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Bericht van de voorzitter
Ooit kon Theo Koomen radioverslag van de Tour doen vanaf een caféterras en de luisteraar
laten denken dat hij achterop de motor, midden in het peloton zat. Dat zou nu niet meer
kunnen. De resultaten van het fietsen in Bormio zijn nu direct beschikbaar voor de rest van
de wereld via Strava, Facebook en al die andere sociale media. Dat leidt tot heel andere
gesprekken aan de eettafel. Stoere verhalen worden geobjectiveerd met geklommen meters
op Strava, hartslaggegevens, gemeten daalsnelheden en pedaalritmes. Het thuisfront kan
direct meepraten over de behaalde resultaten. Of dat nu leuker is dan de stoere, en niet
altijd verifieerbare, verhalen van vroeger is niet relevant. Dit is het nieuwe fietsen.
Hoe gaat dit verder. Inmiddels is er al een systeem op de markt waarmee de toerleider de
rest van de groep digitaal kan informeren over palen, tegenliggers en zo. Het klassieke roepen zal daardoor gaan verdwijnen. En achteraf kan zonder discussie worden vastgesteld of
er tijdig is gewaarschuwd. Wellicht kunnen we het verloop van de tocht ook vanuit de lucht
gaan volgen door een drone met camera mee te laten vliegen. Zo kunnen we iedereen laten
zien hoe leuk dat toerfietsen met WTC eigenlijk is, zonder dat ze mee hoeven te fietsen.
Dan kun je ook via augmented reality op je Track thuis virtueel meefietsen met de rit van
dat moment. Een soort omgekeerd virtueel Pokemon. En uiteindelijk weet niemand meer
wie er echt gefietst heeft en wie virtueel. Dan zijn we toch weer terug bij Theo Koomen ...
Of ligt de lol van het toerfietsen
toch ergens anders: op eigen kracht
tegen de wind in beuken en daarna
keihard terugfietsen met de wind in
de rug. Zwoegend tegen de berg op
en dan weer fluitend heel hard naar
beneden. En daarna samen iets drinken en napraten over de heroïsche
tocht. Tot binnenkort, bij de herfstrit
en de barbecue om terug te kijken
op het afgelopen seizoen.

De voorzitter

Van de toercommissie
Als we dit schrijven is het eind van een mooi seizoen alweer in zicht. Een grote groep toerleden geniet momenteel van de standplaats week in Bormio. Op het forum houden ze ons
uitgebreid op de hoogte met mooie verslagen. Nog een paar avondritjes en dan gaat het
winterprogramma alweer van start. Gelukkig hebben we nog het mooie vooruitzicht op het
Teutoweekend. Dit jaar naar Geel in België en op zaterdag staat een mooi rondje door het
Hageland op het programma.
Daarna sluiten we het seizoen af met de Herfstrit en aansluitend de barbecue. Op de
laatste zaterdag in september rijden we nog de NTFU 3-sterrentocht “Toertocht Kromme
Rijnstreek”. Bij de organisatie daarvan is een groot aantal WTC-leden betrokken en de
Wielertoerclub Houten ’80
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opbrengst van deze rit komt geheel
ten goede aan het Hospice Kromme
Rijnstreek.
Maar je hoeft je ook deze winter
zeker niet te vervelen. Het winterprogramma wijkt niet wezenlijk af
van vorig jaar en ziet er als volgt uit:
• Mountainbiken op zondagmorgen, toerleiding roulerend, vertrek om 8:30 uur
• Racefietsen in C tempo op
zondagmorgen, toerleiding in
overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op
zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
• Racefietsen op woensdagmorgen in B/C tempo (de Koffierit), toerleiding in overleg, met
koffiestop, vertrek om 9:30 uur
• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports, kijk voor de aantrekkelijke arrangementen
op onze site
Net als enkele seizoenen geleden komt er deze winter weer een cursus EHBO en reanimeren
om ook de nieuwe leden de gelegenheid te bieden deze te volgen. Natuurlijk zijn degenen
die hun kennis willen opfrissen ook van harte welkom. Wilbert van Schaik zal de cursus
weer verzorgen. Houd het Toercommissie nieuws op de WTC-site maar in de gaten.
Dit seizoen hebben we geprobeerd om het fietsen voor de (jongere) A-rijders aantrekkelijker te maken en ze meer vrijheid te geven dit zelf in te vullen. De belangrijkste uitgangspunten daarbij waren:
• De A-ritten worden zonder toerleider ingeroosterd en voor vertrek wordt afgesproken
wie toerleider is.
• Afstemming over bijv. route en trainingsvorm gebeurt via de groeps-app.
• Op dinsdag en donderdag wordt gestart om 19.00 uur, en op zondag om 09.30 uur en
dan wordt er zonder koffiestop gereden.
De toercommissie heeft de indruk dat dit experiment niet geslaagd is en dat we voor volgend jaar naar een andere opzet moeten. De keren dat op de beoogde manier is gestart
lijken op één hand te tellen. Graag gaan we een en ander binnenkort met A en B+ rijders
evalueren.
Bedankt alle organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers voor jullie inzet in het voorbije seizoen. Zonder jullie wordt het niets.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Frank van Ierland, Jeroen Piket, Jan van Veldhuizen en Hennie Wilkes
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Spinnen bij Body Business / Piazza Sports
Veel clubleden spinnen in de winter. Dit is een leuke en sportieve manier om de winter net
zo fit weer uit te komen als dat je er in ging. Voor wie het niet kent: Spinning is een indoor
fietstraining in groepsverband. Tijdens de les neemt de instructeur jou mee in een trainingsrit waarbij je ook - met enige fantasie - bergen beklimt en sprints uitvecht. De inspirerende muziek en deskundige opbouw maken het geheel tot een nuttige training. Voor het
komende winterseizoen zijn de afspraken voor spinning bij Body Business en Piazza Sports
weer gemaakt.
Spinnen bij Body Business
Zoals bekend is Body Business onze clubsponsor voor de periode 2015-2020. Als je wilt kun
je bij Body Business onbeperkt spinnen of andere sporten doen!
Het Body Business arrangement voor de WTC is als volgt:
• Half jaar winterabonnement van 19 september 2016 t/m 31 maart 2016.
• Eén keer per week spinnen kost € 135,00.
• Onbeperkt spinnen kost € 199,00.
• Onbeperkt alle sporten kost € 237,60.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna en stoombad.
• Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld.
• Aanmelden en betalen doe je bij de balie van Body Business.
• Gratis intake Inbody-scan bij start winterabonnement en evaluatie Inbody-scan aan het
eind van het winterabonnement.
• Je kunt kiezen uit 16 spinning lessen per week.
• Regelmatig Spinning XL lessen op de zondagen, dit zijn extra lange lessen speciaal voor
wielrenners.
• Regelmatig bekende beklimmingen met videobeelden onder leiding van een instructeur.
• Mogelijkheid om sport specifiek te trainen in onze fitness met deskundig advies van
onze instructeurs (bij het onbeperkt sporten abonnement).
• Op de donderdag avonden is er de mogelijkheid om wat langer na te borrelen.
• Net als vorig seizoen worden er ook dit seizoen geen speciale WTC uren ingepland, maar
ieder kiest zijn/haar eigen favoriete uurtjes.
•
Alle WTC leden zijn het hele jaar welkom voor een gratis proefles. Dit kun je afspreken bij
onze receptie of bel: 088-5882112. Vermeld even dat je lid bent van de WTC.
Na
•
•
•

het winter seizoen kun je per maand verlengen voor 1/6 van het halfjaar bedrag:
Eén keer per week spinnen € 22,50 per maand
Onbeperkt spinnen € 33,20 per maand
Onbeperkt alle sporten: € 39,60 per maand.

Buiten de vaste lessen is het mogelijk om aan Virtual Cycling deel te nemen.
Kijk voor het lesrooster op de Body Business website.
Tot ziens bij Body Business! Piet de Boer
Wielertoerclub Houten ’80
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Schoonmaak zoals het hoort!
Wij verzorgen voor u
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Gevelonderhoud
• Specialistisch
vloeronderhoud
• Sanitaire voorzieningen
MKB Schoon! in het kort
• Afgesproken kwaliteit
• Zeer flexibel
• Goede service
• Afspraak is afspraak
• Tevreden medewerkers

www.mkbschoon.nl
MKB Schoon! B.V. | T 030 - 63 817 01 | contact@mkbschoon.nl
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Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports doet WTC Houten-leden dit jaar weer een mooie aanbieding.
Zie hieronder de details van het aanbod en de inschrijfprocedure.
• Je spint op de nieuwste Tomahawk fietsen waarbij je op het beeldscherm wattage, rotatiesnelheid en hartslag kunt volgen.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad en de
infraroodcabine.
• Bovendien: periodiek een speciale gratis testles waarin je je maximale wattage meet en
twee keer een Inbodyscan (meting van spier-, bot- en vetmassa).
• Eén keer per week spinnen kost € 135,00 voor 26 lessen, ingaande 19 september 2016.
Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2017 worden ingehaald.
• Onbeperkt spinnen kost € 199,00 voor de periode 19 september 2016 tot 1 april 2017.
• Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één
keer per week of onbeperkt wilt spinnen.
• Vervolgens dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports.
• De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald.
• Op de donderdagavond wordt Robin weer geprogrammeerd met lessen gericht op de
serieuze én gezellige fietser. Maar ook bij de andere instructeurs is het heerlijk spinnen,
op diverse niveaus. Houd voor het lesrooster de website van Piazza Sports in de gaten.
Tot ziens bij Piazza! Jeroen Piket

Standplaats am dicken stein 6
Dat was schrikken op donderdagavond 23 juni jl. Terwijl in de aanloop naar het Sauerlandweekend de weergoden ons gunstig gezind leken, bleek op donderdagavond dat dit
geenszins het geval was. Op buienradar was het bar en
boos, veel regen met onweer was de voorspelling voor
de komende drie dagen in Duitsland. En jawel prompt
waren er drie afmeldingen…., maar jullie weten net als
ik: thuisblijvers krijgen altijd spijt! Want het was een
fantastisch weekend in juni georganiseerd door Hanneke, Bert en Leon die als nieuw organisatiecomité een
oude traditie opnieuw fantastisch hebben ingevuld.
Hotel Edelweiss, am Dicken Stein in Willingen voldeed
in alle opzichten. Ruime kamers, voldoende plek om
de fietsen te stallen, een ontbijt om van de dromen en
diners om voor terug te komen. De organisatoren hadden iets nieuws bedacht, want om half een werd een
gezamenlijke lunch geserveerd.
Het bleek een rijkelijk gevulde groentesoep te zijn met
veel groenten en worst, geserveerd met brood. HierWielertoerclub Houten ’80
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door kon iedereen op tijd zijn voor de
eerste rit die rond 13.15 uur begon.
Het was zowaar droog rond dat
tijdstip…. Ik dacht ha, het valt toch
wel mee met het weer. En zo dacht
iedereen er over.
Maar het bleek de spreekwoordelijke
stilte voor de storm te zijn. Toen de
regen eenmaal losbarstte was er geen
houden meer aan. Met bakken kwam
de regen naar beneden en doorfietsen
bleek geen optie.
Toen het schuilen onder de bomen
te treurig werd voor woorden, zijn we, als verzopen katten, liefdevol ontvangen bij een
plaatselijk hotel. We kregen handdoeken om ons te drogen en kaffee mit kuchen en toen de
lucht een beetje opklaarde hebben we de tocht voortgezet…terug naar Edelweiss.
De medewerkers van hotel Edelweiss deden er alles aan om het ons naar de zin te maken.
Er was een speciale koelwagen aangerukt met ontzettende hoeveelheden bier. Er was
binnen en buiten voldoende plek om te zitten en ook was het mogelijk om de fietsen af te
spoelen.
In het hotel werd alles voor ons gedaan: wij hoefden alleen maar te eten, te fietsen en te
slapen. Een perfect recept voor een perfect
weekend!

