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Van de voorzitter
De donkere wintermaanden liggen achter ons en de zonsondergang verschuift langzaam 
richting avonduren. Het kwik heeft eind februari de 18 graden aangetikt en de eerste voor-
jaarsklassiekers zijn al verreden. Hoog tijd om ons op te maken voor een nieuw fietssei-
zoen. De generale repetitie hiervoor, vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 27 februari jl. Naast een overzicht van alle activiteiten uit het afgelopen jaar en 
een kloppende boekhouding, kregen de circa vijftig aanwezige leden een doorkijkje naar 
wat ons komend seizoen te wachten staat.

En dat liegt er niet om. De handschoen met de oproep aan leden om ritten te organiseren is 
méér dan opgepakt. Er is inmiddels keuze uit een breed assortiment van wieleractiviteiten 
zoals een midweek in mei voor recreanten naar Oosterhout, het clubweekend in juni naar 
de Eifel, standplaats Albertville in augustus en de Teutotocht in september naar Deurne. 
En dat alles naast de reguliere touragenda die bijna dagelijks mogelijkheden biedt om te 
fietsen.

Hulde aan de toercommissie én aan de leden die zich inzetten om dit programma voor te 
bereiden en mogelijk te maken.

Eén evenement breng ik graag op deze plaats nog even onder jullie aandacht. In de week 
van 17 tot en met 23 juni wordt in Houten een Fietsfeestweek georganiseerd met aandacht 
voor alles wat Houten als Fietsstad 2018 bijzonder maakt. De gemeente Houten heeft onze 
WTC gevraagd om te helpen bij de organisatie: een toertocht voor Houtenaren op woens-
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dagavond 19 juni en het uitzetten en bemensen van het Houtense deel van het parcours 
van de Ronde van Utrecht op zondag 23 juni. Een mooie gelegenheid om vele Houtenaren 
kennis te laten maken met fietsen, mogelijk resulterend in nieuwe leden voor onze club. 
Alle reden dus om hier samen de schouders onder te zetten. Noteer de data dus vast in de 
agenda en help mee!

Ik wens iedereen een zonnig wielerseizoen met veel veilige fietskilometers!

Eric van Vliet

Van de toercommissie
De dagen worden langer en ook de veranderingen in de natuur geven het aan: de lente 
komt eraan en daarmee ook een nieuw fietsseizoen! In de winter zijn veel leden actief 
geweest op mountainbike, racefiets, gravelbike, strandfiets, spinfiets of hardlopend. Zo 
maakten tien (gelegenheids)strandfietsers op 24 februari alvast een lenterit op het zonnige 
strand rond Castricum. Afwisselend stoempend door het zachte zand, slalommend tussen 
de wandelaars en zoevend over de harde rustige stukken genoten zij met volle teugen van 
onze prachtige Noordzeekust.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 27 februari heeft de toercommissie haar acti-
viteitenplan voor het komende seizoen gepresenteerd. Voor een leuke fietszomer is het 
wellicht handig om deze planning bij de hand te hebben. Het volledige en definitieve pro-
gramma wordt op de website gepubliceerd en bijgehouden:

De “eigen” ritten (met vaste toerleider): 
• De zondagochtend-, dinsdagavond- en donderdagavondritten met vaste toerleiders 

blijven in tact.
• Er komen 3 “Verlengde Zondagritten”. Op 5 mei, 2 juni en 7 juli. De A-rijders rijden op 

deze dagen ook verlengde ritten.
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• De A-groep rijdt net als vorig seizoen zonder vaste toerleiders. Routes en toerleiding in 
onderling overleg. De starttijd op zondag is 08:30 uur en er is geen koffiestop

• Boerenkoolrit (sluitingsrit winterseizoen) op zondag 17 maart om 09:30 uur.
•  Openingsrit op zondag 24 maart om 09:00 uur.
• Start zomertrainingen: vanaf dinsdag 2 april om 19:00 uur.
• Jan Mocking Gouwe Ouwe tocht op zondag 14 april.
• Retrorit Hemelvaartsdag op donderdag 30 mei.
• Eifelweekend; 14-16 juni (olv Herman, Jeroen en Frank).
• Standplaats Albertville; 17-24 augustus (olv Hennie, Roy, Hanneke en Ton). 
• Laatste trainingsrit op donderdag 5 september.
• Teutoweekend naar Deurne op 6-8 september (olv Hanneke, Rina, Harrie en Joost).
•  Barbecuerit (sluiting zomerseizoen); zondag 15 september.
• Toertocht Kromme Rijnstreek “NTFU klassieker” op zaterdag 21 september.

De “eigen” ritten (zonder vaste toerleider)
Ritten zonder vaste toerleider zijn altijd onder voorbehoud. Om teleurstellingen te voor-
komen wordt communicatie vooraf via het forum aangeraden. Zoals bij de koffieritten op 
woensdag waar dit goed functioneert. 
• De koffieritten B/C op woensdag om 09:30 uur zonder vaste toerleider. Afspraken via 

forum.
• Zaterdagfietsen C om 09:30 uur zonder vaste toerleider. Afspraken via forum. De opzet 

is vergelijkbaar met de koffieritten en er zal C-tempo worden gereden.

