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Bericht van de voorzitter
De val van Steven Kruiswijk was spectaculair. Steven op de grond, de fiets door de lucht,
en daarna Steven die de fiets opraapt en afdaalt alsof er niets aan de hand is. Het beeld
dat achterblijft: vallen hoort erbij maar is niet erg. Gewoon weer opstappen en doorfietsen.
‘s Avonds blijkt dan dat de schade toch groter is dan hier en daar een schaafwond. Het
was een forse val en een gewone toerfietser zou met deze schade aan lijf en leden gewoon
gestopt zijn. Kortom, vallen is niet leuk en moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
André, Pieter, Hans en Bert kunnen er van meepraten. Zij zijn de slachtoffers van de drie
valpartijen van dit seizoen. De schade varieert van een verbrijzelde elleboog, heel veel
gebroken ribben tot kneuzingen en schaafwonden. Het lijkt soms gezeur, het gehamer op
goed doorgeven van potentieel gevaarlijke situaties, het splitsen van groepen als we met
meer dan 16 zijn, het vermijden van onverwachtse stuur- of rembewegingen. Maar het
moet echt als we met z’n allen niet alleen gezellig samen uit willen gaan maar ook weer
samen heel thuis willen komen.
Vest waarin Hans verstrikt raakte.
Er zit een gaatje in!

Natuurlijk is het soms pech: glas op de weg, opwaaiend vest. Maar in andere gevallen is er
wel wat aan te doen. Ik heb contact gezocht met de gemeente Rhenen over de valpartij van
Pieter. De gemeente heeft de melding serieus genomen, maar vroeg zich wel af wat zij er
aan konden doen. De paaltjes waren juist door de gemeente neergezet om het fietsen veiliger te maken, want zonder paaltjes reden de auto’s op het fietspad. Ik heb uitgelegd dat
we liever een enkel paaltje hebben dan twee paaltjes achter elkaar met een betonnen rand
eronder. De gemeente gaat kijken wat ze er aan kunnen doen. Dat geeft in ieder geval hoop
dat er weer een potentieel gevaarlijke situatie verdwijnt.
Ook kunnen we het splitsen eenvoudiger maken. Als de toerleiders hun gps-route vooraf op
de site zetten dan kunnen Garminbezitters deze alvast downloaden. Dan hoeft de invallende
toerleider in ieder geval niet binnen een minuut een alternatieve route te verzinnen. Het
oude “fietsen met een knip” wordt dan “volg de Garmin met de route van een ander”.
Gelukkig gaan de meeste fietstochten zonder problemen. Ondanks het soms slechte weer
is de opkomst goed en wordt er met veel plezier gereden. Want daar gaat het tenslotte om.
Veel fietsplezier de rest van het seizoen.
De voorzitter
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Van de toercommissie
Het weer blijft dit voorjaar wisselvallig, maar ondanks de temperatuurwisselingen en de
pittige buien zijn er veel fietsers actief. De opkomst bij onze reguliere ritten is zo groot dat
het rijden met gesplitste groepen, zowel bij B+, B als C eerder regel dan uitzondering is
geworden.
Na een moeizame start zien we dat het splitsen steeds beter gaat. Toch gebeurt het nog
regelmatig dat er met een te grote groep wordt gereden. Dat is jammer en komt de veiligheid niet ten goede.
Daarom hebben we de toerleiders gevraagd om NIET te vertrekken met meer dan 16 deelnemers maar eerst te splitsen. Help de toerleiders daarbij door je tijdig op te stellen bij je
groep en verleen je medewerking.
Het seizoen is al weer bijna halverwege en we kunnen concluderen dat het goed gaat. Er
worden veel kilometers gemaakt en de sfeer is goed. Deze maand staat het eerste sportieve
hoogtepunt op de agenda. Drie dagen fietsen in het Sauerland. Met rond de 60 deelnemers
beloofd dit weer een groots evenement te worden. Ik kijk er naar uit.
Hoewel daar echt niemand op zit te wachten hebben zich toch enkele serieuze valpartijen
voorgedaan. De toercommissie betreurt dit. We wensen André, Pieter, Hans en Bert een
voorspoedig herstel toe en hopen jullie binnenkort geheel hersteld weer op de fiets te
ontmoeten. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Blijf attent, waarschuw elkaar en
verkeersregels, ook een rood verkeerslicht, gelden ook voor ons.
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Ook binnen waren in mei een aantal leden actief. Zo verzorgde op
11 mei diëtiste Ilona Pabis een lezing over voeding rondom sport. De
avond is redelijk goed bezocht en we hebben veel nuttige informatie,
specifiek voor onze doelgroep gekregen. Het was zeker de moeite
waard.
Minder sportief maar wel zo smakelijk was de WTC-brunch, geprepareerd door Fridolin en Ad V met ondersteuning uit de feestcommissie
van Martin J en Peter M. De verse en dampende lekkernijen vonden
gretig aftrek. Het was heerlijk mannen; bedankt.
En dan was er op 25 mei op veler verzoek weer een interactieve GPS avond. Het was een
leerzame avond met een duidelijke en verzorgde presentatie. Ook hiervoor bedankt Fridolin.
Wij wensen jullie een fijne zomer en veel veilig fietsplezier toe de komende tijd want er
staan na het Sauerland nog een paar mooie evenementen op de agenda, zoals Standplaats
Bormio en het Teuto weekend.

Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Frank van Ierland, 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
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Grenslandklassieker
Op zondag 6 juni reden vier WTC-ers de Grenslandklassieker, georganiseerd door WTC
Grensland in Neerbeek. Weinig deelnemers van onze club (ook in vergelijking met andere
jaren, naar ik hoorde), die ook nog eens voor het grootste deel apart van elkaar op weg
gingen.
Zelf was ik de avond tevoren al naar Limburg afgereisd om ‘s morgens kort voor 7 uur in
de grijze vochtige mist te vertrekken vanaf mijn logeeradres naar de start. Beetje vreemd
om je in zulk weer met zonnebrand in te smeren voor vertrek, maar toch maar doen... Dat
bleek niet overbodig, want toen de zon er eenmaal door was, was het de rest van de dag
stralend weer en om te klimmen behoorlijk warm. De voorspelde onweersbui was in de
verte te zien maar dreef over; alleen de natte wegen hier en daar in het bos herinnerden
aan regen en noodweer.
Limburg ‘s ochtends vroeg was spookachtig mistig mooi en op een enkele processie na nog
slaperig. Daarna een stukje Voerstreek en van daar naar het zuidoosten, Franstalig gebied
in, klimmen naar Hombourg en verder door het Duitstalige deel van België, naar het stuwmeer bij Eupen waar de eerste pauzeplaats is – na ruim 70 km vrij ver in de route en het is
hoog tijd om wat te eten.