De tweede dag klaarde het weer helemaal
op en kon er gefietst worden. Iedereen heeft
prachtige rondjes gemaakt: alle lof voor de
routeplanner van dienst.
Toen alle groepen binnen waren bleek Chris
er niet te zijn. Waar was Chris gebleven? Hij
was met zijn e-bike in de laatste klim door
gereden in plaats van rechtsaf te gaan.
Nu gebeurde het allemaal in de buurt van
het hotel en werd er van uitgegaan dat Chris
de weg wel zou vinden. Toen het wat langer
duurde werden we toch enigszins ongerust en
na 3 kwartier vroegen we ons af of we geen
hulptroepen moesten gaan inroepen.
Maar op dat moment kwam Chris net binnen
lopen en wist niet waar alle commotie nu
voor was.
9
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Het was een erg geslaagd weekend en volgens mij is
er al weer een optie genomen voor de tweede editie in
2017.
Eenmaal thuis stonden we aan de vooravond van een
flinke sportzomer. Afgezien van het zelf sporten stond er
veel op het programma, ronde van Italië, de ronde van
Frankrijk, de Olympische Spelen, formule 1, kortom,
voor ieder wat wils.
Ik heb deze zomer veel passief aan sport gedaan en wat
minder actief. Dat kwam doordat ik ergens in februari een wat minder goed gevoel kreeg bij prestaties
waardoor mijn oude vriend ”faalangst” weer eens langs
kwam. Je kunt het toch niet, je kunt de b niet meer
bijhouden en ook de c kun je niet meer bijhouden. Ik
dacht dat wordt wel beter na Zuid Spanje, maar dat
bleek dus niet het geval. Hoe mooi Duitsland ook was, ik
fietste als een krant. Als je dan je motivatie een beetje verliest dan gaat het snel. Ik stopte
met Robic en soms dacht ik er over om mijn fiets te verkopen, maar wie wil er nu een tweedehands Pinarello kopen? In de vakantie heb ik in Oostenrijk een paar keer een gravelbike
gehuurd en een paar flinke bergen beklommen en dacht, he, je kunt het toch wel. Dus dat
weten we dan ook weer en fietsen is natuurlijk waanzinnig mooi en er is geen beter gevoel
dan het gevoel dat je hebt na het fietsen. Mijn fiets is niet meer te koop.
De sportzomer is inmiddels bijna voorbij. We hebben allemaal kunnen genieten van de successen van de Nederlanders. Ik noem geen namen, want je vergeet er snel een.
De standplaats Bormio is inmiddels ook voorbij. Ik heb wat foto’s voorbij zien komen en
daar kon je ook aan zien dat er veel successen zijn behaald in deze week op de Stelvio,
Mortirolo, Gavia ……
Over een paar weken is het Teuto-weekend en dan staat het winterseizoen al weer voor de
deur. Maar daarover meer in mijn volgende bijdrage.
Overigens wilde ik jullie al eerder op het bestaan van de site www.opfietsen.nl attenderen.
Deze site van Klaas Veenbaas staat boordevol met artikelen over alles en nog wat, maar
met name over allerlei technische aspecten van gps systemen waaronder Garmin. Als je
eenvoudig de hoogte wil kalibreren op je Garmin Edie, dan heeft Klaas daar het antwoord
op. De artikelen van Klaas gaan over van alles: haal klimvoordeel uit je Garmin gps, fitness
updates voor de Garmin, het verschil tussen gps en tcx files, enz. Voor de meesten onder
jullie allemaal vast gesneden koek, maar ik kan er soms mijn voordeel mee doen.
Zoals ik al zei, de sportzomer is bijna voorbij, maar de zomer hopelijk nog niet, want die is
pas net begonnen.
Fiets veilig! Joost van der Poel

Wielertoerclub Houten ’80
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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:
Vrijdag 30 September en zaterdag 1 Oktober.
TOP 10 Wijnbeurs 2016: 18 en 19 November.
Proefavonden:
Bij onze proefavonden wordt onze wijnkelder omgebouwd tot een sfeervolle wijnbar waar u
en uw tafelgenoten (2,3,4 etc. personen) 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 proefavonden die gepland staan zijn:
Proef Nieuwe Wereld: Donderdag 29 September
Proef Spanje: Vrijdag 14 Oktober
Proef Bijzondere wijnen: donderdag 24 November
Grote Wijnbeurs:
Onze grootste proeverij van het jaar. Een waar feestje voor de wijnliefhebbers onder ons. Kom
kennis maken met 100 van onze kwaliteitswijnen. Wel even aanmelden via de site.
Zaterdag 29 en Zondag 30 Oktober. Wees welkom! Locatie: De Engel - Houten

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
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Recreanten fietsdriedaagse 4, 6 en 8 juli
Op maandag 4 juli start de Recreanten Fietsdriedaagse. Om 10.00 uur starten 17 deelnemers (waaronder 1 gastrijdster). Op deze prachtige zomerse dag vertrokken wij voor de
eerste tocht van de 3-daagse. We reden in een lekker gangetje naar Culemborg om daar
bij bakker Bart op het terras te genieten van een kopje koffie. Door werkzaamheden aan de
Lekdijk reden we onder aan de dijk via Beusichem, Zoelmond, Ravenzwaaij naar Rijswijk,
waar we de brug over het Kanaal over gingen. Daarna binnendoor naar Maurik, daar konden
we de dijk weer op en even later zagen we het Eiland van Maurik liggen met al het water.
Prachtig! Omdat we op maandag fietsten was het wat ingewikkeld met de horeca, maar we
mochten bij een restaurant dat dicht was onze boterhammen opeten en bij het pannenkoeken restaurant wat drinken en naar toilet. Verder over de dijk naar de pont naar Amerongen, aan de overkant wachten ons de bossen, een mooie route leidde ons erlangs naar
Leersum. Daarna naar Cothen
waar we bij camping Bossewaard
weer wat gingen drinken. Een
mooi terras hoorde erbij. Nu
rijden we in bekender streken via
’t Goy terug naar het clubhuis,
waar we een gezellige nazit hadden. Ineke en Willeke.
Woensdag 6 juli, de tweede dag
van de fietsdriedaagse, vertrokken we om 10 uur vanaf het clubhuis met 23 recreanten. Het is
een bijzondere dag want we gaan
kersen eten. En zowaar er fietsen
ook een paar mannen mee!! Het
weer is heerlijk met een lekker
zonnetje. We gaan richting Beusichem en moeten met het pontje over.
Maar natuurlijk hebben we eerst een beetje oponthoud. Er lagen dikke takken op de weg en
die zochten natuurlijk een fijne fiets uit, maar gelukkig alleen een deukje in het spatbord.
Ook heeft iemand moeite om overeind te blijven, maar, wat fijn, de koffie staat klaar aan de
overkant van de Lek. Het is heerlijk om buiten te zitten bij de Blusser. We gaan door via het
mooie stadje Buren naar Kerk Avezaath. Daar gaan we kersen eten, voor iedereen stond
er een bakje klaar. Wat een super ontvangst met koffie, thee of sap. En wat het helemaal
gezellig maakte, er waren een paar mensen met de auto gekomen die deze keer niet mee
konden fietsen. Gelukkig zijn ze erbij. Natuurlijk kopen we ook kersen om mee te nemen
naar huis.
De weg terug gaat via Zoelen en met het pontje bij Beusichem weer terug naar huis.
We hadden een super dag met natuurlijk als afsluiting in het clunhuis een lekker drankje.
Marijke
Vrijdag 8 juli: De laatste dag van onze fietsdriedaagse: de Vuursche Route
We vertrokken met 12 mensen van het clubhuis voor de derde dagtocht van de recreanten
fietsdriedaagse, de andere dagen hebben we super mooi weer gehad maar vandaag zoals
13
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voorspeld, lieten de weergoden het dus een beetje afweten, hoewel overwegend droog, en
goede temperatuur, kregen we wel een fikse bui, en daarna nog een klein beetje gemiezer.
We gaan via de Achterdijk, Rijnauwen, de Uithof en dan belanden we al spoedig op een
gezellig terras in de Bilt. Er is wat misverstand, maar de koffie is bruin, en we zullen daar in
de toekomst ook nog wel meer een bakkie drinken. Dan verder, door de Kerksteeg komen
we in een schattig buurtje met de bloemetjes buiten, wat rechts- en linksom komen we op
de doorgaande weg, maar slaan al gauw weer rechtsaf door de duurdere wijk, dit is “ook”
de Bilt. Het station onder door en dan heb je het echte werk. Bilthoven, grote heggen, je
moet goed kijken/loeren beter gezegd, wil je wat kunnen zien van die kapitale huizen.
Na een poosje slaan we linksaf richting Lage Vuursche en komen daar in de dorpskern,
manoeuvreren tussen al die terrassen door, die we links laten liggen. Zo ook Drakensteyn
(maar dan rechts) alwaar we onze weg vervolgen richting de Hollandse Rading, en dan
plots gebeurd het, als uit de lucht komen vallen, moeten we subiet van het zadel, voorrang
geven, ja midden in het bos, èn wat je dus nooit verwacht, zoiets; bbbèèèèeee!! een grote
kudde schapen. We stonden ze ook aardig in de weg, omdat we het fietspad blokkeerden
waren ze gedwongen door het bos te gaan, daar ze kennelijk geen zin hadden in natte voeten en niet door die grote plas,(van de hevige regen die de laatste tijd gevallen is,) wilden
de gaan. Twee bordercollies hadden er hun pootjes vol aan om de schaapjes weer op het
droge te krijgen, `t was een mooi schouwspel, en de twee herders goed geluimd, hadden
net zoveel plezier als wij met deze onverwachte ontmoeting. De reis gaat heel voorspoedig,
rond 12 uur zijn we al op ons lunchadres, zitten we knus samen in een nisje op het achterterras bij de Paddenstoel, met onze lunch en worden we voorzien van koffie en thee.
Op de terugweg komt eindelijk dan die grote bui, gelukkig kunnen we net even schuilen
onder een afdakje, ‘t is bedoeld als kastje, er liggen wat vreemde, zelfgemaakt spullen die
je kan kopen, Ineke hield de buienradar goed in de gaten, het bleek maar een korte bui.
Daarna verder naar Maartensdijk,
Groenekan, De Bilt, mooie route,
nog even gestopt bij de vijver,
een idyllisch plekje om even te
mijmeren ( en de regenkleding
uit te doen). Later nog even een
korte theepauze bij Landgoed
Oostbroek We komen via Bunnik,
NW. Wulven, OP TIJD met 50 km
op de teller, weer in Houten aan
bij ons clubhuis voor de Nazit, de
korte groep is er ook al,. Daar vieren we deze zeer geslaagde week,
met een hapje en een drankje als
afsluiting.
Met mijn dank aan Joke voor het
samen voorfietsen.
Groetjes Willy Meijer
Wielertoerclub Houten ’80
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Activiteiten Recreanten

