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Van de voorzitter
Hoe heurt het eigenlijk? Wat is de etiquette van de fietser? Bij een afscheid kreeg iK diverse
boeken over fietsen. Blijkbaar vonden mijn collega’s dat er nog wel iets aan mijn fietsopvoeding kon worden toegevoegd. Boeken met titels: “Draag nooit een gele trui, en andere
wetten voor de bloedfanatieke wielertoerist”, “De verborgen motor; over de psychologie van
het wielrennen”, “Culinaire toer, kookboek voor wielrenners”. Nu ben je natuurlijk nooit uitgeleerd als toerfietser, dus ik ga hard studeren. Maar het leren hoeft niet alleen uit boeken
te komen. Dit voorjaar is een aantal van ons in een clinic onder handen genomen door Henk
Lubberding en voorzien van nieuwe inzichten terug gekomen. Dat was zo leuk en leerzaam
dat we dit volgend jaar nog een keer willen organiseren. Leuk voor de leden die toen niet
mee konden gaan en goed voor de vereniging. Want leden die les hebben gehad fietsen
beter en veiliger.
En hoe veilig fietsen we nu eigenlijk? Dit voorjaar hebben we studenten van de Hogeschool
Utrecht laten kijken naar de manier waarop wij fietsen. Studenten van de Hogeschool
Utrecht deden dit onderzoek in het kader van het vak Integrale veiligheidstoepassing. Hun
conclusie is dat we als groep veilig fietsen - gelukkig - , en dat er toch nog zaken beter
kunnen. De toercommissie gaat het rapport bestuderen en komt met voorstellen. Maar ook
andere leden kunnen zelf naar het rapport kijken –het staat inmiddels op de website - en
zien met welke voorstellen jullie zelf komen. De toercommissie hoort ze graag. Het rapport
was in ieder geval zo degelijk dat de recreanten nu ook overwegen een volgende groep
studenten eens te laten kijken naar de veiligheid. Een goed initiatief, want je kunt nooit te
veilig fietsen.
Het belangrijkste voor mij is dat we als groep zelf veilig fietsen, en dat onveiligheid vooral
ontstaat waar we als toerfietsers andere weggebruikers tegenkomen. Als we de weg helemaal voor onszelf zouden hebben dan zou het fietsen heel veilig zijn. Maar helaas is dat niet
zo.
Vorige week waren we met een groep om mooie kleine wegen door het Groene Hart aan het
fietsen. Kleine weg, veel bochten en veel begroeiing langs de weg. Prima om de tegenwind
te breken, maar ook belemmerend voor het zicht. Voor de tegenwind werd in een compacte groep gefietst, twee naast elkaar. En tot twee keer toe moesten we fors in de remmen
omdat we verrast werden door een tegenliggende auto. Nu ligt het natuurlijk aan de auto
dat die zo breed is en aan de automobilist dat die niet uitweek of zachter ging rijden. Maar
het gevolg was dat we als groep stevig in de remmen en in elkaar moesten fietsen. Misschien moeten we op dat soort wegen toch wat vaker als lint rijden, hoewel dit niet zo leuk
is. Je kunt dan niet met elkaar praten en er treedt meer harmonica-effect op.
En verder blijft het passeren van “”gewone” fietsen lastig. Je doet het eigenlijk nooit goed.
Hard “binnen” roepen is voor ons veilig, maar klinkt agressief. Bellen doe je altijd te vroeg
- dan horen ze het niet - of bellen doe je altijd te laat te laat - dan gaan kijken ze eerst om
en gaan naar links zodat je bijna een ongeluk hebt. Misschien toch maar een beetje inhouden als groep. Dan hebben de “gewone” fietsers iets meer tijd om te reageren en kunnen
we veilig passeren. En dan hebben ze tijd om onze bedankjes tijdens het passeren te horen.
Kortom, genoeg om over na te denken. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
Een goed zomerseizoen met veel geluk allemaal,
De voorzitter
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Groen
Groen, daar genieten we dit fietsseizoen met volle teugen van. De natuur staat in volle bloei
en waar de route ook naar toe voert: het is prachtig fietsen. De toerleiders slagen erin om
ons elke keer weer te trakteren op verrassende weggetjes. En het mooie weer van de afgelopen weken draagt er zeker aan bij dat er volop gefietst wordt binnen de club.
Groen voelt ook mijn naderende nieuwe rol binnen de club. Op 16 september, na afloop van
de herfstrit, neem ik de voorzittershamer over van Kees Keuzenkamp. Normaal gesproken
wisselen bestuursleden tijdens de ALV in februari, maar Kees was zo aardig om mij nog een
paar maanden rust te gunnen. Dat kon ik goed gebruiken na acht jaar gemeenteraad. Want
volksvertegenwoordiger is eervol, interessant en dankbaar om te doen. Maar het kost veel
tijd en laat – naast werk en gezin - weinig ruimte voor lichaamsbeweging. Daar komt gelukkig verandering in! Ik heb nu al meer kilometers gemaakt dan de afgelopen twee jaar.
Ontgroenen, dat overkomt nieuwe studenten die hun intrede doen. Maar ik heb inmiddels
gemerkt dat ze er bij onze club ook wat van kunnen. Het etiket ‘inkomend voorzitter’ inspireert mensen blijkbaar tot de nodige creativiteit. Zo werd ik in de afgelopen maanden subtiel richting kop gemanoeuvreerd en was ik na 20 km al opgebrand, reed er plotseling een
A-rijder op kop bij de C met een tempo dat structureel boven 30 km/u lag, werd terloops
aan mij gemeld dat we een verlengde rit zouden rijden met uiteindelijk 120 km op de teller
en kwam het dieptepunt toen ik volledig werd losgereden van de groep waarna ik op eigen
kracht de weg moest vervolgen. Goed om te merken dat er bij al deze ellende ook leden
zijn die je helpen en zorgen dat je weer behouden in Houten komt!
Dat laatste is voor mij de belangrijkste kwaliteit van onze vereniging. We kennen elkaar, kijken naar elkaar om en houden er rekening mee als iemand er even doorheen zit. Dat doen
we tijdens de rit, maar ook daarbuiten. De WTC vormt daarmee een bijzondere gemeenschap, waar ik al zo’n vijftien jaar veel plezier aan beleef. Dat motiveert mij om als voorzitter een steentje bij te dragen. Met bijzondere aandacht voor de vergroening van onze club
door het aantrekken van nieuwe leden.
Eric van Vliet

Van de toercommissie
We zijn alweer op de helft van het zomerseizoen als de toercommissie dit stukje schrijft.
De weergoden zijn ons dit voorjaar bijzonder goed gezind geweest. Mede daardoor is de
opkomst bij onze reguliere ritten zo groot.
Drie mooie Verlengde Zondagritten zijn inmiddels verreden, waarvan de laatste op zondag 1
juli. Deze ritten bouwen op in afstand en zijn een mooie gelegenheid om je voor te bereiden
op lange ritten die je misschien in de vakantie hebt gepland. Bovendien geven ze de toerleiders de gelegenheid om eens een mooie route te maken buiten onze bekende regio.
En dan was er natuurlijk het fantastische Sauerland weekend. Ondanks het frisse weer was
het weer een geweldig clubweekend. Edelweiss is een uitstekend hotel waar alles tot in de
puntjes geregeld. Een uitstekende accommodatie die onze grote groep makkelijk aankon,
Wielertoerclub Houten ’80
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prachtige routes, beheersbare fietsgroepsgroottes en een hele goede sfeer. Heel hartelijk
bedankt Hanneke, Bert en Leon voor drie jaar fietsplezier in het Sauerland. Na drie keer
wordt het weer tijd voor een andere bestemming.
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Wie nemen het initiatief voor het clubweekend in 2019?
Heb je zin om ook eens een dergelijk weekend te organiseren of erbij te helpen en heb je
daar ideeën over, meld het dan bij de toercommissie.
De studenten van de Hogeschool Utrecht hebben hun veiligheidsonderzoek afgesloten met
een uitgebreid onderzoeksrapport dat binnenkort op de site zal worden geplaatst. De voorzitter gaat hier elders in dit clubblad verder op in.
Gelukkig hebben zich dit voorjaar nauwelijks valpartijen voorgedaan, maar laten we wel
alert blijven. Dat wil zeggen goed waarschuwen voor obstakels, snelheid aanpassen aan de
omstandigheden en aan de situatie in de groep en elkaar goed in de gaten houden.
Na de zomervakantie staat er nog een mooi evenement op de agenda. Standplaats Ötz in
Oostenrijk van 18 tot 25 augustus. Wil je er meer over weten kijk dan even op de site onder
| TOERLEDEN | TOERCOMMISSIE en klik een keer op volgende.
Wij wensen jullie een fijne zomer en veel veilig fietsplezier toe de komende tijd.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

