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Van de voorzitter
Ook als je tijdens de vakantie niet zelf fietst, dan komt het thema fietsen toch vanzelf op
je pad bleek mij dit jaar. In Venetië kwam ik een kubistisch schilderij van een fietser tegen.
Bij nadere bestudering bleek het schilderij te gaan over Paris-Roubaix. Dat vroeg om verder
onderzoek. Welke kubist uit begin van de 20e eeuw schilderde er nu zomaar over ParisRoubaix? Er kwam een heel verhaal en meerdere fietsschilderijen naar boven.
In het begin van de vorige eeuw (1912) was een clubje kunstenaars erg geïnteresseerd
in vernieuwing. Vernieuwing in de kunst –zij vormen de kern van kubisme- , maar ook
vernieuwing in techniek. En daar hoorden snelle dingen als locomotieven en fietsen ook bij.
Een van de kunstenaars (Jean Metzinger) was bovendien erg sportief. Twee anderen in het
gezelschap waren dat niet. Op enig moment leidde dat tot een weddenschap. Zou Metzinger
100 kilometer aan een stuk door kunnen fietsen zonder een voet aan de grond te zetten? Inzet voor de weddenschap was een uitgebreide lunch. De vraag was vervolgens hoe
vastgesteld zou kunnen worden of Metzinger de weddenschap had gewonnen. Niemand had
een auto en zelf 100 kilometer meefietsen op een Vélocipède leek de andere heren geen
goed idee. Een journalist in het gezelschap kwam met de oplossing. 100 kilometer fietsen
op de baan! Zo gezegd, zo gedaan. Na enkele uren waren de 100 kilometer afgelegd op de
Vélodrome d’Hiver en kon Metzinger genieten van de gewonnen lunch. Geïnspireerd door dit
fietsen maakt hij vervolgens een drietal schilderijen. Op “Le Cyclist” en “Le Coureur” wordt
Octave Lapize, winnaar van de Tour de France van 1910 en drievoudig winnaar van ParisRoubaix, in beeld gebracht. Op “Au Vélodrome” staat Charles Crupelandt tijdens de beslissende eindsprit op Gustave Garrigou in de 17e Paris-Roubaix (1912). Het is deze Charles
Crupelandt waar de laatste 300 meter kasseien voor het stadion van Rubaix naar zijn
genoemd. Met deze schilderijen maakte Metzinger ook de eerste modernistische schilderijen
met sport als onderwerp. Waar fietsen al niet toe kan leiden.
Iets later in de vakantie liepen we door Fiesole op zoek naar een villa die door de Medici
was ontworpen als eerste villa met een renaissancetuin. Een tuin met een mooi uitzicht
vraagt natuurlijk om een helling. Ook daar kwam het fietsen weer langszij. Laat deze helling
nu net het parcours van het wereldkampioenschap op de weg in 2013 zijn geweest. Keurig
voorzien van hellingbordjes met percentages oplopend tot maximaal 16% en een monument voor het evenement.
Ik hoop dat iedereen tijdens de vakantie voldoende aan fietsen toegekomen is, al is het
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maar op deze meer beschouwende wijze. Want het seizoen loopt al weer snel naar het
einde. De slotrit en de BBQ komen er aan. En dit jaar hebben we onze medebewoners van
HSSV uitgenodigd om daar samen het seizoen af te sluiten.
De voorzitter

Schaatsen voor jong en oud(er)
Op de dinsdag en donderdag avonden in de zomer komen wij elkaar regelmatig tegen. Wielrenners van de WTC en skaters van de HSSV die beide hun wekelijkse ronde doen. Maar als
het eenmaal winter wordt, staan beide activiteiten op een lager pitje.
Als besturen van de WTC en HSSV hebben wij bedacht dat meer kruisbestuiving tussen
de twee verenigingen een goede zaak zou zijn. Waarom in de winter stil zitten omdat de
fiets opgeborgen is en wachten tot het weer de toertochten weer toelaat. Waarom in de
winter niet eens bij de medebewoners van het clubgebouw aan de Kruisboog kijken? De
spieren die gebruikt worden voor wielrennen zijn dezelfde als de spieren die je nodig hebt
voor schaatsen. Wekelijks staat een groep volwassen HSSV leden op donderdagavond op
de Vechtsebaan, werkt daar aan het verbeteren van de schaatstechniek en brengt dat in
de praktijk door ronden te rijden. Een ieder die het leuk vindt om mee te doen kan contact
opnemen met ons (info@hssv.nl). Er zijn groepen voor alle niveaus, dus beginner of 11-steden crack, je kunt altijd meedoen.
Naast schaatsen voor volwassenen bieden wij ook voor de jeugd van 6 tot en met 13 jaar
het jeugdschaatsen aan. De kinderen leren op een leuke manier goed schaatsen. De trainingen zijn van eind september tot begin maart op zaterdagmiddag van 17:30 tot 18:30 uur
op de Vechtsebanen in Utrecht. Er wordt lesgegeven in verschillende groepen die ingedeeld
zijn naar niveau en leeftijd. Elke groep heeft een vaste trainer en hulptrainer/ouder. Tijdens
de lessen wordt spelenderwijs de (basis)schaatstechniek aangeleerd.
In januari wordt er op de ijsbaan in Utrecht de jeugd Elfstedentocht gereden. De kunstijsbaan wordt dan omgetoverd tot de Friese provincie
met alle beroemde plaatsjes, bruggetjes en andere
herkenningspunten van de tocht der tochten. En aan
het eind van het schaatsseizoen worden schaatsproeven afgenomen en ontvangen de deelnemers een
schaatsdiploma.
Mocht je (klein)kind het leuk vinden om een keer een
proefles te komen doen, dan kan je contact opnemen
met jeugdschaatsenhssv@gmail.com.

Van de toercommissie
Als we dit schrijven is het eind van een mooi seizoen alweer in zicht. De laatste avondritjes
zijn op dinsdag 5 en donderdag 7 september.
Maar gelukkig hebben we nog het mooie vooruitzicht op het Teutoweekend. Dit jaar gaat
de reis naar Schoorl met op zaterdag een mooi rondje op het eiland Texel. Piet en Martin
hebben weer een mooi weekend voorbereid.
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Zaterdag 26 augustus hebben 8 leden de
WTC definitief in Brabant en omstreken
op de kaart gezet door deel te nemen aan
Diekirch-Valkenswaard. Zie verderop het
verslag van Harrie Pol.
Op zondag 17 september sluiten we dan
het zomerseizoen af met de Herfstrit en
aansluitend de barbecue. De skaters hebben deze zondag ook de afsluiting van hun
zomerseizoen en zullen daarna meedoen
met de barbecue.
Op zaterdag 23 september rijden we nog
de NTFU 3-sterrentocht “Toertocht Kromme Rijnstreek”. Bij de organisatie daarvan is een
groot aantal WTC-leden betrokken en de opbrengst van deze rit komt geheel ten goede aan
het Hospice Kromme Rijnstreek.
En dan gaat op zondagmorgen 24 september het winterprogramma alweer van start. Het
wijkt niet wezenlijk af van vorig jaar en ziet er als volgt uit:
• Mountainbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 8:30 uur
• Racefietsen in C tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
• Racefietsen op woensdagmorgen in B/C tempo (de Koffierit), toerleiding in overleg, met
koffiestop, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op woensdagmorgen (de Koffiegravel), toerleiding in overleg, vertrek om
9:30 uur
• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports, kijk voor de aantrekkelijke arrangementen
op onze site bij Toercommissie nieuws.
Dit jaar is het helaas niet gelukt om een standplaats te organiseren. Gelukkig hebben Hennie Wilkes, Michael Baken en Wibo van Run aangegeven voor 2018 een standplaats te willen
organiseren. Ze kijken momenteel naar de mogelijkheden in Oostenrijk in de week 11-18
augustus 2018. Dat is nog wel ver weg, maar mocht je interesse hebben dan is het wel
handig om er bij het plannen van de zomervakantie rekening mee te houden.
En wil je eens een keer deelnemen aan een clinic met Henk Lubbering dan kan je dat
aangeven bij TOERLEDEN | INSCHRIJVEN RITTEN. Bij voldoende animo kunnen we dan
afstemmen met Henk Lubberding wanneer de clinic georganiseerd kan worden.
Bedankt alle organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers voor jullie inzet in het voorbije seizoen. Zonder jullie wordt het niets.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Start Looptraining
De avondtrainingsritten zijn afgelopen. Een goed moment om je hardloopschoenen aan te
trekken. In de herfst en winter worden de looptrainingen op de dinsdagavond georganiseerd. Op dinsdag 19 september om 20:00 uur start de eerste training vanaf het clubhuis.
Hardlopen is een uitstekende manier om je conditie op peil te houden. Het kost maar weinig
tijd, je bent lekker buiten bezig en het kan bij elk weertype! Lopen in een groep is gezellig
en je hebt het gevoel dat het makkelijker gaat dan in je eentje.
De training op dinsdagavond ziet er als volgt uit;
De eerste tien minuten wordt er rustig ingelopen om de spieren op te warmen, daarna rekken en strekken en een intervalloop. Vervolgens een duurloop van ongeveer een half uur.
Het tempo van de duurloop is zodanig dat iedereen kan meekomen.
Trainingsschema om vanaf vandaag alvast voor jezelf te starten;
week 1
Training 1
5 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen. 3x herhalen.
Training 2
7 min. Hardlopen, 2 min. Wandelen. 3x herhalen.
week 2
Training 1
Training 2
Training 3
week 3
Training 1
Training 2
Training 3

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

10 min. Hardlopen, 2 min.
Wandelen. 3x herhalen.
20 minuten hardlopen
11 min. Hardlopen, 2 min.
Wandelen. 3x herhalen.