Ritten “buiten de deur”
• Net als vorig jaar geen vast lijstje.
• Het initiatief voor een rit elders ligt bij de leden zelf.
• Dus heb je een leuke rit en enkele geïnteresseerden zet het dan op het forum.
• De toercommissie maakt dan een inschrijflijst en zet je rit in de toeragenda.

Verslag toerleidersavond
Woensdagavond 13 maart kwamen de toercommissie en de toerleiders weer bijeen voor de 
jaarlijkse toerleidersavond. Hier bespraken we alles wat relevant is om er weer een mooi, 
gezellig, sportief en zo veilig mogelijk seizoen voor WTC Houten ‘80 van te maken. 
Ook werden er een tweetal voorstellen besproken die door toerleiders zijn ingebracht. Die 
werden positief beoordeeld en de toercommissie kwam daarom tot de volgende conclusies.
D groep
Er lijkt ruimte te zijn voor een D-groep. Door een combinatie van factoren (bijvoorbeeld 
groei van de club, vergrijzing) is het C-contingent dermate groot geworden dat er verdere 
diversificatie van de groepsindeling mogelijk is. En ons uitgangspunt is, dat naarmate de 
groepsindeling (lees: snelheid, afstand) beter aansluit bij de deelnemers, het fietsplezier en 
de veiligheid wordt geoptimaliseerd. 
Met ingang van dit zomerseizoen wordt er daarom een D-groep geagendeerd op de dinsdag, 
donderdag en zondag. Het tempo zal ca. 2 km/u onder de C-snelheden liggen. Er wordt 
vooralsnog geen toerleider ingeroosterd, we kijken of een en ander ad-hoc kan worden 
geformeerd. Een vooraf gepubliceerde route door de C-toerleider kan de ad-hoc toerleider D 
daarbij wel helpen. In de startopstelling zal de D zich achterin het C-vak formeren.
Gedurende het seizoen zullen we evalueren hoe een en ander verloopt.
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Trainingselementen inbouwen in de trainingsritten.
De ritten op dinsdag en donderdag heten trainingsritten. Dat gaf aanleiding voor een vraag 
of er dan niet af en toe specifieke trainingselementen kunnen worden ingebouwd in deze 
ritten. In het verleden hebben enkele toerleiders dit wel eens gedaan, bijvoorbeeld een 
klimtraining of een stuurtraining. Maar ook is er wel eens een (koppel)tijdritje georgani-
seerd. De toercommissie moedigt toerleiders die hier wel wat mee kunnen aan vooral zoiets 
te doen. Al is het maar één of twee keer per seizoen. Het kan nog meer sjeu aan ons pro-
gramma geven. Wel belangrijk is dat zo’n speciale trainingsavond vooraf op het forum wordt 
aangekondigd opdat niemand de boot mist of wordt verrast.

De Afspraken toerleiders 2019 zijn gepubliceerd op de website. Het is belangrijk dat ieder-
een deze afspraken leest omdat van àlle toerleden wordt verwacht dat zij zich conform deze 
afspraken gedragen.
Wij wensen iedereen een fijn en sportief voorjaar met veel mooie clubritten!

Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Gran Canaria: zon als overwinteringsstrategie
Aan het begin van het jaar zocht een klein groepje WTC-ers de zon op het “eiland van de 
eeuwige lente”, zoals coach en leiderschapstrainer Dirk het noemt. Dirk legt verbanden 
tussen wat je leert op de fiets en wat je toepast in het werken met teams in bedrijven en 
organisaties, en zo’n tweeëneenhalf jaar geleden was ik in dat kader voor het eerst op het 
eiland: een rond stuk vulkanisch gesteente met het hoogste punt in het midden. Clubgenote 
Christy komt er al jaren, de meest recente samen met Paul. En ook Cathy wilde een weekje 
naar de zon – helaas paste haar vakantie niet in dezelfde week als die van mij dus hebben 
we elkaar alleen eventjes gedag gezegd – maar wel allemaal even hard van de zon genoten. 

