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Van de voorzitter
Hoe ziet de toekomst van onze club eruit? Wat kan er beter of willen we anders, wat moet 
vooral blijven zoals het is én welke kansen doen zich voor? Voor ruim 30 leden was het 
thema “Toekomst” voldoende interessant om op 20 maart jl. met elkaar in gesprek te gaan. 
Clubgebouw Velodrome was ingericht als Wielercafé met losse tafels met per tafel een ander 
onderwerp. Interessante punten uit de discussie konden tussen de glazen en chips bakjes 
worden opgeschreven op plastic tafelkleden. De wielercafé vorm sprak duidelijk aan, want 
er werd aan alle tafels intensief met elkaar gesproken en iedereen had ruim de gelegenheid 
om ideeën te noteren. Het bestuur gaat die ideeën als basis benutten om plannen voor de 
toekomst te maken. Daarover later dit jaar meer.

Een onderwerp licht ik er nu alvast uit: Wat willen en kunnen we als fietsclub betekenen 
voor de Houtense samenleving? Voor wie vooral lekker wil fietsen, kan die vraag wat the-
oretisch of hoogdravend overkomen. Het is echter zeker geen luchtfietserij! De WTC wordt 
steeds vaker benaderd met vragen uit de samenleving. Zo heeft de gemeente Houten ons 
gevraagd om te helpen bij de organisatie van de Houtense Fietsweek die van 17 tot 23 
juni plaatsvindt. Op 19 juni organiseren we een avondfietstocht voor jong en oud en op 22 
juni begeleiden we een lus van de Ronde van Utrecht door Houten. Daarnaast hebben we 

een verzoek gekregen om bij te dragen een nieuw Houtens cultuur-evenement: de Wijk 
Expeditie Houten-Zuid op 21 september. Op vier plekken worden korte theatervoorstellingen 
georganiseerd en de bezoekers verplaatsen zich per fiets in groepen van ca.15 mensen van 
locatie naar locatie. Voor de begeleiding hiervan worden zes wegkapiteins gevraagd. Deze 
vraag vormt een uitdaging, omdat dit samenvalt met de Kromme-Rijn Sponsortoertocht 
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voor het Hospice die we samen met de Rotary organiseren.

Deze voorbeelden tonen aan dat de vraag naar de maatschappelijke rol van de WTC actueel 
is en om een antwoord vraagt. Daarbij moeten we bedenken dat het mes aan twee kanten 
snijdt: hoe meer zichtbaar we zijn in de Houtense samenleving, hoe groter de kans dat 
nieuwe leden de weg naar de WTC weten te vinden. Investeren in onze maatschappelijke rol 
is ook investeren in onze eigen toekomst!

Eric van Vliet

Van de toercommissie
De eerste maand van het zomerseizoen zit erop. De avondritten worden langer en de tem-
peratuur wordt aangenamer. Op alle niveaus is de opkomst is erg goed en zeker bij mooi 
weer lijkt splitsen standaard te worden. Mooi dat steeds meer leden zich spontaan melden 
om een tweede groep mee te nemen. Helaas is die grote opkomst nog niet zichtbaar in de 
presentielijsten, omdat veel leden niet digitaal inschrijven. Maak er een gewoonte van om je 
vooraf in te schrijven voor je rit.

We hebben trouwens wel een paar heftige wielerweken achter de rug met Mathieu van der 

Poel in de hoofdrol. Hij wist op onnavolgbare wijze voorjaarsklassiekers te winnen met als 
hoogtepunt de Amstel Goldrace. Sinds vele jaren niet meer zo’n wielerspektakel gezien! Na 
Pasen blijven de gevestigde wegrenners in grote twijfel achter. Zij hebben jarenlang geleefd 
volgens wielerwetten die in 2019 niet meer blijken te kloppen.
Het is wel mooi om te constateren dat wij als WTC-ers al jaren de nieuwe “van der Poel” 
wielerwetten kennen. We pakken in het winterseizoen de ATB, strand- of gravelbike en rij-
den de Gran Fondo Strade Bianche of de Nederlandse Achterhoek-versie.

Weer met beide benen op de grond staat ons in juni alweer het eerste meerdaagse evene-
ment van het fietsseizoen te wachten. Meer dan 55 leden hebben zich ingeschreven voor 
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het Eifel clubweekend 2019. Na 3 jaar Sauerland is nu de Vulkaaneifel aan de beurt. De 
organisatoren Herman Lage, Jeroen Piket en Frank van Ierland gaan hun best doen om van 
de Eifel net zo’n succes te maken als in het Sauerland.