Hardlooptempo moet een comfortabel, rustig
tempo zijn. Vergeet niet de warming-up en de
cooling-down.
Vanaf 19 september 2017
Iedere Dinsdagavond Looptraining
Van 20:00 tot 21:00 uur
Groeten,
Remy Thijssen
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Den store styrkeprøven, 17 juni 2017
Mij leek dit altijd al een fantastische tocht! Hoe simpel: vanuit Trondheim neem je de E6
en in Oslo stop je met trappen. Geen gedoe met haakse bochten, kruisingen, stoplichten,
smalle fietspaden, druk verkeer en ander hinderlijks waardoor het fietsen in Nederland vaak
wordt gekenmerkt. Een reis door een leeg land.
De start in Trondheim is op zeeniveau en de finish in Oslo ligt 100 meter hoger. Daartussen zitten 543 kilometer en 3627 hoogtemeters. Daarom heet dit vermoedelijk “de grote
krachtproef”. Het hoogste punt wordt na 160 km bereikt en ligt op ca. 1000 meter. Daarna,
volgens sommige verslagen die ik heb gelezen, alleen nog naar beneden naar Oslo. Dit zal
ik onderweg nog een paar keer vernemen ;-).
Op vrijdagochtend vertrekken we (collega Jasper en de enige WTC Houten deelnemer, ik
dus) om 8.00 vanaf Oslo CS met de trein die ons in 6,5 uur naar Trondheim zal brengen.
Jasper is de middag tevoren met het vliegtuig uit Amsterdam aangekomen, terwijl mijn
vrouw Jeanet en ik al een paar dagen in Oslo bij Noorse vrienden logeren.
Na de fietsen bij een vrachtwagen te hebben afgegeven installeren we ons in de trein. Alles
gaat heel gemoedelijk, tickets of inschrijfbewijzen hoeft niemand te zien en op de balkons
van de trein staan thermoskannen met gratis koffie. Tijdens de reis is het bewolkt en af en
toe regenachtig, maar we krijgen een aardige indruk van het gevarieerde landschap waar
we de volgende dag in omgekeerde richting doorheen zullen fietsen. De trein rijdt grote
stukken parallel aan de E6 zoals trouwe volgers van Rail Away wel zullen weten.
Na Dombås verlaten we het Gudbrandsdal en
stijgen naar Dovrefjell, de ruige en spectaculaire hoogvlakte die een barrière vormt
tussen Zuid- en Midden-Noorwegen. Er ligt
nog aardig wat sneeuw op de bergen in het
westen, waarvan de hoogste de Snøhetta
(2286) is.
In Trondheim is het eerst droog, later begint
het te plenzen. De fietsen staan in de file en
komen pas rond 19.00 uur aan. We halen
de papieren op en plakken stickers op fiets,
helm en bagage. Vooral de lange sticker
met afstandstabel waarop de stopplaatsen
zijn vermeld is erg handig, die kan op de
bovenbuis.
Om zes uur de volgende ochtend ziet het
weer er goed uit, net geen tien graden maar
het zal wel warmer worden en het is droog.
Ik besluit beenstukken, overschoenen en
handschoenen in de rugzak te laten. Ondershirt met lange mouwen, mouwloos fietsshirt
Wielertoerclub Houten ’80
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en daarover het clubshirt met korte mouwen, op die manier heb je zes zakken. Korte broek,
fietshandschoenen. Veel eten meenemen is niet nodig, er zijn negen stopplaatsen en dankzij de bovenbuissticker weet ik ook wanneer we ze tegen zullen komen. Dadels, vijgen en
twee bananen moet genoeg zijn.
Bij de start geef ik de rugzak af bij de vrachtwagen die de bagage naar Oslo zal brengen. Of
die in de file terecht zal komen maakt me nu niet veel uit, als hij er maar iets eerder is dan
wij!
Om 7.05 vertrekt onze startgroep. Er wordt om de vijf minuten gestart tussen 06.00 en
7.45 in groepen van 60 personen. Tussen 04.00 en 05.00 zijn om de tien minuten de
wedstrijdgroepen van 30 man sterk vertrokken. Volgens opgave van de organisatie doen er
1443 mannen mee en 118 vrouwen op de langste afstand.
Ons doel is om binnen 20 uur in Oslo te zijn en ik heb bedacht dat een iets snellere groep
dan handig is, vandaar dat wij starten in een 18-uurs groep.
De route is begrijpelijkerwijs niet afgezet, er is verkeer maar zeker in het noorden is dat
heel beperkt. En de auto’s die er zijn rijden zeer ruim om de fietsers heen. Als er wordt
getoeterd dan is het ter aanmoediging. Uiteraard zijn er toch wel wat kruisingen, voornamelijk met rotondes en op elke rotonde staan twee mensen de juiste richting op te wijzen, ter
bevestiging van wat de duidelijke pijl voorafgaande aan de rotonde al aangeeft. Dit komt
op landelijke gedeeltes die kilometers ver zijn te overzien wat overdone over, maar zeker
aan het eind in de agglomeratie van Oslo is het top. Bij omleidingen hetzelfde, pijlen plus
verkeersregelaars. Fout rijden kan echt niet, ook wel fijn!
9
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De eerste stop na 65 kilometer wordt zoals verwacht door
de groep overgeslagen en we
stoppen voor het eerst na 106
kilometer, iets voorbij Oppdal, een
paar kilometer na het begin van
de klim, die redelijk oploopt daar,
naar Dovrefjell, nu dus vanuit het
noorden. Dit is BIG 13 van www.
bigcycling.eu ontdek ik als ik
weer thuis ben, dus mijn 116de
BIG heb ik gereden zonder dat ik
het wist! Gemiddeld 1%, steilste
stuk 13% (kan ik me niet herinneren) maar wel 46 kilometer lang met veel wind. Tot mijn
aanvankelijke verbazing is na de stop bijna geen fietser meer te zien! (maar eigenlijk is
het nogal verklaarbaar: het merendeel rijdt voor ons in snellere groepen en de langzamere
deelnemers achter ons gaan we ook niet zien; en onze groep was al een heel stuk kleiner
geworden). We rijden met z’n tweeën verder, daarna groeit het langzaam wat aan. En valt
weer uit elkaar. Op 140 km rijden we nog met drie man, en ik voel een dip aankomen. Ik
eet wat en als er een groep passeert roep ik tegen de andere twee dat we moeten aansluiten en rijdt het gaatje dicht. Ik weet dat ik nu even moet volhouden en dat het vanzelf weer
beter zal gaan. Eenmaal over het hoogste punt wacht de hoogvlakte ‘waar de wind vrij spel
heeft’ hetgeen betekent dat we gedurende 30 kilometer daar stevig last van gaan hebben.
De groep waar we in zitten stopt bij een eigen volgbusje en Jasper met hen, maar ik blijf
rustig verder rijden om al fietsend te herstellen. Na een kilometer of 15 komt er een andere
groep langs, met bekende gezichten van een paar uur geleden en ook Jasper! Dit schiet
weer lekker op en even later na een snelle afdaling bereiken we de stop in Dombås op 196
kilometer na bijna 7 uur onderweg te zijn geweest.
Op alle stops is de verzorging meer dan prima, vriendelijke vrijwilligers en geen gedrang.
Banken en tafels (binnen en buiten) om op uit te rusten en de soep/sandwiches en thee/
koffie aan te nuttigen. Bananen uiteraard. Verder onbeperkt water, sap en energiedrank.
Toiletten. Je blijft er wel iets te lang hangen maar het is zeker prettig! Bovendien heb ik
dankzij het afschaffen van de roamingkosten per 15 juni veel appjes gekregen die ik snel
beantwoord en ook stuur ik nog even wat foto’s door. Heel leuk dat zoveel mensen het
volgen, via de app of de website van UltimateLive. Daar worden tussentijden gegeven en
ook een tracker waarmee je de deelnemers over de kaart ziet schuiven. Het appen is een
terugkerend fenomeen bij elke volgende stop.
De volgende etappe beginnen we weer met z’n tweeën maar op een gegeven moment is er
een groep van zeven man gevormd. Ondanks dat het alleen nog naar beneden zou moeten
gaan (zoals een landgenoot bij de stop nog serieus had beweerd) raken we toch wat mensen kwijt uit onze groep. We rijden weliswaar door het Gudbrandsdal maar tussen het naar
beneden gaan door gaat het weer gewoon omhoog. Met z’n vieren, wij en een Duits stel,
komen we bij de stop in Kwam. Kwam is een van de vijf startplaatsen. Als je hier start dan
is het 279 kilometer en 1655 hoogtemeters. We zijn al op de helft dus!
Wielertoerclub Houten ’80
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Schoonmaak zoals het hoort!
Wij verzorgen voor u
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Gevelonderhoud
• Specialistisch
vloeronderhoud
• Sanitaire voorzieningen
MKB Schoon! in het kort
• Afgesproken kwaliteit
• Zeer flexibel
• Goede service
• Afspraak is afspraak
• Tevreden medewerkers

www.mkbschoon.nl
MKB Schoon! B.V. | T 030 - 63 817 01 | contact@mkbschoon.nl
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Van Dort wijnspecialist
Unieke Wijnkelder die zich uitstekend leent voor
bedrijfsuitjes zoals proeverijen en wijn & spijs avonden.
Uw Partner voor Eindejaarsgeschenken!
Bijzondere en unieke wijnen door eigen import.
Ontdek al onze mogelijkheden.
Kom onze bijzondere wijnen proeven:
Najaarsproeverij: 28 & 29 Oktober
100 wijnen open!

Bodegas Salentein

Wijn & Spijs avond bij ons in de wijnkelder.
Leuk als bedrijfsuitje!

