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Bericht van de voorzitter
Het nieuwe zomerseizoen gaat van start. De voorbereidingen zijn in volle gang. De toerleiders hebben alle bestaande afspraken nog eens langsgelopen. De vertrekprocedure wordt
iets anders om er voor te zorgen dat de groepen niet groter worden dan veilig is. Met de
“jonge leden” is gekeken naar aanpassingen in ritten en communicatie. De recreanten hebben geoefend met het gebruik van de digitale presentielijst. De lijsten voor de toerleiders,
voorrijders en de schoonmaak van het clubhuis zijn gevuld. Kortom, de voorbereiding is
goed, de weersverwachtingen zijn goed, het kan niet anders dan een heel goed zomerseizoen worden.
Voor een goed zomerseizoen is het wel van belang om samen het veilig rijden in de gaten te
blijven houden. Zeker in het begin van het jaar als iedereen weer even moet wennen na de
winterstop. Voor technische tips en trucs voor veilig fietsen is de website slimmerfietsen.nl
een aanrader. Het goed doorgeven van signalen blijft een aandachtspunt voor ons allemaal.
En veilig rijden vraagt ook om opletten op de andere weggebruikers. In de media hebben de
toerfietsers al snel een negatieve pers. Laten wij daar niet aan bijdragen.
Dit jaar wordt ook het jaar van meer samenwerking met de Houtense skate- en schaatsvereniging. De geslaagde samenwerking bij de Kromme Rijn Toertocht van vorig jaar was
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de aanleiding om te kijken of we meer samen zouden kunnen doen. We hebben inmiddels
goede afspraken gemaakt over het medegebruik van het clubhuis. Vertrouwen in elkaar is
de basis geweest voor deze afspraken. Net zoals wij elkaar vertrouwen dat we het clubhuis
schoon en heel houden en zelf de drankjes aan de kas betalen, willen wij de leden van de
skate- en schaatsvereniging vertrouwen. Op die manier kunnen we namelijk het clubhuis
blijven gebruiken zoals we dat al jaren gewend zijn. En we hebben afgesproken om, als het
zo uitkomt, na een geslaagde fiets- of skaterit gezellig samen na te praten. Geen idee waar
dit toe leidt. Misschien inspiratie voor fietsers om ook eens op de skates te gaan staan of
‘s winters samen schaatstochten te gaan maken. Of voor skaters om eens op een fiets te
gaan zitten. Ik ben benieuwd wat de evaluatie aan het eind van 2016 ons leert.
Allemaal een prima zomerseizoen gewenst,
De voorzitter

Van de toercommissie
Met het lengen van de dagen en het uitlopen van de bomen kan je er niet meer omheen; de
lente komt eraan en daarmee ook een nieuw fietsseizoen.
Het winterfietsen en de looptrainingen zijn goed verlopen en ook de nieuwe discipline op te
toeragenda, het gravelbiken, is positief ontvangen.
De activiteiten die al in de Algemene Leden Vergadering van 10 februari zijn genoemd staan
inmiddels in de toeragenda, en zijn indien relevant terug te vinden op de site bij “inschrijven ritten”.
Zoals ieder jaar zijn de toerleiders ook dit jaar weer aan de vooravond van het nieuwe
seizoen bijeen geweest voor de jaarlijkse toerleidersavond. Dat was op 2 maart en met 32
toerleiders was de avond goed bezocht.
Na de inleiding door Martijn zijn de relevante afspraken nog eens doorgenomen en daar
waar nodig aangepast. Daarna werd er in groepjes een aantal thema’s besproken waarna de
meningen plenair met elkaar werden gedeeld. De belangrijke conclusies die daaruit voortkwamen zijn terug te vinden op de website onder Toerleden | De toerleiders | Afspraken
toerleiders.
Ook is in dit overleg het rooster voor de toerleiders definitief gemaakt, en inmiddels staat
het volledige programma op de website. Hier zal de toeragenda ook up-to-date gehouden
worden.
De opzet van de A groep zal dit jaar wat anders zijn. Dat komt mede doordat er een duidelijke verschuiving van de (oudere) A-rijders naar de B+ groep is. Er zijn nog slechts 2 toerleiders A beschikbaar en voor een acceptabel rooster (dinsdag, donderdag en zondag) heb
je er toch al gauw 12 nodig. Daarom worden er voorlopig geen toerleiders A ingeroosterd.
Gelukkig zien we wel een duidelijke aanwas van (jongere) A-rijders.
Uit de brainstormsessie met een aantal van de 50 jongste toerleden over de toekomst van
de WTC zijn een aantal suggesties en ideeën gekomen.
Een goed moment dus om voor een andere opzet te kiezen en deze toerleden de gelegenheid te geven om het fietsen in de A-groep aantrekkelijker te maken.
5

De Fietsende Vlinder

De
•
•
•
•
•
•

uitgangspunten daarbij zijn:
A-groep start op zondag om 09.30 uur en er is geen koffiestop.
Zelf toerleider aanwijzen en eventueel vooraf onderling afstemmen.
Trainingselementen zelf bepalen, eventueel vooraf onderling afstemmen.
Communicatie via smartphone (Whatsapp, Facebook, Strava) maar ook via het forum
op de WTC-site.
Meerijden betekent ook dat je bijdraagt aan het gezamenlijke groepswerk.
Aan het eind van het seizoen evalueren.