Ook de standplaats staat dit jaar weer op het WTC-programma. De reis gaat naar Albertville 
in Frankrijk. Hennie Wilkes, Roy Jaspers, Hanneke Wttewaall en Ton Mulders hebben een 
mooi programma gemaakt met uitdagende routes op verschillende niveaus. Inmiddels zijn 
er al 29 inschrijvingen.
Na een jaar afwezig te zijn geweest is het Teuto weekend gelukkig weer terug. Hanneke 
Wttewaall, Harrie Pol, Joost Marinus en Rina Roelfs hebben de organisatie dit jaar op zich 
genomen. Het belooft een mooie driedaagse te worden in de Brabantse Peel. De teller staat 
op 23 inschrijvingen, terwijl er ruimte is voor 30 deelnemers. Inschrijven kan nog tot 1 juni.
De toercommissie is erg blij met de initiatieven van al deze organisatoren.

En ben je van plan om zelf een rit “buiten de deur” te gaan rijden publiceer dat dan op het 
forum, zodat je met een groepje kan deelnemen. De toercommissie kan je ondersteunen 
met een inschrijflijst zodat je de logistiek kunt coördineren.

Wij wensen iedereen veel fietsplezier.

Namens de toercommissie, Frank van Ierland 
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Ontdek Houten op een andere manier
In het kader van de fietsweek Houten is door de WTC Houten ’80 en de gemeente een 
“Urban Bike Trail” ontwikkeld. Het is mogelijk om deze trail te fietsen op maandag 17 juni 
2019. De start zal plaatsvinden bij het clubgebouw van de WTC Houten ’80 aan de Kruis-
boog 14. Er kan gestart worden tussen 18.30 en 20.00 uur. De route heeft een lengte van 
26 kilometer.

Deze Biketrail geeft de mogelijkheid om Houten op een andere manier te leren kennen. De 
route gaat grotendeels buiten de doorgaande fietspaden over grasstroken, weiland en ver-
schillende half verharde paden. Doorkruist worden zowel groenstroken en bermen binnen 
als buiten de Rondweg. Plaatsen waar je normaal nooit komt. Er zijn een aantal steile, korte 
klimmetjes en afdalingen in de route verwerkt.

Plaatsen waar je normaal nooit komt
De route is voor iedereen ouder dan 16 jaar opengesteld. Jongere deelnemers hebben 
toegang met een begeleider (bijvoorbeeld één van de ouders). De deelnemer moet wel 
beschikken over een fiets die geschikt is om buiten de normale fietspaden te gebruiken en 
het is verplicht een helm te dragen. Het aantal kruisingen met autoverkeer is beperkt. De 
normale verkeersregels dienen in acht te worden genomen daar waar andere wegen worden 
gekruist.

De route zal worden uitgepijld en waar nodig worden beveiligd met linten of verkeersrege-
laars. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Zie voor andere activiteiten www.houten.nl/fietsfeest.
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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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Recreantenverslagen vanaf 1 maart 2019
Vrijdag 1 maart Korte route De eerste rit van het nieuwe seizoen voor de korte route werd 
gereden met 9 deelnemers en voorgereden door Riet en Anneke. Ondanks de koude wind 
vertrokken we met dikke jassen shawls en handschoenen aan richting Odijk. Aldaar om het 
dorp heen gereden en snel door naar Het Wapen van Bunnik. Daar lieten we ons de warme 
chocolademelk en koffie heerlijk smaken. Na weer wat opgewarmd te zijn vertrokken we 
weer naar het clubhuis via het Houtense Bos. Anneke

Lange route Zo, vandaag begint het fietsseizoen van 2019. En dat het maar een mooi 
fietsjaar mag worden, met elke week weer een andere route, en vooral veel gezelligheid 
met elkaar! Wij vertrokken met 15 personen, naar de bossen van Driebergen naar Doorn 
om bij de Notabele wat te drinken en op te warmer. Vooral op de terugweg was het guur en 
koud weer. Na 40 km kwamen wij weer in het clubhuis. Lidy en Janny.

Sampottenbuffet
In het clubhuis stond het stamppottenbuffet reeds klaar na deze eerste ritten van ons 
nieuwe fietsseizoen, dit wat bijzonder lekker was met dit koude weer. We waren met 28 per-
sonen, die hiervan genoten. Om half zeven toog iedereen weer voldaan huiswaarts, 
[Foto 1-3-2019 2] Het was gezellig en de sfeer bijzonder goed. Bij deze dank aan diegenen 
die het bedacht en uitgevoerd hebben, het was weer goed verzorgd! 