Aan het begin is het wat zoeken naar gezelschap; het is prima om een stuk alleen te rijden
maar na verloop van tijd komt er iemand naast rijden en vormt zich achter ons een groepje,
waarbij niemand verder aanstalten maakt om de kop over te nemen. Het tempo is prima vol
te houden dus ik laat het maar zo… Vanaf de pauzeplaats begint de 150 km route aan de
terugweg en een deel van het groepje buigt af; twee anderen stoppen al snel om een band
te plakken en we rijden met z’n tweeën verder.
Stuwdam-Eupen foto Frits Sins.
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Landschap Eifelpark.
Voor de route van 200, oh nee 220, nou goed in werkelijkheid 218 km begint na de stop de
extra lus die – sorry voor degenen die niet van zoveel kilometers houden – verreweg het
mooiste stuk van de route vormt. Om het stuwmeer heen en door de bossen omhoog, langs
klaterende beekjes, watervallen en wilde bloemenweiden in de richting van de Duitse Eifel,
met échte bergen, haarspeldbochten, afdalingen tot aan de Rur en schitterende vergezichten. Kilometerslange beklimmingen waar ik me prima in mijn element voel, mijn gezelschap
tot dan toe achter me laat en aanhaak bij een groepje van drie Limburgers die er lekker het
tempo in hebben zitten. Eén van hen is de rest op alles wat naar boven gaat steeds vooruit;
de andere twee vragen zich af hoe het kan dat ik ze op de meeste hellingen ook voorbij rijd,
want ‘waar moet ik dat nou geleerd hebben?’ (dank aan de club voor alle goede training
de afgelopen maanden!). Het is wel weer echt een dagje als vrouw in een mannenwereld:
tijdens de hele rit kom ik bij de laatste pauzeplaats één dame tegen.
De extra lus is alleen als gps-route gegeven. Dat gaat een heel eind goed maar in een
afdaling, alle ogen op de weg, missen we een afslag: een paar kilometer erbij en wat extra
klimtraining... Dan weer door het bos, nog een stuwmeer langs, en terug naar de Wesertalsperre bij Eupen voor een tweede stop. Na die pauze voel ik dat mijn benen moe beginnen
te worden, de zon brandt behoorlijk en ik vraag me af of ik ‘mijn’ groepje tot het einde van
de rit bij zal kunnen houden. Ik hoop maar dat er nog flink wat klimmetjes komen, want
daar houd ik ze makkelijker bij dan op het vlakke... en bedenk mezelf hoe gek dat klinkt.
Naarmate we weer in Franstalig gebied raken en de Nederlandse grens naderen vind ik
mijn kracht weer terug; bij de laatste pauzeplaats, in een schuur op een boerenerf, is er
vlaai: hier hebben ze goed begrepen dat het echt een feestje is om deze tocht te fietsen.
Ook blijken we dan al veel meer kilometers gemaakt te hebben dan ik dacht, en dus volg ik
vrolijk de instructie van mijn garmin (een beetje voortijdig verjaardagscadeautje; net nieuw
en nog niet helemaal gewend wederzijds), die kilometers lang zegt “ride to end point”. Een
heel logische instructie waar ik me prima in kan vinden. Dat daar nog de Kruisberg en de
Eyserweg en het klimmetje naar Klimmen tussen zitten, is helemaal niet erg.
230km heb ik op de teller staan als we aankomen, bezweet en vies maar zeer tevreden,
9

De Fietsende Vlinder

Wielertoerclub Houten ’80

10

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:
TOP10 VoorjaarsProeverij: 24 & 25 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 Mediterraans: donderdag 7 juli.
Mooie actie van bijzondere
wijnen uit Argentinie.
Wees welkom bij ons in de
winkel!

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
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Pauzeplaats Wesertalsperre Eupen.
bij de finish in Neerbeek, waar Pim net een paar minuten binnen is na zijn 150 km rit. Van
mijn ritgezellen krijg ik een hand, een hoop respect en een koud biertje (... hoe zat dat ook
alweer met geen alcohol na het sporten? Maar nee zeggen is ook geen optie...); nog even
iets eten en dan stappen we in de auto terug naar Houten, terugkijkend op een mooie dag
en een prachtige rit.
Ik kan hem iedereen aanbevelen. Vooral de extra lus naar Duitsland…
Cinta

Recreanten Midweek van 23 t/m 27 mei
Onderstaand verslag werd voor het grootste deel geschreven door Willy Meyer, met enkele
tussenstukjes i.v.m. andere routes van Riet en Leny.
Dit jaar De Schatberg in Sevenum, mooi park met mooie huisjes en veel water en bruggetjes, in mijn beleving, en een beetje fantasie “Giethoorn, anno 2000”. Maandagochtend 23
mei verzamelden we om 9.00 uur (op Willy
na, die met de trein ging) bij het clubhuis
voor het inladen van de fietsen. Niet alleen
fietsendragers, maar ook 2 busjes waar
meer fietsen in konden. Dat was handig.
Na eerst nog gezamenlijk een kopje koffie,
vertrokken we. Heel slecht weer de eerste
dag, rond het middaguur was iedereen er
al op een na, ik (Willy) kwam met de trein,
en was daar rond half 3, altijd het plan
om een stuk te fietsen maar dat viel dus
in het water, 10 km vanaf het station daar
kwam ik niet onderuit, maar dan had je
het maar gehad want de rest van de week
is het mooi droog gebleven. Iedereen had
al lekker soep gegeten en geluncht daar
Wielertoerclub Houten ’80
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en dronken we een prosecco op dit mooie
feestje. Daarna naar de bungalows voor
het uitpakken van de bagage en fietsen. ‘s
Avonds was de tafel voor ons gedekt. Een
heerlijk driegangen diner met soep, vlees
en vis en een heerlijk toetje (bouwvakkers
hoeveelheden).
