen elkaar in Odijk, waar we gezellig met elkaar kersen aten en daarna -op weg naar het
clubhuis - stond Fridolin v.d. Lecq klaar om actieve groepsfoto’s te maken van de recreanten
in de nieuwe clubkleding. Deze driedaagse werd afgesloten in het clubhuis met een gezellig
hapje en drankje
In plaats van de jaarlijkse recreantenbarbecue vond op 7 augustus met 46 recreanten na
de fietsritten een gezellig etentje plaats in het clubhuis, waar enkele recreanten hadden
gezorgd voor een “Snackcar” en salades en een lekker ijsje toe. De recreanten zaten veelal
binnen omdat het buiten veel te warm was!
Aan het clubweekend in Raalte t.g.v. het 35 jarig bestaan namen 15 recreanten deel.
geslaagd. Ook waren er zo’n 50 enthousiaste recreanten aanwezig op het clubfeest op 10
oktober. Beide evenementen waren zeer geslaagd.
Op vrijdag 9 oktober was onze laatste dagrit van het seizoen (met 21 deelnemers) waarbij we – zoals gebruikelijk onderweg een “pannenkoekenlunch” gebruikten bij “Geertje”
in Haarzuilen. Ook bij de korte middagrit (23 deelnemers) werd een “pannenkoeken” stop
ingelast bij Princenhof in Driebergen.
Ook dit jaar werd er weer 1 x per maand op zondagochtend gefietst. De deelname hieraan
was ongeveer gelijk aan vorig jaar (t.w. gemiddeld 13).
Op vrijdag 30 oktober vond de laatste fietsrit van het seizoen plaats. Totaal 41 recreanten,
waarvan 25 de lange en 16 een korte route fietsten. Aansluitend was er een gezellige nazit,
waarbij ook een aantal recreanten aanschoven die niet konden meefietsen.
Een klein groepje fietst ook de wintermaanden door op vrijdag. Start om 11.00 uur.
In november en december hielden we onze gebruikelijke winterbijeenkomsten.
Aansluitend aan onze vergadering van 13 november (54 aanwezigen) was ons afsluitend
diner geregeld in Het Wapen van Werkhoven door Elise en Nelleke. Er waren 43 deelnemers
en het was uitstekend verzorgd en heel gezellig.
Aansluitend aan onze vergadering van 11 december sloten wij het jaar af met een heerlijk
kerstbuffet (met 53 deelnemers) in het clubhuis.
Op 7 oktober had de Gemeente weer een presentatie geregeld in ons clubhuis over het
gebruik van E-Bikes. Aansluitend kon men buiten E-bikes uitproberen .
De gemeente Houten besteedt komend jaar – via Sportpunt Houten – meer aandacht aan
sporten voor 50+. Daarnaast is een particulier initiatief gestart genaamd “FRIS”, dat zich
ook speciaal tot deze doelgroep richt. Wij hebben met beide organisaties contact en wachten de ontwikkelingen af.
Iedereen die het afgelopen jaar weer heeft bijgedragen aan het welslagen van dit seizoen:
hartelijk bedankt!
namens de recreantencommissie Riet van Bijlevelt en Elly Kemper
13

De Fietsende Vlinder

Jaarverslag Secretariaat 2015
Lustrumjaar WTC 2015!
Het 35 jarig bestaan van de club is niet onopgemerkt voorbij gegaan! De feestcommissie
heeft kosten noch moeite gespaard en de leden verrast met een spetterend (dans)feest in
november in “De Engel”. Mooie locatie, prima verzorging voor de inwendige mens en swingende muziek van de life band van Ad (Vermeeren). Een daverend succes als afsluiting van
een jaar, waarin veel werk is verricht en we met elkaar weer veel hebben bereikt.
Een selectie:
• Het clubhuis is voorzien van Wifi, dus we kunnen voortaan de digitale presentielijst ook
in het clubhuis invullen
• Het oude WTC archief is netjes geordend ondergebracht bij het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht
• Alle leden rijden vanaf de Lenterit in nieuw clubtenue in de prachtige kleurstelling roodwit-zwart, passend bij de meeste fietsen. De sponsoren zijn er trots op onze club voor
de komende 5 jaar te mogen ondersteunen.
• Een groot team aan toerleiders is ook dit jaar weer de spil geweest van de organisatie van de talloze prachtige dag- en meerdaagse ritten in binnen- en buitenland. Het
enorme aantal deelnemers aan het clubweekeinde in Vianden, de standplaatsweek in
Morzine, de Teutotocht in Raalte en de Kromme Rijnstreek tocht, is het levende bewijs
hoezeer eenieder betrokken is bij de club.
• Een enorm ‘dank jullie wel’ is er ook voor de ongeveer 100 vrijwilligers, die met onuitputtelijke energie en inspanning bijgedragen hebben aan vernieuwing, verbetering en
professionele uitstraling van de club.
De doelen, die we in het Beleidsplan 2010-2015 hebben vastgesteld, zijn gerealiseerd:
√√ Ons motto “Samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig”
√√ Het nemen van eigen initiatieven om naast samen te trainen op vaste tijdstippen ook op
andere momenten samen tochten te maken,
√√ Groei van de club op ‘natuurlijke’ wijze met een actievere benadering naar jongere
(vrouwelijke) toerleden en meer mannen bij de recreanten.
Ledenbestand 201 WTC Houten ‘80
Voor liefhebbers van statistieken staan hieronder de ledenbestandgegevens, gehaald uit
onze eigen ledenadministratie WOLA (peildatum 31.12.2015):
338
- tov 329 in 2014
Totaal aantal actieve leden 2015:
Aantal Toerleden
262
- in 2014 waren dit er 259
Aantal Recreantleden
76
- in 2014 waren dit er 70
251
- tov 247 in 2014
Aantal mannelijke leden
Aantal vrouwelijke leden
87
- tov 82 in 2014
Aantal mannelijke Toerleden
235
- vergelijk 2014: 230
Aantal vrouwelijke Toerleden
27
- in 2014: 29
Aantal mannelijke Recreantleden
16
- in 2014: 17
Aantal Vrouwelijke Recreantleden
60
- in 2014: 60
Jongste mannelijke Toerlid:
21 jaar
Wielertoerclub Houten ’80
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Jongste vrouwelijke Toerlid
Oudste mannelijke Toerlid
Oudste vrouwelijke Toerlid
Jongste mannelijke Recreantlid
Jongste vrouwelijke Recreantlid
Oudste mannelijke Recreantlid
Oudste vrouwelijke Recreantlid

