Wielertoerclub Houten ’80
De Fietsende Vlinder
Nummer 158 september 2018
De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80. Het blad wordt
verspreid onder 400 leden, adverteerders en donateurs. De papieren versie verschijnt in
een oplage van 235 stuks. Een groot aantal leden leest het blad digitaal via een link op de
homepage www.wtchouten.nl.
De Wielertoerclub Houten´80 richt zich op toer- mtb- en recreatiefietsers
uit Houten en omgeving.
De activiteiten bestaan uit:
• trainingsritten • toertochten • mountainbikeritten • gravelbikeritten
• recreantenrit (elke vrijdag) • dagtochten recreanten • midweek recreanten
Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577
Banknr: NL78INGB0002498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten
http://www.wtchouten.nl

Voorzitter
Kees Keuzenkamp
06-48132915
voorzitter@wtchouten.nl

Toercommissie
Frank van Ierland
06-55175940
toercie@wtchouten.nl

Penningmeester
Jos Bekker
030-6380710
penningmeester@wtchouten.nl

Algemene Zaken
Jan Berlang
06-51602929
algemenezaken@wtchouten.nl

Secretaris
Erik Beek
030-6371587
secretaris@wtchouten.nl

Beheer Clubhuis
Ton Mulders
030-6377497
beheer@wtchouten.nl

Voorzitter Recreanten
Marijke Oosterbaan
06-18686872
marijke.oosterbaan@gmail.com

Clubblad
Kopij naar: redactieclubblad@wtchouten.nl
Kopij inleveren: 27 oktober 2018
Verschijningsdatum: 17 november 2018

3

De Fietsende Vlinder

Van de voorzitter
Een wesp in de helm, wat te doen?
Vrijdag voor het vertrek naar Oetz. De fiets is schoongemaakt, nieuwe banden, nieuwe ketting, nieuwe tandwielen. Dus tijd voor een laatste ritje om de te kijken of de fiets en ikzelf
klaar zijn voor de bergen. Het belooft een mooi zomerritje te worden. De brug over naar
Schalkwijk, de dijk op bij Tull en ‘t Waal en met een zachte tegenwind op weg naar Wijk
bij Duurstede. Fort Honswijk in zicht. En ineens een gekke stekende pijn in het voorhoofd.
Hand langs het voorhoofd en nog een steek. Het zal toch niet ....... waar ik altijd bang voor
ben geweest is dat er een insect klem komt te zitten in mijn helm en dan in paniek gaat
steken. Gauw stoppen (Garmin even uitzetten voor behoud van het gemiddelde) en helm af.
En ja hoor, daar is die dan. Een wesp is klem komen te zitten onder de voorrand van mijn
helm. De ongelukkige booswicht
weggewuifd. Maar wat nu te doen?
Ik heb natuurlijk geen Arzaron
of uitzuigspul mee. Dat ligt altijd
thuis als je het nodig hebt, en als
je het bij je hebt (op vakantie) dan
heb je het nooit nodig. Doorfietsen
of er niets is gebeurd? Even wachten wat er gaat gebeuren? Terug
naar huis? Ik besluit tot een soort
halfslachtige combinatie: doorfietsen tot Schalkwijk en dan beslissen of ik de tocht kleiner maak of
doorfiets.
Tijdens het doorfietsen (te) veel zelfanalyse. Voel ik iets, en wat voel ik dan? En natuurlijk voel ik iets. Komt dat omdat je altijd wel iets voelt als je tijdens het fietsen over jezelf
nadenkt? Kun je dus beter niet doen, ondanks het principe dat je altijd goed naar je lichaam
moet luisteren. Er zwelt niets op, maar het blijft wel pijn doen. En de benen voelen wat
slapjes aan. Dan toch maar het zekere voor het onzekere genomen en bij Schalkwijk spoorslags afgebogen naar Houten. Thuis voor de spiegel een zichtbaar gaatje in het voorhoofd
maar geen bult. Douchen, Azaron erop en een uurtje slapen. Het avontuur blijkt dus toch
mee te vallen. Eigenlijk had ik net zo goed door kunnen fietsen........
In ieder geval genoeg kilometers gemaakt om vast te stellen dat de fiets het goed doet. De
vernieuwingen hebben een paar vervelende rammeltjes opgelost en het schakelen gaat ook
weer strakker dan dan met de oude ketting en tandwielen. De fiets is er klaar voor en ikzelf
ook, hoewel ik dat niet meer heb kunnen testen op de Heuvelrug. Op naar Oetz.
De voorzitter
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Van de toercommissie
Het zomerseizoen loopt al weer naar het einde. Met de Herfst-BBQrit op 16 september sluiten we af. Een week later op zaterdag 22 september rijden we nog de Toertocht
Kromme Rijnstreek en dan zit het er weer op. Bij de organisatie daarvan is een groot aantal
WTC-leden betrokken en de opbrengst van deze rit komt geheel ten goede aan het Hospice
Kromme Rijnstreek.
Hopelijk hebben jullie een fijne
vakantie gehad en zijn jullie
goed uitgerust teruggekomen.
Toen ik zelf enkele weken geleden in Duitsland was, wees mijn
zwager me op een artikel over
Utrecht en fietsstad Houten in
het blad BIKE Bild. Daarin veel
lovende woorden als “Fietsparadijs” en “Fietsen is een deel van
ons DNA”.
Toch mooi om in een buitenlands
fietsblad te lezen dat wij onze
tochten mogen rijden in een
“fietsparadijs”.
Als we alvast een beetje terug kijken zien we dat er in de zomer stevig is doorgefietst. De
vele droge en warme dagen hebben hier zeker toe bijgedragen. Het lijkt wel of er steeds
meer leden buiten de zomervakantie op vakantie gaan en daarom in de vakantie doorfietsen
in Houten.
Ook de fietsochtend op woensdag wordt steeds drukker. Soms is de deelname zo groot dat
er gesplitst moet worden, maar met een vooraf gepubliceerde route op het forum verloopt
dit gladjes.
Ik kijk zelf met veel tevredenheid
terug op de standplaats Oetz. Het was
prachtig weer en regen hebben we
nauwelijks gehad wat voor Oostenrijk
best bijzonder is. Hoewel de tochten
soms pittig waren met deels steile
beklimmingen was de voldoening bij
terugkomst des te groter. Het was
een genot om door een dergelijk
mooi landschap te mogen fietsen en
de sfeer in de groep was erg gemoedelijk en gezellig. 24 leden hebben
een prachtige week gehad. Hennie,
Michael en Wibo bedankt voor de perfecte organisatie en prachtige routes.
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En dan gaat op zondagmorgen 23
september het winterprogramma
alweer van start. Het wijkt niet
wezenlijk af van vorig jaar. En ziet
er als volgt uit:
• Mountainbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg,
vertrek om 8:30 uur
• Racefietsen in C tempo op
zondagmorgen, toerleiding in
overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op
zondagmorgen, toerleiding in
overleg, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op zondagmorgen,
toerleiding in overleg, vertrek
om 9:30 uur
• Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
• Racefietsen op woensdagmorgen in B/C tempo (de Koffierit), toerleiding in overleg, met
koffiestop, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op woensdagmorgen (de Koffiegravel), toerleiding in overleg, vertrek om
9:30 uur
• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports, kijk voor de aantrekkelijke arrangementen
verderop in dit clubblad of op onze site bij Toercommissie nieuws
Bedankt iedereen - organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers - voor jullie inzet in
het voorbije seizoen. We hebben het al veel vaker gezegd maar herhalen het hier toch nog
maar eens: Zonder jullie wordt het niets.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Spinning deze winter
Veel clubleden spinnen in de winter. Dit is een leuke en sportieve manier om de winter net
zo fit weer uit te komen als dat je er in ging. Voor wie het niet kent: Spinning is een indoor
fietstraining in groepsverband. Tijdens de les neemt de instructeur jou mee in een trainingsrit
waarbij je - met enige fantasie - met de groep bergen beklimt en sprints uitvecht. De inspirerende muziek en deskundige opbouw maken het geheel tot een nuttige training. Voor het
komende winterseizoen zijn de afspraken voor spinning bij Body Business en Piazza Sports
weer gemaakt.
Spinnen bij Body Business
Het Body Business arrangement voor de WTC is als volgt:
• Half jaar winterabonnement van 18 september 2018 tot 1 april 2019.
Wielertoerclub Houten ’80
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Eén keer per week spinnen kost € 150,00.
Onbeperkt spinnen kost € 215,00.
Onbeperkt alle sporten kost € 237,60.
De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna en stoombad.
Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld.
Aanmelden en betalen doe je bij de balie van Body Business.
Gratis intake Inbody-scan bij start winterabonnement en evaluatie Inbody-scan aan het
eind van het winterabonnement.
Je kunt kiezen uit 16 spinning lessen per week. Kijk voor het lesrooster op de Body
Business website.
Regelmatig Spinning XL lessen op zondag, dit zijn extra lange lessen speciaal voor wielrenners.
Regelmatig bekende beklimmingen met videobeelden onder leiding van een instructeur.
Mogelijkheid om sport specifiek te trainen in onze fitness met deskundig advies van
onze instructeurs (bij het onbeperkt sporten abonnement).
Buiten de vaste lessen is het mogelijk om aan Virtual Cycling deel te nemen.