De toercommissie hoopt dat deze aanpak het fietsplezier onder de doelgroep positief zal
beïnvloeden en dat de groep groeit. We gaan het zien.

Met een nieuw seizoen voor de deur en een goed gevulde toerkalender staat je dus niets
meer in de weg om aan je planning voor een mooi seizoen te beginnen.
Wij wensen jullie een goede voorbereiding!
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen en
Hennie Wilkes
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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

7

De Fietsende Vlinder

Klimrondje Nijmegen B en C, zaterdag 18 juni
Op zaterdag 18 juni rijden we weer het vorig jaar vernieuwde WTC Klimrondje Nijmegen.
Ook deze keer volgen we de Via Romana tussen Nijmegen en het Duitse Xanten.
Houten mag dan ongeveer aan de Romeinse Limes hebben gelegen, Nijmegen, Kalkar en
Xanten zeker ook. Wat een prachtig fietsgebied is dat! Natuurlijk pakken we weer enkele
heuveltjes van de ijstijdse stuwwal mee. Het merendeel daarvan zal voor de meesten van
ons nog onbekend zijn.

De 2 vernieuwde routes kennen mooie verstilde weggetjes en enkele glooiende heuvels met
werkelijk prachtige uitzichten. Al met al goed voor ca 900 (B) en ca 700 (C) hoogtemeters.
Vergis je niet, het is voor iedereen uitdagend genoeg. De B route kent een mooie finale over
de Zevendalseweg. Verder is het wel grappig om te vermelden dat we met dit Klimrondje
Nijmegen opnieuw niet in Nijmegen zelf komen.
We starten als vanouds bij Café ’t Zwaantje in Mook. De B-groep, onder leiding van Michael
Baken, heeft een koffiestop in het historische en gezellige Xanten. De C-groep, onder leiding
van Herman Lagé, doet daarvoor een terras aan op het verrassend mooie marktplein van
Kalkar. Zowel de broer van Michael en van Herman komen deze dag meefietsen om als
lokale gids hun gewaardeerde bijdrage te leveren. Verdwalen is dus niet mogelijk
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Xanten, de stad van de Romeinen, kent (net als Nijmegen) een rijke historie. Meer dan
2000 jaar geleden was ook hier een Romeins militair kamp, namelijk Vetera. Al in 105
werden stadsrechten verleend aan de Colonia door keizer Marcus Ulpius Traianus. Pas in
1228 werden stadsrechten verleend aan de marktbuurt van Xanten. Sinds 1977 is hier het
archeologisch park geopend en sinds 1988 wordt Xanten erkend als staats-recreatieoord.
De stadskern is met veel zorg gerestaureerd.

Op het marktplein van Kalkar staat het mooie raadhuis dat in historische stijl herbouwd is,
omringd door vele huizen met historische gevels. Zeer bezienswaardig in Kalkar is St. Nicolaikerk. Deze kerk dateert uit 1409-1450. wMeer informatie tref op de website bij Inschrijving Ritten.
Voor iedereen is dit een prachtige rit door autoluw fietsgebied. En nog een prima mogelijkheid om de conditie op peil te brengen of te testen voor het Sauerlandweekend. Tot zaterdag 18 juni! Je schrijft je in via ‘Inschrijving ritten’ op deze website.
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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:
Paasproeverij: 25 & 26 maart - Rieslingweken met proeverij: 30 mei t/m 12 juni.
Proefavonden:
Bij onze proefavonden wordt onze wijnkelder omgebouwd tot een sfeervolle wijnbar waar u en
uw tafelgenoten van diverse geselecteerde wijnen kunnen genieten. Naast deze wijnen worden
er ook kleine hapjes geserveerd. Voor € 25,- pp bent u een heerlijk avondje uit! Elke keer proberen wij een boeiend thema te zoeken en mooie wijnen hiervoor te selecteren.
De avonden die gepland staan zijn:
Proef Bijzonder: vrijdag 22 april. - Proef Spanje: donderdag 19 mei.
Proef Duitsland/Oostenrijk: vrijdag 10 juni. - Proef Mediterraans: donderdag 7 juli.
Wijn & Spijs avond in onze sfeervolle wijnkelder: vrijdag 8 april
Rik van Rooijen gaat weer voor ons koken! Dit keer een bijzonder thema; In een gerecht zijn
het kruiden en groenten die de smaak maken, maar vaak komen ze desondanks toch op de 2e
plaats. Wij willen de groenten nu een keer voorop zetten, vlees en vis weglaten en de groenten
voor zichzelf laten spreken. Ons focussen op de optimale smaak van de natuur in pure vorm. En
dan beleven wat dat betekent voor de wijn. Niet perse omdat het vegetarisch is maar omdat het
verrassend en lekker is. Het arrangement bestaat uit 5 wijn & spijs gerechten. € 55,- pp.
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). Volgende
pakket is 1 juni. Geef u snel op!