26
77
63
63
57
92
88

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Samenstelling Bestuur 2015 WTC Houten ‘80
• Voorzitter
- Kees Keuzenkamp
• Vicevoorzitter / bestuurslid recreanten - Elly Kemper
• Penningmeester
- Jos Bekker
• Secretaris
- Maria Slootmaekers
• Bestuurslid Toercommissie
- Jeroen Piket
• Bestuurslid Algemene Zaken
- Jan Berlang
• Bestuurslid recreanten (ondersteuning) - Riet van Bijlevelt
In 2015 is het bestuur 6 maal in vergadering bijeen geweest. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is in februari door 54 leden bezocht. Dat zijn er 2 meer dan in 2014.
Het bestuur heeft deelgenomen aan districtsvergaderingen van de NTFU, periodiek overleg
gevoerd met Sportpunt Houten, gesprekken gevoerd met de Gemeente, acte de présence
gegeven bij de jaarvergadering van de Fietsersbond en alle bestuursleden zijn in 2015 zelf
actief geweest als vrijwilliger (toerleider of voorrijder).
Resultaat activiteiten van de Commissies 2015
•	Commissie Mediabeleid: Resultaat 2015: professionele website + ledenforum waar leden
actief gebruik van maken + vernieuwd clubblad met gevarieerd nieuws, verhalen en
achtergrondinfo van en voor leden.
•	Commissie Beheer: Resultaat 2015: de clubkoelkast is altijd goed gevuld, er is voldoende wijn op voorraad, het clubhuis is schoon, de buitenboel wordt regelmatig
gedaan, Wifi is geïnstalleerd, en de commissie heeft dit jaar de kerstwijn verzorgd voor
96 vrijwilligers
•	Commissie clubkleding en sponsoring: Resultaat 2015: Nieuwe clubkleding voorzien van
logo van 5 sponsoren voor de periode 2015-2020: Plieger Sport Meerkerk, Body Business Houten, Mocking Woninginrichting ism Luxaflex Nederland en MKB Schoon.
• Lustrumcommissie: Resultaat 2015: Spetterend feest vanwege 35 jaar bestaan van de club.
• Recreantencommissie: zie jaarverslag Recreanten 2015
• Toercommissie: zie jaarverslag Toercommissie 2015
Maria Secretaris WTC Houten ’80
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Jaarverslag toercommissie 2015
De toercommissie bestond uit Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket (voorzitter) en Jan van Veldhuizen.
De toercommissie heeft als taak het programma van toeractiviteiten op te stellen en te
coördineren, inclusief de toerleiding. Voorts houdt de toercommissie zich bezig met hoe we
fietsen, denk daarbij aan veiligheid, snelheid, structuur (A, B+, B, C). Het uitgangspunt
van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercommissie
schept de
kaders, coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moet van alle leden komen.
Nieuwe initiatieven kunnen met de toercommissie besproken worden maar ook het forum
op de website is een prima plek om een idee te lanceren.
De toerleiders kwamen op 16 maart bij elkaar om daar de gang van zaken rond de toerleiding te bespreken. De op deze jaarlijkse toerleidersavond gemaakte onderwerpen en
afspraken zijn gepubliceerd op de website van WTC Houten.
Vervolgens ging het seizoen van start, in de nieuwe clubkleding. En met de gebruikelijke
elementen als de Lenterit, trainingsritten, koffieritten en (al dan niet verlengde) Mockingritten. Daarnaast, als voorbeelden van activiteiten “van en voor alle leden”, waren er de derde
editie van het Vianden-weekend, de Standplaats Morzine en de Teutotocht naar Salland. In
het eendaagse segment was er o.a. het tot Nijmegen - Xanten - Nijmegen bewerkte Rondje
Rijk van Nijmegen.
Diverse activiteiten werden culinair opgeluisterd door de keukenmeesters die de club rijk
is. De Hemelvaartsrit dit keer niet, maar die had dan weer als noviteit dat die in retro-stijl
werd verreden en dat houden we er in.
WTC Houten was wederom betrokken bij het evenement dat openstaat voor heel Houten en
daarbuiten: de NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek van WTC Houten samen met de serviceclubs uit Houten, ten bate van het Hospice Kromme Rijnstreek.
Voor de winter 2015-2016 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken, wegfietsen, hardlopen en spin-arrangementen. Nieuw op het programma is het gravelbiken op
zondagmorgen: met de MTB, trekking fiets, hybride rijden over verharde en half-verharde
paden. Technisch niet moeilijk, qua niveau zodanig dat iedereen mee kan doen. Meestal
wordt er beschut gereden door bos en over hei dus er is beperkt last van kou en wind. De
eerste tekenen zijn dat dit in een behoefte voorziet.
Alle organisatoren en betrokkenen worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor hun initiatieven en inzet bij al deze zeer succesvolle evenementen en activiteiten.
Evaluatie
Over het programma van het voorbije seizoen zijn we heel tevreden.
Aandachtspunt blijft de samenstelling van de groepen. We blijven stimuleren dat iedereen in
zijn optimale groep fietst. Groepen die naast homogeen ook niet te groot mogen zijn.
Wielertoerclub Houten ’80
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Dat is cruciaal voor het fietsplezier en de veiligheid. Het hebben van voldoende toerleiders
die een en ander in goede banen leiden blijft daarmee topprioriteit.
Ook bij de koffierit op woensdagmorgen zal hier, vanwege de grote populariteit, op moeten
worden gelet, hoewel daar geen toerleiders voor worden ingeroosterd.
Dank voor alle initiatieven en ondersteuning, indachtig ons principe “voor en door alle
leden”! Blijf ons vooral ook jouw gedachten over het voorbije seizoen en suggesties voor
volgend jaar laten horen.
De toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket (voorzitter) en Jan
van Veldhuizen

