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Van de voorzitter
De nieuwjaarbijeenkomst: hét moment om samen terug te kijken op het afgelopen jaar,
vooruit te kijken naar het komende jaar en allerlei goede voornemens voor te nemen.
Als ik terug kijk op het afgelopen jaar dan zie ik een bloeiende vereniging. Er is door iedereen veel gefietst en samen gedaan. De vereniging is weer een beetje gegroeid. We zijn nu
met 353 leden, waarvan 275 toerleden en 78 recreanten. We zijn gemiddeld ook weer een
beetje ouder geworden. Niet een heel jaar ouder, maar wel een paar maanden. Het gemiddelde toerlid is bijna 53, de gemiddelde recreant bijna 76. We blijven namelijk allemaal zo
lang mogelijk actief en de instroom van jonge leden is niet zo groot als de uitstroom van
ouderen. Als je eenmaal binnen bent ontdek je hoe leuk het samen fietsen is en raak je er
aan verslaafd. Willen we als vereniging jonger worden dan is de kunst voor ons om jongeren te laten ontdekken hoe leuk deze club eigenlijk is. En dat is nog niet zo eenvoudig,
want voor de meeste van ons betekent dat dat je de vrienden en vriendinnen van je eigen
kinderen lid moet laten worden. Iets voor een goed voornemen?
Als ik terug kijk zie ik ook een vereniging waar veel handen het werk licht maken. Bijna 1
op de 3 leden doet wel iets binnen de vereniging. Als toerleider, rondbrenger van het clubblad, schoonmaakvrijwilliger. Vrijwilligers, die zijn het kloppend hart van de vereniging. En
met resultaat. De midweek van de recreanten is al bijna rond, het Sauerlandweekend van
vorig jaar krijgt een herkansing, nu zonder hagel. Er zijn al 33 inschrijvingen.
Vrijwilligers zijn de constante factor die het ons mogelijk maakt de vereniging te blijven die
we zijn. Maar binnen de vrijwilligers is er wel steeds verandering. Ik wil nu één verandering noemen: Ad en Thea. Zij hebben de afgelopen jaren ons gezicht naar buiten bepaald,
doordat zij de kleding van de toerleden hebben verzorgd. Ontwerp van de kleding, onderhandelingen met de producent en de sponsoren (wie komt waar op het shirt), de uitgifte.
Jaar in, jaar uit. In 2016 hebben zij aangegeven het stokje te willen overdragen. Op de
ledenvergadering zullen we Ad en Thea bedanken voor hun inzet. Maar het stokje overdragen heeft ook de praktische consequentie dat er nieuwe vrijwilligers nodig waren voor de
kledingcommissie. Dat is gelukt. Hanneke, Monika, Henk, Henk, René, en Jan nemen samen
het werk over. Dus als je het goede voornemen hebt om komend seizoen in het nieuw te
gaan fietsen, dan moet je voortaan bij hun aankloppen. De procedure staat binnenkort op
de website, waar je ook de allerlaatste aanbieding oude clubkleding kunt vinden.
Terug naar de goede voornemens. Die beginnen natuurlijk met plannen heldhaftige tochten in bergachtige streken. Of gewoon
die fiets nu echt van de haken afhalen en
weer ieder week ten minste één keer gaan
fietsen. En als je van plan was dit jaar
als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan is
daar ruimschoots gelegenheid toe. Zoals
ieder jaar kunnen recreanten en toerleden
nieuwe toerleiders gebruiken. Dé gelegenheid om jouw eigen favoriete routes
ook eens met andere leden te delen. En
met gebruik van Garmins en zo kun je ook
eenvoudig een route van een andere toerleider opnieuw gebruiken. Wil je iets meer
dan één rit organiseren, dan kan dat. Voor
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de jaarlijkse standplaatsweek in augustus heeft zich nog geen organisatiecomité gemeld.
Dus wil je je fietsroutes in je favoriete vakantiestreek aan andere leden laten zien, grijp
dan deze kans. Ook dicht bij huis is natuurlijk wat te doen. Voor het clubhuis zoeken we
zowel versterking van de beheercommissie (beheer en inkoop) als voor het zo handen-uitde-mouwen-schoonmaken (de grote en de kleine poets). Genoeg te doen dus.
Als laatste een huishoudelijke mededeling. De algemene ledenvergadering is woensdag 15
februari. Komt allen. Ik wil afsluiten met een toast op de goede voornemens en wens ons
allemaal een goed en veilig fietsjaar 2017.
De voorzitter

