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Van de voorzitter
Mijn dagelijks werk bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat op dit moment een
beetje stil. We zijn in afwachting van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. En die
onderhandelingen gaan nu over de vraag: wie wil er meedoen met het motorblok?
Vanmorgen (zondagrit B) tijdens het fietsen zag ik onze manier van onderhandelen en de
werking van onze motorblokken. Het begint bij de verdeling wie er met wie mee gaat. De
B-groep is te groot, dus er moet gesplitst worden. De toerleider van dienst leidt het proces:
“Ik ga naar de heuvelrug om nog wat klimmeters te maken als voorbereiding van Sauerland. Is er iemand die toerleider wil zijn van een vlakke rit.” Spontaan meld iemand zich aan
– in Haagse termen: “toont leiderschap en neemt verantwoordelijkheid voor de groep” – en
plotseling zijn er twee B-groepen.
De rit gaat van start. Een B-rit, dus rijden met gematigde snelheid. Toch is de start direct
vrij fors. Ik zie snelheden van 35 en 36 km/uur op mijn teller staan. En dan ontstaat een
stil spel van onderhandelingen. Er vormt zich een motorblok van 4 leden die wel van doorfietsen houden en de rest lijkt te denken: “Mooi tempo om te volgen, maar dit kan ik op kop
niet volhouden”. De anderen proberen zo nu en dan wel kop te nemen, maar als na wisselingen naar het oordeel van het motorblok te langzaam wordt gereden nemen de leden van
het motorblok spontaan weer over. Er ontstaat geen gemopper met de regels voor snelheid
in de groep in de hand, maar een spontane aanpassing van de snelheid aan de wensen en
mogelijkheden van de leden van de groep. Halverwege bij de koffie staat het gemiddelde
op ruim 33 km/uur. Tijd voor een evaluatie. Iemand zegt: “Er wordt fors gereden vandaag”.
Een andere: “Blij dat je het zegt, ik dacht dat het aan mij lag”. We maken er verder wat
grappen over en spreken af op de terugweg niet meer zo “langzaam” te rijden. Immer,
we zouden een vlakke rit rijden en rijden deze blijkbaar met een vlakke kruissnelheid van
35km/uur. Toch slaat de vermoeidheid toe en eindigen we nog voor 12.00u met meer dan
90 km en een gemiddelde van net 32 km/uur. Iedereen is heel tevreden over de gereden
rit. Voor mij een mooie illustratie hoe onze vereniging met eenvoudige principes als samenuit-samen-thuis en met onderhandelen zonder woorden – stemmen met de pedalen – een
prima resultaat weet te krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Samen een leuk stukje
fietsen en niet elkaar het leven zuur maken door met regels te gaan slaan.
Met die instelling kan onze club zich blijven vernieuwen. De A-rijders rijden inmiddels met
een App-groep voor de regeling van routes en
zonder toerleiders. Nieuwe leden bij de recreanten zijn aan het kijken of er ook langere ritten
mogelijk zijn. Met de midweek hebben ze laten
zien dat op de fiets naar de Veluwe voor een
aantal recreanten geen probleem is, hoewel dat
tot nu toe niet de regel is. Het plezier in het
samen fietsen moet ons doel zijn. Niet het vasthouden aan regels die we zelf hebben gemaakt
en dus zelf kunnen aanpassen. En dat kunnen
we. Vanaf deze plek allemaal alvast een prettige
zomervakantie met veel fietskilometers gewenst.
De voorzitter
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Van de toercommissie
Het zomerseizoen is al weer op de helft als de toercommissie dit stukje schrijft. Even terugkijkend over de eerste helft denken we natuurlijk allereerst aan het fantastische Sauerland
weekend. Het was weer een geweldig clubweekend met een heel goede sfeer. Edelweiss is
een uitstekend hotel waar alles tot in de puntjes geregeld is. Het weer was in tegenstelling
tot vorig jaar nu prima, dus alle prachtige routes konden helemaal gereden worden. Zelfs
een volgauto, omgebouwd tot dolomieten ijssalon ontbrak niet. Verder was het dit jaar op
initiatief van Peter Broere ook mogelijk om met de ATB te rijden onder begeleiding van een
lokale gids. Dit initiatief is zeer positief ontvangen en zeker voor herhaling vatbaar. Op de
vraag van Bert om volgend jaar nog een keer hier naartoe te gaan werd zeer positief gereageerd.
Heel hartelijk bedankt Hanneke, Bert en Leon.
De toercommissie hoopt dat jullie de trilogie in Sauerland in 2018 vol gaan maken zoals
Wibo en Hennie eerder in Luxemburg deden.
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Op 18 mei na een mooie trainingsrit
werd de toercommissie aangenaam
verrast door Gerard Mocking en
Marcel Diepstraten. Dit naar aanleiding van de jaarlijkse toerleidersavond op 15 maart, waar een korte
creatieve sessie in groepjes over
het thema veiligheid resulteerde in
meerdere mooie tegeltjeswijsheden.
De toercommissie koos daaruit de
spreuk “Veilig thuisgekomen? Of
gewoon geluk gehad?”. Marcel en
Gerard, met de professionele hulp
van de vrouw van Gerard, hebben
deze wijsheid op een mooie handgemaakte tegel gezet; ingelijst en wel. Dit kunstwerkje te
bewonderen in ons clubhuis en hangt links van de bar. Bedankt mannen.
Hoewel het aantal gelukkig beperkt blijft zijn er ook dit voorjaar helaas weer enkele valpartijen te betreuren. We kunnen niet anders dan veiligheid blijven benadrukken. Dat wil
zeggen goed waarschuwen voor obstakels, snelheid aanpassen aan de omstandigheden en
aan de situatie in de groep. Blijf elkaar goed in de gaten houden en rijdt in kleine groepjes.
Met 10 of 12 rijders is het prima fietsen en is het nog overzichtelijk. Meer dan 16 deelnemers kan echt niet.
Wij wensen jullie een fijne zomervakantie en veel veilig fietsplezier toe de komende tijd.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Meldpunt gevaarlijke inrichting voor fietsers.
Fietsen is heel gezond maar af en toe gebeurt er iets tijdens het fietsen dat minder prettig
is. Tijdens de algemene ledenvergadering gaf onze voorzitter, Kees Keuzenkamp, tips om
veilig te rijden. Het verbaast mij dat fietsers onderling het heel vaak over veiligheid hebben
en ook hun organisaties (Fietsersbond, NFTU) in tegenstelling tot automobilisten en de
ANWB.
Neem het fenomeen kop-staartbotsingen. Zowel bij fietsers als automobilisten een bekend
probleem. Gelukkig kunnen we op de fiets beter met elkaar communiceren en dat wordt erg
vaak goed toegepast. Het bumperkleven is trouwens wel een karaktereigenschap van een
goede fietser.
Om te voorkomen dat dit te gevaarlijk wordt zijn er afspraken. Zo ook bij het veilig door
een bocht rijden. Daar moeten we het misschien toch nog een keer over hebben want
tijdens de laatste bijeenkomst van de toerleiders werd de discontinuïteit van de groep na de
bocht besproken. Met een iets minder snel ingaan van de bocht bijvoorbeeld kunnen vallen
en de discontinuïteit voorkomen worden.
Wielertoerclub Houten ’80
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De afgelopen twee jaar heb ik drie valpartijen in
bochten meegemaakt, helaas was ik zelf ook een
keer de klos in een solo-rit. Een combinatie van
een te glad wegdek met een redelijke snelheid
was in alle drie gevallen de oorzaak. In twee van
de drie gevallen moest het ziekenhuis worden
bezocht.
Het is bekend dat fietsers vallen. Maar de laatste
jaren wordt het pas herkend. Hoewel er al vele
jaren lang jaarlijks bijna 50.000 bezoeken aan
de Eerste Hulp worden gebracht. De helft daarvan wordt veroorzaakt door (gebreken aan) de
infrastructuur. Bermen, trottoirbanden, paaltjes en
gladheid zijn hoofdoorzaken.
Niet voor niets dus een onderwerp voor een
fietsclub en zeker nu er bij gemeentes en andere
instanties aandacht en beleid voor gekomen is. In
Houten zijn veel paaltjes weggehaald, maar het
kan en moet nog beter. En niet alleen in Houten.
Vanwege mijn opleiding Infratechniek, gespecialiseerd in Verkeerstechniek, jarenlang actief
lid van de plaatselijke fietsersbond en actief bij De Kracht van Utrecht (Schaalsprong voor
OV + Fiets) wil ik mijn kennis en netwerk gebruiken om het verkeer veiliger en mooier te
maken.
Daarom wil ik op de hoogte gehouden worden van de (bijna) ongelukken die gebeurd zijn
en waar de gevaarlijke plekken zich bevinden. Het best kan dat met een foto worden ondersteund. Dus geen foto van een gat in het been, maar van het gat in de weg of berm.
Ook oudere gevallen waar nog niets aan gedaan is heeft mijn belangstelling. Zo ben ik
bezig met het bijna onzichtbare randje op de brug over het Amsterdam Rijnkanaal waar
iemand zijn been door heeft gebroken (zie de foto). En bij
Rhijnauwen is door Staatsbosbeheer een bordje geplaatst
met “slecht wegdek” na hen daar op gewezen te hebben.
Natuurlijk verwacht ik hier meer respons.
Niet alleen wil ik ongelukken voorkomen, dit is wel het
beste. Ook na een ongeluk, want vallen gebeurt nu eenmaal omdat er nog te veel onveilig is, wil ik de verantwoordelijke overheid op de hoogte stellen en eventueel in
overleg ook aansprakelijk. Twee keer is dit doekje voor het
bloeden met succes binnengehaald.
Ik hoor (het liefst niets) van jou!
Cor van Angelen.
Ps. Op de site is een link om de melding door te geven.
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Hoe vrijwillig is vrijwillig?
De Wielertoer club Houten draait volledig op de inzet van vrijwilligers.
Dit geldt voor het bestuur, voor alle commissie leden en voor iedereen die hand-en-spandiensten verleent voor de club. En dit geldt voor zowel de recreanten als voor de toerleden.
Eén van die vrijwilligerstaken is het schoonhouden van ons clubhuis.
Dit wordt alternerend gedaan door de recreanten en door de toerleden. En terwijl dit vlekkeloos loopt bij de recreanten is het vooral dit jaar een hele klus om voldoende toerleden te
vinden om in het rooster mee te draaien.
Volgens het regelement van de commissie beheer verplicht ieder lid van de WTC zich om
mee te helpen bij de periodieke schoonmaak. Toch komt de schoonmaak in de praktijk te
liggen bij een relatief kleine
groep, die elk jaar mee helpt
Dit jaar heb ik de taak op
mij genomen om de schoonmaak door de toerleden
te coördineren. En in mijn
ogen is coördineren iets heel
anders dan te moeten leuren
wie er a.u.b. wil meedraaien
in het rooster. Want ondanks
vele mails en een oproep op
de dinsdagavond staan er op
dit moment nog een tiental
data open in het rooster.