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 ontbre17
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kende 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.
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:
Kees Keuzenkamp
Voorzitter
Algemeen lid (toerleden)
Jeroen Piket
Tussentijds aftredend
Algemeen lid

Rina Roelfs

Voordracht bestuursleden WTC Houten ’80 voor 2015:
Voorzitter
Kees Keuzenkamp
Algemeen lid (toerleden)
Jeroen Piket
Algemeen lid
Jan Berlang
Samenstelling bestuur 2015:
Voorzitter
Kees Keuzenkamp
Wielertoerclub Houten ’80
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Algemeen lid (recreanten)/
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid (toerleden)
Algemeen lid (recreanten)
Algemeen lid

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: u
 itreiken 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 slechts1 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.
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
19
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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.
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?:
Wielertoerclub Houten ’80
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•
•
•
•
•
•

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 melden 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.
• 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.
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•

•

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.

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
Gezinslid
M-lid (=NTFU lid elders)
M-gezinslid
Recreanten:
Hoofdlid
Gezinslid

NTFU-deel
NTFU-deel
NTFU-deel
NTFU-deel

=
=
=
=

€35,€31,€ 3,€ 3,-

en
en
en
en

NFTU-deel = €35,NFTU-deel = €31,-

WTC-deel
WTC-deel
WTC-deel
WTC-deel

=
=
=
=

€32,€30,€32
€30,-

en WTC-deel = € 9,en WTC-deel = € 7,-

Totaal:
Totaal:
Totaal:
Totaal:

€
€
€
€

67,61,35,33,-

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

VERSLAGEN RECREANTEN
Inleiding
Het jaar 2015 zit er weer op. Het was een prima fietsjaar, zonder al te veel warmte of kou.
We gaan ons nu voorbereiden op ons programma voor 2016. In de laatste vergaderingen is
hier al over gesproken. In de februari vergadering wordt het programma definitief vastgesteld. We hebben afgelopen jaar diverse nieuwe leden gekregen die zich actief voor ons
inzetten. We zijn daar erg blij mee. We wensen jullie allemaal een voorspoedig en gezond
2016. Riet en Elly
Fietsen in ie winter
Een klein groepje fietsers gaat in de wintermaanden, bij droog weer, doorfietsen. Het is min
of meer een klein vast groepje van een vrouw of 7. Uiteraard zijn er meer fietsers welkom,
ook heren. De 1e vrijdag na de winterstop, 6 november, verzamelden we om 13 uur bij het
clubhuis. We waren met 7 fietsers. Een mooi begin. Na een overleg over de route vertrokken we richting Schalkwijk, naar Culemborg. Daarna richting Beusichem voor een drinkpauze. Daarna in Beusichem over de pont richting Wijk bij Duurstede, het buitengebied van
Cothen en Werkhoven naar Houten. Het was een route van 40 km. Gerda had een sleutel
van het clubhuis, dus volgens traditie hebben we daar nog wat gedronken. Ook spraken we
af om voortaan om 11 uur te vertrekken, en dan een lunch te gebruiken. Zodat we ruim
voor het donker thuis zijn.
Op vrijdag 20 november vertrokken we dus om 11 uur. Na overleg over de route vertrokken we richting de bossen ivm de sterke wind. Het werd Austerlitz, het Plein, waar de lunch
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werd gebruikt. Een mooie route door de prachtige bossen van ongeveer 35 km.
Op vrijdag 27 november vertrokken we weer richting de bossen, ditmaal naar Driebergen
naar klein Zwitserland voor de lunch Ook 35 km ongeveer.
Helaas kon ik op 4 december niet fietsen. De andere dames hebben wel gefietst. Het was
ook heerlijk zonnig weer! Ze overlegden eerst weer waar ze heen zouden fietsen. Het
werd richting IJsselstein. Dit keer was er een man bij: Joop, geweldig. Via de nieuwe brug
gefietst richting Nieuwegein. Wilden aan de overkant langs het Amsterdam-Rijnkanaal
verder fietsen maar liep dood. Dus weer terug. Over de NederRijnse Plas waar we bij de
skibaan wilden gaan lunchen maar die was nog gesloten. Dus maar naar IJsselstein verder.
Wel erg modderig maar in IJsselstein, bij Bar-Brasserie Joris geluncht. Heerlijk. Daarna
weer via Nieuwegein terug naar Houten. het weer hadden we echt mee. Heerlijk was het.
Weer een kleine 40 km. gefietst. Gerrie
Op 18 december gingen we na overleg over de route richting Nieuwegein. We zijn met het
pontje naar Vianen gevaren waar we de lunch gebruikten. Daarna richting Culemborg en via
de pont naar Schalkwijk en Houten. 35 km ongeveer. Het zijn gezellige fietstochten met een
kleine groep van 4 tot 7 mensen, het fijne ervan is dat je elkaar beter leert kennen. Ineke
Verslagen vergaderingen
In de afgelopen maanden hielden wij onze wintervergaderingen t.w. 13 november, 11
december. Het aantal aanwezigen schommelde tussen 48 en 56. Op 15 januari en 12 februari zullen de laatste wintervergaderingen worden gehouden. Alle vergaderingen starten op
vrijdagmiddag om 14.00 uur. Onderstaand een korte samenvatting van het besprokene.
Mededelingen
Diverse leden zijn helaas afwezig i.v.m. gezondheid: Chris Smit, Wil Roos (definitief opgenomen in Houtens Erf) Arie van Prooien (eind van het jaar operatie) Wim van. Giesen (inmiddels opgezegd).
Uit het bestuur
• Het door Riet en Elly gemaakte jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd.
• Dit vinden jullie – samen met de overige verslagen – elders in dit blad.
• Er zijn het afgelopen seizoen 13 recreantleden bij gekomen. Helaas hebben zich 6 leden
afgemeld.
• Bestuur/recreantencommissie: Elly en Riet zijn komend jaar in het Bestuur van de fietsclub
aftredend. Zij zoeken naar opvolgers voor hun functie in het bestuur. Indien niemand zich
meldt stellen zij herkiesbaar, maar blijven de komende tijd zoeken naar 2 recreanten die
hun taken in het bestuur willen overnemen. Elly wil graag nu al een aantal taken afstoten.
Hieronder de website en copy voor het clubblad. Andrea zal de werkzaamheden voor de
website overnemen en Tanneke gaat de copy voor het clubblad doen. Beiden zullen zitting
hebben in de commissie mediabeleid van de fietsclub.
• Opzegging lidmaatschap moet plaatsvinden voor 1 januari i.v.m gewijzigde NTFU voorwaarden.
• Er werd een datum afgesproken voor de grote schoonmaak en een nieuw schoonmaakschema uitgereikt voor het winterseizoen. In maart volgt een nieuw schema voor de zomer.
• Er is een nieuwe telefooncirkel samengesteld ten behoeve van degenen die geen mail
hebben. Bij calamiteiten (overlijden, wijziging programma e.d.) worden zij telefonisch
geïnformeerd.
Wielertoerclub Houten ’80
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In Houten houden zich 2 instanties bezig met het stimuleren van bewegen voor 50+.
Dit is Sportpunt Houten (gemeente) en FRIS (een particulier initiatief). Hier worden de
sportafdelingen van de verschillende clubs bij betrokken. Wij hebben met beide organisaties kontakt en afspraken gemaakt.

