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Van de voorzitter
Een nieuw seizoen breekt aan. De fiets kan uit de schuur. Nieuwe bandjes, nieuw stuurlint,
ketting vers in het vet. Aan het materiaal zal het niet liggen. Netjes een hele winter wezen
spinnen, dus de basisconditie is o.k. En nu weer buiten fietsen. Fantastisch. De eerste rit
wordt de klassieke voorjaarsrit. Die hoeft niet te worden uitgedacht, want ieder jaar is deze
hetzelfde. Dat is mooi: een vereniging met tradities. En een vereniging met tradities zijn wij
zeker. Eén van die tradities is dat onze vereniging draait op het werk van veel vrijwilligers.
Bijna 100 leden zijn toerleider, voorrijder, organiseren fietsweekenden en midweeks, maken
het clubblad, beheren de website, zorgen voor het clubhuis. De traditie is dat de organisatie
van de vereniging draait op de vrijwilligers en niet op het bestuur.
Net zoals de wisseling van de seizoenen komt er een moment dat zelfs de meest doorgewinterde vrijwilligers zeggen: ik wil meer tijd om te fietsen. En dan is het altijd spannend
of er iemand klaar staat om het stokje over te nemen. De afgelopen ledenvergadering was
zo’n moment. Vijf beeldbepalende vrijwilligers name afscheid. Ad en Thea moesten stoppen
met het kledingbeheer, en zijn opgevolgd door een kledingcommissie van maar liefst 6 personen. Elly en Riet hebben de fakkel van de recreanten overgedragen aan Marijke en Loes.
En Geurt had aangegeven de organisatie van de jaarlijkse standplaats aan iemand anders
over te willen dragen. Daarvan hangt het estafettestokje nog even in de lucht. Wie vangt
het op voordat het valt?
De traditie is dat de vereniging zijn vrijwilligers ook bedankt. Ieder jaar met een fles wijn
voor Kerstmis. In bijzondere gevallen ontstaat er bij de leden het gevoel dat er meer moet
gebeuren. Dan komt er een voordracht om een vrijwilligers-carrière te bekronen met een
lidmaatschap van verdienste of zelfs een erelidmaatschap. Dat gebeurde in de aanloop van
de afgelopen ledenvergadering. Uit verschillende hoeken werd het bestuur benaderd met
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La Primavera van de Italiaanse kunstschilder Botticelli uit Florence.

voorstellen om Ad, Thea, Elly, Riet en Geurt extra in het zonnetje te zetten. De ledenvergadering heeft deze voorstellen met luid applaus ondersteund, dus hebben we nu vier nieuwe
leden van verdienste en één nieuw erelid. Waarmee ik hun ook vanuit deze plaats nogmaals
feliciteer en bedank voor hun jarenlange inzet.
Zo’n moment laat zien dat de vereniging ook aan een nieuw seizoen toe is, aan een generatiewisseling. De ooit actieve veertigers en vijftigers zijn zestigers en zeventigers geworden die het stokje overdragen. Een nieuwe generatie gaat de vereniging dragen en zal op
de eigen manier richting geven aan de vereniging. De oudere generatie zal zien dat zaken
langzaamaan anders gaan dan vroeger. Tradities zullen veranderen. En dat is goed, want
een vereniging is ook een soort levend organisme dat zich moet blijven aanpassen aan
nieuwe omstandigheden om in goede gezondheid te blijven. De vrijwilligerswisselingen van
de afgelopen tijd laten zien dat we dat kunnen. En dat is op zichtzelf ook weer een goede
traditie van de vereniging.
Allemaal een traditioneel goed nieuw fietsseizoen gewenst. En Botticelli wist hoe mooi zo’n
nieuw voorjaar er uit kan zien. Zou ons peloton ook zo kunnen schitteren?
De voorzitter
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Van de toercommissie
We kunnen terugzien op een geslaagd en gevarieerd winterseizoen. Veel leden zijn op
mountainbike, racefiets, gravelbike, strandfiets, spinfiets of hardlopend in de weer geweest.
Alle toerleiders, aanjagers en initiatiefnemers van deze activiteiten worden van harte
bedankt voor hun enthousiasme.
Op 20 februari gaven we voormalig wielerprof Henk Lubberding het woord. En dat hebben
de ca. 80 aanwezigen (onder wie 15-20 niet-leden) geweten. Henk wist wetenswaardigheden en amusement goed te combineren in een levendig betoog dat wel tot bijna half twaalf
duurde. Belangrijkste trainingsadvies: rijd veel in “D1” of laag “D2”.
Op 15 maart kwamen de toerleiders bijeen op de jaarlijkse Toerleidersavond om de gang
van zaken rond onze ritten te bespreken. De actuele afspraken publiceren we op de website.
Het toerprogramma voor dit seizoen staat ook op de website. Tot dusver hebben we op de
kalender alleen ons basisprogramma gezet, dus onze trainings- en zondagsritten en onze
eigen evenementen.
Voor wat betreft “evenementen buiten de deur” laat de toercommissie het initiatief bij de
toerleden zelf. Er is zo’n hoeveelheid aan mogelijkheden (de bekende grote evenementen
maar ook interessante kleinschalige) dat de toercommissie daar geen keuze in gaat maken.
Heb je een voorstel, publiceer het dan op het forum en vind een paar mede-enthousiasten.
De toercommissie zal daarbij een inschrijflijst openen op de website zodat je de logistiek
kunt coördineren. Een eerste voorbeeld is de Volta Limburg Classic op zondag 2 april 2017.
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We hopen op deze manier een mooie gevarieerde activiteitenkalender op te bouwen met
voor elk wat wils.
Marcel Embregts is toegetreden tot de toercommissie. Hij is de opvolger van Jan van Veldhuizen die dit jarenlang heeft gedaan. Onder andere het in elkaar puzzelen van het toerleidersrooster was zijn ding. Maar Jan vertegenwoordigde ook met verve het A-segment. Met
name in die laatste rol zal Marcel stappen. Zeer bedankt Jan!
Wij wensen iedereen een fijn en sportief voorjaar.
Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Van de kledingcommissie
Klaar voor een nieuw fietsjaar?
Een nieuw seizoen met goede voornemens. Geloof ze niet, sporters en ploegen die zeggen
dat het niet belangrijk is hoe ze eruitzien. Sporters zijn wandelende c.q. fietsende modellen.
Wie vroeg in het seizoen op zijn fiets stapt, wil er niet alleen warmpjes bij zitten maar uiteraard ook goed voor de dag komen. Daarom is het belangrijk dat sportkleding goed past.
Confectie kleding heeft namelijk een andere pasvorm dan de maatvoering van sportkleding.