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
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Haal de onbeschofte lycraman van de weg
Wielrennende mamils (‘middle-aged-man-in-lycra’) zijn infantiel en bot, schrijft Bart Kuipers, maar bovenal gevaarlijk. Bart Kuijpers 27 februari 2016
De Mamils komen! Door de zachte winter zijn al veel mamils te signaleren. Een mamil is
een ‘middle-aged-man-in-lycra’ en vooral de fietsende variant is een bron van irritatie en
risico voor de verkeersveiligheid. In het afgelopen weekend werd ik twee keer onbeschoft
door een mamil toegesproken, op autoritaire en bitse toon: „Ga rechts rijden!” en: „Heb je
geen oren in je hoofd!?”
Een fietsende mamil is doorgaans een blanke man van midden 50 tot eind 60 met vaak een
body-mass-index in de buurt van de 30, die per jaar zo’n zes- à tienduizend kilometer fietst
op materiaal dat ook ongeveer zes- à tienduizend euro kost en bij voorkeur op zondagochtend in een grote kudde – de mamil noemt dit een ‘peloton’ – de wegen onveilig maakt. Er
kleven vier grote bezwaren aan het gedrag van de mamil.
Bart Kuipers is hoofdredacteur van het onregelmatig verschijnende, bibliofiele fietsperiodiek
‘De man met de hamer’. Hij fietst in de omgeving van Rotterdam.
Ten eerste achten ze zich king of the road en verwachten ze dat andere verkeersdeelnemers zich aanpassen. Ze hebben een eigen interpretatie van verkeersregels, waardoor ze
vaak door rode stoplichten fietsen of geen voorrang geven en verwachten dat naast elkaar
fietsende verkeerdeelnemers achter elkaar gaan rijden, zodat zij wél naast elkaar fietsend
kunnen passeren.
Ten tweede zijn ze gevaarlijk. Doorgaans voeren ex-profs of goede amateurs zo’n kudde
aan, resulterend in een snelheid van tegen de veertig kilometer per uur. Remmen is het
grootste taboe. Onoverzichtelijke bochten gaan ze dus vol in. Als tegenligger kan je net
wegduiken voor een muur van gehelmde mamils, het gezicht verborgen achter glimmende
zonnebrillen. Mamils rijden vaak op routes die ook door andere ouderen worden gebruikt,
of door skaters, nordic walkers, mensen met loslopende honden, kinderen op driewielers et
cetera. Dit jaar was ik getuige van twee zeer ernstige ongevallen waarbij een mamil betrokken was.
Ten derde zijn ze bot, humorloos en infantiel. Heel redelijke vijftigers veranderen in beesten
als ze op kop van het peloton rijden. „Ik zei toch aan de kant, godverdomme!”, hoorde ik
een bekende roepen tegen iemand die iets te lang links bleef fietsen. „Tegen!”, schreeuwen
ze als ze je tegemoet stormen. Op mijn voorzichtige humor „Tegenligger, voor!”, om te laten
merken dat ik mij ook op de weg bevind, is nog nooit een reactie gekomen. Het infantiele
karakter blijkt doorgaans uit hun kinderachtige kleding: bolletjestrui, gele trui: volwassen
mannen die zich in de Tour de France wanen!
Ten vierde neemt het probleem in ernst toe. Elektrische fietsen zorgen voor een toename
van de gemiddelde snelheid, waardoor botsingen met mamils serieuze gevolgen hebben.
Wielertoerclub Houten ’80
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Ook racefietsen worden voorzien van hulpmotoren – denk aan de wijze waarop de Belgische veldrijdster Femke Van den Driessche tijdens het laatste wereldkampioenschap werd
betrapt – zodat mamils langer hard kunnen blijven fietsen. De meeste mamils zijn geïnspireerd door Hennie Kuiper of Joop Zoetemelk. Met de verwachte prestaties dit jaar op de
Olympische Spelen en volgend jaar in de Tour de France van Tom Dumoulin, is een nieuwe
wielergekte te verwachten.
Een oplossing? Fietsers registreren en fietsen voorzien van kentekens? Een verplicht verkeersexamen bij aankoop van een fiets? Nee.
Allereerst een gedragsverandering: geen king of the road, maar de gentlemen racer. Wat
geeft het dat je moet remmen: opnieuw op snelheid komen geeft ook een trainingseffect.
Zelf ben ik een goedaardige Bourgondische reuzenmamil. Ik fiets niet snel en ben dus vaak
slachtoffer. Maar ik zeg die enkele keer als ik iemand inhaal en hoop dat fietsers inschikken
welgemeend: „Merci!”
Daarnaast zouden populaire routes – zoals rondom de Rottemeren in de regio Rotterdam
– op zondag van 10 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags voor mamils in groepsverband verboden moeten worden. Ten slotte is de aanleg van wielerbanen van zo’n vijf à tien kilometer
een optie: dan worden ze gescheiden van overige verkeersdeelnemers en kunnen ze volop
‘beesten’.

Mamils bij landgoed Rhijnauwen in de buurt van BunnikFoto: Bas de Meijer / Hollandse
Hoogte
13

De Fietsende Vlinder

Standplaats Hollandse 100 – Team Scheve
schaats
6 maart jl was de tweede editie van de Hollandse 100, 10 km schaatsen en 90 km fietsen voor het Lymph&Co fonds, dat grensverleggend onderzoek doet om de behandeling
van lymfeklierkanker te verbeteren. Aangezien ik enthousiaste verhalen had gehoord van
Hanneke, Tiemco en Jan besloot ik dit jaar mee te doen. En ik moet zeggen, ik heb geen
seconde spijt gehad, het was een hele leuke belevenis. Trouwens we waren met velen want
niet alleen de drie van het eerste uur waren weer aanwezig, maar ook Piet de Boer, Peter
de Laat, Eddie uit Groningen en Ton, de broer van Jan. Vanwege een knieblessure kon Jan
zelf niet mee doen en daar baalde hij behoorlijk van. Jan, sterkte met een snel herstel. We
stonden ingeschreven als team De Scheve Schaats.