Van de toercommissie
We hopen dat 2017 aangenaam is begonnen. Op de nieuwjaarsreceptie hebben jullie vast al
plannen, ambities en dergelijke voor dit jaar uitgewisseld. Vooruitkijkend naar 2017 zijn we
blij dat de agenda alweer aardig gevuld begint
te raken. Storend gat in augustus blijft echter
de standplaatsweek, onze traditionele fietsweek in het hooggebergte. Als je hier ideeën
over hebt, bespreek ze met je clubgenoten en
laat ze dan weten aan de toercommissie! Ook
als je andere ideeën hebt, laat het ons dan
weten.
In november besprak de toercommissie samen
met negen A-rijders het voorbije seizoen en
wat we er aan gaan doen om het A-programma
steviger op de kaart te zetten. Op de website
lees je onder toercommissienieuws de afspraken die we maakten in deze constructieve bijeenkomst.
Het is mooi te zien dat het gravelbiken binnen onze club steeds populairder wordt. Naast de
zondag wordt er nu ook op woensdagmorgen gereden en soms met meer dan 10 deelnemers. Enkele leden hebben er zelfs een nieuwe (gravel)fiets voor aangeschaft en Michael
Baken heeft het aantal gravelroutes uitgebreid tot bijna 80.
De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar opgemaakt. Elders in dit
clubblad kun je het lezen bij de stukken voor de algemene ledenvergadering. In dat verslag
concluderen we dat het hebben van voldoende toerleiders voor de reguliere ritten topprioriteit is voor 2017. Het op orde hebben daarvan maakt ons gezamenlijke fietsplezier
optimaal. Help ons en je clubgenoten daarbij en meld je aan bij de toercommissie! Alle
toerleiders worden vervolgens uitgenodigd voor de jaarlijkse toerleidersavond op 15 maart
waarin de gang van zaken voor het nieuwe seizoen wordt besproken en ervaringen tussen
ervaren en onervaren toerleiders worden gedeeld. Inmiddels is Jan van Veldhuizen gestopt
als toercommissielid. Hij heeft vele jaren de A-rijders vertegenwoordigd. De toercommissie
hoopt binnen de A-gelederen snel een vervanger te vinden, zodat we op volle sterkte aan
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een nieuw seizoen kunnen beginnen. We bedanken Jan hartelijk voor zijn jarenlange inzet.
We hopen je op 15 februari te zien op de algemene ledenvergadering.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Jaarverslag toercommissie 2016
Begin 2016 bestond de toercommissie uit Frank van Ierland, Martijn Kamermans, Jeroen
Piket (voorzitter) en Jan van Veldhuizen. Tijdens de ALV in februari heeft Frank het voorzitterschap van Jeroen overgenomen en in april heeft Hennie Wilkes de plaats van Martijn
ingenomen als vertegenwoordiger van de C-rijders. Inmiddels heeft ook Jan aangegeven te
stoppen. Hij heeft vele jaren de A-rijders vertegenwoordigd. De eerste editie van het Sauerland-weekend, de Standplaats Bormio en de Teutotocht naar Geel in België. In het eendaagse segment was er o.a. het Rondje Mook – Xanten. De toercommissie hoopt binnen de
A-gelederen snel een vervanger te vinden, zodat we op volle sterkte aan een nieuw seizoen
kunnen beginnen.
De toercommissie heeft als taak het programma van toeractiviteiten op te stellen en te
coördineren, inclusief de toerleiding. Voorts houdt de toercommissie zich bezig met hoe we
fietsen, denk daarbij aan veiligheid, snelheid, structuur (A, B+, B, C). Het uitgangspunt
van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercommissie
schept de kaders, coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moet van alle
leden komen. Nieuwe initiatieven kunnen met de toercommissie besproken worden maar
ook het forum op de website is een prima plek om een idee te lanceren.
Op 2 maart zijn we met 32 toerleiders bijeen geweest voor de jaarlijkse toerleidersavond.
Hier bespraken we alles wat relevant is om er weer een mooi, gezellig, sportief en zo veilig
mogelijk seizoen voor WTC Houten ‘80 van te maken.
Vervolgens ging het seizoen van start. Met de gebruikelijke elementen als de openingsrit,
trainingsritten, koffieritten en (al dan niet verlengde) zondagritten. Daarnaast, als voorbeelden van activiteiten “van en voor alle leden”, was er de
Verder was er de lezing van diëtiste Ilona Pabis over voeding rondom sport en de interactieve GPS avond door Fridolin van der Lecq. Diverse activiteiten werden culinair opgeluisterd
door de keukenmeesters die de club rijk is, zoals de WTC-brunch en de Sluitings/BBQrit. De
Hemelvaartsrit werd ook dit jaar in retro-stijl verreden.
Ook dit jaar was WTC Houten wederom betrokken bij het evenement dat openstaat voor
heel Houten en daarbuiten: de 3 sterren NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek van WTC Houten samen met de serviceclubs uit Houten, ten bate van het Hospice Kromme Rijnstreek.
Voor de winter 2015-2016 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken, wegfietsen, hardlopen en spin-arrangementen. Na de succesvolle start van vorig jaar staat ook
deze winter het gravelbiken weer op het programma. Met de MTB, trekking fiets of hybride
rijden over verharde en half-verharde paden is technisch niet moeilijk en qua niveau zodanig dat iedereen mee kan doen. Meestal wordt er beschut gereden door bos en over hei dus
er is beperkt last van kou en wind.
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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Alle organisatoren en betrokkenen worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor hun initiatieven en inzet bij al deze zeer succesvolle evenementen en activiteiten.
Evaluatie
Over het programma van het voorbije seizoen zijn we heel tevreden. Terugkerend aandachtspunt blijft de samenstelling van de groepen. Rijden er teveel B-rijders in de C-groep,
of teveel A-rijders in de B(+)groep dan ontstaat er “snelheidsstress”. We blijven stimuleren
dat iedereen in zijn optimale groep fietst. Groepen die naast homogeen ook echt niet groter
mogen zijn dan 16 rijders. Dat is cruciaal voor het fietsplezier en de veiligheid.
Het A-rijden is met de betrokken rijders geëvalueerd. Het was een constructieve avond en
het verslag staat op de website onder Toercommissie nieuws. Eén van de conclusies is dat
de A-rijders op zondag weer om 8:30 uur gaan starten.
Het is een goede gewoonte geworden van toerleiders om hun route vooraf te publiceren.
Dat vergemakkelijkt het formeren van een tweede groep bij een grote opkomst. Want we
spraken af met niet meer dan 16 rijders per groep te vertrekken.
Terugkerend is de zorg van de toercommissie over het teruglopend aantal toerleiders. Het
hebben van voldoende toerleiders die een en ander in goede banen leiden blijft daarmee
topprioriteit.
Dank voor alle initiatieven en ondersteuning, indachtig ons principe “voor en door alle
leden”! Blijf ons vooral ook jouw gedachten over het voorbije seizoen en suggesties voor
volgend jaar laten horen.
De toercommissie: Frank van Ierland (voorzitter), Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Jaarverslag secretariaat 2016
2016 was een rustig jaar voor de club. Het begon nog met een heftige discussie over het
al dan niet “delen” van het clubhuis met de Houtense Skate- en SchaatsVereniging (HSSV)
maar al spoedig ebde de commotie weg. Skaters skaten alleen met mooi weer en rijden
op kunststofwielen, waardoor de vervuiling en beschadiging nihil zijn. De voorzitters van
WTC en HSSV zijn de samenwerkingsovereenkomst langsgelopen en hebben waar nodig
verfijningen aangebracht. De samenwoning van WTC en HSSV wordt door gemeentelijke
instanties geregeld geprezen.
Ledenadministratie
In 2016 zijn 37 nieuwe leden verwelkomd. 22 leden hebben opgezegd. Ongeveer de helft
van de mensen die zich aanmelden voor een “eerste rit” wordt daadwerkelijk lid.
Onderstaand een tabel met de gemiddelde leeftijd van de recreanten en toerleden over de
afgelopen 10 jaar. De gemiddelde leeftijd neemt per 2 jaar 1 jaar toe. Kennelijk bevalt het
fietsen zó goed dat weinig mensen opzeggen waardoor de instroom aan jongere leden, die
er werkelijk is, niet genoeg is om de gemiddelde leeftijd gelijk te houden.
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WTC leden
			
toerlid		
leeftijd		
recreant
leeftijd
leden
totaal
m
v
gemiddeld totaal
m
v gemiddeld
177
154
23
48
73
23
50
70
2007 250
185
166
19
49
74
21
53
70
2008 259
2009 273
201
181
20
49
72
23
49
72
2010 293
218
193
25
49
75
22
53
73
232				 72			
2011 304
2012 300
228				 72			
2013 307
239				 68			
2014 329
259				 70			
2015 338
262				 76			
2016 359
280
251
29
52
79
17
62
76
Voor wie van statistieken houdt een aantal gegevens:
2014
2015
Totaal Aantal Actieve leden
329
340
259
263
Aantal Toer leden
Aantal Recreant leden
70
77
247
253
Aantal Mannelijke leden
Aantal Vrouwelijke leden
82
87
Aantal Mannelijke Toerleden
230
236
29
27
Aantal Vrouwelijke Toerleden
Aantal Mannelijke Recreantleden
17
17
60
Aantal Vrouwelijke Recreantleden 60
Jongste Man		
21
27
Jongste Vrouw		
Oudste Man		
92
Oudste Vrouw		
88

Bestuur
Samenstelling bestuur WTC Houten ’80 in 2016
• Voorzitter				• Vicevoorzitter / bestuurslid recreanten
• Penningmeester			
• Secretaris				• Bestuurslid Toercommissie		
• Bestuurslid Algemene Zaken		
• Bestuurslid recreanten (ondersteuning)
-

1016
362
282
80
268
94
251
31
17
63
22
26
93
89

Kees Keuzenkamp
Elly Kemper
Jos Bekker
Erik Beek
Frank van Ierland
Jan Berlang
Riet van Bijlevelt

In 2016 zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden. De voorzitter of een vervanger hebben 4
maal de bijeenkomsten van het Sportplatform Houten bijgewoond. De voorzitter is 2 maal
bij een regio bijeenkomst van de NTFU geweest.
Beheer: Zie jaarverslag
Toercommissie: Zie jaarverslag
Recreantencommissie: Zie jaarverslag
9

De Fietsende Vlinder

Feestcommissie: De feestcommissie zorgde voor een heerlijke boerenkoolmaaltijd bij de
sluitingsrit van het winterseizoen. Zij verzorgde een brunch bij de Hemelvaartrit. Bij de
slotrit werd een barbecue gegeven.
Erik Beek, secretaris, januari 2017