Vrijdag 8 maart Korte route De korte rit van 8 maart ging van start met 8 personen. Mede 
door het koude weer was de opkomst niet groot. Voorrijders Riet en Anneke. Met wind in de 
rug reden we naar Het Oude Raedhuys in Cothen waar de warme chocomel op ons wachtte. 
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Op de terugtocht kregen we de wind van voren, het was hard trappen. Iedereen was blij dat 
we in Werkhoven een stop maakten om even bij te komen. Vandaar via de Achterdijk gere-
den, waardoor we toch nog wat beschutting hadden, zo naar het clubhuis. Met 30 km op de 
teller toch een mooie tocht. In het clubhuis is het altijd gezellig napraten met een drankje. 
Anneke 

Lange route Na een dag met harde wind en regen is het vandaag gelukkig droog en natuur-
lijk hebben we dan weer zin om te fietsen. Met 17 recreanten vertrekken we richting Oostr-
omsdijkje. Hier is het fijn fietsen met een vrij fietspad. We fietsen door Werkhoven richting 
Beverweerd. Ik heb nog nooit gezien dat dit zo’n leuk dorpje is. Ik neem altijd de kortere 
weg. Even later onze vaste stop. We fietsen via een mooie rit door het bos naar Austerlitz. 
Nog niet zo lang zit hier eetcafe Ouwekamp, waar we een warm drankje drinken, want 
warm is het buiten nog niet. We voelden ons 
heel welkom. Via een mooie route door het 
bos fietsen we via Zeist door naar Nieuw Wul-
ven. Natuurlijk met een korte stop onderweg, 
rijden we weer richting clubhuis. Het was 
een dag met weinig wind, we hadden hem 
bijna steeds achter. Is de wind gedraaid? 
Of hadden we vandaag gewoon geluk. De 
korte groep zit al op ons te wachten. Zelfs 
als je niet mee fietst ben je welkom om iets 
te komen drinken. We zijn een groep waar 
iedereen zich welkom voelt. Zo fijn om dat 
regelmatig van iedereen te horen.
Marijke en Gerry

Vrijdag 15 maart Korte route en Lange 
route Beide routes zijn niet gereden i.v.m. de 
weersomstandigheden. Het weer was storm-
achtig, windkracht 5 en in de namiddag veel 
regen te verwachten en het heeft geplonsd! 
Wel waren toch veel recreanten aanwezig en 
genoten van een lekker kop koffie of thee. 

Zondag 17 maart De ochtend begon met prachtig weer, maar helaas was dat niet van 
lange duur. Met 6 recreanten wilden wij wel de wind trotseren, maar op het moment dat 
we naar buiten gingen begon het hard te regenen. Toch maar eerst een kopje koffie. Na 
een half uurtje werd het gelukkig droog en gingen we op weg. De bedoeling was om naar 
het Haje restaurant te gaan, maar daar hadden we de tijd niet meer voor. Gelukkig lag 
Down Under op onze route en zijn we hier gestopt. De zaak was nog niet open, maar ze 
waren zo vriendelijk om voor ons koffie te zetten. Weer even wachten, want de weergoden 
zaten alweer tegen. Dus een korteren route naar het clubhuis, langs het kanaal. We hadden 
veel wind in de rug en natuurlijk een korte plensbui toen we net konden schuilen onder de 
spoorbrug. Precies op tijd, 12.30 uur kwamen we aan bij het clubhuis. De boerenkool stond 
al op ons te wachten, met worst of een vega gehaktbal. Er kwamen nog enkele recreanten 
aan om mee te eten. Het was ondanks het weer een gezellige dag. Marijke en Gerry.
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Voorjaarsproeverij: Zo 19 mei
 

Heerlijke wijnen voor het voorjaar. 
Andreas Bickelmaier & 

Enrique van Real Rubio aanwezig! 
Nieuwe jaartallen en bijzondere wijnen. 

Al meer dan 20 jaar De Wijnspecialist van Houten!

Wel even aanmelden via de site:

Locatie: Landwinkel de Lindeboom. 
Beusichemseweg 22 ‘t Goy. Tijd: 14 - 17 uur 



13 De Fietsende Vlinder

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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Vrijdag 22 maart Korte route De korte route van 22 maart ging van start met 12 personen. 
Het weer was prachtig en we fietsten langs het kanaal naar Nieuwegein, langs City Plaza 
door het park naar Jack’s Grillhouse. Daar hebben we heerlijk buiten in de zon gezeten met 
een lekker kopje koffie of thee. De terugtocht hebben we langs de andere kant van het park 
gefietst zo naar de fietsbrug, langs het kanaal naar het Kasteel Heemstede. Hier hebben we 
nog even een stop gehouden. Bij aankomst bij het clubhuis was de groep van 11.00 uur al 
gearriveerd. De groep van 12.45 uur kwam tegelijk met ons binnen waardoor het bomvol 
was in het clubhuis. Eenieder had het goed naar hun zin met een drankje. Willeke en Ria 
hadden gezorgd voor heerlijke hapjes. Wat na het fietsen heerlijk smaakt. Willeke was van-
daag jarig en Ria van Ramselaar was jarig geweest. Een “lang zal ze leven” werd dan ook 
spontaan ingezet. Een lange nazit was het gevolg en ieder ging voldaan huiswaarts. Riet en 
Anneke.