Indien je van plan bent om nieuwe fietskleding aan te schaffen kom dan op de laatste
maandag van de maand naar het Clubgebouw Het Vélodroom om te passen. Is je maat op
voorraad dan kan je het direct meenemen. Moet het besteld worden dan moet je rekening
houden met een levertijd van 8 tot 10 weken.
De kledingcommissie is aanwezig vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur. Voor uitgebreide informatie:
Login op de website van de WTC ga dan naar tabblad toerleden en scrol naar clubkleding.
De kledingcommissie.
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ATB-arrangement tijdens Sauerlandweekend
Bij voldoende belangstelling wordt het Sauerland-programma uitgebreid met een ATB-arrangement. In de omgeving van het hotel zijn voldoende routes, die interessant zijn voor
ATB-rijders. Peter Broere is bereid om de keuze van de routes verder uit te werken. Als je
interesse hebt voor de ATB-variant, schrijf je dan vóór 15 april in op de inschrijflijst voor
Sauerland (op de site onder Toerleden) en vermeld bij ‘opmerkingen’ dat je meegaat als
ATB-er. Als je je al hebt ingeschreven voor het Sauerlandweekend en alsnog (ook) kiest
voor ATB-en, geef dat dan via de mail door aan Piet de Boer (pietdeboer@xs4all.n); hij zal
dan vervolgens je inschrijving aanpassen.
In beginsel zullen we onze WTC fietskar gebruiken voor het vervoer van de ATB´s. De
fietsdragers op de auto´s blijven zo beschikbaar voor de race- fietsen. Uiteraard gelden
voor de ATB-inschrijvers dezelfde voorwaarden, als die voor de race-inschrijvers hieronder
in het forum bij de Sauerland berichten zijn vermeld. Eventueel is er gids beschikbaar, die
bekend is met de omgeving en de routes. Kosten voor die gids komen voor rekening van de
ATB-ers.
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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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Al meer dan 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

Proefavonden in eigen wijnkelder:
Een gezellige avond uit in onze wijnkelder. Proef wijnen binnen het thema. Wij
sereveren er lekkere hapjes bij. € 25,- pp.
16 juni Proef Duitsland/Oostenrijk
6 juli Proef Spanje
Blindproefavond: donderdag 6 april.
Proef eens op een geheel andere manier! Aan de hand van casuses proeven we
verschillende wijnen. Wie weet welke druif of welke wijn het is? Erg leerzaam en
leuk! € 30,- pp.
Voorjaarsproeverij: 21 mei.
Noteer hem, wordt weer iets bijzonders bij Makeblijde!
Wijn & Spijs avond: op vrijdag 9 juni organiseren wij weer een Wijn & Spijs
avond. Rik van Rooijen komt voor ons koken, deels van De Bigg Green Egg. Voor
€55,-- per persoon bent u een heerlijk culinaire avond weg. Voor dit bedrag krijgt
u een 5 gangendiner met bijpassende wijnen.
Whisky proeverij: Vrijdag 7 april & vrijdag 23 juni € 30,- pp.