Jaarverslag recreanten 2016
Eind 2016 telde de afdeling Recreanten 79 leden. In de loop van het seizoen zijn er diverse
nieuwe leden bijgekomen. Eind dit jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van
6 recreanten die i.v.m. hun gezondheid aan het eind van dit jaar hun lidmaatschap hebben beëindigd. In totaal hebben 7 recreanten dit jaar niet kunnen mee fietsen i.v.m. hun
gezondheid.
In januari en februari hielden we – zoals gebruikelijk – onze wintervergaderingen ter
voorbereiding op het nieuwe fietsseizoen. In deze vergaderingen werden de details voor de
midweek verder afgesproken. Daarnaast werd het programma voor het nieuwe fietsseizoen
vastgesteld. Na de januari-vergadering hebben wij wafels gebakken in het clubhuis.
Ook werd tijdens deze maanden door een kleine groep recreanten iedere vrijdag gefietst.
De starttijd was aangepast aan het winterseizoen.
Op 4 maart zou ons officiële fietsseizoen starten,maar dit viel in het water (regen)..
De start werd uitgesteld tot 11 maart toen 38 recreanten aanwezig waren voor de eerste
30 km rit (13) en 40 km rit (25). Gedurende het hele fietsseizoen hadden we weer diverse
enthousiaste voorrijders.
Er werden in totaal 48 ritten gefietst (van de geplande 49). Hiervan waren er 35 op vrijdag
(inclusief dagtochten), 6 op zondag en 7 op andere dagen, zoals Koningsrit, midweek, senioren driedaagse, Ride Hospice. Het hoogste aantal deelnemers was 42.
Ook dit jaar werd er weer 1 x per maand op zondagochtend gefietst. De deelname hieraan
was ongeveer gelijk aan vorig jaar (t.w. gemiddeld 14).
Gemiddeld fietsten er 30 recreanten mee per keer (verdeeld over 2 groepen), ongeveer
gelijk aan vorig jaar.
Het was een prima fietsseizoen, met over het algemeen goed fietsweer.
Van 23 t/m 26 mei waren we met 22 recreanten (iets meer dan vorig jaar) een midweek in
bungalowpark De Schatberg in Sevenum. Het was een zeer goed verzorgd en geslaagd.
De recreantendriedaagse vond plaats op 4, 6 en 8 juli. Gemiddeld hebben 17 recreanten
mee gefietst. Op de laatste dag fietsten nog 18 recreanten een middagrit. Deze driedaagse werd afgesloten in het clubhuis met een gezellig hapje en drankje. In plaats van
de jaarlijkse recreantenbarbecue na het fietsen hadden Elise en Nelleke op 29 juli gezorgd
voor een Patatkraam achter het clubhuis, met patat en allerlei “snacks” en een lekker ijsje
toe. Zelf hadden zij heerlijke salades hierbij klaargemaakt. Het was een bijzonder gezellig
etentje.
Op vrijdag 14 oktober was de laatste dagrit van het seizoen (met 18 deelnemers) waarbij – zoals gebruikelijk - onderweg een “pannenkoekenlunch” werd gebruikt. Deze keer bij
Wielertoerclub Houten ’80
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Het Jagershuis in Zeist. Bij de korte middagrit werden de “pannenkoeken” gegeten aan het
einde van de rit bij Tante Truus in Houten. Daarbij waren 20 recreanten aanwezig.
Op vrijdag 28 oktober vond de laatste fietsrit van het seizoen plaats. Totaal 31 recreanten,
waarvan 22 de lange en 9 een korte route fietsten. Aansluitend was er een gezellige nazit,
waarbij ook een aantal recreanten aanschoof dat niet kon meefietsen.
Een klein groepje fietst ook de wintermaanden door op vrijdag. Start om 11.00 uur.
In november en december hielden we onze gebruikelijke winterbijeenkomsten.
Aansluitend aan onze vergadering van 11 november (48 aanwezigen) was ons afsluitend
diner geregeld in Tapas Restaurant De Eng in ‘t Goy door Elise en Nelleke. Er waren 37 deelnemers en het was uitstekend verzorgd en heel gezellig.
Aansluitend aan onze vergadering van 16 december sloten wij het jaar af met een “aangeklede kerstborrel” opnieuw geregeld door Elise en Nelleke!
Op 11 oktober had de Gemeente weer een presentatie geregeld in ons clubhuis over het
gebruik van E-Bikes. Aansluitend kon men buiten E-bikes uitproberen .
In de laatste maanden van het jaar vonden door de huidige bestuursleden van de recreanten diverse gesprekken plaats met de recreanten die het bestuur bij de ALV in februari 2017
overnemen, om de werkzaamheden zo soepel mogelijk over te dragen.
Iedereen die het afgelopen jaar weer heeft bijgedragen aan het welslagen van dit seizoen:
hartelijk bedankt!
namens de recreantencommissie
Riet van Bijlevelt en Elly Kemper

Jaarverslag beheer
Schoonmaak en onderhoud
De commissie beheer heeft gezorgd voor regelmatige schoonmaak van het clubhuis door
recreanten en toerleden. In zomerseizoen wordt het clubhuis wekelijks schoongemaakt,
afwisselend door recreanten en toerleden. Twee keer per jaar is er grote schoonmaak, vast
in te plannen in het weekend van de wisseling van zomer- en wintertijd. Dit jaar hebben
voor het eerst ook de toerleden buiten beheer meegedraaid in een schoonmaakrooster.
Vrijwilligers zijn aangezocht op de ALV.
De buitenboel is geschilderd in opdracht van de gemeente en verrotte kozijnen op de
bovenverdieping zijn opgeknapt. De gevelbekleding, met name aan de oostzijde, is aangetast door groene alg. Reiniging is in het voorjaar hard nodig en is de verantwoordelijkheid
van de club.
Zolder en werkkasten zijn opnieuw ingedeeld en de zolder is grondig geschoond van alle
overtollige spullen en archieven. Regelmatig wordt goedbedoeld kringloopmateriaal op de
zolder neergezet door leden, die dan weer verwijderd moeten worden door beheer. Overleg
vooraf is beter.
De grote tafels zijn voorzien van wielen waardoor de tafels gemakkelijker verplaatst kunnen
worden. Er zijn nieuwe raamposters voor WTC en HSSV opgehangen.
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Wijn proef avonden
Locatie: Unieke Wijnkelder van Dort
Tijd: 19/19.30 - 22.30 uur

donderdag 16 Februari: Proef Spanje/portugal
vrijdag 10 maart: proef Spanje/portugal
donderdag 13 april: proef italië
Donderdag 18 mei: proef mediterraans
Vrijdag 16 juni: proef Duitsland/Oostenrijk
Donderdag 6 juli: proef Spanje

Wel even aanmelden via de site:

www.vandort-wijnspecialist.nl
1500366
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Inkoop
De inkoop is vereenvoudigd door het bezit van extra pinpassen voor rechtstreekse betaling
van de spullen. Het standaardpakket is ongewijzigd. Er zijn luxueuze bieren opgenomen
in het assortiment, tegen meerprijs. We streven naar een beperkt aantal leveranciers voor
inkoop, om de belasting op beheer zo laag mogelijk te houden.
Kleding
Ad en Thea Nieuwenhuizen stoppen met het beheer en de uitgifte van clubkleding. De
kleding wordt voortaan opgeslagen in het clubhuis. Beheer heeft gezorgd voor vier kasten
op de eerste verdieping waarvan één voor HSSV. Er is een “commissie” gevormd om uitgifte
over te nemen. Contactpersoon voor deze commissie in bestuur is Jan Berlang.
Geluid
De muziekinstallatie is vervangen door een betere van Bert Scheepbouwer. Voor stemversterking is nieuwe draagbare microfoon en versterker aangeschaft.
Algemeen
Leden van de commissie beheer zijn John Schreurs, Gerda Vernooij, Herman van Rooijen en
Ton Mulders (coördinatie). Er is een goed werkende, spontaan ontstane taakverdeling in de
groep, zonder vergaderingen. Contactpersoon voor beheer in het bestuur is Kees Keuzekamp.
Voor het komend jaar is er behoefte aan een extra lid voor de commissie beheer voor
coördinatie schoonmaak en invallen inkoop. Als de groep groter wordt is het goed taken
en verantwoordelijkheden van Beheer vast te leggen en duidelijk te maken voor de clubleden. Aan het gebruiken van de website voor agendabeheer clubhuis, roosterplanning voor
schoonmaak en informatiekanaal tussen leden en beheer wordt in overleg met de webmaster gewerkt. Er is behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor het komende seizoen bij toerleden
voor de Grote en Kleine Poets van het clubhuis. We putten steeds uit de inzet van dezelfde
groep clubleden; de club is breder.