In memoriam Jan Goes
Jan Goes is op donderdag 7 juni j.l. overleden. Hij was al enkele jaren opgenomen in het Houtens Erf. Jan was een zeer gewaardeerd lid van onze fietsclub en heeft vele jaren in het bestuur
gezeten.
Vanaf april 1989 is Jan lid van de Recreantenafdeling. In 1990 trad hij, als penningmeester, toe
tot het bestuur van WTC. Daarna gaf hij gedurende 17 jaar leiding van de Recreantenafdeling
en bleef uit dien hoofde ook bestuurslid. Bij zijn aftreden benoemde het bestuur hem tot erelid
i.v.m. zijn vele verdiensten voor onze club.
Hij heeft altijd met veel inzet en passie leiding gegeven aan
de Recreanten. Reed wekelijks ritten voor, organiseerde de
Midweken, fietsvierdaagses en andere fietsevenementen en
leidde de wintervergaderingen. Aan het einde van elk jaar
maakte hij gedichten voor alle recreanten.
Toen moest hij, in verband met zijn gezondheid, de leiding
van de Recreanten en zijn bestuurslidmaatschap opgeven. Hij
heeft daarna nog enkele jaren meegefietst, maar ook daar
kwam helaas een einde aan.
Wij zullen ons Jan herinneren als een bevlogen en doortastend
man en wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij de
verwerking van dit verlies.
Afd. Recreanten

Wielertoerclub Houten ’80
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Over de schoonmaak
Vele leden, toerleden en recreanten, houden het clubhuis schoon. Deze leden zijn blij dat
ze hun fietsvrienden een frisse schone ruimte kunnen bieden om na de tocht nog wat bij te
praten. Voor sommige poetsers is de Poets het hoogtepunt van het jaar.
Soms zijn er echter van die dingen die de Poets minder leuk maken. Ik zal er twee noemen.
1. In de afvalzakken verdwijnen bierblikjes die nog halfvol zijn. Het blikje kan ondersteboven terecht komen en leeglopen. Dat is nog niet zo erg als de vuilniszak intact is maar vaak
is de vuilniszak al gescheurd door blikjes die met hun lipje een gaatje in de zak maken.
Dan lekt het bier op de vloer. Er zit ook zoetstof in het bier en daarop komen de mieren af.
Kortom, als de vrolijke Poetser een zak wil verwisselen komt hij opeens een ingedroogde
vlek bier tegen vol mieren. Dus: het blikje leegdrinken of leeggooien in de gootsteen alvorens het in de zak te stoppen.
Bier en pinda’s
2. Er liggen ook erg veel pinda’s of stukjes pinda op de grond. Kennelijk is de techniek van
proper pinda’s eten niet goed bekend. Enkele tips:
Stop de pinda in je mond i.p.v. ernaast
Sluit je lippen als je de pinda doorbijt want als je dat met open mond doet vallen er stukjes
op de vloer
Doe niet meer pinda’s in je hand dan je in één keer in je mond kan stoppen, anders vallen
ze op de grond
Hard lachen tijdens het pinda’s eten veroorzaakt een sproeisel van pindastukjes dus stop
tijdens het kauwen je vingers in je oren zodat je niet door moppen om je heen aan het
lachten gemaakt kan worden
Minder pinda’s en minder mieren maken de Poetser blij.
Groeten, Erik Beek, secretaris
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Doppen sparen voor KNGF geleidehonden.
Zoals sommigen misschien al weten spaar ik al
ruim 3 jaar harde plastic doppen en deksels in
voor KNGF blindengeleidehonden. Nu viel mij op
dat in het clubgebouw best veel flesjes met dop in
het plastic verdwijnen, dus vandaar dat er binnenkort een ton/bak komt waarin u uw plastic dopje
kunt doen. Ik zal de bak regelmatig leegmaken.
Ook de kroonkurken en wijndoppen mogen hier
bij. Die verkopen we apart en komt uiteraard ook
ten goede aan KNGF.\
Wilt u ook thuis meesparen? Dan graag de plastic
doppen/deksels en metalen doppen in een apart
zakje inleveren. Ik neem ze vrijdags graag in
ontvangst. Overigens is er in Houten ook een inzamelpunt, die gegevens zijn bij mij op te vragen.\
alvast dank!\
Voor meer informatie spreek mij gerust aan.
Hanny Pater, doppeninzamelingbunnik@gmail.com
06-55540422}

Standplaats Cesenatico
(nove colli)
Waarom weet ik niet precies, maar het rijden
van een cyclo in het buitenland geeft mij altijd
veel voldoening. Niet alleen de weg naar het
doel, maar ook aan de dag zelf bewaar ik altijd
mooie herinneringen. Ik denk dat het begonnen
is met het deelnemen aan de Dolomieten marathon, de Maratona, die destijds door Geurt een aantal keren is georganiseerd als standplaats en waaraan door de WTC-leden massaal werd deel genomen. We zaten dan in hotel
Serena, kwamen op woensdag aan, reden op donderdag het Sella-rondje en op vrijdag ook
nog wat om een beetje aan de hoogte te wennen. Op zaterdag was het rustdag en werden
de fietsen gepoetst en nagekeken en de nummerplaatjes er op er gezet. Technisch advies
werd vaak gegeven door de fietsenmakers van dienst Jaap S en Ton M.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oudste cyclo van Italië, de Nove Colli, al langer op
mijn bucketlist stond. Vorig jaar hebben Geurt en ik samen de 47e editie gereden en dit
jaar heb ik de 48e editie met Ton, Hanneke en Peter de L. gereden.
We deden dat volgens het beproefde recept van woensdag naar Cesenatico rijden, op
donderdag en vrijdag een ritje maken, zaterdag rustdag, zondag de cyclo en maandag weer
terug naar huis.
Wielertoerclub Houten ’80
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Cesenatico is wel een stukje rijden want het ligt aan de Adriatische zee, ter hoogte van
Ravenna en Rimini. We gingen dus wel vroeg weg om vijf uur in de ochtend, alles paste in 1
auto en we konden afwisselend rijden en slapen.

Als je dan na een paar uur dutten wakker wordt bij een benzinestation met dit uitzicht
neemt het gelukgevoel met een paar punten toe. Toen we bij Bologna een afslag misten en
een beetje de weg kwijt raakten gingen er weer een paar punten af, maar toe we aankwamen bij Hotel Maree en hartelijk welkom werden geheten door de dames van de receptie
was het leed snel geleden en voelde het bijna als thuis komen.
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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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Gedurende de NC dagen zit het hotel vol met wielrenners die er vaak al jaren komen en al
jaren genieten van het ontbijtbuffet met de lekkerste home made Italiaanse lekkernijen.

De fietsen mogen
binnen in de lobby
staan en worden dag
en nacht bewaakt. Als
je de straat uit loopt
kom je uit bij de zee
waar op dit moment nog
niemand te bekennen
is. In augustus, de
vakantiemaand is dat
wel anders.
Op de eerste dag zijn
we een beetje rustig
op gestaan en toen is
Peter het korte rondje
van de Nove Colle gaan
Wielertoerclub Houten ’80
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doen en wij zijn de
omgeving gaan verkennen en kwamen
onder andere uit in
Ravenna, waar we
koffie dronken op
het plein en ook nog
even een korte cultureel intermezzo hebben ingelast om vervolgens te eindigen
in Cesenatico met
een bezoekje aan de
grote Pantani die een
eigen museum heeft
vlak bij het station.
De tweede dag stond in het teken van
San Marino. San Marino is een klein
staatje met een oppervlakte van circa
61 km2, met de Monte Titano op circa
740 meter boven de zeespiegel en dat
was dus het doel. We kregen op de
weg naar San Marino een voorproefje
van wat ons op zondag te wachten zou
staan, stukjes met een stijgingspercentage van circa 18% is toch wel uitdagend te noemen. We zijn niet helemaal
naar de top gereden maar “strandden”
toen bij een prachtig gelegen restaurant de stoelen werden buiten gezet
op een heel klein terras en wij naar
binnen werden gelokt met de mooiste
huisgemaakte pasta met dito saus.
Na deze pauze konden we na een fikse
afdaling weer richting Cesenatico.
Het totale rondje was circa 100 km en
circa 1000 hoogtemeters.
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WIELERTOERTOCHT
KROMME RIJNSTREEK
FIETS JIJ MEE MET JE TEAM?
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018

Beste relatie,

Fietsen met je bedrijf of je team door het prachtige vlakke
landschap van de Kromme Rijnstreek. De route is geheel uitgezet
door Wielertoerclub Houten ’80 en met GPS te volgen. Een mooie
onvergetelijke tocht over autoluwe wegen langs boomgaarden,
rivierdijken, forten en kleinschalige boerderijen – een fietstocht
die iedereen zonder problemen kan afleggen.
Of zoekt je team meer uitdaging in een tocht voor de dunne bandjes.
Deze tocht gaat verder door het prachtige landschap van de Lek,
Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug. Een toertocht vanaf 70 km tot
140 km met vlakke wegen, maar er wordt ook geklommen.

