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Van de voorzitter
Fietsen is een kansspel. Soms heb je geluk en heb je een fantastische rit met zon en wind
in de rug. Soms trek je aan het kortste eind. Dan heb je de hele rit wind tegen en begint
het onderweg ook nog te regenen. De meeste fietsers kunnen op het laatste moment het
geluk nog beïnvloeden. Vlak voordat ze vertrekken kijken ze nog eens goed naar buienradar
en beslissen dan of het een goed idee is om toch iets anders te gaan doen.
Voor toerleiders en voorfietsers zit dat anders. Die trekken aan het begin van het jaar een
aantal loten (dagen waarop zij toerleider of voorfietser mogen zijn) en moeten dan maar
hopen dat het mooie weer op hun lot valt. Je kunt uiteraard proberen te ruilen, maar dat

moet je lang van te voren doen anders kun je geen vervanger vinden. Dus de kans op goed
of slecht weer blijft dan toch ongewijzigd. Wat kun je dan wel als toerleider of voorfietser
doen om de kans op fietsen met mooi weer toe te laten nemen? Je kunt natuurlijk minder vaak toerleider zijn, maar dan blijft de kans op mooi of slecht weer gelijk. Je kunt dan
natuurlijk op de dagen dat je geen toerleider bent wel zelf kiezen of je mee gaat fietsen.
Maar hoe moet het dan op de dagen dat je geen toerleider of voorfietser bent. Want toerleiders en voorfietsers zijn onmisbaar. Er is eigenlijk maar één oplossing. Meer fietsers moeten
toerleider of voorfietser worden, dan neemt de kans voor de toerleider of voorfietser op
fietsen met mooi weer toe. Soms is een oplossing voor een probleem heel simpel. Wordt
allemaal toerleider of voorfietser en fiets vaker met mooi weer.
Er zijn met fietsen meer situaties waar geluk een rol speelt. Natuurlijk zorg je goed voor
je fietsen en je hebt reservespullen bij je. Een lekke band is zelf te verhelpen. Maar vorige
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week had ik meer pech. Ineens een hard knal en een reutelend geluid bij mijn voorwiel.
Gebroken spaak. En omdat ik een voorwiel met weinig spaken heb is de schade gelijk groot.
Het wiel zwabbert zo heen en weer dat het niet meer zonder aanlopen door de voorvork wil.
Geluk bij een ongeluk dat ik net Nieuwegein binnen was gereden en op een paar honderd
meter was van een ook uit Houten bekende fietsenmaker in Nieuwegein. Het wiel was
reddeloos verloren, maar gelukkig was er direct een leenwiel beschikbaar. En zo kon ik toch
mijn tochtje afmaken en thuis komen. Ook dit laat zien dat een fietser niet helemaal zonder
geluk kan. En gelukkig heb je bij fietsen vaker geluk dan in een loterij. Wat is fietsen toch
een mooie sport.
Een goed zomerseizoen met veel geluk allemaal,
De voorzitter
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Van de toercommissie
We zijn alweer even onderweg met het zomerseizoen en de avondritten worden langer. De
opkomst is goed en er moet regelmatig gesplitst worden omdat de groepen groter zijn dan
16 rijders. Helaas is dit niet zichtbaar in de presentielijsten, omdat veel leden niet digitaal
inschrijven. Maak er een gewoonte van om je vooraf in te schrijven voor je rit. Achteraf kan
ook, tot drie dagen na de rit. Kijk ook eens naar de rapportage mogelijkheden.
Op 8 april hebben 16 leden deelgenomen aan een clinic bij Henk Lubberding. Joost heeft
hier een leuk stukje over geschreven verderop in dit clubblad. Misschien ga je er iets van
merken als de toerleider van dienst die bij Henk Lubberding was iets in zijn rit inbouwt uit
de clinic.
Enige tijd geleden heeft onze vereniging zich gemeld om mee te doen met een veiligheidsonderzoek door 1e- jaars studenten van de hogeschool Utrecht.
Inmiddels zijn de studenten zover met de voorbereiding, dat ze met de uitvoering van
het onderzoek willen starten. Dit zullen we binnenkort gaan merken in de vorm van een
enquête onder de leden en vragen voor de toerleiders. Ook zullen de studenten een of meer
keren naar de club komen om te observeren bij ritten. In het onderzoek zal onderscheid
gemaakt worden tussen onveiligheid binnen de groep en onveiligheid door factoren buiten
de groep.
De actuele afspraken, zoals op de jaarlijkse toerleidersavond besproken zijn verwerkt in
de toerleidersafspraken. Kijk eens op de site onder | TOERLEDEN | DE TOERLEIDERS |
AFSPRAKEN TOERLEIDERS. Ook als je geen toerleider bent is het goed hiervan op de hoogte
te zijn.
Volgende maand staat ons eerste meerdaagse evenement alweer op de agenda. Bijna 50
leden hebben zich ingeschreven voor Sauerland 2018. Bert, Hanneke en Leon organiseren
dit weekend nu voor de derde en voorlopig laatste keer. Mocht je nog twijfelen, hak dan
gauw de knoop door en schrijf je in.
Gelukkig wordt er dit jaar weer een standplaats georganiseerd. De reis gaat naar Oetz in
Oostenrijk. Michael Baken, Wibo van Run en Hennie Wilkes hebben een mooi programma
gemaakt met uitdagende routes. De toercommissie is blij met hun initiatief.
En ben je van plan om zelf een rit “buiten de deur” te gaan rijden publiceer dat dan op het
forum, zodat je met een groepje kan deelnemen. De toercommissie kan je ondersteunen
met een inschrijflijst zodat je de logistiek kunt coördineren.
Wij wensen iedereen veel fietsplezier.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Rennen met Remy
You got to walk and don’t look back’ zongen Peter Tosh (en Mick Jagger) nog voor dat de WTC
Houten ‘80 werd opgericht, namelijk in 1978. In 1987 werd de reggae zanger bruut vermoord.
Het daaropvolgende jaar werd ik lid van de fietsclub. Een fietsclub. Toch een beetje 2e kans
sport voor mij als ex- basketballer van de Houtense Woodpeckers. Echter, in de wintermaanden,
in het pre-sportschool en pre-spinningtijdperk moest je toch ook wat. Willem Kievit, een oud
marinier die omstreeks zijn 56e met pensioen mocht en nog blaakte van energie wist wel een
oplossing. Met de ijzeren discipline die hem bij defensie kennelijk was bijgebracht formeerde hij
bij onze WTC een fanatieke loopgroep. Willem heette niet alleen Kievit maar liep ook als …
Enfin, wekelijks verzorgde hij een gevarieerde training en zo om 2 maanden hield Willem een
Coopertest, nabij de tennishal. Hij zette dan zorgvuldig een parcours uit met paaltjes om de
100 meter, bij gebrek aan mobiele telefonie, GPS en Strava. Na zijn fluitsignaal was het dan
altijd weer de vraag of je in de wintermaanden daadwerkelijk progressie maakte. Je had maar
12 minuten en de afstand, tja, dat lag aan jezelf. Lópen was het devies, zoals Tosh al zong ‘you
got to walk’ en het liefst een beetje tempo. Willems onverbiddelijke 2e fluitsignaal markeerde
het eind van het dozijn minuten. In de door de Amerikaanse luchtmacht-arts Kenneth Cooper
ontworpen tabel kon je vervolgens zien of je een beetje presteerde.
Coopertest (20-50+
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht
Zeer slecht
20-29 M 2800+ m 2400 - 2800 m
2200 - 2399 m
1600 - 2199 m 1600- m
V 2700+ m 2200 - 2700 m
1800 - 2199 m
1500 - 1799 m 1500- m
30-39 M 2700+ m 2300 - 2700 m
1900 - 2299 m
1500 - 1899 m 1500- m
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V
40-49 M
V
50+
M
V