Wielertoerclub Houten ’80
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Ook op sterkte leverbaar
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De dag zelf is combinatie van een aflevering van Blauw Bloed en Gooise vrouwen.
De rit naar Biddinghuizen was nog normaal, maar als je eenmaal de auto hebt geparkeerd
en naar het clubhuis loopt dan krijg je een apart gevoel van hier gaat wat moois gebeuren.
De weergoden waren ons gunstig gestemd. Op vrijdag waren er nog sneeuwstormen en nu
was het prachtig weer met een bleek zonnetje. In dat zonnetje liep Jochem Uytehaage zich
warm te lopen. Wij liepen door om ons in te schrijven en spullen op te halen. Maar geen
scan & go ditmaal, maar lieftallige hostessen die vriendelijk glimlachend vroegen waar je
naar toe wilde, naar de koffie of de inschrijving.
De inschrijving was snel gepiept en Peter was op tijd met het huren van zijn schaatsen. Al
snel stond iedereen op het ijs, ik zag Patrick Kluivert en zijn vrouw, en werd het startschot
gegeven. Aangezien ik echt niet kan schaatsen liep ik naar de koffie toen ik iemand naast
mij hoorde zeggen: Koninklijke hoogheid, waarom schaatst u niet mee? Ik denk, verhip ,
dat is prins Bernhard jr, die had ik zo 1,2,3 niet herkend. Maar ook Bernhard, had net als
Jan, een knieblessure en kon niet meedoen. In de drie kwartier dat ik koffie heb gedronken
kon ik alles mooi observeren. Er waren meer prinsen die niet mee schaatsten, maar zich
gereed maakten om te gaan fietsen. Alles zonder veel gedoe en het was leuk om te zien.
Het stikte van de BN-ers overigens, maar aangezien ik die niet herken, ben ik ze allemaal
mis gelopen. Alleen als de pers rond iemand stond, en de pers was flink vertegenwoordigd,
dacht ik wel eens: he dat is Nick of Simon van Nick en Simon. Verder waren de Gooise
vrouwen ook wel aanwezig met mooie bolides, van Porsche, Bentley tot BMW.

Maar wij kwamen om ook te fietsen. Het bleek een rit van 95 km te zijn, prachtig, in
1 woord prachtig. We reden eerst een stukje langs het Veluwemeer, dat er in een bleek zonnetje met nog een klein beetje mist en weinig wind er redelijk verstild bij lag.
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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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De watervogels nog in rust en als je naar dat plaatje keek kwam jij bijna vanzelf in je
zen-gevoel.
Iedereen had lekker geschaatst en was goed te spreken over de kwaliteit van het ijs. Peter
had op het ijs een nieuw maatje gevonden in Patrick Kluivert en haalde daarmee ook het
RTL-nieuws. Dus ook in de 2 editie van de Hollandse 100 gaat WTC-Houten nationwide!!
Ter hoogte van Harderwijk gingen we de Veluwe op en kwamen langs dorpjes als Leuvenem, Staverden en Elspeet. Ik kan me niet herinneren daar ooit te hebben gefietst, maar
zou dat deel van de Veluwe nog wel een willen zien. De dorpjes waren in ruste maar wij
niet. Eerst moesten we toch de rit afmaken. Het laatste deel van de rit kwam er wat meer
wind en moest er wat harder worden gewerkt. Bij de finish stond er 95 km op de teller en
was een drankje met een bitterbal een mooie afsluiting van deze mooie dag.
Het is de periode van de afsluitingen lijkt het wel, want ook het winterseizoen is afgesloten.
Als afsluiting van het seizoen is de traditionele Boerenkooltocht gereden en staat het nieuwe
seizoen voor de deur met nieuwe doelen en nieuwe vooruitzichten.
Er staat ons heel wat te wachten dit nieuwe seizoen: het Sauerlandweekend van 24 tot 26
juni, standplaats Bormio van 20 tot 27 augustus en het Teuto weekend van 9 tot 11 september zijn sowieso bijzonder, maar ook de andere ritten die georganiseerd worden mogen
er zijn.
Hopelijk is iedereen een beetje goed de winter door gekomen en heeft zin in het nieuwe
seizoen. Ik wel in ieder geval. Ik zocht een leuke uitdaging. Over dit plaatje met profiel later
meer.