Hoe gaan we verder?
• De coördinator poets, lees ondergetekende, blijft alle leden benaderen met het verzoek
om toch a.u.b. een uurtje te komen schoonmaken.
• Bij de volgende ALV in 2018 sluiten we de deuren van het clubhuis en iedereen mag pas
naar huis wanneer het volledige rooster voor 2018 is ingevuld.
• We informeren binnen de vereniging of er iemand is die tegen een vergoeding de
schoonmaak wil gaan doen. De kosten hiervoor kunnen worden verwerkt in de begroting
van de contributie 2018.
• Het bestuur verplicht alle leden om zich beschikbaar te stellen voor de schoonmaak.
Gezien het aantal toerleden zou je dan één keer per vijf jaar aan de beurt zijn.
Hopelijk neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid om zich op te geven voor de schoonmaak
van het clubhuis. Het rooster hangt op het prikbord dus vul je naam in. Je krijgt van mij
een reminder en een adres waar je de sleutel kunt ophalen. Makkelijker kunnen we het niet
maken.
Met sportieve groet,
Henk Aanstoot, coördinator poets, commissie beheer

Wielertoerclub Houten ’80
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Vätternrundan
Toen ik op vrijdagmiddag 16 juni met mijn broer Norbert door Motala liep om onze startnummers op te halen was ik nog niet overweldigd door een “volle bak ambiance” die ik ken
van bijvoorbeeld de Maratona. Toen Norbert, Zweden-kenner en ceremoniemeester van ons
Vätternrundan-project, aangaf dat het voor Zweedse begrippen juist héél gezellig was, was
ik gerustgesteld en ging ik mee in de ingetogen flow.

De Vätternrundan is een 300 km lange tocht rond Zwedens op één na grootste meer, Vättern, die sinds 1966 wordt gehouden. Destijds met 300 deelnemers, nu met ca. 20.000,
waaronder 70 Nederlanders. Om dat in goede banen te leiden wordt er gestart in groepen
van ca. 60 fietsers, elke 2 minuten, tussen half acht op vrijdagavond en half zeven zaterdagochtend. Je begrijpt, er wordt dus deels ‘s nachts gereden, zij het dat die in Zweden
rond ‘midsommar’ maar kort is. Om de info compleet te maken: de Vätternrundan is
onderdeel van de Svensk Klassiker, die voorts bestaat uit een straf langlaufevenement (de
Wasaloop), een zwemtocht van 3 km in open water en een hardloopwedstrijd van 30 km.
Als je alle vier de onderdelen binnen 12 maanden afrondt krijg je het Klassikerdiplomet en
ben je (in heel Zweden) een grote meneer of mevrouw.
Maar wij kwamen voor het fietsen en dat was top én voor ons voldoende.
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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.
Vrijdag 25 augustus
Donderdag 14 september
Grote wijnbeurs: 28 & 29 Oktober
Noteer hem, wordt weer iets bijzonders bij Restaurant de Engel!
Eigen producenten aanwezig. Mooie nieuwe bijzondere wijnen.
Leuke wijnen in de aanbieding vanaf begin juli!
Loop eens binnen in onze sfeervolle wijnwinkel
op het Oude Dorp. Wees welkom!

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.
Wielertoerclub Houten ’80
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Na onze startnummers opgehaald
te hebben bezochten we een soort
mini-BikeMotion die van hoog
niveau was. Opvallend was dat je
er fietsers rond zag lopen in alle
soorten en maten. Het officiële
tenue was in de maat XXL dan ook
al uitverkocht. Jammer voor ons,
maar illustratief voor het letterlijk
en figuurlijk brede deelnemersveld.
Natuurlijk, 300 km is niet niks,
maar door de ruime openingstijden
(je mag tot zaterdagavond 24:00
uur finishen) kunnen veel mensen
dit succesvol afronden.
Wij hadden overigens wel enige ambitie en waren
blij met een late starttijd om 6:10 uur op zaterdagmorgen. Dan heb je nog een redelijk normale nacht
én desondanks ruim de tijd om de tocht op tijd te
volbrengen.
De omstandigheden waren fantastisch. Op dat vroege
tijdstip, in Zweden, zonder mouwstukken of andere
lingerie behaaglijk vertrekken, dat hadden wij ook
niet verwacht. Natte sneeuw is ook voorgekomen in
de recente historie.
Na de start eerst maar eens een fijn groepje opgezocht. Daarbij leer je snel de Zweedse signalen
kennen. Ons “binnen!” wordt afgedaan met twee
gedecideerde tikjes op de rechterbil, en roept men
“bil!” dan is dat niet wat je denkt want het betekent
gewoon “auto!”.
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Er waren tien verzorgingsposten. Wij hebben de twee met de warme maaltijden aangedaan
(wat dacht je van smakelijke Zweedse balletjes met aardappelpuree en cranberrysaus om
half tien ‘s morgens?) en drie korte stops.

Ondertussen genoten we, rijdend door het almaar glooiende landschap, met mooie uitzichten over het meer. Bedenk wel dat Zweden dunbevolkt is en er niet veel dorpjes zijn. Iets
waar bijvoorbeeld een terrasgroep rekening mee zou moeten houden..

