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Van de voorzitter
Hoe bij de tijd is onze club? 
Deze vraag kwam bij mij op, na afsluiting van het zomerseizoen op 16 september jl., 
traditiegetrouw met herfstrit en zeer goed verzorgde BBQ. De fiets kon in het vet! Maar 
waar bleef de herfst? Uiteindelijk begon die dit jaar pas op 28 oktober. En in de tussentijd 
werden we getrakteerd op prachtig fietsweer en temperaturen richting 20 graden (behalve 
dan tijdens de top-georganiseerde Toertocht voor het Hospice). Als lange, droge zomers de 
toekomst zijn, moeten we ons fietsseizoen dan wel zo vroeg afsluiten?

Mijn vraag of we nog bij de tijd zijn, wordt ook gevoed door de politieke discussie over 
afschaffing van de zomertijd. Moeten we voortaan op de zomeravond al om 21.00 uur 
binnen zijn of beginnen we ’s zondags pas om 9.30 uur? Dat laatste zou wel weer een kans 
kunnen zijn om nieuwe leden binnen te halen: jonge ouders die ’s morgens met de kinderen 
willen ontbijten en voor wie het beter uitkomt om later te kunnen starten. Zeker níet bij de 
tijd was de swingende Vinylparty, maar die was dan wel weer érg gezellig.

Bij de tijd zijn heeft volgens mij vooral te maken met oog hebben voor maatschappelijke 
ontwikkelingen en nadenken over de vraag wat dit voor onze club betekent. Dat helpt bij 
het bedenken van oplossingen voor vragen als: hoe krijgen we er nieuwe leden bij, waarom 
blijven minder leden na afloop van een rit ‘samen thuis’ in het clubgebouw nog even napra-
ten, willen we naast fietsen nog wel feesten (de Vinylparty had meer deelnemers verdiend) 
en wat is de toekomst van het clubweekend of de Teutotocht als niemand het wil organise-
ren? Stuk voor stuk thema’s waar leden hun zorg over uitspreken in gesprekken met mij als 
kersverse voorzitter.

Oplossingen schud ik ook niet 1,2,3 uit mijn mouw, 
maar samen met het bestuur wil ik de wintertijd 
benutten om hier eens goed over na te denken, binnen 
de club over te spreken en om de nodige keuzes te 
maken. Want dat is nodig om bij de tijd te blijven. 
Wat de meerdaagse toertochten betreft, dreigt die 
keuze op voorhand al gemaakt te worden, tenzij zich 
op korte termijn alsnog nieuwe organisatoren melden 
(06-51511688). De draaiboeken liggen klaar, de ‘oude 
garde’ is meer dan bereid om kennis en ervaring te 
delen, maar zonder nieuw bloed blijven we volgend 
jaar in Houten. Daarom sluit ik af met een bij-de-
tijdse variant op een citaat van John F. Kennedy (een 
uitspraak die mij motiveerde om de voorzittershamer 
over te nemen): 

“Vraag niet, beste clubgenoten, wat uw club 
voor u kan doen - vraag wat u voor uw club kunt 
doen”.

Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Hoewel het winterseizoen al een maand onderweg is zien we nog maar weinig gravel- en 
mountainbikes bij de club. Door de prachtige nazomer met uitzonderlijk hoge temperaturen 
rijden nog veel leden in korte broek op de racefiets.
Het was gezellig druk bij de Sluitingsrit met BBQ waar Kees Keuzenkamp de voorzittersha-
mer definitief aan Eric van Vliet heeft overgedragen.
Veel leden hebben deelgenomen aan de Toertocht Kromme Rijntocht, waar Fridolin van der 
Lecq actief was met zijn camera(s) en prachtige actiefoto’s heeft gemaakt. De link naar 
deze foto’s staat op de site.
En dan op 30 september de Strade Bianche van de Achterhoek waar ook veel WTC-leden 
actief waren. Zie verderop in dit clubblad het verslag van Jeroen Piket.

Clubweekend, Standplaats en Teutotocht 2019
Voor geen van deze drie evenementen staat op dit moment een team klaar. Wel hebben 
John van Beek en Herman Lage aangegeven om bij de organisatie te willen helpen en daar 
is de toercommissie blij mee.
Voor het clubweekend en de standplaats is het belangrijk om voor het eind van het jaar een 
hotel vast te leggen. Daarom kijken Frank en Herman naar de mogelijkheden voor een club-
weekend in de Eifel en Hennie en John komen binnenkort met details van een standplaats 
in de omgeving van Albertville van 17 tot 24 augustus 2019. Maar een team van twee 
personen is te klein voor een dergelijk groot evenement. Als je hen wilt ondersteunen bij de 
organisatie meld je dan even bij de toercommissie.
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Het zou mooi zijn als we in 2019 ook weer een Teutotocht aan het programma konden 
toevoegen. Op zich hoeft dit niet zo ingewikkeld te zijn. Piet de Boer heeft vele Teutotochten 
georganiseerd en de draaiboeken zijn er nog.

Lijkt het je leuk om de organisatie met een of twee andere leden op je nemen praat er dan 
eens over met Piet of de toercommissie.

Calamiteiten
We willen alle leden wijzen op de Rode Kruis EHBO-app. Je hoopt het nooit mee te maken 
maar er is altijd een kans dat we onderweg met een hartstilstand te maken krijgen. Dan 
zoek je zo snel mogelijk een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt. In deze 
app vind je een overzichtelijke kaart met alle locaties en openingstijden van de AED’ in de 
buurt.
De EHBO-app kan je downloaden op https://www.rodekruis.nl/ehbo/aed-in-de-buurt/
We vragen alle toerleiders om de app op hun telefoon te zetten en zullen de link binnenkort 
ook op de site zetten.

Toerleiders gezocht
Met een groeiend aantal leden zou je ook verwachten dat het aantal toerleiders toeneemt, 
maar dat is helaas niet zo. Zeker voor de B+ groep is het aantal dramatisch laag geworden. 
Voor alle groepen, B+, B en C zijn nieuwe toerleiders nodig. Daarom vragen we iedereen 
eens serieus na te denken over het toerleiderschap. Bedenk daarbij, aspirant toerleiders, 
dat als we voor elk niveau twaalf toerleiders hebben, je maar een keer per maand aan de 
beurt bent. Dat moet toch lukken? Meld je aan bij de toercommissie!

Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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EHBO-app
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Gratis naar de Zesdaagse
Met 36 Cycling gratis naar de Zesdaagse Finale-avond in Rotterdam op 8 januari 2019.

Eén van de eerste grote wielersportevenementen van het jaar is de Zesdaagse van Rotter-
dam.
Elk jaar komen in Rotterdam Ahoy de beste baanrenners ter wereld samen. Zes dagen felle 
wielerstrijd in de koppelkoers, achter de derny en op de sprint. Absolute topsport. Gezellige 
ambiance. En een uitgebreid en afwisselend programma! Het baanrecord van de 200 meter 
baan is in 2018 op 10.039 seconden gesteld door Matthijs Büchli.