Plein 8 - Oude Dorp - Houten

www.vandort-wijnspecialist.nl
Wielertoerclub Houten ’80
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Ik hou de vertrekkers in de gaten om met een groepje mee te kunnen rijden maar Jasper
heeft geen goed gevoel meer bij het rijden met een groep. Groepjes rijden weg zonder ons
en wij vertrekken weer met z’n tweeën. Ik overleg met Jasper over hoe verder te gaan. Een
groep is naar mijn mening voorwaarde om een dergelijke afstand af te leggen. Met twee
man wordt het veel lastiger en we hebben al heel wat werk verzet in de eerste helft. Even
later passeert een hele mooie groep en ik wil die kans niet voorbij laten gaan. Ik stel voor
om aan te sluiten, en dat wordt het moment dat we niet meer samen rijden. Van te voren
over gehad, maar toch even vervelend. Ik maak snel de aansluiting. Ideale groep! Ik hoef
niet eens mee te draaien, kan er rustig achter hangen en ze hebben een goed tempo. We
komen bij de stop in Kvitfjelltunet op 307 kilometer. Mijn idee is om met deze groep verder
te gaan, maar ze pauzeren zo lang dat ik alvast maar vertrek. Ik app Jasper dat ik verder
ga en dat hij een groepje moet zien te vinden. Als ik wegrijd komt hij net aan. We wensen
elkaar succes en zullen elkaar daarna vermoedelijk pas in Oslo weer terugzien.
Vanaf hier volgt de route de oever van een langgerekt meer. Ik ga ervanuit snel te zullen
worden ingehaald en rijd in een stevig tempo over de bochtige weg. Het is inmiddels gaan
stormen en het spettert een beetje, maar dat zet niet door. De wind is beurtelings gunstig
en ongunstig, maar ik voel dat het steeds beter gaat. Daar reken ik ook op, mijn ervaring is
dat hoe langer het duurt hoe beter ik word en dat er eerst een dip moet zijn geweest. Die
heb ik al achter de rug, dus de vooruitzichten zijn goed ;-)! De omgeving is hier weer prachtig en weer anders. Na de glooiende groene velden met boerderijen in het noorden, de ruigte
van Dovrefjell, het mooie Gudbrandsdal nu langs grote meren in de richting van Lillehammer. En langs de hele route plukjes mensen die aanmoedigen door “heia, heia” te roepen.
13
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Het duurt erg lang voordat ik wordt ingehaald en het is ook niet dezelfde groep. Dit is een
groep Engelsen met in hun kielzog enkele asielzoekers, waaronder het Duitse stel, waar ik
ook bij ga horen. Dit gaat hard, en het is flink golvend terrein. Ik kan prima volgen en heb
een aantal onbekommerde kilometers totdat de asielzoekers langzamerhand ook richting
kop worden gemanoeuvreerd. De Duitser doet zijn beurt op kop maar zijn vrouw zakt gelijk
mee naar achteren. Ik kom daardoor wat onverwacht op kop, en probeer het tempo hoog te
houden hetgeen niet vanzelf gaat. Daarna pikken de Engelsen weer voor ons in, en mogen
we nog een tijdje profiteren.
In Biri (383 km), voorbij Lillehammer, ontmoet ik bij de stop een Nederlander die al voor de
28ste keer meedoet. Deze keer gaat het echter niet zo goed, hij is al op vrijdagavond om
23.00 vertrokken en dus al acht uur langer onderweg dan ik. Ik zou wel willen weten of het
hem nog is gelukt, maar heb echt geen idee hoe daar achter te komen.
Vanuit Biri ga ik weer alleen verder, nu op de sterk golvende oude weg iets boven de E6 die
strak langs de oever loopt, en veel vlakker lijkt! Na een aantal kilometer komen de Engelsen
weer voorbij en even later halen we het Duitse stel ook weer in. Na een tijdje valt me op
dat het niet meer zo hard gaat, de groep is uiteengevallen. Vier man rijden een eindje voor
ons uit, de vier anderen vormen een soort blokkade. Wat dit betekent dringt pas tot me
door als die vier opeens wegsprinten en de paar honderd meter naar de kop in een oogwenk
dichtrijden. Een asielzoeker sprint er achteraan en zal de volgende kilometers zich helemaal
stuk rijden om er weer bij te komen. De anderen, het Duitse stel en een WTC’er uit Houten,
begrijpen dat ze vanaf nu definitief ongewenst zijn en rijden lekker samen verder. Bij de
volgende stop (434 km) maak ik daarom kennis met Hermann und Moni uit het Zwarte
Woud, ik schat ze rond de vijftig, en we spreken af de resterende afstand samen verder
te gaan. Ik blij, zij blij, want het is een prima groepje! Hermann is een typische duurfiet-
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ser, hij heeft een shirt aan van Parijs-Brest-Parijs, dus hij zou in Oslo gewoon om kunnen
draaien en weer terug naar Trondheim fietsen. Hij rijdt ook op een soort vakantiefiets, met
naafdynamo, rekje en spatborden. Het type fiets dat ik na lang overwegen toch maar niet
heb meegenomen. Aan Moni vraag ik of ze niet toevallig Rad Profi is, want ze rijdt echt
heel goed, zeker omhoog. Zij vinden dan weer dat ik zo sterk rijd en of ik niet beter alleen
verder kan. Uiteraard niet! Het grappige is dat we volgens mij in dezelfde startgroep zaten
vanochtend, dus blijkbaar hebben we hetzelfde tempo.
De organisatie heeft op dat laatste stuk de stops dicht bij elkaar gelegd, zodat we nog drie
keer 37 kilometer moeten rijden. Dat gaat perfect, we doen kopbeurten van twee kilometer. Als Hermann van kop gaat op een oplopend stuk, dan neemt Moni over en gaat wat harder rijden. Op vlakke stukken rijd ik weer wat harder, en Hermann is een doordenderende
diesel. Ondertussen is het al een tijdje nodig met licht te rijden, maar compleet donker is
het niet.
We spreken af om de laatste stop kort te houden, wat mij betreft kunnen we doorrijden,
maar ja de soep is ook daar wel weer prima en de trouwe volgers moeten ook weer antwoord krijgen. Voordat we vertrekken informeer ik bij Hermann of er nog Schwierigkeiten
zu erwarten zijn, volgens hem niet, eigenlijk alleen nog naar beneden, daar is ie weer! Ook
deze keer niet geheel adequaat beschreven, en vooral op een kilometer of vijftien voor de
finish valt het flink tegen. Daar worden we weer op de E6 geleid, die in Oslo een vierbaans
snelweg is. Op de voor de fietsers afgezette rechterbaan beginnen we aan de laatste klim
die lang omhoog loopt, eerst in een rechte lijn gevolgd door een zeer wijde bocht naar
rechts die aan het eind terugdraait naar links. Zo’n stuk weg waar je in de auto een enorm
vakantiegevoel van krijgt. Hermann zet zich op kop en rijdt het hele eind tegen de wind
naar boven. Ik complimenteer hem dankbaar (gut gemacht, mein Hermann!!). Daarna is
het makkelijk, we kunnen op het vlakke nog even een paar kilometer hard rijden en dan
nadert echt de tunnel, aan het eind waarvan de tijdmeting stopt. De plek waar je mag
afstappen is een kilometer verder, in de grote sporthal naast het Valhalla stadion.
Bij het binnenrijden klinkt gejuich en ik word om de hals gevlogen door Jeanet en onze
Noorse vriendin Kirsten. Ik krijg een medaille omgehangen en ga met Hermann und Moni
op de foto en praat nog wat na met hen. Ik bedenk pas veel later dat het voor Jeanet en
Kirsten ook een hele prestatie is, het is namelijk 02.45 uur. Ik ben er in ieder geval erg
blij mee! Ze hebben koffie, thee, soep, kleding, dekens bij zich en halen mijn rugzak op.
We wachten op Jasper en zien ondertussen anderen binnenkomen. Jasper komt om 04.10
binnen in het gezelschap van twee Noren die hem hebben geadopteerd. Het zijn geweldige
kerels, die mij naar het me voorkomt een beetje verwijtend, zeg maar nors, aankijken. Of
kijken Noren altijd op die manier na een stukje fietsen ;-)?
Als ik Hermann und Moni later opzoek in de uitslag vind ik Hermann inderdaad in de categorie M50-54 en Moni(ka) zelfs een categorie hoger. Zij is de 26ste vrouw in de uitslag van de
188 in Trondheim gestarte vrouwen. Hut ab!
Info: http://styrkeproven.no/
In 2018 wordt de styrkeprøven gereden op zaterdag 16 juni.
Eiko Schuurman
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Schoolreisje van 9 heren
Op 25 augustus vertrokken we met z’n negenen, acht leden van onze club en een chauffeur, met een gehuurde bus naar Diekirch in Luxemburg om op zaterdag 26 augustus de rit
Diekirch-Valkenswaard te gaan rijden. Op de valreep had ik de plaats van Frank ingenomen,
die helaas door ziekte moest afzeggen, heel jammer voor hem om dit evenement te moeten
missen. De sfeer zat er gelijk al goed in, zeker toen tot onze verrassing bleek dat alle acht
fietsen ook nog in onze bus pasten. Niks geen gedoe met een fietsdrager, laat staan een
aanhangwagen. Onze chauffeur, de opa van een kleinkind van Harry (?!), bracht ons via het
altijd weer pittoreske Luik en vervolgens de Ardennen veilig naar Diekirch.In hotel Du Parc
zetten we onze tassen op de kamers en gingen de straat op. Daar zagen we tijdens een
wandeling door het centrum en een terrasbezoek al meer steeds meer mogelijke fietsers
rondlopen. Het startbewijs moest worden afgehaald op de plaatselijk camping, midden in
Diekirch, aan de oever van de Sûre. Jeroen en Bert waren er al mee bekend, maar voor de
debutanten (Geurt, Harry, John, Jacco, Theo en ikzelf) en chauffeur Arie was het een bijzondere ervaring te zien hoe Brabanders zo’n tocht van 255 km benaderen. Het was een klein
feest met bier en bier, opgeluisterd door muziek, live gezongen door de zingende DJ Paul
Sellers, wie kent hem niet? Het “Brabant” van Guus Meeuwis ontbrak uiteraard niet aan
het repertoire. Na ons diner in een plaatselijk Italiaans restaurant zijn we redelijk op tijd de
bedstee op gaan zoeken om uitgerust te zijn voor de rit van morgen.
Zo uitbundig en feestelijk als het was op de camping, zo kalm en ingetogen was het om
zeven uur bij de start. Er werd een minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden eerder dit
jaar van de erevoorzitter en grondlegger van deze rit. De huidige voorzitter deed nog een
aantal belangrijke mededelingen, o.a. over het naleven van de verkeersregels in Duits-