15

De Fietsende Vlinder

Prettig was het
dat we vanaf
een wat saaier
stuk met uitgestrekte bossen en
tegenwind werden
vergezeld door de
vrolijke Australiër
Steve. Zeg maar
de Australische
Fred Rompelberg, hij verzorgt
racefietsreizen in
de Pyreneeën met
het motto “Live,
Laugh, Ride..”.
Steve hield met
ons de sfeer én
het tempo er in.
Gaandeweg merkten we dat we
goed bezig waren
en we rondden de
tocht zonder enig
malheur om half
vijf ‘s middags
af in 10 uur en
24 minuten.
Enthousiast binnengehaald door
het inmiddels
warmgedraaide
Zweedse publiek.
Na wat verfrissingen en een diner
zijn wij ‘s avonds
weer even gaan
kijken naar wat er nog binnen kwam. Daarbij zaten onder andere ook een aantal semi-professionele teams die een aparte status hebben en die om 12:00 uur ‘s middags pas startten
met de opdracht om binnen acht uur binnen te zijn. Binnen zeven en een half uur werd het
om precies te zijn. Indrukwekkend.
Al met al een geweldig weekend, met in mijn geval een mooie kennismaking met (de)
Zweden.
Jeroen Piket
Wielertoerclub Houten ’80
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Standplaats Cesenatico

Lijkt me leuk zei Geurt, toen ik
hem vroeg of hij zin had om mee
te gaan naar de Novi Colli die
vanuit Cesenatico al sinds 1971
wordt gereden en daarom ook de
‘Regina della grandfondo” wordt
genoemd. Deze cyclo stond al heel
lang op mijn lijstje en Ton en ik
hebben al eens pogingen ondernomen om het zelf te regelen, maar
dat was toen niet gelukt. Dit jaar
bood Velotours, een reisbureau
uit Utrecht, voor het eerst een
programma aan van donderdag tot
maandag, waarbij op de zondag
de NC wordt gereden. Een aanpassing van het programma,
zodat wij op woensdagavond konden aankomen,
bleek mogelijk en alles
werd prima geregeld. De
Novi Colli iwordt georganiseerd met start en finish in
Cesenatico aan de Adriatische kust, tussen Ravenna
en Rimini. De rit wordt
gereden door de (uitlopers) van de Apennijnen,
het trainingsgebied van
de Piraat, Marco Pantani.
Geurt en ik kozen voor een
verblijf in hotel Maree, een
uitstekend hotel op een
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kilometer afstand van de start van de Novi Colli en maar 100 meter van het strand!
Tijdens deze dagen gaat de aandacht evenwel niet uit naar het strand maar naar het fietsen
en het hotel zit dan ook vol met Belgen en Britten die al jaren trouwe deelnemers zijn van
de NC. Het hotel doet er alles aan om de fietsers het naar de zin te maken
De fietsen mogen in de lobby van het hotel staan en worden dag en nacht bewaakt.
Wat je op de foto ziet staan is slechts een tipje van de ijsberg. De hele dag door proberen
de medewerkers van het hotel je het naar het zin te maken en dat begint al bij het ontbijt.
Ik heb nog niet vaak een ontbijttafel mee gemaakt in een hotel met echt allemaal lekkere
dingen zoals dat hier wordt gepresenteerd. Je ziet en merkt dat alles met zorg en liefde is
gemaakt, van de verschillende soorten brood en taarten tot de heerlijke vruchtensalade.
En van deze vruchtensalade heb ik weer geleerd dat een klein beetje basilicum, slechts
een bewijsje daarvan, het verschil kan maken tussen een lekkere vruchtensalade en een
overheerlijke vruchtensalade, zelfs bij het ontbijt. Ik zou nog wel langer stil kunnen staan
bij de service, aankleding en eten in dit hotel, wij vonden het in ieder geval top, maar we
gaan snel door.
In de auto richting Cesenatico kwamen we er achter dat de Giro in Romagna was en dat we
misschien wel naar de start in Forli zouden kunnen gaan. Met een afstand van 234 km is de
12e etappe de langste van de Giro dit jaar. Heuvels in het eerste deel, vlak in het tweede
deel, maar dat wist ik toen nog niet. We besloten om naar de start te gaan in Forli, ongeveer 45 km verderop. Tom Dumoulin was op dat moment comfortabel in het roze en zou dat

Wielertoerclub Houten ’80
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ook blijven, maar ook dat wisten we toen
nog niet.
Een start van de Giro is natuurlijk vergelijkbaar met die van de Tour de France,
er zijn de luxe bussen waar de renners in
verblijven, het materiaal waar mee wordt
gereden, de mecaniciens die nog een laatste aanpassing doen of gewoon even naar
het publiek kijken dat voorbij loopt. Forli is
een redelijk grote stad in Emilia-Romana,
maar op deze Girodag was er toch wel erg
veel publiek op de been om de karavaan en
alles wat daarbij hoort te aanschouwen.
De start zou om 11.30 uur zijn en wij
waren ongeveer 10.30 uur ter plaatse.
Het is altijd leuk om even langs de bussen
en het materiaal te lopen en te bekijken,
maar op een gegeven moment kwamen we
rond 11.00 uur bij de Sunweb-bus. En daar
stond de fiets met het roze lint.
Inmiddels was het erg druk geworden voor de bus en iedereen stond te wachten tot
Dumoulin er uit zou komen. En ja…daar was hij dan: Campionissimo Dumoulin, maar dat
wisten we toen nog niet want de Giro was nog niet ten einde.
Hij stond er overigens wel als een kampioen bij, zonder emotie, misschien wel een beetje
gelaten, maar wel uitermate vriendelijk glimlachend zonder een woord te zeggen, waarschijnlijk om niet uit zijn concentratie te raken liet hij alle aandacht rustig over zich heen
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komen. En de aandacht was enorm
kan ik je vertellen: van jonge
meisjes, jongetjes, tot de moeders
en de vaders; iedereen wilde een
handtekening, op de foto, selfies
etc. En geduldig deed Tom wat van
hem werd gevraagd.
Tom heeft die 12e etappe niet
gewonnen, maar bleef wel comfortabel in het rose.
Na de start gingen we even koffie
drinken en toen we daarna weer
op het plein terug kwamen was
alles al weer bijna opgeruimd en
op weg naar de startplaats van de
13 e etappe. Wij verbaasden ons
over de snelheid en efficiency waarmee werd gewerkt.
Op de tweede dag zijn we naar San Marino gefietst. San Marino is een klein staatje met
een oppervlakte van circa 61 km2 met de Monte Titano op circa 740 boven de zeespiegel
en dat was ook het doel van
die dag.
Maar er waren meerderen die
voor die dag hetzelfde doel
hadden uitgekozen: de route
vvan de Mille Miglia 2017
ging op die dag naar San
Marino. De 1000 Miglia is een
race voor old timers die een
wedstrijdje hadden op de
Monte Titano.
Het was wel erg leuk om te
zien en hebben nog best wel
even staan kijken, maar ja
die berg riep ook naar ons en via
een omweg kwamen we er ook en
werden beloond met een werkelijk
prachtig uitzicht. Het afdalen was
een belevenis en erg fraai tussen
de old timers.
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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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Na twee prachtige dagen en een rustdag in het vooruitzicht, althans voor mij dan, was het
ook zaak om voor de inwendige mens te zorgen en proberen wat koolhydraten te stapelen
voor de zondagrit. Vaak wordt de NC vergeleken met de Maratona. Er zijn wel wat overeenkomsten (meer dan 12.000 deelnemers, een uitdagend parcours etc.) maar er zijn ook
verschillen (Apennijnen versus Dolomieten en Corvare versus Cesenatico.
Het is natuurlijk niet eerlijk om deze twee te vergelijken en ik heb mijn hart nu eenmaal
verpand aan de Dolomieten, maar deze plaats is toch een mooie uitvalsbasis voor de NC.
Inmiddels kwam de zondag steeds dichterbij. Geurt ging op zaterdag toch nog een blokje
om doen, maar ik verkoos om de benen rust te gunnen, mijn fiets nog een beetje te poetsen, alle plaatjes op de fiets te monteren en nog een laatste keer door het promodorp te
lopen. Dit promodorp was wel de moeite waard en soms leek het of je over de Bike Motion
liep, zoveel
was er te zien,
te doen en te
kopen….
Op zondagochtend begon in
het hotel vanaf
04.00 uur het
ritueel dat
bij zo’n cyclo
hoort. Veel
geloop over
de gangen en
trappen, in
stilte ontbijten,
want er heerst
toch wel wat
spanning. De
Wielertoerclub Houten ’80
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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