De kaarten worden aangeboden door 36 Cycling, één van de kledingleveranciers die via de 
kledingcommissie offerte doen voor de WTC kledinglijn 2020-2025.
Hoewel in het geheel nog niet duidelijk is of 36 Cycling ook in de race zal zijn voor daad-
werkelijke levering van de kleding, bieden zij de WTC Houten leden gratis en vrijblijvend 
kaarten aan voor de finale avond van de Zesdaagse op dinsdag 8 januari 2019.
Als sponsor van de Zesdaagse hebben zij een hele ring tot hun beschikking, dus men kan 
heel wat relaties uitnodigen.

De normale prijs voor een ticket op de finale avond is overigens € 38,50.

Altijd al eens willen snuiven aan de sfeer van de wielerbaan en het wielergebeuren er 
omheen? Schrijf je dan voor 1 december in via ‘Inschrijving Ritten’.

www.zesdaagserotterdam.nl/ 

Kledingcommissie
René van Aken, Jan Berlang
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Roy!
Ruim 20 jaar geleden kwam ik in Houten wonen en afgelopen voorjaar dacht ik , laat ik 
eens lid worden van WTC Houten.Hiervoor waren meerdere redenen: allereerst ben ik een 
fervent fietser; daarnaast kende ik 
inmiddels een aantal WTC’ers vanuit 
de spinning bij Body Business en 
toen ik ook nog hoorde dat WTC 
Houten dit jaar een fietsweek naar 
Oetz in Oostenrijk organiseerde was 
ik om.
Als ik een halfjaar laten de balans 
opmaak kijk ik terug op een heel 
leuk en afwisselend fietsseizoen met 
als hoogtepunt de fietsweek in Oetz.
De basis voor dit afgelopen halfjaar 
ligt in de (winter)maanden ervoor. 
Als spinninginstructeur bij Body Busi-
ness kan ik het iedereen aanraden 
om van oktober t/m maart
gerichte trainingen van 1,5 en 2 uur op de spinningbike te doen. De trainingen zijn gericht 
op het ontwikkelen en afstellen van zowel het aerobe als anaerobe systeem.
Van beide systemen trainen we de capaciteit en het vermogen. Deze trainingen zijn goed te 
combineren met bv. trainingen op de MTB of gravel bike.
Heb je ook zin om goed de herfst en winter door te komen kom dan vanaf zondag 7 oktober 
naar de Spinning XL trainingen bij Body Business in Houten.
 
Sportieve groeten, 
Roy Jaspers
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Veldrijden – afwezige winterdiscipline bij de WTC

Zodra het winterseizoen zich aankondigt (zelfs al is het nog maar van verre, zoals dit jaar 
lang het geval was…), halen enthousiaste WTC-ers hun mountainbikes uit het vet en gaan 
op verkenning over de  nog niet verboden weggetjes van de Heuvelrug. Er zijn de fans van 
strandraces die er speciale bikes bij hebben en lange kilometers op banden met 2 bar over 
het zand tegen de wind in vechten. Er zijn degenen die wel graag de beschutting van de 
bossen opzoeken maar niet de wilde actie willen van de MTB, en zo ontstaan gravelgroepen 
met tochten over onverharde paden.
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Ergens precies daar tussenin zit het veldrijden: een mengelmoes met de sportieve voor-
waartse houding en ongeveerde voorvork van het gravelen, de modder en het zand van het 
strand, en de hellingen, de obstakels, en de snelle stuurtechniek van het mountainbiken. 
Het gaat niet zo hard (als je tenminste geen Mathieu van der Poel, Marianne Vos of Anne-
marie Worst heet), maar is een voortdurende wisselwerking van kracht en techniek: korte 
koersen met hoge intensiteit, waarin je zonder goed sturen en inschatten van de onder-
grond geen kans maakt. Je moet ook niet bang zijn om te vallen of van een hellinkje af te 
duiken…
Veldrijden is het ultieme buitenspelen: met de fiets ronddollen door gras en modder, op heel 
nieuwe manieren van je fiets leren springen (en – uitdaging – er ook weer op!), en kijken of 
je derailleur ook nog functioneert als die zodanig bedekt is met bagger dat je ‘m niet meer 
zien kunt.

Bovenstaande maakt misschien ook wel duidelijk waarom het veldrijden bij de WTC niet zo 
ontwikkeld is: je kunt het niet zomaar overal doen, en hoewel de meeste valpartijen met 
lage snelheid onderuit in een modderige bocht zijn, hebben ze soms natuurlijk wel gevol-
gen. Als je die weet te vermijden, leer je verschrikkelijk veel over je fiets, de bochten die je 
er wel en niet mee kunt maken, en het belang van het goed bekijken van de ondergrond. 
Bijkomend voordeel (behalve de verbeterde bochtentechniek) is dat je niet meer in paniek 
raakt als je een keer in de berm terecht komt – en dat kan nog wel eens een valpartij sche-
len.

Voor wie eens wil proeven aan de cross: de wekelijkse trainingskoers op de Nedereindse-
berg in Nieuwegein is toegankelijk voor wie maar mee wil doen. Inschrijven vanaf 10:00 
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voor €2,50, start om 11:00 in drie categorieën; fun en viezigheid verzekerd (en een tuins-
lang om na afloop je fiets af te spoelen).
Een paar weken terug mocht uw verslaggever er op een gloednieuwe Specialized Crux 
testbike rondcrossen (leuk detail: dezelfde fiets waarop ook de Europees kampioen bij de 
beloften (eh nee, dat was dan even geen Nederlander…) het weekend daarna zijn overwin-
ning behaalde). Maar een eenvoudige aluminium cyclocrosser doet het ook prima – en ook 
op de mountainbike of gravelbike ben je welkom op het parcours. Schiet me vooral even 
aan als je zin hebt gekregen en vragen hebt. 
Veel plezier met buitenspelen deze winter!

fietsgroet, Cinta

Gravelen bij de Strade Bianche Achterhoek
Op zondag 30 september genoot een flink aantal WTC-ers van de tweede editie van de Strade 
Bianche Achterhoek. Deze “Witte Cross” is natuurlijk geïnspireerd op het Italiaanse origineel, 
een Toscaanse klassieker over een mengeling van verharde en onverharde wegen. De Ach-
terhoekse organisatie was er in geslaagd om veruit het grootste deel van de rit rond Lochem 
over goed begaanbare zand- en gravelwegen te leiden. En het was werkelijk prachtig. 

De 750 deelnemers traden aan met divers materiaal: racefietsen, veldrijfietsen, MTB’s en 
echte gravelbikes. Het kon allemaal, cruciaal was de bandenkeuze. Minimaal 28 mm breed 
moest je wel hebben, en dan nog zal het in het hier en daar mulle zand best een uitdaging 
zijn geweest.

Hoe dan ook, genoten hebben we, in het zonnetje, op de uitgekiende routes van naar keuze 
60, 90, 120 of 150 km. Top georganiseerd door een enthousiaste club relaxte Achterhoe-
kers, met leuke locaties voor de revitailleringen en voor start/finish in het Openluchttheater 
Lochem.