Dinsdag 1e fietstocht Gezamenlijk (met
20 recreanten) reden we 50 km, we dronken koffie in het oude stationsgebouw van
Horst-Sevenum uit 1866 dat staat geboekt
als Nationaal monument, de eigenaar had het omgetoverd tot een restaurant tevens bed
een breakfast. In “ Aardbeienland” even buiten Meldersloo mochten we onze meegebrachte
lunch opeten en namen nog koffie of thee erbij. Daar was veel te beleven, een heel leuk
park, het deed me denken aan de stijl van Anton Piek, gericht
op de kleintjes.Na afloop kreeg iedereen een heerlijke aardbei
die in de chocola was gedoopt. Daarna reden we een klein
bospad in met een mooi natuurgebied met veel vijvers. Weer
thuis hebben we gezamenlijk de wijnmiddag gevierd. Fie had
een leuke eenakter: “mevrouw Nietsnut” over haar vriend
die haar afkeurde. Er waren ook lekkere hapjes o.a. klaargemaakt door Tanneke. Zij had veel pech aldoor en kon niet
meefietsen. Op het menu ‘s avonds stond schnitzelbuffet, van
kip en varken en vegetarisch, er waren div. groenten warm
en koud en natuurlijk patatjes, toe een bavaroise. Daarna zijn
we nog gezellig gaan bowlen.
Woensdag 2e fietstocht We hebben allemaal ons “clubshirtje” aan en starten weer gezamenlijk tot aan de koffie,
bij “Niens” in Maasbree,, met Limburgse vlaai erbij. Daarna
fietsten we
nog een klein stukje samen, waarna we
splitsten en een korte en een lange groep
vormden.
Ikzelf (Willy) ging mee met de lange route
(totaal 14) o.l.v. Gerry en Ria richting
Venlo, Tegelen, met het pontje over de
Maas, klimmen was het wel en een mooie
route, ook nog een stukje in Duitsland
geweest (totaal 75 km .).
Kort na de start werd er gestopt, voor
“Rododendrons” talrijk in deze omgeving,
maar deze waren wel zo hoog als een
huis, en in een veelheid, en die knalrode
(jaaa… dat spatte er van af).Ik zelf heb
dat nog nooit gezien, en deze kleurige
13
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struiken stonden hier wel zo mooi te zijn en
spiegelden zich trots in het water als in een
sprookje, daar moest je dus wel een foto
van maken.
We kwamen in Steil een heel mooi plaatsje.
Bij een voormalige abdij , ook omgetoverd in restaurant, vroegen we of we ook
ons brood op mochten eten en namen we
natuurlijk ook een drankje, het ging niet
zonder slag of stoot, de man wilde niet, de
vrouw wel: maer ten lange leste: heur wil geschiede. Man bracht de drankjes, Gerrie vroeg
hoe heet uw locatie, hij: “Onze lieve vrouwe de onbevlekte ontvangenis” wij vonden het
vreemd maar Gerrie vond hem wel serieus, en ja hier onderweg kom je vaak een kapelleke
of Maria in een nisje op de hoek van de straat tegen, dus kon wel.
Achteraf dacht ik “dat kwam in hem op toen wij (alleen maar vrouwen) duer de poort naer
binnen kwamen drommen”, want even later dronken wij thee bij “ Aete den drinke’ in “t
Gilde Hoe`s” en daar vertelden ze dat het “de Oelespot” heette, en da was oak waer, want
die naam had ik daer oak zien staen.
De korte route o.l.v. Riet en Elly ging verder met 6 personen om in een iets rustiger tempo
in de mooie omgeving van Sevenum te fietsen erg mooi en afwisselend. Bij alle boerderijen
zijn heel mooi onderhouden tuinen maar we gingen ook langs prachtige kwekerijen waarvan
erg veel bloemen, groenten, maar ook bomen, heel mooi en erg rustig fietsen. Na een flinke
tijd hebben we een mooi bankje in het bos gevonden, waar we heerlijk hebben gepauzeerd.
Hierna weer door langs die mooie rododendrons. Dat is toch genieten hoor. Na verloop van
tijd was er behoefte om thee te drinken en wij vonden een heerlijk restaurant waar we ook
de fietsen konden opladen. Na deze stop de laatste etappe naar het park met een kleine 55
km. zijn we weer thuis (gr. Riet)
Het eten ’s avonds: een varkenshaas op spies of vis met lekkere saus of vegetarische pasta,
met soep vooraf en een lekker toetje, en daarna de Bingo traditioneel getrouw met vele
prijsjes te winnen. Het eten was heel goed verzorgd, en ook voor mij met nogal wat noten
op mijn zang, -gluten en lactose vrij-, ‘t was geen probleem, ik voel me echt verwend, zelfs
een lunch werd voor me klaargemaakt met fruit en water mee, en `avonds de sorbetijs met
fruit toe , veel……… ja, ik ben er gek op, kan je me in begraven, maar de weegschaal liep als
een klok een beetje voor + 3 kilo, dus heb ik nog wel even wat werk om het er weer af te
fietsen. Maar dat komt goed
Donderdag 3e en laatste fietsdag Deze keer kies ik (Willy) voor de korte route.(Ik
moet ook nog proviand halen voor de terugreis, want ik zie het wel zitten om vrijdag mijn
beloofde tocht langs de Maas te maken). Ook deze dag zijn we weer met z’n allen op pad
gegaan tot de koffie in Liessel [foto 6] waar we ons zelf hebben verwend met een lekker
kopje koffie of iets anders. Het is nu erg lekker weer en velen rijden dan ook weer in het
shirt van de club, wat toch steeds weer een leuk gezicht is. Maar na de koffie zijn de 2 groepen weer zelf de weg vervolgd.
De lange route (met 10 recreanten): onder de toeziende ogen van Gerrie en Ria reden Lidy
en Leny voor, het was prachtig weer en we hadden er zin in. We fietsten langs een heel
‘hoge muur’ van rododendrons vol in bloei. Vlakbij Asten hebben we geluncht op het Onze
Wielertoerclub Houten ’80
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Ook op sterkte leverbaar
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Lieve Vrouwe Plein. Het was nog steeds
mooi weer en iedereen genoot van de tocht.
Bij aansluiting van knooppunt 81 naar 9
waren we de weg kwijt, met een ommetje
van 10 km kwamen we weer op het juiste
pad. Langs een mooie beek en bossen, de
explosie van vliegjes zorgde ervoor dat het
heel stil werd in de fietsgroep. Met zere
billen maar zeer voldaan kwamen we weer
bij onze huisjes aan. Weer met goed 75 km
op de teller. (gr. Lidy en Leny)
De korte route ging verder met 9 recreanten. Na weer veel mooie wegen nu ook vaak met
asperge-kwekerijen. Wat we toen ook veel hebben gezien is km lange akkers met prei en
uien een mooi gezicht.. Na een flinke rit zien we een mooie rustplaats, waar ook de fietsen
weer konden worden opgeladen(waarvan 2 personen gebruik van hebben gemaakt). We
hebben daar heerlijke aspergesoep of tomatensoep besteld bij Natuurpoort De Peel (valt
onder Deurne) en dan mag eigen broodje worden gegeten. De zon is ons goed gezind en
heeft goed z’n best gedaan. Daarna weer op de fiets en komen in America waar we nog een
lekker ijsje nuttigen. want ook dat hadden de meesten nog niet gedaan Na de pauze gezellig weer op weg nu weer omzien naar al het moois langs de wegen .Na een goede rustpauze
weer verder op naar ons laatste avondmaal. De korte groep heeft totaal 150km gefietst in
deze week. De lange ongeveer 200. Dan is de midweek al weer op een eind en wat ons
betreft erg snel gegaan. Allen bedankt voor de gezellige dagen en de inbreng ieder op zijn
eigen manier.