Website
• Alle recreanten worden opgeroepen zich aan te melden op de website. Via de homepage
kun je een bericht sturen aan de webmaster. Dan krijg je gebruikersnaam en wachtwoord (wel goed onthouden/aantekenen) en kun je inloggen. Daar vindt je alle gegevens van de recreanten, profielfoto’s, programma enz. Als het niet lukt graag overleg
met Elly of Andrea. Bovendien krijg je dan automatisch alle mails die worden verstuurd.
Ook kun je voor algemene communicatie gebruik maken van Het Forum
• Profielfoto’s: Fridolin heeft vorig jaar van de meeste recreanten een profielfoto gemaakt.
Op dit moment staan er van ongeveer 20 recreanten nog geen foto’s op site. Dit is
belangrijk om te zien welk gezicht er bij een naam hoort. Dit aantal wordt mede bepaald
door de nieuwe leden die er afgelopen jaar zijn bijgekomen. Na onze vergadering van 15
januari zal Fridolin rond 15.00 uur opnieuw aanwezig zijn om foto’s te maken. Wij roepen iedereen die nog niet op de foto staat op om dan ook aanwezig te zijn, zodat e.e.a.
compleet kan worden gemaakt. Elly zal degenen die dit betreft nog een apart mailtje
sturen om hen eraan te herinneren.
• Registratiesysteem fietsritten: Afgelopen jaar hebben we dit handmatig gedaan (zie
verderop in verslag). De bedoeling is dat dit – evenals bij de toerleden – wordt geautomatiseerd. Nog niet duidelijk is of dit gaat lukken, omdat de huidige webmaster dit werk
helaas niet meer kan doen. Gezocht wordt naar een oplossing.
Samenstelling werkgroepje fietsafstanden
Besloten wordt een apart werkgroepje samen te stellen dat gaat kijken of er iets gewijzigd
moet worden in de fietsafstanden, samenstelling van de fietsgroepen enz. Een van de punten is wel dat wij blijven gaan voor “samen thuis”, zodat we toch zoveel mogelijk elkaar ontmoeten en gezamenlijk een drankje kunnen drinken. Dit groepje bestaat uit Gerry Bijsterbosch en Ria Wieman (uit de recreantencommissie), alsmede: Nelleke Wallenburg, Andrea
v. Mil, Gerda Vernooij, Willeke Stolk. Wij wachten hun voorstellen af.
Midweek 2016
Alle recreanten hebben het voorstel voor onze midweek ontvangen. We gaan naar Vakantiepark De Schatberg in Sevenum (Limburg) in de week van 23 t/m 27 mei. Kosten € 230
p.p. Toeslag 1 persoonskamer € 25. Inmiddels hebben zich 19 recreanten opgegeven. Naast
de definitieve boeking van 3 8-persoons bungalows (bezetting 6 personen) is nog een extra
6-persoons bungalow in optie. Dus : als je nog mee wilt geef je dan nog even op bij Riet of
Elly. Degenen die samen in 1 bungalow willen graag even een lijstje opgeven bij Elly. In de
februari-vergadering zal de definitieve indeling worden vastgesteld.
Overige besproken punten:
• Nabespreking afgelopen fietsseizoen: Het was een goed fietsseizoen. Totaal aantal
gereden ritten 49 (2 meer dan vorig jaar). Er wordt wat dieper ingegaan op de cijfers,
waaruit blijkt dat ook de opkomst bij de fietstochten gemiddeld (29) weer is gegroeid.
De diverse voorrijders worden hartelijk bedankt.
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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

Wielertoerclub Houten ’80
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In de vergadering van 11 december werden degenen die het vaakst hadden meegefietst
(ongeacht de afstand) in het zonnetje gezet met een cadeaubon. (Gerda Vernooij 1,
Joop van Wijngaarden 2, Willy Meijer 3, Herman v.Bolderen 4, Riek Beldman 5).
• Er wordt nog eens extra aandacht besteed aan de regels voor het fietsen in een groep:
-- De belangrijkste zijn: afstand tussen de groepen minimaal 2 tot 3 auto’s (max groep
van 12 tot 14 personen).
-- Zoveel mogelijk rechts rijden (vaak rijden degenen die aan de linkerkant fietsen te
veel op het midden of de linkerkant van de weg, dat is gevaarlijk!).
-- Goed op het overige verkeer letten.
• Besloten wordt op zondagochtend 1x per maand te blijven fietsen. Aanvang 10.00 uur.
• Na inventarisatie van de belangstelling wordt besloten in februari of maart weer een
ochtend te organiseren inzake EHBO en reanimatie.
Het afsluitende diner van het fietsseizoen 2015 dat werd gehouden in Het Wapen van
Werkhoven, aansluitend aan de vergadering van 13 november is een groot succes geweest!
Dit werd georganiseerd door Nelleke en Elise. Totaal 43 deelnemers. Voor de vergadering
van vrijdag 11 december had een groepje recreanten donderdagmiddag gezorgd voor het
in Kerstsfeer brengen van het clubhuis (plaatsen kerstboom, kerstversiering enz.). De
ochtend van 11 december waren diverse recreanten actief met het dekken van de tafels en