WAAROM MEEDOEN?
Je fietst niet alleen voor de sportiviteit, het plezier en onderlinge
verbinding met je team/bedrijf maar sponsort met je aanmelding voor
7 euro per persoon ook het goede doel. De opbrengst gaat naar het
Hospice Kromme Rijnstreek.
Tijdens de fietstocht kun je met je team gezellig koffie drinken bij Fort
Honswijk met een lekker krentenbolletje erbij. Ook de vrijwilligers van
Fort Honswijk staan klaar voor een rondleiding met hun enthousiaste
verhalen over de historie van het fort. De dunne bandjes hebben nog
een tweede pauzeplek bij fietscafé de Proloog in Amerongen.
Na afloop word je gastvrij ontvangen in het clubhuis van WTC Houten.
Er is ook douchegelegenheid bij de omringende sportclubs. Wil je
met je team nog gezellig uit eten dan zijn er in en rond Houten diverse
leuke restaurantjes. Eén van de sponsoren van de wielertoer
Landwinkel de Lindeboom biedt ook de mogelijkheid om je sportieve
dag af te sluiten met een heerlijke bbq in landelijke omgeving.

WAT IS DE WIELERTOERTOCHT
KROMME RIJNSTREEK?
De Wielertoertocht Kromme Rijnstreek is een onderdeel van de Week van
het Hospice die dit jaar wordt gehouden vanaf 22 september 2018.
Door de samenwerking tussen Wielertoerclub Houten ’80, Skatevereniging

Wat heb jij
over voor het
evenement die op de toerkalender van de Nederlandse Toerfiets Unie
Hospice?
16
Wielertoerclub
Houten
’80 gekregen.
(NTFU) het predicaat
3*** heeft
Houten, Rotary Houten Castellum is dit een jaarlijks terugkerend

Wat heb jij
over voor het
Hospice?

Ik doe
mee!
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Voor meer informatie over het goede doel zie de website van
www.weekvanhetHospice.nl en uitgebreide beschrijving van de
toertocht en de tijden en www.wtchouten.nl

VRAAG SNEL INFORMATIE AAN
OVER DEELNAME !

Ik doe
mee!

Je kunt informatie aanvragen over groepsaanmeldingen bij
toertocht@wtchouten.nl. We hopen je van harte te mogen

Wat heb jij
over voor het
Hospice?

verwelkomen op deze mooie wielertoertocht!

Wat heb jij
over voor het
Hospice?

Met sportieve groet,
Namens de werkgroep

Informatie via:
WeekvanhetHospice.nl

Wielertoertocht Kromme Rijnstreek
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Op zaterdag hebben Peter en ik een rustdag gehouden voor onderhoud aan de fietsen
en deze te poetsen en van de nodige stickers en meetapperatuur te voorzien. Daarna een
rondje lopen door het promodorp met een heerlijke café cortado.
Ton en Hanneke gingen nog een klein rondje fietsen.

Op de dag van de cyclo is de sfeer meteen minder relaxed. Het lijkt wel of iedereen wat
meer gespannen is. Tijdens het ontbijt wordt er weinig gezegd. De een neemt nog een extra
eitje en de ander neemt nog wat koude pasta of een stukje overheerlijke taart uit eigen
keuken.
Maar om kwart voor zes kunnen we dan toch eindelijk vertrekken. En dan sta je uiteindelijk
met 12.000 anderen te wachten.
De eerste 30 km is relatief vlak en er kan hard gereden worden. Peter was al eerder vertrokken uit het hotel en zien we pas weer aan het einde van de dag. Ton, Hanneke en ik
starten gelijkertijd, maar na zo’n 12 km verlies ik hen uit het oog en zie hen ook aan het
einde van de middag.
Zoals gezegd gaat het
eerste stuk vrij hard maar
al snel kom je bij heuvelachtig terrein en dan gaat
de snelheid er wel uit. Het
gebied is prachtig en de
klimmen zijn uitdagend
genoeg.
Zeker de Barbotto van
7 km waarvan de laatste
kilometer 18% is, voel je
wel in je kuiten.
Maar als je boven bent dan
is het leed weer snel vergeten en voor de 135 km
Wielertoerclub Houten ’80
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ga je dan met nog een
paar rimpelingen in
het landschap richting
finish. Voor de 200
km moet je dan nog
wel een paar klimmen
doen, maar die zijn
niet van het kaliber
Barbotto.

Uiteindelijk zaten we rond half 6 aan het bier in het hotel terugkijkend op een mooie dag.
Wat ons wel was opgevallen dat we zo veel lekke banden zagen onderweg. De technische
ondersteuning had er de handen vol aan en kwam op een bepaald moment ook binnenen buitenbanden te kort. De volgende dag lazen we in de krant dat de lokale bevolking
kopspijkertjes had gestrooid om hun ongenoegen te uiten tegen het organiseren van de
NC. Jammer, want de organisatie van de NC was prima, met zo min mogelijk overlast voor
de omgeving, maar ja…., fietsers en cyclo’s hebben kennelijk toch een slechte naam, niet
alleen in Limburg maar ook in de Apennijnen.
Inmiddels ben ik net terug van een mooie cyclo in Girona, maar daarover later meer.
Fiets en train veilig.

Joost van der Poel
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Recreantenverslagen vanaf 20 april 2018
Vrijdag 20 april Korte route De korte route van 20 april ging van start met 16 personen en
werd voorgereden door Alie en Anneke. Het weer was zonovergoten met weinig wind. Een
echte zomerse dag. Via de Rietdijk, Oostrums dijkje en de Achterdijk reden we Werkhoven
binnen. Door Herenstraat richting Cothen. Onderweg genoten we van de bloesem van de
perenbomen.
De Appelbloesem moet nog komen maar de vele perenboomgaarden waar we langsreden
waren schitterend om te zien. In Cothen gingen
we door de Dorpsstraat naar de Groenewoudseweg waar we bij de Forellenvijver hebben
gepauzeerd.
In de schaduw hebben we wat gedronken en
sommigen namen nog een gerookte forel mee
naar huis. Vandaar namen we het pad dat tussen
de boomgaarden ligt naar de Trechtweg. Dit pad
is verhard maar er lag ook glas tussen de verharding. Eenmaal op de verharde weg bleek wat later
dat er toch iemand een lekke band had. Janny
was de pineut maar Gerda wist raad. Met een
handpompje wist Gerda de band steeds van lucht te voorzien en zijn beide op die manier
naar huis kunnen fietsen. Ga er maar aanstaan dat is een krachttoer. De groep vervolgde de
weg naar ‘t Goy via de Beusichemseweg, Castellum naar het clubhuis. Waar we nog gezellig
hebben nagepraat over de mooie bloesemrit. Alie en Anneke
Lange route Het zonnetje lachte ons toe, toen we vanaf het clubhuis met 21 personen vertrokken langs vele mooie kersen- en andere bloeiende bomen door ’t Goy richting Cothen
naar Wijk bij Duurstede. Hier wat gedronken bij Restaurant “De Veldpoort”. Lekker buiten in
de schaduw gezeten. Na uitgerust
te zijn verder gefietst via Steenen
Brug naar Langbroek. Weer veel
mooie bloeiende bomen. In Langbroek gestopt om voor de liefhebbers nog een ijsje te verorberen.
Na ruim 40 km kwamen we weer
bij het clubhuis aan om nog een
drankje of kopje thee te drinken.
Lidy en Gerry.