Lange route Na een periode van slecht weer en 2 keer niet gefietst, zijn we met de zon in 
de rug gaan fietsen met 16 pers. Het was echt genieten. We zijn via nieuw Wulvense Park 
richting Soesterberg gegaan. Helaas konden we geen koffiedrinken bij het Wapen van Soes-
terberg. We zijn toen naar de MC Donald gegaan. Daar was het koffiezet apparaat stuk, dat 
was even improviseren. Maar ook weer opgelost. Terug via Driebergen, Odijk weer naar het 
clubhuis. 40 km. Gezellig wat gedronken met elkaar en daarna weer naar huis. 
Willeke en Riet.

Route XL Vandaag gingen wij als eerste de 50 km voorfietsen om 11.00 we vertrekken 
met 14 personen, naar het Tenniscentrum in Groenekan voor de koffie, en zo aardig, wij 
mochten daar ook ons brood op eten. Als we weer verder gaan schijnt de zon, dat werd 
echt genieten van de wondermooie natuur, en de bomen die weer zo mooi uitlopen. In een 
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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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topje van de boom zit een kraanvogel met zijn veren wijd uitgespreid. In Westbroek zien wij 
nog 2 ooievaarsnesten, op allebei een paartje. Aan de Biltsestraatweg bij Restaurant Loft88 
hebben we nog wat gedronken. Ze hebben daar een mooi groot terras. Om 16.00 terug 
bij het clubhuis met 49 km op de teller. Daar proosten wij op een hele mooie dag met een 
prachtige route. Joost en Janny.

Vrijdag 29 maart Korte route
De korte route vertrok met 14 personen. Het weer was heel zonnig waardoor het heerlijk 
fietsen was. We reden via Werkhoven, Beverweert naar de Langbroekerdijk en zo naar 
Sporthal Hoenderdaal in Driebergen. Onderweg genoten we van de vele struiken en tulpen-
bomen die al in volle bloei stonden. Wat is het voorjaar dan weer ontzettend mooi!
In de sporthal aangekomen, zijn we met z’n allen heerlijk op het terras in de zon gaan 
zitten. De koffie smaakt dan nog lekkerder. De terugtocht via het Oostrumdijkje naar het 
clubbuis, waar we nog gezellig bijeen hebben gezeten. Riet en Anneke.

Lang route Een prachtige zonnigedag vandaar dat er 35 fietsers waren en iedereen had er 
zin in. We vertrokken om kwart voor een richting Bunnik daar even pauze gehouden en zo 
richting Soesterberg, niet over de vliegbasis die was gesloten, maar we hadden een mooi 
alternatief. Een fietsster botste nog op een paaltje maar het viel gelukkig mee en daarna 
heerlijk buiten koffie gedronken in Soesterberg. Vervolgens door de bossen weer richting 
ons clubhuis waar we weer veilig zijn aangekomen, het was een supermooie dag. Gr. Leny 
en Stien.

Zondag 31 maart We zijn met 4 vrouwen dit jaar goed begonnen. Om 10.00 uur stonden 
we te wachten op meer actievelingen, maar helaas, er waren er maar 4. Misschien kwam 
het door het begin van de zomertijd. Het was behoorlijk koud en er stond een frisse wind. 
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We rijden richting Werkhoven naar de Langbroeker wetering. Een klein stukje provinciale 
weg en komen aan in Bunnik voor een kopje koffie. Daar zijn we wel aan toe. De route gaat 
verder via Amelisweerd en Nieuw Wulven, terug richting het clubhuis. Al met al hebben we 
lekker gefietst. Marijke en Gerry.

Vrijdag 5 april Korte route Met 13 personen vertrokken en werd voorgereden door Riet 
en Ria. Het weer was fris maar wel droog. We reden Houten uit over de Schalkwijksebrug, 
Achterdijk naar Tull en ’t Waal. Onderweg genoten we van de vele lammetjes in de wei en 
zagen ook nog een ooievaarspaartje op hun nest. Echt voorjaar. Bij Haye hebben we de 
koffiestop gehouden en terwijl wij net binnen waren, kwam ook de groep van 11.00 uur 
binnen voor de koffie. Dus heel gezellig daar. De terugtocht ging via het schelpenpad naar 
het kanaal, de fietsbrug over. Langs kasteel Heemstede waar we nog even een drink pauze 
hielden en zo naar het clubhuis. Hier ons gebruikelijke drankje gedronken. Riet en Ria.