•
•
Tot ziens bij Body Business!
Piet de Boer

Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports doet WTC Houten-leden dit jaar weer een aanbieding. Zie hieronder de details
van het aanbod en de inschrijfprocedure.
• Je spint op de nieuwste Tomahawk fietsen waarbij je op het beeldscherm wattage, rotatiesnelheid en hartslag kunt volgen.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad en de
infraroodcabine.
• Bovendien: periodiek een speciale gratis testles waarin je je maximale wattage meet en
twee keer een Inbodyscan (meting van spier-, bot- en vetmassa).
• Eén keer per week spinnen kost € 169,00 voor 26 lessen, ingaande 24 september 2018.
Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2019 worden ingehaald.
• Onbeperkt spinnen kost € 255,00 voor de periode 24 september 2018 tot 1 april 2019.
• Daarnaast biedt Piazza Sports de WTC spinners een compleet abonnement aan. Je hebt
daarmee onbeperkt toegang tot alle lessen en de zaaltrainingsfaciliteiten (met uitzondering van eGym). Dan kun je onder begeleiding werken aan bijvoorbeeld je core stability.
Dit arrangement kost € 295,00.
• Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één
keer per week of onbeperkt wilt spinnen, of het complete abonnement neemt.
• Vervolgens dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports.
• De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald.
• Houd voor het lesrooster de website van Piazza Sports in de gaten.
Tot ziens bij Piazza!
Jeroen Piket
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Activiteitenoverzicht recreanten 2018
dag
vrijdag
vrijdag
zondag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

datum
07-sep
14-sep
16-sep
21-sep
22-sep
28-sep
05-okt
12-okt
19-okt
26-okt

nr. rit vertrek
43
10.00/13.00 uur
44
10.00/13.00 uur
45
10.00 uur
46
12.45/13.00 uur
47
11.00 uur
48
12.45/13.00 uur
49
12.45/13.00 uur
50
10.00/13.00 uur
51
12.45/13.00 uur
52
12.45/13.00 uur

bijzonderheden
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

Rennen met Remy
Start Looptraining
Als je het aan mij vraagt, zou ik het liefst de hele winter blijven fietsen, maar helaas is
onze winter niet zoals de zomer. Het is meestal te koud en veel te vroeg donker om nog te
fietsen.
Wat kun je doordeweeks dan nog doen als je toch wilt sporten? Naar de sportschool? Maar
dan zit je weer binnen.Er is een goed alternatief; lekker hardlopen.
Trek je hardloopschoenen aan en merk dat het hartstikke leuk is om met een groepje te
lopen. Het is een uitstekende manier om je conditie op peil te houden. Het kost maar weinig
tijd, je bent lekker buiten bezig en het kan bij elk weertype!
Lopen in een groep is gezellig en je hebt het gevoel dat het makkelijker gaat dan in je
eentje.
Op dinsdag 18 september om 20:00 uur start de eerste training.
De training ziet er als volgt uit;
De eerste tien minuten wordt er rustig ingelopen om de spieren op te warmen, daarna rekken en strekken en een intervalloop, vervolgens een duurloop van ongeveer een half uur.
Het tempo is zodanig dat iedereen kan meekomen.
In de herfst en winter wordt de looptraining op iedere dinsdagavond georganiseerd.
Je kunt op internet kijken voor een trainingsschema om alvast voor jezelf te starten.
Als je nog twijfelt, bedenk dan dat de beste fietsers ook vaak veldrijders zijn. Zij moeten
ook heel wat lopen!
Vanaf 18 september 2018
dinsdagavond looptraining
van 20:00 uur tot 21:00 uur
vanaf het clubhuis
Groeten, Remy Thijssen
Wielertoerclub Houten ’80
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Recreantenverslagen vanaf 15 juni 2018
Vrijdag 15 juni Korte route: Met 13 liefhebbers van fietsen vertrokken wij vanuit het
clubhuis richting Wijk bij Duurstede via ’t Goy, Werkhoven, Cothen, met de 4 gewone fietsers werd rekening gehouden. Halfweg Wijk bij de visvijver, kon je zalm vissen bij Familie
Oostveen, daar waren ook kersen te koop die hadden grote aftrek ook de koffie en thee
was goed. De terugweg ging soepel, langs de autoweg met een stop in Werkhoven naar het
Oostromsdijkje r.a. de Rietdijk in naar het clubhuis met 29 km op de teller. Riet en Joop.
Lange route: Lidy en ik vonden dat we weer eens naar de Haarrijnse Plas moesten, daar
waren we dit jaar nog niet geweest. We gingen op stap met 24 mensen. De heenweg was
gemakkelijk: langs het Amsterdam Rijnkanaal, tot de fietsbrug naar Vleuten, bij knooppunt
24 oversteken naar 16 en daar lag de Haarrijnse Plas al. Helaas konden we niet bij Restaurant Key West langs komen, dus reden we door naar de Geertjeshoeve. Hier stonden ze
al klaar om ons te bedienen. Van hieruit door Alendorp en het Maximapark naar Castellum
Hoge Woerd. Over de Groenendijk naar het kanaal, nu eroverheen naar het Merwedekanaal.
Even wat water drinken in het park van Oog in Al, daarna het laatste stukje wegtrappen, via
Hoograven naar Lunetten, over de Nieuwe Houtense weg naar het clubhuis waar de korte
groep al zat. Een mooie tocht waar iedereen van kon genieten. Lidy en Willeke
Vrijdag 22 juni Korte route: Er waren 9 personen aanwezig om 13.00 uur maar toen we
weg wilden gaan stond 1 achterband leeg. Deze dame is toen rechtsreeks naar het Banierhuis gegaan. We gingen fietsen met 8 leden en we besloten naar Haje te gaan. Wim en
Joop gingen de weg voor fietsen. Er was erg veel wind en soms hebben wij die mee maar
ook veel tegen het was flink trappen. Door eerst richting ‘t Goy te fietsen de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal, naar Schalkwijk en vandaar via de Lagedijk naar het Overeind, het
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verdronken bos langs naar de koffie of thee waar we na een goed uur zijn aangekomen.
Na een gezellige pauze weer op weg door het Knoestpad naar het Amsterdam-Rijnkanaal,
over de nieuwe brug richting de Koppeldijk, de Waaiensedijk weer op Houten aan, nu via
Oudwulven en de Lobbedijk naar het clubhuis voor een drankje met bijna 30 km op onze
teller. Ondanks de wind toch fijn gefietst het was weer een gezellig ritje. Wim en Joop dank
je wel. Riet.
Lange route: Sinds begin mei 2018 ben ik lid WTC Houten bij de recreanten. Na afloop van
mijn eerste deelname vertelde ik dat ik nog wel een aantal leuke routes in de omgeving van
Houten wist en voor ik het besefte werd mij gevraagd of ik ook voorfietser wilde worden. Ik
had daar geen probleem mee en werd ingepland voor 22 juni. Die dag vertrokken we om
12.45 uur voor onze ruim 40 kilometer. Er stond een behoorlijke wind uit het noordwesten
en we vertrokken in die richting. Via Wulven, Vechten, Rhijnauwen naar Zeist alwaar we de
bossen in gingen via de ANWB-rijwielpaden. Ik had geregeld dat we koffie konden drinken
bij het Beauforthuis in Austerlitz waar de gereserveerde tafels voor ons klaarstonden. Na de
koffie reden we via de Recreatieweg naar de Traayweg richting Driebergen. Voorbij de viaducten van het spoor en de A12 linksaf naar het ANWB-rijwielpad richting Maarn – Doorn.
Dan langs camping Het Grote Bos via Nieuw Sterkenburg de bekende weg naar huis. Op het
laatste stuk m.n. Oosteromsdijkje zat de wind ons behoorlijk tegen aangezien hij enigszins
was gedraaid. Na afloop bleek dat een groot aantal deelnemers langs plaatsen was gekomen waar ze nog nooit waren geweest en dat iedereen had genoten van de rit. Ik fiets deze
rit meerdere keren per jaar omdat ik hem erg mooi vind. Volgende keer wellicht andersom.
Met vriendelijke groet, Bram.
Zondag 24 juni We fietsen om tien uur met 9 mensen voor een leuke route van 30 km naar
de Hoog Kampse Plas. Via de molen naar Oud Wulven, na Lunetten over de hol langs de
Kromme Rijn, aldaar een stop en nog een bij de Hoog Kampse Plas. De koffie drinken we
bij van der Valk op het terras, het weer is prima en komen we door het bos Rijnauwen weer
terug, we zochten nog even naar de leugenbankjes maar helaas niet gevonden.
Met vriendelijke groeten van de voorfietsers, Riet en Willy.
Vrijdag 29 juni Korte route: Van uit het clubhuis richting Rietdijk met 19 fietsliefhebbers
richting Werkhoven, Cothen.
Bij de Leemkolkerweg was onze eerste pauze. Verder via de Sterkenburgseweg, Goyerdijk,
Langbroekerweg naar het Oude Raadhuis. Daar konden wij gezellig buiten in de schaduw
zitten. Na een ruime pauze, fietsten we de Willem Alexanderweg, de Breeweg, Trechtweg,
Kapelleweg, onder de Goyse brug door, waar wij nog even pauzeerde. Vervolgens de Beusichemseweg, door ’t Goy, de kniphoek naar het clubhuis met 32 km op de teller en veel zeer
tevreden reacties. Joop en Wim.
Lange route: “Een aangename verrassende route” Met 19 mensen vertrokken we, via Wayensedijk, Nieuwegein, richting IJsselstein voor de koffie bij Marnemoende, daar zegen wij
neer op terras met een klein plekje aan schaduw. Het was warm met 28 graden maar de
aangename verkoelende wind uit het noordoosten die maakte het helemaal. Gerry en Carla
fietsen voor, zij weten van wanten en vooral van ……” weggetjes” want….. ze doen het nu uit
hun losse pols! Heel verrassend, en zèèr aangenaam, het is genieten,…zo langs de IJssel en
nog wat waterige wegen dan “schansen” we nog even door Nieuwegein op deze heerlijke
Wielertoerclub Houten ’80
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warme dag weer terug op ons honk aan, voor een welverdiend aperitief. Een waar genoegen, helemaal Top, Today………. dus: applaus voor: Carla en Gerry. Dank jullie wel. Willy M.
Vrijdag 6 juli Korte route: 20 Personen zijn er voor deze groep, wij gaan lekker door
Houten heen en weer langs het kanaal naar Nieuwegein en wilden bij Jacks Grillhous iets
drinken maar die was helaas vol en wij gingen toen maar naar City Plaza, ja dan moet je
wel een eindje lopen. Toen middenin bij Baressa lekker koffie of thee maar ook fris is er
gebruikt na een goed uur zijn we weer onderweg. Door het park terug, richting Vreeswijk
naar Tull en ‘t Waal de weg voorbij Haje naar het Amsterdamrijnkanaal gegaan zo over de
fietsbrug weer langs het kanaal naar de Veerwagenweg naar het clubhuis. Waar wij iets
later waren dan gebruikelijk maar met goed 30 km een fijne middag met goed fietsweer.
Charlotte en Riet.
Lange route: We starten met ± 22 mensen, het is met weer mooi en deze keer gelukkig
weinig wind. Dat hebben we weleens anders gehad als we langs de Lek wilden fietsen. Onze
tocht gaat via ‘t Goy naar Cothen. Het is een heerlijke tocht langs boomgaarden en kersenboeren. Wat leven we toch in een mooi stuk Nederland. We pakken een stuk van de Lekdijk
en komen aan bij het Haje restaurant bij Nieuwegein. Hier drinken we de koffie of iets
anders. Het is altijd weer genieten van de vele vogels en de weilanden. Je hebt geen idee
dat dit pal aan de snelweg ligt. De weg terug gaat via de Plofsluis en met een omweggetje
rijden we weer naar het clubhuis. Het was een mooie dag en een fijne tocht. We genieten
nog na met een drankje. Marijke en Leny.
Vrijdag 13 juli Korte route: Toerleiders waren Riet Bijlevelt en Johan Breedijk. De route
was dit keer niet zo lang want
we zijn kersen gaan eten
en koffiegedronken bij Wim
Oskam in Werkhoven. De
fietsafstand was plusminus 25
km. Johan.
Vrijdag 20 juli Korte route:
Op vrijdag 20 juli 2018
vertrok de korte route met
18 deelnemers. Voorgereden
werd door Johan Breedijk en
Riet. We reden door Houten
naar de Wayensedijk, richting
Nieuwegein.
Aldaar de Utrechtseweg afgereden naar De Meern daar
vervolgden we onze weg langs
de Oude Rijn. We stopten een paar keer om water bij te tanken voor de hitte. Het was
heerlijk fietsen langs de Oude Rijn waar we toch aardig schaduw hadden van de bomen
langs het water. Uiteindelijk kwamen we aan bij Rest. Het Scheepje in Harmelen. Daar
raakten Trees en Willy elkaar met het afstappen en vielen over elkaar heen. Gelukkig geen
grote verwondingen. De schaafwonden werden door Marijke voorzien van de nodige pleis11
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Al meer dan 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten!