Wielertoerclub Houten ’80

16

land; achter elkaar rijden en op het fietspad! Begeleid door het nummer “Bycicle Race” van
Queen begonnen we op kwart over zeven aan onze rit. Met een pak van 779 deelnemers
was het de eerste kilometers natuurlijk behoorlijk druk en oppassen geblazen. Geleidelijk aan werd het deelnemersveld uiteen getrokken en kwamen we de eerste heuvels (of
noemen we dit bergen?) tegen. De temperatuur was goed en de armstukken konden alweer
snel naar beneden. Het venijn zat niet in de staart, maar juist in het eerste deel van de
rit. Vrijwel alle 2824 hoogtemeters zaten in de eerste 120 kilometer. We reden door een
prachtig landschap over schitterende glooiende wegen, die af en toe onzichtbaar werden
gemaakt door mistflarden. Al vrij snel reden we Luxemburg uit en Duitsland in. Het waren
mooie lange beklimmingen, niet erg steil op een enkele uitzondering na. Er reden helaas
ook volgauto’s met ons mee de heuvels op over de smalle weggetjes. Dat was zeer irritant
vanwege de stank en door het oponthoud dat ze veroorzaakten. Een verbeterpuntje voor de
volgende editie. Ieder van ons groepje reed zijn eigen tempo en bij de eerste controlepost
na 63 km op de Schwarzer Mann, met 697 meter de hoogste heuvel van de rit, kwamen we
weer bij elkaar. De tijd werd elektronisch bijgehouden door een scanapparaat. De bevoorra-
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ding was uitstekend verzorgd. In principe hoefde je zelf niets mee te nemen, wat iedereen
natuurlijk wel doet, want je weet maar nooit… Na de tweede controle op 122 km was het
grotere klimwerk wel gedaan en konden we beginnen aan het sluitstuk van de rit. Doordat
Arie met de bus naar deze post was gekomen, konden we overtollige spullen dumpen en de
etens- en drinkvoorraden op peil brengen. De zon scheen uitbundig en de temperatuur was
ondertussen flink opgelopen. We bleven bij elkaar rijden en gingen op weg naar de voorlaatste controlepost in Geilenkirchen. De mooie landweggetjes werden nu vaak omgeruild
voor lange Landstraßen met fietspaden ernaast. Dit was minder fijn, vooral ook door de vele
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halfhoge stoeprandjes waar we mee te maken kregen. Dit leverde Harry drie (stoot-)lekke
banden op, waarvan de eerste twee tegelijk na een mislukte stoeprandjump. Wie doet hem
dat na? We reden door een buitenwijk van Aken, niet het mooiste en meest landelijke deel
van de rit. Na de stop in Geilenkirchen bleven we aan de oostkant van onze landsgrens om
ter hoogte van Susteren de doorsteek naar Belgisch Limburg te maken. In een dorp werden
Harry en Jacco verwelkomd door een plaatselijke dorpsmalloot, die zonder te kijken een
kruising overstak en genoemde heren ten bil bracht. De schade aan lijf en materiaal viel
gelukkig mee, maar het was wel even schrikken zo’n idioot op een fiets. De laatste kilometers waren nog even afzien, maar met een paar sterke rijders op kop reden we in hoog
tempo naar de finish. De aankomst om kwart voor zeven in Valkenswaard was groots, alsof
er een touretappe finishte. Dranghekken, een aankomstpodium met speaker en korte interviews. Met de fiets aan de hand werden we een lokale kroeg ingeleid waar ons de versierselen behorende bij deze rit werden omgehangen. Weer buiten hebben we op een van de vele
terrassen die Valkenswaard rijk is, met elkaar het glas geheven op de goede afloop. Alles bij
elkaar een fietsdag van 11,5 uur incl. meerdere stops, lekke banden en een aanrijding.
In de bus terug naar Houten blikten we onder het muzikale genot van smartlappen en
Schlager terug op twee geweldig leuke en gezellige dagen, die bij mij aanvoelden als een
kleine week vakantie. Volgend jaar op zaterdag 25 augustus wordt de 40ste editie van Diekirch – Valkenswaard verreden. Wie weet hoeveel clubleden dan afreizen naar Luxemburg?
Harrie Pol
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Trappen en Happen
Op zondagmiddag 27 augustus organiseerde de Winkeliersvereniging het Rond een dag rond
het thema Fiets, genaamd Trappen en Happen. Kinderen konden oefenen op BMS fietsen en
stunten, er stonden grote steps en wat kraampjes voor het onderdeel Happen. De organisatie had WTC gevraagd om routes uit te zetten maar met de Toertocht Kromme Rijnstreek
voor de deur had het bestuur besloten daarvan af te zien. Vervolgens vroeg de organisatie
om wat routes aan te leveren. Dat hebben we gedaan, voor 10, 20, 25 en 50 kilometer. De
daaropvolgende vraag was of WTC aanwezig zou willen zijn om de routes uit te delen. Na
enig gepraat over en weer hebben we dat toegezegd, als het logo van de club en het webadres vermeld zouden worden op de routes. Dat was geen probleem, dus stond om één uur
een groepje WTC-‘ers bestaande uit recreanten en toerleden bij een kraam op het Rond. De
kraam was versierd met wielershirts, de vlag van WTC en aankondigingen voor de Toertocht
Kromme Rijnstreek. De eerste route werd door de voorzitter van de Winkeliersvereniging
het Rond aan wethouder Michiel van Liere uitgedeeld.
Hierna werd het nogal druk bij de kraam. Vooral echtparen kwamen langs om de routes op
te halen. Zij kregen ook een tas mee met o.a. een bidon en een fietsbel. Achteraf vertelden
sommige fietsers die de route geheel gevolgd hadden en terugkwamen op het Rond dat de
routes bijzonder fraai waren.
Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om deelname aan de Toertocht
Kromme Rijnstreek en het lidmaatschap van WTC te stimuleren. Al met al een geslaagde
middag en wij wachten af wat het gaat opleveren.
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Standplaats Dolomieten
Er is geen wonder nodig om te bedenken waarom de Dolomieten op de wereldnatuurerfgoedlijst zijn geplaatst. De overweldigende mooie Dolomieten brachten mij er toe om dit
jaar, na de Nove Colli, ook weer mee te doen aan de Maratona dles Dolomites. Op de foto
zie je het prachtige Sella-massief in Alta Badia.
En als je dan na de tunnel richting Brunico naar
rechts draait en richting
La Villa rijdt, dan bekruipt
je een gevoel van thuiskomen. Niet verwonderlijk, want het is inmiddels
de zevende keer dat
ik, in aanwezigheid van
Barrie, deel neem aan
deze maratona, waar ook
een paar keer de Standplaats WTC is gehouden.
De andere keren heb ik
meestal het rondje van
de 106 km gedaan en
een enkele keer de 138
km met de beklimming van de Giau aan het einde. Ook dit jaar logeerden we in Hotel Lech
da Sumpont en hoewel het al weer enkele jaren geleden was dat we er waren werden we
hartelijk verwelkomt. Inmiddels is de volgende generatie aan zet en zijn de kinderen van
Mannfred en Suzie bezig om het stokje over te nemen. De grootouders zijn er ook nog en
vragen regelmatig of “tutte bene” is. Het hotel is uitgebreid met een binnenzwembad en
een wellness met sauna en massage.
Zoals je ziet, aan de locatie kan het niet liggen, de fietstrainingen zijn gedaan, alleen het
weer moet ook een beetje mee doen.
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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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Op de heenreis was het weer bar en boos en toen we aankwamen kon Mannfred ons niet
helemaal geruststellen, want morgen zou het ook gaan regenen en de voorspellingen tot
en met zondag waren niet denderend. De volgende ochtend bleek het niet stralend weer
te zijn, maar heel slecht ook weer niet. We besloten op te stappen en het Sella rondje te
rijden, naar een goede standplaats WTC-traditie. Boven op de Campalungo begon het wat te
dreigen en we besloten om via de Gardena terug te keren.
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Op weg naar de Gardena begon het te regenen en hoewel dat niet prettig is kun je wel
gewoon door fietsen en dat deden we dan ook. Maar het hield op met zachtjes regenen en
toen ik naar mijn wielen keek en mijn velgen niet meer kon onderscheiden zijn we toch
maar even gestopt. De temperatuur was flink gedaald en we waren nat en er was niks open
om even iets te drinken. Toen het wat minder regende zijn we, na drie kwartier maar opgestapt en verder gereden. De Gardena konden we met een waterig zonnetje beklimmen. De
volgende dagen was het weerbeeld een beetje het zelfde maar op zondag was het droog.
Wel fris, maar droog. Wij stonden in het gele, dit is het laatste, startvak en uiteindelijk konden we om 7.00 uur over de mat. Ik probeerde in mijn ritme te komen, maar dat ging van
geen kanten, want het gevoel van misselijkheid raakte ik maar niet kwijt. Het einde van het
liedje was dat ik dus pas na 11.15 uur terug was in Corvara en niet verder mocht. Vreemd
genoeg was ik eigenlijk blij dat ik niet verder mocht omdat ik niet moest denken aan nog
meer bergen... De daaropvolgende dagen bleek mijn verkoudheid, die ik waarschijnlijk de
eerste dag heb opgelopen, er goed uit te komen. Jammer voor deze editie van de Maratona,
maar het was toch goed om weer even de sfeer te proeven.
Hierbij toch nog even een paar foto’s van hoe het wel kan. Ik kijk met veel voldoening terug
op de Nove Colli die Geurt en ik eind mei reden.
Los van al de geneugten van het fietsen en alles wat daarmee samen hangt dit seizoen,
gebeurde er in juni toch is waardoor ik, en eigenlijk wij allemaal, weer eens ruw op de
feiten van de existentiële werkelijkheid werden gedrukt. Onze (fiets)vriend Jan Winkel werd
plotseling ziek, erg ziek, zo ziek dat niets meer mocht baten. Jan heeft tijdens zijn korte
ziekbed van krap zeven weken gelukkig nog het huwelijk van zijn dochter Elise kunnen
meemaken, op 23 juni is Jan nog 60 jaar geworden maar is uiteindelijk op 29 juni overleden.
Ik herinner me Jan als een fijne man van weinig woorden,
maar wel daden, die van het leven hield en er alles uit
probeerde te halen. Hij had een ongeëvenaard gevoel voor
humor en als Jan op de op hem bekende wijze met zijn
droge humor uit de hoek kwam, dan lachtte iedereen zich
onder tafel, en Jan kon dan ook hartelijk mee doen.
De begrafenis van Jan zal ik niet snel vergeten. De enorme
hoeveelheid mensen gaven blijk van de waardering en respect die iedereen voor Jan heeft gehad.
Ook waren veel leden van WTC Houten aanwezig en Maria
en Tiemco hebben prachtige en warme woorden ter nagedachtenis gesproken. Bij de laatste rustplaats van Jan in
aanwezigheid van velen werd een laatste woord gesproken.
Wij fietsen regelmatig op korte afstand voorbij Jan zijn laatste rustplaats.
Joost van der Poel
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In memoriam Arie Miltenburg
Op 11 juli j.l. overleed Arie Miltenburg op 72-jarige leeftijd. Zoals de meesten van jullie
weten was hij al enige tijd ziek. Arie was 12 jaar lid bij onze club en fietste ook regelmatig
voor, zowel korte als lange routes. De laatste tijd
fietste hij vaker bij de korte route. Dit jaar heeft
hij helaas niet vaak meer mee gekund omdat zijn
gezondheid slechter werd.
Naast het fietsen bij de recreanten deed hij ook veel
vrijwilligerswerk . O.a. was hij jarenlang vrijwilliger
bij diverse scouting verenigingen en werkte hij bij
Van Houten & Co vooral voor het onderhoud van
tuinen en andere werkzaamheden bij mensen die dit
zelf niet meer konden. Ook was hij actief als vrijwilliger bij De Zomerschool en Tafeltje-dek-je.
Hij was een echt buitenmens.
Wij hebben Arie leren kennen als een rustige man.
Hij hield veel van zijn pijp. We zullen hem missen en
wensen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij dit grote verlies.
Namens alle recreanten Elly Kemper