Helaas kwam Hanneke ongelukkig ten val. Hopelijk revalideert zij goed en is zij er volgend 
jaar weer bij. Want dit wordt een blijvertje op de kalender waarbij het gemaximeerde aantal 
deelnemers snel zal worden bereikt. April 2019 staat daarom gemarkeerd in mijn agenda, 
dan opent de inschrijving voor de volgende editie.

De mooie foto’s spreken voor zich. Ze zijn gemaakt door Eduard Camping van Travellers, 
een kenner van de streek.

Jeroen Piket
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Foto: Eduard Camping van Travellers

Foto: Eduard Camping van Travellers
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Al meer dan 20 jaar DE Wijnspecialist van Houten! 

Onze activiteiten! 

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 Sa-

lentein en gaat u alles vertellen over het wijnhuis. Er worden 5 gerechten geserveerd, samen-

gesteld 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 wel-
kom!

Plein 8 - 3991 DK Houten - T 030 63 51 146 -  

E info@vandort-wijnspecialist.nl - I wwwvandort-wijnspecialist.nl 

Geen 18, geen alcohol

WIJN
Van  de Maand

Geldig van 1 t/m 30 november 2018, zolang de voorraad strekt.

7.95
6.49

per fles

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

Foto: Cinta
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Foto: Cinta

Foto: Cinta
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Foto: Cinta

Foto: Cinta
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Foto: Cinta

Foto: Cinta
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Online ledenpas voor nieuwe leden

Nieuwe leden van NTFU-verenigingen krijgen per 1 januari 2019 niet meer automa-
tisch een ledenpas opgestuurd. Op dit moment ontvangt elk nieuw lid een plastic 
ledenpas, maar met de komst van de digitale ledenpas en het vele gebruik daarvan, 
verstrekken wij vanaf januari niet meer automatisch een fysieke pas.

https://www.ntfu.nl/assets/files/894/images/Online%20ledenpas.jpg

Als lid heb je een ledenpas van de NTFU zodat je bij een tocht kunt aantonen dat je 
lid bent en dus korting krijgt. Er zijn drie manieren waarop je dit kunt aantonen:
• Digitale ledenpas | Je vindt je digitale ledenpas op je profielpagina op Fietssport. 

Tip: maak een snelkoppeling op je smartphone, zodat je de barcode altijd bij de 
hand hebt. Lees hier hoe je een snelkoppeling maakt.

• Uitprinten | Ook kun je ervoor kiezen om jouw ledenpas zelf uit te printen. Ga 
naar Mijn producten en kies voor de optie Printbare Scan & Go-pas downloaden.

• Plastic ledenpas kopen | Tot slot kun je voor € 5,- een ledenpas kopen. De pas 
kun je aanvragen via Mijn producten, onder het kopje Plastic Scan & Go-pas 
aanvragen.

Account aanmaken
Een nieuw lid kan bij zijn ledenpas door zich te registreren op Fietssport en zijn 
NTFU-lidnummer hieraan te koppelen. Dit kan via Mijn gegevens, onder het kopje 
Accountgegevens. Het nieuwe lid ontvangt het lidnummer per e-mail van ons, daar-
naast kan het bestuur en de ledenadministrateur van de vereniging het lidnummer 
opzoeken in de ledenlijst.

Bestaande leden
Bestaande leden hebben in 2016 een ledenpas gekregen die geldig blijft tot het 
lidmaatschap wordt opgezegd. Deze kunnen leden gewoon blijven gebruiken. Mocht 
je deze pas kwijt raken dan kun je gebruik maken van de digitale ledenpas of een 
nieuwe pas aanvragen voor € 5,-
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Standplaats einde en begin seizoen 

In vorige jaren was het onder normale omstandigheden wel duidelijk dat het einde van het 
fietsseizoen naderde. Meestal werd het wat kouder, met soms nog wel wat zon, maar vaak 
ook met wat regen en storm. 

Dit jaar was er sprake van een complete desoriëntatie, omdat in september de mussen 
nog steeds van het dak vielen, de temperaturen hoog bleven en het maar niet wilde gaan 
regenen.
Door puur en alleen af te gaan op de maand in het seizoen was het dus niet mogelijk om 
soepel over te gaan naar het einde van het fietsseizoen. Daarvoor moest je toch echt je 
agenda raadplegen.

En mijn agenda gaf voor september wel een paar belangrijke data aan, namelijk 16 septem-
ber, 22 september en 30 september. 

Op 16 september was de traditionele herfstrit met koffie bij het Leersumse veld en aanslui-
tend BBQ-party, met voorzitterswisseling: Eric neemt de hamer over van Kees. 

Ik vind de laatste rit van het seizoen altijd wel gezellig, zeker bij mooi weer. Je sluit iets af 
en kijkt weer uit naar het nieuwe seizoen met andere mooie uitdagingen.

Aangezien ik door omstandigheden een deel van juli en augustus amper heb kunnen fiet-
sen, was het tempo tijdens deze rit ook wel aangenaam.
De week daarop begint dan op 23 september het winterseizoen, waar inmiddels een 
behoorlijk aantal WTC-ers de gravelbike hebben ontdekt.

Nu is het fenomeen gravelbiken algemeen bekend, maar een aantal jaren geleden werd er 
door velen nog glazig gekeken als je het woord gravelbiken in de mond nam. Bij WTC Hou-
ten is de grote gravelgoeroe, althans degene die voor mij het gravelen een gezicht gaf toch 
wel Michael die met zijn prachtige gravelroutes liet zien hoe mooi het gebied is, dat nooit 
verveelt, waar wij zo dicht bij wonen en fietsen. Michael dit geeft mij ook de gelegenheid 
jou een goed herstel te wensen van jouw valpartij in 
Italië deze zomer.

Maar voordat het herfstseizoen echt begint hebben we 
op 22 september toch nog eerst de Toertocht Kromme 
Rijnstreek 2018 die inmiddels bij de NFTU als een 
onvervalste najaars klassieker meetelt.

Vanaf het begin ben ik door Ton altijd ingezet om delen 
van de route uit te pijlen en dat heb ik altijd met veel 
plezier gedaan. In de eerste jaren gebruikten we nog 
tyraps of tiewraps,  

Die dingen zien er zo uit, maar toen ik met Peter dL 
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aan het pijlen was gebruikte hij deze op een bepaalde 
manier, hij knoopte ze als een veter om de boom. Het 
is inmiddels al weer lang geleden, maar ik meen me 
te herinneren dat ik dacht, oh ja, zo kan het ook.

Dit jaar voor mij geen pijlen maar fietsen.  

Volgens mij was het zo’n beetje de enige dag in 
september die wat minder mooi was, namelijk met 
ontzettend veel wind en ook wel regen. Nou dat heb 
ik geweten, want meestal vind ik het rijden op de dijk 
langs de rivier erg mooi, maar die dag had ik alleen 
maar oog voor het achterwiel van Hennie of Henry en geen oog voor de omgeving. Niette-
min was het een prachtige rit die ik me goed herinner. 

30 september stond in het teken van de Strade Bian-
chi Achterhoek ook wel genoemd de Witte Cross, met 
vertrek vanuit het openluchttheater van Lochem waar 
de Achterhoekse band Normaal hun eerste concert 
gaf. 