2500+ m
2500+ m
2300+ m
2400+ m
2200+ m

2000 - 2500 m
2100 - 2500 m
1900 - 2300 m
2000 - 2400 m
1700 - 2200 m

1700 - 1999 m
1700 - 2099 m
1500 - 1899 m
1600 - 1999 m
1400 - 1699 m

1400 - 1699 m
1400 - 1699 m
1200 - 1499 m
1300 - 1599 m
1100 - 1399 m

1400- m
1400- m
1200- m
1300- m
1100- m

De tabel nu bestuderend vrees ik dat de prestaties inderdaad in gelijke tred met het klimmen der jaren zijn gedaald. Twee decennia geleden vielen nogal wat WTC-ers in een andere
leeftijdscategorie. Dat betekent echter niet dat er nu minder fanatiek getraind wordt; dat geldt
vooral voor de fiets. Wat lopen betreft: het zijn weliswaar geen 15 tot 20 WTC-lopers meer
zoals in de hoogtijdagen van Willem. En de snelheid is er soms misschien ook wat uit. Maar nog
altijd is er van september tot en met maart een vaste groep ‘walkers’. In het koude seizoen
verandert het rode asfalt van de goed verlichte Houtense fietspaden voor deze WTC-ers dan
in schier oneindige atletiekbanen. Alles onder de bezielende leiding van Remy Thijssen. Op
dinsdagavond, lekker in de frisse winterlucht, even inlopen, rekken en strekken bij een school
of het gemeentehuis, een duurloop door het Wulverbos, op ’t Goy aan of de Schalkwijkse brug
over…. Na afloop een korte nazit met gratis gemeentepils aan de bar van het clubhuis. Met
hetzelfde clubprincipe ‘samen uit, samen thuis.’ Aangevuld met de kreet ‘even terug naar de
laatste’ als je het even niet bij kunt houden. Maar altijd zonder lekke banden. Remy heeft het
stokje van onze illustere Willem zaliger al heel wat jaartjes overgenomen. Hij weet hoe je prettig de winter door komt. Rennen met Remy, dat zouden meer WTC-ers moeten doen! Geweldig
‘ge-walked’ afgelopen seizoen. Nu, terwijl het al volop lente is, toch nog even ‘back’ gekeken…
Remy, reusachtig bedankt!
Jan Berlang