Start Looptraining
De avondtrainingsritten zijn afgelopen. Een goed moment om je hardloopschoenen (weer)
aan te trekken. Ook dit jaar zijn er gedurende de herfst en winter weer looptrainingen op de
dinsdagavond.
Op dinsdag 20 september om 20:00 uur gaat de eerste training van start vanaf het
clubhuis.
Hardlopen is een uitstekende manier om je conditie
op peil te houden. Het kost maar weinig tijd, je bent
lekker buiten en het kan bij elk weertype! Lopen in een
groep is gezellig en je hebt het gevoel dat het makkelijker gaat dan in je eentje. Graag wil ik je uitnodigen
om het eens te proberen!
De training op dinsdagavond ziet er als volgt uit;
De eerste tien minuten wordt er rustig ingelopen om
de spieren op te warmen, daarna rekken en strekken
en een intervalloop.
De lopers in de opstartfase gaan terug naar het clubhuis.
Met de geoefende lopers wordt vervolgens een duurloop van ongeveer een half uur gelopen.
Het tempo van de duurloop is zodanig dat iedereen
kan meekomen.
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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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Hierbij alvast een paar tips om je loophouding te verbeteren;
• Houd je hoofd rechtop.
• Schouders naar beneden.
• Schouders niet scheef houden.
• Je armen bewegen vanuit je schouders.
• Laat je torso niet te veel meedraaien.
• Een mooie hardlooppas hoor je nauwelijks.
Trainingsschema om vanaf vandaag alvast voor jezelf te
oefenen;
week 1
Training 1
Training 2

3 keer 5 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen
3 keer 7 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen

week 2
Training 1
Training 2
Training 3

3 keer 8 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen
15 minuten hardlopen
3 keer 9 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen

week 3
Training 1	3 keer 10 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen
Training 2 20 minuten hardlopen
Training 3	3 keer 11 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen
Hardlooptempo moet een comfortabel, rustig tempo zijn. Vergeet niet de warming-up en de
cooling-down.
Vanaf 20 september 2016 Iedere Dinsdagavond Looptraining Van 20:00 tot 21:00 uur
Groet, Remy Thijssen

Clubkleding
Jarenlang wist je waar je moest zijn. Op maandagavond stond de deur gastvrij open aan
Kamillehof 53. Bij Ad en Thea Nieuwenhuizen. De centrale vijfjaarlijkse uitgifte van nieuwe
shirtjes gemist? Nieuw aangemeld lid? Bij Ad & Thea kon je (alsnog-) terecht voor je nieuwe
kloffie. Op de bovenste verdieping van hun fraaie woonstede. In een smetteloze omgeving.
Om in alle rust de juiste maat te bepalen. Desgewenst vakkundig geadviseerd. Om er vervolgens in strak lycra tenue als een semi-prof gesoigneerd bij te fietsen.
In het clubhuis kunnen we de inmiddels rijke historie van al die shirtjes goed volgen. Vanaf
wanneer deden ze dat beheer eigenlijk? Ad en Thea weten het nog precies: vanaf het vierde
shirtje van rechts, het blauw/witte shirtje met zwarte fiets fantasie strepen (met logo van
destijds enig sponsor Meirink). Vanaf toen het kleding depot…om de 5 jaar een nieuwe
outfit… het blauwe shirtje is van ongeveer eind jaren tachtig….dat is dus al gauw meer dan
25 jaar….
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Aan die luxe komt echter een eind. Ad en Thea hebben het bestuur vriendelijk laten weten
aan het eind van dit seizoen te stoppen met het beheer. Daar heeft het bestuur natuurlijk
alle begrip voor. Met de blik vooruit komt dan wel de vervolgvraag. Hoe en vooral wie gaat/
gaan dat in de toekomst doen?
Bij het beheer moet je denken aan o.a.:
• Uitgifte nieuwe kleding
• Bewaking kwaliteit kledinglijn
• Contacten en bestellingen fabrikant (Vermarck)
• ...
Het bestuur heeft inmiddels besloten tot centrale opslag van de clubkleding in het clubhuis.
Daartoe zijn nieuwe kasten geplaatst in de kamer op de 1e verdieping. Wil je meer weten
over wat er precies bij deze taak komt kijken, leg dan even contact met Ad of Thea. Voel je
wel wat voor deze job, laat het even aan mij weten.
Jan Berlang (Algemene Zaken, jan.berlang@casema.nl, 06-51602929)

Terrassengroep (bijna) zonder terras!!
Graag neem ik jullie mee in mijn belevenissen in het weekendje Sauerland met de club.
Martijn en ik kwamen na een wat filegevoelige route rond 12.00 u aan bij een zonovergoten hotel Edelweiss in Willigen. Iedereen was er al en ik vroeg mij af of er nog een kamer
voor ons over zou zijn. De vriendelijke dame achter de receptie begon uitgebreid te zoeken.
“Daar heb je het al” dacht ik: “krijgen wij weer zo’n kamer als in de Pfalz”. Daar hadden
wij het 1e jaar een kamer met ons tweeën, waarvan achteraf bleek dat het eigenlijk een
1-persoons kamer was. Vandaar dat het wat krap was. Ja, zei Martijn, “die kamer is voor
mensen die erg veel van elkaar houden”. De dame had de sleutel gevonden en begon aan
mijn bagage te sjorren. Oh jee, ik had wel erg veel meegenomen… Wij gingen het hotel uit
en een paar honderd meter verderop gingen wij een huis binnen waarin een prachtig appartement zat. Hadden wij even geluk! Snel omkleden en lunchen want om 13.15 u moet er
gefietst worden volgens het schema. Iedereen stond op tijd klaar. Sommige mensen hadden
regenhoezen over de schoenen getrokken. Een wat raar gezicht terwijl het zo drukkend
warm was.
De C2 oftewel C-terras vertrok als laatste.
Na 7 km. Begon het te gieten, te hagelen
en te onweren. Wij doken onder de bomen
en struiken. Al snel ontstond de discussie:
moeten wij de fietsen ook ergens anders
leggen? Moeten wij eigenlijk niet in het open
veld gaan staan? Maar ja, we wilden ook nog
wel een beetje droog blijven. Nu, dat is niet
gelukt. Kijk maar naar Ad. Toen het onweer
een beetje minder was zijn wij snel teruggefietst naar het hotel om te douchen en onze
natte spullen te drogen. Een B-groep is in
Wielertoerclub Houten ’80
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een restaurant beland, waar
men handdoeken kreeg aangeboden om zich af te drogen en
om op de stoelen te leggen. Ad
en Thea waren onderweg naar
Willingen en werden binnen
geroepen door mensen in een
hotel, waar zij een gratis kopje
koffie kregen. Wat een lieve
mensen daar in Sauerland!
Later op de middag werd het
droog. Een aantal mensen ging
alsnog een rondje fietsen en
anderen gingen in de zon zitten. Het hotel wist wat voor vlees zij in de kuip hadden. Zij
hadden een aanhanger gehuurd waarin een koelwagen vol bier zat. De tourleden wisten de
weg snel te vinden.
De volgende ochtend miezerde het. Een deel van de mensen ging op pad. Een ander deel
koos ervoor in de buurt van het hotel te blijven. Samen met Jos Bekker en Pauline Brokke
(vrouw van Peter de Laat) ben ik de tocht van de vrijdagmiddag gaan fietsen. De 1e helft
van de rit was het enigszins droog. Toen het harder begon te regenen zijn wij koffie gaan
drinken in de koffiecorner in een supermarkt. Hoe diep kan je zinken…. Toch lekker om
actief bezig te zijn geweest.
Op zondag scheen de zon. Heerlijk, konden wij eindelijk zien waar wij voor gekomen zijn!
Mooie glooiende heuvels, prachtige bloemenvelden.
Maar eerst moesten er foto’s worden gemaakt voor de website van het hotel. En niet
zomaar wat foto’s met een fotograaf. Nee, ik maakte voor het eerst mee dat er foto’s werden gemaakt met een drone. Wat zijn wij toch bij de tijd.
De C2 had veel animo. Wij waren met ons tienen. Piet de Boer was toerleider, maar het zag
ernaar uit dat de route niet goed op de Garmin was gekomen. Dan de kaart er maar bij.
Gelukkig wisten Pauline en ik waar het 1e dorp was waar wij naar toe moesten. Wij hebben
de weg gewezen en toen wij een stuk op weg waren kon de Garmin de route ineens weer
vinden. Het was een hele mooie tocht. Alleen brak op een gegeven moment wat muiterij
uit. De terrassengroep had nog geen terras gezien! Piet week van de route af en een paar
kilometer voor de finish zijn wij op het terras van hotel Post gaan zitten. Op een gegeven
moment werd er gebeld: waar wij bleven. De meeste mensen stonden al klaar om naar huis
te gaan. Al met al een gezellig weekend met een super de luxe hotel en prachtige routes.
Om meer te genieten van het werk van de voorbereiders van het weekend is afgesproken
om volgend jaar naar dezelfde plek te gaan en dezelfde routes te doen. Naar ik begrepen
heb ook in hetzelfde weekend als dit jaar. Hanneke, Leon en Bert, bedankt voor al jullie
inspanningen. Jullie hebben de reis fantastisch verzorgd!
Rina
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Standplaatsweek Bormio
Zaterdag 20 augustus 2016 in alle vroegte is het vertrek naar mijn eerste standplaatsweek
met de WTC Houten ’80, tevens eerste confrontatie in mijn fietsende leven met Echte Bergen. Wat volgt is het verhaal van mijn beleving van die week – en dus geen representatief
verslag, hoewel ik hoop dat velen van hen die er bij waren zich er ergens in zullen herkennen.
Dag 1: “infietsen”
We komen aan in de stromende regen. “Morgen wordt het beter,” zegt Alberto, die met zijn
vrouw en zijn zus hotel Vallecetta runt. We willen het graag geloven. In de morgen is het
inderdaad droog, wel wordt er voor in de middag nog lichte regen voorspeld. Reden om
niet meteen met de zware Stelvio te beginnen maar met een “rustig inrijrondje”. Niet dus…
Een deel van de groep zet meteen koers naar de Mortirolo: de steilste berg die we in deze
week tegen zullen komen, zeker de westelijke helling die kilometers lang niet onder de 10%
komt.

Een kleinere groep neemt het weggetje recht tegenover het hotel en begint meteen met
klimmen om uit te komen op de weg naar Livigno, een geïsoleerd wintersportoord twee
bergpassen verderop (Foscagno en, na een kleine afdaling en nog een klimmetje, passo
d’Eira). Het officiële plan is daar koffiedrinken en dan teruggefietsten – maar de weg naar
Wielertoerclub Houten ’80

22

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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Livigno is ook het begin van een langere route die via de Ofenpass en de Umbrail terugvoert naar Bormio. De weg over de Umbrail, klim hors categorie, hebben we de avond
tevoren gereden met de auto onderweg naar het hotel en dat was een verschrikking die
zodanig indruk op mij gemaakt heeft dat ik er het liefst meteen mee afreken. Na nog eens
de weersvoorspellingen gecheckt en geconstateerd te hebben dat de voorspelde regen
inmiddels van het programma gehaald is, gooi ik het alternatief op tafel om door te rijden
en het hele rondje af te maken. Tegen verwachting in komen er vier man mee; de andere
drie rijden terug naar het hotel.