Landen op Las Palmas, aankomen 
in Playa del Inglés, Maspalomas (de 
zuidpunt van het eiland), acclimatise-
ren: ’s avonds wat fris, maar overdag 
steeds zo’n 24°C aan de kust en rond 
de 19°C hogerop: korte broek, korte 
mouwen, een jasje mee voor de 
afdalingen. ‘s Morgens haal ik ‘mijn’ 
fiets op bij Free Motion, die het halve 
eiland voorzien van fietsen, van aero-
bikes (niet fijn in de afdaling, heeft 
Christy getest!) tot e-MTB’s. Vooraf 
reserveren, ter plekke betalen en 
afstellen: stuur 1 cm omlaag, zadel 
nog 3 mm, klaar om te gaan! Nu 
heb ik van alle kanten gehoord dat 
het verstandig is om een eerste dag 
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rustig aan te doen (maar als ik dat niet vorige zomer in Oostenrijk ook aan den lijve had 
ondervonden had ik er misschien alsnog niet naar geluisterd…), dus ik rijd het ‘klassieke’ 
inrijrondje door het Soria-dal naar Ayagaures, ergens een steil zijweggetje in knallen, nog 
wat flierefluiten langs de kust, en met 55km op de teller weer naar huis. Het landschap is 
vertrouwd nu: de roodachtige rots, pluimgras dat langs je blote benen strijkt, cactussen en 
aloë vera met karakteristieke bloeistengels. Verder landinwaarts citrusplantages en eucalyp-
tussen en uitbundig bloeiende bougainville. 

De volgende dag doe ik een bij-
praatritje met Dirk, die hier het 
halve jaar woont en zo langzamer-
hand alle weggetjes kent (dus ook 
die kleine onbekende waar ik dan 
zonder het in de gaten te hebben 
een QOMmetje haal ;-))). Na een 
stuk langs de kust – een brede 
saaie autoweg waar altijd wind 
staat – duiken we de dorpjes in en 
dan verder omhoog. Dan begint 
het tegenkomen van de profs: 
zowel Marianne Vos als Annemiek 
van Vleuten en haar nieuwe ploeg-
maatje Moniek Tenniglo trainen 
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deze week op het eiland en we zul-
len hen nog regelmatig tegenkomen. 
Dat is indrukwekkend, en ook weer 
niet: zij fietsen hier ook gewoon 
rond, net als wij – en tijdens het in- 
en uitfietsen niet eens per se harder. 
Leuk is het in elk geval wel.

Op dag 3 is het tijd voor de eerste 
grotere ronde: een stukje met de 
boot om een ingevallen stuk kust-
weg te omzeilen, en dan omhoog, 
omhoog, omhoog: de prachtige 
Tauropas over, slingerend door het 
dennennaaldenbos en verder richting het centrum van het eiland. Christy en fietsvriend Urs 
uit Zwitserland hebben bedacht om door te rijden naar de top en ik ga mee. Het is stralend 
helder en het uitzicht op Las Palmas in het noordoosten en La Teide, de vulkaantop van 
buureiland Tenerife in het noordwesten, is adembenemend. Als bonus nemen we de soepel 
lopende afdaling over Santa Lucía. Het goede asfalt, waar Gran Canaria om bekend stond, is 
op sommige plekken behoorlijk afgebrokkeld, maar hier is het heerlijk naar beneden suizen.

De dag erna zou ik rustig aan moeten doen. Ik klim heel kalm het stadje uit, noord, naar 
Fataga, San Bartolomé. Iedereen mag mij inhalen vandaag. Gelukkig zijn degenen die 
dat doen vooral profs en afgetrainde 30-ers en 40-ers (waaronder een gebruinde dame 
met “fisioterapia” op haar shirt), dus veel heeft mij ego er niet onder te lijden. De benen 
voelen goed en ik rijd door naar de volgende kruising, bij Ayacata; nog maar eens op de 
kaart kijken, volgens mij kan ik hier een mooi lusje maken. Een klein stukje omhoog nog, 
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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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over de pas… dan opent zich het zicht op een heel ander dal, vol van het zachte roze van 
de bloeiende amandelbomen, en het blauw van nieuwe verten. Voorbij Tejeda, stad van 
de amandellekkernijen, gaat de weg weer omhoog en komt de fysiotherapeute me weer 
voorbij. Ze heet Ivana, komt uit de Dolomieten, en woont hier. We rijden samen verder, 
omlaag, omlaag – tot ik schrik van een auto die de bocht om komt en hard in mijn remmen 
knijp. Maar dat zijn schijfremmen… Mijn ellebogen liggen open, mijn onderbeen heeft een 
bult, het zadel een schaaf en mijn beide knieën ook. Verder lijkt alles nog heel en we dalen 
verder af. Overleggen over de route in een mix van Engels en Spaans: we kunnen helemaal 
afdalen naar La Aldea de San Nicolás, bij de westkust; dan is het nog een heel eind (en nog 
een pas over) terug naar huis. 
Ik leg mijn route-idee voor. 
“El Carrizal?” vraagt Ivana 
“25%...” Toch is het de snelste 
weg terug, dus we gaan het 
gewoon maar doen. Dit blijkt 
de fameuze “Valley of the 
Tears” te zijn: 12km met een 
stijgingspercentage van 11,1% 
gemiddeld. Ongeveer 1km is 
afdaling; de rest schommelt 
tussen de 9-25%. Ik ben blij 
dat ik de Mortirolo al eens 
opgereden ben: ik ben niet 
bang voor een steile berghel-
ling. Gewoon rustig blijven 
trappen. Het was tenslotte een 
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rustdag, oorspronkelijk… We komen boven (natuurlijk komen we boven), en ik ben blij dat 
Ivana bij me is tijdens de afdaling terug naar de kust. De schrik zit er nog wel een beetje 
in…