Aangezien Jeroen elders in het clubblad hierover 
schrijft zal ik het hierbij laten en bij deze foto.

Wie schetst mijn verbazing toen ik op 3 oktober van 
Daniel Bentveld een informatiepakket Fietsreis Gran Fundo Strade Bianchi powered by Fiets 
in mijn mailbox ontving. 
Ik dacht WTF, dit kan geen toeval zijn. Nu ken ik Daniel al lang. Hij was de man die onder 
andere de Bike Motion zo’n boost gaf, dus kwaliteit gewaarborgd. Maar ik was benieuwd. En 
toen ik het informatiepakket had gelezen was ik ook enthousiast, want het is weer eens wat 
anders dan de gebruikelijke massaal bezochte en drukke voorjaarsklassiekers.

Wat blijkt, op zondag 10 maart 2019 wordt de 4e editie van de Gran Fundo Strade Bianchi 
georganiseerd, daags nadat de profs de koers hebben gereden. Aangezien ik al helemaal 
fan ben van de SB Achterhoek, vond ik dat ik toch wel een keer aan deze epische rit moet 
meedoen. De GF strade Bianchi is 140 km met iets van 2200 hoogtemeters met ruim 30 km 
gravelstroken en korte maar steile hellingen. De stroken verschillen in lengte van 800 meter 
tot bijna 12 kilometer en worden gecategoriseerd met sterren. Bij het binnenrijden van het 
historische centrum van Siena krijg je met de Via Santa Catarina nog maximaal 16% voor 
je kiezen. Ik denk dat de finish op de Piazza del Campo een onvergetelijk 
moment zal worden.

Enig puntje is wel dat het allemaal wat vroeg in het seizoen plaats vindt, 
namelijk op 10 maart 2019.
Er is dus werk aan de winkel!! 

Fiets en train veilig. Joost van der Poel
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Recreantenverslagen vanaf 17 augustus 2018

Vrijdag 17 augustus Korte route 19 deelnemers vertrok de korte groep. Alie en Anneke 
reden voor. We reden via de Burgweg naar Odijk. Dwars door Odijk heen langs Abbing naar 
het station Driebergen. Daar was het even uitkijken i.v.m. de werkzaamheden aan het 
station maar alles verliep goed. Door naar de Margrietlaan in Zeist, Kerckebos, naar het 
Jagershuis voor de koffie. We hebben daar heerlijk in de loungehoek gezeten. Het afrekenen 
daar moest op 1 bon en daar kwamen we niet helemaal uit. Later de bon nog eens bekeken 
en bleek de ober 20 consumpties berekend te hebben i.p.v. 19. Zo zie je maar ook daar 
moet je op letten. De terugweg ging langs slot Zeist, Koelaan, Houtense Bos naar ons club-
huis waar we met de lange groep nog hebben nagepraat. Anneke.

Lange route Deze lange tocht startten we vandaag met 20 mensen. Het is heerlijk weer, 
24 graden en matige wind. Via het station Houten, station Lunetten naar het zwembad 
Kromme Rijn, daar namen we even een rustpauze. Langs de Uithof en het KNMI naar sta-
tion Bilthoven waar het restaurant PK ons al verwachtte. We konden heerlijk op het terras 
zitten. Toen door de bossen, over de oude spoorlijn terug richting Zeist, langs de Amers-
foortseweg via de Bisschopsweg naar Amelisweerd waar we naast de Kromme Rijn weer 
pauze hielden. Gelukkig is de natuur zich al aan het herstellen na de lange droogte. Het 
laatste stukje konden we blindelings vinden. In het Nieuw Wulvense Bos zagen we de deel-
nemers van de Korte route al voor ons uit fietsen. Zij namen de Binnenweg en wij gingen 
door Houten heen, zo kwamen we ongeveer tegelijk bij het clubhuis aan, waar we gezellig 
met elkaar wat dronken. Lidy en Willeke.

Vrijdag 24 augustus Korte route Vandaag gaat de Korte route naar de Hoog Kampse plas, 
met 12 mensen, er staat heel veel wind en we hebben een voorspoedige rit, het is lekker 
uitwaaien langs het hoog wuivende rijpe riet, heerlijk in het zonnetje en we zijn we al gauw 
bij Pomp 41 in de Bilt waar we een hartelijk welkom krijgen, terug over de brug, door Amel-
isweerd en Nieuw Wulven.
En we zaten om kwart over 4 weer op ons honk. Met dank aan mijn maatje Anneke.
Vr. groet, Willy.

Zondag 26 augustus Met frisse zin vertrokken we met een klein groepje richting Tull en 
het Waal. Ik kan vandaag mooi mijn Mio navigatie uit proberen. Het was een prima dag om 
te fietsen en met een rondje van 30 km. is dat een fijn begin van de zondag. We fietsen 
richting Schalkwijk en komen uit bij de Lek. Hier fietsen we een stukje langs en gaan verder 
richting Tull en het Waal. We komen uit bij het Haje restaurant wat altijd een fijne plek is 
voor een korte stop met een drankje. De tocht gaat verder over de Plofsluis richting het 
Wulfse bos. Op het clubhuis aan gekomen is het natuurlijk tijd voor een lekker drankje en 
hebben we mooie, bijzondere gesprekken. Wat ben ik blij met deze waardevolle fietsclub. 
Marijke en Gerry

Vrijdag 31 augustus Korte route Op 31 augustus vertrokken we met 19 deelnemers. Wim 
en Joop reden voor. Het weer was perfect met niet veel wind. We reden via ‘t Goy en de 
Wickenburgseweg over de Schalkwijkse brug, rechts langs het kanaal de Zuwedijk op. Bij 
het Fort Werk aan de korte Uitweg hebben we de koffiestop gehouden. De bediening daar 
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was hartverwarmend door mensen 
met een beperking. De tafels wer-
den door hen bijeen geschoven met 
de stoelen erbij zodat we allemaal 
aan 1 tafel konden zitten. De terug-
weg reden we door Tull en ‘t Waal 
via Schalkwijk naar het clubhuis . 
We hebben nog gezellig bijeengeze-
ten met het gebruikelijke drankje. 
Anneke.