Met zijn vijven volgen we het langgerekte, prachtig blauwe meer van Livigno en worden
aan het einde Zwitserland binnen gereden in een shuttlebusje, de fietsen wankel in een
aanhanger erachter, door een tunnel dwars door de berg, om redelijk nietsvermoedend uit
te komen op de volgende beklimming naar de Ofenpass (passo dal Fuorn). Het weer houdt
zich goed: het is warm en best nog een eind klimmen, met een steil stukje in de staart.
Boven een foto en dan de afdaling naar schilderachtig Santa Maria val Müstair, waar onverwacht in een klein steil steegje de klim begint naar de Umbrail.
De prachtige haarspeldbochten door het bos zijn precies wat ik me ervan had voorgesteld:
steil en zwaar. Ik trap dapper door en probeer onderhand Jan Willem en zijn fietsmaat
Benno bij te houden, haal ze zelfs in, maar als we het beboste gedeelte gehad hebben en
de hoogvlakte begint – en ik besef dat we pas halverwege de klim zijn of zelfs dat niet –
moet ik ze toch weer laten gaan. Het gaat me te hard… zegt ook mijn hartslagmeter, die
het eerste deel van de rit niets gedaan heeft en onderaan de Umbrail ineens toch weer mee
wilde doen. Starend naar het scherm van de garmin zie ik de cijfertjes verspringen rond het
Wielertoerclub Houten ’80
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punt – zo ergens bij 8,6 – waar het stijgingspercentage hoger wordt dan mijn snelheid. We
klimmen langs de rechterkant van de kloof, links beneden ons het water, om ons heen kale
rots, laag gras en koeien. Ik word moe. Maar ik zal doorzetten tot de top en dat doe ik dan
ook; in het café is thee en toilet en tijd om te wachten tot ook Remy en Peter boven zijn
gekomen. Klaar voor de afdaling: voorzichtig in de bochten, voorzichtig in de tunnels, die
smal zijn en nat en met gaten in het wegdek. Gelukkig heb ik in juni geoefend op afdalen
en voel me nu zeker genoeg om niet te dalen “als een krant” – de uitdrukking hoor het
voor het eerst en ik vraag me nog steeds af waar die vandaan komt… Maar ook kranten
dwarrelen blijkbaar goed naar beneden, want iedereen komt veilig aan bij de eerste huizen
en kruispunten van Bormio, vanwaar we de weg terug zoeken naar het hotel. Echt rustig
inrijden was dit natuurlijk niet…
Dag 2: Bernina
Voor mijn gevoel heb ik ’s nachts geen oog dichtgedaan, en bij het opstaan zijn mijn benen
leeg. Ik hoop dat het mee zal vallen, en als we aan de start verzamelen, vandaag allemaal
voor hetzelfde rondje in drie groepen, kan ik nauwelijks wachten tot Geurt klaar is met
de instructies om me aan te sluiten bij de snelste groep. De rit begint met een afdaling
naar het zuiden, naar Tirano, waar rustig koffie gedronken wordt op een pleintje naast het
station. Er gaat een rood treintje omhoog naar Bernina. Maar wij maken natuurlijk gewoon
ons eigen treintje, Tirano uit in de
richting van de Zwitserse grens
(dit keer met paspoort op zak).
Dat is het begin van de belangrijkste klim van de dag, ruim 33
km lang. Mijn benen voelen moe
en zuur en willen helemaal niet
klimmen; ik laat Jaap weten dat
ik vandaag de langzaamste van
de groep zal zijn. Na 7 à 8 km
komt er een vlakker gedeelte
langs de oever van het meer
van Poschiavo, daarna gaat het
weer langzaam bergopwaarts
langs de rivier, door Cantone,
Prada, Cologna, Poschiavo, waar
we herhaaldelijk rare bochten
moeten maken om de rails van
het rode treintje te kruisen, die
bij gebrek aan plek gewoon over
de weg lopen; één keer komt
ook het treintje zelf langs. Ik lig
al gauw een eind achter; Eiko
probeert me weer bij de groep te
rijden maar ook dat gaat me te
hard, en als we de stadjes gehad
hebben en het echte bergwerk
begint, heb ik het gevoel dat ik
25

De Fietsende Vlinder

helemaal nooit boven zal komen. Waarom ben ik hier eigenlijk?!? Ik zie dit helemaal niet
zitten…
Ik richt me op mijn hartslag: die moet lager dan gisteren; het moet een wandeling worden,
anders houd ik het sowieso niet vol. Langzaam komt er een ritme in het klimmen. Op het
schermpje van de garmin buitelt alles door elkaar: snelheid en stijgingspercentage lijken op
geen enkele manier meer met elkaar in verband te staan maar dat is niet van belang, het
enige dat telt is de hartslag, als ik die maar constant weet te houden; en de berg, het bos,
het landschap om mij heen dat weer langzaam aan het veranderen is naarmate we hoger
komen: bos, naaldbomen, steeds minder bomen… Langzaam hervind ik het vermogen om
er van te genieten. De zon schijnt, het uitzicht wordt steeds weidser; tijd om (al rijdend)
weer eens een fotopoging te wagen.
Er komen ook andere WTC-ers in beeld, uit de B-groep die eerder aan de klim begonnen is,
en één voor één druppelen we binnen op de top. Daar is niets behalve uitzicht en een heleboel koude wind; jas aan en gauw terug naar beneden tot de splitsing, stukje verder rijden
en nog een klein klimmetje tot de Forcola di Livigno, waar de grensovergang is maar ook
een restaurant-réfuge met terras in de zon, Nederlandssprekende bediening en pizza’s als
wagenwielen. Precies wat we nodig hadden. Het terras loopt vol met zwart-rood-witte shirts
en na verloop van tijd ook langzaam weer leeg, als alle cola is opgedronken en we onze jas
weer aantrekken om te gaan dalen naar Livigno, vlek van levendigheid in een verder verlaten vallei. Van daar moet er weer geklommen worden, onder de skilift door, terug over de
passen van Eira en Foscagno naar Bormio. Samen met Maarten maak ik er de langzaamste
tijd ooit, maar dat geeft niet: ook daarmee komen we naar boven en weer naar beneden
naar huis; de rit volbracht en de benen hopelijk in betere vorm voor morgen.
Wielertoerclub Houten ’80
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Dag 3: Stelviodag
Vandaag is het zover: tijd voor de grote Stelvio. De groepsfoto maken we toch maar beneden vóór vertrek, want allemaal samen op de top is met verschillende routes en snelheden
moeilijk plannen. De volledige route voert vanuit Bormio omhoog langs de haarspelden
die we op dag 1 al als afdaling meemaakten. We weten dus hoeveel het er zijn tot aan de
Umbrailpas op 2500m. Met verschillende groepjes door elkaar beginnen we langzaam aan
de klim, terwijl de helling geleidelijk steiler wordt. Heel rustig voer ik de inspanning op,
hartslag steeds een beetje hoger, benen de tijd geven om warm te worden. Op een gegeven
moment wil ik wel iets meer tempo en rijd langzaam bij het groepje weg, in de verwachting
zo dadelijk ingehaald te worden, maar dat gebeurt niet. Ik bepaal mijn streefhartslag: een
paar slagen hoger dan tijdens de ‘herstelklim’ van gisteren, en klim, passeer nog een paar
mensen, dan ben ik weer alleen met het landschap.
Een man en vrouw in het groen rijden samen naar boven. Ik rijd er langs, hoor dat er
iemand mee komt. Hij blijft een poos in mijn wiel zitten en rijdt me dan voorbij – zou hij er
niet tegen kunnen door een vrouw ingehaald te worden? Ik laat hem rijden en houd me aan
mijn hartslagzone. De klim is nog lang… Na een tijd zie ik Frans voor me; langzaam kom ik
dichterbij en passeer. Voor me de man in het groen en dan Jan Willem. We zien wel. De klim
is nog lang… Gewoon in mijn ritme blijven. De man in de groene trui haal ik weer in, en dit
keer doet hij geen poging meer om terug te komen. We zitten in het haarspeldgedeelte, en
bij iedere bocht probeer ik maximaal gebruik te maken van de extra vaart die de slinger mij
geeft om misschien een klein stukje van Jan Willem’s voorsprong af te snoepen. Als ik hem
niet inhaal is het niet erg; als het wel lukt is het leuk. Bij de bovenste bochten is de afstand
al een stuk kleiner geworden, en er komt een flinke wind opzetten. Als ik nu het resterende
gaatje dichtrijd, kan ik in zijn wiel uit de wind hangen. Een klein beetje kracht erbij en dan
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ben ik er. “Ga maar,” zegt hij. “Nee,” bedank ik, “je mag me eerst nog even uit de wind
houden.” Dat scheelt meteen 10 hartslagen per minuut… Ik wil wel samenwerken maar dat
hoeft niet, hij gaat behalve deze ene klim niets doen vandaag. Dus blijf ik in het wiel hangen en sprint hem, zoals hij mij eergisteren geleerd heeft, 50 m voor de top voorbij. Koekje
van eigen deeg en dankjewel!
De afdaling naar Santa Maria is een spannende, met weer veel haarspelden; eerst in het
kale hoogland en dan door het bos: smal, tegenliggers, weinig zicht – maar al wel bekend
terrein zo langzamerhand. Daarna neemt Jaap ons mee op een schilderachtige rit door het
Zwitserse dal van Müstair: groene verzorgde alpenweiden, uitzichten uit een vakantiefolder,
met fijn motief beschilderde huizen… de grens weer over Duitstalig Italië in en om de berg
heen naar Prato. Daar doen we lunch op een terras en dan is de klassieke noordflank van de
Stelvio aan de beurt voor beklimming.
We gaan (te) snel van start: hartslag te hoog; even nog proberen erbij te blijven, nee:
mijn benen zijn nog redelijk goed maar ik ben al half buiten adem, het is warm; laat maar
gaan… De groep rijdt weg, dan komt ook John me nog voorbij; ik laat ze rijden. De klim
is lang en zwaar en mooi en doortrappen, doorrijden, doorfietsen en wensen dat je een
nog lichter verzetje had vooral niet afstappen want dan kom je nooit meer op gang, ben
ik bang; John zit langs de kant, wat eten, brengt me op een idee, reepje uit mijn zak en
twee happen nemen want straks heb ik er geen trek meer in dat weet ik al maar afstappen
doe ik niet want na het stilstaan weer opstappen is niet realistisch, dus doorrijden wat er
ook gebeurt ook al zit je er even helemaal doorheen want het is nog een heel eind naar
Wielertoerclub Houten ’80
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boven, en bochten tellen want er staan bordjes met nummers langs de weg: bocht 38 wat
is de volgende, weet ik niet, 36, aftellen dus naar de top, door een dorp, ik ben moe het
is nog ver en veel te heet, spaghetti eten voor zo’n klim doe ik dus niet meer, doorfietsen
langs het muurtje voor wat schaduw door het dorpje nog verder vergeet niet om je heen te
kijken bij bocht zoveel begint het bos dus eindelijk wat koeler, water en nog meer water bij
iedere bocht een slokje tot je er bijna misselijk van wordt dan een nog kleiner slokje want
je moet blijven drinken en blijven trappen vooral blijven trappen van 14 naar 8% blijven
trappen staan omdat je niet meer op je zadel kunt zitten en dan voorbij het bos, gletsjer en
geweldig uitzicht dus een foto on the go nog een bocht voor mij ligt de muur de kale flank
van de berg met een zigzaggende streep erop getekend naar boven tot in de hemel waar
een huis staat bovenop de muur en daar moet ik dus naartoe omhoog zo hoog hé wie staat
daar in bocht 16 of is het 18 het zijn Maarten en Ruud die roepen iets over foto maken, “ja
dag!” roep ik want afstappen daar denk ik echt niet aan of liever gezegd denk ik er echt
wel aan maar kan daar niet aan toegeven want ik wil door, nog even een heleboel bochten
aftellen daar loopt Gert-Jan daar is bocht 12 een oude auto en mannetje met camera die wil
ik helemaal niet zien ik moet naar boven de rest boeit niet nog 10 bochten kunnen die niet
wat korter zijn zouden Maarten of Ruud mij nog inhalen voor de top en zo ja hoe reageer ik
daarop even mentaal voorbereiden wil ze toch wel graag voor blijven doorrijden bocht 4-3-2
dan nog lang dan 1 dan nog even… ik ben boven!
Foto bij het bord (oei, lachen… hoe ging dat ook weer?) en omdat we allemaal op het terras
gaan zitten tot ook de laatste boven is en weer opgeknapt en het segment pas bij het
tweede bord eindigt denkt strava dat we allemaal 3 uur 33 minuten over de klim gedaan
hebben, maar dat is natuurlijk niet waar. We zitten in de zon op het terras en gaan dan
prachtig dalen; waarbij ik tot mijn verbazing weer vaststel dat de mensen die snel boven
komen lang niet altijd dezelfde zijn die snel naar beneden gaan; en dat ik intussen heel
behoorlijk afdalen kan. Warm weer beneden in Bormio waar we de weg steeds beter leren
kennen en een half tevreden gevoel over het ploeteren.
Dag 4: “rustdag”
Woensdag rustdag… voor wie wil. Maar een aantal rijdt met de auto naar boven om het
rondje Umbrail-afdaling, Prato en Stelvio alsnog te doen. Een grotere groep gaat vanuit Bormio de Gavia op en weer terug en een aantal besluit het echt rustig aan te doen en maakt
een klein klimmetje in de buurt of een shoppingrondje met de auto. Cathy en ik trekken er
ieder op eigen houtje op uit. Ik wil de westkant van de Mortirolo gaan verkennen, die een
deel van de groep de eerste dag al gereden heeft. Verkennen om hem daarna ‘echt’ te gaan
rijden, want de tweede keer op een klim ben ik altijd sneller…
Het is fijn om een dagje alleen op pad te zijn. Stralend weer, genoeg kennis van de omgeving om me zeker te voelen, prachtige bergen en helemaal niets moet, alleen vanmiddag
veilig weer thuiskomen. Vrijheid en Genieten! Ineens dringt het tot me door dat ik op
vakantie ben in Italië. Leuk! Rustig afdalen naar Mazzo, stoppen voor een foto, sanitaire
stop in het bos. Eerste afslag naar de Mortirolo in Grosio… verder naar Mazzo. De Via
Mortirolo is een schilderachtig klein steegje met een kat voor het raam, een zigzag en nog
een, de Via S. Matteo op, en hop: klimmen!! 20%, dan wat minder, maar nog steeds veel te
veel. Ik ben meteen buiten adem en veel beter wordt het de komende 8 km niet…
Ik zwoeg verder, kom lucht te kort, rijd door, stap af voor een foto en om even uit te puffen.
De klim is prachtig: een onooglijk smal slingerweggetje door het bos, dennen die heerlijk geuren en veel groen, langs een paar huizen en bergweitjes vol bloemen. Nauwelijks
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verkeer, redelijk wat wielrenners die mij voorbij ploeteren, omhoog: veel Italianen, een paar
Nederlanders. “Ciao!” is de standaardgroet: lekker kort; kost weinig lucht. “Complimente”
krijg ik; grazie, maar het voelt niet alsof ik ze waard ben, of het moet alleen voor de poging
zijn. Geeft niet, rustdag, het gaat niet om de snelheid vandaag, maar om te kijken hoe het
ding eruit ziet en hoe lang het ongeveer duurt om boven te komen. Een uur wilde ik doen
over 7,2 km maar dat gaat me duidelijk niet lukken… Er verschijnen nummers in de bochten
en ik tel maar weet niet waar de splitsing is waar ook de weg vanuit Grosio boven komt.
Het gaat zwaar en ik stop nog een keer op een uitzichtpunt voor een mooi plaatje; het is
rustdag vandaag en ik heb voor een keertje mijn echte fototoestel meegenomen.
Bij bocht 8 is de splitsing. Eerst maar eens afstappen en bijkomen, reepje eten, poging tot
een praatje met twee Italianen (dat gaat toch wat lastig). Er staan frambozen in de berm,
die ga ik eens uitgebreid allemaal plukken en opeten… De zon schijnt, het is fantastisch
mooi op deze bergflank, er moet niets; ik stap op en ga toch maar eens kijken wat de resterende 7 bochten naar de top nog te bieden hebben. Meer van hetzelfde, en dat is prachtig
berglandschap, stroompjes en sparren. Het landschap wordt langzaam wat opener, maar
de pas ligt niet zo hoog, onder de boomgrens. Het is er druk; ik haal een Amerikaanse in
en kom tegelijk aan met een hijgende Italiaanse jongen die zo te zien echt alles gegeven
heeft om boven te komen (ik dus niet, besef ik me nog weer eens). We rijden nog wat door:
het zal me niet weer gebeuren dat ik net vóór de top stop en het segment niet afmaak…
Dan nemen we elkaars foto en rijden ieder ons weegs: hij verder, ik terug naar beneden,
langs de noordelijke weg die via een heerlijk slingerende afdaling terugvoert naar Grosio.
Daar ben ik alweer op bekend terrein en begin in kalm uitrijtempo aan de klim terug naar
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het noorden. Maakt niet uit dat daar na Sondalo nog een steil stuk in zit van 10, op sommige plekken 15%, ik rijd rustig door: het is per slot van rekening rustdag vandaag. Goed
uitgefietst kom ik rond half drie weer bij het hotel en besef dat ik nog geen zin heb om af
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te stappen, dus sla ik linksaf en begin aan de klim naar het kapelletje op de heuvel boven
Bormio waar we de eerste dag aan voorbij reden. Met een helling tussen de 7 en 11% was
dit aan het begin van het inrijrondje nog wel pittig; na de Mortirolo maakt het allemaal niet
meer uit en heel kalm, hartslag langzaam, rijd ik naar boven, rond door Oga en Premadio
om van de andere kant Bormio weer in te rijden: uitgerust en nog ruim op tijd om uitgebreid ijs te gaan eten.
Dag 5: Mortirolo – Gavia
Twee groepen vertrekken vandaag voor de “Koninginnerit”: één groep rijdt naar Mazzo voor
de steilste klim die ik gisteren heb voorverkend, een andere neemt de wat vriendelijkere
noordelijke opgang vanuit Grosio. Jaap trekt zijn eigen plan en Harry, Geurt en Cathy verdwijnen de andere kant uit voor een schitterende spannende MTB-tocht met 1000 hoogtemeters langs de flanken van de Stelvio.