Onze activiteiten!

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl

Proefavonden in eigen wijnkelder:
Een gezellige avond uit in onze wijnkelder. Proef wijnen binnen het thema. Wij
sereveren er lekkere hapjes bij. € 25,- pp.
vrij 20 September “new arrivals”, Proef onze nieuwe wijnen!
vrij 5 Oktober Mediterraans
do 8 november Spanje
vrij 30 november Bijzondere wijnen
Masterclass Salentein icm 5 gangendiner
Donderdag 11 oktober - 55 euro pp - Locatie Makeblijde Houten

De Masterclass wordt begeleid door Annemieke Nierop. Zij is export manager bij Bodegas Salentein en gaat u alles vertellen over het wijnhuis. Er worden 5 gerechten geserveerd, samengesteld en bereidt door de kok van Makeblijde, per gerecht begeleidt door 2 wijnen van het
wijnhuis. Een bijzondere avond!

Grote NajaarsProeverij: 27 & 28 Oktober >> 20e editie!
Selecteer mooie wijnen voor het najaar en de feestperiode bij ons. Tijdens onze
grootste proeverij van het jaar komen verschillende producenten over. Het belooft
een groot feest te worden deze jublieum editie met extra kortingen. Wees welkom!

Bestel uw wijn online: www.vandort-wijnspecialist.nl GRATIS bezorgd in Houten.

Wielertoerclub Houten ’80
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Schoonmaak zoals het hoort!
Wij verzorgen voor u
• Schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Gevelonderhoud
• Specialistisch
vloeronderhoud
• Sanitaire voorzieningen
MKB Schoon! in het kort
• Afgesproken kwaliteit
• Zeer flexibel
• Goede service
• Afspraak is afspraak
• Tevreden medewerkers

www.mkbschoon.nl
MKB Schoon! B.V. | T 030 - 63 817 01 | contact@mkbschoon.nl
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ters zodat we allemaal op het terras konden genieten van een drankje. De terugweg voerde weer langs de Oude Rijn tot aan De Meern. Daar zijn we door diverse
laantjes gereden waardoor we uitkwamen op de Strijkviertel. Aldaar langs een
mooie plas met diverse strandjes gereden. Uiteindelijk kwamen we uit in Papendorp. Daarna volgde de blauwe brug en zo zijn we uiteindelijk weer bij het clubhuis
beland. Daar bleken nog enkele deelnemers van de lange route op ons te wachten.
Johan had zich wat de kilometers betreft wat vergist omdat de teller uitkwam op 44
km. Maar voor de vergissing bood Johan de deelnemers een drankje aan waarna we
nog heel gezellig bijeen hebben gezeten.
Lange route: Vandaag was het warm weer, wel sluierbewolkingen zo nu en dan
en een beetje wind en daardoor was het fietsen aangenaam voor een rondje om
Groenekan. Met 21 deelnemers gingen we van start, door het Houtense bos richting
Koningslaan. Daar gingen we voor de tunnel over de rijksweg rechtsaf, lang het al
oude Antonius Ziekenhuis, nu de Hoogstraat, de Emmalaan in rechts af, de Biltstraat
over, rechts en linksaf de Karel Doormanlaan in, de tunnel onderdoor naar park de
Voorvechtse polder. Dit weekend was er een activiteit, dus konden we alleen links
er omheen. Vooraan deze polder was onze eerste tussenstop. We vervolgden onze
weg via de Manegelaan, Blitse Rading naar de Voorveldse polders. Het was een mooi
buitengebied rondom Groenekan. Via de Voordorpsedijk en rondom de Hoogkampse
plas heen naar de Groenekanseweg waar we wat konden drinken bij het Tenniscentrum. Onze fietstocht ging verder rondom Groenekan en we kwamen weer terug bij
de Voorveldse polders, door het Wilhelmina park naar Rhijnauwen en Lobbendijk
terug naar ons clubhuisje.
Cathy en Lidy.
Vrijdag 27 juli Lange route: Wat een hitte, ruim 35 graden en ik vroeg mij af of er
wel deelnemers zouden zij voor de 40 kilometer van vandaag. Ik had zelf twijfels of
ik wel zou gaan maar ik zou voorfietsen en dus op naar de Kruisboog. Hier bleken
toch nog 6 deelnemers te zijn die wilden gaan fietsen dus gingen we met z’n zevenen op pad. We hadden wel afgesproken om wat vaker te stoppen om even wat te
drinken wat dan ook na ca. elke 7 kilometer gebeurde. We gingen via Oostromsdijkje
naar Werkhoven en bij Beverweert de eerste stop. Vervolgens via Langbroekerdijk,
Sterkenburgerlaan naar de Goydijk en ook hier weer even gestopt. Vervolgens via
landgoed Sandenburg, waar we even stil hebben gestaan om naar de reeën met
hun kalveren te kijken, terug naar de Langbroekerdijk. Bij de Steenen Brug rechts
af richting Wijk bij Duurstede en bij de tweede weg rechtsaf naar het fietspad langs
de Kromme Rijn. Hier bleken de twee jonge ooievaars boven op hun nest te staan
hetwelk het even stoppen de moeite waard maakte. Na de Provincialeweg te zijn
overgestoken fietsten we naar Cothen waar we bij cafe “Het Molentje” , onder het
genot van een drankje, van onze welverdiende rust genoten. Na weer te zijn opgestapt via de Willem Alexanderweg, Schoudermantel, Smitsdijk en Dwarsdijk naar
het Amsterdam- Rijnkanaal en vervolgens de Nachtdijk op, een laatste stop. Via de
Tuurdijk, Beusichemseweg, Wickenburgseweg en weer Beusichemseweg terug naar
de Kruisboog en het einde van het rit. Ondanks de hitte was de rit goed te doen.
Ten slotte wil ik aan het eind van mijn verslag mijn diepe dank uitbrengen aan
Cathy, Marijke, Lidy, Gerrie, Johan en Dick voor de uitstekende zorg die ze mij
Wielertoerclub Houten ’80
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hebben verleend toen ik in het
clubgebouw onwel ben geworden.
Nogmaals mijn dank. Bram.
Zondag 29 juli Om 10.00 uur zijn
we met elf recreanten in het clubhuis. Allemaal in clubkleding. We
gaan eerst naar het woonhuis van
Joost i.v.m. een probleem met een
fiets. Charlotte weet de weg. Het is
bij de Lobbendijk. Vandaar vertrekken we om 10.30 uur. Door Houten
en Nieuw Wulven naar Rhijnauwen.
De zon schijnt volop. We zoeken voor een korte pauze een plek in de schaduw. Deze vinden
we aan de Tolakkerlaan. Na de pauze fietsen we verder richting Zeist, gingen langs Vollenhove naar de Dijnselburgerlaan. Via Oude Woudenbergsezandweg, Krakelingweg richting
Austerlitz. Na enig overleg besluiten we de “koffie” pauze bij hotel/restaurant Oud Londen
te houden. Voor meerdere deelnemers was dit exclusief genieten van appel- of skitaart bij
de koffie. Het was een mooie plek. Nadien fietsten we richting Slot Zeist naar Bunnik. Om
druk autoverkeer te vermijden fietsten we via Rhijnauwen en Nieuw Wulven terug naar
Houten. We houden onderweg nog een korte stop. Om half twee waren we in het clubhuis.
Het aantal kilometers was ruim 35. We hebben als maximumsnelheid 17 kilometer per uur
aangehouden. In het clubhuis dronken we nog wat en gingen toen naar huis. Het was een
gezellige ochtend. Groeten van Gerry en Riek.
Vrijdag 3 augustus Korte route:
Op 3 augustus ging de korte groep
van start met 12 personen. Joop
en Anneke reden voor. Omdat we
om 4 uur weer in het clubhuis
werden verwacht voor de high tea
werd het een ingekorte route. Het
weer was heel warm en we reden
via de Lobbedijk verder langs
Mereveld en de Moestuin. Aldaar
rechtsaf langs het zwembad en het
Oude Tolhuis door naar Theehuis
Rhijnauwen. Daar hebben we een
plek aan de kromme Rijn gezocht
in de schaduw en aldaar een
poos gepauseerd met een drankje. Op de terugweg kreeg 1 deelneemster een lekke band
maar gelukkig had iemand een wondermiddel bij zich om de band op te pompen het leek
wel sneeuw maar het hielp wel. Henny bleef bij haar en samen zijn ze goed thuisgekomen
met die sneeuwband. De groep vervolgde haar weg naar het clubhuis via het Houtense
Bos. Aangekomen in het clubhuis troffen wij prachtig gedekte tafels aan voor de High Tea.
Anneke
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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
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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