Verslagen recreanten
Vrijdag 16 Juni
Korte route Vandaag laat de zon het een beetje afweten, en met een flinke bries uit het
noordwesten is het met 19 gr. behoorlijk fris, daar had Joop zich op verkeken, maar kon
ik hem weer blij maken met in mijn tas een extra jasje. Het is droog en het beloofd een
aardige route te worden, met veel water en groen. We vertrokken met 12 mensen via de
molen, Imkerspark, Utrechtse weg, alvorens we richting N`gein gaan, eerst naar de Wayense dijk, na de bruggen langs het kanaal naar de Pr. Clausbrug zo zoeken we steeds de
grenzen op tussen Houten, Utrecht, Papendorp, Jutphaas en in N`gein gaan we onder div.
viaducten door en belanden zo op de koffie bij “Smaak en Stijl” aan de wetering. Daarna
vervolgen we onze weg door de schone waterrijke parken en komen zo op de Nederijnse
weg, richting Jutphaas, vandaag wil niemand ijs, te koud, even nog een rondje langs het
fort en dan weer op Houten aan, over de brug gaan we weer verder langs het kanaal, de
staart, het oude dorp, en via de stationsweg weer op ons honk aan. Met dank aan Joop mijn
maatje, Willy
Lange route
We gingen met 23 clubleden op weg op deze wel droge maar erg winderige middag. Via het
centrum en vervolgens de Lobbendijk naar bos Nieuw Wulven. Daarna de bekende route
naar Rhijnauwen en vandaar over het fietspad langs Rijnsoever en vervolgens linksaf naar
de Bisschopsweg, die we namen richting Zeist, na een eerste stop bij de oprit van de daar
aanwezige fruitboerderij. Na deze landelijke stille weg staken we de Utrechtseweg over en