We geven wat gas in de afdaling naar Mazzo en dat is prettig: zo zijn we niet te koud om
aan de zware klim te beginnen. Een steegje, een bochtje en daar gaan we, gas erop en
18-20% naar boven! Ik heb gisteren geleerd dat op deze 8 km krachttoer adem mijn zwakste punt is. Mijn hartslagmeter staat stil en ik richt al mijn aandacht op de weg, mijn benen
en ademhaling. Oh en niet vergeten om me heen te kijken wanneer daar tijd voor is en te
genieten van het bos en het prachtige uitzicht! Samen met Jan Willem, Remy en Maarten
werken we ons naar boven; Benno is vooruit, Anton en Eiko volgen. De klim is weer zwaar
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maar loopt goed, soepeler dan gisteren; ik ben geconcentreerd, probeer staand klimmend
het maximum uit mijn beweging te halen, put nog wat extra kracht uit de gedachte dat ik
goed uitgerust ben na gisteren. Jammer dat ik te vroeg aan de eindsprint begin en die daardoor niet kan winnen… Leermomentje voor de volgende keer.
Boven is het gezellig druk met een groot deel van de groep die de noordelijke route naar
boven heeft genomen, en nog net zo mooi als de dag ervoor. Een foto, even een paar
bochten terug om water bij te tappen, dan dalen aan de andere kant: een spannende, soms
smalle weg met scherpe bochten, tot we in Incudine Ton, Hanneke en Martin aantreffen aan
de koffie.

Daar haal ik de telefoon weer uit mijn zak en zie dat Wim van der Graaf, die vandaag mee
zou rijden, ons in Mazzo hoopte te treffen… Ik stuur bericht terug met onze planning en uiteindelijk vinden we elkaar, na de lunch in schilderachtig Ponte di Legno, op de flanken van
de Gavia. Daar heeft Benno net Hanneke weer op weg geholpen die pech had met de fiets;
daardoor raak ik Anton en Leo kwijt die gelijk met mij opklommen – en dat is helemaal niet
erg. Klimmen moet je toch zelf doen en met niemand om je heen is het veel makkelijker
je eigen ritme te vinden. Snel hoeft het van mij niet te gaan: snel was voor vanmorgen op
de Mortirolo. De Gavia is een lange klim maar voelt niet steil; je gaat er hard genoeg om
lekker door te kunnen blijven trappen en langzaam genoeg om voluit te kunnen genieten
van de schitterende vergezichten op besneeuwde toppen, ruwe rotsen, bonte bloemenzeeën
en blauwe bergmeren en van de kus van een licht wit vlindertje op mijn lip. Mortirolo is
mooi door de weelderige begroeiing; Gavia is majestueus met grootse vergezichten en ruig
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rotslandschap rond de top.
Eenmaal boven wacht mij een welkomstcomité in WTC-shirts en blauwe schommelstoelen. Na een kleine stretchoefening schaar ik mij erbij en wacht in de zon op wie nog boven
komt. Wat is het leven mooi boven op een bergtop! Als de hele groep weer compleet is
beginnen we aan een schilderachtige afdaling: verweerd wegdek door de alpenweiden met
grote, zachtogige koeien die we soms bijna van de weg af moeten duwen om er door te
kunnen. De weg wordt langzaam breder; in een dorpje bibberen we over afgeschraapt asfalt
en een klein klinkerstukje om onze moeie spieren goed door elkaar te schudden. Het wordt
warmer, in kleine plukjes stoppen we om jassen uit te trekken, racen dan door en komen,
bij verrassing, van een andere kant Bormio weer binnen.
Dag 6: slotrit
Geurt, Peter en Cathy zijn al vertrokken; alle anderen gebruiken de dag om te doen wat ze
graag nog willen doen nu het nog kan. Eén groep vertrekt naar de stuwmeren boven Bormio
en brengt daar het beste deel van de dag door met zonnebaden. Een ander groepje vertrekt
met de auto naar Livigno en rijdt vandaar verder naar Ofenpass en Umbrail. Jaap beweert
dat je per dag maximaal 500 hoogtemeters kunt acclimatiseren en dat vandaag dus de
perfecte dag is voor Mortirolo-Gavia, en ook ik heb een solo-actie in gedachten: de Stelvio
over naar Prato en weer terug. Ik ben een week bergervaring rijker, ken de weg, ben voorbereid op tunnels en steile stukken, en weet wat ik nodig heb (reepjes, kleding, lampjes en
labello), dus aankleden, insmeren, inpakken en fietsen!
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Omdat ik de middagklim goed wil rijden en mijn ochtendhartslag mij vertelt dat ik toch
niet helemaal hersteld ben, ga ik kalm aan beginnen. Vandaag is een oefening in krachten
verdelen; ik laat mijn hartslag geleidelijk oplopen tot het niveau van een rustig duurritje en
rijd daarop heel ontspannen naar boven: het lagere gedeelte van de weg met de tunnels, de
haarspeldbochten langs de waterval, en boven de boomgrens de doorsteek naar het lange
dal in de richting van de pas, waar bloemen bloeien en de wind recht in je gezicht waait
(waar is Jan Willem nou om die voor me op te vangen?). Daar haal ik de Amerikaanse in die
ik woensdag op de Mortirolo ook voorbij reed, samen met een stel in zwart-roze shirts. We
wisselen wat woorden en goede wensen uit en ik rijd door om te kijken hoe de laatste 3km
naar de Stelviopas eruit zien; dat zouden de ergste zijn, maar ze verschillen niet van de
rest en moe ben ik nog lang niet; ik haal zelfs nog mensen in. Er zijn een heleboel Belgen
onderweg op de berg vandaag: haast elke tweede fietser die ik tegenkom is Nederlandstalig.
Even een praatje met wat Vlamingen op de top en lekker naar beneden racen; in Gomagoi
denk ik dat ik er al ben maar dan gaat het nog heerlijk een eind verder tot Prato, waar ik
me op hetzelfde terras nestel als drie dagen eerder voor dezelfde vlierbloesemdrank en een
apfelstrudel (geen spaghetti bolognaise meer!), en waar ik een poosje later de Amerikaanse
dame met partner en het stel met de zwart-roze shirts weer zie verschijnen (dat ook uit
Vlaanderen blijkt te komen). Zitten we ineens aan tafel met een wielergezelschap waar de
vrouwen in de meerderheid zijn, dat gebeurt me niet vaak!
Ik stap weer op voor nog een klein ommetje rondom Prato, vind een fietspad langs de rivier
dat een onverhard pad langs een meertje wordt en dan terugvoert naar het centrum; dan
ben ik wel weer warmgedraaid om aan de klim te beginnen. Voor me uit rijd een meisje;
ik kom dichterbij, rijd 2 km in haar wiel en knoop dan een praatje aan: een Oostenrijkse
die ook in haar eentje de Stilfserjoch aan het beklimmen is. Ik zie mijn hartslag oplopen
en wil niet weer te snel beginnen, dus laat ik haar gaan tot ik weer gewoon alleen aan het
klimmen ben. Eigen tempo aanhouden; ik weet nu hoe lang het is… goed blijven drinken en
af en toe een hapje eten, kalm doortrappen en van het prachtige, langzaam veranderende
landschap genieten. Aan het begin van de bochten door het bos – ongeveer 1/3 gehad –
staat een Nederlandse jongen stil langs de kant, stapt weer op als ik langskom en blijft een
hele tijd in mijn wiel hangen tot hij me voorbij rijdt. Tot het eerstvolgende steile gedeelte,
dan ga ik er weer langs en zie hem niet meer terug. Ik merk dat het prima gaat en laat
langzaam mijn hartslag iets oplopen.
Einde van het bos, terug in de volle zon die nog flink brandt; blijven drinken… nog een paar
slingers en dan is daar het zicht op ‘de muur’, de laatste helling vol haarspeldbochten naar
de pas. Daar had ik het de vorige keer moeilijk; nu merk ik dat ik nog een hoop energie
over heb en het tijd wordt om het tempo wat op te voeren. Ik voel ook al gauw waar het
punt zit waarop ik in de problemen kom met mijn ademhaling; de kunst is om daar net
onder te blijven en dat lukt heel behoorlijk. Bocht 12 met de foto-auto. Bocht 8. Nog 1,5
km, een beetje tempo erbij, nog 500 m, 200 m, eindsprintje, voor me zie ik een groen
shirtje, nog iets gas erbij en 50 m voor de top haal ik het Oostenrijkse meisje weer in. Goed
gereden, zeg ik tegen mezelf, goed krachten verdeeld; achteraf gezien had ik nog wel wat
harder gekund maar het doel om niet kapot te gaan is bereikt en de top ook en ik ben er
trots op.
Even stretchen, reepje eten, praatje maken, plaatje schieten (voor een ander dit keer),
jas aan en dalen maar! Het is geen heel gemakkelijke afdaling maar ik ken hem nu goed
en geniet van de zon, de wind die om me heen suist, het gevoel van sierlijke balans in de
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bochten, de snelheid: auto voorbij, mountainbikers inhalen, jas weer uit doen, zoef-zoef
Bormio weer in met een krankzinnige eindsprint naar het hotel omdat een wit busje me
bijna van de weg af wil duwen. Precies op tijd terug om snel te douchen en nog even ijs te
gaan eten en, op de valreep, het oude centrum van Bormio te bekijken, dat ook mooi en
sfeervol blijkt te zijn.