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

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423
info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl
Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas
krijgt u 10% korting op alle materialen.
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Belgen nemen wat extra spaghetti. Anderen moeten nog snel even wat aanpassen aan de
fiets.
Geurt en ik bespreken de aanpak van de dag. Ik had al bedacht dat ik de eerste 25 km zou
proberen in het wiel van Geurt te blijven en daarna zou ik wel zien. Geurt zei dat hij op
de Barbotto zou wachten en misschien ook wel eerder. Ik zei dat hij door moest rijden en
dat we elkaar bij de finish zouden zien. Bij zo’n cyclo moet je je eigen tempo rijden en van
wachten word je niet beter. Nadat de dames van de receptie foto’s hadden genomen reden
we naar de start, ons startvak (nero). Volgens mij zo’n beetje het laatste startvak, maar dat
kon de pret niet drukken want het was prima weer, de helikopter cirkelde over ons heen,
iedereen was relaxed, kortom rustig wachten tot het startschot werd gegeven. Maar toen
dat was gebeurd, ging het ook los, want dan wil iedereen naar voren, naar voren en naar
voren. En voordat ik het door had was Geurt al 10 meter verder naar voren. Ik dacht, even
erbij blijven want dat was niet de bedoeling, want ik zou de eerste vlakke 25 km in zijn wiel
blijven. Het leek eeuwen te duren, maar dat is natuurlijk niet zo, konden we fietsen, eerst
langzaam maar dan gewoon tempo en sneller. Geurt had aangegeven een beetje rond de 32
te blijven fietsen, maar kreeg al snel een Zwitser in de smiezen die toch wel net iets harder
reed. En ik had gezegd dat ik er bij zou blijven…
Om een lang verhaal kort te houden: na ongeveer 30 km kwam de eerste klim en had ik
een gemiddelde van bijna 34 per uur. Hoe was het mogelijk? En hoe was het mogelijk dat
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al die klimmen ook wel lekker liepen? En hoe was het mogelijk dat ik die Barbotto, met de
18% tijdens de laatste km, zonder afstappen kon oprijden; ik weet het niet. Maar het was
allemaal super.
Normaal zit het venijn in de staart, maar bij de NC kwam het zoet.
Na de Barbotto ging het allemaal een beetje op en af naar de finish. Op de Barbotto kreeg
ik telefoon van Geurt. Die was al bij de finish en zou daar wachten. Ik had inmiddels al
meer dan 15 minuten pauze gehad op de Barbotto en nog meer op de andere klimmetjes
dus ik stapte op en kon wonder boven wonder aanpikken bij een groepje dat er behoorlijk
snel van door ging en tussen de 35 en 40 ging rijden. Ik dacht pappen, nathouden en vooral
er bij blijven, kijken of dat lukt. En ik weet niet waar mijn vleugels vandaan kwamen maar
het lukte om er bij te blijven. Ik zat in het wiel van iemand en daar bleef ik bij wat ik ook
voelde in mijn benen of hoe erg ik ook in weerstand reed. Tegelijkertijd moest ik nog oorlog
voeren met een klein Italiaantje die dat ook wel een leuke plek leek, en probeerde mijn plek
in dat wiel te nemen. Het kwam er op neer dat we een uur lang keihard hebben gereden
en ik had alleen nog maar oog had voor het wiel van mijn voorganger, de gaten etc in het
wegdek, de wind die uit een bepaalde hoek kwam, het Italiaantje, dus eigenlijk alleen maar
dacht aan “er bij blijven”. Terugkijkend heb ik geen idee hoe het gebied was waar we doorheen reden, heb daar niet op gelet en niets van mee gekregen.
Toen de finish in zicht kwam was ik blij dat ik er was, want ik was toen echt helemaal kapot,
maar voldaan. En… de adrenaline spoot uit mijn oren na dat laatste uur koersen. Geurt had
hetzelfde gevoel want die was met een nog snellere groep vanaf de Barbotto naar de finish
gekoerst…, hetgeen voor Geurt een gemiddelde snelheid van 24,5 km opleverde voor de
volledige rit.! Ik kwam over de finish met 20.5 km gemiddeld en heb de rit van mijn leven
gehad! Super!!
Onze dag kon dus niet meer stuk. Het was 13.30 uur, we waren kapot (althans ik), de
adrenaline deed zijn werk, en we waren toe aan pasta en een biertje.
Het was een fantastische belevenis en ik ben blij dat deze cyclo van mijn buckitlist is.
De NC is een aanrader en
leuk om te doen alleen een
ontzettend stuk rijden en
dan bedoel ik met de auto:
circa 1400 km. Wat Geurt
en mij betreft was elke km
de moeite waard!.
Inmiddels staat de Maratona
die op 2 juli wordt gereden
voor de deur. Maar daarover
later meer.
Train en fiets veilig.
Joost van der Poel
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Teuto weekend 2017
Van 8 t/m 10 september 2017 wordt het Teuto weekend georganiseerd.
Onze standplaats voor 2 overnachtingen is Schoorl in de kop van Noord-Holland.
We vertrekken vrijdagochtend 8 september met een B-groep en een C-groep op de fiets
vanuit Houten naar Schoorl.
Zaterdag maken we een route door de
duinen naar het noorden, we nemen de
boot naar Texel en we maken een mooi
rondje over het eiland.
Zondag fietsen we weer terug naar huis.
Per dag kun je beslissen met welke
groep je gaat rijden.
We hebben onderweg 2 koffiepauzes op
elke Teuto fietsdag.
Toerleider voor de B-groep is Martin de
Haan, toerleider voor de C-groep is Piet de Boer.
De B groep rijdt een route van ongeveer 150 km op vrijdag, zaterdag en zondag.
De C groep rijdt een route van ongeveer 120 km op vrijdag, zaterdag
en zondag.
De routes liggen nog op de tekentafel, als ze klaar zijn worden ze
gepubliceerd op de website. Ga voor meer informatie naar het Forum
– Meerdaagse clubritten – Teuto weekend 2017. Er zijn nu ongeveer
30 inschrijvingen, daar kunnen er nog wel een paar bij.
Met het hotel is de datum van 1 augustus afgesproken om het definitieve aantal kamers door te geven.
Martin en Piet.
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Recreanten Midweek van 15 t/m 19 mei
Maandag 15 mei We vertrokken met zonnig
weer, nog een beetje fris met 10 personen.
Helaas was Loes er niet bij vanwege ziekte. Onze
eerste stop was langs de Langbroekerdijk, waar
Leny ons trakteerde op koffie en Ria op een
mueslireep. Bedankt Leny en Ria! Daarna fietsten
we door naar Leersum, waar we op het terras van
de koffie genoten. Ondertussen werden de fietsen
van Stien en Cathy opgeladen. Op weg naar fort
aan de Buurtsteeg, waar we gezellig in de zon op
een trapje onze zelf meegebrachte lunch opaten.
[foto 15 mei ] Ondertussen was het wel erg warm
geworden en gingen we door naar Otterlo voor
de koffie, waar we alweer buiten konden zitten.
Na de koffie zagen we een fietsenmaker, waar
Cathy haar fiets liet maken. Er moest een nieuw
remblokje op. We hebben weer heerlijk in de zon op een bankje zitten wachten, totdat de
fiets gerepareerd was. Cathy blij, maar wij ook, want het was wel een heel ontspannen
ritje zo! We fietsten door bossen en weilanden, veel afwisseling, en erg mooi. Een beetje
heuvelachtig, maar ja, dat weet je als je naar de Veluwe gaat. We hadden er geen moeite
mee, de omgeving maakte veel goed. Aangekomen bij het bungalowpark om een uur of 4,
kregen we een drankje met appelgebak. Onze dag kon niet meer stuk. Wat heerlijk toch !!!
Groetjes, Gerry en Ineke
De overige 15 recreanten verzamelden zich rond 13.00 uur in het clubhuis. Daar werden
eerst de fietsen verder ingeladen en de bagage van degenen die op de fiets waren gegaan.
Daarna vertrokken we naar Park Hoenderloo, waar we
rond 15.00 uur aankwamen. We haalden de sleutels
bij de receptie en gingen naar de bungalows, waar we
de fietsen en bagage uitlaadden. Rond 4 uur gingen
we terug naar het restaurant waar ook de fietsers
waren aangekomen. Op het terras dronken we gezamenlijk onze koffie. Daarna ging iedereen naar de
bungalow om uit te pakken. Om 18.30 uur terug naar
het Restaurant voor ons 3-gangen diner. Dat duurde
vrij lang, waardoor we pas rond half tien weer terug
waren in onze bungalows.
Dinsdag 16 mei Na een geweldig gezamenlijk ontbijt
vertrokken we om ongeveer 10.00 uur vanaf de
receptie met 24 personen (Greet bleef alleen achter)
richting Klarenbeek waar we een stop maakten voor
de koffie. Het zonnetje scheen lekker dus we konden
op het terras zitten. Vriendelijke mensen, maar dat
wisten we al toen we de route voorfietsten. Hele
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mooie omgeving, maar wel zwaar voor sommigen. Verder naar Loenen. Ergens bij Voorst
merkte Ria dat er iets met haar achterband niet goed was. Dus even kijken tijdens onze
lunchpauze. Er zat een behoorlijke bult op de band, maar ja toch maar doorfietsen naar
Loenen. Meteen geïnformeerd naar een fietsenmaker. Er waren er verschillende maar geen
van allen open. Dus naar ons restaurant om wat te drinken. We waren vol lof over het
personeel toen we er voor het eerst waren maar niet meer dus, de ober was alles behalve
vriendelijk. Dus weer verder gefietst richting Hoenderloo. Ria haar band hield het niet meer.
Een aantal kilometers voor ons park dacht de achterband bekijk het maar en hij liep leeg.
Ineke zocht via Google een fietsenmaker op in Hoenderloo en Anneke bood aan om haar
bus te halen zodat ze Ria naar de fietsenmaker kon brengen. Zo gezegd zo gedaan. Ria en
nog een paar anderen bleven achter en de rest ging door naar het park om de wijnmiddag
voor te bereiden. Na wat zoeken was er eindelijk een fietsenmaker gevonden. We konden
dus van onze wijnmiddag gaan genieten en Fie [foto Fie] deed zoals gewoonlijk weer een
leuk stukje. Daarna met z’n allen weer naar ons diner. We hadden een mooie fietstocht,
soms een beetje pittig maar we zijn weer thuis gekomen. Om 18.30 uur verzamelden we
weer in het restaurant voor de grillavond. Ria en Gerry
Woensdags 17 mei
We vertrokken vanaf Hoenderloo met 21 deelnemers, schitterend weer, blauwe lucht en
volop zon met 29 graden. We gingen de Woeste Hoefweg, door het Deelerwoud, waar we ‘n
Oeros tegenkwamen die bleef staan. Deze was niet bij zijn kudde, een enorm dier met grote
kromme horens. Velen maakte een foto. T.o.v. Het militair vliegtuigmuseum Deelen was een
Rustpunt. Daar genoten we van de koffie en thee enz. Even later splitsten we de groep en
gingen verder met z’n twaalven door de bossen de Veluwe verkennend met zijn heuvels en
dalen. Fantastisch. Bij het Bio vakantieoord in Arnhem gebruikten we de lunch. Verder door
de bossen met o.a. kuddes runderen kwamen we in Wekerom bij Het Witte Paard om gezellig wat te drinken. Vervolgens over de Otterlose weg terug maar de Roompot. Leny en Lidy
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Korte route
We zijn met z’n alle gestart door een heerlijk groen landschap. Maar ook hele lange kale
wegen met hier en daar een huis of boerderij. Na de koffie bij rustpunt werd de groep
gesplitst na nog een stukje met jullie te zijn mee gefietst, gingen wij onze eigen weg. Heerlijk gefietst tussen de weilanden door. Hierna een plaatsje voor de lunch gezocht en ja een
eettent langs de weg. Wij gevraagd of we met gebruik van een consumptie er onze lunch
mochten gebruiken en dit was geen bezwaar. Heerlijk op de bankjes met de zon in onze rug
was het heel goed toeven ook het ijs was er erg lekker, na weer te zijn opgestapt fietsten
we langs het bos en door het bos heen, terug naar het park in Hoenderloo met ongeveer 45
km een gezellige dag. Riet
4 Recreanten waren niet mee gaan fietsen, maar gingen met de auto naar Otterloo en
bezochten het tegeltjes museum. ’s Middags verzamelden we langzaam maar zeker op het
terras voor een drankje. Na onze maaltijd volgde de bingo, zoals gebruikelijk.
Donderdag 18 mei
Na een paar dagen van heel mooi weer staan we op met regen. We vertrekken daarom een
uurtje later, 11 uur. Het regent nog steeds, maar dat mag de pret niet drukken, regenpakken aan en we gaan. Vandaag splitsen we in 2 groepen, ook omdat het best heuvelachtig is
en voor sommige fietsers zwaar. Daardoor is er vandaag geen gezamenlijke koffiestop. De
modderige weg waar ik een beetje bang voor was, is bijna helemaal goed op gedroogd, dat
viel mee. Ook de klimmetjes waren goed te doen. Soms gaan we door prachtige bossen, dat
is genieten. Gelukkig is alles goed te fietsen. Na ruim een uur fietsen over prima fietspaden, bereiken we onze koffiestop in Assel. Gelukkig regende het ook niet meer en konden
onze regenpakken uit. Door een afwisselend
landschap, bos, vlaktes en heidevelden,
bereiken we het Uddelermeer. Hier mogen
we buiten op het terras van een restaurant,
ons brood opeten en bestellen een drankje.
We gaan verder en genieten erg van een
mooie natuur en fijne fietswegen. We gaan
soms heuvel op en dan weer heerlijk heuvel
af. Vooral op het laatst hebben we een heerlijke afdaling en met genoeg vaart kom je
een heel eind de heuvel weer op. Al met al
een prima dag, tijd voor een drankje in ons
huisje. Marijke
Korte route
Na vertrek van de deelnemers aan de lange
route gingen nog 12 recreanten op weg
voor de korte route. Omdat we een uurtje
later waren vertrokken hebben Riet en Elly
vde route een klein beetje aangepast, mede
omdat we ook niet gezamenlijk naar de
koffie hoefden. We vertrokken in noordelijke
richting. Het regende nog wel, maar minder
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hard. Bij knooppunt 43 gingen we richting Beekbergen. Aan de rand van de stad kwam een
auto uit een hek, waarvan de bestuurder zei dat we daar koffie konden drinken. Dus we
sloegen die weg in en kwamen bij `n tuincentrum Het Hoogeland waar een “tuincafé” was.
Daar werd koffie aangeboden voor nog geen € 3 inclusief appelgebak. Daar waren we op
dat tijdstip (rond 12.00 uur) wel voor te porren. Het bleek dat het café werd gerund door
een organisatie voor geestelijk gehandicapten (vergelijkbaar met Reinaarde). Zij hadden
het appelgebak ook zelf gebakken en waren daar zeer trots op. Het smaakte heerlijk.
Sommigen aten ook alvast een boterham. Daarna weer verder richting Lieren en even een
stop onder een viaduct van de A50. Daar aten we ook gelijk even onze boterham op. In het
daarna volgende bosgebied, liep een leuk beekje, met een soort waterval. Daar stopten we
even, trokken onze regenkleding uit en liepen even rond. Toen ging de zon schijnen! Een
aantal kilometers verder over het viaduct met de A50, fietspad een stuk hierlangs en dan
linksaf de Krimweg op. Na een kilometer of 4 waren we bij het Park en hadden toch nog
ruim 40 km gefietst. We besloten lekker nog even een drankje te drinken in de zon op het
terras. Het was toch weer een mooie en gezellige dag geworden. Riet en Elly
Vrijdag 19 mei
We vertrokken om 9.30 uur vanaf het bungalowpark met 9 dames op de fiets, eerst naar
Otterlo, waar we koffie dronken. Het was bewolkt en fris, met veel wind. Daarna via de
bossen naar Ede, waar we bij een rustpunt de lunch konden gebruiken. Het was nog wel
wat vroeg, maar een broodje gaat er altijd wel in. We werden bediend door verstandelijk
beperkten. Erg leuk. Ook werd er zelfgemaakte jam, mosterd en kaarten gekocht. Daarna
door de wind verder op weg naar huis. Gerry en ik voorop met onze gewone fietsen, maar
ik had al aan Lidy en Leny gevraagd of ze af en toe wat kopwerk over konden nemen, want
ja met ondersteuning op je fiets, is het wel wat makkelijker. Dat ging goed, af en toe namen
ze het kopwerk over. Daarna een lunchplekje gezocht in Scherpenzeel, op het dorpsplein
konden we op een muurtje zitten. Het broodje en fruit smaakte goed. Op weg naar Driebergen, maar helaas, we misten een knooppuntenbordje. We zijn door Woudenberg gefietst
i.p.v. eromheen. Ook mooi. We gingen een stukje lopen omdat de straat opengebroken was.
Even wandelen is niet erg na al dat zitten op een fietszadel! Na een omweg van een paar
kilometer, kwamen we weer op onze route. Bij Klein Zwitserland hebben we wat gedronken.
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Daarna de kortste route naar het clubhuis, waar de andere recreanten onze bagage al hadden neergezet. ‘s Avonds nog met een paar mensen uit eten gegaan in Houten, en dat was
het einde van een erg leuke midweek. Groetjes, Gerry en Ineke