Lange route Op deze heerlijke dag met weinig wind leek het ons een goed idee om naar 
Beusichem te fietsen. Met de pont over naar Culemborg, daar meteen de dijk op, de wind 
was nog wel koud, dus bij de eerste gelegenheid naar beneden, waar we allemaal boom-
gaarden tegen kwamen. De kersenbomen waren al helemaal in bloei! De appels en peren 
duren ook niet lang meer. Bij de Blusser heerlijk in de zon op het terras gezeten om iets te 
drinken. Daarna naar het veer om terug te varen naar de Houtense kant van de Lek. Eerst 
naar Wijk bij Duurstede, daar naar links, om weer langs andere boomgaarden te fietsen, we 
kwamen ogen te kort om alles te zien: 2 paarden die aan het hollen waren, lammetjes bij 
moederschapen, het is echt lente geworden! Via ‘t Goy terug naar Houten, met 40 km op de 
teller kwamen we bij het clubhuis aan, waar de 2 andere groepen al waren gearriveerd. 
Lidy en Willeke.
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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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Route XL Deze vrijdag hebben we voor het eerst de groep echt gesplitst. Ook de afstand is 
langer, 50 a 55 km. Vorige week was de groep met 35 man echt te groot. We starten om 
11.00 uur en iedereen heeft er zin in. We vertrekken met 14 personen. Het is heerlijk weer 
en we gaan richting Tull en ’t Waal. Daarna nemen we een stukje van de Lekdijk en varen 
met de pont over naar Culemborg. Hier nemen we weer een stukje Lekdijk en komen aan 
bij Werk aan het Spoel. Daar zit nu Caatje waar we supersnel aan de koffie konden. We 
rijden via een prachtige tocht richting Vianen. Hier is weer een pontje die ons naar de over-
kant brengt. Via de Beatrix sluizen komen we aan bij het Haje restaurant in Nieuwegein. 
Tot onze verrassing zit de korte groep daar ook al aan de koffie. De route gaat verder over 
de Plofsluis met een omweg naar het clubhuis. Daar horen we dat alle groepen aardig zijn 
verdeeld. Fijn voor herhaling vatbaar. Marijke en Gerry.

Vrijdag 12 april Korte route Het weer was erg koud wat tot gevolg had dat voor de korte 
route slechts 6 deelnemers de moet hadden om te fietsen. Met handschoenen en winter-
jassen aan ging men van start. Doel was het Oude Raedhuys in Cothen. Onderweg konden 
we toch al genieten van de diverse boomgaarden die al in bloei stonden. Aangekomen bij 
Het Oude Raedhuys, werden we weer hartelijk ontvangen. Het was er warm en ieder genoot 
van de warme chocolademelk, koffie en thee. Na een langere pauze dan anders, aanvaard-
den we de terugtocht via de Bredeweg en ‘t Goy naar het clubhuis. De deelnemers van de 
andere twee routes kwamen direct na ons binnen zodat we met z’n allen gezellig bijeen 
zaten. De route werd voorgereden door Joop en Wim en we hadden toch nog 27 km op de 
teller. Joop en Wim.
Lange route Om kwart voor een vertrokken we met 10 personen via Oud Wulfseweg, Way-
ensedijk, daarna overgestoken naar het 2e Veld. Mooie bloemen bewonderd. Over fietsbrug 
en langs Haje naar onze koffie/theestop bij “Het Raadhuis” in Vreeswijk. Daarna verder door 
Nieuwegein. Hier wisten we het even niet meer, routepunt gemist of verwijdert. Totaal de 
weg kwijt, maar ja wel weer nieuwe plekjes gezien. Ineens zagen we onze route weer, deze 
hebben we toen gekort, anders zou het te laat worden. Toch lekker gefietst. Lidy en Gerry