Vrijdag 27 april Korte en lange route Op deze Koningsdag zijn 24 personen aanwezig
voor een gezamenlijke tocht. Wel in twee groepen die elkaar volgen, lekker door Houten
op de fietspaden, het nu vrij rustig vandaag. We gaan door de wijken naar de Schalkwijkseweg waar we over de brug links afslaan naar het A.Rijnkanaal, daar gaan we rechts af,
dan door het Markerburgerpad. Bij de Provincialeweg in Schalkwijk gaan we rechts af naar
Wielertoerclub Houten ’80
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de Tedwijkseweg die volgen we tot de Achterdijk, linksaf naar de dijk die volgen wij in een
lekker tempo naar het Eikenlaantje, daar naar beneden waar we de weg oversteken naar
HaJe voor een kopje koffie/thee of warme chocolademelk wat iedereen even gezellig vond.
Weer opgestapt om onze rit te vervolgen richting het A.Rijnkanaal, even over de hobbelweg
naar de fietsbrug bij Nieuwegein daaroverheen en meteen weer links naar het Overeind,
rechtdoor via de langeweg om het Kasteel Heemstede heen naar het kanaal onder het viaduct door naar de Heemsteedseweg richting de Houtense wetering langs het zwembad naar
ons clubhuis voor nog een borreltje of een kopje Thee en met een proost op onze Koning is
deze dag alweer haast voorbij. Daarna toch nog met wat dames en 1 heer nog gezellig uit
eten geweest dit bij De Beren. Nu is de dag toch echt voorbij. Groet Ria en Riet
Vrijdag 4 mei Korte route Met 25 fietsers en een lekker zonnetje, zijn we vertrokken richting Driebergen. Bij het oversteken van het Oostromsdijkje (vervelend kruispunt) zijn we
de 2e groep een beetje kwijtgeraakt, maar dit loste zich weer op bij de tussenstop!!!!!!!
Bij Hoenderdaal heerlijk op het terras gezeten en via Odijk en het Houtensebos weer terug
met 30 km op de teller. In het clubhuis lekker wat gedronken en gezellig bij gekletst.
Alie en Greet.
Lange route We vertrokken met 22 deelnemers door Castellum, voor de brug naar Schalkwijk gingen we linksaf door het dorpje van ’t Goy. Marijke en Gerry fietsten voor om de 40
km te fietsen. Daarna naar de Beusichemseweg, de Tuurdijk, de Nachtdijk in. Het weer was
bijzonder mooi. De bloesem was al bijna verdwenen, wel was er nog wat appelbloesem te
zien waar we ook van konden genieten evenals van al het mooie frisse groen van bomen en
struiken. Door Cothen heen via de Wijkersloot naar de Veldpoort in Wijk bij Duurstede om
koffie/thee of iets anders te drinken. Vervolgens naar de Langbroekerdijk, de Goyerdijk in.
Bij de Rhodensteijnselaan was onze volgende stop. Terug naar de Langbroekerdijk. Langs
Werkhoven naar het Oostromsdijkje, De Meren door over de Rietplas terug naar ons clubhuis gefietst. Daar kwamen ook al snel de deelnemers van de korte groep binnen. Dit was
prettig om nog even het een en ander voor de midweek fietsvakantie door te nemen. Lidy
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag Om 13 uur vertrekken 10 mensen vanaf het clubhuis
in clubkleding onder leiding van Lidy en Willeke via de Rietdijk en het Ka-pad naar Werkhoven, tunneltje onderdoor naar de Steenovenweg waar we even rust namen. Daarna verder
via Sterkenburg en langs het
Doornsche Bos naar het restaurant Bergse Bossen. Ze hadden
al een lange tafel voor ons klaar
staan. Na de pauze reden we
door de bossen een rondje om
Austerlitz heen, terug via Zeist,
de Tiendweg naar de Sportlaan.
Door Amelisweerd naar Fort
Vechten en door het Nieuwe
Wulfse Bos naar het clubhuis,
waar we gezellig een na dronk
hadden met elkaar. Lidy en
Willeke
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Vrijdag 11 mei Korte route Op 11 mei startte de korte route met 18 deelnemers met Joop
en Wim als voorrijders. Het weer was goed. Via de Rijsburgseweg naar Rhijnauwen en door
Bunnik via de Koelaan naar buurthuis De Koppeling in Zeist. Daar werden we weer hartelijk
ontvangen door de beheerders. Stoelen die tekort waren werden door hen aangedragen
zodat iedereen een zitplaats had. Na de heerlijke en zeer goedkope koffie werden we weer
uitgeleide gedaan. We vervolgden onze weg via de uithof, Rhijnauwen en door het Houtensebos terug naar het clubhuis. Daar was de lange route al gearriveerd zodat we gezamenlijk
nog gezellig bijeen hebben gezeten. Anneke.
Lange route dagrit Vandaag met 20 personen de dagtocht gefietst. Via de pont naar Culemborg via het fietspad wat alleen via het klaphek bereikbaar was aan het eind ervan stonden
4 koeien ik riep..... tenslotte heeft degene weleens meer de koeien van het fietspad verjaagd, gelukkig ging het allemaal goed. Weer verder naar Tricht daar langs de Linge naar de
Hoenderik waar wij koffie met of zonder iets lekkers hebben gedronken en of gegeten. Via
de Appeldijk naar Beesd en Rhenoy waar voor het Papegaaienpark net een klein Kameeltje
was geboren. Bij 2 bankjes wat erg weinig was voor 20 personen, maar er waren ook 2
houten trappen en een vlonder zo werd het zitten toch nog opgelost. Prachtig uitzicht op de
Linge. Daarna via rustige wegen naar de Diefdijk en bij Caatje aan de Lek weer wat gedronken, pontje over, 5 voor 4 terug bij het clubhuis, met 60 km op de teller. Wij vonden het
allemaal een mooie route. Heerlijk gefietst en prachtig weer. Fietsgroet van Lidy en Janny.
Vrijdag 18 mei Lange route en korte route
Vrijdagmiddag 12.45 uur. We vertrekken
met 13 recreanten richting Doorn. Via Houtenseweg, Achterdijk, Burgweg naar Odijk.
Hier fietsen we door het dorp. We nemen de
Odijkerweg naar station Driebergen-Zeist.
Het station is volledig afgebroken. Het is
nu een enorme bouwput. In 2020 is de
verwachting zal het nieuwe station klaar
zijn. Verder naar ons eerste rustpunt bij de
Arnhemsebovenweg. Het tweede stuk voor
de theepauze loopt geheel door de bossen. In Doorn bij restaurant De Notabelen
neemt iedereen een consumptie. Het weer
is ons goed gezind. Nadien wat pech. Een
fiets is gevallen waarmee niet verder kan
worden gefietst. Gelukkig is er een fietsenwinkel in de buurt. Het probleem opgelost.
Terug via Beaufortweg, Langbroekerweg,
Molenweg, Gooijerdijk, Sterkenburgerlaan,
Langbroekerdijk, Broekweg naar de laatste
pauzeplek. We treffen de andere groep fietsers, die zijn met 8 recreanten naar Klein
Zwitserland geweest. We gaan nu richting
clubhuis. Via Jachtrustlaan, Beverweerd,
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Oostrumsdijkje en de Rietdijk bereiken we het clubhuis om 16.15uur. We hebben 35 kilometer op de teller staan. Het was een prettige middag met mooi weer. Allen hartelijk dank.
Janny en Riek.
Vrijdag 25 mei Korte route Vandaag met 15 man en heerlijk weer, doen we ons rondje
fietsen, eerst naar Oud Wulven om later via Nieuw Wulven weer terug te keren, met als
hoogtepunt De Hoog Kampse Plas. In de Bilt nuttigen wij ons drankje. We hebben allemaal
erg genoten van de mooie route, zo door de Voorveldse polder en Amelisweerd. Met vriendelijke groet van de voorfietsers,
Riet en Willy
Lange route Het was warm, de wind maakte het aangenaam. We zijn vanaf Houten, Beusichemseweg, langs Cothen en Wijk bij Duurstede gefietst. In Beusichem de pont over en op
de markt in Beusichem bij De Blusser een beetje uit de zon heerlijk wat fris gedronken. Het
was behoorlijk druk op de veerpond. Daarna door Culemborg omdat er op de Lekdijk werd
gewerkt was er een omleiding. In Schalkwijk heerlijk een ijsje genomen bij het Pand Pannenkoek. Onze weg weer vervolgd naar het clubhuis. Het was een mooie rit, dank aan de
voorrijders, Gerrit en Tiny. Voor we op de fiets stapten heeft Marijke de nieuwe fietsregels
nog even doorgenomen en komt er later op terug, hoe we deze ervaren. We gaan achter
elkaar rijden, het is voor onze eigen veiligheid. Het is wel even wennen maar veiligheid gaat
voor alles. We waren rond half 5 weer terug en hebben 40 km gefietst.
Gr Riet S.
Zondag 27 mei Er zijn 12 personen bij het clubhuis, Gerry en Riet gaan de groep voor, we
hebben een vaag plannetje. We zien wel hoe ver we komen uiteindelijk en zijn we voor de
koffie geland bij Klein Zwitserland. Veel onder de bomen gefietst wat erg lekker was met
dit windje, de Arnhemsebovenweg over gestoken toen door de bospaadjes naar de koffie
waar het altijd gezellig is, lekker met het kleine borreltje erbij ook leuk. Na een ruime pauze
weer op de fiets gestapt, weer de bospaadjes genomen om richting het station in Driebergen te fietsen het was hier nog even puzzelen, maar ging helemaal goed. Het zal wel mooi
worden je zag al dat het busstation al mooi en klaar is. Rustig links om Odijk gefietst omdat
er Bloemenmarkt was. Via de Burgweg naar Houten, na een kleine 30 km waren we in
het clubhuis, waar al veel van de tourrenners aanwezig waren. Wij dronken wat en praten
gezellig even na. Toen naar huis en ja hoor net thuis en de onweersbui was aangekomen!!!
Groet Gerry en Riet.
Vrijdag 1 juni Korte route Joop was de voorrijder, we waren met z’n achten. We reden
richting Cothen, het was aardig weer, windstil eigenlijk. Bij Langbroek begon het een beetje
te regenen maar ging ineens steeds harder, plots kwamen we in een hoosbui terecht, we
zijn wezen schuilen met z’n achten onder een afdak, zeker twintig minuten, toen werd het
minder en zijn we doorgefietst naar het Rechthuys in Cothen, we waren drijf en drijfnat en
we hebben daar wat gedronken. De terugweg hebben we binnendoor gefietst, het leek ons
beter om direct naar huis te fietsen i.p.v. naar het clubhuis, we waren door en door nat,
maar ondanks dat was het onder elkaar toch gezellig. Groetjes, Jannie Stek.
Lange route Vrijdag 1 juni vertrekken we met 23 fietsers richting Maarn. Willeke en Marijke
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De grootste fietsspecialist van Midden-Nederland