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
Wielertoerclub Houten ’80
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Fietsles met Lubberding
Op 20 februari was oud-profrenner Henk Lubberding te gast in een vol WTC clubhuis. Uw
verslaggeefster was er ook, benieuwd wat er te leren zou vallen. Veel al (deels) geleerde
lessen en (dus) herkenning; amusante anekdotes, en een paar punten waar ik extra mijn
oren spits omdat ze gaan over wedstrijden en hoe je sneller wordt – maar veel gaat over
veilig, effectief en met plezier fietsen, en daar worden we allemaal wijzer van. Let op:
D1 en het ego
Om maar meteen met het meest benadrukte punt van de avond te beginnen: kent uw
zones! Hartslagzones welteverstaan; en als je die hebt laten bepalen, werk er dan mee:
gebruik je hartslagmeter, weet waar je zones beginnen en eindigen, leer aan te voelen
waar je hartslag zit terwijl je aan het fietsen bent – en rijd meer in D1. Rustige duurtraining
waarin je geleidelijk, over de maanden, je tempo opbouwt. Dat is je basis, “om je hart te
leren dat het langzamer kan,” “dat kun je nooit teveel trainen.” Hetzelfde advies als ik van
een ervaren clublid kreeg toen ik pas op de fiets was gestapt: “kilometers maken, hard
maakt nog niet uit,” en dat heeft best wat opgeleverd.
Voor de training betekent dat dus veel meer, veel vaker langzamer rijden. Ingehaald worden. Kortere kopbeurten tot voor jou het moment is gekomen om van kop af te gaan (dat
deed ik eigenlijk al maar soms kunnen de kopbeurten bij de WTC waanzinnig lang uitvallen…). Trouw in je eigen zone blijven rijden, ook als de rest harder gaat. En alsof dat nog
niet erg genoeg is, ook nog naar de groep roepen dat het langzamer moet. En dat – Henk
weet het haarfijn en sinds afgelopen voorjaar weet ik het ook – is niet iets wat veel mannen
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makkelijk vinden. Heeft schijnbaar iets met hormonen van doen. Weet, tot troost, dat anderen je dankbaar zullen zijn!
De laatste les over hard fietsen (of juist niet…) heeft niets van doen met zones maar met
het feit dat een ritje met een toerclub iets anders is dan een race over afgezette wegen met
verkeerswachters. En dan gaat het niet over het verschil in snelheid maar over verkeer,
bochten en obstakels, en over wat nu echt belangrijker is (een goed gemiddelde of allemaal
weer heel thuiskomen?). Een lesje om af en toe tegen jezelf te herhalen.
Over trappen en ademhalen
Henk geeft fietslessen (aan wielrenners, maar ook aan bejaarden die een e-bike aanschaffen) en dat doet hij waarschijnlijk heel goed, met op eigen ervaring gebaseerde inzichten en
veel sport- en mensenkennis. Sommige dingen lijken heel simpel. Hoe beweeg je het beste
op de fiets? “Fietsen is stilzitten en je benen bewegen.” Maar als je beter kijkt, is het niet
altijd zo eenvoudig. Hoe zwaar trap je eigenlijk? Licht rijden houd je langer vol – maar als
je het niet gewend bent, zit je met een hogere cadans wel snel te stuiteren in je zadel. “Hou
vast waar je goed in bent, maar ontwikkel ook andere dingen,” is Henks advies. En dan
luistert het ook nog nauw wat je met je voeten doet: alleen maar naar beneden duwen, ook
omhoog trekken, of de voet echt afwikkelen en zo een mooi rondje maken? Henk vertelde
dat hij dat op de stadsfiets geleerd had, en ik ben er wel drie dagen na de lezing mee bezig
geweest om dat uit te proberen.
Henk heeft het over bochten rijden, maar daarvan had ik het grootste deel al geleerd van
clubgenoten: druk houden op de pedalen in de bocht. Eventueel met de achterrem licht
ingedrukt om vaart te minderen als het moet. De andere cruciale truc voor dalen op bochtige berghellingen is dat je stuurt met je ogen. Kijk waar je heen wilt en je voorwiel volgt
wel.
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Voor mij een verrassing was dat de ademhalingsoefeningen van een blauwe maandag
zangles me ook op de fiets nog heel goed van pas blijken te kunnen komen. “Sporten is
leren uitademen,” zegt Henk, dezelfde buikademhaling die zangers trainen; en hij geeft er
een hele concrete oefening bij: adem uit op een constante klank (‘ffff’ of ‘ssss’) en houd die
zo lang mogelijk vast. Dan even wachten en je buik weer vol met lucht laten stromen – en
gaandeweg dat “even” steeds iets langer laten duren.
Langzame en snelle suiker, en het reclameblok
Natuurlijk moet er ook een en ander gezegd worden over voeding. Daar hadden we in het
najaar al een uitgebreide lezing over gehad en Henks aanvulling benadrukt vooral dat het
toch echt een persoonlijk verhaal is. Je verbrandingssnelheid maakt uit voor wat je moet
eten (en wanneer) om optimaal te presteren – en die verschilt van persoon tot persoon.
Wat je eet bij het ontbijt vóór een rit hangt er sterk vanaf wat je gewend bent. Voor zware
ritten stapel je het beste ‘snelle’ (zoete) en ‘langzame’ (melige) suikers op elkaar.
“Neem een gelletje mee voor noodgevallen,” zegt Henk. Als het goed gaat, gebruik je het
nooit – maar als je het wilt gebruiken, moet het wel zonder water in te nemen zijn. Want
stel dat dat ook net op is. Ook bij repen of bij zo’n gelletje krijgen we het advies te kijken
naar producten met niet alleen snelle, maar ook langzame suikers, zoals bijv. maltodextrine.
13
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En vergeet vooral niet te drinken. Ook dat kunnen we natuurlijk blijven herhalen (luisteren jullie nog? drinken…!). Volgens Henk is het daarbij belangrijk dat je drinken hypotoon
is (d.w.z. met minder deeltjes per mm3 dan de cellen in je lichaam), en niet isotoon (met
evenveel deeltjes) – en dan volgt er een klein reclamepraatje voor het sportdrankmerk dat
hem sponsort, maar dat ga ik hier niet noemen. Een lagere concentratie deeltjes is volgens
mij met willekeurig welke sportdrank te creëren door de dosering omlaag te brengen? En
dat je lichaam op die manier meer vocht opneemt lijkt een vrij eenvoudig scheikundelesje.
Wel fijn eigenlijk dat de sportdrank niet zo zoet hoeft. En wanneer houdt Henk op met praten? Het is echt al wel laat en er moet ook nog geslapen worden…
Vanuit de redactieburelen kwam het hoofdstuk “fietsen met Lubberding” uit Alex van der
Hulsts “Draag nooit een gele trui” ter inspiratie mijn kant op. Dat leverde veel herkenning
op en daarmee direct de conclusie dat je Henk geen twee keer hoeft te horen. Hij weet
oneindig veel meer over fietsen dan de gemiddelde Nederlander – maar als ietwat ervaren
fietser heb je het meeste na één avond wel opgenomen. Zeker als je het hier zo vaak als je
wilt weer terug kunt lezen!
Cinta