Aankondiging Wielertocht Kromme Rijnstreek
Op zaterdag 22 september is het weer zover; de jaarlijkse Wielertoertocht Kromme Rijnstreek!
De routes van 7, 10, 20, 40, 70, 100 en 140 km zijn geheel vernieuwd en lopen door de
Kromme Rijnstreek en over de Utrechtse Heuvelrug. Fort Honswijk is weer opengesteld als
pauzeplek. Je kunt dan ook het fort bezichtigen met een gids. Voor de langere afstanden is
er ook een pauzeplek bij het wielercafé De Proloog in Amerongen. De tocht is uitgepijld en
geschikt voor jong en oud, wandelaars, skaters, toer- en racefietsers.
De tocht wordt door een aantal WTC-ers samen met de Skatevereniging Houten en de Rotary
Castellum georganiseerd. We hebben een aantal sponsoren gevonden voor eten en drinken.
De baten zijn voor het Hospice Kromme Rijnstreek. Start en finish zijn bij het clubhuis. Als
je wilt kun je je vooraf inschrijven via de NTFU-website. Er is “Scan en Go” voor een snelle
afhandeling bij de start. Meer informatie over de tocht, de routes en starttijden vind je op onze
website.
De organisatoren van de tocht willen alle WTC-ers vragen om de tocht onder de aandacht te
brengen bij familie, vrienden en kennissen; hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vorig jaar was
er een goede opkomst uit Houten en elders uit het land. Er waren ook enkele inschrijvingen
van bedrijfsgroepen. We hopen ook dit jaar weer op grote belangstelling.
Daarnaast vragen we clubleden mee te helpen met het uitzetten en opruimen van de pijlen
voor een deel van de route. Vroeg in de ochtend, voorafgaand aan de rit, om zeven uur met
zijn tweeën een paar uur op pad om een deel van de route te pijlen of aan het eind van de dag
weer alles op te halen. Vorig jaar hebben we de klus geklaard met 30 WTC-ers. Ook dit jaar
vragen we jullie medewerking. Meld je hiervoor aan bij de organisatie: toertocht@wtchouten.
nl.
Ton Mulders, namens de organisatie van de toertocht.
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Lange route: Het was heel erg warm maar toch
gingen wij met 11 personen fietsen. Zoveel mogelijk
een weg/fietspad met bomen, maar ja, dat heb je
niet voor het uitkiezen, als je de route al ruim van
tevoren in je hoofd hebt zitten. Gelukkig stond er
een aardig windje. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal
door het park van Nieuwegein, waar wij ook nog de
schaapsherder met zijn schapen tegemoetkwamen.
De schapen hadden geen haast want het gras was
lekker groen naast het fietspad, maar Lidy maakte
een pad door de schaapskudde, ik was er door maar achter mij gingen de schapen weer
dicht op elkaar staan, gelukkig gingen ze toch wat aan de kant op aandringen van de
fietsers en kon de fietstocht weer verder door het park, Nedereindseplas en wat drinken op
het terras van boerderij de Middenhof. Daarna rechtstreeks naar ons clubhuis waar ons heel
veel gezelligheid stond te wachten want er was een High Tea.
Lidy en Janny.
High Tea De High Tea die volgde overtrof werkelijk alles. Heerlijke drankjes en zoetigheden
eerst, daarna volgden hartige hapjes en ijs toe. Een geweldige high tea die was verzorgd
door Ria, Stien en Sonja. Er kwamen ook recreanten die deze middag niet meegefietst hadden naar deze gezellige bijeenkomst. Nogmaals onze dank hiervoor.
Vrijdag 10 augustus Korte route: Wij vertrokken met 16 deelnemers voor de korte route.
Het weer was gelukkig koeler dan de afgelopen tijd. Riet en Anneke reden voor en kozen
voor het Houtense Bos langs Vroeg en zo links de Koningsweg op. Bij zwembad de Kromme
Rijn hebben we even gepauzeerd om daarna via de Uithof naar de Biltse Hoek te gaan voor
de gebruikelijke koffiestop. We hebben daar heerlijk op het terras gezeten. Vervolgens
fietsten we via de Schorteldoeksesteeg en Bisschopsweg richting Bunnik. Omdat er toch wel
veel wind stond weer terug door het Houtense Bos naar het clubhuis gereden. Aldaar samen
met de deelnemers van de lange route nog gezellig nagepraat onder het genot van een
drankje. Anneke.
Lange route dagrit: Met 12 mensen vertrokken wij naar Den Treek voor de koffie, vervolgens naar Leusden voor de lunch, aldaar op een bankje heerlijk in de zon aan het water met
een kabbelend watervalletje, vandaag is het 21 graden, na alle hittegolven van de laatste
weken nu hier een verademing. Verder gaat de reis via het Gelderse vallei kanaal naar
Maarn voor de thee. Dan de kortste weg naar het
clubhuis voor nog even nababbelen.
Een mooie route vooral voor Bram, hij is opgegroeid
in die streek, heeft er goede herinneringen en wist
veel te vertellen wat hij met veel enthousiasme met
ons deelde. Een druppel regen hebben we wel gehad,
misschien ook 2 maar dat was alles. Het was wel
even klimmen hier en daar (2x) maar bij het afdalen
krijg je het gevoel dat je zweeft en dat heeft ook wel
wat. Wij kijken terug op een gezellige, geslaagde
dag. Met dank aan mijn maatje Riek.
Vr. Groet, Willy Meijer.
Wielertoerclub Houten ’80
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Recreanten fietsdriedaagse 9, 11 en 13 juli 2018
Wat hebben we geboft met dit prachtige weer. Maandag een paar spatjes regen, maar dat
stelde gelukkig niets voor. We fietsen de eerste dag richting Breukelen, de voorfietsers hadden een mooie tocht voor ons bedacht. Woensdag ging de tocht naar een kersenboer, waar
we lekker kersen hebben gegeten en vrijdag o.a. richting Culemborg en Wijk bij Duurstede.
Er fietsten steeds veel mensen mee, rond de 22 en woensdag zelfs 28. Dat is altijd gezellig
is. Bij een lange tocht is er tijd om 2 keer ergens iets te gaan drinken. Brood nemen we zelf
mee en eten we onderweg op, waar we iets leuks tegen komen. Bij Breukelen kon je, als je
geluk had, net met je tenen in het water. In Wijk bij Duurstede zaten we luxe op een bankje
bij kasteel Duurstede. Prima dagen met een gezellige nazit op vrijdag.
Voorfietsers, jullie hebben geweldige tochten uit gezet, dank jullie wel. En Gerry, bedankt
voor de voorbereidingen voor de nazit. Dit gaan we zeker vaker doen.
Marijke.
Ritverslagen
Maandag 9 juli Stien en Ria fietsen voor en doen dit voor de eerste keer. We vertrekken om
10.00 uur vanuit het clubhuis met 21 recreanten die
er allemaal zin in hebben. Het beloofd een mooie dag
te worden, we verlaten Houten langs de hockeyvelden langs het kanaal richting Nieuwegein de blauwe
brug over, richting Utrechtse Straatweg. Daar fietsen
we langs het water waar volop kano’s varen en boten
liggen aangemeerd er is weinig wind dus goed om te
fietsen. Door een paar keer te stoppen om te rekken
en te strekken komen we aan bij Fort aan de Klop om
koffie te drinken. We stappen weer op en gaan langs
Slot Zuilen naar de Vecht, waar het nu zo mooi fietsen
is omdat alle hortensia nu in bloei staan We moesten
even een stukje lopen omdat er een weg open gebroken was. We vervolgen onze weg die tussen 2 molens
loopt een idyllisch plaatje om te zien. Nu we weer
langs de Vecht fietsen zoeken we een mooi plekje om
onze lunch te gebruiken dat is niet zo moeilijk mooie plekjes genoeg.
Met de voetjes in het water is het daar goed toeven, we vervolgen onze tocht naar Maarsen
daarna richting Breukelen waar ook veel mooie huizen staan met prachtige hortensia’s. Het
ging even mis bij de rotonde waar we de verkeerde afslag namen, dus moesten we terug
omdat te herstellen. We fietsen langs de Haarzuilense plas op weg naar de kersenboomgaard om wat te drinken dat was ook weer even zoeken dankzij wat hulp kwamen we er wel
uit. Toen richting huis langs het Maxima park naar Houten, de tocht was ongeveer 65 km.
Voor velen was de tocht wat lang dus haakten ze af richting huis. We kwamen met een klein
clubje om half 5 aan in het clubhuis, om nog wat te drinken. Stien en Ria waren voor het
eerst voorfietsers en kijken terug op een mooie hortensia tocht.
Woensdag 11 juli Met 28 fietsers gingen we via ‘t Goy naar de pont van Beusichem. We
fietsten heerlijk met de wind in de rug. In Beusichem genoten we van een heerlijk kopje
koffie op het terras.
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Daarna fietsten we via Zoelmond,
Asch en Buren naar Kerk-Avezaath. Hier had de neef van Ria de
tafels buiten netjes gedekt en voor
iedereen stond er een bakje kersen
klaar.
We konden hier onze meegebrachte lunch opeten en een kopje
koffie/thee/sap erbij drinken. Ook
kersen of bessen kon je er kopen.
[Foto 11-7-2018] Intussen was de
wind fors toegenomen en die hadden we jammer genoeg veel tegen.
Via Zoelen en Rijswijk fietsten we naar de
pont van Wijk bij Duurstede. Hier kwamen
we weer op het terras terecht om iets te
drinken. Daarna via Cothen, t Goy terug
naar Houten. Een mooie route o.l.v. Gerry
en Ria. Ik heb heerlijk gefietst ondanks de
wind. Groetjes, Ineke.
Vrijdag 13 juli Omdat we nog een nazit
hadden was het verzoek de tocht in te
korten tot 55 km. zodat we op tijd terug
zouden zijn. Daarom hebben we het
volgende bedacht: eerst naar Culemborg om koffie te drinken bij Bakker Bart, lekker een
half uur pauze in de schaduw. Daarna binnendoor naar Beusichem, daar de dijk op en
via Rijswijk naar de pont van Wijk bij Duurstede. Onze lunchpauze was in de tuin van het
kasteel: lekker veel bankjes en schaduw. [foto 13-7-2018] Alleen het weggetje ernaartoe was lastig. Door de poort Wijk in, helaas blesseerde Bram zijn ellenboog aan de muur
omdat hij zijn evenwicht verloor. De bewoonster hielp hem aan stromend water zodat de
wond goed kon doorspoelen, een pleister erop en zo kon hij ook weer verder fietsen. Verder
naar Doorn, waar we bij de Notabelen weer konden uitrusten met een drankje. Daarna zijn
we knooppunt 5 kwijtgeraakt, maar gelukkig wist Jannie een alternatieve route, zodat we
door het bos een heel eind om Het
grote Bos konden fietsen en zo
toch bij Klein Zwitserland uitkwamen. Hiervandaan konden we onze
weg blindelings vinden. Om 16.15
waren we bij het clubhuis, waar
de korte groep ook net aangekomen was. Ook andere leden die
niet mee gefietst hadden, kwamen
langs zodat het heel gezellig werd
onder het genot van een hapje en
drankje. Willeke.
Wielertoerclub Houten ’80
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Standplaatsweek Oetz
Ötztal, Tirol, Oostenrijk 18-25 augustus 2018
Beste lezer, al maanden geleden was hij op de site
van de vereniging aangekondigd: de allereerste
standplaatsweek van de WTC Houten ’80 in Oostenrijk. Als je dit leest, is de week inmiddels achter de
rug en deel je met mij de herinneringen aan onvergetelijke vergezichten en onbegrijpelijk zware beklimmingen – of je hebt dit alles gemist en dan is het
maar hopen dat zich nog eens iemand opwerpt om