Vrijdag vertekdag Na een gezamenlijk ontbijt bagage (en voor zover nodig) fietsen in de
auto’s en op het parkeerterrein zetten. Daarna nog gezellig een kopje koffie in het restaurant waarna een groep van 8 recreanten nog een tocht van 30 km ging fietsen en de overigen in de auto stapten om – na asperges te hebben gekocht - naar Houten te rijden.
Willy ging met de trein: Dat was een goede reis, vanuit Sevenum naar Grubbenvorst en
zo langs de Maas omhoog, gefietst tot Nijmegen-Lent. Prachtige en afwisselende route,
met 110 km op de teller, heb ik heel erg genoten, geen druppel regen gehad, en het weer
werd steeds beter. En ook een hele wonderlijke reis, en veel geluk gehad. Bij Cuijk liep
een losgebroken koe me tegemoet, hij holde naast het fietspad, ik dacht hè er staat geen
hek, ik moet wegwezen, even later kwam de politie en de brandweer er achteraan, bij de
pont sprak ik een mevrouw, zij had de politie gebeld, de koe kwam van de andere kant, hij
was de Maas overgezwommen (jammer genoeg heb ik dat gemist). Om half 7 op de trein,
lage instap over Elst en Tiel, geen goede aansluiting, in Elst 3 kwartier, dus even door het
plaatsje gefietst, leuk plaatsje en de zon scheen. Toen naar Tiel, maar die trein ging maar
tot Geldermalsen, iedereen wist het, maar ik niet, de tv was bij ons in het huisje niet aan
geweest, werkzaamheden aan het spoor. Mijn batterij was leeg, ik dacht die neem ik mee
naar huis en laat de fiets wel hier. Maar de fiets kon onderin de bus, twee sterke mannen
deden het graag, en een gezellige jonge reisgenoot uit den Bosch die vertelde over zijn
ervaringen met Hiëronymus Bosch en De Sint Jan, hij werkte in de horeca en had het heel
druk gehad de afgelopen tijd. De bus vertrok gelijk naar Houten met 3 passagiers waarvan
een voor Culemborg. Je maakt van alles mee en je komt altijd thuis, zo zie je maar, en ook
nog voor tienen. Ik kijk terug op een zeer geslaagde week!! Willy
17
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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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Klassiekerweek 2016
Elk jaar organiseert Le Champion een klassiekerweek. De klassiekerweek is onderdeel van
het klassiekerbrevet. Dit brevet kan je halen door de zes verplichte klassiekers te halen en
daarnaast nog extra klassiekers te rijden. Wanneer je dat hebt behaald krijg je een trofee.
Ik schrijf echter niet om reclame te maken voor Le Champion, maar om mijn ervaring van
de meest recente klassiekerweek te delen.
De klassiekerweek 2016 bestond uit drie klassiekers en zeker niet de minste. Parijs-Tours,
Clasica San Sebastian en Bordeaux-Parijs. De laatste wordt helaas niet meer verreden als
wedstrijd, maar wordt nog regelmatig als toertocht georganiseerd.
Op zondag kwamen we met z’n allen aan in Parijs. Het is toch altijd weer de vraag wie er
aansluiten bij dit soort tochten, maar al snel zag ik dat er veel bekende tussen zaten van
vorig jaar. Leuk om weer eens bij te praten dus!
Op maandag staan we aan de start voor de eerste klassieker, Parijs-Tours, van 260 km. In
de ochtend kwamen we er al snel achter dat de tocht voornamelijk in de regen gereden
zou worden met alleen maar tegenwind. Om zeven uur is de start en we rijden door mooie
gebieden, al krijg ik daar weinig van mee gezien het slechte weer. We rijden met een groep
van vijf man, ook bij de klassiekerweek ontstaan A groepjes;-) en na een kilometer of 100
besluiten we om maar eens lekker ‘door te draaien’ . Elke 70 kilometer is er een post waar
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we bij kunnen tanken met
eten en drinken. Na 140 km
regen hebben we gelukkig
nog 120km droog weer. Dan
kunnen we meer genieten van
de streek en kastelen die we
tegenkomen met als hoogtepunt het Kasteel van Chambord en het bijbehorende bos.
Om half vijf komen we aan in
Tours en is het tijd om lekker
te rusten en goed te eten!
Dinsdag is de reisdag naar
San Sebastian. Daar eenmaal aangekomen bezoeken we de stad, maar houden we voornamelijk rust. De benen voelen redelijk goed eigenlijk, maar benen omhoog is ook wel lekker…
Woensdag staat de Clasica San Sebastian op de agenda. Een klassieker van 230 km met
4.600 hm. Ontzettend mooie klassieker met mooie beklimmingen in het Baskenland. Tot de
eerste 100 km zijn het voornamelijk klimmen met uitschieters boven de 15%, daarna klimt
het wat geleidelijker. Iedereen rijdt toch een beetje zijn eigen ritme en ik rijd samen met
een andere fietser een lekker straf tempo. Uiteindelijk komen we bij de ‘bevreesde’ Jaizkibel. Op zich niet heel erg steil, maar omdat er al 200km in de benen zitten, doet ie toch wel
pijn… Na een mooie afdaling denk je vervolgens dat je er bent, maar we kregen nog een
paar mooie steile klimmen tot 20% die we mochten bedwingen. Uiteindelijk kwam ik weer
om half zes aan in het hotel met een moe, maar voldaan gevoel.
Donderdag stond er weer een reisdag op het programma. We
mochten naar Bordeaux. De hele week heb ik al een beetje
zitten lobbyen om mensen mee te krijgen die Bordeaux-Parijs in een keer willen rijden (eigenlijk zoals het hoort). Ik
kreeg maar weinig medestanders, de meeste vonden het al
een uitdaging om het in twee dagen te rijden en zo ‘ gek’
waren ze nog net niet. Twee mensen waren geïnteresseerd
en ik moest maar even met een plannetje komen…
Vrijdag ochtend, om zes uur het vertrek en het plan was
goedgekeurd door beide heren☺. In de eerste 310km zouden
we voornamelijk bij de groep blijven en niet te gek doen.