Terug in het hotel ontsmet ik mijn ellebogen; die prikken verschrikkelijk en ik doe de hele 
nacht geen oog dicht. En de volgende dag zou ik met Dirk naar de top rijden… en tot over-
maat van ramp zou de directeur van de judobond – tevens voorzitter van wielervereniging 
Eemland – ook mee gaan. Ik voel 
me uitgeput en moet tijdens de 
eerste klim de gedachte accepteren 
dat deze rit voor mij wel eens na de 
tweede klim en een koffiepauze zou 
kunnen eindigen met een afdaling 
naar huis en een middag op het 
strand. We ontmoeten Moniek weer, 
die bemoedigende dingen zegt; en 
op de derde klim draaien mijn benen 
weer vanzelf – niet snel, maar 
gestaag – en laat ik de directeur 
zelfs achter me. Ik besef me dat ik 
meer kan dan ik ’s morgens dacht 
en weet dat ik door wil. Via een 
mooie (en minder steile) omweg 
naar boven. We slepen die directeur 
er ook wel doorheen. Het uitzicht is 
nog steeds prachtig…
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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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De volgende dag – alleen en rustig aan – begint ook het vertrouwen in de afdaling lang-
zaam terug te keren, en op de dag van vertrek, een mooie tocht met Christy, Urs, en Dirk, 
kan ik weer genieten van het zwieren door de bochten van de berg af. Het eiland lijkt lief-
lijk, maar rotsen zijn hard; leren en genieten gaan nog steeds goed samen. 

Ik ga zeker nog eens terug. Christy gaat ook zeker terug. Ivana heeft een B&B boven haar 
fysiotherapiecentrum (fisiograncanaria.com) dat de moeite waard lijkt. Misschien heb je zin 
om je een van de komende winters aan te sluiten…
fietsgroet, Cinta
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Standplaats: discrepantie tussen theorie  
en praktijk 

Het is altijd, dus ook bij het wielrennen, zaak om er voor te zorgen dat er geen discrepantie 
ontstaat tussen theorie en praktijk.

Zoals ik in eerdere bijdrage al heb gememoreerd wordt in de fietsbladen de nodige infor-
matie gegeven over fietstrainingen met hartslag, coretrainingen, techniek, kleding, kortom 
alles wat je maar kan verzinnen om beter en sneller te kunnen gaan fietsen.

Afgezien van op zondag naar de spinningkansel van Roy te gaan waar die theorie in praktijk 
wordt gebracht is het vaak ook zinvol om eens in een wat warmer oord te gaan trainen. Ik 
weet dat er al clubleden zijn afgereisd naar Mallorca en Lanzerotte om te trainen en ik ben 
zelf, samen met Barrie, een paar dagen in Girona op het Spaanse vasteland geweest om 
daar de nodige trainingsarbeid te verrichten. De profs komen hier al een jaar of 15 en de 
ex-renner Steven de Jongh heeft in Girona een buitenverblijf en kwam recent nog in het 
nieuws toen hij tijdens een fietstocht in een ravijn terecht, maar dank zij zijn Strava gege-
vens kon hij snel worden opgespoord. Ook David Millar en Christian Meier zijn neergestre-
ken in Girona en de laatste heeft er een koffiebar en de luxe fietsenwinkel “Service Course”. 

Girona is een prachtige stad met een mooi historisch, middeleeuws en romeins centrum, 
ongeveer 80 km van Barcelona.
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Girona is een goede uitvalsbasis om te trainen, 
er is weinig verkeer, prima trainingswegen en 
het is er heerlijk weer, zelfs in de winter. Er 
worden in Girona steeds meer trainingsmo-
gelijkheden aangeboden, maar ik ging zoals 
gebruikelijk, voor de derde keer, weer naar 
Leon die mij in drie dagen toch ruim 300 km 
liet fietsen met ruim 3.000 hoogtemeters.

Het is om die reden dat we veel kort klimwerk 
hebben gedaan, onder meer bij de kust. De 
lange en steile Rocacorba-klim was zo vroeg 
in het seizoen nog geen optie maar de klim 
naar El Angels, onderdeel van de Hincapie 
Loop stond wel op het programma. El Angels 
is een klim die meteen vanuit Girona begint en 
over 10 km naar de top op 414 meter door het 
bos meandert. Een rustige beginklim met een 
prachtig uitzicht als beloning.
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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 29-04-15   16:20
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De tweede dag was afzien in een rit van 120 km met 1600 hoogtemeters en op 
zaterdag was het uitfietsen in ongeveer 70 km en 700 hoogtemeters.

En dit allemaal ter voorbereiding op het eerste doel van het jaar, namelijk de Gran 
Fundo Strade Bianchi 2019, die wij: Geurt, René, Peter de L, Ronald, Jeroen en 
Freek gaan rijden.