Naar het Sauerland
In 2017 is het WTC-weekend voor toerleden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni.
Bestemming is voor het tweede jaar op rij Sauerland in Duitsland (op ongeveer 3½ uur en
320 kilometer rijden vanaf Houten).
Accommodatie
Onze uitvalsbasis is ook in 2017 weer Hotel Edelweiss in Willingen Upland. De WTC-ers
die dit jaar hebben deelgenomen kennen de kwaliteiten van het hotel: gastvrij, uitstekend
verzorgd, schoon en ingesteld op sporters. Klik voor nadere informatie op Hotel Edelweiss
en klik hier voor reviews.
http://www.wtchouten.nl/images/Pietfoto/WTCSauer01.jpg
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Ook op sterkte leverbaar
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Hotel Edelweiss biedt ons comfortabele 2- en 3-persoonskamers. Alle matrassen zijn
bestemd voor één persoon en er is een beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar.
Verder zijn een groot gazon, een whirlpool, 2 sauna’s en een infraroodcabine (zonder meerkosten) beschikbaar. Onze fietsen kunnen veilig in een ruime, afsluitbare garage worden
gestald. Er zijn voldoende en gratis parkeerplaatsen bij het hotel.
Programma en routes
De etappes zijn weer ingevuld op de vertrouwde en beproefde WTC-manier: inrijden op vrijdag, uitrijden op zondag en op zaterdag een lange Koninginne-koers. We rijden in verschillende groepen met zoveel mogelijk gelijkwaardige fietsers (B+, B, C en C-terras).
http://www.wtchouten.nl/images/Pietfoto/WTCSauer08.jpg

Omdat we in 2016 door de weeromstandigheden de geplande routes niet (helemaal)
hebben gefietst, zullen deze in 2017 vrijwel ongewijzigd zijn. Toerleiders zullen de routes
komend voorjaar nog eens gaan verkennen.
Kosten
De prijs is € 140,00.
Voor dat bedrag krijg je:
- 2x overnachting o.b.v. indeling in een 2- of 3-persoonskamer
- 2x uitgebreid ontbijtbuffet
- 2x 3-gangen avonddiner met saladebuffet
- bij aankomst op vrijdag: gevulde soep met Wurst und Brot en alcoholvrije drank
Zoals gebruikelijk bij WTC-excursies als deze worden de verschuldigde brandstofkosten
berekend volgens de reiskostenverdeling, die binnen de club is afgesproken en op de website is gepubliceerd (onder Toerleden). Over het precieze bedrag krijgen de deelnemers te
zijner tijd bericht. Eventueel maken we gebruik van onze eigen fietsaanhanger.
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

Wielertoerclub Houten ’80
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Inschrijving
We hebben bij het hotel voor maximaal 70 personen gereserveerd. En ‘wer zuerst kommt,
mahlt zuerst!’. Daarbij is belangrijk om te weten dat je inschrijving pas geldig is als de betaling is ontvangen en dat de volgorde van betaling bepalend is.
We zijn met het hotel overeengekomen dat annulering tot 1 mei 2016 mogelijk is. Houd er
dus rekening mee dat je het inschrijvingsgeld niet gerestitueerd krijgt bij annulering na die
datum.
De inschrijving vindt plaats op de website onder ‘Inschrijving ritten’. Als je een voorkeur
hebt voor een bepaalde kamer- of reisgenoot, vermeld die dan ook bij je inschrijving op
de website of meld het aan een van ons. We zullen zoveel mogelijk proberen rekening te
houden met die voorkeuren, maar garanties kunnen we uiteraard niet geven. Wij houden
graag zelf het overzicht, dus neem niet zelf contact op met het hotel als je iets geregeld wil
hebben.
Betaling vindt plaats door overmaking van € 140,00 op NL59 INGB 0005203978 ten name
van H.M.H. de Koning o.v.v. WTC Sauerland 2017.
Wij hopen ook voor 2017 weer op veel enthousiaste aanmeldingen!
Hanneke Wttewaall, Leon van Iersel en Bert de Koning
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In memoriam Chris Smith
Verdrietig delen wij u mee dat onverwacht op 12 december j.l.
op 90-jarige leeftijd is overleden ons trouwe en gewaardeerde lid
Chris Smith.
Chris was sinds 1 juni 1988 lid van de recreanten. Vanaf het begin
was hij actief betrokken bij onze club. Samen met Roelie v.d. Blij
organiseerde hij naast fiets-activiteiten voor de recreanten ook
andere evenementen zoals de midweek, dagtochten e.d. Nadat hij
in 2002 deze werkzaamheden overdroeg aan andere recreanten
(of: aan Riet en Elly?) bleef hij trouw meefietsen met de vrijdagritten en andere evenementen. Hij was ook een liefhebber van
onze vergaderingen en enthousiast over onze gezellige etentjes.
Enige jaren geleden had hij een lichamelijke terugslag, waardoor
hij tijdelijk niet meer kon meefietsen. Nadat hij daarvan was hersteld, kwam hij weer trouw op de vrijdagen fietsen.
Op vrijdag 26 augustus kwam hij ten val bij de vrijdagmiddagrit. Helaas brak hij daarbij
zijn heup, waarna hij met de ziekenauto naar het ziekenhuis werd gebracht. Na operatie
en revalidatie was hij weer thuis. Hij was weer helemaal gefocust op het fietsseizoen dat in
maart zou starten.
Jammergenoeg brak hij daar thuis zijn andere heup door een verkeerde stap. Ook deze
heup werd vervangen en opnieuw kwam hij voor revalidatie in het Haltna Huis, Hier is hij
zeer onverwacht is overleden.
Wij verliezen in hem een actief en gezellig lid van onze recreanten en zullen aan hem blijven
denken.
Namens de recreanten Riet van Bijlevelt en Elly Kemper

Recreanten
Inleiding
Het is alweer 2017! We beginnen aan een nieuw (fiets)jaar. We kunnen terug kijken op een
goed fietsjaar. Veel recreanten hebben bijgedragen aan het slagen van onze fietsritten en
andere activiteiten. Nelleke en Elise konden niet altijd mee fietsen, maar hebben voor ons
diverse heel gezellige etentjes verzorgd. Allemaal hartelijk dank.
In februari gaan wij het bestuur van de recreanten overdragen. Dat zal voor ons – na zoveel
jaar – wennen zijn, maar wij hebben vertrouwen in onze opvolgers. Zij zijn zich al enthousiast aan het inwerken. Allemaal een heel goed en gezond 2017!
Riet en Elly
Fietsactiviteiten in de winter
Vrijdagmiddag 28 oktober, alweer de laatste rit van het seizoen, ook vandaag mogen we
niet klagen, hoewel de zon het een beetje af laat weten is het een mooie, milde herfstdag,
heel even een beetje stuifregen, maar het mag geen naam hebben.