Route XL Een barre tocht. Zo kunnen we de rit van 12 april wel omschrijven. Om 11.00 uur 
gingen we met 11 mensen van start voor onze ca. 50 km. Het was koud maar we troos-
ten ons met de gedachte dat het in de loop van de dag wel wat beter zou worden en ach 
we fietsten ons wel warm. O, o wat fout gedacht. We vertrokken via het Oostromsdijkje 
naar Werkhoven en langs Beverweert naar de Langbroekerdijk. Vervolgens over de Ster-
kenbugerlaan naar de Goyerdijk over het landgoed van kasteel Sandenburg terug naar de 
Langbroekerdijk. Via Overlangbroek naar de Amerongsewetering naar Wijk bij Duurstede 
waar ze bij de Veldpoort al op ons zaten te wachten. Verkleumd tot op het bot konden we 
eindelijk de warmte opzoeken. We hoorden dat er ook soep te verkrijgen was en dat trok 
gretig aftrek. Na te zijn verkwikt en weer op temperatuur, vertrokken we richting de Lekdijk 
om daar in de luwte ons broodje te eten. Nou die luwte was er niet en het begon harden 
te waaien terwijl de temperatuur de geweldige hoogte had van 7 graden. We besloten snel 
door te fietsen en samen met Joost besloten we naar Theetuin de Winkel te gaan waar we 
koffie konden drinken op het overdekt terras en we ons weer enigszins op konden warmen. 
Vervolgens via Nachtdijk, Tuurdijk en Beusichemseweg rechtstreeks naar het clubgebouw. 
Uiteindelijk bleken we “slechts” 46 km te hebben gefietst maar met deze kou was het meer 
dan genoeg. Bij aankomst bleek dat iedereen het op zich een mooie tocht vond en zeker 
voor herhaling vaatbaar, maar dan met beter weer. Bram
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Zondag 14 april Gouwe Ouwe Het is fris weer. Ik word onmiddellijk gecorrigeerd. Het is 
koud. We vertrekken, na enig overleg over de te fietsen route, om 10.00 uur met 4 recrean-
ten. We gaan richting Driebergen. We fietsen langs het Oostrumsdijkje, langs Beverweerd, 
en Sterkenburgerlaan. We steken de Hoofdstraat over, gaan linksaf. Even verderop bij 
Bartimeus rechtsaf en fietsen het terrein over richting camping Het Grote Bos. Om 11.15 
uur bereiken we Klein Zwitserland voor de koffiepauze. Hiervoor is gekozen vanwege het 
“kleine glaasje” erbij. Een fijne rustplek. Om 11.45 uur vertrekken we weer. Het weer is 
inmiddels zonnig geworden. Door het bos richting station Driebergen-Zeist, het is hier even 
goed uitkijken. Er is daar een enorme bouwput i.v.m. de aanleg van een nieuw station en 
omgeving. We komen gelijk aan de goede kant van het station. De wind hebben we in de 
rug. Om 12.30 uur zijn we bij het clubhuis met 28 kilometer op de teller. Een fijne ochtend 
en een hartelijke groet van Lidy en Riek.

Vrijdag 19 april Korte route Goede Vrijdag op 19 april 2019 was voor fietsers zelfs een 
uitmuntende vrijdag. Niet te harde wind en volop zon. Onder de bezielende leiding van 
Riet fietsen wij met 10 personen door de bloeiende fruitboomgaarden. Pruimen en kersen 
stonden volop in bloei en ook de peren en appels kwamen eraan. Het was volop genieten 
dus. Wat was een toepasselijker plek voor de koffiestop dan de kersenhut in Cothen? Na 
de koffie reden we dwars door de boomgaard en kwamen uiteindelijk uit bij het kanaal. We 
maakten een korte stop bij het oorlogsmonument op de hoek van de Goyerdijk/Nachtdijk, 
dat herinnert aan een vliegtuig dat in 1943, op de terugweg van een bombardement op 
Dortmund, werd neergeschoten en brandend neerkwam naast het Amsterdam-Rijnkanaal in 
’t Goy. Met de wind in de rug was het nog maar een kort stukje naar het clubhuis waar met 
de rijders van de andere twee fietsroutes gezellig werd nagepraat. Elise

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!



24Wielertoerclub Houten ’80

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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Lange route Het weer was bijzonder goed, zomers zelfs, twee ooievaarsnesten gezien, met 
bemanning! Met z’n twaalven gingen we van start langs Het Houtens Erf, Houtense Wete-
ring, Wickenburg, Tuurdijk richting Cothen, Wijk bij Duurstede. Ook hebben we genoten 
van de bloesem die toch nog aanwezig was vooral, bij de jonge aanplant in ‘t Goy. Bij de 
Veldpoort in WBD was onze stop. Heerlijk even. Terug naar de Langbroeksedijk, daar even 
tijd voor een ijsje. De Zuwe in, langs Werkhoven, Oostromsdijkje, over de Rietplas heen, 
waar al kinderen zich in het water vermaakten met dit prachtige weer. Heerlijk toch! Gerry 
en Lidy,
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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



28Wielertoerclub Houten ’80

Route XL Om 11.00 vertrokken wij met 13 personen met prachtig weer voor de Bloesem 
route. Overgevaren naar Culemborg, via de Prachtig Mooie Appeldijk naar de Hoenderik, 
daar mochten wij met een consumptie ons brood opeten. Naar Beusichem, maar eerst nog 
bij Wilco ambachtelijk ijs eten, héérlijk eigengemaakt ijs. Met 53km waren wij weer terug 
bij ons clubhuis, waar wij met elkaar nog gezellig wat dronken. Iedereen had genoten van 
deze dag, ik vond het echt een dag met een Goud randje. Fietsgroet Stien en Janny. 