De GFSB wordt op zondag 10 maart gereden met een aankomst op het prachtige 
plein van Siena, de Piazza del Campo, dat wordt beschouwd als een van Europa’s 
mooiste middeleeuwse pleinen. Voorafgaand een de GFSB zullen we op donderdag 
en vrijdag verkenningsrondjes rijden in de omgeving en op zaterdag kun je nog wat 
rijden of rustdag houden en de start van de profs meemaken, expo bezoeken, start-
bewijzen ophalen, finish kijken op Il Campo of je gewoon zenuwachtig maken voor 
de dag van morgen. 

In de voorbereiding is door iedereen voldoende 
getraind. Ik heb wel de nodige kilometers gemaakt, 
maar afgezien van Girona heb ik nog weinig klimkilo-
meters gedaan. En er zitten in de GFSB genoeg hoogte-
meters, namelijk 2100 in de afstand van 140 km, dit is 
ook de afstand die de prof-dames rijden.

Als je dat veel lijkt kun je nog altijd besluiten om de 
medio fundo te doen; een kleine 100 km met 1000 
hoogtemeters. 

Daniel Bentveld heeft in het programma er alles aan 
gedaan om 5 prachtige dagen te beleven met de Gran Fundo Strade Bianchi als 
episch hoogtepunt. 

Het programma ziet er als volgt uit. Op donderdag vertrek met de KLM City Hopper 
naar Florence. Na aankomst transfer 
naar Garden Hotel Siena. Om 15.00 
uur rondje fietsen van circa 50 km. 
De fietsen zijn dan al aanwezig 
want die zijn via de weg getranspor-
teerd. Daarna is het kennismaken 
met het team en toelichting op het 
programma. Het team bestaat uit 
Daniel Bentveld (algemeen), John 
Hickox (mechanicien), Tineke Spruit 
(verzorging & bezemwagen) en 
Edwin Haan (foto, verslag en rou-
tes). Je ziet aan alles is gedacht.

Op vrijdag wordt er in 2 groepen 
een rondje gefietst van circa 90 km 
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om alvast wat aan het terrein te wennen en de eerste schreden e zetten op de vermaarde 
Toscaanse strade bianchi.
Ik denk dat ik na die 90 km wel kan besluiten welke afstand ik ga rijden, de medio fundo of 
de gran fundo.

Zaterdag is zoals gebruikelijk de dag om, voor degene die dit wil, nog de laatste trainings-
kilometers te maken. Ik denk dat het voor mij vooral een dag van rust zal worden met een 
uitstapje naar de Expo voor het ophalen van het startbewijs en het daarna in orde maken 
van de fiets. 

Het eerste Italiaanse stof of de eerste modder zal wel moeten worden verwijderd en ook 
stuurplaatje, transponder en dergelijke zal moeten worden gemonteerd.
Verder moet natuurljk een goede keuze worden gemaakt in de kleding die je de volgende 
dag aantrekt. Iedereen kent nog wel de wet van Dalhuijsen: “als je het de eerste 10 
minuten niet te koud hebt, dan ben je te warm aangekleed”. Tenslotte zal ik nog even mijn 
gedachten moeten laten gaan over de eventuele discrepantie tussen theorie en praktijk.

Je ziet dat er op die dag dus het nodige moet worden gedaan. Daarnaast is het de dag dat 
de profs hun wedstrijd rijden met finish op het Piazza del Campo. Het zal wel een spectacu-
laire beleving worden, laat dat maar aan de Italianen over.
En de dag daarop zijn wij aan de beurt! Het startschot van de Gran Fundo Strade Bianchi 
2019 wordt gegeven om 8.30 uur. Om 19.00 uur is er een Finischer party & diner in Siena.
Wat er op de dag zelf staat de gebeuren ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen, 
maar ik heb er ontzettend veel zin in, en ik denk dat ik dit namens allen die mee gaan kan 
zeggen.
Over het verloop van ons Strade Bianchi avontuur verderop meer!

Fiets en train veilig.
Joost van der Poel
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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 
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In memoriam
Helaas hebben wij maandag 21 januari 2019 het droevige 
bericht ontvangen dat Gerda Tersteeg plotseling is overleden op 
81-jarige leeftijd.

Gerda was sinds 8 april 2005 lid van de Recreanten. Ze fietste 
vele jaren de lange routes mee. De afgelopen paar jaar werden 
het de korte routes. Alle leden van de fietsclub zullen haar erg 
missen.

Wij zullen Gerda herinneren als een fijne, gezellige en sportieve 
vrouw en wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij 
de verwerking van dit verlies.
Afd. Recreanten.