de nodige voorbereiding van een heerlijk buffet, dat aansluitend aan de vergadering werd
gehouden. Nelleke, Elise, Greet, Ans Loes en Gerry hadden hiervoor gezorgd. Het was een
heerlijk, sfeervol en gezellig gebeuren met 53 deelnemers. Tijdens en na de vergaderingen werden de nodige traktaties verzorgd door recreanten die jarig waren in de afgelopen
maanden. Iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van de fietsritten, de organisatie
van de bijeenkomsten, de etentjes enz. wordt hartelijk bedankt.
Programma komende maanden:
• zaterdag 9 januari: klaarmaken hapjes nieuwjaarsreceptie. Aanvang 13.00 uur in het
clubhuis
• zondag 10 januari: nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 18.00 uur.
• maandag 11 januari: afbreken kerstboom en opruimen versiering. Start ’s ochtends
10.00 uur
• in de loop v.d. week schoonmaak clubhuis door recreantengroepje (zie schoonmaakschema)
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•
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vrijdag 15 januari: volgende vergadering en aansluitend maken profielfoto’s, wafels
bakken en spelletjes
vrijdag 12 februari: laatste vergadering vanaf 14.00 uur + aansluitend bingo.
vrijdag 4 maart start fietsseizoen

Riet en Elly

Mijn ontmoeting met een Italiaanse ex-prof
Afgelopen zomer zijn mijn vrouw Lien en ik op vakantie naar Italie geweest. Het was al
jaren onze droom om naar Rome te fietsen, maar het is voor ons niet mogelijk om langer dan een maand vrij te krijgen. Dus dit bleef op de bucketlist staan voor later. Tot we
bedachten dat we het ook konden opsplitsen in twee jaar. Dus dit jaar was Venetië het
einddoel. We hebben de route van Hans Reitsma gefietst aan de hand van zijn boekje en
tevens gebruik gemaakt van GPS. Het installeren van de route op mijn Garmin ging niet van
een leien dakje, maar dankzij de hulp van Piet de Boer en Leon kwam het goed. En de combinatie van GPS plus info uit het boekje was super. Omdat we wilden kamperen had ik ook
een battery charger mee en die kon ik tijdens het fietsen gebruiken om op te laden. In de
stromende regen zijn we in Roermond begonnen en via de Roer en de Rijn op naar Koblenz.
Door de aanhoudende regen hebben we de eerste drie nachten niet kunnen kamperen,
maar het weer werd steeds beter tot aan een heuse hittegolf in Italië! Duitsland en Oostenrijk waren fantastisch, mooie fietspaden, goede campings en heel veel leuke ontmoetingen
met medefietsers. Gedurende de hele vakantie geen lekke band gehad.
Toen we in de buurt van Trento kwamen fietsten we op een mooi breed fietspad dat over
een dijk liep langs een snelstromende rivier. Van de andere kant naderde een groep jongeren ( ik denk een middelbare schoolklas). Wij netjes achter elkaar en voor de zekerheid
maar de bel gebruikt om aandacht te krijgen. Plotseling slingerde één van de jongens
helemaal naar de andere kant van het fietspad en knalde daarbij frontaal tegen mij aan.
Waarna Lien weer achter op mij reed. Beiden dus over de kop en onze fietstassen vlogen in
het rond en rolden van de dijk af. De eerste reactie is
om te kijken of je niets niets gebroken hebt en dat viel
gelukkig mee. Wel flink onder de schrammen en modder. Met hulp van de jongens lukte het om alle tassen
weer terug te vinden. Gelukkig waren ze in de begroeiing blijven hangen vlak voor het water. Toen natuurlijk
kijken hoe het met de fietsen was. Het was nog een
hele puzzel om ze uit elkaar te krijgen want alles was
in elkaar gedraaid/geschoven. Maar alles leek mee te
vallen en toen de fiets van de jongen ook weer gefatsoeneerd was konden we weer op pad. Op dat moment
kwam Lien tot de ontdekking dat haar fototoestel en
haar portemonnee niet meer in haar voortas zaten.
Door de ravage was wel te zien waar we gevallen waren
dus op zoek tussen de struiken en brandnetels, en tot
onze verbazing vonden we beide snel terug. Wat een
opluchting!
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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Maar bij het weg fietsen bleek er toch een flinke slag in het voorwiel van de fiets van Lien
zodat fietsen niet mogelijk was. Ik heb de rem losgekoppeld en toen ging het net een
beetje. Gelukkig was het niet meer zover naar Trento en bij het binnenfietsen van de stad
zagen we naast een tankstation een kleine fietsenwinkel. De deur stond open maar er was
niemand te vinden. Na een half uurtje kwam de monteur er aan, hij had zijn hond uitgelaten. Ik had al uitvoerig de winkel bekeken en zag al snel dat ze vooral waren ingesteld op
racefietsen. En aan de muur hing een ingelijst krantenartikel (zie foto). De jonge fietsenmaker kwam al snel tot de conclusie dat het hem niet ging lukken om de velg recht te krijgen.
Maar hij zou zijn baas bellen en die zou na de lunchpauze komen kijken naar het wiel. Wij
zijn die wachttijd van drie uur maar naar het centrum gelopen en hebben daar gezellig op
een terras gezeten om bij te komen van alle commotie. Toen we terugkwamen bij de winkel
kwam de eigenaar er na een half uurtje aan. Het bleek de man van het krantenartikel te
zijn en dus een ritwinnaar van etappes in de Giro.
Mariano Piccolini (Trente, 11 september 1970) stond bekend om zijn aanvalslust en won
mede daardoor het bergklassement van de Giro in 1995 en 1996, het puntenklassement in
1998 en de strijdlust in 1998. In de Tour de France van 1999 werd hij derde in het bergklassement. Hij heeft 12 Giro’s gereden. Hij was prof van 1992-2005 en wat nog speciaal is
dat hij de bijnaam El Pistolero of Gunman had (dus vóór Contador). Hij reed voor Marcato
Uno, Brascilat en Lampre. Natuurlijk wilden we met hem op de foto. Let bij de foto ook op
de fotolijst die op de grond staat met het paarse klassement shirt uit de Giro
Mariano sprak ondanks het feit dat hij jaren
profwielrenner was geweest geen woord
engels, maar dankzij de hulp van een passerende dame begrepen we dat hij het wiel
zou maken en in de tussentijd kregen we
een ander wiel mee. Dit werd gewoon uit
een nieuwe fiets uit de winkel gehaald. Wij
konden nu in elk geval door naar de camping
bij een meer dat 25 km verderop was. Het
werd een verplichte rustdag voor ons en de
dag erop kwam Mariano naar het station in
het dorp om het wiel te ruilen zodat ik niet
helemaal terug hoefde te fietsen. En ja hoor
daar kwam hij aan in een oude Panda ( in
die tijd werd je blijkbaar nog niet echt rijk
van wielrennen). De rest van de reis heeft
het wiel zich goed gehouden en we kwamen
ruim op tijd aan in Venetië. Volgens Ron
Verweij heeft hij het wiel goed gerepareerd,
maar voor een volgende vakantie moet er
wel een nieuw wiel in.
Al met al was het toch een avontuur dat ik
niet had willen missen.
Ciao Henk Aanstoot
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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