Recreantenverslagen
Op de ALV van woensdag 15 februari hebben wij onze functie van bestuurslid recreanten
overgedragen aan Marijke en Loes. Wij zijn zeer vereerd met het feit dat wij zijn benoemd
tot lid van verdienste van onze vereniging. Al sinds begin 2000 zijn wij lid van de recreanten-commissie en als zodanig actief voor onze fietsclub en dan met name voor de recreantenafdeling. In de tijd van de bouw van het huidige clubhuis (in 2010) namen wij deel aan
de bouwcommissie namens de recreanten. Sinds 2006 zaten wij namens de recreanten in
het bestuur. Met heel veel plezier hebben wij dit werk in de afgelopen jaren gedaan. We
kijken terug op een drukke, maar heel gezellige periode.
Op de laatste recreanten-vergadering in februari werden wij zeer verrast door alles wat de
nieuwe bestuursleden en recreantencommissie voor ons hadden georganiseerd. De gezellige
versiering van het clubhuis, de versierde stoelen, de cadeaus, de voordrachten van Floor
en Fie (zie ook verslag van Marijke en Loes). Ook de muziek die door twee toerleden na
afloop van de vergadering werd gespeeld en gezongen en die een aantrekkingskracht had
op de recreanten om te dansen. En dan natuurlijk ook het aansluitende diner in Schalkwijk.
Het was allemaal super geregeld en verzorgd! Alle recreanten en het nieuwe bestuur: heel
hartelijk bedankt voor dit festijn. En Marijke en Loes veel succes en plezier in jullie nieuwe
functie. Riet en Elly
Afscheid van Elly en Riet als bestuurslid van de recreanten.
10 Februari was de ledenvergadering van de recreanten. De opkomst was groot. Marijke
en Loes, die de bestuursfunctie over gaan nemen, hebben samen met de commissie een
gezellige middag voorbereid. Een super team. De zaal werd versierd door een paar enthousiastelingen. Bij binnenkomst was er voor iedereen een taartje met een logo van een
fietsend vrouwtje. Heerlijk! Toen kon de vergadering beginnen. Na een inleiding van Elly
en Riet werd het tijd om ze in het zonnetje te zetten, met bloemen, een drankje en een
podium bon. De bonnen werden overhandigd door ons oudste lid Floor, die er ook nog een
Wielertoerclub Houten ’80
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leuk woordje bij had. Wat hebben jullie dit geweldig gedaan en voor zoveel jaren, bedankt
namens iedereen. Hierna namen Marijke en Loes de vergadering over. Spannend hoor, zo’n
eerste keer. Gelukkig voelen we ons reuze gesteund door alle leden. We zullen het vast
wel anders doen, maar we vertrouwen erop dat we nog aan kunnen kloppen bij de oud
bestuursleden. We willen nog graag gebruik maken van al jullie kennis en ervaring.
We eindigden de middag met een bandje met muziek uit de zestiger jaren. Voor de liefhebbers kon er lekker op worden gedanst. Natuurlijk was er genoeg tijd om gezellig na te kletsen. Tussendoor kwam Fie nog op met een leuke act, zoals we dat van Fie gewend zijn. Ze
had een improvisatie gemaakt op de letters BESTUUR. (Je mag mee met de midweek hoor!)
Om half zes werden we verwacht bij Restaurant Jonkheer de Ram in Schalkwijk. Ook hier
was de opkomst groot, we waren met 47 mensen. Wat was dit goed verzorgd. We hebben
er heerlijk gegeten met een heel aardige bediening. Alles werd vlot geserveerd.
Elly en Riet, we wensen jullie een rustige tijd waarin jullie alleen maar mee hoeven te fietsen. Marijke en Loes hebben er zin in.
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Wijnkoperij