Verslagen recreanten
Vrijdag 5 mei Korte route Ondanks het koude weer op 5 mei, startten we toch met 16 personen. Allemaal gewapend met handschoenen en dikke sjaals. Elly en Riet reden de korte
route voor.We fietsten door het Houtense Bos en langs het Theehuis Rhijnauwen over de
Rijnsoever langs de Kromme Rijn richting Zeist.Vervolgens kwamen we langs het voormalige huis van Wibi Soerjadi. We staken de Driebergseweg over reden langs ‘t Kerckebosch zo
naar het Pannenkoekenhuis Princenhof in Driebergen. Riet wees ons op koffie met hazelino’s en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Bijna iedereen zat met zo’n kruimelgeval
voor zich te stoeien maar de smaak was voortreffelijk. Na de koffie zijn we langs Abbing
naar Odijk gefietst en vervolgens via het Oostrumdijkje naar het clubhuis. Daar hebben we
samen met de lange groep nog met een drankje nagepraat. Anneke
Lange route Rondje Austerlitz. Het is droog, maar wel fris. Met 25 fietsers gaan we op weg
richting Werkhoven en Beverweerd. Langs Beverweerd blijft voor mij altijd een bijzonder
stukje. Vlak voor we de Langbroeker Wetering op gaan hebben we een korte stop op ons
vaste plekje. We fietsen een stuk langs de Langbroeker Wetering en komen uiteindelijk in
het bos. In Austerlitz aan gekomen drinken we koffie bij Het Plein. We krijgen een aparte
ruimte zodat Stien, die jarig was, kan trakteren. Natuurlijk wordt er voor haar gezongen.
We gaan verder door een mooi bosgebied, langs het Grote Bos en via Bunnik en Rhijnauwen
fietsen we weer richting het clubhuis. Het laatste stuk gaat door het Wulfse bos. Echt een
aanwinst voor Houten. Marijke
Vrijdag 12 mei Korte route Er was regen voorspeld, toch waren er een aantal fietsliefhebbers aanwezig in ons clubhuis. Daardoor vertrokken om 13.30 uur met Wim en Joop als
voorrijders. Met 16 deelnemers gingen we op pad. Rijsburgerweg, Houtense bos, Marsdijk,
Koningsweg, Laan van Maarschalkerweerd richting de Uithof zwembad Kromme Rijn. In het
Wapen van Bunnik was onze koffie-pauze. Daarna richting Odijk met een grote lus om dat
dorp heen, via de Burgweg, achterdijk , Oostromsdijkje, Rietdijk naar ons clubhuis. Met 29
km op de teller. Wim en Joop
lange route Dagtocht Zo daar zijn we dan met onze eerste dagtocht uit. We waren met
17 dames en een heer er bij chapo hoor met die kakelende kippen. De tocht begon met
een beetje regen, daar geven wij niets om. Richting Lopik de 1e koffiestop. Daarna naar
Jaarsveld langs de Enge IJssel. Er kwamen een paar regendruppels en dat werden er
steeds meer. We schuilden onder een afdak toen het onweer los barste. Even later kwam
de eigenaar en deed de deur van zijn grote schuur open, we hebben onze lunchpauze daar
gehouden. Na de bui het pontje over naar Ameide richting Meerkerk. Daar was onze 2e
koffiestop op het plein. Verder langs het Merwede kanaal richting Vianen. Langs het kanaal
een mooi molen gezien, waarvan de wieken draaiden, waarvoor we allemaal moesten bukken ha ha ha ha. In Vianen gingen we met de pont via de sluizen N`gein, Elpad terug naar
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PARTYVERHUUR
BROUWER
uw voordelen