Wielertoerclub Houten ’80

28

gingen via binnendoorweggetjes naar het fietspad langs de Dreef (Vollenhove). Vandaar
ging het naar het h-eel mooie fietspad Verlengde Slotlaan door het bos richting Soesterberg. Over de fietsbrug over de snelweg konden we het fietspad vervolgen helemaal tot de
Richelleweg tot voorbij Soesterberg. Daarna op naar het café Het Wapen van Soesterberg.
We ondervonden daar wel dat het meer café is dan Restaurant en het duurde dan ook heel
lang voor ieder het bestelde drankje had. Daardoor een min of meer gedwongen lange
koffiepauze, die de goede stemming gelukkig niet kon bederven. Door Soesterberg, daarna
weer langs het fietspad langs de autoweg weer richting Verlengde Slotlaan. Langs de riante
huizen daar en vervolgens langs de Jagerslaan en Woudenbergseweg naar de Arnhemse
Bovenweg. Vandaar naar de spoorwegovergang richting Odijk, waar het een ware verkeerschaos bleek door de vernieuwingswerken. Maar als fietsers werden we er wel redelijk
snel doorheen geleid. Vóór Odijk nog even een korte rust. Om Odijk heen via de Singel en
daarna via Burgweg en Houtenseweg naar het clubhuis waar we de gebruikelijke 40 km er
weer op hadden zitten. Groet van Gerry en Arie.
Vrijdag 23 Juni
Korte route Voor de korte route vertrokken 18 recreanten met Riet en Elly als voorrijders
deze keer weer eens naar de Biltse Hoek. Daar waren we dit jaar nog niet geweest. Via het
Houtense Bos en Mereveld fietsten we naar Zwembad Kromme Rijn voor een korte stop
daar op het parkeerterrein. Vervolgens naar de Uithof, richting Hoge School. Daar begon
het “omleidingscircus”. Hier werd aan de weg gewerkt en daar aan een nieuw gebouw. Met
allerlei tussendoortjes wisten we toch weer op de goede weg te komen, langs de Botanische
Tuin, door De Bilt naar de Holle Bilt. Bij de Biltse Hoek waren buiten op het terras al plaatsen voor ons gereserveerd. Na een gezellige stop reden we (voor het eerst) door de nieuwe
fietstunnel onder de Amersfoortseweg richting Zeist. Daar de Utrechtseweg oversteken en
via de Schorteldoeksesteeg en de Uithof en via Rhijnauwen terug naar het clubhuis voor
nog een gezellige drankje. Riet en Elly
Lange route Met 25 recreanten vertrokken we vanaf ons clubhuis, dit was de Forten-route.
We fietsten door Houten, de Houtens wetering, Schalkwijkse brug, langs het A`dams Rijnkanaal, Elpad waar onze eerste pauze was. Vervolgens via de Lekdijk langs fort de Waalse
weg, door Tull en `t Waal, over het Ellispad langs het A`dams Rijnkanaal, langs de Blauwe
brug naar onze koffiestop bij de IJssalon. We hadden het liefs deze pauze gedaan bij fort
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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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Jutphaas maar daar was voor een bruiloft gereserveerd. Toen we weer verder gingen over
de Rode brug had onze Gerry een lekke band en ging met Ria naar Het Banierhuis even
verder op in de straat. Wij vervolgden onze weg rondom het fort naar de Plettenburgerbaan
richting Down Under li. de fietsbrug over naar de Furkabaan, bij station li.re. door en zo
kwamen we bij de forten van Lunet 1 2 3, achter langs het tuincentrum, Koningsdal en het
stadion naar de weg naar Rhijnauwen. Even pauze. Verder door Rhijnauwen, fort Rhijnauwen, fort Vechten terug naar ons clubhuisje door het Houtens bos. Bij aankomst waren Gerry
en Ria al aanwezig, de band was weer up to date! Helemaal prettig was ook Greet haar aanwezigheid en dat ze weer auto mocht rijden!, na haar vervelende val en binnenkort kan Greet
weer deelnemen aan onze fietsroutes. Wat fijn! Evenzo kwam ook Ans even wat drinken na
een ziekte periode en neemt volgende week weer deel van de korte route. Ineke en Lidy
Zondag 25 Juni
Elf recreanten vertrokken om 10.00
uur door Castellum rond het Goyse
dorpje, door `t Goy heen, Nachtdijk,
langs de Watertoren, de Zuwe, waar
we even onze regenkleding aandeden
omdat het ging regenen, weer verder
de Langbroekerdijk richting Driebergen
naar het Health Center Hoenderdaal.
Onze regenkleding weer uitgedaan. De
koffie smaakte ons daar goed na deze
lange rit. Daarna fietsten we langs de
A12, Odijk door, de Achterdijk, Binnenweg terug naar ons clubhuis zo’n 30
km rond. Gerry -Lidy.
Vrijdag 30 Juni
Korte route Met 20 fietsliefhebbers
vertrokken we vanuit het Clubhuis, via
een slecht stukje Rijsburgerweg, daar
had een deelnemer een lekke fietsband en is teruggegaan, linksaf het
Houtense Bos in, aan het eind daarvan
rechts richting Zeist een mooi stukje
natuur via de Grootelaan dan links de
Wielertoerclub Houten ’80
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Koelaan aan het eind links op weg naar Winkelcentrum De
Klomp. Daar was onze koffiestop, heel gezellig bij elkaar
aan een lange tafel die voor ons klaar stond. Na de pauze
richting de Uithof en Lunette, een korte stop, links, rechts
Mereveld de Lobbendijk op weg naar ons Clubhuis Mijn
teller stond daar op 31 km. Wim en Joop.
Lange route Met 24 recreanten starten we om 12.45 uur.
We gingen de Rietdijk door, Oostumsdijkje richting Werkhoven daar de fietstunnel onderdoor de Molenhoeflaan in.
Aan het einde van de Jachtrustlaan was onze eerste stop.
Verder naar de Langbroekerwetering links en aan het
einde de Ziesterweg op naar station Driebergen. Oversteken links, bij de Molenweg rechtsaf en daar gingen we heerlijk het bos in, bij Oud Londen
rechts naar Austerlitz. Bij het Plein was onze koffiestop. Daarna voor Klein Zwitserland
weer het bos gebied in, de A12 onderdoor links af voor het spoor weer door het bos, langs
station Driebergen, door Odijk heen, richting Houten. Nu gingen we bij het Vagevuur rechtdoor, de Binnenweg in en daarna door de Gilden langs de Schouw terug naar ons clubhuis.
Willeke en Lidy
Vrijdag 7 juli
Korte route Op de laatste dag van de recreanten driedaagse vertrokken deze middag nog 20
recreanten voor een korte route onder leiding van Riet en Elly. We gingen bij Oskam aan de
Werkhovenseweg in Werkhoven kersen eten. Daarom besloten we een “rondje Houten” te
fietsen. Eerst langs het Amsterdam Rijnkanaal en via de Heemsteedseweg naar Laagraven.
Vandaar via de Waayensedijk, de Fortweg, de tunnel onder het spoor door over de Marsdijk
en het fietspad langs de snelweg rechtdoor naar De Schoudermantel in Bunnik. Toen naar
Odijk en nog enkele kilometers langs de Werkhovenseweg naar Oskam. De stoelen stonden
klaar in de Boomgaard en enkele dames maakten direct gebruik van de wip en Eli was sportief en ging op de “schommel”. Er was koffie en thee en de kersen werden uitgedeeld. Dat
was een prima pauze. Toen via Werkhoven en de Achterdijk, het Oostromsdijkje en binnendoor over het Stuwmeer terug naar het clubhuis. Daar kwamen we min of meer samen met
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de deelnemers aan de dagtocht aan voor nog een gezellige “nazit”. Het was een geweldige
middag. Riet en Elly
Vrijdag 14 juli
Korte route: geen verslag
Lange route Deze vrijdag waren er veel buien maar de voorspelling was dat het ook weer
droog werd. Daarom klommen 8 mensen op de fiets om de Kanalenroute te rijden. Eerst
naar de Schalkwijkse brug om vanaf daar langs het Amsterdamrijnkanaal te rijden naar de
Nieuwegeinse brug. We stonden net achter een rijtje bomen te rusten toen er een hagelbui
aan kwam, we zagen hem al uit de verte aankomen. Zo reden we een stukje langs het
Merwede kanaal om weer bij het Amsterdamrijnkanaal te kunnen fietsen. Doorrijden tot de
Vleutensebrug, hier overheen langs de Martin Luther Kinglaan, een stukje door Oog in Al om
bij Buurten in de fabriek te komen. Hier was al een tafel gereserveerd en konden we onze
natte spullen uit doen. Toen we weer buiten kwamen, was het droog! Daar waren we wel
blij mee. We fietsten terug over de Kanaalweg naar de brug naar ‘t Goylaan, hier rechtsaf
naar het tunneltje onder de Waterlinieweg door naar Lunetten, langs de kinderboerderij
naar het station. Even rusten en daarna via de Koningslaan naar Fort Vechten, door het bos
Nieuw Wulven naar het clubhuis. Hier was niemand aanwezig, dus wij braken na een kop
thee ook snel op. Lidy en Willeke.
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Vrijdag 21 juli
Korte route Hoog Kampse plas, op 21 juli stapten we met 15 mensen op voor de korte rit,
we gaan in noordelijke richting, door oud wulven, onder de tunnel door naar de Koningsweg, laan van Maarschalkerweerd, via voorveldsepolder, waar we iets moeten omrijden vanwege een festival aldaar. Na wat bochtjes, komen we bij de hoog Kampse plas, schiet ik nog
bijna het weggetje voorbij en na nog wat bochtjes rechtsom, en rechts om belanden we, “
poem” zo bij “JOOS” in de Bilt op het terras, voor een lekker kopje koffie/thee of een ijsje,
even de fiets op slot, en daarna weer op weg, terug naar het honk, we gaan richting Bunnik
door het bos, een korte stop bij de leugenbankjes die jammer genoeg nog steeds niet zijn
teruggeplaatst, dan langs fort vechten en door nieuw wulven, zo komen we weer op onze
bestemming, het was een rit naar hartenlust en genoegen, en het weer zat ook helemaal
mee. Met dank aan mijn maatje Riet Bijleveld. Vriendelijke groeten Willy Meijer
Lange route Vandaag reed Arie van Prooijen de groep van 23 mensen voor, eerst het
bekende gedeelte via Odijk naar Zeist, even rusten in het bos, de hei heeft nog wat zon
nodig. Daarna recht door naar knooppunt 1 naar de Treekerweg, eerst moesten we klimmen
maar we werden beloond met een mooie afdaling naar Bergzicht waar we op het terras
even konden bij komen met wat drinken. Daarna langs de Amersfoortse weg naar knooppunt 6, waar we de Maarnse berg nog beklommen. Dus we hadden wel een klimroute maar
met de vele elektrische fietsen was het geen probleem. Ook daar weer een mooie afdaling
langs het Doornse Bos waar het heel druk was. Een rust langs de kant van de weg en terug
langs de Langbroekerdijk. In het clubhuis zaten de mensen van de korte route al te wachten. Arie, bedankt het was weer een mooie tocht. Willeke.
Vrijdag 28 juli
Korte route Ria en Riet fietsten de route voor naar de Theetuin aan de Waalse weg in Tull en
‘t Waal. Aantal deelnemers 8.
Lange route Met z’n zeventienen vertrokken we vanaf ons clubhuisje zoals gewoonlijk om
12.45 uur nu in 2 groepjes. Door het oude dorp naar de Staart langs het Amsterdamrijnkanaal de nieuwe fietsbrug over en toen naar links, het Schippers pad. We hadden een eerste
stop bij de sluizen waar de schepen doorheen vaarden, bijzonder leuk om te zien. Vervolgens door de Schipperstunnel heen rechts de dijk op door Vreeswijk heen de Lekboulevard
links langs de A27 de rivier de Lek over naar Vianen en bij Cafe`t Fust een kopje koffie of
thee gedronken. Zo verder langs de Lekdijk richting Everdingen Culemborg. Oversteek met
de pont, daarna hadden we onze regenkleding nodig maar dat was niet vervelend de temperatuur was goed en we fietsten vrolijk verder door Schalkwijk heen rechts het Westrumspad de Tuinen door en zo terug naar ons clubhuisje. Willy en Lidy.
Zondag 29 juli
Naar het groene dijkje in de Meern, het nostalgische weggetje wat nog bewaard gebleven
is te midden in de nieuwbouw. De ouwe getrouwe van de fietsclub zijn daar wel bekend
mee en voor de nieuwen is het ook een verademing, maar eerst over de nieuwe boulevard
op Kanaaleiland, het is daar is heerlijk uitwaaien en geniet je ook gratis van het klotsende
water zo op een stille zondagochtend in juli, en dan ligt de Utrechtse weg als op een autoloze zondag, al weer ver achter ons en is er koffie op de Hoge woerd! sommige nemen zelfs
ook nog een 2e bakkie, zo gezellig is het. Vervolgens gaat de reis langs vele woonboten dus
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waterige wegen zal ik maar zeggen. Ook uit de lucht is er af en toe het nodige hemelwater,
hoewel heel kort, maar moeten we ons toch 2 maal in en uit de poncho hijsen, dat ging
heel snel, want er was ook heel veel zon vandaag, overwegend zelfs, lekker hoor zo zonder
jas.
Echt een hele geslaagde dag en alle 13 deelnemers hebben me dat ferm laten weten ook, ik
werd er bijna verlegen van. Ik heb ook heel erg genoten, met veel bewondering voor Gerry,
wat ik ook wil zeggen, voor je mantelzorg heel goed. Aan allen dank voor deze fijne dag, en
met name mijn maatje Charlotte, want we doen het toch samen. Vriendelijke Willy.
Vrijdag 4 augustus
De korte route Met 20 deelnemers ondanks de zeer harde wind. Voorgereden werd door
Joop en Anneke. We reden richting Cothen via de achterdijk naar de Leemkolkweg. Een
korte stop werd gehouden voor het hek van De Hooge Leemkolk. Van de Provincialeweg
overgestoken naar de mooie Gooijerdijk richting Langbroek .Daar aangekomen rechtsaf
het fietspad op door het dorp Langbroek naar Cothen. Op naar Het Oude Raedthuys voor
de koffie/thee met het bekende ijsje. Door de enorme wind en een uitgevallen accu van
een E-bike konden 2 deelnemers niet verder fietsen maar er werd gezorgd dat ook zij weer
veilig in het clubhuis kwamen. De overige deelnemers zijn via de Bredeweg, Caspergouw via
Werkhoven naar het clubhuis gereden. In het clubhuis wachtte ons een heuse verrassing.
Anneke.
Lange route Het is vandaag lekker weer maar wel met veel wind, we hebben er zin in. We
fietsen richting `t Goy en pakken daarna de Lekdijk. Dat is een tegenvaller, we waaien bijna
van de dijk. Dit is niet verantwoord en natuurlijk zijn er hevige protesten. Maar gelukkig
hebben wij die storm niet besteld. We zijn heel flexibel en wijzigen de tocht en gaan naar
Wijk bij Duurstede. Daar hebben we al een beetje onze vaste stek bij “De Engel”. Binnen is
er genoeg ruimte. We vertrekken via richting Gooijerdijk naar de Langbroeker wetering. Met
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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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een omweggetje in Werkhoven zijn we na 45 km precies op tijd terug in ons clubhuis. Het