Joost van der Poel
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Recreanten
Inleiding
Het nieuwe fietsseizoen is vorige week weer begonnen. Helaas liet het weer ons bij deze
start in de steek. Hoewel er een groepje recreanten de hele winter op vrijdag heeft doorgefietst omdat het weer goed was, was het deze eerste vrijdag van het nieuwe seizoen
(4 maart) geen weer om te fietsen. Hoewel een tiental recreanten naar het clubhuis was
gekomen (diversen zelfs met de auto), werd de vraag of we zouden gaan fietsen niet eens
gesteld. Het regende constant. Ria en Gerry hadden direct een heerlijk kopje koffie/thee
gezet, zodat we gezellig met elkaar een bakkie hebben gedronken. Rond twee uur gingen
we weer naar huis. Buiten gekomen was de wereld zelfs een beetje “wit” geworden. We
hopen de komende vrijdagen (en zondagen) op beter weer.
Fietsen in de winter
Zoals hier boven al gemeld hebben we met een
groepje iedere vrijdag gefietst. De start was
steeds om 11.00 uur. Even een kleine opsomming:
8 januari vertrokken vanaf het clubhuis met
8 personen. Het was zonnig. We gingen naar
Austerlitz via Bunnik en Zeist. We lunchten bij
Het Plein. Terug gingen we via Maarn en Langbroek.
22 januari was zonnig en koud. De temperatuur
was rond het vriespunt, maar we gingen toch
fietsen met 4 personen. Via Nieuwegein fietsten
we naar IJsselstein, waar we gingen lunchen bij
Brasserie 1560. Daarna via Nieuwegein terug
naar Houten.
28 januari regende het, dus werd er niet
gefietst.
5 februari gingen we met 6 personen via de
Lekdijk naar Wijk bij Duurstede, waar we lunchten bij De Veldpoort. De terugweg ging via Langbroek en Werkhoven. Ondertussen was de
wind aangetrokken, dus dat werd hard trappen.
18 februari gingen we met 8 personen fietsen. Het was nog mistig, maar later kwam de
zon door. Via Bunnik, Zeist naar Driebergen, waar we lunchten bij Klein Zwitserland. Terug
gingen we via Werkhoven.
26 februari vertrokken we onder een bewolkte hemel met 9 personen naar Nieuwegein. Via
Lopik gingen we naar Vianen. Hier gebruikten we de lunch bij Van der Valk Hotel Vianen.
Terug via Nieuwegein, Tull en ‘t Waal en Schalkwijk.
We hebben deze winter iedere keer kunnen fietsen, op 1 regendag na. Het is een klein
groepje. Erg gezellig. Om 11 uur vertrekken en lunchen, waardoor we ruim voor het donker
thuis zijn. Misschien tot volgende winter?
Ineke van Wijk
Wielertoerclub Houten ’80

20

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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Verslagen vergaderingen
In januari en februari vonden weer 2 vergaderingen plaats o.a. om het programma van het
nieuwe zomerseizoen vast te stellen. De aanwezigheid was weer hoog: 57 recreanten in
januari en 55 recreanten in februari. Daarnaast werd weer door diverse jarigen getrakteerd
en werd er aandacht besteed aan de zieken.
Aansluitend aan de januari vergadering werden er wafels gebakken en was Fridolin aanwezig om profielfoto’s te maken van de recreanten die nog ontbraken op de website.
In de februari-vergadering werd extra aandacht besteed aan het gebruik en de mogelijkheden van de Website door Piet de Boer (zie hierna).