Recreanten agenda vanaf mei 2019
 
mei
vr 3 mei 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 3 mei 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 3 mei 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 10 mei 10:00 1e dagtocht clubkleding 60 km
vr 10 mei 13:00 Korte middagrit  30 km
ma 13 mei 09:00  Vertrek midweek fietsers  

Katjeskelder clubhuis ?? km
di 14 mei 10:00 1e rit midweek clubkleding 50/60 km
wo 15 mei 10:00 2e rit midweek clubkleding 50/60 km
do 16 mei 10:00 3e rit midweek clubkleding 50/60 km
vr 17 mei 10:00 Midweek terugrit clubhuis  ?km
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vr 17 mei 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 17 mei 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 17 mei 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 24 mei 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 24 mei 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 24 mei 13:00 Korte middagrit  30 km
zo 26 mei 10:00 Zondagsrit clubkleding 30 km
do 30 mei 13:00 Hemelvaartrit clubkleding 35 km
vr 31 mei 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 31 mei 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 31 mei 13:00 Korte middagrit  30 km

jun 2019
vr 7 jun 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 7 jun 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 7 jun 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 14 jun 10:00 2e dagrit, elders clubkleding 60 km
vr 14 jun 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 21 jun 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 21 jun 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 21 jun 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 28 jun 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 28 jun 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 28 jun 13:00 Korte middagrit  30 km
zo 30 jun 10:00 Zondagsrit clubkleding 30 km

jul 2019
vr 5 jul 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 5 jul 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 5 jul 13:00 Korte middagrit  30 km
ma 8 jul 10:00 1e rit driedaagse clubkleding 60 km
wo 10 jul 10:00  2e rit driedaagse,  

kersen eten clubkleding 60 km
vr 12 jul 10:00 3e rit driedaagse clubkleding 60 km
vr 12 jul 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 19 jul 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 19 jul 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 19 jul 13:00 Korte middagrit  30 km
vr 26 jul 11:00 Lange rit extra  50 km
vr 26 jul 12:45 Lange middagrit  40 km
vr 26 jul 13:00 Korte middagrit  30 km
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Standplaats bergamo  
Zoals je in het vorige clubblad hebt kunnen lezen was een kleine delegatie van WTC Houten 
in het weekend van 11 maart neergestreken in Siena om deel te nemen aan de Gran Fundo 
Strade Bianche 2019, hetgeen heeft geleid tot een prachtig weekend, waarover je het 
nodige hebt kunnen lezen in de blogs en het clubblad.

Hoe kun je zo’n evenement overtreffen. Nou mijns inziens moet je dat vooral niet nastre-
ven, maar kun je alleen maar uitkijken naar een andere uitdaging en daar het meeste 
uithalen.
Bij de voorbereiding van seizoen 2019 ging mijn belangstelling niet alleen uit naar de GF 
Strade Bianche, maar ook naar de Gran Fundo Felice Gimondi met als startplaats Bergamo. 
Deze Gran Fundo is vernoemd naar de grote Italiaanse kampioen uit Bergamo, Felice 
Gimondi. Op 5 mei werd in het prachtige stadje Bergamo, in het hart van Lombardije, voor 
de 23 e keer deze cyclo georganiseerd. Maar niet alleen de cyclo zelf, maar ook De Santu-
ario Del Colle Gallo had mijn warme belangstelling met de Madonna dei ciclisti, waar iedere 
wielrenner toch minstens een keer in zijn leven moet zijn geweest.

De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden van 90, 129, en 162 kilometer. Bij 
de langste route van 162 km worden de Colle dei Pasta, Colle del Gallo, de Selvino, Costa 
d’Olda, de Forcella di Berbenno en de Costa vallei Magna beklommen. Dit zijn totaal 3050 
hoogtemeters. De medio Fundo heeft 2100 en de 90 km totaal 1400 hoogtemeters.

Een hele kleine delegatie van WTC Houten, bestaande uit Hennie en ondergetekende was in 
het weekend van 5 mei in Bergamo neergestreken om deel te nemen aan deze cyclo. Bij mijn 
weten is het niet zo’n bekende cyclo en met circa 5.000 deelnemers zeker geen ‘grote’ cyclo.

Niettemin vonden wij de Medio Fundo wel een mooie uitdaging om daar voor naar Bergamo 
af te reizen. Donderdag weg, maandag terug, dat was het idee. Dus donderdagochtend 
vroeg vertrokken naar Villa Priula in Sorisole, een stadje op circa 4 km van Bergamo. Bij 
aankomst bleek het een fraaie albergo te zijn met restaurant, terras en de allervriendelijk-
ste mensen. Alleen toen we op de kamer kwamen, zagen we een kamerindeling die wij nog 
nooit eerder waren tegengekomen… Maar het was wel een ode aan het verdienmodel van 
de herbergier die van een kleine pijpenlade toch nog iets weet te maken om de vermoeide 
reiziger het naar de zin te maken.
Maar voor ons was het prima, ieder een eigen bed en kast.



31 De Fietsende Vlinder

Wat minder prima was, waren de weersvoorspellingen, want die waren voor het weekend 
erg wisselvallig en meestal ronduit slecht met veel neerslag, kou en veel wind. Op donder-
dag was de weersvoorspelling voor vrijdag dusdanig dat wij een dagje Bergamo in gedach-
ten hadden. Wij waren dan ook blij verrast toen het vrijdagochtend droog bleek te zijn.