• Biertaps
• Servies

kwaliteit
service

• Tenten

lage bezorgkosten

• Meubilair

offerte binnen 1 werkdag
géén schoonmaakkosten

• Verwarmingen

contacten met cateraars

• Catering

contacten met slagers

www.partyverhuurbrouwer.nl
*Al meer dan 15 jaar een begrip in Houten*
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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
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ons clubhuis. Waar het heerlijk was om nog even bij te praten en een glaasje wijn tot slot.
Gerry – Ria
Vrijdag 19 mei Korte route, Forten route We vertrekken met 7 mensen, de temperatuur
is aan de koude kant, het blijft wel droog, ondanks wat gedreig en gedrup, de zon wil wel,
doet enorm haar best, het lukt haar toch net niet om door te breken. De tocht gaat noordwaarts, richting kanaal, en de eerste stop is bij kasteel Heemstede. Voorwaarts over de
koppel, waar we op het Fort lunet IV al verwacht worden voor de koffie, het is daar warm
en gezellig. We vervolgen onze tocht, fort Lunet I II en III komen langs de Kromme Rijn
richting de Uithof, langs Hortus botanicus, fort Hoofdijk, door Amelisweerd, even een korte
stop tegen over fort Rijnauwen, dan via fort Vechten, door Nieuw Wulven weer op ons
honk aan, waar iedereen gelijktijdig zo binnendrupt, de lange groep en vakantiegangers.
Blij ben ik met al die forten in onze omgeving, niet alleen vanwege de verscheidenheid aan
flora en fauna, het zijn historische, ludieke plekjes in een stadse omgeving, waar we nu van
verzekerd zijn dat ze blijven, en komen daar dus ook geen nieuwe wijken. Met dank aan
Joop, mijn fietsmaatje en met vriendelijke groeten, Willy.
Lange route Met zes personen gingen wij voor de 40km het werden er 35. Naar station
Driebergen, daar door de bossen naar Doorn. Bij de Notabele wat gedronken over de Achterweg, Bos, en daar kwamen wij op de Gooijerdijk uit. Omdat wij door de bossen fietsten
hadden wij weinig last van de wind. Met nog even een stop bij Beverweerd, toen naar het
clubhuis. Waar de vakantiegangers uit Hoenderloo ook net aankwamen. Zo gezellig even
met zijn allen in het clubhuis wat drinken. Riek en Janny.
Vrijdag 26 mei Korte route Om 13.00 uur startten we de korte rit met 12 personen. Het
weer was schitterend en heel warm. De rit werd voorgereden door Marianne Ebbe en
Anneke. We reden via de Rietdijk, Oostrumsdijkje langs Kasteel Beverweert alwaar we in de
schaduw de eerste drinkpauze hielden. Daarna via de Goyerdijk door het gehucht Sterkenburg waarna de oversteek van de Driebergse straatweg langs De Horst. Door het bos naar
Rest. Klein Zwitserland. Het was daar zoeken naar een plekje in de schaduw maar uiteindelijk met z’n allen onder de veranda waar het goed toeven was met een drankje of koffie met
likeurtje en slagroom. Na de pauze met Joop als voorrijder door het bos naar de Arnhemse
bovenweg. Linksaf naar de Princenhof en via de Odijkerweg door Odijk de Burgweg naar het
clubhuis. De lange groep arriveerde al snel na ons waardoor er nog een gezellig samenzijn
was met een drankje. Anneke
Lange route Om kwart voor een vertrokken Arie en ik vanaf het clubhuis met 26 mensen.
De zon scheen weer volop. Door Rhijnauwen en de Uithof richting De Bilt, Bilthoven en de
mooie bossen van Bosch en Duin naar ons koffieadres Tong Ah in Zeist.
Daar konden we met wat passen en meten lekker in de schaduw zitten. Vervolgens een
stukje door de bossen van Zeist en bij Slot Zeist nog even een slokje water genomen en
via Bunnik richting Odijk en hadden we het clubhuis weer veilig bereikt met ruim 40 km. op
onze teller. Arie en Gerry
Zondag 28 mei Na een nacht met onweer en regen was de temp. wat lager, 23 gr. en
vertrokken we met 15 personen, waaronder 2 heren, richting Tull en ‘t Waal. Via het Oude
Dorp fietsten we naar het kanaal over de brug, en langs de andere kant van het kanaal
Wielertoerclub Houten ’80
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weer terug. Hier was de eerste rust in de schaduw van de bomen. Daarna via het Elpad,
Waalseweg, naar Werk aan de Korte Uitweg, voor de koffiestop. Hier konden we lekker
buiten zitten in de schaduw, of binnen, waar het ook lekker koel was. Daarna via de
Lekdijk, Groeneweg, en Pothuizerweg, richting Schalkwijk, waar we gingen stoppen op
de Brink. Hier waren bankjes in de schaduw onder de bomen, bij een oude waterpomp.
Hiervandaan de kortste weg naar het
clubhuis, waar we nog iets gingen
drinken. Totaal 31,5 km. Heerlijk
gefietst! Groetjes, Lidy en Ineke
vrijdag 2 juni Korte route Er waren
13 recreanten aanwezig. Het was
warm weer. Joop en Wim zouden
voorfietsen. Helaas was Wim verhinderd. Joop en Elly besloten niet de
oorspronkelijk bedoelde route naar
Zeist te kiezen, maar meer te gaan
voor een “rondje Houten”, mede
omdat Riet v. Leeuwen eerst even
langs het Banierhuis in het Oude Dorp
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moest omdat haar fiets niet wilde starten. We gingen dus eerst naar de Vlierweg, waar we
Riet oppikten (de fiets deed het gelukkig weer) en reden verder via de Lobbendijk, De Oud
Wulfseweg, Mereveld en de Koningsweg richting Vechten. Daar besloten we weer rechtsaf
de Achterdijk op de fietsen en deze rechtdoor te rijden tot de afslag naar de Burgweg
richting Odijk. Bij het Wapen van Odijk dronken we wat op het terras onder de parasol. Het
was veel te warm om in de zon te zitten! Daarna ging het terug naar de Provinciale Weg en
linksaf richting Werkhoven. Via het Oostromsdijkje door naar de Beusichemseweg en dan
via de Tiendweg, de Poeldijk en Castellum terug naar het clubhuis. Met 27 km op de teller
kwamen we precies om 4 uur aan. Na een gezellig drankje gingen we naar huis. De groep
van del lange route kwam net aan toen we de deur op slot hadden gedaan. Het was weer
een gezellige middag. Joop en Elly.
Lange route Met 24 recreanten vertrokken we via de Dorpsstraat, langs het A’dam Rijnkanaal naar N ’gein. Daar de Blauwe brug over re. af langs het Merwedekanaal rechtdoor naar
de Nedereidseweg. Bij Marnemoende was onze koffiestop met mooi uitzicht bij 26 graden.
Na deze rustpauze gingen we door de weilanden, de Achtersloot door in IJsselstein, langs
de IJssel, Park Nieuwegein. Daar gestopt voor een pauze maar de meesten wilden een ijsje
toen door tot aan de IJssalon bij de Rode Brug. Menigeen trakteerde zichzelf op deze verkoeling. Via de Utrechtseweg, Notengaarde terug naar ons clubuisje.
Janny en Lidy
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Vrijdag 9 juni Korte route Vanaf het clubhuis met 17 personen vertrokken met een beetje
veel wind was het voor sommigen wel wat knokken maar het zonnetje bleef erbij, dat
maakte iedereen toch blij. We gingen via de Mossen, dus niet door de bossen, dan richting Tull en `t Waal ja, ja, het lukte allemaal. Koffie drinken bij het Haje ze hadden ook
chocomel en een kopje thee. Terug over het Schelpenpad en de nieuwe brug met nog wat
omweggetjes fietsten we naar Houten terug. Ongeveer 27 km. En het was iedereen naar
het zin. Groeten van Joop en Wim.
Lange route dagrit elders Vanmorgen met 10 mensen in de regen naar den Bosch vertrokken met de trein. Voor een aantal van ons was dit voor de eerste keer, een heel avontuur.
Twee aan twee met de lift naar boven naar de trein en daar een fietskaart en samenreiskorting op de ov-chip kaart gezet. Daarna de trein in. In den Bosch via 2 liften op naar de
koffie met een Bossche bol. Het regende nog steeds dus nog maar een 2e kop koffie. Tegen
12 uur vertrokken. Het regende nog een beetje, dus regenpakken aan. Via een korte weg
den Bosch uit naar Vught. Daar de regenpakken weer uitgetrokken en verder in de zon
gefietst. Daarna naar Cromvoirt op weg naar de Drunense duinen. Hier onze meegebrachte
boterhammen opgegeten. Daarna om de duinen heen gefietst naar Biezenmortel, waar we
op het terras koffie/thee hebben gedronken. Door naar Helvoirt en Vught weer terug naar
den Bosch. Een tocht van 56 km. Hier sloten we de dag af met een etentje op het terras en
met de trein terug naar Houten. Een erg leuke dag. Moeten we vaker doen! Groetjes, Lidy
en Ineke