Uitleg gebruik website
Zoals in onze vorige vergadering besproken willen wij meer gebruik gaan maken van de
website, omdat daardoor de communicatie sneller kan verlopen. Daarom hebben wij Piet
de Boer gevraagd een presentatie te geven vooraf aan onze vergadering in februari, zodat
recreanten worden gestimuleerd zich op de website aan te melden.
Piet gaf een duidelijke uitleg over de meest belangrijke punten, waarbij o.a. de aanmeldprocedure, het gebruik van de webmail, agenda enz. aan bod kwamen
Vooral het onderdeel “Forum” werd door Piet extra onder de aandacht gebracht om onderlinge communicatie te bevorderen en bijzonderheden uit te wisselen, b.v. een extra fietsrit,
aanbiedingen enz.
Over de aanmeldprocedure en het gebruik van het Forum stuurde Piet na de vergadering
alle op de website bekende recreanten nog een handleiding. Tijdens deze presentatie werden veel en duidelijke vragen gesteld.
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Alle recreanten met een computer en internet worden hierdoor gestimuleerd actief van de
website gebruik te maken. Hierdoor is ook hun e-mail bekend op de website en ontvangen
zij in het vervolg alle nieuws die via de clubmail wordt verzonden en kunnen zij ook onderling mails uitwisselen via de optie “geregistreerde leden”
Een ander belangrijk punt is dat in het vervolg voor groepsmails uitsluitend gebruik
gemaakt zal worden van de email adressen die op de website bekend zijn (dus zich hebben
aangemeld). Er zal geen gebruik meer worden gemaakt van op andere wijze bekende email
adressen die zich niet zelf hebben aangemeld op de website. Dus alle recreanten: meld je
aan op de website en kijk regelmatig naar je mail en de berichten op het Forum, dan blijf
je bij! Uitsluitend recreanten zonder computer of internet zullen bij belangrijk nieuws nog
telefonisch door de recreantencommissie worden geïnformeerd.
Andrea zal in het vervolg de website taken van Elly overnemen, dus als er iets gewijzigd
moet worden geef het dan aan haar door. Zij zorgt o.a. ook voor het plaatsen van de
agenda, zoals deze op het activiteitenoverzicht wordt opgenomen.
In de daaropvolgende dagen wordt van de diensten van Piet nog veel gebruik gemaakt om
vergeten of nieuwe wachtwoorden en gebruikersnamen aan te vragen. Ook zijn er diverse
recreanten die berichtjes op het forum plaatsten.
Het was zinvol en interessant aan dit onderwerp aandacht te besteden en Piet wordt hartelijk bedankt voor zijn uitleg en hulp!
Verdere punten uit de vergaderingen
Uit het bestuur:
• In de ALV van afgelopen woensdagavond zijn Riet en Elly voor een nieuwe termijn in
het bestuur benoemd als recreantenvertegenwoordigers. Zij doen dit nu goed 10 jaar
en opnieuw doen wij een dringend beroep op de recreantleden voor vervanging binnen
het bestuur. Er kan een overgangstermijn van b.v. een jaar worden toegepast, waarin
nieuwe
• bestuursleden kunnen worden ingewerkt.
• De EHBO-ochtend door Wilbert van Schaik zal rond april plaatsvinden, omdat hij nu te
druk is.
• Aan het registratiesysteem met de computer voor de recreanten wordt gewerkt.
• Er is een nieuwe foto gekozen voor de omslag van het clubblad. Ook zijn er twee nieuwe
• foto’s gekozen voor een nieuw halbord voor het raam. Ook de tekst is aangepast.
• De Houtense Skate en Schaatsvereniging wil graag gebruik maken van ons clubhuis.
• Er is in overleg met de ALV een document gemaakt op basis waarvan wij bereid zijn het
clubhuis voor een jaar aan hen te verhuren. Daarna wordt geëvalueerd of wij hiermee
doorgaan. De voorzitter gaat nu het gesprek aan met deze vereniging om te zien of wij
op basis daarvan tot overeenstemming kunnen komen.
• Afgesproken wordt dat Andrea in het vervolg de coördinatie van de website (zie hiervoor) op zich neemt en Tanneke zorgt voor de copy voor het clubblad. Dat betekent
dat een ieder die een verslag voor het clubblad maakt dit aan Tanneke moet opsturen
(email: f.popkens@kpnplanet.nl.
• Nieuwe leden moeten de eerste paar keer samen fietsen met een ervaren lid. Wie wil dit
doen? Als ze voldoende binnen de groep bekend zijn, vinden ze hun eigen weg.
• Daarnaast is in de ALV voorgesteld dat nieuwe leden wellicht een klein stukje (met foto)
op de website kunnen plaatsen ter introductie (b.v. op het Forum)
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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Activiteiten komend seizoen
Het activiteitenschema is in concept uitgedeeld. In deze vergadering moeten nog een aantal
punten worden beslist. Als alles duidelijk is komt de definitieve agenda op de website en in
het clubblad.
• Allereerst de reactie op het voorstel van het werkgroepje dat in de vorige vergadering
is uitgelegd: De groep verdelen in groepjes van 8 en om de paar minuten starten, zodat
ieder groepje in principe op zichzelf fietst met een eigen voorrijder. Discussiepunt is
dat voorrijders vaak de route “uit hun hoofd” kennen en niet op papier zetten. Willeke
Stolk biedt aan hierbij te helpen, maar het betekent toch voor de voorrijders meer werk.
Vraag is ook of we daarvoor voldoende voorrijders hebben.
Wat de lange route betreft vindt een discussie plaats tussen voor- en tegenstanders.
Uiteindelijk wordt zowel voor de korte als de lange route besloten de huidige werkwijze
te blijven volgen, wel steeds met groepjes van 8 of 10 en zodanig dat de voorrijder van
de volggroepen de eerdere groep in de gaten houden.
Daarnaast wordt besloten dat de lange route zal starten om 12.45 uur en de korte om
13.15 uur, zodat de start overzichtelijker is en het qua tijd gemakkelijker is bij terugkomst iets met elkaar te drinken. Na een paar maanden zal deze werkwijze worden
geëvalueerd. Dit alles onder voorwaarde dat een ieder zich houdt aan de regels voor het
fietsen in een groep (zie verderop)
• Andrea zal een nieuwe lijst maken van mobiele nrs van de voorrijders.
• Ook wordt besloten een aantal EHBO-tasjes aan te schaffen zodat er per groep voldoende tasjes beschikbaar zijn. Deze blijven in het clubhuis, want moeten steeds door
andere voorrijders worden gebruikt.
• Besloten wordt ook dit jaar een maandelijkse zondagochtendrit te rijden. Wij verwachten dat er meer deelnemers zullen komen dan afgelopen jaren. Dus: denk aan de
zondagochtend ritten. Als het aantal deelnemers laag blijft overwegen wij deze zondagochtend ritten af te schaffen.
• Wat doen we de eerste vrijdagmiddag in augustus: was gewoonte barbecue, maar vorig
jaar hadden we een snackkar en dat was ook erg leuk.
• O.a. Tanneke, Leny, Truus, Nelleke en Elise en wellicht ook Greet en Alie zullen dit overleggen en e.e.a. uitwerken.
• Het afsluitend etentje elders na de vergadering van november zal – evenals vorig jaar –
worden geregeld door Elise en Nelleke. Zij hadden dit prima geregeld!
• Besloten wordt de vergadering van december te verplaatsen naar de 16e (i.p.v. de
tweede vrijdag). In de novembervergadering zal worden bekeken wie het kersbuffet
willen verzorgen aansluitend aan de december-vergadering.
Regels voor het fietsen in een groep
Deze zijn onder alle recreanten verspreid. Het is heel belangrijk dat men zich hieraan houdt!
Punt voor punt worden deze doorgenomen.
Benadrukt worden vooral: afstand tussen groepjes altijd groot genoeg houden, zodat er 2 of
3 auto’s tussen kunnen. Ook onderling moet er voldoende afstand zijn (ten minste 1 fiets)
en men moet zeker niet tussen de voorgaande fietsers in fietsen. Veiligheid is het belangrijkst.
Ook altijd aan de rechterkant van de weg blijven, ook de buitenste fietser.
Aangeven als snelheid moet worden aangepast!! Dit niet pas achteraf melden.
Wielertoerclub Houten ’80
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Midweek
Er zijn definitief 3 8-persoons en 1 6-persoons bungalows geboekt. Er zijn nu 20 deelnemers en er kunnen er nog 2 of 3 bij, afhankelijk van 1 of 2-persoons kamer.
De indeling is in concept klaar, maar nog niet definitief voor het geval er nog recreanten bij
komen.
Wel is rekening gehouden met de doorgegeven wensen. Die worden gerealiseerd.
Vraag is nog of er ruimte is voor het vervoer van fietsen. Gerrie zal inventariseren voor wie
het fietsvervoer (en eigen vervoer) op dit moment is geregeld.
Benadrukt wordt nog het belang van het afsluiten van een annulering- en reisverzekering.
Als iemand oververwacht niet mee kan kunnen wij geen geld terug geven, omdat wij na
onze boeking het park moeten betalen.
Betaling graag uiterlijk februari op het banknr. in het voorstel (dus niet de WTC maar H.J.
Kemper).
Schoonmaakschema
De data van het schoonmaken door de recreanten en de grote schoonmaak zijn bekend.
Gerda zal na de vergadering inventariseren wie er willen helpen (uitgaande van het
bestaande schema) met de wekelijkse schoonmaak.
Hulp voor de grote schoonmaak (2 april) wordt apart geïnventariseerd.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Door de vele onderwerpen, incl. bespreking van de website, is de vergadering van februari
zolang uitgelopen (rond half vijf) dat besloten wordt geen bingo meer te doen, maar wel
nog even gezellig een drankje te drinken. Ook worden alle stoelen en tafels (nog de vergader- opstelling van de ALV in verband met de presentatie van de website) op zijn plaats
gezet.
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Vishandel
Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
Donderdag