32

• 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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Teuto weekend 2016
Van 9 t/m 11 september 2016 wordt het Teutoweekend georganiseerd. Onze standplaats
voor 2 overnachtingen is Geel in de Belgische Kempen.
De routes
We vertrekken vrijdagochtend 9 september met een B-groep en een C-groep op de fiets
vanuit Houten naar Geel. De zaterdag routes voeren ons door het Hageland, een glooiende streek ten oosten van Leuven. Volgens onze fysisch geograaf Martin komt de naam
Hageland voort uit het eertijds rijkelijk aanwezige struweel en bos in het gebied. Nog altijd
komen op de heuvelruggen van het Hageland talrijke bossen voor. Al deze heuvelruggen
zijn zogenaamde getuigenheuvels. Dit zijn oorspronkelijk glauconietzanden die tot roestige
ijzerzandsteen zijn verweerd. Waar zachtere bodems door erosie verdwenen, bleven deze
harde zandsteenlagen grotendeels intact en vormen een getuigenis van het landschap ten
tijde van het Diestiaan (ongeveer 7 tot 11 miljoen jaar geleden). Tegenwoordig vind je op
de schrale heuvelflanken uitgebreid druivenstokken en is het eens nauwelijks ontgonnen
Hageland een belangrijke wijnstreek van België geworden. Landschappelijk is het Hageland fraai, niet alleen door de heuvels en de afwisseling bossen en wijngaarden, maar ook
vanwege kleine oude dorpskernen, holle wegen, valleien met slingerende beken en her en
der kasseiweggetjes. Zondag fietsen we weer terug naar huis. Per dag kun je beslissen met
welke groep je gaat rijden. We hebben onderweg 2 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 groep rijdt een route van 150 km op vrijdag en zondag en een rondje van 160 km op
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zaterdag. De C groep rijdt een route van 130 km op vrijdag en zondag en een rondje van
110 km op zaterdag. De routes liggen nog op de tekentafel, als ze klaar zijn worden ze op
de website gepubliceerd.
Accommodatie
We hebben een reservering genomen voor twee overnachtingen in hotel Corbie in Geel voor
40 personen. We slapen in ruime 2-persoonskamers met 1-persoonsbedden die je kunt
verschuiven. Er zijn 4 stuks 1-persoonskamers gereserveerd, tegen meerprijs. Het ontbijt
gebruiken we in het hotel, de diners gebruiken we in restaurants in de buurt van ons hotel.
Ons hotel ligt aan de centrale Markt van Geel, er zijn diverse goede restaurants in de directe
omgeving. We maken afspraken met restaurants, waarbij we uiteraard proberen met de hele
groep aan tafel te gaan. Onze fietsen worden gestald in afsluitbare boxen van het hotel.
Inschrijving
Inschrijven voor het Teutoweekend doe je via de website: Toerleden – Inschrijving ritten.
Het inschrijfgeld per persoon voor het arrangement is € 115,00 als je in een 2-persoonskamer slaapt.
Er geldt een toeslag van € 30,00 voor een 1-persoonskamer, dus dan kom je op € 145,00.
Inbegrepen in het arrangement: 2x overnachting met uitgebreid ontbijt. De kosten voor
diners en consumpties zijn voor eigen rekening. Je aanmelding is definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt op NL07INGB0002105570 ten name van P. de Boer o.v.v. Teuto 2016.
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Standplaats winterperiode (?)
Winterperiode 2105.… vlinders en asperges, geen vorst in de maand december in
Nederland en een hittegolf op de Noordpool met temperaturen van 30 graden
boven de normale waarden!
Voor een fietser is het belangrijk om de
winterperiode door te komen, maar dan
moet het wel eerst winter worden.
Niet dat je mij hoort klagen hoor, absoluut
niet, door de zachte weersomstandigheden is het heerlijk om lekker buiten te
gravelbiken tussen asfalt en modder. En
dat hebben we al veel gedaan onder de bezielende tourleiding van Michael, die ons elke
keer weer weet te verbazen door de meest mooie routes te maken over voor mij vaak onbekende paden en lanen.