Overzicht bestuurscommissie recreanten 2019
Nelleke Wallenburg heeft het bestuur verlaten en daardoor ook de commissie.
Gerry Bijsterbosch heeft haar plaats ingenomen.
De commissie ziet er nu zo uit:
Marijke Oosterbaan (Voorzitter), Gerry Bijsterbosch (medebestuurslid)
Elise de Haan, Leny Korving, Lidy Middelweerd, Ria Wieman

Recreantenverslagen vanaf 4 januari 2019
Vrijdag 4 januari De eerste winterrit op in het nieuwe jaar is met 13 fietsers van start 
gegaan.  Na iedereen even gelukkig Nieuwjaar te hebben gewenst (Joost wou natuurlijk 
gekust worden) vertrokken we. Er was een frisse wind maar redelijk weer. We gingen rich-
ting ’t Rond langs recreatieplas Laagraven richting Nieuwegein waar we even stopten voor 
een korte pauze. Daarna langs de Hollandse IJssel naar IJsselstein waar we ons lunchadres 
hadden gereserveerd. Heerlijk geluncht en daarna weer verder gefietst via Lopikerkapel 
naar Nieuwegein. Via Tull en ’t Waal, verdronken bos (even een korte stop) weer naar Hou-
ten. Na ca. 40 km. kwamen we weer in het clubhuis. Daar natuurlijk even een afzakkertje 
of kopje thee genomen. Het was een mooie rit volgens de mee fietsers. Marijke en Gerry.

Vrijdag 11 januari In verband met een gezellige spelletjes middag in het clubhuis was 
de vertrektijd om 10.00 uur. Helaas i.v.m. regen zijn we pas om 10.40 uur vertrokken met 
9 recreanten. Van tevoren was afgesproken dat we in Down Under in Nieuwegein gingen 
lunchen. We fietsen via Odijk, station Driebergen-Zeist naar Austerlitz. Het was duide-
lijk dat we niet om 12.00 uur op ons lunchadres waren. Dit verzet naar 13.00 uur. Via de 
grensweg richting Zeist, de Arnhemsebovenweg en Driebergseweg overgestoken (drukke 
verkeerswegen) naar de Bunsinglaan, Tiendlaan, de Koelaan richting Bunnik. Vanuit hier 
richting Lunetten. Bij de bibliotheek Lunetten linksaf langs de kinderboerderij. We nemen de 
brug over de autoweg (A12) en zien ons lunchadres in de verte. Het is dan 13.00 uur. We 
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vertrekken daar om 14.00 uur. Nu 
de kortste route naar het clubhuis, 
waar we 14.30 aankwamen. Bij aan-
komst zagen we weinig fietsenHet 
was ondanks al het asfalt een mooie 
fietstocht. N.B. Er is bewust gekozen 
voor verharde paden in verband met 
eventuele gladheid van de bospaden. 
Groeten Leny en Riek. 
In het clubhuis was het gezellig 
druk, we waren zeker met 50 recre-
anten en er werden verschillende 
spellen gespeeld. Rond vijf uur was 
iedereen weer vertrokken.

Vrijdag 18 januari
Wij vertrokken met 11 personen 
naar Doorn. Maar het was soms 
zo spiegelglad 1 persoon viel (zere 
duim aan overgehouden). Toen 
besloot 1 persoon naar huis te gaan. 
Bij Werkhoven gingen wij om op het 
fietspad langs de provinciale weg te 

fietsen. Dat ging aardig behalve op de stukken 
die in de schaduw lagen daar kon het echt glad 
zijn. Maar gelukkig kwamen wij verder heelhuids 
bij de Notabele, daar lekker geluncht. Op de 
terugweg waren de wegen goed te fietsen. Met 
35km weer terug in het clubhuis waar wij altijd 
nog even wat drinken. Janny.

Vrijdag 25 januari
Vandaag is er niet gefietst. Het was koud, 
sneeuw en regen voorspelt. 

Vrijdag 1 februari
Ook deze vrijdag is er niet gefietst i.v.m. sneeuw 
en gladheid. 

Vrijdag 8 februari
Onze planning was dat we om 10.00 uur gingen 
vertrekken (vanwege de geplande vergadering 
om 14.00 uur) maar ook vandaag is er geen 
route gefietst door de recreanten. Lange tijd 
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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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bleef het regenen, het was druilerig weer 
en er stond veel wind.

De vergadering werd om 14.00 uur geo-
pend door Marijke.

• Mededelingen
• Jaaragenda
• Start nieuwe seizoen op 1 maart
• Voorfietsers
• Eerdere start op proef om 11 uur , de 

4e vrijdag van de maand en dan 50 
km fietsen.

• Indeling huisjes
• Alles wat nog ter tafel komt.
• Rondvraag

Na de vergadering was er een gezellige 
bingo met een hapje en een drankje. 