In memoriam Arie van Prooijen
Op 4 april jl. overleed Arie van Prooijen op 86-jarige leeftijd.
Zoals de meesten van jullie gezien hebben was Arie ernstig ziek, met spreken had Arie een
hulpmiddel. Als Arie kon reed hij het liefst de route voor!
Zo heb ik vorig jaar in zijn beste doen een lange dagtocht met Arie, Janny en Marijke een route
voorgefietst naar A’foort. Het was bijzonder deze man zo mee te maken, te leren kennen! Deze
dagtocht is helaas niet doorgegaan i.v.m. de weersomstandigheden, toen de dagtocht was
gepland. Het was een prachtige route. Enige tijd later heeft Arie een route voorgefietst met
Gerry richting Zeist. [foto Arie]
Als Arie kon was hij aanwezig bij de lange routes, totdat zijn energie dat niet meer toeliet.
Lidy
Arie is in maart 2009, samen met zijn vrouw, lid geworden bij de recreanten. Zij hebben vele
ritten mee gefietst en ook voor gereden. In 2012 is zijn vrouw overleden en eind dat jaar heeft
hij zijn lidmaatschap moeten beëindigen, omdat hij zelf ernstig ziek werd. Na een zware operatie aan zijn slokdarm en langdurig verblijf in het ziekenhuis is hij thuis gaan revalideren. In april
2015 is hij opnieuw lid geworden en helaas heeft hij per eind 2017 moeten stoppen doordat zijn
ziekte terugkwam.
Wij herinneren ons Arie als een echte doorzetter en zullen hem missen. Elly
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Activiteiten overzicht recreanten
vrijdag
zondag
vrijdag
vrijdag

25-mei
27-mei
01-jun
08-jun

22
23
24
25

12.45/13.00 uur
10.00 uur
12..45/13.00 uur
10.00 /13.00 uur

vrijdag
15-jun
vrijdag
22-jun
zondag
24-jun
vrijdag
29-jun
vrijdag
06-jul
Maandag
09-jul
2e rit kerseneten
woensdag
11-jul

26
12.45/13.00
27
12.45/13.00
28
10.00 uur
29
12.45/13.00
30
12.45/13.00
31
10.00 uur
clubkleding
32
10.00 uur

uur
uur

vrijdag

13-jul

33

10.00uur/13.00

vrijdag
vrijdag
zondag
vrijdag

20-jul
27-jul
29-jul
03-aug

34
35
36
37

12.45/13.00 uur
12.45/13.00 uur
10.00 uur
12.45/13.00 uur

vrijdag

10-aug

38

10.00/13.00 uur

uur
uur

9

lange/korte route
zondagsrit
lange/korte route
2e dagrit (elders)/
middagrit
lange/korte route
lange/korte route
zondagsrit
lange/korte route
Lange/korte route
1e rit driedaagse/

clubkleding

clubkleding

clubkleding

clubkleding

2e rit driedaagse/
kersen eten
clubkleding
3e rit driedaagse
lang
korte rit
clubkleding
lange/korte route
lange/korte route
zondagsrit
clubkleding
lang/kort aansl. Eten clubhuis
clubkleding
4e dagrit/korte middagrit clubkleding
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vrijdag
vrijdag
zondag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zondag

17aug
24-aug
26-aug
31 Aug
07-sep
14-sep
16-sep

39
40
41
42
43
44
45

12.45/13.00
12.45/13.00
10.00 uur
12.45/13.00
10.00/13.00
10.00/13.00
10.00 uur

vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

21-sep
22-sep
28-sep
05-okt
12-okt
19-okt
26-okt

46
47
48
49
50
51
52

12.45/13.00
11.00 uur
12.45/13.00
12.45/13.00
10.00/13.00
12.45/13.00
12.45/13.00

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

lange/korte route
lange/korte route
zondagsrit
lange/korte route
Lange/korte route
5e dagrit/korte middagrit
sluitingsrit/
barbecue fietsclub
lange/korte route
Ride for the Hospice
lange/korte route
lange/korte route
6e dagrit/korte middagrit
lange/korte route
sluitingsrit nazit

clubkleding
clubkleding
clubkleding
clubkleding
clubkleding

clubkleding
clubkleding

Bochtentraining
Was je niet bij de clinic van Henk Lubberding en heb je ook zin om je fietsvaardigheid te
verbeteren: soepeler door de bochten, zekerder op de fiets en veiliger in de groep?
Meld je dan aan voor de bochtentraining met Cinta op dinsdag 29 mei.
Vertrek gelijk met de groepen van de avondtraining, om 19:00 vanaf het clubhuis.
Er wordt niet hard gereden; de training is uitdrukkelijk bedoeld voor toerleden uit alle
snelheidsgroepen.
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Meld je snel aan!
Meld je snel aan op de site onder
‘inschrijving ritten’: de eerste 10
aanmelders mogen mee op 29
mei. Als er veel aanmeldingen
zijn, wordt er een tweede datum
geprikt.
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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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Standplaats Voorst (onbeleefd lullen)
Trappen, remmen, trappen, remmen, kijken, overzicht houden, trappen, remmen,
druk houden…., en zo ging het de hele tijd door, het was die dag de mantra van Henk
Lubberding!!
Op 8 april jl. was het zo ver en togen 16 WTC-ers naar het plaatsje Voorst, waar de
boerderij van Henk Lubberding zich bevindt en waar Henk samen met Corina woont en
onder meer zijn clinics geeft, aan teambuilding doet en als trainingsmentor fungeert.
Maar, wie Henk nog niet kent:

Wielertoerclub Houten ’80

14

In zijn wielerloopbaan was Henk goed voor 3 touretappe overwinningen, 2 keer Nederlands
kampioen, winnaar Gent-Wevelgem, winnaar witte trui in de tour, 3 keer bij de eerste tien
in het tourklassement en ereplaatsen in onder andere Amstel Gold Race, Parijs-Nice etc. Het
‘kopmanschap’ was, mede door gesukkel met zijn gezondheid, niet voor hem weg gelegd,
maar de rol als ‘meesterknecht’ des te meer en die rol heeft hij tot het einde van zijn
loopbaan met verve vervuld.
Maar dat wist ik nog niet toen Hennie en ik op de bewuste zondagochtend het erf van de
boerderij opreden.
Slechte voorbereiding eigenlijk want Henk was op 20 februari 2018 al bij ons in het clubhuis
geweest om een lezing te geven over trainen, voeding en alles wat er nog bij het fietsen
komt kijken. Dus ik had, als ik niet verhinderd was geweest, al wat meer van Henk kunnen
weten.
Wat ik wel wist is dat hij jaarlijks een fietsstage organiseert op Lanzarotte, maar wat ik niet
wist is dat hij de eerste ex-prof is die al in 1993 begon met het geven van clinics.
Nu gebeurt dat vaker door ex-profs, want eind april heeft een groepje WTC-ers getraind bij
Jurgen van Goolen die onder meer 8 keer deelnam aan de Vuelta en 6 keer was opgenomen
in de Belgische profselectie voor het wereldkampioenschap en die nu met zijn vrouw Inge
fietsreizen organiseert in Spanje, in het gebied rond Calpe. Maar daarover misschien later
meer.
Maar nu terug naar Henk Lubberding. Toen we het erf opreden van de boerderij van Henk
zagen we langs de zijkant van de schuur al de rode pionnen staan, als een soort eerste
baken van welkom: hier zijn jullie deze dag de gast. Hoewel die pionnen niet kunnen
praten vermoedde ik, bij het aanzicht ervan, al wel dat die dingen de komende uren een
belangrijk deel van ons bestaan zouden gaan uitmaken. Maar dat vermoeden was op niets
gebaseerd en voorlopig gebeurde er ook niet zo veel bij de aankomst. Henk liet zich nog
niet zien, want we waren wat aan de vroege kant en zodoende konden we ons op ons
gemak voorbereiden en het erf inspecteren. Fietsen uit de auto’s pakken, aankleden, etc.,
je kent het wel. Maar toen we daarmee klaar waren was er nog geen Henk te bekennen en
sommigen werden een beetje ongedurig.
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Maar uiteindelijk precies om 10.15 uur, de afgesproken tijd, kwam Henk relaxed het erf
oplopen op zijn roze crocks en nodigde ons uit voor koffie met iets er bij.
De eerste drie kwartier werd besteed aan de kennismaking en het stokpaardje van Henk,
namelijk dat er op de gemiddelde fietsclub veel te hard wordt gereden en dat de kwaliteit
van een rit wordt afgemeten aan de gemiddelde snelheid die is gereden en niet de
trainingsarbeid die is verricht. Henk is van mening en niet alleen hij, maar eigenlijk elke
inspanningsfysioloog, dat 80% van een rit in D1 moet worden gereden en dat je best wel
een keer je hartslag een prikkel mag geven maar dat je nooit in weerstand moet rijden,
althans zo min mogelijk.
Het aspect rijden in D1 was in februari ook aan de orde geweest en Henk was benieuwd
of dat in de club een beetje was beklijfd. Aan onze reactie kon hij zien dat dit niet zo zeer
het geval was. Verder ging het tijdens de koffie over de houding en de veiligheid op de
fiets. De veiligheid op de fiets krijg je door contact te houden met je fiets en overzicht te
houden over wat er in het peloton gebeurt. Dus niet naar het achterwiel of de rug van je
voorganger kijken, maar actief bezig zijn met wat er 2 fietsen voor je gebeurt. En daarnaast
natuurlijk goed luisteren naar de aanwijzingen van je voorgangers. En last but not least: op
de fiets moet je onbeleefd lullen. Henk kon het niet vaak genoeg herhalen. Onbeleefd lullen
betekent dat je op de fiets niet naar elkaar kijkt als je met iemand praat. Je kijkt dus strak
voor je uit: onbeleefd lullen dus.
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Het benadrukken van de veiligheid tijdens het fietsen kan niet vaak genoeg gebeuren en is
wel degelijk erg belangrijk, zeker nu is gebleken dat in 2017 voor het eerst meer dodelijke
slachtoffers op de fiets vielen dan in een auto. Dat een kwart van de fietsslachtoffers
verongelukte op een e-bike is daarbij overigens wel typerend.
Na de koffie was het tijd voor actie….!!
En de actie bestond uit het rondjes rijden op het erf, slalommen tussen de pionnen door,
luisterend naar de mantra van Henk: trappen, trappen, trappen, remmen, trappen, remmen
remmen, sturen, kijken, contact houden met je fiets, niet afstappen, blijven zitten.
Ik kan me voorstellen dat je zegt, bah wat een saaie bedoening. Maar ik denk dat ik niet
alleen voor mijzelf spreek als ik dit moet tegenspreken. Het lijkt misschien saai, maar dat is
het niet. Als je naar het commentaar en de opdracht van Henk goed luistert en die ook goed
probeert uit te voeren ben je intensief bezig met fietsen en slalommen en kun je op een
bepaald moment een erg kort rondje draaien met optimale controle over je fiets. Ook het
maken van een noodstop op het erf of in het natte gras wordt verschillende keren geoefend
tot je het onder de knie hebt. Probeer maar eens een noodstop te maken met alleen je
voorrem zodat je achterwiel van de grond komt. Nou, dat soort oefeningen zorgt er voor dat
je iets ander op je fiets gaat zitten en meer controle krijgt. Volgens mij is Harrie van Wijk
een van de weinigen in de club die zijn fiets optimaal onder controle heeft, maar ook Harrie
heeft volgens mij die ochtend ook nog iets kunnen opsteken.
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Na een paar uur actie op het erf riep Corina ons voor de lunch, brood met van alles er
op, koffie, thee, melk, karnemelk. Tijdens de lunch gaat Henk de fietsen langs en kijkt
of er in zijn ogen iets valt op te merken. En dat is natuurlijk altijd het geval. Maar Henk