Wielertoerclub Houten ’80
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Met 12 man vertrekken we – voor
de korte route - via de Molen,
Wim en Willy fietsen voor. Door
het imkerspark, langs de Plus
naar de Utrechtseweg, even langs
de volkstuintjes, dan de gevangenis en over de brug rechtdoor,
rechtsaf langs het gebouw van
Rijkswaterstaat. Daarna nemen
we aan het kanaal even een
pauze. Vervolgen onze weg over
de Kanaalboulevard, en bij de
brug gaan we richting de Meern,
fietsen langs de Leidse Rijn, via de Woerdlaan en komen op ons koffieadres in Castellum
voor een lekker bakkie.
Terug, via het Groene Dijkje, aan het eind slaan we linksaf, en zien weldra een nieuwe brug
in aanbouw over het kanaal. Door naar Oog in Al, voor de Muntbrug rechts, Kanaalweg,
houden pauze bij Mobach in de tuin, en dan hebben we al heel veel woonboten gezien, via
de Goylaan naar winkelcentrum Lunettenen , voor het station dan weer rechts, en via Oud
Wulven, Lobbendijk komen wij weer op Houten aan met 30 km op de teller. De lange groep
is ons net even voor ( tja, de brug stond open) en er staat een hapje en drankje voor ons
klaar. `t was weer aangenaam verpozen, en mooie route. Groetjes Willy Meijer
Met 22 personen vertrekken wij voor de laatste lange middagtocht van dit seizoen naar
Doorn. Een mooie herfstrit door de bossen van Driebergen, bij de eerste stop maakte Lidy
deze foto.
Onderweg naar Doorn genietend van de mooie herfstkleuren en de kleine schilderijtjes op
de oude boomtakken en stronken waar het mooie groene mos op groeit met paddenstoeltjes en kleine witte bloementjes en varens en de bomen met hun herfstkleuren zo mooi
om te zien wat is de natuur in dit jaargetijde toch ontzettend mooi. De fietsmaatjes achter
ons hoorden we niet, ik denk dat ze net zo genoten als ik. Na ± 18km kwamen wij bij de
Notabele waar ze de tafels en stoelen al voor ons op een rijtje hadden gezet, wij waren
welkom. Daarna via de Achterweg door het bos van landgoed Moersbergen naar de Gooijerdijk, ondertussen was het gaan miezeren dat was jammer. In het clubhuis hadden wij de
gezellige nazit met een drankje en een hapje. Wat hebben wij het toch fijn met elkaar.
Gerry & ik werden weer bedankt voor de mooie tocht......wij doen het graag. Zo dat was 6
keer Mooi oh, nee nu 7. Een warme groet van Gerry en Janny
Vrijdagochtend 4 november: start winterritten
Vrijdag 4 november was onze eerste winterrit. We vertrokken om 11 uur vanaf het clubhuis
met 9 personen. We fietsten naar Driebergen onder een bewolkte hemel. Via Sterkenburg
en Werkhoven arriveerden we weer in Houten.
18 november regende het, dus we begonnen met koffie in het clubhuis. Daarna fietsten we
toch via Nieuwegein naar IJsselstein en terug naar Houten via de Nieuwegeinse skibaan.
Op 25 november waren we met 12 personen. De zon scheen, maar er was veel wind. We
gingen via Culemborg naar Beusichem. Daarna via de pont naar ‘t Goy naar Houten.
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2 december regende het een beetje. Na de koffie vertrokken we toch, maar omdat het bleef
motregenen, besloten we eerst te gaan lunchen in Houten. Daarna hebben we een rondje
gefietst in Schalkwijk en Tull en ‘ Waal.
Vrijdag 9 december fietsten we met 9 personen met een beetje motregen naar Wijk bij
Duurstede. Terug via Langbroek en ‘t Goy.
Vrijdag 23 december gingen we met 7 personen via Culemborg naar Beusichem. Via de
pont en ‘t Goy weer terug naar Houten. Het was zwaar bewolkt met later wat zon.
Onze laatste fietstocht van 2016 op 30 december was de mooiste en koudste deze winter.
De temperatuur was net onder het vriespunt en door de mist zat er veel rijp aan de bomen.
Erg mooi! I.v.m. de kou fietsten we naar Nieuwegein met 7 personen. Na de lunch scheen
de zon en maakten we nog een ommetje om in het clubhuis nog wat te drinken.
We fietsen vaak met een vast groepje fietsers, maar anderen zijn ook van harte welkom.
Kom een keer mee om te ervaren hoe gezellig het is. We vertrekken om 11 uur vanaf het
clubhuis. Lunchen onderweg en drinken nog iets in het clubhuis Groetjes Ineke van Wijk
Bijzondere Activiteiten
Grote najaarsschoonmaak
Zaterdagmorgen 29 oktober was het weer tijd voor de grote najaarsschoonmaak. Om 9.00
uur kwamen er weer een aantal enthousiaste mensen, zowel Recreanten als Toerleden, om
ons clubhuis weer eens grondig onder handen te nemen, na al die fietsritten van dit seizoen
Vele handen maken licht werk want om 11.00 uur was alles weer spic en span!
Met dank aan de schoonmaakploeg!
Cursus Keramiek
Via de zomerschool had Leny (Korving) voor het eerst een cursus keramiek gegeven en
daar was zoveel belangstelling voor dat later het idee vanuit de recreanten kwam om
nogmaals een cursus te organiseren voor diegene die alsnog zo’n mooi beeld wilde maken.
Wederom was de belangstelling groot en heeft Leny de twee groepen (op 8 en 15 november) met veel enthousiasme ons de kunst van het kleien bijgebracht. Een week later kwamen we het beeld glazuren
en daarna ging het de
oven in. Het resultaat was
verbluffend en iedereen
was verbaasd dat ze zoiets
moois hadden gemaakt.
Bovendien waren het hele
gezellige ochtenden met
dank aan de dames van de
catering. Leny, namens ons
allen heel hartelijk bedankt,
we hebben genoten en
een blijvende herinnering!
Sonja
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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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Activiteiten na wintervergaderingen
Zoals gebruikelijk hadden we onze wintervergaderingen iedere tweede
vrijdag van de maanden november en december ( zie apart verslag).
Aansluitend aan de vergaderingen waren er diverse activiteiten:
11 November na de vergadering in ons clubhuis met
aansluitend de bingo gingen
we voor een afsluitend etentje van dit fietsseizoen naar Tapas restaurant De
Eng in ‘t Goy. Sommigen gingen op de fiets, anderen met de auto. Bij binnenkomst werden verrassend muzikaal verwelkomt door Nelleke en Mieny
in gepaste kledij, bijzonder leuk. Zie de foto.
Iedereen zich de Tapas goed smaken, bovendien
was het een gezellig samen zijn. Groeten van Lidy
16 december onze 2e vergadering. Geweldig
bijzonder was de aankleding in Kerstsfeer. Tijdens
de vergadering was er koffie en thee met oliebollen als traktatie van leden die alsnog hun verjaardag vierden. Ook namen 2 aanwezige leden
afscheid van ons warme bad. Dit voornamelijk
door gezondheidsproblemen en hoge leeftijd. Zij
hadden er moeite mee!
De aankleding van de tafels met fijne kerststukjes, bijzonder mooi door Leny gemaakt,
heel sfeervol, zelfs de verlichting op batterij in een glaasje verzorgd door Nelleke en Elise.
De aangeklede borrel, ook verzorgd door Nelleke en Elise was voortreffelijk.
Als verrassing kwam zelfs St. Nicolaas nog even terug! om sommige leden nog even te
spreken. Het was een bijzondere warme middag! Groet: Lidy
Heel erg veel dank aan Nelleke en Elise, die zowel hebben gezorgd voor het regelen van de
Tapas maaltijd in ’t Goy als de “meer dan aangekleden kerstborrel” in het clubhus. En ook
voor het bezoek van Sinterklaas!
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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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Verslag vergaderingen recreanten 13 november
en 16 december 2016
Op 13 november waren ± 45 recreanten aanwezig en op 16 december waren dat er 56.
Jammer genoeg doet de microfoon het nog niet goed (dat is inmiddels geregeld).
In beide vergaderingen wordt getrakteerd door degenen die jarig zijn geweest of nog worden. Op 16 december: oliebollen.
1. Opening
Allereerst staan we stil bij het overlijden van Chris Smith (90 jaar), uiteindelijk was dit
nog zeer onverwacht. Na zijn val tijdens zijn laatste fietsrit (september) en zijn daarbij
opgelopen heupbreuk en zijn operatie en herstel in het Haltna Huis heeft hij eenmaal thuis
opnieuw zijn heup gebroken. Na de tweede operatie is hij tijdens zijn herstel in Haltna zeer
onverwacht overleden (zie apart in memoriam).
Helaas is een aantal leden verhinderd i.v.m. ziekte. Allen van harte beterschap.
Ook zijn we blij een aantal nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Zij worden voorgesteld.
Dit betreft Marianne Versseput, Tiny Kok, Ria Tangelder, dhr en mw Veenstra, en Jupke
Lestraten.
Een aantal trouwe leden heeft helaas het lidmaatschap moeten beëindigen i.v.m. hun
gezondheid, hieronder Nel Horn (32 jaar lid!), Bart van Wijngaarden (93 jaar), Cor Sturkenboom, Dicky Lagerweij, Herman van Bolderen
Met Arie van Prooijen gaat het goed. Hij viert Kerst en Nieuwjaar bij zijn dochter in Amerika. Foto’s gaan rond.
2. Uit bestuur
• Riet en Elly treden in de ALV van februari a.s. af. Marijke en Loes nemen het bestuur
namens de recreanten over (met ondersteuning van Leny). Ria en Gerry blijven hun
taken in de recreanten-commissie uitvoeren. Inmiddels hebben al enkele gesprekken
plaats gevonden om de werkzaamheden goed over te dragen. Uiteraard blijven Riet en
Elly beschikbaar voor assistentie.
• Clubblad: Tanneke heeft haar taak weer overgedragen aan Elly. Elly zal de copy voor de
eerstvolgende clubbladen verzorgen. Graag tekst + foto’s aan haar doormailen. Wel zijn
we dringend op zoek naar iemand die die taak kan/wil overnemen. Er is een handleiding beschikbaar en Elly kan helpen bij het inwerken. Andrea maakt – mede namens de
recreanten – deel uit van de mediacommissie.
• In het komend clubblad staan de jaarstukken (m.u.v. het financiële deel, dat apart
per mail wordt verzonden kort voor de vergadering en schriftelijk beschikbaar is op de
vergadering.)
• Jaarverslag recreanten: Elly leest dit voor. Dit wordt goedgekeurd.
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•