De wijnspecialist op het Rond

Aan het pleintje van het Wed, tegenover de Wibra en de
Natuurwinkel

Betaalbare kwaliteitswijnen
(Relatie)Geschenken
Wijn-spijsadvies
Proeverijen, ook leuk met vrienden, familie of collega’s
De wijn is ook te bestellen via www.vinabc.nl
Gratis bezorgen in en om Houten
Voor vier uur besteld, dezelfde dag bezorgd

Wijnkoperij Vinabc - Het Wed 79 te Houten
www.vinabc.nl
info@vinabc.nl
Facebook.com/VinabcHouten
Tel: 030-6369236
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Ingekomen mail
Helaas zie ik mij genoodzaakt om na ruim 30 jaar mijn lidmaatschap van de WTC Houten op te zeggen, dit wegens
fysieke problemen die het voor mij niet meer verantwoord
maken nog langer op de fiets te stappen. Met pijn in het
hart moet ik er daarom mee stoppen.
Graag met ingang van eind december 2016.
Tevens wil ik alle recreanten veel fietsplezier toe wensen
en een gezond 2017. Ik zal het missen.....
Nel Horn
Winterfietsen
Vrijdag 6 januari was ik ziek. Het was een zonnige, koude dag. 2 personen zijn die dag naar
Bunnik gefietst.
Vrijdag 13 januari was er een winterbijeenkomst in het clubhuis. Er is die dag niet gefietst.
Op vrijdag 20 januari was Ineke niet mee i.v.m. de geboorte van haar kleinzoon Jore. Op
deze frisse ochtend vertrokken 9 recreanten om 11.00 uur van de Kruisboog, richting Station Driebergen, we fietsten langs Zeist door Austerlitz heen. Het fietspaadje onder de snelweg door was af en toe wat glad en dat was oppassen! Zo kwamen bij Klein Zwitserland,
waar we weer warm werden en heerlijk hebben geluncht. Daarna fietsten we een stukje
door het bos, aan het einde gingen we rechts af de Heide Parklaan in, Driebergse straatweg
enz. via Werkhoven terug naar ons clubhuisje. Iedereen had genoten, ongeveer 37 km.
gefietst. Groetjes Willeke en Lidy
Vrijdag 27 januari fietsten we met 10 personen via Werkhoven naar Doorn. Na even zoeken
vonden we Helenaheuvel, waar we de lunch gebruikten. Via het bos, waar de fietspaden af
en toe glad waren, fietsten we terug naar Houten.
Op vrijdag 3 februari waren we met 16 personen, een record aantal mensen die meefietsten. We moesten er wel even over nadenken, waar we met 16 personen kunnen lunchen.
En even bellen natuurlijk. Het werd Castellum in de Meern. We fietsten via Nieuwegein naar
de Meern en via Utrecht weer terug.
Op vrijdag 10 februari gingen we eerst om 9 uur het clubhuis versieren voor Elly en Riet.
Na de koffie vertrokken we met 4 personen naar Schalkwijk en Tull en ‘t Waal, waar we bij
Linieland koffie gingen drinken. Het was buiten rond het vriespunt, vandaar de koffiestop.
Daarna naar Houten voor de lunch, zodat we op tijd bij het clubhuis waren voor de winterbijeenkomst en het afscheid van Elly en Riet.
Na de winterbijeenkomst met 8 personen op de fiets naar Schalkwijk voor het etentje bij
Jonkheer De Ram en s’avonds door de sneeuw weer terug naar Houten.
Vrijdag 17 februari met 10 personen via Nieuw Wulven naar de Bilt. Daarna via de Soester
duinen naar Zeist en Bunnik.
Vrijdag 24 februari was onze laatste winterrit. Om dit goed af te sluiten gingen we pannenkoeken eten bij het nieuwe restaurant in Schalkwijk. Via Nieuwegein, Tull en ‘t Waal
fietsten we naar Schalkwijk. Na de heerlijke pannenkoeken fietsten we via een omweg door
Schalkwijk en ‘Goy richting Houten. We waren met 12 personen. Na het fietsen sluiten we
meestal af met een drankje in het clubhuis. Erg gezellig! Wij, vaste groep fietsers, vinden
het winterfietsen erg leuk. Ik zou zeggen: Kom volgende winter ook een keer meefietsen en
ervaar hoe gezellig het is. Groetjes, Ineke
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Fietsen nieuwe seizoen 2017
Vrijdagmiddag 3 maart De kop is eraf! De eerste rit van het nieuwe seizoen is gereden.
De start was, wat het weer betreft niet zo best. Vorig jaar was de eerste rit in “het water
gevallen”. Nu was het eigenlijk ook zo maar wij laten ons niet klein krijgen dus gewoon
gefietst!! Wij zijn de lange rit met 13 personen op de fiets naar Wijk bij Duurstede gegaan.
Via ’t Goy langs de voetbalvelden richting Werkhoven naar Cothen en van daaruit naar Wijk
bij Duurstede. Bij de Veldpoort [foto ria en stien] hebben wij ons weer lekker opgewarmd
én met een traktatie van Sonja. Zij was op 1 maart jarig. Het duurde toch wel lang voor dat
het stopte met regenen. Dus toch maar weer op de fiets gestapt. En ja hoor… eindelijk werd
het toch even droog. Via een andere weg weer terug gereden via ’t Goy en zo snel mogelijk
naar het clubhuis gefietst. Toch hebben wij nog 35 kilometer gefietst! In het clubhuis nog
samen met de anderen van de korte rit gezellig iets gedronken. Loes
De korte route was maar met 8 Personen maar des ondanks toch gezellig op de fiets. En al
pratend gingen we richting langs het kanaal de druppeltjes werden iets meer maar ja we
laten ons niet kennen zo kwamen we bij donwunder en daar heerlijke koffie en chocomel op
Poos gezeten maar toen we buiten kwamen was het niet leuk meer en hebben de kortste
weg naar huis genomen waar we nog gezellig bij elkaar gezeten hebben Dit was de eerste
dag fietsen van het nieuwe seizoen 3 MAART 2017
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FysioWorkshop,
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl
FysioWorkshop Meerpaal
Groene Hoon 1, 3991 LZ Houten
T. 030 636 12 69
www.fysioworkshopmeerpaal.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging

085-201503[alg_A5adv_staand]def.indd 1
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In memoriam Bart van Wijngaarden
Op 20 januari j.l. overleed Bart van Wijngaarden op 93-jarige leeftijd. Hij was 26 jaar een
zeer actief lid van onze club. In eerste instantie bij de toerleden en later bij de recreanten.
Fietsen was zijn grootste hobby. Ook toen hij naar de recreanten was overgestapt, fietste
hij wekelijks nog vele lange (toer-)tochten. Bij de recreanten heeft hij vele jaren wekelijks
de lange of korte route voorgefietst. Ook hielp hij bij het organiseren van de midweek en
fietste hij routes in andere delen van Nederland voor. Tot eind 2015 heeft hij actief meegefietst. Daarna liet zijn gezondheid hem in de steek. Eind 2016 heeft hij zijn lidmaatschap
moeten beëindigen. Dat vond hij heel erg.
De laatste weken ging het steeds minder en hij vond eindelijk rust.
Naast fietsen was wijn maken zijn grote passie. Ook daarvan hebben wij vele jaren mogen
mee genieten. Zoals op de wijnmiddagen tijdens onze midweken en bij gezellige middagen
in het clubhuis. Na de grote schoonmaak bracht hij vaak eigen gemaakte likeur mee. Ook
heel lekker. Ook hield hij van muziek.
Wij verliezen in hem een actief - en tevens ons oudste – lid. Wij zullen aan hem blijven
denken.
Namens de recreanten Riet van
Bijlevelt en Elly Kempe
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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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Standplaats special
Och… , zei Ad op mijn vraag hoe het zo gekomen is dat hij 25 jaar geleden zich met de
clubkleding begon te bemoeien, ze hadden iemand nodig en ik dacht, kom, laat ik het maar
doen, en zo is het gekomen.
Je hoeft maar twee keer met je ogen te knipperen en de 25 jaar zijn voorbij.
Maar als je je realiseert wat voor werk het moet zijn geweest is het niet niks geweest.
Tuurlijk had Ad de hulp van Thea, maar je moet het wel al die jaren doen, dus petje af voor
beiden.
In het begin had de club nog niet zo veel leden, maar ik denk dat zelfs met 50 leden het
toch een behoorlijke klus moet zijn geweest om alles in goede banen te leiden met al die
verschillende kledingstukken: fietsbroek kort met en zonder bretellen, fietsbroek lang met
zeem en zonder zeem en met en zonder bretellen, driekwart broek met bretellen en zonder
zeem, driekwart broek zonder bretellen en wet zeem en driekwart broek zonder bretellen
en zonder zeem, fietsshirt lange mouw en korte mouw met en zonder windstopper, fietsjack
winter, windstopper zonder mouw, fietshandschoen, armstukken, beenstukken kniestukken,
fietssokken, fietsoverschoenen, fietshandschoen zomer, fietshandschoen winter en dan nog
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allemaal in de verschillende maten xs, s, m, l, xl, xxl, 3 xxl en 4 xxl en dat allemaal in tigvoud. Hoe houd je het overzicht. Volgens de laatste opgave van de Penningmeester telt de
club thans 357 leden, waarvan 277 toerleden en 80 recreanten (stand 14 maart 2017). En
al die leden hadden kleding nodig in hun maat en naar hun goesting, wel een zeem, geen
zeem, wel bretellen, geen bretellen, enfin ik kan wel doorgaan.
Ad hield het overzicht als geen ander. Op de zolderverdieping was alle kleding gerangschikt
op onderwerp, maat etc in de kasten en de dozen waarop stond made in Italy. Op maandag
tussen 19.00 uur en 20.00 uur was iedereen welkom om kleding te komen passen en ophalen. Elke maandag was dat mogelijk, 25 jaar lang. Je hoefde alleen je even telefonisch aan
te melden en dan was je welkom.
Iedereen die op zolder is geweest herinnert zich dan ook ongetwijfeld de twee foto’s die in
het trapgat hingen. De eerste foto die je zag was de iconische foto van Thea op de top van