geeft niet alleen kritiek maar geeft ook aanwijzingen om iets te veranderen waardoor
je iets anders gaat zitten op je fiets en als je wilt wordt het meteen veranderd om te
proberen. Bevalt het niet wordt het weer terug gezet.
En dan, na circa 6 km slalommen over het erf, wordt het echt tijd om richting Posbank
te fietsen.
Na de lunch gaan we eerst weer terug oefenen op het erf om nog even wat puntjes op
de i te zetten wat betreft remmen en veiligheid, maar uiteindelijk vertrekken we dan in
D1 tempo richting Posbank. Wederom saai zul je denken, maar niets is minder waar.
Henk fietst naast de groep en heeft voor iedereen aanwijzingen en tips en eenmaal op
de Posbank aangekomen gaan we afdalen en klimmen, ook weer met aanwijzingen van
Henk. En ook het thema onbeleefd lullen bleef weer niet onbesproken.
De clinic van Henk zou om 17.00 uur eindigen, maar liep, onder meer door zijn
bevlogenheid uit tot na 18.00 uur. Maar niemand vond dat vervelend, want het was een
dag/clinic om nooit te vergeten. De tips & trics van Henk heb ik sindsdien, onder andere
in Calpe, gebruikt.
Wij, Geurt, Hanneke, Ton en Michael zijn net terug uit Calpe waar we een prachtige
week hebben gehad. Maar daarover later meer.
Fiets en train veilig.
Joost van der Poel
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Verslagen recreanten
Vrijdag 2 maart Vandaag, de eerste ritten zijn niet gereden. Het was verschrikkelijk koud
weer. In het clubhuis theegedronken en gezellig samen geweest.
Vrijdag 9 maart Korte route Eindelijk konden we op 10 maart van start met de eerste korte
rit van dit seizoen. 2 maart was het weer te slecht om te fietsen. Alie Vernoy en Anneke
beten de spits af om voor te rijden. We fietsten met 14 personen naar de Rietdijk, Beusichemseweg, Tuurdijk en Ossenwaard naar Cothen. Bij het Rechthuys in Cothen was het passen en meten maar uiteindelijk hadden we allemaal een stoel en konden genieten van een
heerlijke koffie/ thee of warme chocomel met voor iedereen het bekende ijsje. De terugtocht ging via de Bredeweg, Trechtweg, met een ommetje door de Wickenburgseweg naar
het clubhuis.27 km op de teller. Daar kregen we het slechte nieuws dat Rina was gevallen
en naar het ziekenhuis was gebracht. We hebben toch nog met de lange groep samen een
drankje genuttigd voor we huiswaarts keerden. Groetjes Anneke.
Lange route We zijn met 18 recreanten. Het weer is na al die winterkou van de laatste paar
weken goed. Om 12.50 uur vertrekken we. Door Houten, via bos Nieuw Wulven, Marsdijk,
Lunetten, achter het Stadion langs richting zwembad Kromme rijn. Hier onze eerste pauze.
Hierna richting de Uithof, (We kunnen inmiddels goed zien waar de nieuwe tramlijn loopt)
langs de Botanische Tuinen, onder de snelweg door naar De Bilt. In De Bilt een rondje
gefietst om de Hooge Kampse Plas. Op naar restaurant Pomp41 aan de Dorpsstraat voor de
rust- en koffiepauze. Na aankomst voor het restaurant is Rina gevallen. Helaas ernstig. Na
een poos wachten kwam gelukkig een ambulance! We waren allemaal van streek. De fietsen
van Rina en Tiny zijn inmiddels opgehaald, Tiny ging met Rina mee. Na de pauze is besloten
om de route niet af te maken, maar de kortste weg naar het clubhuis te nemen. Terug langs
restaurant Van de Valk richting Zeist. We nemen de Schorteldoeksesteeg, Bissschopsweg,
Tolakkerlaan, Rhijnauwen, boerderij Vroeg, bos Nieuw Wulven, en Binnenweg. Omstreeks
16.15 uur met 35 kilometer op de teller, zijn we terug in het clubhuis. We wensen Rina
een spoedig herstel toe. De andere groep was reeds in het clubhuis. Gezamenlijk nog wat
gedronken. Janny en Riek.
Zondag 11 maart Op zondag 11 maart was het om 10.00 uur verzamelen voor de boerenkoolrit. Met 11 personen gingen we op pad met als voorrijders Ria Tangelder en Anneke.
Het weer was redelijk en zo gingen we door het Houtens bos richting Rhijnauwen. Voorbij
het Theehuis zijn we rechtdoor gefietst maar daar kwamen we toch uit op een onbekend
fietspad wat een zeer hobbelig weggetje was. Gelukkig kwamen we uiteindelijk weer uit op
de bewoonde wereld op De Uithof. Het was toen niet zo ver meer naar de Blitse Hoek waar
we met z’n elven rond een grote tafel koffie hebben gedronken.
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Omdat we om half een werden verwacht voor de boerenkool zijn we de snelste weg teruggefietst naar het clubhuis. De boerenkool met worst stond al klaar en hebben we ons dat
goed laten smaken. Na nog een gezellig samenzijn keerde iedereen huiswaarts. Groetjes
Anneke.
Vrijdag 16 maart Op 16 maart startten we de korte route met slechts 3 personen. Het
weer was heel erg koud vandaar de kleine opkomst. We wisten dat de lange route naar
Klein Zwitserland ging en besloten ook die richting op te gaan, via Odijk naar Driebergen
op naar Klein Zwitserland. Daar brandde de kachel en konden alle drie de erwtensoep
niet weerstaan. Dus die lieten we ons goed smaken en intussen kwam de lange route ook
binnen. Nadat we allemaal weer goed van de kou waren bijgekomen zijn we de snelste weg
naar het clubhuis gereden. De lange route kwam even na ons binnen en hebben we gezamenlijk nog een drankje gedronken maar in het clubhuis liet de kachel het afweten waardoor we wat sneller huiswaarts keerden. Joop Andrea Anneke.
Lange route 11 Fanatieke clubleden gingen van start met Gerrit en Leny als voorfietsers om
12.45 uur. We fietsten richting Rhijnauwen, Bunnik achter de Vrumonafabriek langs. Vervolgens langs Odijk en bij Zeist na het passeren van het station rechts, links door het mooie
bos daar, waar velen bomen er nog zichtbare schade hadden van de storm jl. Het was toch
wel fris tijdens onze fietstocht. Bij Klein Zwitserland hielden we onze tussenstop, waar we
weer op temperatuur kwamen door de warmte daarbinnen en de lekkere koffie /thee. Onze