een standplaatsweek in zo’n mooi gebied te organiseren (dat kun je natuurlijk ook zelf zijn…).
Tirol ligt op een dag rijden van Houten. Na aankomst nemen we onze intrek in hotel “Die
drei Mohren”, door het organisatieteam zorgvuldig voor ons uitgezocht. De volgende morgen
begint het gehele gezelschap à 24 man (m/v) aan een “kleine inrijrondje” van welhaast
120 km, geheel zoals maestro Michael ons in zijn routeboek had voorgeschoteld. Op papier
geen heel zware rit, met om en nabij de 2.000 hoogtemeters. Waarom zit ik er dan toch zo
op te zwoegen? Is dat omdat ik nog niet hersteld ben van een flinke verkoudheid? Omdat
ik bij Jaap in het wiel terecht kom, die er met zijn dochter stevig tempo in houdt? Of is het
gewoon echt wennen aan de warmte en de bergen?
Als op dag 2 volgens suggestie van de chef de Kühtai op het menu staat (en over het menu
voor het diner wordt men geacht reeds aan het ontbijt na te denken!), besluit een groepje
deze van andere zijde te bestijgen – vandaar zou de helling immers minder steil zijn. Zij
komen behoorlijk bedrogen uit: het gedeelte met stijgingspercentage 13-15% liet het routeboek onvermeld…En ook voor mij verloopt deze dag niet zoals ik mij gewenst had: mijn
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besluit om heel rustig aan naar boven te rijden (oh
ja, mét de extra 3,5 km à 12% naar het stuwmeer
‘im Finstertal’…) zorgt voor zo veel zwaar trappen dat
mijn knie dik en pijnlijk wordt en ik de groep op de
terugweg niet meer kan bijhouden. Op dag 3 moet er
voor sommigen dus écht rustig aan gedaan worden.
We rijden door het dal naar Sõlden. Vanaf daar zijn
er vier smaken: 1) terug naar het hotel, 2) omhoog
naar de Timmelsjoch, aan de grens met Italië, 3)
door een zijvallei naar Vent (dorp aan een doodlopende weg), of 4) een combinatie van 2
& 3. Men blijkt met 24 in veel kleine groepjes op te
kunnen splitsen en alle varianten worden gereden!
Ik ben vooral blij dat mijn knie, die ’s morgens nog
gevoelig was, in de afdaling en door het dal weer
goed meewerkt.
Dag 4: de laatste dag met goede weersverwachtingen. Het routeboek wordt aangepast. Naar het
noorden? Goed, maar dan naar de Fernpass en weer
terug. Ik wil graag met de sterke mannen mee naar
de Kaunertaler gletscher maar weet niet of mijn knie
het aankan. Dat is het voordeel van een route heen-en-terug: als je het einde niet haalt,
kan je gewoon op de terugweg weer aanhaken. We rijden door het dal, om de Pillerhöhe
heen; daar wordt de route nog langer van, maar lichter. Ik klim voorzichtig, zigzag over de
weg. Tot het stuwmeer moet lukken. Dan haarspeldbochten. Nog 1000 hoogtemeters – dit
ga ik doen. Wat is het hier prachtig! Het landschap wordt kaal en koud. Laat ik zeggen dat
we alle vier aan de top geraakt zijn en dat het indrukwekkend was. En dat we ’s avonds,
bijna terug bij het hotel, meer dan 170 km en zo’n 3.700 hoogtemeters verder, wisten:
vandaag hadden we de Õtztaler Radmarathonroute kunnen rijden – maar nu gaat het niet
meer gebeuren…
De laatste twee dagen wordt slechter weer voorspeld. De verhalen over de Gletscherstrasse
hebben enthousiast gemaakt en een groep vertrekt met auto’s naar Prutz om met de fiets
naar boven te rijden – en in de
regen weer af te dalen, met helaas
een val tot gevolg. Ons groepje
zet een nieuwe trend en vertrekt
naar Innsbruck voor sightseeing.
Met een paar doorzetters klimmen
we daarna over de Kühtai terug,
wetende dat ook dat zal eindigen
in een natte afdaling (maar niet
wetende dat daarbij zo veel meer
dieren op de weg zouden zijn:
paarden, ezels, koeien zo dicht
op elkaar gepakt dat ik er amper
tussendoor kom, en zelfs een hermelijn). Van de sauna in het hotel
wordt deze dag dankbaar gebruik
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gemaakt, en ’s avonds is iedereen weer paraat om de dubbele verjaardag van Martin en
Roy mee te vieren. Eén laatste dag nog… Fietsen moet niet: je kan ook met de auto naar
Innsbruck. Maar het mag wel: met een langzaam slinkend groepje bekijken we het nabijgelegen Pitztal (in de ’s avonds samengestelde route zijn nog wel wat klimmetjes toegevoegd
om het spannend te houden), rijden flink door en houden pas pauze eenmaal veilig en wel
terug in Oetz.
In de regen vertrekken is niet zo erg. Maar Nederland is vreemd plat en de niet gereden
Õtztaler Radmarathon laat een lichte nasmaak van ‘unfinished business’ achter. Oostenrijk
heeft heerlijke hellingen en prachtig asfalt. Ik wil nog wel eens terug, en ik hoop dat je
meegaat!
Fietsgroet van Cinta
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Monsterrit Mendig-Budel
Toerclub De Bokkerijders uit Budel in Zuidoost Brabant organiseert iedere eerste zaterdag van juli een
monsterrit. Dit jaar al voor de 22e keer. Het parcours
is 250 kilometer lang en loopt van Mendig (een klein
stadje in de Duitse Vulkanische Eifel) naar Budel.
Vorig jaar reed een WTC-peloton van 8 man (onder
wie Jeroen Piket) een koers, die qua afstand, organisatie en sfeer vergelijkbaar is: die van Diekirch naar
Valkenswaard. Jeroen sprak toen honderduit over zijn
eerdere ervaringen met Mendig-Budel. Het kostte
daarom niet veel moeite om voor dit jaar opnieuw een
achtmanschap te formeren, dat die uitdaging wilde aangaan: Frank, Geurt, Harrie, Harry,
Jacco, John, Theo en ik. Als ervaren Diekirch-rijders weten we wat ons te doen staat: tijdig
inschrijven, vrij van werk regelen voor de vrijdag en een verlengde personenbus huren,
waarin we ook acht fietsen kunnen meenemen. Die
bus moet ons
op vrijdag naar
Mendig brengen
en op de dag
van de koers
de volgwagen
richting Budel
zijn. Harry van
Wijk regelt de
bus en Hans
Schoolderman blijkt bereid om buschauffeur en verzorger van de groep zijn. En vervolgens
moeten we natuurlijk allemaal volop aan de bak en kilometers maken als voorbereiding. Dat
voornemen wordt Geurt noodlottig: twee weken voor de rit wordt hij op zijn ATB aangereden en hij raakt niet op tijd voldoende hersteld om mee te gaan naar Mendig. Remy neemt
de inschrijving van Geurt over en het octet is weer compleet. Ook het frame van mijn Isaac
begeeft het een paar weken voor de koers; maar gelukkig biedt Hans mij zijn Sensa aan.
Na wat passen en meten om fietsen, bagage en
onszelf in de bus te proppen, vertrekken we vrijdag
5
juli vroeg in de middag vanaf het clubhuis. Al snel
komen de fietsverhalen los en zit de stemming
aan boord er lekker in. Harrie Pol, die ons vorig
jaar richting Diekirch heeft getrakteerd op Duitse
Schlagers, tapt nu uit een ander Spotify-vaatje:
Hollandse meezingers van in de meeste gevallen
veel te vroeg overleden coryfeeën als Manke Nelis,
Mieke Telkamp, Ronnie Tober en André Hazes.
Keurig rond borreltijd draait Hans de bus het parkeerterrein van hotel Hansa in Mendig op. De inrichting van het hotel doet sterk denken aan
Fawlty Towers en Herr Hansa lijkt een kopie van John Cleese als Basil. Hij brengt ons naar
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de kamers en stelt ons voor om op het zonnige hotelterras en versnapering te nemen. Dat
briljante idee komt toevallig helemaal overeen met ons eigen voornemen. Met een Weizenbier aan zijn lippen vertelt Harry ons over het moeizame proces van zoektocht, aankoop en
aflevering van zijn nieuwe aanwinst: een titaniumfiets. We vinden allemaal dat het resultaat
er mag zijn. En zo heeft ieder zijn eigen fietsverhaal, al dan niet aangedikt met smeuïge
details over een dramatische valpartij.
Eten doen we die avond met tientallen andere
deelnemers van Mendig-Budel in het Vulkan
Brauhaus; een grote, typisch Duitse bierhal.
Tijdens de pastamaaltijd zien we op het grote
scherm hoe de Rode Duivels hun kwart WK-finale tegen Brazilië winnen met 2-1. Na een
kort welkomstwoord door de voorzitter van de
Bokkerijders kopen we loten voor de gebruikelijke tombola, bestellen we een laatste bier om
de voorraad koolhydraten aan te vullen en kruipen we in ons Hansa-bed, vol verwachting
wat de dag van morgen ons zal brengen.
Zaterdagochtend. Stralend weer, prima temperatuur en een zwakke wind uit noordelijke
richting. Die omstandigheden zullen de hele dag zo blijven. Er staan zo’n 250 andere
deelnemers op de Marktplatz van Mendig. Bescheiden sluiten wij achteraan in het peloton
en ook die positie zal gedurende de hele koers niet meer in gevaar komen. Stipt om 8 uur
klinkt het startschot. We draaien het dorp door en schakelen direct terug voor de eerste
van de ruim 3000 hoogtemeters van de dag. Frank heeft gedoe met zijn Garmin, maar
Remy biedt even later hulp. We genieten van de verstrekkende uitzichten, die het glooiende Eifel-landschap ons biedt, maar krijgen ook pittige kuitenbijters zoals de Hochstein,
Helleweg en Rasberg te verwerken. We blijven met z’n achten bij elkaar in de buurt. Een
groep met een mooie mix van klimmers, dalers en stoempers. We houden elkaar goed in de
smiezen en draaien lekker door. Alle zestien benen voelen goed. Er vallen weinig gaten, dus
we hoeven nauwelijks op elkaar te wachten. Hoewel: in een haakse bocht van een lange
afdaling houdt Theo zijn vizier net iets te lang gericht op de rondingen van een vrouwelijke
gangmaakster. Zijn poging om in haar slipstream te blijven mislukt. Theo gaat onderuit.
Schaafwonden op knie en elleboog, maar verder niet erg. Na dit incident waarschuwen we
elkaar steevast luid en duidelijk als er weer vrouwelijk schoon op of in de buurt van het
parcours aanwezig is. Voor het overige verloopt de hele dag zonder blessures of materiaalpech, zelfs geen lekke band. Alleen Harry’s Gilbertson draait met een rare tik. Kwestie van
nieuwigheid.
De verzorgingsposten op 60, 120 en 190 km van het parcours zijn prima op hun taak en
onze behoeften ingericht: water, sportdrank, bananen, koeken, repen, Limburgse vlaai en
bij de laatste post zelfs gevulde soep en broodjes met worst (niet te verwarren met Brabantse worstenbroodjes). We lopen dus geen enkel risico op een hongerklop. Maar minstens
zo belangrijk is de steun van onze eigen chauffeur/verzorger: op strategische plekken staat
Hans met de bus aan de kant om bidons te vullen en ons morele steun te bieden. Uiteraard
op zijn eigen onnavolgbare manier. Fysieke ongemakken zoals Remy’s kramp masseert
Hans vakkundig, maar hardhandig weg. Tegelijkertijd presteert hij het om een videoverslag
van onze koers te maken, dat hij als een professionele verslaggever van hilarisch commentaar voorziet.
Wielertoerclub Houten ’80
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FysioWorkshop,
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.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 Midden-Nederland