Het zit erop, de fietsvakantie is voorbij, bedenk ik met een beetje weemoed als ik mijn
fiets in de kelder stal. Volgens mij kunnen we terugkijken op een geweldige vakantieweek.
Belangrijke factor daarin waren natuurlijk de fantastische machtige bergen (waarom hebben we zoiets in Nederland niet?) de onopvallende goede zorgen van de hotelfamilie, het
heerlijke weer (wat hebben we een geluk gehad!). Maar ook de groep die mij – en elkaar –
gedragen heeft. Ik heb tips ontvangen en aanwijzingen en waarschuwingen, speldenprikjes,
drankjes, concurrentie in vriendschappelijke competitietjes, complimenten en een ijsje.
Ik heb een week doorgebracht in goed gezelschap waar, zoals gastrijder Anton zei, niet
gezeurd wordt, waar op elkaar gelet en voor elkaar gezorgd wordt; en ook als ik op dag 6
alleen de berg op rijd voel ik me gedragen door de gezamenlijke ervaring en het vertrouwen
dat, mocht het helemaal mis gaan, iemand mij van de helling zal komen halen.
Heel veel dank aan Geurt en Michael voor de organisatie en de voorbereiding, en aan iedereen die mee was voor het geweldig goede gezelschap!
Cinta
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Elfstedenroute 3 t/m 8 juli
Dag 1 Houten-Utrecht CS-Leeuwarden-Sneek 60 km
Op de fiets naar Utrecht CS; daar staande koffiedrinken, want de fiets mag niet in de stationshal staan. Via Almere, overstappen. In Leeuwarden is het een heel gedoe om het station
uit te komen en de route op te pikken. Dat gaat moeilijk ivm verbouwingen, opgebroken
wegen, omleidingen etc.etc. Als het gelukt is volgen we eerst een mooi pad langs de Zwette
oftewel de Sneekertrekvaart. We wijken van de route af vanwege een leuk bruggetje, waar
iemand per se overheen wil. Om weer op de geplande weg te komen lukt niet zo goed,
helaas wordt het een moeizame tocht en uiteindelijk gaan we langs de provinciale weg;
gelukkig veel behulpzame mensen onderweg die zelfs uit hun auto komen om uitgebreid de
weg te wijzen. Thee in Sneek en dan nog een rondje via IJlst, een pittoresk stadje, daarna
een prachtig pad door de velden terug naar Sneek, althans Oppenhuizen. Aldaar logies bij
een jachtwerf en eten op terras van het Grand Cafe.

Dag 2 Sneek -Hindeloopen ongeveer 60 km
Via de pont van Langwier en via Balk naar Sloten, een mooi bosrijk gebied van Gaasterland.
Naar Stavoren om het vrouwtje van… te zien, een heel klein beeldje wat in het niet valt bij
de omgeving, zeer toeristisch. Drankje op terras en dan langs de kust via een binnendijks
fietspad naar Oudemirdum. Lunch met gevulde broodjes (er zijn geen gesmeerde broodWielertoerclub Houten ’80
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jes want het seizoen begint hier pas over 2 weken!!). Langs de dijk, tussen de schapen
door naar Hindeloopen, leuke kleine huisjes. Onderdak bij de buren want onze kamers zijn
verhuurd aan B&B-gasten. We hebben buiten op het terras gegeten in de dakgoot van het
restaurant.
Dag 3 Hindeloopen-Wijnaldum 60km
Op naar Workum, miezerregen , bezichtiging van het Jopie Huisman-museum en de naastgelegen kerk met middeleeuwse draagbaren, voor verschillende gilden.
Het blijft regenachtig met veel wind van voren en daarna een hoosbui vóór Bolsward. We
zijn kletsnat, in het Grand Cafe op het stadsplein doen we droge kleren aan. Na de lunch
aldaar langs graanvelden en aardappels in bloei, met witte, roze en lila bloesem, bosrijke
mooie fietspaden en dan door het boerenland naar Harlingen. We bezoeken het Hanemamuseum met de Simon Vestdijk-afdeling. Na het avondeten door naar het logeeradres,
bij een praatgraag echtpaar in een enorme stolpboerderij met een weids uitzicht over de
landerijen.
Dag 4 Wijnaldum-Dokkum 60 km
Bezoek aan het planetarium van Eise Eisinga met koffie in een oud winkelinterieur. Dan
gaan we op weg naar Marrum langs buitendijks gebied, paralel aan de zee een glooiend of
liever gezegd hellend fietspad met steenslag, pas nieuw aangelegd, doorlopend tot bijna
aan de aanlegsteiger van de boot naar Ameland.
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Op het eind van het fietspad bleek het nog niet af en de doorgang naar de ‘oude’weg was
afgesloten. Halsbrekende toeren op een betonnen smalle helling naar beneden, door een
stukje opgebroken weg en dan weer terug richting Dokkum.
Leuke paden, mooie vergezichten. In Berlikum een zeskantig kerkje met consistorie,
zomaar langs de weg. Veel aardappels, rust en stilte. Met flinke tegenwind naar Dokkum,
logeeradres bij een stokoude dame.
Dag 5 Dokkum Leeuwarden 80 km.
Een heel ander landschap: langs bruggen en sluisje, motorbootjes en veel roeiboten en
kano’s (kajaks?) op de Dokkumer EE naar het beroemde bruggetje van Bartlehiem. Voor de
verdere route moeten we naar de andere oever. Jammer, het pontje vaart niet dus moeten
we bijna helemaal naar Leeuwarden, de brug over en weer terug naar Giekerk op de grens
van Tietjerksteradeel. Hier is het beroemde blauwe tegeltableau met foto’s van Elfstedenrijders, op de Canterlandse brug over de Murk. Weer terug in Leeuwarden laten we de bagage
achter bij het logeeradres bij de golfbaan en gaan door een fantastisch uitgebreid, mooi
aangelegd recreatiepark naar het centrum om te eten. Terug naar het gastadres langs de
Bonkervaart!!
Dag 6 Leeuwarden -Houten 20 km
Met een cultuurtoer van het VVV zien we diverse bezienswaardigheden van Leeuwarden,
lopend en met de fiets. O.a. het Princessehof met een prachtige keramiektentoonstelling,
Museum Boomsma ( (van de Beerenburg) en de voormalige gevangenis. Na het eten gaan
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we per trein terug naar Utrecht, gelukkig nu
rechtstreeks zonder overstap. Vanaf het CS
fietsen we naar Houten, naar huis.
We hebben van 240 km ruim 340 km
gemaakt, een prachtige tocht, overwegend
goed fietsweer, allerlei landschappen, uitgestrekte graslanden, kliffen, prachtige bossen,leuke logeeradressen, mooie routes met
redelijke bewegwijzering en als het moeilijk
werd zeer behulpzame mensen. Ook als je
niet de weg vroeg werd je toch een kant op
gewezen.
Het is het zeker waard om nog eens te gaan.
Nederland is een mooi land, zeker op de fiets.
Carla heeft de bestaande NLF- route ietwat veranderd en aangepast en die is op de
Garmin en de Teasi gezet. Gemiddeld 60 km
per dag want we wilden ook graag nog wat
rondkijken
Carla Muis, Cathy van Putten, Gerry Bijsterbosch, Andrea van Mil
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Recreanten
Inleiding
Het zijn drukke weken geweest, waarin veel recreanten hebben mee geholpen om alles
goed te laten slagen. Allemaal hartelijk bedankt. De voorrijders, de organisatie van de
fietsdriedaagse en Elise en Nelleke die zorgden voor het succes van de friteskraam op de
laatste vrijdag in juli. Omdat er al zoveel te schrijven vielen zullen de ritten van augustus in
het volgende clubblad aandacht krijgen! Dan anderen we langzaam de herfst. Nog heel veel
plezier. Riet en Elly
Vrijdagmiddag 3 juni De weersverwachtingen zijn wisselend,maar we houden het natuurlijk droog. Met 15 recreanten gaan we op weg voor de lange rit richting de Lek. De voorfietsers zijn Lidy en Marijke. Spannend, zij doen het voor het eerst. De tocht gaat via
Werkhoven naar het pontje richting Culemborg. Er staat geen wind, dus dat fietst heerlijk
ontspannen. Zelfs de brug nemen we fluitend. Na de pont is er een korte stop om wat te
drinken en gaan we door over de Lekdijk richting Beusichem. Van tevoren is er natuurlijk
gebeld of we met 15 mensen koffie konden drinken bij de Blusser. Natuurlijk kon dat en de
koffie kwam super snel en was lekker. Via Zoelmond en Ravenswaaij komen we terug bij
Beusichem waar we het pontje pakken, weer over de Lek en nu richting ‘t Goy. Vlak na de
pont weer een korte stop met donkere wolken in de rug. Gelukkig liet de regen het afweten.
Het was een heerlijke tocht gaven verschillende mensen aan en natuurlijk, het weer zat ons
reuze mee. En wat zijn die knooppunten toch makkelijk. Marijke
Een kwartiertje later zijn er nog 15 recreanten aanwezig voor de korte route. Deze gaan
samen met Joop en Gerry via de Rietdijk en Tiendweg naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Over de Heemsteedsebrug, waar Joop waarschuwde voor de scherpe bocht aan het einde,
maar was zelf de pineut. Gelukkig niks ernstigs. Verder langs het Lekkanaal naar de
Beatrixsluis en bij HAJE hebben we de koffiepauze ingelast. Daarna via het Elpad weer terug
gefietst naar het clubhuis, met ruim 30 km op de teller. Joop en Gerry
Vrijdag 10 juni JAARLIJKSE FIETSTOCHT “ELDERS” NAARDEN-BUSSUM
Op 10 juni was het eindelijk zover, de fietstocht elders, daar kijken wij toch naar uit en
met een clubje van 9 mensen gingen we op pad en allemaal met de fiets op de trein. Er
werd eerst vanuit Houten gefietst naar station Utrecht en daar namen we de trein naar
Naarden-Bussum, alles liep voorspoedig. Mijn fiets had ik daags ervoor aldaar al in de
stalling achtergelaten, want bij deze gelegenheid, gezien het mooie weer kon ik dit mooi
even uitbuiten. Daarom ging ik donderdag al op pad, over Groenekan, Maartensdijk naar
Naarden-Bussum. Op het station vroegen ze mij “Waar is je fiets?” “ oh, vergeten”! grapte
ik. Daar aangekomen vinden we vlakbij het station al een gezellig terras om koffie te drinken en het lijkt ons goed om hier vanavond te gaan eten. Voor de uitbater zijn specifieke
wensen geen probleem en we bespreken het meteen, dus na de tocht was de tafel al gedekt
en konden we heerlijk nagenieten in de avondzon. En de tocht, ja, prachtig mooi, een idee
van Carla, hartelijk bedankt, jammer dat je er niet bij was. Ook dank aan Gerry en Ineke,
zij fietsten ook mee voor, dat ging voortreffelijk mijn complimenten. Een tocht met heel veel
afwisseling. We gaan eerst in oostelijke richting en behalve “de zee”, want de Zuiderzee
heet nu IJsselmeer, hebben we bijna van alles wel gezien wat zo ons vaderlandje te bieden
Wielertoerclub Houten ’80
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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