Vrijdag 15 februari
De dag startte met een heerlijk zonnetje 
het zou maar liefst 13 graden worden en nagenoeg geen wind. De opkomst was dan ook 
groot met 20 fietsvriendinnen en -vrienden. We fietsen om elf uur richting ‘t Goy over de 

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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Ron Verweij 
fi etsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fi ets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14



32Wielertoerclub Houten ’80

Beusichemseweg, de Lekdijk, naar Tull 
en ‘t Waal onderweg genietend van de 
mooie natuur. Na 23 kilometer aange-
komen bij Hajé voor een overheerlijke 
lunch. 
De sfeer was heel gezellig, lekker bij-
gepraat en de lunch was overheerlijk. 
Na een klein uurtje weer op de fiets 
richting Nieuwegein door kleine weg-
getjes gefietst om daarna weer richting 
Houten te gaan. Het was een prachtige 
tocht en eenieder heeft ervan genoten. 
We hopen dat er nog veel van dit soort 
gezellige mooie tochten zullen volgen. 
Lieve groetjes Mieny Bolland.

Vrijdag 22 februari
Vandaag de laatste winterrit met lunch, 
met 15 personen via het Imkerspark 
naar de fietsbrug, langs het kanaal door 
het park van Nieuwegein, de Nedereind-
seplas naar Restaurant de Middenhof. 
Na een heerlijke lunch terug naar ons 
clubhuis, waar wij na 35 km nog lekker 
met elkaar wat dronken. Janny.
 

Teutotocht 2019 naar Deurne
Medio januari 2019 heeft de Teutocommissie een mail uitgestuurd over de op handen zijnde 
Teutotocht. Voor degenen die het is ontgaan melden wij hier in het kort nog een keer wat 
de plannen zijn.

In het weekend van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september 2019 gaan wij naar Deurne in 
de Peel.
Zoals ieder jaar vertrekken wij op vrijdag met de racefiets vanaf het clubhuis en komen op 
zondag op de racefiets weer terug. We zullen rijden in een B- en een C-groep.
De bestemming ligt op circa 95 km. van Houten en dit biedt mogelijkheden om via een 
mooie lus naar Deurne en terug te fietsen.

Wij verblijven 2 nachten in het recent gerenoveerde kloosterhotel Willibrordhaeghe in 
Deurne.
Het is een 4* hotel met een prachtige binnentuin en een gigantisch park.
Klik voor nadere informatie op: www.fletcherkloosterhotel.nl 
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Heb jij ook zin om mee te gaan? Kijk dan onder bijgaande link en meld je aan. 
Inschrijven kan tot 1 mei en er is plaats voor 30 personen.
https://www.wtchouten.nl/het-forum/meerdaagse-clubritten/2028-teuto-weekend-2019

De Teutocommissie: Hanneke, Joost, Harrie en Rina

Standplaats siena / Gran Fundo 
Strade Bianche 2019

Een kleine delegatie van WTC Houten was in het weekend van 11 maart jl. neergestreken in 
Hotel Garden in Siena om deel te nemen aan de Gran Fundo Strade Bianche 2019 met finish 
op het beroemde plein Il Campo. Aanwezig waren Geurt, Ronald, Peter, Freek en Bouvien, 
René, Jeroen en ik.

Het Piazza Del Campo is een schelpvormig plein dat geacht wordt een van de mooiste mid-
deleeuwse pleinen van Europa te zijn. Dit plein is in deze dagen een belangrijke plek voor 
ons, niet in de laatste plaats omdat op zaterdag hier ook de profs finishten.

Om met dit laatste te beginnen: wij waren getuige van een prachtige zege van Annemiek 
van Vleuten en een prachtige heroïsche strijd die Wout van Aert leverde. De spanning op 
het plein, waar de zon uitbundig scheen, was duidelijk merkbaar toen het publiek uit zijn 
dak ging en de profs luidruchtig aanmoedigde. Het was prachtig en indrukwekkend om dit 
mee te maken zeker met deze mooie Nederlandse overwinning.
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De dag daarop waren wij aan de beurt. Gelukkig was de start niet zo ontzettend vroeg dus 
we konden rustig aan doen met uit te kiezen wat voor kleding je aan zou trekken in verband 
met het weer. Omdat Geurt deze reis vergeten was om zijn fietsshirts mee te nemen moest 
hij een shirt lenen van Jeroen om die dag in te fietsen.  Maar dat ging allemaal verder goed 
en aan de start zat de sfeer er al meteen goed in door de speaker die, op zijn Italiaans, alle 
nationaliteiten verwelkomde …Olandese,…Taiwanese…enz. De operamuziek die uit de spea-
kers schalde zorgde voor een dramatisch gevoel op deze iconische plek.

Nadat het startschot had geklonken ging het er op en werd er keihard gereden. De snelste 
uit onze groep had een gemiddelde van 31,5 km/uur en de WTC-ers hadden een gemid-
delde snelheid van tussen de 24 en de 26 km per uur en ik was met een gemiddelde snel-
heid van 20 km/uur ook niet ontevreden.

Want, laten we wel zijn, het was een prachtig parcours door Toscane met de beroemde 
witte gravelwegen, de Strade Bianche. En ik maar denken dat Toscane vlak is, maar niets is 
minder waar. Het zijn weliswaar geen lange klimmen, want daarvoor moet je elders in Italië 
zijn, maar je kunt je klimlol wel op in Toscane met korte venijnige klimmetjes.