•

wijn voorrijders: degenen die vaker (ten minste 4x) hebben voorgefietst, alsmede
degenen die in een van de sub-commissies zitten ontvangen een fles wijn namens de
fietsclub.
fietskleding: Boven is een kast voor clubkleding beschikbaar. Riet, Marijke, Loes en Elly
kunnen over de sleutel beschikken. Dus als iemand een shirt wil kan dit aan hen worden
gevraagd. Kosten € 8 voor de huidige voorraad.

3. Lidmaatschapskaartje NTFU
Let op: De huidige pas blijft tot nader order geldig. Er worden voor 2017 geen nieuwe passen uitgegeven. Dus zuinig zijn op de huidige pas, mede ivm verzekering!
4. Website
Van nieuwe leden zijn nog geen profielfoto’s beschikbaar.
Gewerkt wordt aan de registratie van deelnemers aan de fietsritten per computer.
Alle leden kunnen via de website individuele mails versturen aan andere leden.
Een groepsmail kan alleen via het recreanten-bestuur.
Denk ook aan gebruik van het Forum voor het uitwisselen van ideeën of berichten.
5. Programma wintermaanden
Diverse werkzaamheden waarbij recreanten zich opgeven om te helpen:
• 15 december helpen bij het opzetten van de kerstboom en aanbrengen kerstversiering
Start 13.00 uur
• 7 januari 2017 helpen bij het klaarmaken van de hapjes voor de nieuwjaarsreceptie.
Start 13.00 uur
• 8 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie: van 15.00 tot 18.00 uur.
• 9 januari 2017: helpen bij het afbreken van de kerstboom en kerstversiering. Start
10.00 uur.
• 13 Januari en 10 februari: vergaderingen. Start 14.00 uur.
• Iedere vrijdag: een fietsrit, start 11.00 uur
6. Programma zomermaanden:
Gebruikelijke fietsritten vanaf vrijdag 3 maart. Dagtochten vanaf tweede vrijdag in mei.
Zondagochtend ritten: start 10.00 uur. Ook zijn dan de toerleden aanwezig.
12 maart: boerenkoolrit (aansluitend aan fietsrit boerenkool maaltijd in het clubhuis.
19 maart openingsrit
9 april: Mockingrit (of Gouwe Ouwe, genoemd naar oprichter van de fietsclub)
Iedere laatste zondag v.d. maand: vanaf mei t/m laatste zondag in augustus:
Op zondagochtend 17 september: fietsrit met aansluitend clubbarbecue
In de vergadering van februari wordt het nieuwe activiteitenoverzicht besproken en
definitief vastgesteld. Daarbij zullen ook de regels voor het fietsen in een groep nogeens
onder de aandacht worden gebracht.
7. Midweek
Inmiddels hebben zich 27 recreanten opgegeven. 26 Kunnen definitief mee. 1 Staat er op
de wachtlijst. Als er nog 2 of 3 bij komen, dan kunnen we een extra bungalow huren. Geef
je dus nog even aan Marijke op! Betaling aan Marijke op nieuw opgegeven bankrekening.
Vooruitbetaling € 50 nog in december. Wie wil kan vanaf Houten naar het Park fietsen (± 70
Wielertoerclub Houten ’80
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km). Bagage kan met enkele beschikbare auto’s worden meegegeven. Enkele weken voor
vertrek ontvangen jullie het definitieve programma.
8. Schoonmaakschema 2017
Gerda heeft concept gemaakt. Dit wordt verder door haar afgehandeld met de betrokken
recreanten en toerleden. De vergadering wordt afgesloten met de uitreiking van een bijzondere attentie aan recreanten die de meeste ritten hebben meegefietst. Dit betreffen nr. 1:
Lidy Middelweerd met 43 ritten (totaal 1800 km); gedeelde 2e plaats: Gerry Bijsterbosch en
Gerda Vernooij met 42 ritten (1750 km) en nr. 3 Ineke van Wijk met 43 ritten (1700 km)
Elly

Activiteitenoverzicht recreanten winter 2016/2017
11 november 2016
14.00 uur vergadering clubhuis, met aansluitend bingo.
		
	Daarna gezellig afsluitend etentje in Tapas restaurant De Eng in
’t Goy. (deelname opgeven bij Elise de Haan).
16 december 2016	14.00 uur vergadering clubhuis, met aansluitend eten in het
clubhuis
13 januar 2017		
14.00 uur vergadering clubhuis
10 februari 2017		14.00 uur vergadering clubhuis
Doorfietsen in de wintermaanden
In de wintermaanden gaan we gewoon door met fietsen. We vertrekken elke vrijdag om 11
uur bij het hek van ons clubhuis. We nemen ergens een lunch onderweg en fietsen ongeveer 40 km. Wie dit leuk vindt fietst mee, je hoeft je niet op te geven. Behalve tijdens de
winterbijeenkomsten op 11-11 en 16-12 en als het regent. Willeke Stolk
Nieuw fietsseizoen
3 maart 2017		
			

12.45 uur start eerste rit lange route
13.00 uur start eerste rit korte route
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Vishandel
Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
Donderdag

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

9.00 – 14.00
9.00 – 14.00

Houten Zuid
Woensdag
9.00 – 18.00

Wielertoerclub Houten ’80
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00
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Strandfietsen op zondag 5 maart
Bij de jaarlijkse hoogmis van het strandracen, Egmond-Pier-Egmond op zaterdag 7 januari, waren weer een aantal WTC-ers van de partij. Het was royaal de moeite waard met de
bekende “volle bak ambiance”, 3.700 deelnemers en een prima organisatie. Wind, mist,
zand en gezelligheid, alles was aanwezig.