Gedisciplineerd rijden dus, niet een van mijn sterkste punten, maar ik heb me redelijk in kunnen houden. Weer een
ontzettend mooie omgeving, maar ik merkte al snel dat er
toch veel hoogtemeters in zaten. Die had ik niet helemaal
verwacht… Op 250km hadden wij de laatste stop met de
organisatie. Daar nog even wat eten en drinken in slaan om
vervolgens door te rijden met z’n drietjes naar de 310km.
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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Daar hadden we afgesproken om uitgebreid te eten en de rust te pakken. Mijn vriendin was
er ook bij en zij had alle spullen in de auto liggen. Goed bord pasta, quiche en veel drinken gaf de nodige energie. Even omkleden, lampen en externe accu’s op de fiets voor de
nachtelijk rit en we waren er klaar voor. Langzaam ging de zon onder en dat is toch wel een
mooi gezicht als je over de uitgestrekte landschappen en wijngebieden kijkt in Frankrijk.
Daarna werd het snel donker en kouder. Onze laatste stop lag op 400km voor de finish.
Daar stond mijn vriendin nog een laatste keer te wachten met eten, drinken en de tasjes.
Iedereen trok wat warms aan en we konden weer door. Vol gas naar Parijs! Met een medefietser ging het al snel minder. Wij besloten om wat vaker te stoppen. Een man ging op kop,
diegene waar het wat minder mee gaat in het midden en ik erachter om te kijken of hij niet
in slaap valt en zijn lijn nog kan houden. Om ongeveer elk kwartier vroegen we aan elkaar
hoe het ging.
Het was erg donker, maar gelukkig zijn de wegen breed. Ik had eerder in het donker gereden voor een lange tocht in Nederland, maar dat ging voornamelijk over fietspaden. Dit
fietste lekker weg. Asfalt was goed en konden snel onze kilometers maken. Een nadeel was
wel dat er regelmatig verkeer voorbij kwam of ons tegemoet reed. Gelukkig deden onze
lampen het werk. Op een gegeven moment gaat de slaap wel toeslaan. Wij slikten cafeïne
tabletten, maar het effect daarvan neemt ook steeds meer af. Eten ging me ook steeds
meer tegenstaan. Reepjes, gelletjes en brownies voelen dan inmiddels als een blok op je
maag. Ik kreeg daar ook steeds meer last van en mijn maten ook. De zon begon langzaam
op te komen terwijl we van dorp naar dorp fietsen. Hopende op een “Boulangerie”, zodat
we eigenlijk eens een keer iets anders konden eten. Heb je er geen nodig, zie je ze op
elke hoek van de straat, zoek je ze kan je ze nergens vinden natuurlijk! Eindelijk om half
acht reden we door een dorpje waar we de bakker zagen en liepen naar binnen. Nog geen
broodje maar wel chocoladerepen. Daar hadden we al helemaal geen zin in! Toch maar
gedaan, omdat het weer iets anders is. Kregen er ook een bak koffie bij. Dat was dan wel
weer lekker!
Wij begonnen ons echter steeds slechter te voelen. Elke 50 km stopte we. Even tegen een
muurtje aanzitten en nog wat
proberen te drinken. We moesten
namelijk nog door de Chevreuse
Vallei. Erg mooi, veel hoogtemeters met mooie klimmen, maar
totaal geen zin in met 600km in
de benen. Na de Vallei was het
nog 15km vlak fietsen naar het
Velodrome in St. Quentin waar de
finish lag. Daar kwamen we alle
drie zwaar vermoeid, maar voldaan
aan. Op naar een douche en mijn
bedje met uiteindelijk 625km,
4700hm en 22 uur en 17 minuten
fietsen in de benen…
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Recreanten
Inleiding
De meimaand zit er al weer op en inmiddels ook de midweek. Op de midweek (laatste
week van mei) kunnen we met heel veel plezier terug kijken. De vertrekdag was een echte
“regendag”, maar er waren toch geen fietstochten gepland. Daarna bleef het droog. Het
was een mooi park (Schatberg in Sevenum), de verzorging was uitstekend en de club was
heel gezellig!! Iedereen droeg zijn steentje (zie verslag verderop). Allemaal heel hartelijk
bedankt voor jullie inzet.
Wij wijzen nog even op de wijziging in het programma van juli/augustus. Ons gebruikelijke
etentje in het clubhuis na afloop van de rit op 5 augustus is verplaatst naar een week eerder. (29 juli.). Nelleke Wallenburg is helaas op 5 augustus verhinderd en zij zal dit dus een
week eerder verzorgen samen met Elise de Haan en een aantal anderen (zie ook agenda).
Wij hopen dat de meesten van jullie dan aanwezig kunnen zijn. Jullie horen nog nader.Ook
de komende maanden nog heel veel fietsplezier. Riet en Elly
Vrijdagmiddag 22 april Om 12.45 uur zijn we met 22 enthousiaste dames (Ja heren waren
blijven jullie), op de fiets gestapt om ong. 40 km te gaan maken. Het is voorjaar dus hebben we gekozen voor een bloesemroute, het weer werkte goed mee niet warm maar droog.
Veel kersen en peren bloesem!! en de appelbomen stonden op opengaan. Via het kanaal
– Wickenburgh het Goy en Cothen naar Wijk bij Duurstede DE koffiestop op het terras op
de Markt,en met een kleine omweg naar het clubhuis, en onder het genot van een drankje
gezamelijk met de korte groep was het dus weer een goed bestede middag. Joke en Greet
Een halfuurtje later kwamen nog 14 recreanten voor de korte route met Riet en Elly. Deze
ging via Rhijnauwen en Bunnik en vervolgens via de Koelaan en de Tiendweg richting Zeist/
Driebergen. Op de Drieberseweg sloegen we rechtsaf om bij Restaurant Het Princenhof even
te pauzeren voor een drankje. Omdat het weer toch weer slechter werd fietsten we daarna
via Odijk terug naar het clubhuis.