KOM LANGS
BIJ BANIERHUIS

Kom bij Banierhuis voor:
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fietshouding
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racefiets volgens meetadvies
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Onder genot van een heerlijk
kopje GIO koffie
Binnen 1
werkdag klaar

Snelle fietsreparaties. Voor
10:00 gebracht, zelfde dag klaar!

Gratis
verzending

85 jaar
ervaring

Nieuwe fiets besteld?
Eigen bezorgservice!

Fietsspecialisten sinds 1932.
Dat spreekt boekdelen!

8 filialen in de
regio Utrecht

De grootste fietsspecialist
in de regio Utrecht!

VLIERWEG 1 (OUDE DORP) | HOUTEN | 030 - 637 27 16 | WWW.BANIERHUIS.NL
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fietsen voor. Het weer ziet er veelbelovend uit
met misschien een buitje in de late middag, hebben we op buienradar gezien. (Nu lees ik net in
de krant dat buienradar, er met het extreme weer
van de laatste tijd, ook wel eens helemaal naast
kan zitten). Pech zou ik zeggen. Er is afgesproken
om ook vandaag, achter elkaar te rijden. Op de
Odijkse weg geeft mij dit een veilig gevoel, het is
er druk. We fietsen via een mooie route richting
Zeist, Austerlitz naar Maarn. Voor ons zien we de
eerste erg donkere wolken, maar geen nood, dit
waait over en we hebben bij de bakker gereserveerd om iets te drinken. Ineens plenst het van
de regen. Toch nog maar even op buienradar
gekeken. De regen houdt voorlopig niet op. We
besluiten dan maar om gewoon verder te gaan.
Kortste route naar huis. 20 km?.. ik heb geen
kilometer teller en vandaag alleen een regenjack.
Eigen schuld, dan word ik nat. We rijden richting
Doorn en worden regelmatig overspoeld door reuze plassen water, maar koud is het gelukkig niet. Wel hebben we af een toe een flinke heuvel en met een gewone fiets valt dat niet
altijd mee. Willeke redt dit niet door
haar astma en besluit om samen met
Cathy terug te fietsen naar de bakker
waar haar man hun ophaalt. Misschien
een zetje voor een elektrische fiets?
Ik houd nog even vol op mijn gewone
fiets. Met Bram voorop rijden we
verder richting Bartimeus. Vanaf hier
is de weg voor mij heel bekend, hier
heb ik jaren gewerkt en af en toe nog.
Richting Houten wordt het al iets droger en we besluiten om toch voor een
drankje te gaan in het clubhuis. We
drogen vanzelf weer op. Al met al een
gezellige tocht. Marijke en Willeke.
Vrijdag 8 juni Korte route Er waren
5 recreanten aanwezig voor de korte
route. Een toerleider was er niet dus
vroeg Riet of ik (Johan Breedijk) toerleider wilde zijn. Ik wist wel een mooie
route namelijk via het kanaal naar de
fietsbrug bij de plofsluis. Richting Nieuwegein over de Nedereindseweg die
versierd was i.v.m. een buurtfeest. Via
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de Achtersloot richting
Marnemoende waar de
koffiestop was. Terug via
IJsselstein, Nieuwegein
naar Houten. etHetPlm.
35 km. Johan.
Lange route De dagrit
elders naar de Reeuwijkse plassen.
We waren met 12 personen, 10 met de trein,
waarvan 3 zijn ingestapt
op station Castellum
en 7 recreanten op het
Rond. Twee gingen met
de auto, fietsen achterop, naar station Woerden daar wachten we op elkaar om aan onze fietstocht te beginnen.
In het begin waren er regendruppels maar daar bleef het gelukkig bij. Regenkleding hadden
we niet nodig! Allereerst gingen voor een lekker kop koffie of thee naar restaurant Bij Petrus
in Woerden. We fietsten vandaar uit langs de Oude Rijn naar Nieuwerbrug naar Driebruggen
door een prachtige omgeving heel oud Hollands, wat wij in Houten zo langzamerhand niet
meer gewend zijn te zien, door de verstedelijking. Door naar de Reeuwijkse plassen, enorm
rijk aan heel veel mooie plassen en natuur we zijn om deze plassen heen gefietst en bij het
Restaurant ‘t Reeuwijksehout een heerlijk kop soep verorbert. Ook onze lunch zijn we niet
vergeten, op een rustig plaatsje even buiten de fietsweg, verder door Haastrecht heen naar
Oudewater. Bij Abrona in Oudewater hebben we genoten van de rust en de fijne bediening
aldaar voor thee/
koffie of anders.
Onze fietstocht ging
verder door een
ongelofelijk mooi
landschap langs
Linschoten en terug
naar Woerden. Bij
De Beren in Woerden
aan de Utrechtsestraatweg hadden
we een gezellig
en lekker eten als
afsluiting van deze
mooie fietstocht.
Gerry en Lidy
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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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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