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

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423
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Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas
krijgt u 10% korting op alle materialen.
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heeft denk ik zo. Prachtig langs dit water, maar eerst door de bossen en de hei en de mooie
buitenplaatsen met hun mooie huizen en lanen daar in “ het Gooi-lust” ! Er is veel te zien.
Vervolgens draaien we langs het IJsselmeer zo weer in westelijke richting en aangekomen
in Naarden Vesting eten we daar ons broodje op. Dan weer door
naar Muiden, komen we langs het Muiderslot . Dat ligt daar heel
mooi aan het water. Daarna richting Weesp, de Vecht en via het
smalle paadje tussen de plassen door en kleine bruggetjes over,
langs kleine pittoreske veenhuisjes naar Ankeveen. In het wapen
van Ankeveen houden we theepauze, en dan is Naarden- Bussum
niet zo ver meer. Met 65 km op de teller, zijgen we neer op ons
terras voor een aperitief, alvorens men ons diner serveert, het
was volop genieten vandaag en kijken wij voldaan terug op deze
zonovergoten bijzondere fietsdag.
Het eten smaakt ons goed en daarna zoeken we de trein weer op.
Maar ik wil eigenlijk nog wel een stukje fietsen, want zaterdag is
het ook nog mooi weer en wil ik die kans ook uitbuiten. Daarom
ga ik op de fiets naar Maarsen en laat mijn fiets daar achter en geniet ik zaterdag nog even
na, voor mij was het een driedaags uitstapje, met ‘s nachts gewoon in mijn eigen bedje.
Groetjes Willy
Nadat Willy op de fiets stapte om richting Maarssen te fietsen gingen wij naar het station.
Dat gaf nog even wat probleempjes. We dachten dat we dit keer niet met de lift konden (‘s
morgen werkte de lift niet) maar dat was valse hoop. Na eerst om het station te hebben
gefietst toch naar de lift maar ook dit keer geen lift. Dus weer via de trap, maar een aardige
jongeman hielp ons perfect. Hij riep zelfs een paar meisjes om ons te helpen. In Utrecht
weer op de fiets naar Houten. Aan het einde van een perfecte dag hadden we ruim 80 km.
Gerry
Vrijdagmiddag 10 juni Voor de middagrit zijn nog 24 recreanten naar het clubhuis gekomen. Herman en Riet rijden voor, eerst richting Schalkwijk en dan via de Beatrixsluis naar
Vreeswijk, waar bij Gildenborch lekker op het terras even wordt uitgerust. Het is prachtig
weer. Verder via Zandveld proberen we het juist fietspad te vinden richting Park Oudegein.
Helaas bleek dat een beetje moeilijk, omdat er heel veel mensen en ook een paar bussen bij het winkelcentrum stonden, waardoor het fietspad onzichtbaar was geworden. We
reden dus te ver door. Helaas waren daar allerlei wegopbrekingen, waardoor de doorgang
werd versperd. Na enig overleg met werklui keerden we weer terug naar de massa mensen
en met moeite mochten we er langs om op het fietspad te komen. Via het park Oudegein
gingen we terug naar Houten en het clubhuis. Het was een bijzondere, maar gezellige tocht
geworden. Elly
Vrijdagmiddag 17 juni Gerry en ik fietsen de lange route voor. Om 12.00 uur regende het
nog hard maar omdat je voorfietst moet je toch naar het clubhuis.Uiteindelijk gingen wij
toch nog met 12 personen fietsen, een rondje Houten, de Bilt naar Groenekan, Beukenbergerweg, Utrecht, Houten. 2 Keer naar de tennisvereniging Groenekan gebeld er werd niet
opgenomen. Gelukkig met de route voorfietsen waren wij bij een landwinkel op de Nieuwe
Weteringweg langs gegaan om te vragen of wij er ook koffie of thee konden komen drinken.
Dat kon, visitekaartje meegekregen en in mijn stuurtas gestopt, en dat kwam dat mooi
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van pas. En wat denk je wat? géén druppel regen gehad, wat waren wij blij dat wij gegaan
waren. Plus dat ze het een mooie route vonden, nou dan kan toch die vrijdagmiddag niet
meer stuk!!! 38 km gefietst en daarna nog gezellig in het clubhuis thee/wijn gedronken.
Gerry en Janny
Voor de korte route waren er een half uurtje later nog 3 recreanten naar het clubhuis gekomen. Deze besloten, gezien het slechte weer (regen, onweer enz.) om niet te gaan fietsen.
Vrijdagmiddag 24 juni We zijn met 19 recreanten voor de lange route van het clubhuis
vertrokken. Het was 10 minuten later dan gebruikelijk vanwege de regen. De tocht ging
door Houten Noordoost via het Nieuwwulvense bos naar Lunetten. Langs de Waterlinieweg
en achter stadion Nieuw Galgenwaard naar de Weg tot de Wetenschap. We komen uit bij de
Uithof en fietsen langs de Botanische tuinen naar Restaurant De Witte Zwaan in De Bilt voor
de pauze. De eerste 15 kilometers zitten erop. Daarna gaan we onze tocht vervolgen naar
de Hooge Kampse Plas en komen uit op de Groenekanseweg. Opnieuw fietsen we richting
De Bilt. We nemen de 1e en 2e Brandenburgerweg, de Leyenseweg naar de Soestdijkseweg-Zuid. Oversteken. Gelukkig staan er stoplichten bij deze erg drukke straat. Vervolgens
nemen we de Boslaan en fietsen richting het Panbos. We zien dat er veel bomen zijn verdwenen. Via Bosch en Duin, en pauze, woonwijk Vollenhove naar de Utrechtseweg in Zeist.
Ook zeer druk met stoplichten. We fietsen terug via de Schoteldoeksesteeg, Tolakkerlaan
naar Rhijnauwen Hier ons laatste rustpunt. We vervolgen onze weg via restaurant Vroeg,
de Marsdijk, opnieuw het Nieuw Wulvensebos en de Binnenweg naar het clubhuis. Gelukkig
heeft het de hele middag niet geregend. We komen aan om 16.45 uur. Onze kilometerteller
staat op ruim 41 kilometers. Allen dank voor de gezelligheid. Janny en Riek.
We waren met 16 recreanten voor de korte route. Herman en Alie reden voor. Het weer
was goed, beter dan die week ervoor, toen er maar 3 recreanten gekomen waren i.v.m.
de regen. Fijn gefietst de sfeer was uitstekend en we gingen naar De Bilt waar we op het
terras van de Biltse Hoek wat gedronken hebben. Daarna weer op de fiets en toen we bij
het clubhuis waren was Joop van Wijngaarden tot onze grote schrik zijn portemonnee kwijt.
Er werd gelijk gebeld, maar toen was er nog niets gevonden. Tot Joops grote verbazing was
hij gevonden toen hij thuis kwam en had zijn dochter hem inmiddels opgehaald. Er zijn toch
ook nog eerlijke mensen in de maatschappij! Joop was dus heel blij!
Zondagochtend, 26 juni Deze zondag zijn er niet zoveel recreanten aanwezig, maar 9,
die toch wel even willen fietsen ondanks de voorspelling dat er misschien regen en onweer
kon komen. Dus toch op pad en rustig op weg naar Schalkwijk, dat ging goed met de wind
half in de rug. Over het spoor de Tetwijkseweg op. Ook dat ging prima tot we bij de afslag
naar de Achterdijk kwamen, daar begonnen de eerste druppels te vallen en iedereen trok
de regenkleding aan en even gewacht tot het weer zo goed als droog werd. Verder gefietst
met meer wind tegen, niet echt fijn maar stoer als we zijn onze tocht vervolgd. Op naar de
koffie op het fort Werk aan de Korte Uitweg waar we zeer warm werden ontvangen. Velen
namen koffie met wat lekkers wat door de helpers zelf was gebakken. Zij zijn van Reinaerde
en werken samen met enkele begeleiders. Na een gezellige pauze weer verder via de Waalseweg en de Linielanding via het nieuwe fietspad richting het Amsterdam Rijnkanaal. Heerlijk rustig langs het kanaal ging het weer even mis maar niet lang. Via de Plofsluis, over de
nieuwe brug over het kanaal, heerlijk die afrit je gaat vanzelf. Langs het kanaal weer naar
de Heemsteedseweg zo naar het clubhuis waar we maar met 5 personen toch nog even wat
Wielertoerclub Houten ’80
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gedronken hebben en toen weer naar huis. Ondanks het vervelende weer toch tevreden.
Alleen jammer van zo weinig deelnemers!!! Riet
Vrijdagmiddag 1 juli Vrijdagmiddag 1 juli hebben wij de lange route gefietst met 17 fanatieke fietsers. In totaal hebben wij zo’n kleine 40 kilometer gereden. De route ging richting
Werkhoven, door de tunnel richting Odijk en van daaruit naar Zeist. We wilden eerst door
het bos naar Austerlitz maar het pad was zo glibberig door de vele regen dat wij een andere
route hebben gekozen. In Austerlitz hebben wij onze stop gemaakt bij ‘t Plein. Vandaar uit
gereden richting Driebergen via een pas opgeknapt
pad met grind. Dat was wel eng rijden maar dat is
allemaal goed gegaan. Na het KNVB sportcentrum
het bos in gedoken en daar een behoorlijke plensbui
gehad. Snel regenkleding aan en weer doorfietsen.
Nog even geschuild onder het viaduct in Driebergen.
Vanuit Driebergen richting Zeist en Odijk naar het
clubhuis gefietst waar een kop thee of wijn op ons
stond te wachten . Lidy en Loes
Op 1 Juli zijn Joop en Herman met 13 personen voor de korte route op weg gegaan naar
Nieuwegein. Rustig gaan fietsen door Houten naar het Amsterdams Rijnkanaal en over
de brug bij de plofsluis. Daarna de richting van City Plaza voor de koffie en met het weer
ging wel. Toch gezellig op het terras kunnen zitten. Na een ruime pauze zijn we weer terug
gegaan over de Herenstraat om dan naar het kanaal terug te fietsen naar ons clubhuis.
Met ruim 25 km. een mooie rit met als afsluiting iets drinken in het clubhuis. Dank je wel
Herman en Joop
Vrijdagmiddag 8 juli
De laatste dag van de fietsdriedaagse (zie apart verslag). De deelnemers daaraan zijn om
10.00 uur vertrokken. Voor de korte rit ’s middags zijn nog 18 recreanten gekomen. Er is
wel een dreigende regenlucht, maar we vertrekken toch. Langs het Amsterdam Rijnkanaal
begint het fors te regenen, ook de wind neemt behoorlijk toe. Riet en Elly besluiten daarom
niet verder richting ‘t Goy te gaan, maar korter af te buigen richting Werkhoven. Daar
wordt de pauze gehouden bij Fruitbedrijf Oskam. Hier staat voor alle deelnemers een bakje
kersen klaar. Ook wordt er koffie en thee geschonken. Na een gezellige pauze (en uiteraard
de aanschaf van de nodige kersen voor thuis) is het inmiddels opgeklaard en kunnen we
droog verder fietsen. We maken nog een extra rondje en in het clubhuis hebben we nog een
gezellige “nazit”met een hapje en een drankje. Ook de deelnemers aan de dagtocht sluiten
hierbij aan.
Vrijdagmiddag 15 juli We vertrokken met 22 deelnemers voor de lange route via de Binnenweg, Rietdijk, Beusichemseweg, waar we even een tussenstop hadden, naar de Lekdijk.
Daarna fietsten we over de Lekdijk ongeveer 13 km. en voor de koffie gingen we naar Haje.
Het concern Haje bestond in zijn geheel deze dag 30 jaar, daardoor werden we getrakteerd
op een kopje koffie voor € 0,30 en een groot stuk aardbeien gebak voor ook eveneens
€ 0,30, dit was een complete verrassing en iedereen liet zich dit goed smaken. We vervolgden onze fietstocht naar de Kanaaldijk Zuid. Plots misten we de helft van onze deelnemers
47