KOM LANGS
BIJ BANIERHUIS

Kom bij Banierhuis voor:
t (SBUJTCPEZTDBOOJOHWPPSEFCFTUF
fietshouding
t (SBUJT[BEFMXJTTFMHBSBOUJF
t (SBUJTBGTUFMMFOWBOKFOJFVXHFLPDIUF
racefiets volgens meetadvies
t (SBUJTPOEFSIPVETBEWJFT
t (SBUJTBEWJFT

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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Ter hoogte van Aken wordt het landschap open en vlak.
De tegenwind blaast flink door en de laatste 70 kilometer raakt het beste er bij iedereen wel af. Het wordt stil
in ons peloton. Vooral John en Harry doen het kopwerk,
maar ook de anderen doen naar vermogen hun beurt.
Een groepje renners van een andere club profiteert
dankbaar van onze inspanningen. Op Nederlands
grondgebied komt na Mariahoop, Maasbracht, Thorn,
Neeritter, Stramproy en Weert uiteindelijk bij kilometer
250 ook Budel in zicht. Na een rondje rond de kerk fietsen we samen onder de finishboog
door en het podium op. De bewonderende woorden van de spreekstalmeester voor ‘’de
renners van WTC Houten, helemaal uit de Randstad!” schallen over de Budelse markt. En de
rondemiss hangt ons de felbegeerde Menig-Budel-medaille om.
Als je na zo’n monstertocht leeg bent is een vol glas bier het beste medicijn. Dat dienen we
elkaar dus maar herhaaldelijk toe. Onderuitgezakt op het terras tussen Brabantse boeren,
burgers en buitenlui feliciteren we elkaar met onze prestaties. Veel gesproken wordt er niet
meer. Dat hoeft ook niet, want dat hebben onze benen al volop gedaan. Vijf minuten na de
finish ben ik alweer vergeten dat ik mezelf die dag regelmatig heb afgevraagd waar ik in
hemelsnaam mee bezig was. Want het antwoord is natuurlijk duidelijk: inspanning geeft
ontspanning, plezier en voldoening, zeker als je die beleving kunt delen met een goed,
gezellig stel WTC’ers. Want we hebben het toch maar mooi weer geflikt met z’n allen.