Lange route Wat een fantastische fietsdag, weinig tot geen wind en een temperatuur van 
ca. 20 graden. Dat het echt een goeie fietsdag was bleek uit het aantal deelnemers. Met 
28 dames en heren gingen we van start. Via de beroemde Houtense fietspaden gingen we 
langs de Rietplas richting het zuiden, de brug van het Amsterdam-Rijnkanaal over naar 
Schalkwijk. Langs de Schalkwijksewetering, Overeind, naar de veerpont van Culemborg. 
Hier zijn we overgevaren en via een dealtje met de veerbaas (of een vergissing) waren we 
voor weinig geld aan de overkant. Via de Veerweg naar de Golberdingerdijk richting Vianen. 
Na fort Everdingen gaat de Golberdingerdijk over in Lekdijk maar bleef de richting Vianen. 
Aan de rechterkant van de dijk heb je een fantastisch uitzicht over de uiterwaarden naar 
de Lek en aan de linkerkant tref je oude dorpen als Everdingen en Hagestein. Bij stuw van 
Hagestein zijn linksaf de dijk afgegaan naar eetcafe De Lekdijk voor de welverdiende kop 

koffie, thee of een frisdrank. 
We hadden er inmiddels 
20 kilometer opzitten. Na 
weer te zijn opgestapt 
naderden we Vianen. Via 
het oude centrum naar het 
voet- fietsveer Vrevia om 
overgezet te worden naar 
Nieuwegein. Bij aankomst 
op het pontje vroeg ik aan 
de veerman of onze 28 
deelnemers in een keer mee 
konden. Zijn antwoord was 
simpel: “Dan vaar ik toch 2 
keer als stapelen niet gaat”. 
Gelukkig konden we allemaal 
in een keer mee. Via de 
Lekdijk, oud Vreeswijk, naar 
de Voorhavenweg en de 
Beatrixsluizen,weer naar de 
Lekdijk. Via de Lekdijk naar 
de Lange Uitweg en vandaar 
naar Schalkwijk. De Jhr. 
Ram de rechterkant op en 
vervolgen naar de Spoorweg 
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– Spoordijk. Een stukje langs het Amsterdam-Rijnkanaal en vervolgens de brug over en via 
Houten-Zuid terug naar de Kruisboog. In zijn totaal ca. 40 kilometer en een hele fijne rit. 
Alle deelnemers bedankt voor hun fijne reacties. Tot een volgende keer. Bram.

Vrijdag 7 september Korte route Aantal deelnemers 7. Het aantal deelnemers was dit 
keer vrij gering. Dat er velen zijn weggebleven was te wijten aan de harde wind en de 
KBO had op dezelfde dag ook een evenement georganiseerd. Verschillende leden van de 
vrijdagmiddag-rijders zijn ook lid van de KBO en hebben deze keer voor het evenement 
gekozen. Onder leiding van Joop v Wijngaarden gingen we van start om 13.15 uur. Bij 
vertrek zei Joop dat we nu we nog fit zijn het eerste stuk tegen de wind in zouden rijden en 
op de terugweg voornamelijk met de wind in de rug. We reden richting Schalkwijk, bij het 
Amsterdam-Rijnkanaal onder de bruggen door via Schalkwijk naar Tull en ‘t Waal. Via een 
leuk bebost fietspaadje een korte stop ingelast, uit de wind en in de zon. Daarna doorge-
reden naar het Hajé restaurant aan de A27. Hier hebben we aan een grote tafel koffie/thee 
gedronken en gezellig wat zitten praten.
Wat opviel was dat in deze gelegenheid ook allerlei leuke attributen te koop waren. Enkelen 
van ons hebben inderdaad nog een hebbedingetje meegenomen. Daarna onze rit voort-
gezet via een smal fietspaadje, waarbij we achter elkaar moesten rijden naar het Amster-
dam-Rijnkanaal. Hier links af richting Nieuwegein. Iets voor Nieuwegein over de nieuwe 
fietsbrug weer naar de andere kant van het kanaal en hiervandaan werden we, als het ware 
met de wind in de rug, teruggeblazen naar het clubgebouw. Aankomst clubgebouw 16.15 
uur.  
Aantal afgelegde km’s 27. Al met al, was het een fijne en gezellige fietstocht. Dick Dröge

Lange route Samen met Willeke voor gefietst. We vertrokken om kwart voor een richting 
Wulfen daarna richting Rhijnauwen waar we heerlijk in het zonnetje even pauze hielden. We 
gingen weer verder richting Bos en Duin waar er zich een ongelukje voordeed. Sjaan viel 
en had behoorlijk veel pijn. Uiteindelijk is ze opgehaald door Willeke haar man. Riek was bij 
haar gebleven en wij zetten de fietstocht verder richting vliegbasis Soesterberg daar konden 
we breeduit fietsen op de vliegbasis. Bij het Wapen van Soesterberg heerlijk koffiegedron-
ken. Na het heerlijke bakje weer richting huis waar we daarna fijn door de bossen hebben 
gefietst en rond kwart over vier weer veilig thuis waren het was weer een mooie fiets tocht. 
Stien. 

Vrijdag 14 september Lange route, dagrit Cathy en ik zouden die dag de voorrijders zijn. 
Na eerst de route op zondag 9 september te hebben verkend gingen we op vrijdag 14 sep-
tember om 10 uur van start met 25 deelnemers. Via de Rietdijk naar de Beusichemseweg 
en direct erna de Tiendweg op en vervolgens via de brug over het Amsterdam – Rijnkanaal 
naar de Spoordijk en Korte Uitweg naar Schalkwijk. De Kaaidijk en het Elpad lonkten ons 
tegemoet. Uitkomend in Tull en ‘t Waal gingen via de Waalseweg over de Beatrixsluizen 
naar Nieuwegein (Vreeswijk). Zittend in het zonnetje koffiegedronken bij brasserie “Het 
Raadhuis”. Door het oude Vreeswijk naar de Lekboulevard en vervolgens de Lekdijk op naar 
Lopik. Wat een fantastisch uitzicht naar beide kanten. Links de uiterwaarden met de Lek 
waarop de weerschijn van de zon een geweldig gezicht was. Rechts de weilanden met luie-
rende koeien en schapen. Aangekomen in Lopik naar het Marktplein waar zittend op bankjes 
of “zachte” betonblokken ons broodje hebben verorberd. Na de welverdiende lunch over een 
geweldig fietspad naar Lopikerkapel. Dit fietspad is op zich al een bezienswaardigheid. Je 
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fiets achter de huizen langs en links en rechts heb je water. Aan de rechterzijde de weilan-
den en een enkele boerderij. In Lopikerkapel bij “de Rode Leeuw” een drankje genuttigd. 
Na onze dorst te hebben gelest via hetzelfde fietspad naar knooppunt 7 naar de Lekdijk. Via 
Vreeswijk en de Beatrixsluizen weer naar Tull en ‘t Waal en omdat we het niet konden laten 
opnieuw naar de Lekdijk. Van de Lekdijk afgegaan naar de Waalseweg en door Schalkwijk 
richting Houten. Na een korte omleiding via het Oude Dorp terug naar het clubhuis waar we 
na 61 km. om 16.15 uur arriveerden. De suggestie om deze route te rijden kwam van Cathy 
en heeft ook mij boven verwachting verrast. Het landelijke gebied ten westen van Nieuwe-
gein was voor mij onbekend en nodigt uit om dit verder te verkennen. Gezien de reacties na 
afloop is er volop genoten van de tocht. Bram