43

De Fietsende Vlinder

Clubweekend Sauerland 2017
Van 23 tot 25 juni verzamelden zich ruim 50 WTC-ers in hotel Edelweiss in Willingen voor
een tweede editie van het Sauerlandweekend. Behalve het uitstekende eten en de prima
verzorging in het hotel hadden organisatoren Bert, Leon en Hanneke dit jaar ook mooi weer
besteld…
Dat werd in ieder geval
op vrijdag en zaterdag
ook netjes geleverd,
zodat een hoop meer
mensen dan vorig
jaar van de voor deze
editie bijgewerkte
routes konden genieten. Nieuw was dit
jaar de ATB- optie, die
gebruik maakte van
een kundige lokale gids
om weer op een heel
andere manier de uitdaging van de heuvels aan
te gaan. Op zondag was
het toch wat nat zodat
velen er voor kozen op
de vertrekdag niet meer
te gaan fietsen.
Ondergetekende was er bij – tenminste, ten dele. Vrijdags was de persoonlijke startetappe
een lange en vroege: vertrek
06:05 vanaf huis en netjes
voor 09:00 de grens over en
op het plein in Elten waar
Fridolin aanhaakte voor de
verdere rit richting Willingen.
Er zou wind mee zijn, maar
die werd pas rond half 8 wakker… Het was een mooie rit
met veel glooiend landschap
en roofvogels – maar ook met
stukken slecht wegdek hobbelig fietspad met gaatjes en
randjes. Daar viel Duitsland
dan toch weer even tegen.
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Veel kilometers te rijden dus alleen af en toe een
stop om bidons bij te vullen en een broodje uit de zak
te halen. Zo’n 60 km voor Willingen werd besloten
wegens tempoverschillen toch op te splitsen.