terugtocht ging door Sterkenburg, Langbroek en Werkhoven. Gerrit en Leny hebben deze
Wielertoerclub Houten ’80
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tocht wat ingekort omdat het onderweg ging miezeren. Toch 38 km gefietst en eenieder had
een voldaan gevoel. Lidy
Vrijdag 23 maart Korte route Op 23 maart gingen we van start met 17 leden voor de korte
route met als doel een gezamenlijke lunch bij Jonkheer Ram in Schalkwijk. We startten
om 12.00 uur zodat we om ca. 13.00 uur bij het lunchadres zouden aankomen. Er stond
een straffe koude wind. Via de Rietdijk en Wickenburgseweg naar de Schalkwijksebrug.
De groep was in tweeën gesplitst. De harde wind hadden we vaak pal voor en was dit voor
sommige een probleem. Desondanks kwamen we toch om 13.00 uur aan in Schalkwijk.
Daar was de lange groep al aanwezig. Gezamenlijk hebben we genoten van de koffie.
Daarna volgde de soep en het lopend buffet. Na dit alles genuttigd te hebben vertrokken we
voldaan naar ons clubhuis waar we ook nog gezellig een drankje hebben gedronken. Joop
en Anneke
Lange route Met meer dan 20 personen fietsten we vanaf ons clubhuis, Houtense bos,
richting Down Under, Nieuwegein. Daar over de brug en naar beneden langs het Amsterdam-Rijnkanaal.De fietsbrug over, langs Haje, waar we ook even beschutting zochten voor
de wind. We hadden al even een kleine rust pauze gehouden langs het Amsterdam-Rijnkanaal omdat de wind ons parte speelde in negatieve zin. Vandaag was de wind, heftig, koud
en niet prettig. Door gefietst via Tull en ’t Waal, Elpad, Kaaidijk en zo naar De Ram waar we
12,40 uur aankwamen. De lunch was perfect, alleen de wachttijd was lang. De soep was
heerlijk, de broodjes ook, we hadden er echt trek in. Daarna verliep eigenlijk alles vlotjes.
We vertrokken 15.30 uur en waren ongeveer 16.00 uur terug in ons clubhuisje. Bij de lunch
waren 46 clubleden aanwezig, ook de clubleden die de korte route hadden gefietst en anderen waren met de auto gekomen.
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Zaterdag 24 maart grote schoonmaak We begonnen om 9.00 uur, uiteraard met koffie. Met
14 clubleden gingen we van start, om 10.00 uur melden er zich nog 2 leden. Enkele beneden zeemden Gerrit en Wim de ramen, zo te zien hadden ze dat meer gedaan, geen streep
te zien! De wc en tegeltjes weer lekker fris gedaan door Anneke. Ook in de keuken werd er
hard gewerkt. Om 10.00 uur nog ’n keer lekker koffiegedronken. Het was een gezellige happening. Elf uur was alles weer pico bello. De toerrijders maakten buitenom schoon en ook
de vloeren. We hebben het met plezier gedaan, op naar de volgende keer. Gr. Stien.
Vrijdag 30 maart Korte route We startten met 16 deelnemers en voorgereden door Riet B.
en Anneke. Via de Wetering ging het richting Nieuwegein door het Oude Geinsepark naar
Jacks Grillhouse. Daar stonden al 2 lange tafels voor ons klaar. De koffie en thee smaakten
prima. Na de pauze reden we heerlijk in het zonnetje terug, via de Houtenseweg en Oud
Wulven kwamen we weer bij het clubhuis aan. Snel kwam ook de lange route en werd het
weer gezellig met een drankje erbij. We hadden toch nog bijna 30 km op de teller. Riet en
Anneke.
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Lange route We vertrokken met 17 clubleden en hadden bijzonder goed weer! Via ’t Goy,
Wickenburg, de Schalkwijkse brug over, linksaf, langs het A’dam-Rijnkanaal, 2e straat links,
rechts bij de rotonde naar de Kaaidijk het bruggetje over aan het einde van deze dijk en
daar even gepauzeerd bij Het Verdronken land. Vervolgens het Elpad gefietst naar Haje’.
Heerlijk daar het een en ander gedronken.
We gingen over de Beatrixsluizen, Vreeswijk richting N ’Gein o.a. door het fantastische park
daar, rond het Ford, de lente komt op gang overal zag je dat in de struiken en langs de
wegen. Voor degene die dat zag ontsprongen de jonge blaadjes, door de fietstunnel naar
Houten daarna gelijk rechtsaf. Bijzonder dit 2e veld, heel mooi met deze natuur, waar ook
de lente zich aankondigde. Zo kwamen we langs fort de Batterij. We fietsten verder richting
Koppeldijk, Wayensedijk, het Houtens Bos, de Gilden, terug naar ons Clubhuisje. Gerry en
Lidy
Vrijdag 6 april Korte route Op 6 april begonnen we de korte route met 16 personen. Riet en
Anneke reden voor. Met een harde wind voor richting Oostromsdijkje. Aldaar moest 1 deelnemer afhaken door de harde wind. We reden verder richting Werkhoven langs Beverweert.
Alwaar we even een pauze hebben ingelast. Verder via het gehucht Sterkenburg door naar
het bos waar we uiteindelijk aankwamen bij Klein Zwitserland. Daar hebben we heerlijk
vertoefd onder het genot van de bekende koffie met slagroom/likeur en thee. De terugweg
hebben we via Odijk gereden naar het clubhuis waar we nog gezellig hebben nagepraat.
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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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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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Lange route We zijn met 22 pers vertrokken. Gerrit en Cathy fietsten deze route voor. Het
weer zag er gezellig uit, mooie blauwen lucht en zonnig. De wind was pittig en behoorlijk
fris. Iedereen die het clubhuis binnen kwam had het erover. Het heeft ons niet weerhouden
om te gaan fietsen. Het was voor de mensen zonder ondersteuning echt een pittige rit. We
zijn naar Soesterberg gereden, even ervaren hoe het is om over de startbaan te rijden.
Met de fiets, toch wel leuk om te doen. Daarna bij het Wapen Van Soesterberg, buiten op
het terras een drankje genomen. We zijn weer via Huis ter Heide, Zeist West, Bunnik, het
Wulvenbos terug naar het clubhuis gefietst. Aan gekomen om 16.45 uur en 45 Km gefietst
te hebben was het fijn om in een warme kantine een glaasje of een kopje warme thee te
drinken. Gr. Riet S.