Zondag 16 september BBQ De sluitingsrit van de zondagsritten. Met z’n zestienen 
vertrokken we voor 25 km door de Binnenweg, Achterdijk, Koningslaan, Mereveldseweg, 
station Lunetten en op de Nieuwe Houtenseweg was onze tussenstop. Daarna vervolgde we 
onze weg, kortom via de Waijensedijk en na Down Under links, achter de Warmoes heen, 
rechts, links overgestoken over de Houtenseweg naar het 2e Veld. Dit is en bijzonder mooi 
pad met prachtige bloemen en planten enz. Zo kwamen we bij Fort De Batterijen voor onze 
koffiestop. Verder langs het Amsterdamrijnkanaal, linksaf gingen we onder de Schalkwijkse 
brug door rechts naar de Hoogdijk. Door de Tiendweg naar de Beusichems weg om de 
Vlondertuin heen, de gekleurde huizen met rondom water, terug naar ons clubhuisje. Daar 
arriveerde we op afgesproken tijd 12.30 uur voor de BBQ. Het was een fijn samen zijn met 
recreanten en tourleden. De salades waren verzorgd door de recreanten. De BBQ door de 
tourleden, was perfect en lekker. Gerry en Lidy

Vrijdag 21 september Korte route Op deze dag waren we met vijf personen aanwezig, 
om de korte recreanten rit te gaan fietsen. Toen we buiten stonden, begon het behoorlijk te 
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regenen. Wat te doen ... een potje kaarten of toch maar op weg gaan. Besloten werd een 
extra Korte route te nemen over Utrecht zuid naar het Wapen van Bunnik. Zover zijn we niet 
gekomen want het weer was erg dreigend en er stond veel wind. Bij Restaurant Vroeg zijn 
we gestopt voor een lekker kopje koffie en gezelligheid. Linksaf terug naar Houten gefietst. 
Het was ondanks het weer een fijne middag. Anneke Stam.

Lange route Wij vertrokken met 11 personen maar 1 haakte er af en bleven er 10 over. Met 
erg veel wind die ons langs het Amsterdam-Rijnkanaal wel eens een stukje opzij blies, dus 
dat was uitkijken. Wij gingen richting De Meern naar Castellum de Hoge Woerd gezellig wat 
drinken. De andere 20km fietsten wij door Nieuwegein en zo weer naar het clubhuis om 
samen nog wat te drinken. Lidy en Janny.

Zaterdag 22 september ride for de Hospice Ook deze keer fietsten we op zaterdag voor 
het goede doel even als vorig jaar ten bate van de Hospice. Het was minder druk dan vorig 
jaar. De bardienst werd wederom bemand door Andrea en een collega van de tourclub. 
De recreanten waren ook aanwezig voor de 20 en 40 km. De tourleden hadden weer een 
mooie route uitgezet! Naar Fort Hondswijk en daar stonden ze wederom klaar met koffie, 
krentenbollen en appels. Na de lunch gingen we, met 9 leden voor de 40 km, verder over 
de Lekdijk, door ’t Goy en Cothen. Bij de Ossenwaard/Caspergauw werden we verrast door 
een hevige bui. Het water stond daarna in onze schoenen. We zijn via de Beusichemseweg 
rechtstreeks teruggefietst naar ons clubhuis. Lidy.
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Vrijdag 28 september Korte route Met 17 deelnemers vertrok de korte groep. Joop en 
Anneke als voorrijders. Het weer was goed ondanks een sterke wind. Via de Binnenweg en 
Achterdijk reden we naar Rhijnauwen, langs de Kromme Rijn naar de Sportlaan in Bun-
nik waar we even een drinkpauze hielden. Verder over de Koelaan, Weteringlaan naar het 
Buurthuis de Koppeling in winkelcentrum
de Klomp. Hier werden we weer hartelijk ontvangen en had men een grote tafel voor ons 
klaarstaan. Na de koffie kwamen we buiten in een grote drukte terecht omdat de tegen-
overliggende moskee net uitging. Buurtbewoners wezen ons op een fietspad waardoor 
we de drukte konden ontwijken en veiliger konden fietsen. Omdat Joop alleen al naar de 
Hoofdweg was gefietst is een van ons naar hem toe gefietst om te zeggen dat we over het 
fietspad gingen. Joop zijn we hier kwijtgeraakt. De groep is via het fietspad gegaan en 
verder langs de Biltse Hoek, KNMI en de Uithof waar we nog even hebben gestopt om wat 
te drinken. Op naar Rhijnauwen en via het Houtense Bos naar het clubhuis. Daar stond 
Joop al te wachten zodat we toch met zijn allen hebben nagepraat onder het genot van een 
drankje. Groetjes Anneke.

Lange route We fietsen met 24 recreanten via de Molenzoom langs het theater, gemeente-
huis naar de Lobbendijk. Via de Oud Wulfseweg, Waijensedijk langs Down Under en vervol-
gens over de brug naar Nieuwegein. Onderaan de brug rechts en voorbij de begraafplaats 
links door de groenstrook, langs het kanaal waar we even de benen strekken en wat vocht 
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tot ons nemen. Vervolgens fietsen we de brug over en fietsen we door de Herenstraat langs 
het oude pand van de Persilfabriek. Aan het eind van de weg links de brug over en direct 
rechts i.v.m. wegwerkzaamheden met een kleine omweg verder met de route. Via Parkhout 
(een deel van de Oeverlandroute) door IJsselstein naar de Zuid IJsseldijk langs prachtige 
weilanden waar de koeien en schapen genoten van de rust en gras. Rechts de brug op naar 
de Jachthaven en restaurant Marnemoende. Even lekker genieten van het uitzicht en de 
koffie of thee. Via de Noord IJsseldijk wordt de rit voortgezet. Rechtsaf over een rustige lan-
delijke weg naar de Nedereindseplas en de skipiste waar enkele kinderen al aan het oefenen 
waren voor het winterseizoen. Aan het einde van de Nedereinseweg gaan we 2x rechtsaf en 
dan gaat er iets verkeerd we staan ineens bij City Plaza. Maar gelukkig vinden we de juiste 
weg naar het clubhuis terug. Al met al een fijne tocht en een gezellige nazit. Willeke en 
Cathy

Vrijdag 5 oktober Korte route We vertrokken met 14 deelnemers en een stralende zon 
voor de Korte route. Riet en Anneke reden voor, via de Schalkwijksebrug naar de Pothuizer-
weg in Schalkwijk. Door de Achterdijk en Waalseweg naar Haje voor de koffiestop. Omdat 
het zo lekker weer was konden we buiten op het terras zitten. De terugtocht hebben we 
over het Ellpad gefietst maar omdat meerderen het bruggetje in dit pad vrij steil vinden 
hebben we lopend de brug overgestoken zodat eenieder veilig aan de overkant kwam. We 
vervolgden de weg langs het kanaal, via de fietsbrug de Overeindseweg op langs het Kas-
teel Heemstede. Daar hebben we lekker in de Zon een drinkpauze gehouden. Hier en daar 
zag je de mooie herfstkleuren al in de bomen wat toch altijd weer een mooi gezicht is. Via 
de Houtense Wetering zijn we buitenom naar het clubhuis gefietst waar we na een rit van 
32 km gezamenlijk weer een drankje hebben genuttigd. Anneke.