We reden laatst terug van een rit van 70 km en kwamen door Zeist. De gekozen route door
Zeist was on-Nederlands mooi en totaal onbekend terrein voor mij. Nu is dat laatste niet zo
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moeilijk want ik verdwaal gemakkelijk: twee keer links, één keer rechts en ik ben maar zo
de weg kwijt. Het gravelen vind ik echt een aanwinst in het aanbod van ritten die onze club
aanbiedt.
In de winterperiode gaat het niet alleen
over wintertraining maar ook over veel
gezelligheid en vredesgedachten met
Kerst en goede wensen voor het Nieuwe
jaar. Vaak gaat dit gepaard met copieus
eten en drinken en als het stof is neergedwarreld zitten de extra kilo’s er vaak
ongemerkt weer aan. Daarom is het nu
weer hoog tijd om te kijken wat je moet
doen om het vlees rond je navel wat te
verminderen.
Op het moment dat ik dit schrijf is het
Nieuwjaarsdag en de temperatuur is aan het dalen, het wordt kouder, vannacht heeft het
zelfs gevroren en ook blijft tot diep in de middag de mist hangen. Heerlijk weer!
Eindelijk kunnen de wintergidsen, vaak met trainings- en voedingsgids er op worden nageslagen, anders zouden ze voortijdig bij het oud papier zijn beland.
In deze gidsen worden praktijktips gegeven om je duurvermogen te verbeteren, ik las
zelfs te verdubbelen en er wordt over voeding gesproken om door eten beter te presteren.
Verder veel tips en tricks om de “beste” in het seizoen te worden, met aandacht om het
klimvermogen te verbeteren, trainingsvormen te benoemen (D1, D2 training, MLSS training
of weerstandstraining maar ook hersteltraining), bikefitting, schema’s, core-krachttraining,
het is te veel om op te noemen. Maar ook het mentale aspect wordt benoemd. Hoe ga je
om met je innerlijke stem die zegt ‘regen is slecht’ terwijl je beter kunt denken ‘regen is
leuk’. Voorts wordt aandacht gevraagd voor het losgaan op de beat: muziek zorgt voor
betere sportprestaties. Via de app BPM Music kun je een playlist zoeken die aan je wensen
voldoet. En last but not least is in de gids vaak een voorbeeldschema jaarplan opgenomen
om je voor te bereiden op een cyclo op racefiets of mtb.
Om de wintertijd goed door te komen heeft Roy Jaspers, spinninginstructeur bij Body Business, ook een duit in het zakje gedaan. Hij was al jaren bekend om zijn speciale
1 keer per maand 2 uurs Non Stop Training op zondagochtend bij BB, maar nu heeft hij
weer iets anders daarbij bedacht waardoor de spinningtraining nog waardevoller wordt voor
de fietser die in de winter noodgedwongen binnen moet trainen. Op de andere zondagen
vindt er tegenwoordig een reguliere 1,5 uurstraining plaats. Waarom doet Roy dat? Omdat
hij van mening is dat een 50 minuten spinningtraining net onvoldoende tijd biedt om een
optimale training te bieden en dat dit in 1,5 uur wel mogelijk is. Zondagochtend bij BB: de
wintertraining van de fietser staat centraal!
In deze 1,5 uur begin je met een blok waarin de hart-longfunctie wordt getraind, met blokken D1, D2 en ook D3, interval blokken etc. Je bent bezig met je training, lekkere muziek,
je kijkt op de klok en denkt, dat uurtje gaat snel om.
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Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Vervolgens gaat het scherm naar beneden en volgt de beklimming van de Galibier in
30 minuten en dat is 30 minuten klimmen, klimmen, klimmen met verschillende technieken. Roy neemt je 1,5 uur mee in zijn zondagochtend spinningtraining. Over iedere training
is met veel zorg nagedacht en daarna uitgewerkt met de bedoeling om meer individueel
resultaat uit deze langere trainingen te halen, en dat merk je. Alle aanwezigen zijn het er
over eens: zondagochtend rocks!! Voor zover ik weet worden dit soort spinninglessen niet
standaard gegeven op sportscholen. Het is dan wel weer mooi om te zien dat Body Business
dit unieke initiatief heeft omarmd en faciliteert.
Hoe zou het eigenlijk komen dat je in de zomer met dezelfde conditie misschien wel een
paar kilometer per uur harder kunt fietsen dan in de winter.?
Adrie van Diemen heeft deze vraag geanalyseerd en komt in het januarinummer van Fiets
tot opmerkelijke conclusies. Hij kijkt naar de fysiologische factoren (hoeveel vermogen kan
een sporter leveren) en naar natuurkundige factoren. Uit een laboratoriumonderzoek van
NOC/NSF en Rabo Wielerploegen bleek onder meer dat puur fysiologisch gezien de sporters in de koudste situatie het grootste vermogen konden leveren bij de Maximale Lactaat
Steady State (MLLS). Dit is opmerkelijk, maar de volgende natuurkundige factoren zijn ook
van invloed op je snelheid; daarvoor wordt de volgende formule gebruikt:
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Voor ons is van belang: ρ de luchtdichtheid, ACd het frontale oppervlak (A) van de fietser
en de vormweerstand, M massa van fietser en fiets en Cr de rolweerstand.
Om een lang verhaal kort te maken; de factoren die de snelheid in de winter nadelig beïnvloeden zijn een hogere luchtdichtheid door lagere temperaturen, toename van frontaal
oppervlak door meer kleding en andere fietshouding en een hogere rolweerstand door de
lagere temperatuur.
Toen ik destijds begon aan mijn bijdragen aan het clubblad liep als een rode draad door
de stukjes mijn onderzoek naar het “geheim”. Het geheim van het klimmen, afdalen, eten,
noem maar op. Menig onderzoek heb ik daar naar gedaan maar het is mij nooit gelukt
om dit geheim te ontrafelen. Wat ben ik daarom blij dat ik heb begrepen dat het geheim
inmiddels is ontrafeld. Het Geheim van Wielrennen
is het handboek voor de wielrenner en naslagwerk,
gelanceerd bij het Grand Depart van de Tour de France
in Utrecht in juli 2015. Hoe heb ik dit kunnen missen,
vraag ik me zelf af. Uitgangspunt van de schrijvers (o.a.
Guido Vroemen, sportarts en triatleet) van dit boek is
dat zij wilden weten welke factoren onze sportprestaties
bepalen en hoe we beter kunnen worden. Zij hebben
daarvoor modellen ontwikkeld waarmee sportprestaties
geanalyseerd worden en exacte berekeningen mogelijk
zijn over onder meer: snelheid en ouderdom, gewicht
en snelheid, snelheid en wind, optimale training, invloed
van het duurvermogen, invloed van de hartslag, prestatie-index (hoe goed of slecht ben je in vergelijking met
anderen) en nog meer dingen. In het boek wordt uitgelegd wat je moet doen om sneller te worden zonder het
gegeven uit het oog te verliezen dat er niets op tegen
is om gewoon te genieten van het sporten in de natuur
zonder te letten op snelheden en tijden.
Gelukkig maar, zou ik daaraan willen toevoegen.
Onderdeel van de winterperiode is het stellen van doelen in het nieuwe seizoen. Ik ben al
bezig met mijn bucketlist. Op de list staan al wel wat ritten gepland, maar in 2016 een keer
niet La Sufrida maar eens iets anders. Wat nu al wel zeker is, is het Sauerland clubweekend
van 24-26 juni. Ik zag overigens dat er meerderen bezig zijn met hun bucketlist want er
zijn al 55! aanmeldingen. Ongelooflijk en dat terwijl het seizoen nog moet beginnen.
Nou, voor nu zeg ik: bucket-, gravelbike-, wielren- moutainbike-, hardloop-, spin-, punnik- eet- en train ze!
Ik wens iedereen een mooi, gezond, sportief en vooral vreedzaam 2016
toe!!
Joost van der Poel
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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