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

9.00 – 14.00
9.00 – 14.00

Houten Zuid
Woensdag
9.00 – 18.00

Wielertoerclub Houten ’80
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00
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Fietspositiemeting
Eindelijk is het er van gekomen. Ik hoop dat ik nu minder rugpijn krijg. De ideale positie is
nu duidelijk, nu nog even 20 kg afvallen.

Dynamische Fietspositie Analyse
naam
adres
postcode/woonplaats
geboortedatum

Schoolderman,
Hans
Hoefbladhof 1
3991 GE Houten

BSN
datum meting
lengte
binnenbeenlengte
romplengte
verhouding
Armlengte
schouderbreedte

hart zadel-bracket (1)
zadelpunt achter bracket (2)

23-2-2016

Anthropometrie

fietsmaten
Voor
78,6

185,4
86,9
64,1
1,36
67,8
41,9
Na
77,2

5,5

6,4

51,4

52,5

verschil zadelhoogte-stuurhoogte (4)

4,4

3,0

stuurpen

12

12

stuurbreedte

44

44

cranklengte

170

170

punt zadel-hart stuur (3)

Opmerkingen:

Fietspositie aangepast; zadel
ongeveer 14 mm lager en ongeveer
9 mm verder naar achteren. Shifters
iets naar binnen gekanteld.
Schoenplaatjes gecontroleerd.
Opvallend waren de verkorte
quadriceps. Ik adviseer je deze
(dagelijks) te rekken, zie http://
www.wielersportinfo.nl/rekoefeninge
n.htm
Daarnaast adviseer ik je om aan de
stabiliteit van je knieën en de rest
van je lichaam te werken. Zie voor
oefeningen
http://www.smamiddennederland.nl/
blessur e-en-oefeningen/ en kies
voor "knie oefeningen" en voor
"Uitleg oefeningen core basis core
training".
Sportieve groet, Houten ’80
Wielertoerclub

Hidde Bekhuis, bewegingstechnoloog
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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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Wijnkoperij
Het mooiste gedistilleerd van Houten
Ook voor jenever, whisky en ander gedestilleerde
dranken kunt u bij ons terecht.
De enige in Houten met de echte
Utrechtse jenever van Staffhorst.
Whisky van bekende en
onbekende distilleerderijen
Altijd whisky’s open om te proeven

Wijnkoperij Vinabc - Het Wed 79 te Houten
www.vinabc.nl
info@vinabc.nl
Facebook.com/VinabcHouten
Tel: 030-6369236 / 06-23342311
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Activiteiten recreanten 2016			
Vertrek vanaf clubhuis op genoemde tijden (m.u.v. midweek en clubweekend).
Bij middagritten mogelijk lange (35/40 km) rit te fietsen, start 12.45 uur of korte rit
(25/30 km) start 13.15 uur
Voor alle ritten doen wij een beroep op voorrijders. In de hal hangt een schema waarop kan
worden ingetekend
					