Lange route Ik had mij aangemeld als voorfietser op 5 oktober voor onze 40 kilometer. 
Wat een fantastische dag, zonnetje, weinig wind en een temperatuur van ca. 20 graden. 
Ideaal om te fietsen. We vertrokken met 28 deelnemers van de Kruisboog richting Werk-
hoven via de Rietdijk en Oostromsdijkje. Na onder de Provincaleweg te zijn doorgegaan 
via Molenhoeflaan en Jachtrustlaan naar de eerste stop op de hoek van Jachtrustlaan en 
Broekweg. De weg vervolgend richting Sterkenburg en dan linksaf naar de Sterkenbur-
gerlaan. Daarna linksaf de Dwarsweg welke overgaat in de Gooyerwetering. Vervolgens 
rechtsaf de Akkerweg op. Inmiddels zijn we in Driebergen. Aan het eind van de Akkerweg 
moesten we Hoofdstraat oversteken. Vroeger stonden hier stoplichten maar nu is er een 
rotonde met fietsers voorrang. Ideaal. De Horstlaan op en aan het eind rechtsaf. Dan het 
fietspad op langs het Grote bos en middels een stukje vals plat iets omhoog. Na ca. 600 
meter linksaf en uitkomend bij de Traayweg. Rechtsaf naar Austerlitz en via het dorp naar 
het Beauforthuis alwaar ze de binnentuin voor ons hadden gereserveerd voor de koffie, thee 
of iets anders. Daarna richting Zeist en bij Oud London linksaf de bossen in. De Jagersingel 
overgestoken naar het Padvinderslaantje en aan het eind rechtsaf naar het fietspad langs 
Tussen de Dennen. Aangekomen bij de Laan van Beek en Rooyen linksaf en komende bij 
de Arnhemse Bovenweg weer een ideale rotonde met fietsers voorrang. Rechtdoor naar de 
Driebergseweg. Hier troffen we ons 1e stoplicht. Na te zijn overgestoken linksaf en vervol-
gens rechtsaf de Blikkenburgerlaan op. Aan het einde over de rotonde linksaf de Koelaan op 
naar Bunnik. Voor Bunnik rechtsaf naar de Tolhuislaan en na een stop 
aan de Kromme Rijn richting Rijnauwen. Komend op de Provincialeweg de 2e stoplichten 
waar we overstaken. De Achterdijk op en via de Marsdijk en het Fectiopad terug naar het 
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clubhuis, waar we om 16.45 uur arriveerden. Ik heb deze tocht met heel veel plezier uitge-
zet en fiets hem zelf een paar keer per jaar. Bram. 

Vrijdag 12 oktober Korte route Met 17 deelnemers gingen we van start met als voorrij-
ders Riet en Ria. Het weer was zomers en in clubkleding reden we door Castellum naar het 
Amsterdamrijnkanaal waar we heerlijk langs het water hebben gefietst. Daar kwamen we 
ook nog een ‘heel vrolijke man’ in een scootmobiel tegen die onze groep niet zo zag zitten. 
Wij echter, reden wel vrolijk verder via de Heemsteedseweg naar de Wayensedijk. De kof-
fiestop hebben we gehouden bij het Wapen van Bunnik, heerlijk op het terras. De terugtocht 
fietsten we door Bunnik naar Odijk en via de Burgweg en Binnenweg niet naar het clubhuis 
maar naar Tante Truus in Castellum waar we om 4 uur werden verwacht voor de jaarlijkse 
pannenkoekenmaaltijd De lange groep arriveerde even na ons en gezamenlijk hebben we 
van een heerlijke pannenkoek of maaltijdsalade genoten. De sfeer was geweldig en buiten 
op het terras was het heerlijk genieten. Na nog lang nazitten ging iedereen voldaan huis-
waarts. Met dank aan Marijke en Joost. Anneke.

Lange route Dagrit Met supermooi weer vertrokken we om 10 uur met 24 recreanten, 
vanaf het clubhuis. De route ging via ‘t Goy met een korte stop, naar Wijk bij Duurstede. 
Hier hadden we onze eerste echte stop voor koffie bij de Veldpoort, een favoriet plekje en 
in de zon. Langs de Lek fietsen we richting Amerongen. We hebben een beetje zijwind, 
maar het is prima te doen. Wat een rust en wat een prachtige omgeving. In Amerongen 
is er een lunchpauze bij de kerk, het is nog steeds super weer. Daarna vervolgen we onze 
tocht richting Leersum. We rijden even verkeerd en zouden zo het bos missen. Zonder 
mopperen rijden we gewoon een klein stukje terug om verder door het bos te fietsen. De 
herfstkleuren zijn prachtig, met de zon tussen de bomen. Het is een beetje klimmen, maar 
we hebben alle tijd. We gaan 2 keer door een beschermd gebied waarvoor we door hekken 
moeten. Gelukkig houdt Joost de hekjes voor ons open en wij kunnen verder. En dan een 
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heerlijke afdaling, zo dacht Vera er ook over. Ze rijdt ons met een vaartje voorbij. Maar 
halverwege gaat onze weg naar links, maar Vera heeft de gang erin. Roepen en fluiten heeft 
geen enkele zin. Gelukkig fiets Cathy met haar elektrische fiets haar achterna en komen ze 
samen weer terug. We konden er allemaal erg om lachen. We hebben onze route een stukje 
in moeten korten, waardoor iedereen een prachtige paddenstoel heeft gemist. Die krijgen 
jullie op de foto. Want we moeten op tijd bij tante Truus zijn voor de pannenkoeken, van-
daar. Helaas, we hebben er niet aan gedacht dat er altijd een 2de koffiestop wordt gezocht. 
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VLIERWEG 1 (OUDE DORP)  |  HOUTEN  |  030 - 637 27 16  |  WWW.BANIERHUIS.NL

Binnen 1 
werkdag klaar
Snelle fi etsreparaties. Voor 
10:00 gebracht,  zelfde dag klaar!

Gratis 
verzending
Nieuwe fi ets besteld? 
Eigen bezorgservice!

85 jaar 
ervaring
Fietsspecialisten sinds 1932. 
Dat spreekt boekdelen!

8 fi lialen in de
regio Utrecht
De grootste fi etsspecialist 
in de regio Utrecht!

De grootste fi etsspecialist van Midden-Nederland

KOM LANGS 

BIJ BANIERHUIS 

Kom bij Banierhuis voor:
 

 fietshouding

 racefiets volgens meetadvies

 
Onder genot van een heerlijk 
kopje GIO koffi  e 



38Wielertoerclub Houten ’80

Wij dachten alleen aan pannenkoeken. Geen nood, we stoppen regelmatig en drinken ons 
meegebrachte water. Via de Langbroekerwetering fietsen we heerlijk ontspannen naar Hou-
ten. Klokslag 4 uur komen we daaraan. [Foto 12-10-2018 3] De korte groep zit al lekker op 
het terras en wij schuiven aan. Wat een ontvangst met super lekkere pannenkoeken. Wat 
een mooie dag. Marijke en Joost.