Vrijdag 13 april Korte route Met 19 personen. Voorgereden door Willy en Anneke. De bedoeling was naar de bloesem van ‘t Goy maar die stond nog niet in bloei. Willy had een andere
route uitgezocht waar wel bloesem kon worden bewonderd. Via de Kadijk namen we een
tussenweg en kwamen uit bij de Rietplas en de brug over die Rietplas. Daar kwamen we
uit in een aaneenschakeling van de prachtigste bloesem door verschillende mooie bloesemlaantjes. Wat is het toch mooi in Houten. Ook langs kasteel Schonauwen en zo kwamen
we bij het kanaal uit. Langs het kanaal naar Kasteel Heemstede waar we even rust namen.
Via de Wayenseweg naar Lunetten. Dwars door Lunetten naar de Koppeldijk waar we bij
Koppelstee hebben gepauseerd. De lucht van versgebakken appeltaart kwam ons tegemoet.
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Dit konden meerdere personen niet weerstaan en deden zich te goed aan de zelfgebakken
verse appeltaart. De koffie en thee smaakten prima. De terugtocht ging via Liesbosweg en
om het fort Lunet naar Mereveldseweg en Wulvensebos naar het clubhuis. Een schitterende
route van 29 km. Willy en Anneke
Lange route Met 18 personen die graag een middagje willen fietsen vertrekken wij vanaf het
clubhuis. Via IJsselstein naar Marnemoende waar wij de complimentjes al kregen over de
route. Dat werd door ons heel erg gewaardeerd. Het was ook prachtig weer om te fietsen
en vooral als je op de terugweg veel de wind in de rug hebt. En dan de prachtige natuur,
de bomen die steeds groener worden, al die kleine lammetjes, de schaapskudde achter de
snelweg, de jonge ganzen, als je je ogen maar de kost geeft zie je veel mooie dingen.