Bert de Koning

Jan winkel classic
Het is alweer meer dan een jaar geleden dat onze
(fiets)vriend Jan Winkel plotseling ziek werd, erg ziek,
zo ziek dat niets meer mocht baten. Jan heeft tijdens
zijn korte ziekbed van krap zeven weken gelukkig nog
het huwelijk van zijn dochter Elise kunnen meemaken, op 23 juni is Jan nog 60 jaar geworden maar is
uiteindelijk op 29 juni 2017 overleden. Jan is tijdens
een indrukwekkende begrafenis op passende wijze
herdacht.
De fietsvrienden hebben het overlijden van Jan dit jaar
herdacht met het rijden van de Jan Winkel Classic.
Als route voor deze rit werd gekozen voor een rit die
Jan prachtig vond om te fietsen, namelijk de Hollands-Venetië tocht. Deze tocht gaat door de magnifieke omgeving van Giethoorn en het Nationaal Park
Wieden-Weerribben.
Maria S was op de 29e naar het graf gegaan om bloemen neer te leggen en had tegen Jan gezegd dat we
hem erg missen en dat hij zondag onder een stralend
blauwe hemel met ons zou mee fietsen
Wielertoerclub Houten ’80
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Speciaal voor deze gelegenheid heeft Leon het logo
ontworpen voor het ‘Jan Winkel’ fietsshirt en hebben
Maria W en Maria S voor het ontwerp van het shirt
gekozen. Dit shirt is gemaakt voor de eerste editie
van de Jan Winkel Classic met de bedoeling dat alle
deelnemers het die dag zouden aantrekken. Het is
een prachtig shirt geworden in zwart en rood, zoals je
op de foto’s kunt zien.
De rit begon in Steenwijk, maar op zondag 1 juli
waren we eerst om 7.00 uur uitgenodigd om bij Maria
koffie met iets daarbij te komen drinken als ‘aftrap’ van de dag.
Het waren trouwens niet alleen de (fiets)vrienden van
Jan die mee fietsen deze dag maar ook zijn dochter
Elise met echtgenoot Tijmen en zoon Tom met partner Tobias. Ten slotte was ook Richard die dag van de
partij.
Na de koffie en het aantrekken van het nieuwe
fietsshirt gingen we op weg naar de carpool plaats in
Steenwijk. Voor het vertrek werd eerst een groepsfoto gemaakt, waarop je kunt zien dat het inderdaad
prachtig weer was.
Prachtig weer, maar wel heel veel wind. De eerste 30 km was dat geen probleem want toen
hadden we hem mee, maar op een gegeven moment krijg je de wind toch tegen. De koffiestop in het prachtige plaatsje Blokzijl waar we uitgebreid koffie hebben gedronken, was
dan ook een welkom intermezzo.
En ook de tweede stop in het prachtige stadje Vollenhove was geen overbodige luxe.
Tijdens het fietsen werden herinneringen opgehaald, vaak met de gebruikelijke humor die
zo kenmerkend was voor Jan. Al met al zijn de 125
km omgevlogen en we waren ruim op tijd bij de carpool plaats om ons om te kleden en ons naar Maria
te spoeden, die op ons wachtte met een heerlijke
maaltijd. De TT in Assen zorgde voor nog wat vertraging, maar we waren ruim op tijd voor de ‘nazit’ van
de eerste editie van de Jan Winkel Classic in de tuin
van Maria.
Het was een prachtige dag die in het teken stond van
Jan die zo veel voor ons heeft betekend.
Joost van der Poel
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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

Standplaats Euverem
Vanaf 2006 heb ik een aantal edities mee gedaan aan het programma BergOp van Webtrainer. Dit programma, ontwikkeld door Adrie van Diemen en Jabik-Jan Bastiaans, werd mede
georganiseerd door Richard van Ameijden en bestond uit een halfjaarlijks trainingsprogramma om beter en sneller te kunnen klimmen. Bijna 400 deelnemers hebben in 10 edities
behoorlijke progressie behaald in het klimvermogen. Ik heb aan drie edities mee gedaan en
altijd met veel plezier getraind.
Adrie van Diemen zei dat ik
weliswaar absoluut geen klimmersgenen heb, maar dat ik wel
bergop kan rijden en er van kan
genieten. Ik kan wel zeggen dat
ik bij BergOp heb ondervonden
dat er eigenlijk niets leukers is
dan fietsen in de bergen. En dat
heb ik ook ervaren op de trainingsweken van BergOp op Mallorca en Girona, maar uiteraard
ook op de diverse standplaatsen
van WTC in Italië en Frankrijk.
Toen ik begin van het jaar een
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mailtje kreeg van Richard waarin hij zei een drietal klimclinics te willen organiseren
samen met Gijs Brouwer, sportcoach, had ik meteen belangstelling. Het samen trainen met sportieve fietsers in een compacte groep en op klimmen gerichte oefeningen
uitgevoerd op mooie parcoursen in de Voerstreek en de Ardennen sprak mij wel aan.
En laat het mooie parcours samenstellen met afwisselende typen beklimmingen maar
aan Richard over, hij kan dat als de beste en zeker in de Ardennen en de Voerstreek
waar hij de weg kent als geen ander. Het idee was om dagafstanden te gaan rijden
van circa 125 -175 km variërend van 1800 tot 3000 hoogtemeters afhankelijk van het
individuele fietsniveau en de samenstelling van de groep. Het niveau werd bepaald
door een inspanningstest of een andere aantoonbare prestatie.
Aangezien ik dit fietsseizoen een paar leuke doelen had, Nove Colli en Granfundo
Girona, dacht ik, kom laat ik weer eens wat trainen in de Voerstreek, en schreef me
in voor 2 clinics.
De locatie waarvan op zondag werd vertrokken is Camping Osebos in Euverum; van
daaruit rijd je in een paar kilometer België in.
De ontvangst, koffie drinken, de uitleg en de bedoeling van de dag is om 9.00 uur in
het restaurant van de camping.
Toen ik de Cup & Vino binnen kwam zag ik een paar oude bekenden van het
BergOp-programma, maar ook veel nieuwe gezichten. Tijdens het voorstelrondje
werden ook de doelen gezegd en ik dacht, oh oh als dat maar goed gaat.., is er wel
een groep voor mij bij. Maar dat bleek uiteraard mee te vallen want op basis van de
inspanningstest werden er drie groepen gemaakt. De eerste groep zou met een snelheid van gemiddeld 26 rijden, de tweede groep met gemiddeld 23 en de derde groep
met gemiddeld 21.
Nadat alle beleefdheden waren uitgewisseld, de koffie met vlaai naar binnen was
gewerkt, de coaches hun zegje hadden gedaan over het doel van de dag, in dit geval
het afdalen, de laatste info over de routes was gegeven en de nadruk werd gelegd op
veilig rijden, maakte iedereen zich klaar voor de groepsfoto en het vertrek.
Inmiddels was het bijna 10.00 uur toen we vertrokken, maar je bent zo in de
Voerstreek en dan kan het klimmen beginnen. De Voerstreek ligt vlak bij Limburg,
maar ik heb toch altijd het idee dat er meer hoogtemeters in België kunnen worden
gemaakt dan in Limburg. Richard ging een paar keer links en rechts van de weg
een weggetje in en dan waande je je ik weet niet waar, zo steil ging dat naar boven.
Maar er waren ook de rustige klimmen, van 10 km met 2 tot 3% naar de Baraque de
Fraiture en de Hautes Fagnes. En ook de bekende klimmen als de Col de Rosier en La
Redoute en anderen werden niet vergeten.
Tijdens de eerste dag stond La Redoute op het programma en op de tweede dag de
Rosier.
Nu was het al weer een tijd geleden dat ik de Redoute had gedaan en was vergeten
hoe het profiel was. Ik had nog geen bergverzet, maar was dat eigenlijk vergeten
toen mij dat halverwege het zware stuk op de Redoute ineens te binnen schoot. Dat
was wel even schrikken, maar als je gewoon doortrapt is er ook niks aan de hand en
viel de Redoute, achteraf gezien, reuze mee.
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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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Wat niet mee viel was de
hongerklop die ik een half uur
daarna kreeg. Beginnersfout
zou je zeggen, maar op de
tweede dag kregen we te horen
dat bijna iedere niet-prof wielrenner te weinig eet en drinkt
tijdens de trainingen. En alles
boven het uur is een duurtraining; waarbij je dus voeding
nodig hebt. Suiker is in het
normale leven ‘slecht’, maar
tijdens het fietsen goed. 60 tot 90 koolhydraten per uur tot je nemen is absoluut noodzakelijk en ook trainbaar. Dus minimaal 1 bidon van een halve liter per uur en een halve reep
per 45 minuten.
Nou weet ik dat normaliter ook wel, maar kennelijk had ik dat die ochtend niet goed gedaan
en had die inspanning op de Redoute toch net even wat te veel energie gekost

Centraal tijdens de eerste dag stonden de oefeningen in het afdalen.
Als je in de heuvels of bergen gaat fietsen is het belangrijk om remblokjes te checken en de
staat van de buitenbanden. Dalen doe je onder in de beugel om beter te kunnen remmen
en om eventuele schokken door oneffenheden in de weg op te vangen.
Google eens op apex bochten foto’s en je krijgt een groot aantal voorbeelden van bochten
met verschillende ideaallijnen om goed door een bocht te komen. De apex of clipping point
is de punt van de bocht waar je met de hoogste snelheid veilig doorheen kan rijden, dicht
tegen de rand van de weg of de middellijn van de weg. De apex ligt vrijwel altijd verder dan
je in eerste instantie inschat als je door een scherpe bocht wil rijden. Je stuurt dus feitelijk
pas later de bocht in dan je normaal gewend bent.
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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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Schat de bocht en je eigen snelheid tijdig in zodat je
na de apex van de bocht eenvoudig kunt versnellen.
Daal nooit sneller dan je binnen jouw blikveld tot
stilstand kunt komen.
Kijk bij het afdalen waar je naar toe wilt gaan. Omdat
je door een bocht gaat kun je die nooit helemaal
overzien. Je knipt de bocht als het ware in stukjes en
je kunt dan geconcentreerd blijven kijken naar het
volgende stukje van de bocht enz.
Je kijkt dus niet waar je niet naar toe wil. Doe je dat wel dan komt jouw focus ook te liggen
op 1 punt waar je jouw blik op gericht hebt. Omdat de bocht verder draait en de snelheid
meestal ook niet meteen kan worden verminderd ga je recht op het punt af waar je niet
heen wil gaan….
Afdalen is dus voor 90% kijken, je stuurt als het ware met je ogen.
Remmen in de aanloop naar de bocht is goed, maar niet in de bocht zelf, want dan verhoog
je het slipgevaar.
Op de aanloop naar het rechtere deel van de bocht gebruik je de achterrem en daarna pas
de voorrem. Het voorkomt een blokkerende voorrem met alle nare gevolgen van dien. Het
doseren van de voorrem is erg belangrijk. Pompend remmen heeft de voorkeur boven slepend remmen. Het voorkomt warmteontwikkeling op de velg en het remblokje slijt minder.
Nooit ineens voluit remmen behalve bij een noodstop. Bij een noodstop gebruik je achteren voorrem tegelijk waardoor je de meeste remkracht kunt ontwikkelen. (achterrem is ca.
30% en de voorrem ca. 70% van de totale remkracht). Degenen die bij Henk Lubberding
waren hebben de noodstop en het gevoel dat je achterwiel los van de grond komt een paar
keer kunnen oefenen.
Tijdens de KlimClinics krijg je bij het onderwerp ‘afdalen’ en ‘voeding’ eigenlijk niks nieuws
te horen, want vaak weten we het al en doen we het intuïtief wel goed. Maar het kan geen
kwaad om het nog eens ingeprent te krijgen, want veiligheid bij het fietsen gaat toch voor
alles.
Want fietsen in heuvels en bergen is leuk, maar het moet ook leuk blijven!
Fiets en train veilig.
Joost van der Poel