Dag

Datum

vrijdag

01-apr

zaterdag

02-apr

zondag

10-apr

No rit
6
7

Vertrek

Bijzonderheden

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

9.00 uur

grote schoonmaak

10.00 uur

zondagrit(Gouwe Ouwe)

clubkleding

vrijdag

08-apr

8

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

vrijdag

15-apr

9

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

vrijdag

22-apr

10

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

woensdag

27-apr

11

13.15 uur

Koningsrit

vrijdag

29-apr

12

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

vrijdag

06-mei

13

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

vrijdag

13-mei

14

10.00/13.15 uur

1e dagtocht/middagrit

clubkleding

vrijdag

20-mei

15

12.45 uur/13.15 uur

maandag

23-mei

dinsdag

24-mei

16

10.00 uur

lange/korte route
vertrek clubweekend
Sevenum
1ste rit midweek

clubkleding

woensdag

25-mei

17

10.00 uur

2e rit midweek

donderdag

26-mei

18

10.oo uur

vrijdag

27-mei

19

12.45 uur/13.15 uur

zondag

29-mei

20

10.00 uur

3e rit midweek
middagrit clubhuis kort/
lang
zondag ochtendrit

vrijdag

03-jun

21

12.45 uur/13.15 uur

vrijdag

10-jun

22

9.30 uur/13.15 uur

vrijdag

17-wjun

23

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route
2e dagrit (elders) / middagrit
lange/korte route

vrijdag

24-jun

24

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

zondag

26-jun

25

10,00 uur

zondagrit

vrijdag

01-jul

26

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

clubkleding

clubkleding

clubkleding

clubkleding

maandag

04-jul

27

10.00 uur

1e rit driedaagse

clubkleding

woensdag

06-jul

28

10.00 uur

2e rit driedaagse

clubkleding

vrijdag

08-jul

29

10.00/13.15 uur

3e rit driedaagse/middagrit

clubkleding/
kersen eten

vrijdag

15-jul

30

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

vrijdag

22-jul

31

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

Wielertoerclub Houten ’80
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vrijdag

29-jul

32

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

zondag

31-jul

33

10.oo uur

zondagrit

clubkleding

vrijdag

05-aug

34

12.45 uur/13.15 uur

aansl.barbecue o.i.d.) wie?

clubkleding

vrijdag

12-aug

35

10.00 uur/13.10 uur

4e dagrit/ korte middagrit

clubkleding

vrijdag

19-aug

36

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

vrijdag

26-aug

37

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route

zondag

28-aug

38

10.00 uur

zondagrit

vrijdag

02-sep

39

12.45 uur/13.15 uur

vrijdag

09-sep

40

10.00 uur/13.15 uur

vrijdag

16-sep

41

12.45 uur/13.15 uur

zondag

18-sep

42

10.00 uur

vrijdag

23-sep

43

12.45 uur/13.15 uur

zaterdag

24-sep

44

11.00 uur

vrijdag

02-okt

45

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route
5e dagtocht/korte middagrit
lange/korte route
sluitingsrit/barbecue
fietsclub
lange/korte route
Ride for the Hospice (toert.
Krom.Rijn)
lange/korte route

vrijdag

07-okt

46

12.45 uur/13.15 uur

vrijdag

14-okt

47

10.00/13.15 uur

vrijdag

21-okt

48

vrijdag

28-okt

49

clubkleding

clubkleding

clubkleding

clubkleding

clubkleding

12.45 uur/13.15 uur

lange/korte route
6 e dagrit/ korte middag /
pannenkoek
lange/korte route

12.45 uur/13.15 uur

sluitingsrit,

clubkleding/
nazit

vrijdag 11 november 1ste winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) Daarna afsluitend etentje elders
wie??
vrijdag 16 december 2e winterbijeenkomst (aanvang 14.00 uur) wie kerstbuffet?
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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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Verjaardagen
April
3
4
4
5
6
8
9
9
9
15
15
15
16
18
19
20
22
24
25
26

Cor de Boer
Peter Broere
Martijn Verhoef
Nel Horn
Rutger Huitsing
Jan Mocking
Jos Bekker
Peter Maarleveld
Willy Meijer
Fred Bleij
Fred Dekker
Carel van Velzen
André Boumeester
Arjan van der Wulp
Pieter Martens
Gerard Mocking
Sander Koning
Trees Maat
Marck Koolen
Fred Voorbrood

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

27 Herman van Bolderen
29 Ardy Notenboom
29 Anton Elberts

Mei
2
2
3
3
4
4
7
7
7
8
9
11
11
11
12
12

Martin van Ierland
Gerda Tersteeg
Herman Esmeijer
Winfried Posthumus
Marcel Embregts
Henk Aanstoot
Gerard van Rookhuijzen
Tjitte Alkema
Ad Vermeeren
Pieter-Karel Stokman
Rutger Hassink
Ans Galema-Kiezebrink
Henk Hofmans
Rob van der Lans
Adrie Berlang
Hans Schoolderman

Ledenmutaties tot 6 maart
Nieuw
• Adrie Hardeveld (recreant; 28-6-1939)
• John van Rootseler (toerlid; 30-8-1958)
• Pieter-Karel Stokman (toerlid; 8-5-1974)
• Alex Verhagen (toerlid; 22-11-1980)
Opgezegd
• Wim van Giezen
• Michiel Verbruggen
• Remon Burgemeester
• Margo van Beest
• Jos Hennevelt
• Jannie Hennevelt
• Geertje van Amersfoort

Wielertoerclub Houten ’80
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T
R
T
T
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T

15
17
17
17
18
19
19
20
21
22
22
22
26
26
26
27
27
31
31

Thijs Woudstra
Bert Scheepbouwer
Kitty Jansen
Jan Nijnuis
Sjaak van Wijk
Jurgen van Haperen
Martijn Kamermans
Willy Wagenmans
Christiaan Hoeflaken
Servje Somers
Leny Jongerius-Mocking
Gertruud Verduijn
Rick van de Kuil
Bert de Koning
John van Rijn
Sjaak Wensveen
Marijke Meijs
Hennie Wilkes
Rina Roelfs

T
T
R
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T
T
R
T
T
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
www.drukkerijaandevecht.nl