9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00

Recreanten midweek 14 t/m 18 mei 2018
Eindelijk was het zover. Iedereen heeft er zin in. Met totaal 29 mensen gingen we naar
Voorthuizen, recreatielandgoed de IJsvogel. 11 Stoere vrouwen gingen op de !iets heen
voor een tocht van 60 km en de man van Willeke nam onze bagage mee, dat was super. De
anderen gingen met de auto en de fietsen achterop. Wat leven we toch in een mooie tijd
dat dit allemaal kan. Na een prachtige tocht worden we super verwelkomd op het terras van
de Gasterij de IJsvogel. Het is prachtig weer en we hadden keuze uit verschillende soorten
taart. Dat begon goed. Nadat iedereen zijn huisje had gevonden, we hadden 5 huisjes,
die allemaal dicht bij elkaar lagen, werd het bedden opgemaakt en de boodschappen uit
gepakt. Een drankje??? Ja natuurlijk, daar beginnen we mee. Om 19.00 uur staat het eten
voor ons klaar. We begonnen met soep en hadden daarna keuze uit 2 hoofdgerechten. Het
was heerlijk. Terug in de huisjes nog gezellig na praten en daarna lekker slapen. Nou ja,
slapen…. zo’n eerste nacht is voor veel mensen best lastig. Gaat het allemaal wel goed,
gebeuren er geen gekke dingen, heeft iedereen het naar zijn/haar zin? De volgende morgen
na een goed ontbijt maken we ons lunchpakket klaar voor onderweg. Een paar van ons blijven dichter in de buurt en maken er samen een gezellig dagje van. Met een grote groep van
26 personen, gaan we op weg richting het Veluwe meer. Leny en Lidy fietsen voor en voor
de verandering fietsen we een aantal kilometers om. Maar geen nood, we passen de route
gewoon een beetje aan en fietsen langs een prachtig natuurgebied met veel vogels. Genieten! We hebben een wijnmiddag, natuurlijk weer buiten. Het weer is ons gunstig gezind.
De thuisblijvers hadden lekkere wraps klaar gemaakt, dus deze middag kan niet meer stuk.
Drankje, hapje, wat wil een mens nog meer. De eerste dag is altijd een beetje wennen. Na
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overleg met een aantal, besluiten we om de volgende dag achter elkaar te fietsen. We gaan
voor veiligheid. Fietsen naast elkaar is te gevaarlijk en heel onrustig. Ook zal de korte groep
een kwartier eerder starten. We hebben weer heerlijk gegeten, met nu een nagerechtje.
De koffie, voor liefhebbers, konden we buiten op het terras gebruiken. De volgende dag
fietsen we met voorfietsers Gerry en Ria, richting Staverden, een mooi natuurgebied, waar
witte pauwen zitten, alleen vandaag hebben we ze niet gezien, maar wel gehoord. Helaas
krijgt Sjaan pech met haar fiets en kan niet meer verder. Gelukkig hebben we een pechhulp
pasje van de NTFU. Wat een uitkomst! Samen met Tiny worden ze opgehaald en naar een
fietsenmaker gebracht. Dank je Tiny, dat je Sjaan niet alleen liet gaan. Dus, het is erg
handig om een pechhulp pas aan de vragen, voor je weet maar nooit. Door dit oponthoud
wordt de route iets in gekort, maar we zijn flexibel. Daarna door naar Ermelo en wat een
toeval, we gaan wat drinken bij camping het Vossenhol hadden deze dames bedacht. Hier
hebben mijn ouders jarenlang een sta caravan gehad, dus die omgeving ken ik best goed.
Leuk om het weer terug te zien. Na een mooie tocht komen we weer heelhuids aan bij de
IJsvogel. Na een korte evaluatie is bijna iedereen het er over eens dat achter elkaar fietsen
veel ontspannener is, je kunt je hoofd leeg maken en genieten van de prachtige natuur. Een
praatje maken kan tijdens de rust momenten. Vandaag hebben we ons diner in buffet vorm,
weer heerlijk. Helaas moest Stien afhaken door droevige omstandigheden en werd zij opgehaald door haar zoon. Deze avond is onze bingo avond. We mogen de zaal gebruiken met
een bingo apparaat. Dat is gezellig, maar vooral ook goed luisteren. Er waren weer mooie
prijzen, met dank aan Gerry en Ria die dit toch elke keer maar weer mooi verzorgen. Nog
even na praten en dan naar bed. Donderdag fietsen Andrea en Marijke voor. We hebben
afgesproken bij de Lunterse Boer waar iedereen om 11.30 uur bij elkaar is voor koffie met
taart. Natuurlijk zitten we weer buiten, het kan niet op. Het is koud en er staat veel wind,
maar…. Het is de eerste dag dat we de hele route uit rijden. In de huisjes aan gekomen is
het weer tijd voor een drankje en bij praten. Het was weer een super week. We hebben
genoten van het heerlijke eten bij de Gasterij en de prima huisjes. Het zal moeilijk zijn om
dit voor volgend jaar weer te evenaren.
Marijke.
Ritverslagen Maandag 14 mei Met 11 dames vertrokken we om 10 uur vanaf het clubhuis. Het was nog een beetje fris i.v.m. de mist, maar het werd al snel zonnig. We gingen
via Odijk naar Zeist en Driebergen, naar Klein Zwitserland, waar we op het terras van de
koffie met likeurtje genoten. Daarna door via Woudenberg naar Leusden. Daar was het even
zoeken naar onze lunchplek, de Kopermolen. Ook hier konden we buiten van onze lunch
genieten. Daarna richting Amersfoort, Hoevelaken
en Zwartebroek naar Voorthuizen. Het was inmiddels
wel erg warm geworden en meer wind, dus we waren
blij toen we om 16 uur aankwamen bij het bungalowpark. We hebben veel door de bossen gefietst,
heerlijk rustig. Er was weinig verkeer op de weg. Een
mooie omgeving! Totaal 58 km. Groetjes, Willeke en
Ineke.
Om 12.45 uur was het verzamelen bij het clubhuis
voor die deelnemers die per auto naar Voorthuizen
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zouden reizen. De bagage van de fietsers zou door
Cor, de man van Willeke, worden vervoerd. Alle fietsen
worden ingeladen en opgeladen op de dragers en
tegen twee uur vertrok de stoet naar park De IJsvogel
in Voorthuizen. Bij aankomst kregen we de sleutels van
onze huisjes wat schitterende verblijven bleken te zijn.
Dinsdag 15mei Om 8.30 uur hebben we ontbeten en
ons lunchpakket ingepakt. [Foto 15-5-2018] Om 10.00
was het verzamelen voor de fietstocht met 26 deelnemers in clubkleding. 3 personen bleven thuis en gingen zelf in de buurt een rondje fietsen.
De groep van 26 werd gesplitst in twee groepen. We reden richting Nijkerk langs schitterende rododendrons die nu in volle bloei stonden. In Nijkerk bij “Prins Heerlijk” de koffie
gebruikt. We werden daar bediend door gehandicapten, een groot restaurant waar we buiten konden zitten. Hierna door langs het water van de uitlopers van het Veluwemeer, langs
het Nijkerkernauw, waar we genoten van de mooie natuur. Het weer was perfect, heerlijk
fietsweer. Onderaan de dijk vonden
we een mooie plaats om te lunchen.
[Foto 15-05-2018 1] Via de dijk
langs de dagrecreatie van Strand
Nulde, door mooie landerijen nog
een stop bij “De Zoete Inval”, dat
we zomaar tegenkwamen, waar we
ook iets konden drinken of een ijsje
eten, terug door de bosrijke natuur
naar onze huisjes in Voorthuizen.