Vrijdag 19 oktober Korte route Op deze prachtige najaarsdag met volop zon vertrok de 
Korte route met 15 deelnemers. Voorgereden werd door Riet en Anneke. We reden naar de 
Rietdijk en vervolgens over de Tiendweg door ‘t Goy de Tuurdijk op. We hebben nog even 
gekeken of de Watertoren open was, maar helaas deze was gesloten. Dan maar via de 
Ossenwaard naar het Oude Raadhuis in Cothen. Daar werden tafels en stoelen aangesleept 
waardoor we met z’n allen heerlijk buiten konden zitten. We genoten weer van de koffie/
thee met het gebruikelijke ijsje erbij. De terugweg reden we via de Bredeweg, Spiegelweg 
naar de Kanaalweg Noord langs het kanaal. Aan het einde van deze weg onder de Goyer-
brug door. Daar hebben we een stop gehouden. Op dit punt is een gedenksteen van de 
ramp die zich hier heeft voltrokken in mei 1943. Een Engelse bommenwerper werd hier door 
de Duitsers neergeschoten en belandde in het naastliggende weiland vlak naast de boerderij 
waar Fie Witjes werd geboren. Vijf jonge jongens in de leeftijd van 20 tot 28 jaar kwamen 
hierbij om het leven. We hebben hier allemaal even bij stilgestaan. Via de Beusichemseweg 
reden we door ‘t Goy naar het clubhuis. Met 28 km op de teller was dit een heel mooie rit. 
In het clubhuis hebben we nog zeker een uur nagepraat onder het genot van een drankje 
waarna iedereen huiswaarts keerde. Anneke.



39 De Fietsende Vlinder

Lange route Het is een mooie herfstdag, en het lijkt vandaag ook alsof de zon nog geen 
afscheid wil nemen van de mooie zomer die we gehad hebben, zo voelt het, de opkomst 
is ook grotesk (29). De route gaat naar Maartensdijk, via de Bilt, alvorens we in Berg en 
Bosch de koffie drinken in de kerk, ja, dat is het betere werk, we zijn er zeer welkom, en 
het is nu ook goed toeven op hun zonnig terras. Daarna via de Hoog Kampse Plas, Voor-
veldse Polder en Oud Wulven, stevenen we alweer op ons honk aan voor een gezellige 
afdronk. Alles zat mee, daar was eenieder het over eens, kortom, zeer aangenaam. Met 
veel dank aan onze organisatoren, Willeke, Cathy en Willy.
 

 
 

 

Vrijdag 9.00 – 18.00
Plein Oude Dorp
Dinsdag    9.00 - 18.00 
Donderdag      9.00 - 18.00 Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag      9.00 – 14.00

Vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag  9.00 – 14.00 

Houten Zuid
Woensdag   9.00 – 18.00 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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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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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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Recreanten winterritten
Recreanten Winter ritten 
 

nov	  2018	  

vr	  2	  nov	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  9	  nov	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

vr	  9	  nov	   14:00	   	  Winterbijeenkomst	   	    
vr	  16	  nov	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  23	  nov	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

vr	  30	  nov	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

dec	  2018	  

vr	  7	  dec	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

vr	  14	  dec	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  14	  dec	   14:00	   	  Kerstbijeenkomst	  met	  etentje	   	    
vr	  21	  dec	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

vr	  28	  dec	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

jan	  2019	  

vr	  4	  jan	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  11	  jan	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  18	  jan	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

vr	  25	  jan	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

feb	  2019	  

vr	  1	  feb	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  

vr	  8	  feb	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  15	  feb	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
vr	  22	  feb	   11:00	   	  winterrit	   met	  lunch	   35	  km	  
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Ron Verweij 
fi etsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fi ets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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November
17 Michael  Baken T
19 Wilbert van Schaik T
19 Hans van de Veen T
20 Bram  Bloemendal R
20 Stefan  Peelen T
20 Maria  Slootmaekers T
21 Marcel  Timmermans T
22 Marc  Nuijten T
22 Alex  Verhagen T
22 Ria  Wieman R
23 Nathalie  Moorman R
23 Farid van Booma T
23 Herman  Lage T
24 Ron  Verweij T

December
 2 Herman van Rooijen T
 4 Herman  Berlang T
 6 John  Schreurs T
 8 Michiel  Verbruggen T
 8 Wiebe  Stuivenwold T
 9 Carla  Muis-Siegert R
11 Leo  Wilkes T
13 Alie  Vernoy-Verweij R
15 Elise de Haan-Vermey R

15 Cor van Angelen T
16 Mieny  Bolland R
17 Joop  Muilerman T
23 Geertjan van der Lecq T
24 Tony  Tan T
25 Gerard van Mourik T
25 Jan Willem van Soest T
25 Frans  Gijsbers T
30 Vincent  Mocking T
30 Simon  Plomp T
31 Marijke  Kleine T
31 Elly  Kemper R
31 Frits  Hobelman T
31 Eric  Luttik T

Januari
 1 Paul  Veltkamp T
 1 Mike  Gattas T
 1 Niels ten Horn T
 2 Floor  Pater - Oskam R
 4 Ruud  Ackermans T
 4 Janny  Prins R
 4 Bas  Vermeulen T
 5 Wibo van Run T
 7 Cor  Huffels R
 7 Peter  Visser T

 7 Annemiek van de Rijt T
 8 Eric van Vliet T
 8 Pascal  Somer T
 8 Tea  Mensink T
10 Joop van Wijngaarden R
10 Bas  Verboom T
11 Peter van Barneveld T
11 Riet  Weenink R
12 Bert  Thiery T
17 Gera van Vliet R
17 Cathy van Putten R
18 Taroen  Pasman T
18 Kees  Keuzenkamp T
19 Riet  Smeding R
20 Edy  Verberk R
20 Vera  Kunne-Bakker R
21 Bryan  Bleij T
22 Chris  Jansen T
22 Gerda  Kats R
23 Wim van den Hoogen T
26 Jan van Veldhuizen T
27 Mark  Schriek T
30 Eiko  Schuurman T
30 Marcel  Veerkamp T
30 Karel de Graaf T

Verjaardagen

Nieuw
• Janny Gerritsen (recreant)
• Ria van Ramselaar (recreant)
• Gerda Kats (recreant)
• Annet Slijkhuis (toerlid)
• Ruud Ackermans (toerlid)
• Peter Salari (toerlid)
• Dick Dröge (recreant)
• Anneke van Zijl-Buschgens (recreant)
• Ivo Bijsterbosch (toerlid, per 1-1-2019)
Opgezegd
• Tonny van den Hengel (toerlid)
• Ardy Notenboom (toerlid)
• Theo Verstege (toerlid)
• Peter Kramer (toerlid)

• Thea Appelhof (recreant)
• Renée Musch (toerlid)
• Remco Elberts (toerlid)
• Linda van Rooijen (toerlid)
• John van Rijn (toerlid)
• Jan Goes (recreant)
• Wil Roos (recreant)
• Jetty Vledder (recreant)
• Lina Weygerse (recreant)
• Bernadette Kok-van Hinsbergen (toerlid)
• Niels Hund (toerlid)
• Henk Kara (recreant)
• Bart van der Vegte (toerlid)
• Rudy Singh (toerlid)
• Sandy Mensing (toerlid)

Ledenmutaties
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