Woensdagmiddag 27 april Onze gebruikelijke Koningsrit. Helaas liet het weer ons in de
steek. Er waren toch nog zo’n 19 recreanten naar het clubhuis gekomen. Na een kopje koffie hadden slechts 8 daarvan echt zin om te gaan fietsen: Een korte “non koffie” Koningsrit:
Eerst richting Werkhoven. Joop en Willy fietsen voor, langs “ Beverweerd” , Langbroekerwetering op weg naar Hoenderdaal voor de koffie, maar helaas niemand daar, het wapen
van Odijk werd geopperd maar daar aangekomen, zelfde laken en pak, zo ook verderop in
de straat We kregen een tip, op het voetbal veld verderop daar gebeurde het allemaal, het
was er druk, wat koffie betreft: de meningen waren verdeeld, wel even lekker dat we naar
het toilet konden. Ja en Elly is vandaag geridderd -dik verdiend- en zat op ons te wachten
en Orange bitter dus gauw weer door naar het clubhuis, al met al nog 25 km op de teller,
het weer gedroeg zich, al met al tegen alle verwachtingen in, toch weer droog gehouden,
misschien is het aan de kou te danken, aan bloesem geen gebrek. De natuur is prachtig We
dronken gezamenlijk nog gezellig een Oranjebitter of een wijntje, met Oranje sneeuwballen.
Er werd geproost op Elly, die die ochtend van de Burgemeester een “lintje”had gekregen
voor haar vele vrijwilligerswerk, o.a. ook voor de fietsclub. Rond vijf uur vertrok iedereen
weer naar huis. Groet Willy
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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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Vrijdagmiddag 29 april Voor de laatste keer vertrok de korte route om 13.15 uur. Besloten
is vanaf 1 mei weer om 13.00 uur te starten. Er waren slechts 8 recreanten aanwezig voor
deze korte tocht. Elly en Riet hadden het plan om naar Nieuwegein te gaan, maar gaande
de rit zijn onze plannen veranderd en gaan we toch richting Utrecht met de wind mee.
Heerlijk door Mereveld naar het zwembad Kromme Rijn voor een korte stop waar Herman
wat lekkers uitdeelde. Langs de Kromme Rijn verder gefietst achter Bunnik om door de
straten waar erg mooie bomen in de bloei stonden, met veel wind in de rug wat fijn fietste.
Nu naar Bunnik bij het Wapen is er altijd koffie of thee en in dit geval namen de meesten
warme chocolademelk. Ook lekker. Na een fijne pauze weer opgestapt en richting Odijk.
Daar via een kleine weg, langs mooie kersenbloesem in een echt prachtige boomgaard
(waar we van de zomer kersen hebben gegeten). Het Kromme Rijn gebied toch echt heel
mooi, zeker in deze tijd van het jaar!
Hierna toch de met wind tegen terug naar huis waar wij toch nog een paar druppels regen
hebben gehad bij het clubhuis gekomen met 25 km op de teller voor mij een lekker ritje.
Nog even een borrel ?? of iets anders en weer voldaan naar huis. Groet Elly en Riet
Forten Route,, Ans en Willy fietsen de lange route voor, met ong 15 mensen vertrekken we,
het weer is te koud voor de tijd van het jaar maar het blijft droog. Het voorjaar laat zich
spreken en komt steeds meer tot volle bloei, genieten hoor. We gaan richting Noord voor de
koffie bij Fort de Klop in Zuilen, langs de Kromme Rijn richting Utrecht, Rosarium gaan we
naar via Overvecht langs het spoor, vervolgens via park-noord in Utrecht, langs de watertoren, en zwembad bereiken we de Vecht en aldaar stond de koffie klaar. Het heeft wat
zo’n een fort, zaten we toch zo gezellig in een nisje knus bij elkaar. Terug gaan we richting
Gageldijk, met een ander weggetje door het park, naar Groenekan en via de Voorveldse
polder weer terug naar het clubhuis. Groet Willy
Donderdag 5 mei Op de vijfde dag in mei: én hemelvaart én bevrijdingsdag gingen we met
18 mensen op pad om 11 uur. We genoten van het frisse groen in de bossen naar Werkhoven richting Driebergen en Austerlitz. In het restaurant Klein Zwitserland hadden ze voor
ons al de tafel gedekt voor de lunch. Iedereen vond iets van haar gading en de bediening
was prima. Voor de terugweg gingen we om Austerlitz heen door de bossen, je kon merken
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dat de mensen vrij waren: veel wandelaars en fietsers. Over Bunnik en Fort Vechten waar
een groot evenement aan de gang was, kwamen we weer terug. We hebben afgesproken
dat we dit volgend jaar weer zullen doen! Willeke Stolk
Vrijdagmiddag 6 mei De recreanten voor de lange route waren om 12.45 uur vertrokken. De voorrijders Cathy en Janny. We vertrekken wij met prachtig weer en 20 personen
naar Doorn.Maar eerst nog naar restaurant Sandenburg bellen of wij welkom waren en
ja, hij vond het leuk dat wij weer eens langs kwamen. Odijk, daarna door de bossen naar
Sandenburg om op het terras wat te drinken. Ria haar fiets was gevallen en er werd wel
geprobeerd of wij zelf het remblokje van de velg afkregen maar het lukte niet, dus die zijn
met zijn vieren teruggegaan naar de fietsenmaker in Doorn en die had het met 30 seconde
voorelkaar. De rest ging via Goyerdijk, Langbroekerwetering, Zuwe, Leemkolkweg, fietspad
Oostromsdijkje naar het clubhuis. Het was weer een fijne fietsmiddag. Cathy en Janny
Ook deze dag was heerlijk zonnig en hadden veel mensen zin in een lekker fietstochtje. Met
22 mensen vertrokken bij het clubhuis, Voor de eerste keer dit seizoen vertrokken we voor
de korte route weer om 13.00 uur. Helaas waren er twee te laat, die zich niet hadden gerealiseerd dat we weer op de oude tijd starten.
Via het Imkerspark, langs de Golfbaan naar de brug bij de Plofsluis. Dan via Nieuwegein en
Amsterdam-Rijnkanaal (wat een fijn fietspad is dat!). Bij de gele brug naar boven naar ons
koffie-adres “bij de Buren”. Daar moesten we wel even voor omrijden aangezien ze daar een
brug aan het renoveren zijn. Na de pauze zijn we weer langs het Merwedekanaal gereden,
richting Nieuwegein, Liesbosch en zo weer naar het cubgebouw.
Dank aan de voorrijders Herman en Cor voor deze mooie tocht. Tanneke.
Dagtocht vrijdag 13 mei Precies om tien uur vertrokken we met 12 vrouwen (weer geen
mannen, jammer, al was het alleen maar om te helpen met banden plakken, maar dat hadden we gelukkig niet nodig). Met schitterend weer. Via Schalkwijk over de dijk het pontje bij
Culemborg genomen. Eerst koffie gedronken bij de molen in Culemborg. Heel mooi plekje.