Met 47 km op de teller. Aldaar
wachtte ons de “wijnproeverij” waar
Fie de boel vermaakte met haar act. Ook werd het clublied gezongen door Alie, Ria, Greet
en Lidy en iedereen zong uit volle borst mee.
Woensdag 16 mei Korte route
Na het ontbijt was het om 10.00 uur weer verzamelen. De korte route vertrok met 8 personen wat eerder dan de lange route. Het regende licht bij de start en iedereen was ingepakt
voor de regen maar na een kilometer was het droog en kwam de zon weer tevoorschijn.
Dus iedereen weer uitpellen en vervolgden we onze weg met knooppunten maar we misten
er een en kwamen wat vroeger aan bij onze koffiestop Het Boshuis in Drie.
Janny bestelde een appelpunt maar deze bleek zo enorm dat de ober er maar liefst 6 vorkjes
in had gestoken. Want hij dacht die kan ze nooit alleen op. Dat bleek goed gezien en allen
aan dit tafeltje hebben ervan gesmuld. De lange route arriveerde ook bij Het Boshuis en
daar hoorden we dat Sjaan pech had met haar fiets. Samen met Tiny wachtte ze op de
pechhulp. De korte route vervolgde haar weg over mooie bospaden en veel natuurschoon
naar de lunchstop op een mooi plekje met bankjes. Voordat we naar de huisjes teruggingen
maakten we in Voorthuizen nog een stop op een mooi terras. Ineens zagen we Sjaan op
een leenfiets en Tiny voorbijfietsen. Wij roepen natuurlijk en zo hebben we samen met hen
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nog een poosje op dat terras
vertoefd. Vandaag 41 km
gefietst.
Lange route We gingen met
een stel goed goedgemutste
mensen fietsen, op weg naar
Drie. Sjaan kreeg grote pech.
Marijke gelijk aan het bellen
met de NTFU. We hebben
daar wel drie kwartier
gestaan. Na overleg zijn we
verder gefietst, Tiny is bij
Sjaan gebleven. Later werden
de fietsen van Sjaan en Tiny opgehaald en naar Voorthuizen gebracht. [Foto 16-5-2018] Wij
kwamen door een heerlijk bospad waar we uit moesten kijken in Drie aan. De korte groep
was al aan de koffie en gebak. Wij volgden hun voorbeeld. Daarna afscheid genomen van
de korte groep en gingen over mooie fietspaden richting Staverden, waar we onze lunch
gebruikten, heerlijk met onze toeten in de
zon. [Foto 16-5-2018 1] Bij Staverden nog
even door een mooie tuin gelopen en weer
verder gefietst naar camping Vossenhol, waar
Marijke met haar ouders gekampeerd had,
dit was leuk om te zien. Daar wat gedronken,
verder op de fiets richting De IJsvogel, waar
wij allen verder goed zijn aangekomen na een
kille fijne dag door prachtige fietspaden en
hele mooie natuur. Gerry en Ria
Donderdag 17 mei Korte route De korte
route startte om 10.00 uur en de lange route
om 10.15 uur. We reden weer door prachtige lanen en bospaden met soms een zandweg die
we lopend deden. Gezamenlijk kwamen we uit bij De Lunterse Boer in Lunteren. Hier werd
de koffiepauze gehouden met heerlijk gebak. De thuisblijvers kwamen per auto naar deze
stop, zodat we allemaal van dit lekkers konden genieten. [Foto 17-5-2018] De route werd
vervolgd door een heuvelachtig stukje Veluwe. We kwamen uiteindelijk in Barneveld waar
een grote omleiding was en de knooppuntbordjes nergens meer te vinden waren. Maar niet
getreurd we hebben een Hollandse mond en na hier en daar vragen kwamen we toch weer
op de goede weg naar Voorthuizen terecht. Nog even een koffiestop op het plein in Voorthuizen en daarna naar onze huisjes, 43 km.
Lange route Dit is de laatste dag van de midweek, want morgen gaan we alweer naar huis.
Marijke en Andrea hebben deze route al voor gereden, toen heeft het de hele dag geregend,
maar vandaag is het droog. Ook de zon laat zich zien. Koud is het wel, maar daar kleden
we ons natuurlijk op. De korte groep vertrekt om 10.00 uur en wij, de snellere, vertrekken
een kwartiertje later. Zo komen we toch gelijk bij onze koffiestop aan. We fietsen door een
weids landschap en fietsen weer achter elkaar. Heerlijk, nergens echt op letten, alleen op de
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omgeving en op jezelf. Wat rustig
en mooi is het ook hier weer. Af en
toe een zandweggetje en als je wilt
doe je dat even lopend. Ook is het
soms even klimmen, hier zetten
de gewone fietsen even een tandje
bij, want ja, die zijn er nog wel,
al zijn we in de minderheid. Het
laatste stuk voor de koffie rijden
we door het bos en komen na 20
km. aan bij de Lunterse Boer. Daar
hebben ze al op ons gerekend
met verschillende soorten heerlijk
gebak. De korte groep is er al en
ook de mensen die niet gingen fietsen zijn hier gekomen voor een gezellige ochtend. We
zitten buiten want het weer is goed en we genieten met volle teugen. Na deze onderbreking gaan we verder met onze fietstocht. Het eerste stukje een beetje door het zand, maar
daarna gaat het goed. We fietsen richting Barneveld. We hebben flink veel tegenwind en
fietsen vaak langs een grote drukke weg. Iets minder leuk. Daar konden wij ons toch niets
meer van herinneren. Maar ja, toen wij het hadden voor gefietst goot het van de regen en
hebben we kennelijk niets gezien. Onderweg eten we bij een picknick plaats ons brood op
en fietsen daarna door naar Voorthuizen. Gelukkig komen we onderweg nog een ‘Rust’ punt
tegen en drinken daar iets. De ruimte binnen is groot genoeg voor ons allen. Buiten is het
koud door de wind. Het laatste stuk naar Voorthuizen gaat weer prima met een zonnetje.
We hebben de hele route uit gereden zoals we hem hadden bedacht. Een unicum deze
week. Het was al met al een geslaagde dag. Nu tijd voor een drankje.
Marijke en Andrea.
Vrijdag 18 mei Aan alles komt een eind. Ook aan deze midweek. Het vertrek was aangebroken. Na het laatste ontbijt in het restaurant zag je overal bedrijvigheid. Het laden van
bagage en fietsen. Cor was inmiddels ook gearriveerd met aanhangwagen en werd alles in
en opgeladen. Na de uittocht van de auto’s vertrokken de fietsers naar Houten.
Na de heerlijke week in Voorthuizen, klommen 10 vrouwen op de fiets om weer naar huis te
rijden. Het begin was hetzelfde als de thuiskomst op donderdag maar van de andere kant
ziet het er toch weer anders uit. Langs weiden, koeien en paarden naar Terschuur en Achterveld. Hier hadden we bij de Roskam onze koffiepauze op het terras achter glas. Gesterkt
reden we verder naar Leusden, hier reden we heerlijk door de bossen naar Bavoort waar
we onze lunch aten: heerlijke bospaddenstoelensoep, of tomatensoep of een broodje zalm.
Zo konden we de laatste etappe rijden, waar het steeds bekender voor ons werd. Eerst nog
een flinke heuvel op zodat we in Den Treek kwamen. Door de bossen naar Zeist, even een
rondje door Amelisweerd en het bos Nieuw Wulven naar het clubhuis, waar we om 16 uur
aankwamen. Ineke en Willeke
We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige midweek met droog en zonnig weer.