de Stelvio, gemaakt tijdens Standplaats Bormio 2010. Over de schouder van Thea heen kijk
je vanaf de top van de zware en beruchte bergpas de Passo della Stelvio naar beneden. Je
kijkt van 2758 meter naar de 48 haarspeldbochten richting Prato. De uitzichten zijn waanzinnig, de Stelvio is lang, steil en wisselend. En als je dan achter Ad naar boven loopt beleef
je weer die standplaats Bormio 2010 met sneeuw op de top, maar dat is een ander verhaal.
De tweede foto die je ziet is de gouden plak van Ad met de BREVET D OR 2013 van de
grandfundo Marmotte: 174 km fietsen met meer dan 5000 hoogtemeters!
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En als je dan achter Ad aan de trap naar boven loopt en vraagt hoe hij dat heeft gedaan
zegt hij: gewoon trappen…, gewoon doorgaan. En gewoon trappen…, gewoon doorgaan is
wat hij ook heeft gedaan tijdens de 25 jaar bezig zijn met de clubkleding.
En dat hij in de 25 jaar, inderdaad niet alleen gewoon maar ook stevig is door gegaan blijkt
wel uit de vele zaken die WTC aan Ad heeft te danken. Je wordt per slot van rekening niet
voor niets benoemd tot erelid. Ad nogmaals proficiat.
27
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Wat bij het beheer over de kleding ook altijd een rol speelde was het verzorgen van de
nieuwe clubkleding 1 keer in de 5 jaar. Het was voor de kledingcommissie waar Ad en Thea
natuurlijk onderdeel van uitmaakten altijd weer een uitdaging om de leden zo verzorgd
mogelijk rond te laten fietsen in de meest mogelijke comfortabele outfit.
Ik kan me herinneren dat bij de voorlaatste outfit de kleur rood wat prominenter op de
kleding aanwezig was en dat werd door iedereen als zeer positief ervaren. De kledingcommissie had zichzelf overtroffen.
Tijdens een rit in de Vogezen reed ik naast Thea en vroeg haar naar het resultaat. Ook Thea
vond de nieuwe clubkleding erg fraai, maar verbaasde zich erover dat er nog mensen met
een afwijkende kleur helm op de fiets stapten. Dat was de aanleiding van het zogenaamde
“helmzeiken” waar we dat weekend erg druk mee waren. Het bespreken van de kleur van
de helm bij de nieuwe kleding. En je begrijpt dat een blauwe kleur helm niet de goedkeuring van Thea kon wegdragen bij een overwegend rode outfit. Doe je zo je best een mooie
outfit uit te kiezen wordt het plaatje ruw verstoord door al die lelijke kleuren helm, om nog
maar niet te spreken over de verschillende kleuren sokken die men meent te moeten aandoen. Je begrijpt dat dit tot veel hilariteit aanleiding gaf.
Inmiddels zijn er 25 jaar verstreken en hebben Ad en Thea het stokje overgedragen. In het
clubhuis is per 1 januari de kledinguitgifte gecentraliseerd. Op de bovenverdieping staan
kasten met daarin de gesorteerde voorraad. Het stokje is overgenomen door Hanneke,
Monica, Hennie, Rene, Henk en Jan. Het lijkt mij dat de clubkleding bij hen in goede handen
is en ik wens hen dan ook veel succes de komende 25 jaar…
Joost van der Poel
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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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Teutoweekend 8–10 september 2017
De Teutotocht gaat dit jaar naar de kop van Noord-Holland.
We hebben een optie genomen voor twee overnachtingen halfpension in het 4-sterren hotel
Jan van Scorel in Schoorl voor 30 personen.
We slapen in ruime 2-persoonskamers met 1-persoonsbedden die je kunt verschuiven. Ook
zijn er een paar 1-persoons kamers in optie.
Binnenkort gaan we een keertje naar Noord-Holland toe om het hotel te beoordelen, als het
allemaal klopt zetten we de optie om in een reservering en we maken dan ook afspraken
over de kosten per persoon voor het arrangement.