Daarna richting Marienwaard over het Appeldijkje. Enkele bomen bloeiden nog. Via Tricht
naar ons lunchadres gefietst Hoenderik. Mochten we ons brood opeten als we een consumptie namen. Sommigen namen nog een potje jam mee naar huis. Via Buurmalsen en Buren
naar Beusichem waar we bij ’t Veerhuis nog een drankje namen en daarna via ’t Goy naar
ons clubhuis. Stond een behoorlijk windje langs de Lek, dus was pittig doortrappen. Met
ruim 55 km. kwamen we voldaan bij het clubhuis aan om nog een drankje te nemen. Janny
en Gerry
Vrijdagmiddag 13 mei Dan komt nu het verslag van de middagrit op 13 mei. Riet had
gevraagd of ik (Joop) mee voor wilde fietsen, want Elly was verhinderd. Nu dat doe je dan
als collega. We waren met een aantal fietsers dat wil je niet weten: liefst 27 mensen, goed
hѐ! De rit ging door het Houtense bos! Er stond veel wind, maar wij als stoere fietsers
gaven daar niets om. Met het hele stel naar Jack’s Grillhouse. Daar wat gedronken en toen
kregen wij een lekkere traktatie van Ans Galema, want die was 75 geworden. Mooie leeftijd!
Daarna weer verder gegaan en op de brug ging er een pet van iemands hoofd. De achterrijders raapten hem op, maar door de anderen werd doorgefietst. Door het oponthoud konden
de “rapers” ons niet meer inhalen. Dus zij met z’n 4 verder naar het clubhuis waar we zowat
gelijk aankwamen met groep 1. Onderweg nog geprobeerd Riet te bellen, dat we er waren
maar dat kon ze niet ontvangen Maar al met al toch een fijne tocht. Met z’n allen nog wat
gedronken. Joop
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Activiteiten recreanten

Vrijdagmiddag 20 mei Ineke en Willeke fietsten de lange route voor, met totaal 17 recreanten. Via de Plofsluis en het nieuwe fietspad richting Haje. Daar via de Beatrixsluis naar de
Lekdijk en met de pont bij Vianen en vandaar naar Hagestein. In de theetuin onder aan de
dijk onze pauze gehouden en daarna terug gefietst richting Culemborg. Daar met de pont
over en terug naar het clubhuis.
Herman en Riet rijden de korte route voor met totaal 16 recreanten. Eerst via ’t Goy en
vandaar naar Cothen. Bij het Oude Raedthuis de pauze gehouden en daarna nog even verder, langs de Groenewoudseweg tot de kruizing met de Provinciale weg. Daar het fietspad
op hierover terug tot De Leemkolk en vandaar richting de Watermolen, naar Werkhoven en
via het Oostromsdijkje weer terug naar het clubhuis. Daar gezellig met de lange groep nog
even wat gedronken.
Vrijdagmiddag 27 mei De deelnemers aan de midweek komen vandaag vanuit Limburg
thuis. Dat is dus te laat om eventueel mee te fietsen vanmiddag.
Met 6 personen willen wij toch voor de 40 km gaan. Janny en Riek gaan voor de lange route
Wielertoerclub Houten ’80
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via Schalkwijk, Kaaidijk, Elpad naar de dijk waar wij met precies 10 km stopten. Het werd
steeds warmer en zonniger dus werd er ook gelijk het een en ander uitgetrokken .Met 4 op
het terras bij de Gildenborch wat gedronken. De andere 2 gingen voor ijs.
Daarna via de weilanden en mooie fietsweggetjes naar het clubhuis, waar wij gelijk met de
fietsers van de korte route aankwamen. Met elkaar nog gezellig wat gedronken. Janny
Voor de korte route waren een kwartiertje later eveneens 6 recreanten. Wim en Joop fietsten voor richting Cothen. Bij het Oude Raedthuis koffie gedronken (met het gebruikelijke
ijsje). Terug via de Bredeweg, de Trechtweg, Kapelleweg weer terug naar het clubhuis, met
28 km op de teller.
Zondagochtend 29 mei Op deze zondag zijn er 14 pers, aanwezig om deze rit weer mee te
fietsen we besluiten richting Schalkwijk en dan Tull en twaal te gaan. We wilden een gezellig
ritje maken en met de wind een beetje achter ging het heel goed. Over het spoor meteen de
Tedwijkseweg op heerlijk door de natuur langs de tuin van Jonkheer Ram door de Achterdijk
verder naar de Waalseweg het is lekker rustig op deze zondagmorgen. Onze bedoeling was
om bij het rustpunt iets te gebruiken maar deze is nog niet open, nu maar door naar het
Ha-Je restaurant waar we wel ons kopje koffie of warme chocolade melk hebben gebruikt.
Weer terug naar de Waalseweg en die overgestoken het Eikenlaantje door naar de dijk en
die helemaal gevolgd. Maar ja wij werden ook nog verrast op een klein buitje regen, dus
regenkleding aan maar al heel snel is het weer droog. Maar toen was er een tas die niet op
de fiets wilde blijven zitten, dus allemaal afstappen. Maar ook dat weer verholpen en verder
over de dijk. Voorbij de afrit naar Culemborg. Riet en Joop
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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
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00
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Toeren in Toscane
Maar dit voorjaar zou het dan toch gebeuren! Deze keer geen fietsvakantie in de Provence
of Dordogne, als je die een paar keer doorgefietst hebt wordt het een beetje déja-vu. Tijd
voor iets nieuws. Niets boeken, gewoon kijken wat er vrij is op Booking.com en je eigen
standplaats op het laatste moment bepalen. Toch makkelijk als je ega dezelfde hobby heeft.
Het eerste adres was een Bed & Breakfast in Lucca, de oude Romeinse legerplaats,
omzoomd door stadsmuren en 11 bastions. Middeleeuwse straten en wel erg veel kerken.
En op geringe fietsafstand van Pisa. Want daar moet toch even dé klassieke scheve foto
gemaakt, in een wielerpose c.q. racefiets-variant. In de drie dagen dat we in en rond het
stadje Lucca bivakkeren, evenzovele scooterongelukken gezien. Lucca zelf is autovrij, maar
de rondweg er omheen is bezaaid met onduidelijke verkeerspleintjes en aftakkingen. Na de
zoveelste gillende sirene is het tijd om te verkassen.
Weer even het internet op. Vinden een aantrekkelijke Agri-turismo in Tavernelle Val di Pesa.
Op een heuse poggio (heuveltje tussen wijn- en olijfgaarden). Midden in de Chianti streek.