Wielertoerclub Houten ’80

38

Verslag Sauerlandweekend 2018 Willingen
B-groep
Vrijdag 22 juni 2018
De weersvoorspelling voor de komende 2 weken is zomers warm. Maar net in het tussenliggende (WTC-)weekend treedt de schaapscheerderskoude in. Luchtaanvoer uit het noodwesten van Europa doet de temperatuur in de eerste week van de zomer dalen tot onder de 10
graden. Peter die meerijdt in de auto, maakt een foto van de temperatuur in het display van
de auto en appt die naar het thuisfront. Zodra we tussen de heuvels van het Sauerland in
rijden, gaat het zelfs regenen. Aan het einde van de snelweg worden we opgewacht door
een mobiele flitser. Even later rijd ik rustig – niet harder dan 30 – door Olsberg. Hier werd
ik vorig jaar getrakteerd op een mooie foto van mijzelf en het kenteken van mijn auto. Even
later arriveren we bij hotel Edelweiss in Willingen.
Alle WTC-ers druppelen binnen, 44 in totaal. Ik check mijn kamer in en zet meteen alle
ramen open; wat een warmte daar binnen. Na het nuttigen van een goed gevulde groentesoep vertrekken we in meerdere groepen voor een B- en een C-route. Warm gekleed en
met mijn regenjasje in mijn achterzak gaan we op
weg richting Winterberg. Tot mijn verbazing slaan
we de koffiestop over en rijden we door. Nou ja, echt
terrasweer is het toch niet. Wel stoppen we even om
onze regenjasjes aan te trekken en fietsen gestaag
door.
We vervolgen onze weg richting Heinrichsdorf. Boven
aan de helling gaan de hemelsluizen helemaal open.
Gelukkig is er een bushokje waar we even kunnen
schuilen. Ondertussen maken we grappen en vertellen elkaar hoe leuk het hier is. Aan de andere kant
van de helling passeren we het plaatsje Wasserfal
(echt waar) en passeren we attractiepark Fort Fun. Een aanrader, vooral leuk met jonge
kinderen. Ondertussen blijken mijn overschoenen toch niet zo waterdicht als ik dacht en
absorberen mijn sokken alle regenvocht. Na terugkomst bij het hotel wacht de mobiele
koelwagen ons al op. Toch heb ik op dat moment meer zin in een overheerlijke (regen)douche. Ik loop op mijn blote voeten de badkamer met vloerverwarming in; wat een weldadig
gevoel. ’s-Avonds wordt er een overheerlijk pastamenu met 4 soorten pasta geserveerd.
Zaterdag 23 juni 2018
Na een nacht heerlijk te hebben geslapen begeef ik mij naar de ontbijtkamer. Tina en haar
hotelploeg hebben in
hun viersterrenhotel een
vijfsterrenontbijt geserveerd. Ik zie enkele
nieuwelingen vertwijfeld
naar zoveel lekkers
kijken. En net als vorige
jaren valt het woord
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“keuzestress”. Er valt zoveel te kiezen, dat als je van alles een klein beetje zou proeven, je
niet eens meer aan fietsen toekomt. En daar zijn we nu juist voor gekomen. We vertrekken
in vier ploegen. Ondanks de 7 graden en miezerregen, heb ik er weer zin in. Ik rijd mee in
de B-groep. Vandaag gaat de route in zuidoostelijke richting.
Na de koffiepauze in Nieder-Werbe fietsen we langs
de Edersee. Daar wordt
vandaag de plaatselijke triatlon gehouden. De eerste
zwemmers komen net uit
het water als wij passeren. We fietsen onderlangs
kasteel Waldeck, 200 meter
gelegen boven het stuwmeer. Voorbij het dorpje Giflitz ontstaat er een korte discussie. Onze
Garminist Frank denkt dat we op de T-splitsing linksaf moeten, terwijl de rest van de groep
van mening is dat we rechtsaf moeten. Na enige tijd komt de aap uit de mouw: onze toerleider heeft de route van de B+-groep in zijn GPS geladen en zegt toe ons de rest van de dag te zullen volgen.
Het weer klaart op, de zon komt tevoorschijn een het
wordt een heerlijke fietsdag. We fietsen over kleine
rustige weggetjes langs groene weides, klimmetjes
door prachtige bossen gevolgd door mooie vergezichten
met wuivende graanvelden, waarna we weer afdalen
naar het volgende dorpje met prachtige vakwerkhuizen.
Het wordt zelfs zo warm, dat we tijdens de lunchpauze
buiten op het terras kunnen zitten. Ook de B+-groep
strijkt neer op het terras en zo wordt het gezellig druk. Op het lunchmenu staat een lekkere
hartige pizzasoep, waar we de rest van de dag nog van zullen nagenieten. Ook Fridolin die
met zijn bus was, is neergestreken. Bij vertrek vraagt hij of hij nog iets van bagage voor
iemand mee kan nemen. Daarop antwoordt iemand, “ja graag: mijn fiets”.
Fridolin maakt onderweg nog een paar actiefoto’s. We volgen de route een stuk over een
oude spoorlijn. In de lucht vliegt een roofvogel
met zijn vleugels wijd gespreid een stukje met
ons mee. Na bijna 130 km. voorbij Titmaringhausen volgt de spreekwoordelijke kers op de
Schwarzwalder Kirschtorte: een klim van 1,5 km.
met een gemiddeld stijgingspercentage van 14%!
We klimmen in één stuk ruim 200 meter. Later zie
ik op mijn GPS dat mijn snelheid zelfs naar 5 km
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per uur zakte.
Gelukkig kon
ik in het zadel
blijven zitten,
zonder om
te vallen. De
voldoening is
groot als blijkt
dat iedereen
het heeft
gehaald.
De beloning
volgt enkele
kilometers
later in Willingen. Iedereen is weer veilig
teruggekeerd en voor het hotel wordt het
terras verbouwd tot gezellige Biergarten.
De halve liter Weizen smaakt goddelijk. Op
verzoek van Tina is het diner vervroegd
naar 19:00 uur. Ze heeft zich getooid in het
wit-zwarte shirt van die Manschaft waarop 4
sterren prijken. Vanavond speelt Duitsland
tegen Zweden en met zo’n grote fan kan de
winst (bijna) niet ontgaan. ’s-Avonds bedankt
Bert Tina en haar team voor de wederom supergastvrije ontvangst en beloont haar met een
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heus WTC-shirt en een kratje Houtens bier. Tina belooft het WTC-shirt tijdens het ontbijt op
zondagochtend te dragen. Na een spannend duel wordt de wedstrijd op z’n Duits beslist. 6
seconden voor het einde van de blessuretijd scoort Duitsland uit een - prachtig genomen vrije trap en wint. Die avond is het nog lang rumoerig buiten.
Zondag 24 juni 2018
Zondagochtend komt Tina glunderend van oor tot oor in haar nieuwe WTC-shirt de ontbijtzaal binnen. Ze neemt de Nederlandse felicitaties in ontvangst. Sommigen blijven die
ochtend nog in het hotel, maar de meerderheid gaat er nog even op uit. Het is droog en
de temperatuur is prima. Hoewel het tempo van de B-groep op zich goed is, heb ik toch
moeite om bij te blijven. Ik raak achterop. Dan maar in mijn eigen tempo. Volgend jaar toch
maar wat meer trainen. Toch geniet ik enorm van deze klim door het bos. Beneden stroomt
een kabbelende beek en ik word begeleid door fluitende vogels. Daarna gaat het met 70
kilometer per uur naar beneden richting Medebach. Gelukkig heb ik mijn daal- en bochtentechniek afgelopen april aanscherpt op het erf van Henk Lubberdink. Remmen, trappen,
druk houden. Na een laatste korte, doch zeer steile klim, waarbij mijn ademhaling tot in het
dal hoorbaar moet zijn geweest, smelten de B- en de B+-groep weer samen en rijden we
gezamenlijk terug naar Willingen.
Het was wederom een fantastisch clubweekend waarvan ik enorm heb genoten. Dank voor
de organisatoren Hanneke, Bert en Leon en anderen die dit weekend mogelijk hebben
gemaakt.
Dank voor de fantastische routes en de gezelligheid. Een fantastische combinatie van
inspanning en ontspanning. Na drie jaar Sauerland wordt het weer tijd voor een nieuwe
bestemming. Wie durft de (fiets)handschoen op te pakken voor het volgende WTC-weekend?
Servjé Somers
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Verjaardagen
Juli
1 Henk Kara
R
2 Freek de Poel
T
3 Jonathan Medema
T
5 Gertjan van Rhee
T
6 Bas van Leesten
T
8 Erik Rijntjes
T
9 Jacco Kersbergen
T
9 Betty de Coo-Bos
R
10 Monika van Ierland
T
10 Franklin Heinsen
T
11 Frank van Ramselaar
T
12 Jan Berlang
T
13 Gerard Huitsing
T
14 Aris Willems
T
14 Ton van Maarschalkerweerd
T
15 Leny Korving
R
16 Jos Jongeling
T
18 Gert-Jan Wenting
T
20 Thomas de Bles
T
21 Bert Kuitems
T
21 Henk Draaijer
T
22 Peter Verhallen
T
24 Jeanet Jol
R
25 Truus Lensen-van de LeeR
25 Erik Beek
T
28 Hanneke Wttewaall
T
29 Jos Konijn
T
30 Henk Zomer
T
31 Paul Disse
T
31 Corry Vernooij
R

Augustus
1 Ronald Gorter
T
2 Eveline Schroen
T
4 Martin de Haan
T
5 Richard Bussink
T
5 Engelien van Schaijk
T
5 Robert Baris
T
9 Tiemco Bolt
T
10 Lidy Middelweerd
R
10 Marcel de Leeuw
T
11 Femke Feenstra-Veenstra
R
11 Ans van den Dop
R
12 Jeroen de Bruin
T
14 Robert Smit
T
15 Pim de Moed
T
16 Peter de Jong
T
16 Guy Harris
T
17 Peter de Laat
T
18 Gerda Vernooij
R
22 Maurits de Graaf
T
23 Roy Jaspers
T
23 Martin Janmaat
T
24 Marianne Ebbe
R
27 Bram de Vries
T
27 Just Schilder
T
27 John van Beek
T
29 Willem Heuseveldt
T
30 Gerry Bijsterbosch
R
September
1 Dennis Odijk
3 Henk van der Kuil

Ledenmutaties
Nieuw
• Bram Bloemendal (recreant)
• Gerry Diks-Goes (recreant)
• Arno Treuren (toerlid)
• Mark Schriek (toerlid)
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T
T

4
4
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
13
15
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24
24
24
25
26
30
30

Bart van der Vegte
T
Dirk Boomstra
T
Margriet van Esschoten R
Tim van Walsem
T
Charlotte Bokhorst-Lefe
rink
R
Lex Goudswaard
T
Marieke Pril
T
Ingrid Donderwinkel
T
Ad Nieuwenhuizen
T
Henny Hogerhorst
T
Arie Vergeer
T
Wim van Esschoten
T
Gert Knoef
T
Theo Vernooij
T
Henk van Leusden
T
Harry van Wijk
T
Peter Kramer
T
Ine Vermeer
T
Henri Sturkenboom
T
Marijke Balder
T
Tanneke Brouwer Popkens
R
Greet Diks - Bouwman R
Anneke Stam
R
Jelleke de Vries
T
Jos van der Bent
T
Rob Grift
T
Ron Herman
T
Wim van der Schaft
T
Robert Wentink
T
Marcel Diepstraten
T
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