was een gezellige dag. Marijke en Leny.
Toen de fietsers moe maar voldaan terugkwamen werden ze opgewacht voor een “verrassing”! Niet helemaal natuurlijk want er hadden 50 mensen zich opgegeven maar toch……..
Het clubhuis was heel leuk versierd, de tafels mooi gedekt. Er stond buiten een Landrover
met een soort aanhangwagen waar je ook in kon zitten en daar werden de crêpes gebakken. Iedereen kreeg een hartige met zalm of rauwe ham en je kon ook nog 2 zoete krijgen.
Kennelijk smaakte het goed want al het beslag was op gegaan!!! En wat hadden de dames
en heren in de kar het gezellig hè!!!![ foto 4 aug ] Het was een groot succes en dat merkten
we aan de vele enthousiaste reacties. We hebben het met veel plezier gedaan. Mieny en
Sonja.
Beide groepen hebben gezellig bij elkaar gezeten tot 19.30 uur waarna een ieder weer voldaan huiswaarts keerde. Alle lof voor de organisatoren, geweldig.!
Vrijdag 11 augustus
Korte route Anneke en Joop, fietsten deze route voor. Aantal deelnemers 13.
Lange route dagrit Vrijdagmorgen 10.00 vertrekken wij met 23 personen vanaf het clubhuis voor onze tocht van +/- 60km. via Nieuwegein, IJsselstein, naar Marnemoende waar
wij welkom zijn voor de koffie. Dan door de weilanden naar Blokland, Montfoort waar wij
langs de Hollandse IJssel zittend op een bankje gaan lunchen, het blijft een mooi plekje. Via
Cattenbroek naar Woerden, Breeveld, naar Harmelen via een prachtig weggetje naar Café ‘t
Scheepje waar wij lekker op het terras van het zonnetje genietend wat dronken. Wij fietste
al op de zandweg en miste ineens een groot aantal fietsers bleek dat ééntje een lekke band
had. Gelukkig had ze familie vlakbij wonen en daar ging ze naartoe, we zijn weer verder
gefietst, Zandweg, langs het Amsterdam Rijnkanaal, even gestopt bij RWS en daar vandaan
naar het clubhuis.
Het was een prachtige tocht, mooi weer, niet te warm en heel weinig wind, wij hebben er
met zijn allen van genoten. In het clubhuis nog wat gedronken waar Lidy, Gerda en Gerry
trakteerde op een hapje omdat ze alle drie jarig zijn in augustus. En dat smaakte heerlijk bij
een glaasje wijn, bier, fris of thee. Lidy en Janny
Vrijdag 18 augustus
Korte route We vertrokken eerst met 7 personen, 2 haakte eraf. Het was niet zo aantrekkelijk met al die regen om te gaan fietsen, met 5 personen zijn we toch op pad gegaan
richting `t Goy. Bij de landwinkel lekker koffie en thee gedronken, een fles wijn gekocht,
niet opgedronken onderweg hoor! Inmiddels was het droog buiten via de Tiendweg langs
het kanaal de Heemsteedseweg Wayensedijk door het Wulfsebos naar de kantine terug. 23
km. Het was een fijn fietstochtje. Met dank aan Riet en Joop.
Lange route Vertrek om 12.45 uur via nieuw Wulven door Rhijnauwen naar de Bilt richting
Groenekan. Koffiestop bij de tennisbaan in Groenekan. Daarna via een mooie groene route
langs de kweekvijver naar Overvecht. Via de Sint Anthoniedijk de Gageldijk en de Klopdijk naar de Vecht. De Vechtdijk, het Zandpad richting Weerdsingel, het Griftpark door een
stukje oud Utrecht ,, voor sommige heel herkenbaar,, Het Wilhelminapark de Prins Hen-
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drikstraat, de Laan van de Wetenschappen, Mereveldseweg, langs Makeblijde naar het
clubhuis voor een gezellige nazit. Willeke en Cathy.
Vrijdag 25 augustus
Korte route Jagershuis Vandaag gaat de rit richting Zeist, en vertrekken we richting Odijk,
slaan na het station linksaf, en nog eens recht en links en belanden daar tussen dennen,
volgen het padvinderslaantje, en doen we ook nog het laantje zonder end, en doemt daar
zo uit de struiken het Jagershuis voor ons op, daar heeft men voor ons de lounge gereserveerd, heerlijk zo luxe buiten op terras aan de Koffie/thee/enz.. Terug met nog wat
bospaadjes kronkelen we richting slot Zeist, Bunnik, en aldaar met nog een korte stop
aan de kromme Rijn bij de witte huisjes, verder door de mooie wijken komen we weer op
de provinciale weg, gaan door Vechten, Nieuw, Wulven, Kooikerpark, Odijkseweg, en zo
weer op ons honk aan. Heerlijk genoten, en het weer was verrukkelijk. Met veel dank aan
mijn fietsmaatje Anneke,
Met vriendelijke Groeten, Willy Meijer
Lange route
Op deze prachtige zonnige en bijna windstille middag vertrokken 17 recreanten door het
Nieuw Wulfse Park en pauzeerde we even langs de Kromme Rijn. Daarna fietsten we
via de Amersfoortseweg naar Bosch en Duin, Soesterberg, de landingsbaan over. In het
Wapen van Soesterberg genoten we van koffie enz. We vervolgden onze weg via knooppunten 54 83 de Oude Postweg naar 1. Even verder staken we de Woudenbergseweg
en de Austerlitzweg over door de bossen heen. Onze volgende stop was bij de heide. De
terugweg ging linksaf naar de Margrietlaan, Arnhemse Bovenweg, Breullaan, station Driebergen, door Odijk heen en zo terug naar ons clubhuisje. Leny en Lidy
Zondag 27 augustus
Vandaag zit alles mee, het zonnetje, heerlijke temperatuur, en nagenoeg geen wind. Echt
weer voor een tochtje langs de mooie vecht. Dwars door de stad, maar wel met toestemming van het hoofdkantoor. Op zondagochtend is het goed te doen want dan slapen veel
mensen nog en is er nog niet veel drukte. Nostalgische route over de grachten,
Vismarkt, langs de Dom zijn we al gauw op de Bemuurde Weerd, en ik hoopte zo dat de
sluizen geschut zouden worden want dat gebeurd daar nog met de hand, twee enthousiaste studenten doen dat met veel plezier en draaien aan een heel groot wiel om de sluisdeuren te openen, dat doen ze drie a vier keer per uur, al naar gelang het aanbod. Maar
helaas, in de plezier bootjes sliepen ze denk ik ook nog, ik zag er nog geen beweging in.
Via de Rode brug langs de Vecht zitten we al gauw aan de koffie, en is het goed toefen bij
Fort aan de Klop, het is daar gezellig druk. Terug gaat de rit langs het Adam. Rijn kanaal,
over de sluizen bij de Keulse kade, door het park in Oog in Al, dan naar de boulevard op
Kanaaleiland met daar nog een korte stop in het zonnetje daar, wat iedereen ook zeer
goed was bevallen. Via de gevangenis, gaan we naar de Utrechtse weg, en zijn we met
31 km op de teller, weer in het Clubhuis. Vriendelijke groet, Willy Meijer. Met dank aan
mijn fietsmaatje Anneke
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Recreanten fietsdriedaagse 3, 5 en 7 juli
Maandag 3 juli Emmertje Oudewater!
Een mevrouw vroeg of ik iets nodig had, na even denken zei ik “een emmer water”, toen
had ik het lek in mijn band snel gevonden, en toen,…….. was mijn lijm verdroogd (umf)😓,
een oma die mij gezelschap hield met haar moeder in de rolstoel - ‘’die dit vroeger ook had
gedaan”- ging het wel even bij de Hema voor mij halen, aardig hè, voorbijgaande kinderen
op de fiets, hoorde ik zeggen: “ik wou dat mijn oma dat kon”.
Maandag 3 juli, we hadden net koffie gedronken bij de Heksenwaag in Oudewater.
Hoewel de band er al 12000 km op had zitten besloot ik toch om te plakken, even kijken of
ik het nog kon, `t was toch zeker al weer 8 jaar geleden, en lekker veilig hier, want het kan
me toch ook eenzaam in het bos gebeuren, dus heb ik iedereen met zachte druk weggestuurd, om mijn ding te doen. Maar wel al een hele mooi tocht gereden, met veel dank aan
Carla Muis voor deze route zij en Gerry fietsten hem voor, ja super, alle mooie weggetjes
die daar naar toe leiden het kon niet op, eerst rondje fort, Nedereinse plas, richting Marnemoende voor de koffie, gezellig op terras aan de haven, en dan via de mooiste paadjes
door de polder naar Montfoort, aldaar de lunch genoten aan de gezellige haven in het gras.
Daarna Linschoten, en volgen we het water “de lange Linschoten” aan de rechterkant, over
het vieze modderbruggetje, maar wel het aller-mooiste paadje, naar het mooie Oudewater,
zo dus tot aldaar. Flinke westenwind maar er was ook veel beschutting dus viel nog niet
zo tegen, en terug dus voordeel, een enkel spatje dus dat viel ook nog mee. Terug ging de
tocht over Snelrewaard, Mastwijk, Nederijnseweg, over de brug langs het kanaal ,Vickingenpoort, Stationserf, en zo weer op het clubhuis aan. Met 22 man was het zeer genieten
van deze mooie rit en mooie dag. Carla bedankt en ook nog voor je fijne pompje, helaas na
25 km. bij Jutphaas begaf de band het en besloot ik hem toch maar door de fietsenmaker
te laten vervangen. Het was me een genoegen, met vriendelijke groet Willy Meijer
Woensdag 5 Juli Zo daar zijn we dan weer
met onze 2e dagtocht van de fiets 3-daagse.
De opkomst was fantastisch, 27 personen gingen met Gerry en Ria mee naar de
kersentuin. Gezellig richting Kerk-Avezaath.
De eerste onderbreking was bij De Blusser
in Beusichem voor een lekker kopje koffie,
waar er nog 1 persoon bij kwam, dus werden
het er 28. De tocht was heel mooi, het weer
was ons dan ook goed gezind. Om ongeveer
12.30 uur kwamen we in de boomgaard aan
waar we welkom werden geheten door de
kersenman Jan. Greet bracht ook nog 4 personen mee met de auto. Dus in totaal waren
we toen met 33 personen. Onze boterham
opgegeten en kersen gekocht waarna we om
ongeveer 13.30 uur weer op de fiets stapten
richting Wijk bij Duurstede waar we onze koffiestop hadden bij De Engel. Daarna richting
ons clubhuis voor een afzakkertje. Gerry-Ria
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Vrijdag 7 juli Alweer de derde dagtocht van deze week, en ook deze dag beloofd een mooie
dag te worden. Wij volgen vanaf het Gemeentehuis de knooppunten dat betekend dat wij
over “ oude “ weggetjes de route hebben uitgezet, waar je anders misschien niet zo gauw
komt.
Wij vertrekken met 23 personen richting de Meern voor de koffiestop. 4 km verder stoppen
wij in Vleuten op het Kerkplein waar genoeg bankjes staan om ons brood op te eten.
Dan naar Haarzuilens langs het mooie Kasteel van
Haarzuilens, daar heel even een tussenstop. Verder
richting Harmelen door het Harmelens bos over de
Zandweg naar onze koffiestop, ja hoor weer in de
Meern. Langs het Amsterdam Rijnkanaal naar de
Blauwe brug, de fietsbrug over, maar eerst even een
stop in de schaduw en de frisse wind, een extra lusje
langs het Golfterrein door naar ons gezellig clubhuis
waar ze van de korte route ook al terug waren, lekker een hapje en drankje en een ijsje, dan naar huis,
moe maar heel erg voldaan over drie mooie dagtochten. Dit was jaren geleden mijn eerste dagtocht die
ik voorfietste toen waren wij met 44 personen, en
daarna ging ik vaker voorfietsen en vond het altijd
leuk om te doen en ik hoop het nog een paar jaar te
mogen doen.
Lieve groet Lidy en Janny
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Spinning deze winter
Veel clubleden spinnen in de winter. Dit is een leuke en sportieve manier om de winter net
zo fit weer uit te komen als dat je er in ging. Voor wie het niet kent: Spinning is een indoor
fietstraining in groepsverband. Tijdens de les neemt de instructeur jou mee in een trainingsrit waarbij je - met enige fantasie - met de groep bergen beklimt en sprints uitvecht. De
inspirerende muziek en deskundige opbouw maken het geheel tot een nuttige training. Voor
het komende winterseizoen zijn de afspraken voor spinning bij Body Business en Piazza
Sports weer gemaakt.
Spinnen bij Body Business
Het Body Business arrangement voor de WTC is als volgt:
• Half jaar winterabonnement van 18 september 2017 t/m 1 april
2018.
• Eén keer per week spinnen kost € 135,00.
• Onbeperkt spinnen kost € 199,00.
• Onbeperkt alle sporten kost € 237,60.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna en stoombad.
• Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld.
• Aanmelden en betalen doe je bij de balie van Body Business.
• Gratis intake Inbody-scan bij start winterabonnement en evaluatie Inbody-scan aan het
eind van het winterabonnement.
• Je kunt kiezen uit 16 spinning lessen per week. Kijk voor het lesrooster op de Body
Business website.
• Regelmatig Spinning XL lessen op zondag, dit zijn extra lange lessen speciaal voor wielrenners.
• Regelmatig bekende beklimmingen met videobeelden onder leiding van een instructeur.
• Mogelijkheid om sport specifiek te trainen in onze fitness met deskundig advies van
onze instructeurs (bij het onbeperkt sporten abonnement).
• Op de donderdag avonden is er de mogelijkheid om wat langer na te borrelen.
• Buiten de vaste lessen is het mogelijk om aan Virtual Cycling deel te nemen.
Tot ziens bij Body Business!
Piet de Boer.
Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports doet WTC Houten-leden dit jaar
weer een aanbieding. Zie hieronder de details
van het aanbod en de inschrijfprocedure.
• Je spint op de nieuwste Tomahawk fietsen waarbij je op het beeldscherm wattage, rotatiesnelheid en hartslag kunt volgen.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad en de
infraroodcabine.
• Bovendien: periodiek een speciale gratis testles waarin je je maximale wattage meet en
twee keer een Inbodyscan (meting van spier-, bot- en vetmassa).
• Eén keer per week spinnen kost € 169,00 voor 26 lessen, ingaande 18 september 2017.
Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2018 worden ingehaald.
Wielertoerclub Houten ’80
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Onbeperkt spinnen kost € 255,00 voor de periode 18 september 2017 tot 1 april 2018.
Daarnaast biedt Piazza Sports de WTC spinners een compleet abonnement aan. Je hebt
daarmee onbeperkt toegang tot alle lessen en de zaaltrainingsfaciliteiten (met uitzondering van de Milon Circle). Dan kun je onder begeleiding werken aan bijvoorbeeld je core
stability. Dit arrangement kost € 295,00.
Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één
keer per week, onbeperkt wilt spinnen, of het complete abonnement neemt.
Vervolgens dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports.
De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald.
Houd voor het lesrooster de website van Piazza Sports in de gaten.