En wat blijkt, Willem Alexander en Maxima bezitten in hetzelfde gebied een landgoed. Dat
moet dus wel una ambiente raffinato zijn.
Toscane; land van overheerlijke pasta, culturele hoogstandjes, pittoreske dorpjes en zacht
glooiende heuvels, beplant met cipressen, olijven en wijnranken. Als er een (fiets-)paradijs is, dan zit dit er toch niet ver vandaan, mijmer ik als we de eerste heuveltjes afglijden
en waanzinnig mooie vergezichten ontwaren. Tot we uit die droom ruw ontwaken als we
verrast worden door een plakkerige nevel welke over de wijntrossen wordt verstoven door
de trekker rijdende wijnboer. En we hadden onszelf toch echt al ingesmeerd, want met de
temperatuur en de zon, daar is niets mis mee…..enfin, deze zomer geen last van (blad-)luis
zo grap ik tegen mijn vrouw Adrie.
In de dagen die volgen wordt deze Agri-turismo met recht onze standplaats. Want hoewel
we slechts een kamer boekten biedt de eigenaresse Beatrice ons een volledig appartement
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aan – voor dezelfde prijs. Het is deze 2e
helft van mei nog rustig en de meeste
gasten, voornamelijk Duitsers en Italianen, blijven maar een paar dagen.
Steeds grotere rondjes maken we in dit
campagna della Toscana. Hoewel, platteland, er zijn toch soms ook wel pittige
collina’s bij dorpen als Greve in Chianti,
Castellina en Panzano. Chianti is een wat
je noemt reliëfrijk gebied, zonder dat het
voor matige klimmers zoals wij vervelend
wordt. Aan de oostzijde bevindt zich als
onderdeel van de Apennijnen een circa
25 km lange van noord naar zuid lopende
bergketen, de Monte dei Chianti. Hier ligt
het hoogste punt van de streek, de Monte
San Michele (een heuse 893 meter boven
zeeniveau) en wel in Greve in Chianti, een
plaatsje dat we deze 10 daagse vakantie
2 x zullen aandoen. Elke dag weer die lekker fietsende hellingen met bezaaid met
wijngaarden, olijfbomen en middeleeuwse
dorpjes.
We raken verzeild in de Mille Miglia, de
bekende oldtimer tocht, welke zich in mei
als een soort rijdend automuseum (alleen
auto’s tussen 1927 en 1957 mogen meedoen) 4 dagen lang door de mooiste Italiaanse streken verplaatst. En, naturalmente, si, dit
is ook fietsen, al halen we in de praktijk eigenlijk nauwelijks C tempo en zijn de afstanden
een schamele 50 tot 75 km per dag. Maar wel maximale aandacht voor de omgeving, de
lokale tabaccheria of pasticceria. Waar de cappuccino of espresso toch echt anders smaakt
dan thuis. We genieten van de kleine dorpjes die zich na elke vallei weer aandienen; veel
meer dan van de overbekende en supertoeristische plaatsen als Florence, Siena en San
Gimignano. In een dorpje ontdekken we bij de plaatselijke wijnhandelaar dat een fles Chianti ook prima past in de bidonhouder van een oude Colnago.
In 10 dagen tijd slechts één lek bandje – nota bene door een echte punaise – en een
gebroken versnellingskabel. Voor dat kabeltje vinden we in Poggibonsi een racespeciaalzaak annex fietsenmaker. Wandelend door de zaak informeer ik naar de prijs van een fraai
afgemonteerde Pinarello Dogma F8, in de verwachting een scherpe deal in het thuisland van
Pinarello te horen. ‘Circa 8.000,- Euro signor.’ Dat ontlokt bij mij een gefingeerd ‘mamamia’.
De fietsenmaker legt uit dat ook Pinarello gebruik maakt van fabrieken in China. Assemblage, montage en bestickering in Italië, dat dan weer wel … Een beetje een desillusione….
Doet u dan toch maar gewoon dat versnellingskabeltje voor mijn TREK, beste riparatore di
biciclette!
Jan Berlang
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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.
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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
Juni
1 Anneke Poll
1 Alex Hesling
2 Regina de Graaf
3 Ton van Bennekom
3 Gerard Vreeswijk
4 Richard Seijs
5 Wim van Dam
6 Johan Mulders
7 Ger Kroes
8 Hans Bos
8 Matthijs van der Linden
8 Cinta Depondt
8 Luuk Brand
14 Thea Appelhof
18 Sjoerd van Geelen
19 Jaap Boersma
21 Edwin Groenewold
22 Jacco Goes
22 Elly de Boer
22 Jacques Fontaine
23 Joost Marinus
23 Cor Sturkenboom
23 Maurice Damen
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23 Jan Winkel
T
24 Arie van Miltenburg
R
26 Remy Thijssen
T
27 Riet van Bijlevelt-Jacobs R
27 Ron van Rosmalen
T
27 Thea Nieuwenhuizen
T
28 Tjalling ten Hove
T
28 Adrie Hardeveld
R
30 Ilona Paape
T
30	Sjaan van Linschoten-van
Veen
R
30 Rene Janssen
T
Juli
2 Freek de Poel
5 Gertjan van Rhee
6 Bas van Leesten
8 Erik Rijntjes
9 Jacco Kersbergen
9 Betty de Coo-Bos
10 Franklin Heinsen
10 Monika van Ierland
11 Frank van Ramselaar
12 Jan Berlang
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13 Chris Smith
13 Gerard Huitsing
14	Ton van Maarschalkerweerd
14 Aris Willems
15 Leny Korving
16 Nico Knippers
16 Jos Jongeling
17 Rien van Es
17 Pascal Hommelberg
18 Gert-Jan Wenting
21 Henk Draaijer
21 Bert Kuitems
22 Peter Verhallen
22 Anton van der Horst
23 Leon Schutte
25 Erik Beek
25 Truus Lensen-van de
		Lee
28 Hanneke Wttewaall
28 Herman Wallenburg
29 Jos Konijn
31 Corry Vernooij
31 Paul Disse

Ledenmutaties tot 5 juni 2016
Nieuw
• Erica Doorschot (toerlid; 10-11-1962)
• Hendrik Jan Goris (toerlid; 12-10-1969)
• Coen Maas (toerlid; 17-10-1971)
• Jeroen de Bruin (toerlid; 12-08-1982)
• Riet Weenink (recreant; 11-01-1936)

•
•
•

Opgezegd
geen
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Jan-Paul Wierenga (toerlid; 28-11-1973)
Marijke Balder (toerlid; 22-09-1955)
Robert Baris (toerlid; 05-08-1966)
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