Het weer werkte in ieder geval prima mee en ook de WTC-ers die al ter plaatse waren
hebben op vrijdag mooie rondes kunnen rijden, met flink wat hoogtemeters en delen van de
routes over oude spoorlijnen – waar ook wij tijdens het laatste gedeelte van de rit overheen
reden.
Het waren zware laatste loodjes en een mooie aankomst bij het hotel, met het terras volgeladen met WTC-ers in clubshirt als welkomstcomité!
Zaterdag was het tijd voor de
Koninginnerit in vier groepen (B+, B, C en C2) met
ieder hun eigen tempo en
afstand. Met flinke wind en
af en toe wolken, maar zeker
ook genoeg zon, kon er naar
hartenlust gereden, rondgekeken en genoten worden van de
prachtige heuvels.
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Natuurlijk moest er flink geklommen worden – en even natuurlijk ontaardde dat (bij de B+
in ieder geval) soms in mini-wedstrijdjes die toch wel vaak door dezelfde mensen ‘gewonnen’ werden. Je kunt nu eenmaal niet harder klimmen dan je kan…
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Even op elkaar wachten, en samen weer verder de afdaling in – die zo zijn eigen kampioenen kende en soms behoorlijk hard ging! Gelukkig op droge wegen dit keer en dat daalt
toch een stuk fijner.
Extra genieten was het van de delen van de route die bij sommigen nog in het geheugen
gegrift stonden vanwege het slechte weer dat er vorig jaar getrotseerd moest worden. Dit
jaar wél tijd, zon en zin voor een groepsfoto op de stuwdam bij de Diemelsee!
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Daarna koos het grootste deel van de groep voor een extra lusje en toen dat er op zat, liet
de vermoeidheid zich langzaam voelen – zonder twee van de sterkste kopmannen was het
de laatste kilometers soms stil zwoegen. En toch nog weer even proberen de B-groep in te
halen toen die net voor het hotel ineens weer voor ons opdook…
Op zondag zette de miezer van zaterdagavond zich voort en gingen er drie kleine groepjes
van start: een B-mix, C-mix en bijna complete ATB-groep. De anderen deden het rustig
aan, genoten van het uitgebreide ontbijt en bereidden zich rustig voor op vertrek.
Nu bleek het ineens niet meer alleen maar leuk dat de routes herzien waren, toen ik ’s morgens voor vertrek bij vergissing de route van 2016 aanzette en vervolgens bij een afdaling
vooruit zoefde zonder in de gaten te hebben dat de route van dit jaar een andere kant op
ging… Toen ik eenmaal door had wat er aan de hand was, was de groep na aanvankelijk
wachten lang en breed vertrokken maar had ik wel weer het vertrouwen dat ik ze vroeger
of later wel weer in zou halen. Dat lukte ook, en toen barstte de bui los! Een lange afdaling
op een natte brede weg en meteen helemaal doorweekt. Trappen dus om warm te blijven.
Vooruit en terug naar de groep, vooruit en een vergissing en toen terug terwijl de groep al
verder was dus maar weer alleen in de achtervolging…
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Als mijn benen nog niet moe waren, werden ze het nu wel! Met een serie venijnige klimmetjes niet ver van het hotel was het laatste restje energie er wel uit – maar daar stond
bovenaan ineens de groep weer en zo werd het toch nog samen thuis, terwijl de volgende
hoosbui losbarstte. Hoera voor hotel Edelweiss waar we nog mochten douchen na afloop,
en voor iedereen die er bij was en heeft bijgedragen aan weer een mooi en memorabel
fietsweekend.
Cinta
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ﬁetsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Klimtijdrit
Op de langste en warmste dag van het jaar hebben we een klimtijdrit gehouden. Niet echt
een verfrissende bezigheid. Na een aanvankelijke aarzeling stroomden de inschrijvingen
binnen. De route was voor mij goed bekend.
Als ik weer, in de aanloop naar een fikse
klimuitdaging, mijn beperkte klimcapaciteitein wil beproeven ga ik naar de Ruiterberg /
Hoogstraat.
Ik werd wel enthousiast toen de eerste toeschouwer zich meldde. De geblesseerde Gert
Jan Wennink kwam speciaal met de bus om
het spektakel mee te maken.
In het verleden hebben we o.l.v. Jaap
Schuurman dit eerder gedaan zonder tijdregistratie. Ik had alvast een excel lijstje
gemaakt en voor een stoeltje gezorgd dat ik
achterop mijn rug meenam op de fiets. Bij
het clubhuis aangekomen werden er vreemde
gezichten getrokken en opmerkingen
gemaakt in de trant van “ga je hockey-en, en
heb je een tent bij je?”.
In mijn omschrijving op de WTC-Houten site
had ik wel iets uitvoeriger moeten omschrijven dat het om VIJF ronden ging.
De verdeling van de koppels werd per loting
bepaald. Roze lootje voor de A-rijders en
groene voor de B -rijders, prima geregeld
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en de indeling was bij aankomst op
de streep bovenop de Ruiterberg zo
gemaakt. Het eerste koppel reed
omstreeks 20:00 uur weg. Na circa 10
minuten was iedereen gestart, en zette
ik alles klaar om de doorkomsttijden te
noteren.
Bij de eerste doorkomst bleek al een
misverstand. Rene en Gerard dachten
dat het één ronde was en waren met
een rood hoofd over de denkbeeldige
finish gekomen. Toen ze terugdraaiden was het animo voor een herstart
gedaald tot nul.
Al gauw bleken er wel dikke tijdverschillen te ontstaan. Rob, Marcel en
Martin als vijfde gestart kwamen al na
een ronde als vierde door met een tijd
van 11:41
Maar na ronde twee miste ik Martin. Hij
had de groep met een dikke hoofdpijn
moeten laten lopen en moest zo de
strijd staken.
Intussen genoot onze fan van het
eerste uur van alle inspanningen (van
anderen).
Na diverse ronden en voor mij wat chaotische doorkomsten kwam de laatste ronde in zicht.
Rob en Marcel als eerste ploeg met een fantastische nettotijd van 1uur en 23 sec. De rest
volgde met minimale verschillen.
We kunnen terugkijken op een sportieve meeting met respectabele tijden en en prima sfeertje. Voor herhaling vatbaar op de langste dag van het jaar.
Dank voor alle inschrijvers en uiteraard onze fan zonder concessies.
Harry van Wijk
naam

datum
startnummer
starttijd
20-06-17 19:54 27-06-17
uur
minuutsec.

Wijk van Harry
Aken van Rene
Vreeswijk Gerard
Hove ten Tjalling
Vegte van de Bart
Frank van Ramselaar
Graaf van der Wim
Gijsbers Frans
Elemans Ruud
Ierland van Martin
Grift Rob
Echtelt van Marcel
Esmeijer Herman
Goes Jacco
Koning de Bert
Dekker Maarten
Beek van John
Booma van Farid
Ierland van Frank
Schoolderman Hans

18-09-56
10-05-68
03-06-64
28-06-71
???
31-03-52
05-02-63
25-12-53
20-01-64
02-05-83
24-09-72
29-03-73
03-05-57
22-06-67
26-05-61
19-02-70
27-08-64
23-11-75
14-10-53
12-05-59

0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

doorkomst 1
uur
minuutsec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

doorkomst 2
uur
minuutsec.

13

12

13

20

15

5

16

28

15

41

17

19

19

54

20

4

22

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

doorkomst 3
uur
minuutsec.

25

36

28

39

30
35
27
27

22
9
41
41

30

5

33

25

33

20

37

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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doorkomst 4
uur
minuutsec.

doorkomst 5 / finish bonus secnettotijd
uur
minuutsec.

38

4

50

38

42

33

56

13

44
50
39
39

20
39
48
48

58
4
52
52

26
41
11
11

43

0

56

0

47

37

1

1

38

46

57

1

0

50

51

45

1

6

31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

22

9

36

12

20

4

23

9

11

15

24

14

15

21

19

321
181
228
144
375
244
354
233
1
129
123
313
192
265
160
226
91
356
289

00:13:12
00:13:12
01:02:22
01:02:22
01:07:36
01:07:36
01:09:20
01:09:20
01:00:23
01:00:23
01:00:23
01:04:11
01:04:11
01:09:24
01:09:24
01:07:15
01:07:15
01:13:19
01:13:19
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brutotijd

0:13:12
0:13:12
1:03:22
1:09:36

1:12:20

1:04:23
1:09:11
1:15:24
1:14:15
1:21:19

met bonus

01:00:02
01:01:21
01:03:32
01:03:14
01:05:27
00:58:14
00:58:20
00:58:58
01:00:59
01:04:59
01:06:44
01:01:29
01:05:44
01:07:23
01:08:30

Verjaardagen
Juli
1 Henk Kara
R
2 Freek de Poel
T
3 Jonathan Medema
T
5 Gertjan van Rhee
T
6 Bas van Leesten
T
8 Erik Rijntjes
T
9 Jacco Kersbergen
T
9 Betty de Coo-Bos
R
10 Franklin Heinsen
T
10 Monika van Ierland
T
11 Frank van Ramselaar
T
12 Jan Berlang
T
13 Gerard Huitsing
T
14 Aris Willems
T
14 Ton van Maarschalkerweerd
T
15 Leny Korving
R
16 Nico Knippers
T
16 Jos Jongeling
T
17 Rien van Es
T
18 Gert-Jan Wenting
T
21 Henk Draaijer
T
21 Bert Kuitems
T
22 Peter Verhallen
T
22 Anton van der Horst
T
23 Leon Schutte
T
24 Jeanet Jol
R
25 Erik Beek
T
25 Truus Lensen-van de LeeR

28
28
29
31
31

Herman Wallenburg
Hanneke Wttewaall
Jos Konijn
Paul Disse
Corry Vernooij

Augustus
1 Ronald Gorter
T
2 Eveline Schroen
T
2 Mike de Lijster
T
4 Martin de Haan
T
5 Robert Baris
T
5 Engelien van Schaijk
T
5 Richard Bussink
T
9 Jupke Lestraden-van
Gennip
R
9 Tiemco Bolt
T
10 Maurice Langenkamp
T
10 Lidy Middelweerd
R
11 Femke Feenstra-Veenstra
R
11 Ans van den Dop
R
12 Jeroen de Bruin
T
14 Robert Smit
T
15 Pim De Moed
T
16 Guy Harris
T
16 Peter de Jong
T
17 Peter de Laat
T
18 Gerda Vernooij
R
18 Coby Slooten
R

Ledenmutaties tot 12 juni 2017
Nieuw
• Elie Miltenburg (recreant)
• Jacques Jochems (toerlid)
• Rudy Singh (toerlid)
• Robert Wentink (toerlid)
Opgezegd
•
Geen
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R
T
T
T
R
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22
23
24
27
27
27
29
30
30

Maurits de Graaf
Martin Janmaat
Marianne Ebbe
Just Schilder
John van Beek
Bram de Vries
Willem Heuseveldt
John van Rootseler
Gerry
Bijsterbosch

T
T
R
T
T
T
T
T
R

September
1 Dennis Odijk
T
3 Henk van der Kuil
T
3 Roelie van der Blij
R
4 Dirk Boomstra
T
4 Margriet van Esschoten R
5 Charlotte Bokhorst-Leferink
R
5 Tim van Walsem
T
6 Lex Goudswaard
T
9 Ad Nieuwenhuizen
T
10 Arie Vergeer
T
10 Henny Hogerhorst
T
11 Wim van Esschoten
T
13 Gert Knoef
T
15 Theo Vernooij
T
16 Bep Hardeveld - Goedh R
16 Roy van de Wetering
T
17 Henk van Leusden
T
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
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