Proeverij in eigen wijnkelder:
5 & 6 Februari- Paasproeverij: 25 & 26 maart
Proefavonden:
Proef Italie: 24 maart & Proef Spanje: 22 april
Proef deze avonden in onze sfeervolle wijnkelder een arrangement wijnen uit het
themaland + lekkere hapjes. Kost 25 euro pp. Aanmelden kan via onze site.
Wijncursussen:
In de loop der jaren hebben we heel wat cursisten over de vloer gehad en hebben
we veel van jullie nog enthousiaster gemaakt over Wijn! En nog steeds! We hebben
onze cursussen in een nieuw jasje gestoken en we krijgen daar leuke reacties op!
Altijd al meer willen weten van Wijn? Geef je dan nu op voor één van onze cursussen. De cursussen hebben als leidraad de druiven en zo nemen we de hele wijnwereld mee. Prijs pp € 84,50: 3 avonden.
Basiscursus: 27 jan, 3 & 16 februari & Vervolgcursus: 8, 14 & 21 maart
Wijnabonnement:
Een abonnement op wijn. Kan het nog leuker? Wil je per kwartaal verrast worden? Op zoek naar
nieuwe wijnen? Inkoopvoordeel? Dan is dit abonnement iets voor jou! Per kwartaal € 43,85 voor 6
flessen wijn. We hebben verschillende pakketten: Standaard (2 fls rose, 2 fls rood, 2 fls wit) Pakket
rood (2x 2 fls rood, 2 fls wit), Pakket wit (2x 2 fls wit, 2 fls rood of rose).

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
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Verjaardagen
Februari
1 Fridolin van der Lecq
1 Marcel de Waart
1 Bas Braam
5 Wim van der Graaf
7 Ton Mulders
10 Cor van Buren
11 Ben Smit
13 Paul van Lijden
18 Linda van Rooijen
18 Joke Brusse
19 Harry Pronk
19 Fie Witjes
19 Maarten Dekker
21 Peter de Water
27 Jeroen Piket
27 Ton van Ginkel

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

28 Roy Cats
28 Tom Blok
28 Arjen Morée
		
Maart
1		 Sonja Nederpelt
1 Jon Nellestijn
3 Frans Havekes
6 Sidney Bleij
9 Ries van Rooijen
9 Björn Pallandt
10 Niels Hund
11 Remco Elberts
12 Lina Weygerse
15 Marcel Scheltens
17 Piet Moolhuijsen
18 Bart van Wijck

T
T
T

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

18
18
19
21
22
24
25
26
26
29
29
31

Wim Witjes
Leo Goris
Leon van Iersel
Joost van der Poel
Willeke Stolk-Jansz
Mats Verkuijl
Ronald van Rijnsoever
Eric van Trigt
Bart van Wijngaarden
Marcel van Echtelt
Wim Jongen
Geurt Breukink

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

Ledenmutaties tot 25 oktober 2015
Nieuw
• Marijke Oosterbaan (recreantlid:
13.11.1949)
• Leny Korving (recreantlid: 15.07.1945)
• Guus Brueren (toerlid: 17.09.1968)

•
•
•
•
•

Peter de Water (toerlid: 21.02.1959)
Wim van der Graaf (toerlid: 05.02.1963)
Dirk Boomstra (toerlid: 04.09.1969)
Bart van der Burg (toerlid: 27.09.1957)
Luciën Halsema (toerlid: 09.03.1971)

Opgezegd
• Marjolijn Vermande
• Marnix Weusten
• Angelique van der Linden (toerlid)
• Janet Jol (recreantlid)
• Marian Vermeulen (recreantlid)
• Joost Schepel (toerlid)
• Jeroen Kemerink (toerlid)
• Robert Huisintveld (toerlid)
• Udo Delfgou (toerlid)
• Elise Winkel (toerlid)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klaas Otten (toerlid)
Bert van Veldhuizen (toerlid)
Johan Verdoold (toerlid)
Ralph Jacobs (toerlid)
Johan Strengholt (toerlid)
Marco Koene (toerlid)
Martin van de Koekelt (toerlid)
Kaj van Diemen (toerlid)
Remco Jansen (toerlid)
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
www.drukkerijaandevecht.nl