De Fietsende Vlinder

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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doordat er een kudde koeien op het fietspad was komen lopen. 112 Werd gebeld en de
eigenaar in kennis gesteld. Deze koeien kwamen onze kant op, een deelnemer stuurde de
kudde de andere richting in. Even daarna sloten de achtergebleven deelnemers weer aan
en gingen we weer verder over de fietsbrug, Heemsteedseweg, Koppeldijk, Waijensedijk,
Fortweg door het Houtense bos, De Gilde en we waren tegen half vijf in ons clubhuis. Groet
Gerry en Lidy
Voor de korte route zijn 18 deelnemers aanwezig. Met Riet en Elly als voorrijders gaan we
richting Cothen, via ’t Goy en de Trechtweg. We willen naar de Forellenvijver, maar kunnen
van die kant de ingang naar de betreffende boomgaard niet vinden. Daarom iets verder
doorgefietst en via de rand van Wijk weer langs de Provinciale weg terug naar Cothen. Bij
de Forellenvijver drinken we binnen een drankje (het is buiten iets te fris) en kopen nog
fruit, vis enz. Via Cothen en Werkhoven terug naar Houten.
Vrijdagmiddag 22 juli Op vrijdag 22 juli was het heerlijk fietsweer. Wij hebben met de
lange route ongeveer 40 km. gefietst. Wij zijn naar ’t Goy gereden maar dan via de Tiendweg en Wickenburghseweg. Vanaf ’t Goy richting Cothen via de Tuurdijk en dan naar Wijk
bij Duurstede. Daar hebben wij gepauzeerd bij restaurant De Veldpoort. Vanaf Wijk bij
Duurstede gefietst over de Langbroekerdijk, Beverweertseweg, Oostromsdijkje en Rietdijk
weer terug naar het clubhuis. Het was een mooie rit en we waren met 22 fietsers. Na een
gezellig samenzijn weer met een fijn gevoel naar huis. Marijke en Loes
De korte route gaat o.l.v. Herman en Joop met 13 deelenemers via Nieuwegein, Galecop en
Papendorp, over de brug naar tennisvereniging PVDV in Leidsche Rijn. Daar heerlijk op het
terras wat gedronken. Weer even terug naar Papendorp en dan over de Blauwe brug weer
terug richting Kanaleneiland en richting Lunetten. Helaas is ’t Goylaan afgesloten, maar
we vinden onze weg door straatjes rechts links in te slaan en komen zo terecht in park
Lunetten. Over de snelweg richting Waayensedijk terug naar het clubhuis. Herman en Joop
bedankt. Elly
Vrijdagmiddag 29 juli Onze laatste vrijdagmiddag in juli. We verheugen ons op het
aansluitend etentje, georganiseerd door Elise
en Nelleke. Maar eerst fietsen! Gelukkig valt
het weer niet tegen, af en toe wat spetters,
maar geen echte bui. Elise en Nelleke blijven
in het clubhuis om salades enz. klaar te
maken in afwachting van de “frites auto”.
Driemaal is scheepsrecht.... 18 Recreanten reden de lange route van ongeveer 40
km via Bunnik, Zeist, Werkhoven.De route
was door Marijke in een vloek en een zucht
opgesteld via een haar bekende routeplanner.Met een stop bij de historische moestuin van
Bartimeus en dan weer verder. Of misschien toch andersom??? Maar….bij het voorrijden op
maandag 25juli leek de oorspronkelijke route toch wel erg kort, dus Cathy wist een mooiere
en langere terugweg.. Historische moestuin niet gevonden, want we kwamen via de DrieWielertoerclub Houten ’80
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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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bergseweg. Doorfietsen dus. Eerst nog een fikse regenbui, doorgebracht op het terras van
een bruin cafe. Toen de omweg eenmaal besloten was reden we via Maarn en de Maarnsbergweg via Werkhoven terug. 45 km is veel te lang en bovendien te veel klimmen dus…
Op 27 juli voor de 2e voorrijsessie weer via Bunnik etc en via Odijk terug. Uiteindelijk is de
route iets anders gereden, lekker weer, pauze bij Klein Zwitserland, een kleine vergissing bij
het oversteken van de Arnhemsebovenweg, te grote snelheid bij tegenwind op de terugweg,
kortom alles prima verlopen. Cathy en Andrea
De korte route vertrekt met 13 deelnemers met Joop en Johan als voorrijders. Eerst door
het Oude Dorp, over de Lobbendijk naar de Marsdijk.
Daar het Houtense Bos in en terug naar de Binnenweg. De Kruisboog weer voorbij en vervolgens over
de Rietdijk, Het Oostromsdijkje, de Tiendweg en de
Wickenburgseweg en over de Beusichemseweg naar
de Landwinkel aan de Beusichemseweg in ’t Goy.
Daar heerlijk buiten onder de luifel op ons gemak
wat gedronken (en zo
gewenst wat gekocht)
en via het Oude Goy
en langs het Kanaal
(met fors wind tegen) terug naar het clubhuis.
Dan lekker eten…. Bij terugkomst in het clubhuis stond de
frites kraam al klaar achter het clubhuis. Nelleke en Elise
ontvingen ons
hartelijk met
consumptiebonnen voor de
drankjes. Heerlijk met z’n allen
gegeten: frites
en naar keuze
frikadellen,
kroketten, kipkrokant en kaassoufflés van de
friteskraam en eigen gemaakte salades.Hoeveel
je maar wilde!
Als toetje krijgen we bovendien nog een heerlijk
ijsje uit de ijskar! Het was allemaal prima geregeld. Elise en Nelleke namens ons allemaal heel hartelijk bedankt! Elly
Zondagochtend 31 juli Deze laatste dag van de maand fietsen we met 18 recreanten o.l.v.
Herman en Riet naar Hoenderdaal in Driebergen. Om te beginnen is het weer lekker om
te fietsen. We gaan via ’t Goy, de Leemkolk, de Zuwedijk en de Langbroekerwetering naar
Driebergen voor onze drankjes. Als we weer op willen stappen zien we donkere luchten. We
trekken zekerheidshalve onze regenkleding aan, maar we hebben geluk: we fietsen langs
de buien en horen wel een onweersslag. In Odijk en Houten heeft het geregend, maar we
komen droog in het clubhuis aan! Het was weer een prima tocht. Herman en Riet bedankt!
Elly
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Verjaardagen
September
1 Anneke Poll
R
1 Dennis Odijk
T
3 Roelie van der Blij
R
3 Henk van der Kuil
T
4 Dirk Boomstra
T
4 Margriet van Esschoten R
4 Lieke Hassink-Franke T
5	Charlotte Bokhorst-Leferink
R
5 Tim van Walsem
T
6 Lex Goudswaard
T
9 Ad Nieuwenhuizen
T
10 Henny Hogerhorst
T
10 Arie Vergeer
T
11 Wim van Esschoten
T
15 Theo Vernooij
T
16 Bep Hardeveld - Goedh R
16 Roy van de Wetering
T
17 Guus Brueren
T
17 Henk van Leusden
T
18 Harry van Wijk
T
19 Peter Kramer
T
20 Tom Verkuijl
T

20 Frank Bolhuis
20 Marianne Versseput
20 Ine Vermeer
21 Gerrit Hardeveld
21 Henri Sturkenboom
22 Marijke Balder
22 Tanneke Brouwer Popkens
23 Laurens Gijsbers
23 Greet Diks - Bouwman
24 Jelleke de Vries
24 Rob Grift
24 Jos van der Bent
25 Ron Herman
26 Wim van der Schaft
27 Bart van der Burg
30 Marcel Diepstraten
Oktober

1
1
1
2
3

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

Willy Thijssen-van RietR
Edith van den Tempel T
Jan Goes
R
Michael Pullens
T
Ineke van Wijk
R

4 Ralph Bijlsma
12 Hendrik Jan Goris
12 Bruno van Veldhuizen
12 Brigitte van Barneveld
13 Fernand van Drenth
13 Erik Schermer
14 Frank van Ierland
15 Tim Sullivan
15 Ans van Oostrom
17 Bernadette Kok-van
Hinsbergen
17 Riek Beldman
17 Coen Maas
18 Nelleke Wallenburg
18	Jeanne van Buren Schuurman
21 Nicole Geurts
25 Hugo van Vliet
25 Cathy de Graaf
26 Jan van de Kraak
26 Pim Linschooten
30 Bep de Klein

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

Ledenmutaties tot 22 augustus 2016
Nieuw
• Willem Heuseveldt (toerlid)
• Wil Roos (recreant)
• Menno van Bohemen (toerlid, 3-3-1988)
• Cees Berger (recreant)
• Jeanet Jol (recreant, 24-7-1945)

•
•

Opgezegd
Erik Schermer (toerlid, 13-10-1972)
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Bernadette Kok- van Binsbergen (toerlid,
17-10-1969)
Cathy de Graaf (toerlid, 25-10-1969)
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