Er wordt een programma opgezet voor de B-groep en voor de C-groep.
Vrijdag 8 september fietsen we van Houten naar Schoorl, zaterdag fietsen we een stuk door
de duinen naar Den Helder, nemen de boot naar Texel, maken een mooi rondje over het
eiland en zondag 10 september fietsen we terug naar Houten.

De routes voor drie mooie Teuto dagen zijn momenteel in de ontwerpfase, maar je mag er
van uit gaan dat we ongeveer uitkomen op de volgende fietsafstanden:
• B-groep: vrijdag en zondag 150
kilometer, zaterdag 150 kilometer
• C-groep: vrijdag en zondag 120
kilometer, zaterdag 120 kilometer
Zodra de routes gereed zijn, worden ze gepubliceerd op de website.
Zoals gebruikelijk is er geen volgauto bij de groepen en op elke
fietsdag hebben we 2 x een koffie/
lunchpauze onderweg.
Wielertoerclub Houten ’80
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De bagage moet uiteraard wel naar Schoorl worden gebracht op vrijdag en weer worden
opgehaald op zondag. Als er mensen zijn die zo vriendelijk willen zijn om de bagage naar en
van Schoorl te vervoeren, geef dat s.v.p. door aan de organisatoren.
De inschrijving voor de Teutotocht wordt binnenkort geopend, houd de website goed in de
gaten!
Met hartelijke groet,
Martin de Haan en Piet de Boer.

Activiteiten recreanten
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Vishandel
Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
Donderdag

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

9.00 – 14.00
9.00 – 14.00

Houten Zuid
Woensdag
9.00 – 18.00
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00

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
35

De Fietsende Vlinder

A5 adv.Wielerclub.indd 1

Wielertoerclub Houten ’80

2/24/16 2:18:39 PM

36

Ron Verweij

ﬁetsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14

37

De Fietsende Vlinder

Verjaardagen
Maart
26 Eric van Trigt
29 Marcel van Echtelt
29 Wim Jongen
31 Geurt Breukink

T
T
T
T

Marck Koolen
Fred Voorbrood
Ruben van der Made
Anton Elberts
Ardy Notenboom
Stien van der Hoeven

T
T
T
T
T
R

April
3 Cor de Boer
4 Peter Broere
6 Rutger Huitsing
8 Jan Mocking
9 Jos Bekker
9 Willy Meijer
9 Peter Maarleveld
10 Tiny Kok
15 Fred Dekker
15 Carel van Velzen
15 Fred Bleij
16 Andre Boumeester
18 Arjan van der Wulp
19 Pieter Martens
20 Gerard Mocking
22 Sander Koning
24 Trees Maat

25
26
28
29
29
30

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

Mei
2 Gerda Tersteeg
2 Martin van Ierland
3 Herman Esmeijer
3 Winfried Posthumus
4 Marcel Embregts
4 Henk Aanstoot
7 Gerard van Rookhuijzen
7 Ad Vermeeren
7 Tjitte Alkema
8 Pieter-Karel Stokman
10 Rene van Aken
11 Rob van der Lans
11 Henk Hofmans
11 Ans Galema-Kiezebrink
12 Adrie Berlang
12 Hans Schoolderman

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

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

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

Ledenmutaties tot 25 februari 2017
Nieuw
• Arjan Verbree (toerlid)
• Henk Feenstra (recreant)
• Femke Feenstra- Veenstra (recreant)

•
•
•
•

Opgezegd
•
Lieke Hassink-Franke (toerlid)
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Stien van der Hoeve (recreant)
Noël Delfgauw (toerlid)
Marcel Reinartz (toerlid)
Bas Verboom (toerlid)
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
www.drukkerijaandevecht.nl