Met 42km waren wij weer bij het clubhuis waar wij met zijn allen nog gezellig wat dronken.
Leny & Janny
Zondag 15 april Gouwe Ouwe Vandaag vertrokken we om 10.00 uur met z’n tienen. Riet
en Lidy fietsten voor. Het weer was vriendelijk en de zon vaak te zien. Door Castellum naar
Schalkwijk, de Lagedijk en de Pothuizerweg door naar het fort, Werk aan de Korte Uitweg.
Daar hebben we heerlijk koffiegedronken. Onderweg genoten we van het prachtige landschap, ook van de mooie tuintjes en de uitkomende bloesem. We vervolgde onze weg via
het Elpad rechtdoor, daarna langs het A ‘damrijnkanaal de fietsbrug over in N ’gein. Terug
naar ons clubhuis door de Houtense wetering. 30 km. gefietst.
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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.

33

De Fietsende Vlinder

Vishandel
Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
Donderdag

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

9.00 – 14.00
9.00 – 14.00

Houten Zuid
Woensdag
9.00 – 18.00
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00

Sullivan’s
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van
antieke meubelen
Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:
Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten
030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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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
Juni
in de maand
Juni
1 Anneke Poll
R
1 Alex Hesling
T
1 Wil Roos
R
2 Regina de Graaf
T
2 Elie Miltenburg
R
3 Gerard Vreeswijk
T
3 Henk Feenstra
R
3 Ton van Bennekom
T
4 Richard Seijs
T
5 Wim van Dam
T
6 Johan Mulders
R
8 Wilco Vernooij
T
8 Hans Bos
T
8 Luuk Brand
T
8 Matthijs van der Linden T
8 Cinta Depondt
T
11 Noël Delfgaauw
T
14 Thea Appelhof
R
19 Alma Veenstra
R
19 Jaap Boersma
T
21 Edwin Groenewold
T
22 Jacco Goes
T

22
22
23
23
26
27
27
27
28
28
30

Elly de Boer
T
Jacques Fontaine
T
Maurice Damen
T
Joost Marinus
T
Remy Thijssen
T
Riet van Bijlevelt-Jacobs R
Thea Nieuwenhuizen
T
Ron van Rosmalen
T
Adrie Hardeveld
R
Tjalling ten Hove
T
Sjaan van Linschoten-van
Veen
R
30 Rene Janssen
T
Juli
1 Henk Kara
2 Freek de Poel
3 Jonathan Medema
5 Gertjan van Rhee
6 Bas van Leesten
8 Erik Rijntjes
9 Jacco Kersbergen
9 Betty de Coo-Bos
10 Monika van Ierland

R
T
T
T
T
T
T
R
T

10
11
12
13
14
14
15
16
18
20
21
21
22
24
25
25
28
29
30
31
31

Franklin Heinsen
T
Frank van Ramselaar
T
Jan Berlang
T
Gerard Huitsing
T
Aris Willems
T
Ton van Maarschalkerweerd
T
Leny Korving
R
Jos Jongeling
T
Gert-Jan Wenting
T
Thomas de Bles
T
Bert Kuitems
T
Henk Draaijer
T
Peter Verhallen
T
Jeanet Jol
R
Truus Lensen-van de Lee
R
Erik Beek
T
Hanneke Wttewaall
T
Jos Konijn
T
Henk Zomer
T
Paul Disse
T
Corry Vernooij
R

Ledenmutaties tot 26 april 2018
• Tom Orzechowski (toerlid)
• Thomas de Bles (toerlid)
• Riet Weenink (recreant)
•
Opgezegd
• geen

Nieuw
• Jesse de Graaf (toerlid)
• Meta Dezijn (toerlid)
• Marjan van Kuijk (recreant)
• Anneke Stam (recreant)
• Hanny Pater-Blind (recreant)
• Johan Breedijk (recreant)
• Roy Jaspers (toerlid)
• Henk Zomer (toerlid)
• Marieke Pril (toerlid)
• Jos van Vliet (recreant)
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
www.drukkerijaandevecht.nl