Tot ziens bij Piazza!
Jeroen Piket.

Activiteiten Recreanten seizoen 2017
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Ron Verweij

ﬁetsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Verjaardagen
September
17 Guus Brueren
T
18 Harry van Wijk
T
19 Peter Kramer
T
20 Frank Bolhuis
T
20 Tom Verkuijl
T
20 Ine Vermeer
T
21 Gerrit Hardeveld
R
21 Henri Sturkenboom
T
22 Marijke Balder
T
22 Tanneke Brouwer Popkens R
23 Laurens Gijsbers
T
23 Greet Diks - Bouwman R
24 Jos van der Bent
T
24 Rob Grift
T
24 Jelleke de Vries
T
25 Ron Herman
T
26 Wim van der Schaft
T
27 Bart van der Burg
T
29 Sven van der Hijden
T
30 Marcel Diepstraten
T
30 Robert Wentink
T
Oktober
1 Willy Thijssen-van Riet R
1 Edith van den Tempel
T
1 Jan Goes
R
3 Ineke van Wijk
R
4 Ralph Bijlsma
T
12 Brigitte van Barneveld T

12
13
14
15
15
17
17
17
18
18
21
24
25
25
26
26
30

Hendrik Jan Goris
T
Fernand van Drenth
T
Frank van Ierland
T
Ans van Oostrom
R
Tim Sullivan
T
Coen Maas
T
Riek Beldman
R
Bernadette Kok-van Hinsbergen
T
Nelleke Wallenburg
R
Jeanne van Buren Schuurman
R
Nicole Geurts
T
Vincent ter Schure
T
Cathy de Graaf
T
Hugo van Vliet
T
Jan van de Kraak
T
Pim Linschooten
T
Bep de Klein
R

November
3 Harrie Pol
3 Gerben Leskens
5 Ria Tangelder
5 Paul Hoekendijk
6 André Mansveld
6 Jaap Schuurman
7 Rob Versluis
8 Gerard IJsseldijk
9 Cor Sluijk

T
T
R
T
T
T
T
T
T

10
11
13
13
14
14
14
17
19
19
20
20
21
22
22
22
22
23
23
24
24
25
26
26
28
28
28
30

Ledenmutaties tot 18 augustus 2017
Nieuw
• René van Kasteel (toerlid)
• Henny Stolten (recreant)
• Bart van der Vegte (toerlid)
• Patrick van Hove (toerlid)
• Ruud Coenen (toerlid)
Opgezegd
•
Geen

Wielertoerclub Houten ’80
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Piet de Boer
Co de Klein
Marijke Oosterbaan
Elly van Pinxteren
Wiebe Bekker
Jeroen Besamusca
Leo Jongerius
Michael Baken
Wilbert van Schaik
Hans van de Veen
Maria Slootmaekers
Stefan Peelen
Marcel Timmermans
Alex Verhagen
Marc Nuijten
Jacques Jochems
Ria Wieman
Farid van Booma
Herman Lage
Ron Verweij
Andrea van Mil
Marcel Reinartz
Riet van Leeuwen
Rina Methorst
Jan-Paul Wierenga
Elly Kuiper
Janneke Kirpestein
Gerard Maat

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