Wij zijn in Nederland maar verwend met zo’n kust. Het is jullie vast niet ontgaan dat een
aantal WTC-ers hier regelmatig van geniet. Ik noem Harry van Wijk, John van Beek, Geurt
Breukink, Marcel Embrechts, Rob Grift, Marcel van Echtelt en ondergetekende. Het wordt
tijd dat we dat weer eens een keer wat breder trekken.
Het idee is om met mountainbikers, gravelbikers en andere
geïnteresseerden op zondagmorgen 5 maart een strandrit
van ca. 40 km te maken, in
sociaal tempo, vanaf Langevelderslag. Dat ligt bij Noordwijkerhout, ca. 1 uur rijden vanaf
Houten.
Je kunt je interesse aangeven via de inschrijflijst op de
website. Op de website zullen
we ook de precieze details
bekendmaken. We vertrekken
vanaf het clubhuis, maar ga
Wielertoerclub Houten ’80

32

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

Wijnkoperij Vinabc - Het Wed 79 te Houten
www.vinabc.nl
info@vinabc.nl
Facebook.com/VinabcHouten
Tel: 030-6369236 / 06-23342311
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uit van een start bij Langevelderslag om 11:00 uur, dan lijken de omstandigheden prima.
Qua getij dan, over het weer valt nog niets te zeggen.
Over het benodigde materiaal kun je heerlijk discussiëren. Maar het enige echt belangrijke
is je bandenkeuze. Idealiter leg je zo breed mogelijke banden op je fiets met zo weinig
mogelijk profiel. Dus, als je bijvoorbeeld op Marktplaats een setje gebruikte Schwalbe Big
Apple/Big One/Super Moto, Vittoria/Geax Tattoo of Continental Speed King tegenkomt, dan
is dat de moeite waard, bij voorkeur minimaal 2,25 inch breed.
Wees niet bang voor je mooie fiets. Lekker inspuiten met vaselinespray en achteraf goed
schoonmaken is voldoende.
En dan nog, je kunt je zo goed als je wilt voorbereiden, het strand is toch elke keer weer
anders. Maar dat is nou net de lol!
We maken er vast een leuke dag van.
Jeroen Piket

Wielertoerclub Houten ’80
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Aan alle toerleden,

Betreft: Aanpassing procedure Kleding uitgifte
Zoals aangekondigd in het clubblad en aangestipt door de voorzitter tijdens de Nieuwjaarsreceptie is
de procedure voor kledinguitgifte per 1 januari 2017 aangepast.
Na meer dan 25 jaar bij Ad & Thea gastvrij thuis te zijn ontvangen, is de kledinguitgifte vanaf nu
gecentraliseerd in het clubhuis. Na de oproep in het clubblad is er een kledingcommissie geformeerd
bestaande uit Hanneke Wttewaall, Monika van Ierland, Hennie Wilkes, René van Aken, Henk van der
Kuil en Jan Berlang. Op de bovenverdieping van het clubhuis staan inmiddels nieuwe kasten met
daarin de gesorteerde voorraad.

Hoe bestel ik kleding?










Ga naar de WTC website: Toerleden > Clubkleding
Bepaal je bestelling aan de hand van het (prijs-)overzicht en de plaatjes
Stuur een mail met je voorgenomen bestelling naar: kleding@wtchouten.nl
De kledingcommissie neemt per mail contact met je op om een datum en tijd af te spreken
In het clubhuis teken je voor betaling en fotografeer je je bestelformulier (of krijg je een
kopie mee). We rekenen daarbij op je betalingsdiscipline.
Maat onbekend? Passen kan in clubhuis!
Blijkt jouw maat niet op voorraad? Vaak is nabestelling mogelijk.

Data kledinguitgifte in 2017 OP MAANDAGEN VAN 19.30-20.30 UUR

DATUM – MAANDAG
30 januari
27 februari
27 maart
24 april
29 mei
26 juni
31 juli
28 augustus
25 september
30 oktober
27 november
18 december
Let op: kledinguitgifte elke laatste maandag van de maand tussen 19.30 en 20.30 uur. Andere data
en tijden (in het seizoen) slechts beperkt - in overleg - mogelijk.
Namens de kledingcommissie WTC Houten 80/Jan Berlang

Wielertoerclub Houten ’80
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Algemene
ledenvergadering 15 februari 2017
	
  

Algemene	
  Ledenvergadering	
  15	
  februari	
  2017	
  
Het	
  bestuur	
  van	
  de	
  WTC	
  Houten	
  nodigt	
  de	
  leden	
  van	
  harte	
  uit	
  om	
  op	
  
woensdag	
  	
  15	
  februari	
  2017	
  de	
  algemene	
  ledenvergadering	
  bij	
  te	
  wonen.	
  
Voor	
  iedereen	
  is	
  er	
  gelegenheid	
  om	
  vragen	
  te	
  stellen,	
  suggesties	
  aan	
  te	
  
dragen	
  of	
  positief	
  kritische	
  opmerkingen	
  te	
  maken.	
  	
  Ook	
  de	
  verschillende	
  
commissies	
  zullen	
  hun	
  jaarverslag	
  presenteren.	
  Binnenkort	
  zijn	
  de	
  agenda	
  
en	
  jaarstukken	
  te	
  raadplegen	
  via	
  de	
  website	
  e/o	
  het	
  clubblad.	
  Mocht	
  je	
  
verhinderd	
  zijn	
  graag	
  even	
  een	
  melding	
  aan	
  de	
  secretaris	
  via	
  de	
  mail:	
  
secretaris@wtchouten.nl	
  Vanaf	
  19.30	
  is	
  het	
  clubhuis	
  open	
  en	
  we	
  
beginnen	
  klokslag	
  20.00	
  uur.	
  	
  

Wielertoerclub HOUTEN 80

Beperkt voorradig:
Overjarige clubkleding tegen
spotprijzen!
Prijs per kledingstuk: € 7,50
Zie overzicht + foto’s.
LET OP MAAT (!)
Belangstelling? Stuur mail naar
kleding@wtchouten.nl
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De grootste fietsspecialist van
de regio Utrecht met 8 vestigingen!
Dealer van o.a.: Bianchi,
Cannondale, Focus, Jan Janssen,
Koga, Van Nicholas en Wilier.

WWW.BANIERHUIS.NL
Wielertoerclub Houten ’80
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Standplaats Wintertijd
Allereerst de beste wensen voo r een mooi nieuw 2017 fietsjaar, met veel mooie momenten
en weinig malheur!!

Als het goed is zitten bij velen de Kerst- en Oud en Nieuwjaars
kilo’s er weer aan en zijn velen aan het prakkezeren om deze er
weer af te krijgen. Ik ben geen uitzondering.
Gelukkig worden we dood gegooid met allerlei publicaties en
kunnen we te rade gaan bij Sonja Bakker, Fajah Lourens, Rens
Kroes, Dr. Frank, Dr. Heinz uit Bottrop, Atkins, Weight Watchers
of Montiac. De keuzemogelijkheden zijn onbegrensd: je kunt
kiezen uit een koolhydraatarm dieet, Paleo-dieet, afvallen met shakes-dieet, Cambridge-dieet, Ziekenhuis-dieet, Dukan-dieet, superfood-dieet, het Sportvasten-dieet of het Echte
Mannen-dieet.
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Je zou er toch tureluurs van worden om het juiste dieet te vinden.
Daarom ben ik altijd zo blij met de wintergidsen en jaaaa,…… ze zijn er weer! Ik bedoel
natuurlijk de trainings- & voedingsgidsen die ons helpen om naar het seizoen toe te werken.
Nou denken jullie natuurlijk: het is veel van hetzelfde en een variatie op een thema, maar
vergis je niet, het zet toch alles weer eens voor je op een rijtje. En natuurlijk is het allemaal
een variatie op een thema, want alles draait om de training: duurtraining in D1 om sneller
te herstellen en klimtraining in D3 om sneller te kunnen klimmen. En alles draait ook om
het gewicht: duurtraining in D1 en met name D2 om gewicht te verliezen. Dit zijn wel de
belangrijkste knoppen waar het om draait. En natuurlijk ook draait het om lichte spullen:
een fiets van minder dan 10 kg, lichte helm, schoenen, pedalen, bidonhouder…
En de tips lees je in de gidsen. Zo las ik dat nuchter trainen erg goed is om vet te verbranden, maar ook het trainen in de D2 zone (65 tot 75%) is volgens veel deskundigen de zone
waarin de vetverbranding optimaal is. Vroeger dacht men nog dat de optimale vetverbranding in zone 1 was. Maar de inspanningsfysiologie ontwikkelt zich en inzichten wijzigen.
Zo hoorde ik onlangs dat lactaatmetingen zo ontzettend jaren 70 en 80 zijn en dat deze
eigenlijk niet meer worden gebruikt voor het bepalen van het omslagpunt. Om af te vallen
is het ook goed om intervaltrainingen en weerstandstrainingen te doen. Was het voor een
wielrenner een jaar geleden nodig om iedere dag een glas bietensap te drinken, zo wordt in
2017 aanbevolen om een glas zure-kersensap te drinken om het herstel te bevorderen en
beter te slapen. Dat laatste lukt ook met een glas warme chocolademelk en als je dan ook
nog donkere chocolade gebruikt dan bevorder je ook je spierherstel en geef je toe aan je
snoepdrang.
Het gaat nu te ver om al die gidsen te bespreken maar ik vind het nog wel leuk om even de
zeven hoofdzonden van wielrennen te noemen en hoe je ze kunt vermijden zoals die in de
gids staan omschreven. Op 1 staat luiheid, dit staat voor te weinig uren maken. Je hebt van
die luie honden die niks willen doen en geen tijd willen vrij maken voor dingen die belangrijk voor hen zijn. Het plannen van trainingen op vaste dagen, het stellen van doelen kan
daarbij helpen. Op 2 staat vraatzucht. We zijn geneigd om net zo veel te eten als de profs
die dagelijks enorme hoeveelheden calorieën naar binnen werken. Maar wij zijn natuurlijk
geen profs. Op 3 staat drift, verblind door prestatiedrang. Tuurlijk verlangt iedereen naar
een mooi resultaat. Het uitrijden van een zware cyclo, net even sneller zijn dan de ander of
eerder boven zijn op een klim. Daarvoor moet je niet met een te zware versnelling fietsen
en met een hoge cadans van zo’n 90 omwentelingen per minuut. Op 4 staat trots, denken dat je het wel alleen kunt. Op 5 staat hebzucht, te veel te snel willen. Hierbij kun je
denken aan te veel op de fiets zitten om maar zo veel mogelijk te trainen. Dat was vroeger
misschien een gangbare methode, maar tegenwoordig zijn er effectievere manieren om te
trainen. Op 6 staat jaloezie, niet tevreden zijn met je fiets. Een slechte timmerman geeft
zijn gereedschap de schuld. Maar volgens mij is het ook zo dat uiteindelijk de conditie van
de sporter de meest bepalende factor is. Op 7 staat boosheid, woede na een valpartij.
In de gidsen is verder veel informatie te vinden over eten, trainen in de bekende zones,
specifieke klimtrainingen, kracht- en core trainingen in de sportzaal.