Standplaats Girona
Zou het niet leuk zijn om eens
mee te doen met de Girona Gran
Fundo zei Leon Burger een keer
Wielertoerclub Houten ’80

42

tegen mij. Ik dacht, deze cyclo in Spanje ken ik niet net zoals ik destijds ook niet La Sufrida
kende, een cyclo van ruim 200 km en ruim 5000 hoogtemeters die jaarlijks plaats vindt in
de regio rond Ronda in Andalusië. La Sufrida hebben we in 2015 ook gereden met een aantal WTC-ers met als standplaats Ronda. Dat jaar waren de regels kennelijk aangepast en,
anders dan het jaar daarvoor toen ik ook mee deed, moest je een gemiddelde rijden van 21
km per uur. Je kon trouwens ook een kortere afstand rijden, circa 135 km, met wat minder
hoogtemeters. Maar in 2015 werd tijdens de beklimming van de Puerta de las Palomas, we
waren nog aan het begin van de rit, ik vergeet het nooit, mijn startnummer van mijn rug
geritst door een heftig gesticulerende en rap pratende Spaanse official die uit de auto stapte
nadat hij eerst mijn weg had geblokkeerd. Ik reed niet de gemiddelde snelheid van 21 km
per uur en dus was ik mijn startnummer kwijt,….. maar mocht wel de rit afmaken, gelukkig
maar.
Na een aantal kilometers kwam ik Piet de Boer
tegen die boven op de Puerto de las Palomas zijn
startnummer had moeten inleveren, zonder dat dit

overigens van zijn rug was gerist door
een Spaanse Official. We hebben toen
samen er een gezellig Sufrida-dagje
van gemaakt en de cyclo uitgereden.
De ervaring op de Puerta de las Palomas liep door mijn hoofd toen Leon dat
tegen mij zei, waardoor ik misschien
wat afwachtend zei, dat het misschien wel een leuk idee zou zijn.
En wat bleek: het was een fantastisch idee. Het is lang geleden
dat ik zo’n “gezellige” Gran Fundo
heb gereden. Want, combineer
de omgeving van Girona met de
prachtige wegen en de meest
mooie vergezichten, de ambiance
in het middeleeuwse/Romeinse
stadje, en je hebt alle ingrediënten
voor succes.
De Gran Fundo Girona is eigenlijk
de laatste dag van het fietsfestival
dat een week duurt en waarbij je
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dagelijks aan allerlei evenementen kunt
deelnemen waar ook prijzen mee zijn te
behalen. De drie belangrijkste evenementen zijn als eerste de Els Àngels Hill
climb, die door Armstrong en Hincapie
werd gebruikt om uit te rijden en wordt
ook wel de Hincapie loop genoemd. Maar
in de Girona week wordt op deze klim
een tijdrit gehouden. Een tijdrit over een
afstand van 10,4 km klinkt misschien
een beetje ontmoedigend, maar met een
relatief laag stijgingspercentage van ca.
4% (totaal 415 m) kunnen op deze rit toch hoge snelheden worden gehaald, althans door
de betere fietsers.
Er wordt vertrokken met 30 seconden interval in verschillende categorieën en de weg is
compleet autovrij. Ik heb deze klim gedaan, overigens niet als tijdrit, maar “gewoon” en op
de top wordt je beloond met een prachtig uitzicht en een mooi klooster.
Het tweede evenement is de nachtelijke Barri Vell criterium, een mooie ronde over de kinderkopjes door het oude centrum van Girona, met een werkelijk gruwelijke kasseien klim
langs de Girona Kathedraal.
En het derde evenement is de Gran Fundo, en daar was ik voor gekomen. De reguliere
afstand is 125 km maar als extra uitdaging kun je ook kiezen voor de 142 km, waarbij je
ook de fameuze Rocacorba meeneemt als tijdrit.
De Rocacorba is een klim van 13,3 km die bij de profs en de lokale fietsers ook als bijnaam
de Cobra heeft: de twee zendmasten op de top lijken op de tanden van een slangenbek. Het
is een mooie maar zware klim met in het midden echt lange stukken van 10% plus en ook
de slotkilometers tot het hek van de zendmasten zijn zwaar, maar dan wordt je ook beloond
met een prachtig uitzicht over het meer van Banyoles.
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Maar omdat ik de Rocacorba al
een dag eerder met Leon had
gefietst, heb ik op de dag van
de Gran Fundo op 16 juni 2018
gekozen voor de 124 km. In deze
afstand zitten voldoende klimkilometers, zeker als je bedenkt
dat deze met een gemiddelde
van 21,5 km moeten worden
volbracht. Leon zou wel meedoen
aan de tijdrit op de Rocacorba,
hetgeen gelukt is in 37 min en
46 sec, goed voor een tweede
podiumplaats. Daarna heeft hij
mij ingehaald en zijn we samen verder gereden.
Tijdens de rit kom je voornamelijk Britten tegen want
de cyclo wordt georganiseerd door
Bikes break shop, een Britse fietsshop in Girona. De
sfeer is uitstekend en de verzorging onderweg ook.
Ik moest alleen onderweg nog wat extra vocht scoren
want het was erg warm.
Na een eerste deel van 50 km met voornamelijk vals
plat en klimmen volgde een wat sneller stuk en op
het einde richting Girona werd het weer wat Spaans
vlakker. Zeker met het eerste deel haalde ik de 21,5
km gemiddeld niet, maar dat werd in het latere deel
ruimschoots weer ingehaald, mede dank zij Leon.
Maar aan het einde rit was ik wel, om een Engels
woord te gebruiken, een beetje ‘naggerd’.
De aankomst in Girona was werkelijk prachtig, want
je rijdt via de prachtige binnenstad het festivalterrein op,
midden in het stadje, waar iedereen onder het
genot van een drankje en een ham-of veggie-burger wacht tot de organisatie klaar is
voor de prijsuitreiking.
Het was een prachtige, maar vermoeiende
cyclo, maar ik kan niet wachten tot volgend
jaar om weer mee te mogen doen.
Fiets en train veilig.
Joost van der Poel
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Verjaardagen
September
1 Dennis Odijk
T
3 Henk van der Kuil
T
4 Bart van der Vegte
T
4 Dirk Boomstra
T
4 Margriet van Esschoten R
5 Tim van Walsem
T
5 Charlotte Bokhorst-Lefe
rink
R
6 Lex Goudswaard
T
7 Marieke Pril
T
8 Ingrid Donderwinkel
T
9 Ad Nieuwenhuizen
T
10 Henny Hogerhorst
T
10 Arie Vergeer
T
11 Wim van Esschoten
T
13 Gert Knoef
T
15 Theo Vernooij
T
17 Henk van Leusden
T
18 Harry van Wijk
T
19 Peter Kramer
T
20 Ine Vermeer
T
21 Henri Sturkenboom
T
22 Marijke Balder
T
22 Tanneke Brouwer Popkens
R
23 Greet Diks - Bouwman R
23 Anneke Stam
R
24 Jelleke de Vries
T
24 Jos van der Bent
T
24 Rob Grift
T
25 Ron Herman
T
26 Wim van der Schaft
T

30 Robert Wentink
30 Marcel Diepstraten

T
T

Oktober
1 Willy Thijssen-van Riet R
1 Jan Goes
R
3 Ineke van Wijk
R
4 Ralph Bijlsma
T
6 Meta Dezijn
T
12 Hendrik Jan Goris
T
12 Brigitte van Barneveld T
13 Fernand van Drenth
T
14 Frank van Ierland
T
15 Tim Sullivan
T
17 Coen Maas
T
17 Riek Beldman
R
17 Bernadette Kok-van Hinsbergen
T
18 Nelleke Wallenburg
R
19 Janny van den Boogaard R
22 Marjan van Kuijk
R
25 Cathy de Graaf
T
25 Hugo van Vliet
T
26 Pim Linschooten
T
30 Gerry Diks-Goes
R
November
3 Harrie Pol
3 Gerben Leskens
5 Paul Hoekendijk
5 Ria Tangelder
6 André Mansveld
6 Jaap Schuurman

7
8
9
10
13
14
14
16
17
19
19
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
24

Rob Versluis
Joost van Houwelingen
Cor Sluijk
Piet de Boer
Marijke Oosterbaan
Jeroen Besamusca
Leo Jongerius
Tom Orzechowski
Michael Baken
Wilbert van Schaik
Hans van de Veen
Bram Bloemendal
Stefan Peelen
Maria Slootmaekers
Marcel Timmermans
Marc Nuijten
Alex Verhagen
Ria Wieman
Nathalie Moorman
Farid van Booma
Herman Lage
Ron Verweij

T
T
T
R
T
T

Ledenmutaties
Opgezegd
• Mike Gattas (toerlid)
• Alma Veenstra (recreant)
• Ingrid Donderwinkel (toerlid)

Nieuw
• Bram Bloemendal (recreant)
• Gerry Diks-Goes (recreant)
• Arno Treuren (toerlid)
• Mark Schriek (toerlid)
• Tjeerd Hoex (toerlid)
• Vincent van der Gun (toerlid)
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T
R
T
T
R
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T
T
R
R
T
T
T
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