En die waren er veel in de GFSB, en zeker de laatste 30 km hield het niet op en liepen de 
klimmen vaak op tot boven de 16% zowel op de gravelwegen als op het asfalt. 
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Het rijden op gravelwegen vergt enige oefening, maar het went snel. Wij hadden droge 
wegen en dat was in een klim niet altijd prettig, want op de wat steilere stukken kon je niet 
gaan staan, want dan slipte je achterwiel door. 

Het Toscaanse landschap met de Italiaanse cipressen en de dorpjes die wat hoger liggen 
was prachtig om door heen te fietsen. De dorpjes waar je door heen reed lagen er vredig bij 
maar soms stond er iemand buiten om aan te moedigen: Forza, Forza…!!!

Edwin Haan maakte onderweg veel plaatjes van zowel de omgeving als de GF. Er schijnt een 
special te verschijnen in het blad Fiets, met als primeur een uitvouwbaar katern met een 
verslag en foto’s. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat.

De hele GF was zeer de moeite waard, maar wat mij het meest is bijgebleven is toch wel 
de rit in Siena naar het plein via de Via San Caterina. Deze straat begint net na de oude 
toegangspoort waardoor je Siena in komt. In het begin is deze straat nog licht glooiend, 
maar al snel gaat het stijgingspercentage naar 10% en zelfs 16% en dat over een behoor-
lijke lengte.

Hoe hoger je komt hoe smaller de straat wordt, maar dat weerhoudt de mensen toch niet
om de fietsers toe te juichen en foto’s te maken. Het is trouwens opmerkelijk hoe enthousi-
ast Siena is, er wordt voor iedereen gejuicht en iedereen wordt als het ware naar de finish 
geroepen. En als je eenmaal boven bent gekomen bij de Via S. Caterina dan volgen nog een 
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paar stukken door de straten van Siena alvorens je rechts afdraaiend het plein op rijdt. En 
als je dan de prachtige toren van het Palazzo Pubbblico ziet met daaronder de finishboog 
waar ook de profs door heen kwamen kun je alleen maar denken WOW!!!..., terwijl de rillin-
gen over je rug lopen.

Het zit er weer op, maar we kijken terug op een zeer geslaagd weekend waar we getuige 
waren van een prachtige wedstrijd van de profs en zelf de iconische wegen konden berijden.

We zijn inmiddels weer thuis, maar ik denk dat op veel fietsen nog het iconische Toscaanse 
stof zit. Ik heb mijn fiets inmiddels al wel afgestoft, maar de stofdoek met het iconische stof 
houd ik nog even als herinnering.

Op het forum staan nog 2 blogs met wat meer informatie over de reis en wat meer foto’s.

Ciao a tutti!!

Fiets en train veilig!

Joost van der Poel
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 Maart
 1 Sonja  Nederpelt R
 1 Jon  Nellestijn T
 3 Frans  Havekes T
 3 Menno van Bohemen T
 6 Sidney  Bleij T
 9 Ries van Rooijen T
 9 Bjorn  Pallandt T
12 Ralph  Jacobs T
15 Marcel  Scheltens T
17 Piet  Moolhuijsen T
17 Jesse  Graaf T
18 Bart van Wijck T
18 Wim  Witjes R
18 Leo  Goris T
19 Hanny  Pater-Blind R
19 Leon van Iersel T
21 Joost van der Poel T
22 Willeke  Stolk-Jansz R
23 Lucien  Halsema T
24 Mats  Verkuijl T
24 Tjeerd  Hoex T
24 Jannie  Stek R
26 Eric van Trigt T
27 Janny  Gerritsen R
29 Marcel van Echtelt T
29 Wim  Jongen T
31 Geurt  Breukink T
     

 April
 3 Cor de Boer T
 4 Peter  Broere T
 8 Dennis  Kokkeel T
 8 Jan  Mocking T
 9 Willy  Meijer R
 9 Peter  Maarleveld T
 9 Jos  Bekker T
10 Tiny  Kok R
15 Fred  Dekker T
15 Patrick van Hove T
15 Fred  Bleij T
15 Carel van Velzen T
16 Andre  Boumeester T
17  Anneke van Zijl-Busch-

gens R
18 Arjan van der Wulp T
18 Ivo  Bijsterbosch T
19 Pieter  Martens T
20 Gerard  Mocking T
21 Peter de Water T
22 Sander  Koning T
24 Trees  Maat R
26 Fred  Voorbrood T
29 Anton  Elberts T

Verjaardagen

Nieuw
• Sander Brinkhuis (toerlid)
• Michel Jorritsma (toerlid))
• Gerben Bekker, toerlid
• Wiet Koren, toerlid 

Opgezegd
• Jeroen de Bruin

Ledenmutaties (tot 25-2 2019)
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