Wielertoerclub Houten ’80
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In de vorige standplaats schreef ik dat de winterperiode wordt gebruikt om eerst even wat
rust te nemen en om wat doelen voor het nieuwe seizoen te prikken.
Het rust nemen is er niet bij, want sinds Michael vorig jaar begonnen is met het promoten
van gravelbiken heeft het een grote vlucht genomen bij de club.
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Begonnen we vorig jaar met ons vieren met gravelen, inmiddels is er toch
een gravelgroepje van meer dan 10
man ontstaan die op zaterdag en zondag gaan gravelen. De routes worden
gemaakt door de route koning Michael
die telkens weer de meest prachtige
routes weet te vinden door, voor mij
vaak onbekend, mooi terrein.
En je komt de gekste dingen tegen. Op een van die ritten zagen we het volgende bord.
Weten jullie waar dit is?
Dat gravelen niet geheel zonder gevaren is bleek enkele weken geleden maar weer eens.
We gingen weg voor een mooi ritje naar Maartensdijk via Soest en Bilthoven. Na ongeveer
1,5 uur sloeg in Bilthoven het noodlot toe: Michael viel. En wel voor de tweede keer dit
seizoen. De oorzaak was niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk was een bananenschil
er toch mede debet aan.
Michael viel deze keer met name op zijn linkerschouder en het genezen zal nog wel even
duren. Ik wens Michael dan ook veel (nacht)rust, weinig pijn en een goed herstel toe!!. Het
doel is om in ieder geval hersteld te zijn als we naar Calpe gaan eind maart.
Tijdens het gravelen viel mij, en ook anderen, op dat ik zo’n moeite (meer dan normaal
althans..) had om het tempo bij te houden. Ik fiets(te) mee op een dubbel geveerde MTB
op 25 inch wielen en daardoor trap je natuurlijk veel energie weg. Ton en Theo zeiden dat
ik eens op hun fiets zou moeten rijden om het verschil te voelen. Dat was een verschil van
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dag en nacht. De laatste 1,5 uur
van de rit mocht ik op de fiets
van Ton en dat scheelde mij 20
hartslagen ten opzichte van de
voorgaande kilometers. Ik wist niet
wat me overkwam. Theo zei: ik zou
vanmiddag maar naar Mantel gaan
en zo’n fiets als ik heb halen. Nou
sla ik goede raad nooit in de wind!
en dus gingen Ton en ik die middag
naar Mantel waar ze helaas alleen
nog maar een Giant ToughRoad in
de maat L hadden. Gelukkig bood
internet soelaas en bij Izibike was
het raak. Dus hebbes! En Monica
kreeg het virus ook te pakken,
eerst op een leenfiets, maar inmiddels is Monica ook voorzien van
een eigen gravelbike!

Iedere eerste zondag van de maand hebben we
weer de XL Spinning 2 uur Non-Stop van Roy.
Zoals gebruikelijk krijgen we eerst een klein
college van de spinningkansel over de bedoeling
van de training. De training is altijd gericht op
het ontwikkelen en het optimaal afstellen van
het aerobe en het anaerobe systeem. Vandaag
was de eerste training van 2017 en het was
weer een erg mooie zware training zoals we dat
van Roy gewend zijn. Tussen de XL- trainingen
in zullen op de andere zondagen 1,5 uurs - trainingen worden gegeven. Genoeg uitdaging in
de spinningzaal zou ik zeggen.
Met de wintergidsen op het nachtkastje, het
boek van Henk Kraaienhof over talent, motivatie, voeding en inspiratie onder het hoofdkussen, de trainingen van Roy, het gravelen op de routes van Michael, is de voorbereiding van
het nieuwe wielerseizoen 2017 dan ook echt begonnen.
Maar voor nu, carpe diem, geniet van het fietsen en geniet van het trainen, maar train en
fiets vooral veilig!
Joost van der Poel
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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
Januari
1 Paul Veltkamp
1 Mike Gattas
1 Niels ten Horn
2 Emmy Alkemade
2 Floor Pater - Oskam
4 Bas Vermeulen
4 Janny Prins
5 Wibo van Run
7 Peter Visser
7 Annemiek van de Rijt
7 Cor Huffels
8 Pascal Somer
8 Damian Murphy
8 Tea Mensink
8 Eric van Vliet
10 Joop van Wijngaarden
11 Riet Weenink
11 Peter van Barneveld
12 Bert Thiery
13 Loes Steenbrink
17 Cathy van Putten

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

17
18
18
20
20
21
22
23
23
26
30
30
30

Gera van Vliet
Taroen Pasman
Kees Keuzenkamp
Vera Kunne-Bakker
Ruud Elemans
Bryan Bleij
Chris Jansen
Wim van den Hoogen
Eric van Vessem
Jan van Veldhuizen
Karel de Graaf
Marcel Veerkamp
Eiko Schuurman

Februari
1 Fridolin van der Lecq
1 Bas Braam
1 Marcel de Waart
5 Wim van der Graaf
7 Ton Mulders
10 Cor van Buren
11 Ben Smit

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

13
17
18
18
19
19
19
21
27
27
28
28
28

Paul van Lijden
Christy Verkerk
Linda van Rooijen
Joke Brusse
Maarten Dekker
Fie Witjes
Harry Pronk
Peter de Water
Ton van Ginkel
Jeroen Piket
Roy Cats
Tom Blok
Arjen Moree

T
T
T
T
T
R
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Ledenmutaties tot 1 januari 2017
Nieuw
• Ralph Jacobs (toerlid)
• Ria Tangelder (recreant)
• Tiny Kok (recreant)
• Emmy Alkemade (recreant)
• Jupke Lestraden-van Gennip (recreant)

Opgezegd
•
Nel Horn (recreant)
•
Herman van Bolderen (recreant)
•
Bart van Wijngaarden (recreant)
•
Cees Berger (recreant)
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Onno Flemming (toerlid)
Pascal Hommelberg (toerlid)
Marianne Versseput (recreant)
Martijn Verhoef (toerlid)
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
www.drukkerijaandevecht.nl