Wij haastten ons dan ook om zo snel mogelijk te vertrekken voor het geplande rondje: een 
paar heuveltjes met een bezoek aan de Madonna dei ciclisti.

Het rondje van 70 km, bij Hennie op de Garmin, want die van mij haperde, begon eerst 
door de buitenwijken van Bergamo/Sorisole en via een drukke weg, maar na ongeveer 10 
km kwamen we in wat rustigere regionen terecht. Ik was, bij mijn weten, nog nooit in Lom-
bardije geweest, maar was verrast door het mooie landschap met prachtige dorpjes. 

Het is niet het hoog gebergte, maar Lombardije heeft niettemin voldoende uitdaging voor de 
liefhebbers van klimmetjes.

Het eerste klimmetje had de naam Colle del Pasta en bleek een korte klim te zijn van circa 4 
km en een gemiddelde van 4,8%. Maar met een maximum van 16% deed hij bij mij op zo’n 
eerste dag al wel wat pijn.

Hennie deed zijn naam als ‘Hennie GPS’ eer aan omdat hij ook in Lombardije feilloos de 
weg wist te vinden naar de Colle del Gallo. Een prachtige klim van circa 8 km door een paar 
dorpjes. De klim heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7% met stukken van 10%.

Die stijgingspercentages zijn tot daar aan toe, maar op een gegeven moment kwam de 
weersvoorspelling toch uit en viel het water met bakken uit de hemel. Naarmate je hoger 
kwam werd het kouder en het wegdek slechter, maar toen we op de top waren en het kerkje 
van de Madonna dei ciclisti zagen, toen waren we alles weer snel vergeten.

Maar de afdaling zullen we, denk ik, toch niet snel vergeten, want met het typische Itali-
aanse wegdek en de nattigheid op de weg was het afdalen geen sinecure, maar overigens 
wel prachtig. We waren nog niet terug in het hotel of het kwam weer met bakken uit de 
hemel.

Op zaterdag was het inschrijvingsdag in Bergamo en moesten de gebruikelijke formaliteiten 
worden afgehandeld om startnummer en dergelijke te mogen ontvangen. Op onze vraag of 
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i.v.m. de weersverwachting het evenement wel zou doorgaan werd gezegd.., maar natuur-
lijk, het gaat onder alle omstandigheden door.

Hoe onvoorspelbaar het weer was bleek wel toen we na de inschrijving naar de stad Ber-
gamo gingen: het was plotseling prachtig weer en de “oude” stad Bergamo, bereikbaar via 
de ‘ funicular’ lag er prachtig bij. 

Terug in het hotel kregen we te maken met de rauwe werkelijkheid van de weersvoorspel-
lingen. De ‘nonna’ van het hotel, je weet wel de Italiaanse wijze oude oma die alles weet, 
zei tegen ons: ik wil jullie alles beloven, maar mooi weer wordt het morgen zeker niet.
 
Nou ja, dat het weer niet best was, dat wisten wel al, maar dit klonk toch niet echt best.

De volgende ochtend werden we om 5.30 uur wakker en keken naar buiten: de regen kwam 
met bakken naar beneden en de bergen waren gehuld in mist. Het zag er slecht uit en we 
besloten om ons nog 1 keer om te draaien. Twee uur later was de regen afgenomen en gin-
gen we ontbijten. Na het ontbijt kwam het weer met bakken uit de hemel. 

Inmiddels had de organisatie een bericht op Facebook geplaatst dat de Medio en de Gran 
Fondo waren afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden, gevaarlijke afdalingen en 
de verwachte sneeuw op de top van de laatste klim.

Na het ontbijt hebben wij nog even overwogen om de route van 90 km te gaan doen. 

Toen bleek dat de organisatie een bericht op Facebook had geplaatst dat zelfs de route van 
90 km tijdens de rit was gecanceld, bleek dat ijdele hoop. Wat bleek: op de Selvino was 
het weer te slecht en werd de race omgeleid naar Bergamo. Ongeveer 50 fietsers waren al 
voorbij de omleiding toen die beslissing werd genomen. Die fietsers zijn toen door de orga-
nisatie begeleid over de Selvino en terug naar Bergamo. Extreem!!

Dat bericht was voor ons aanleiding om te besluiten om naar huis te rijden en niet nog een 
dag in Bergamo te blijven.Het werd dus donderdag weg en zondag terug…
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De tassen waren snel gepakt en de auto ingeladen. In de garage zagen we een Fransman 
die ook in het hotel verbleef en toch die ochtend was gestart. Hij was uit eigen beweging na 
50 km gestopt omdat hij te koud en te nat was geworden en daardoor moeite had om af te 
dalen.

Op de terugweg reden we door de 
Gotthard-tunnel, met bijna 17 km de 
langste autotunnel van Zwitserland. 
Toen we de tunnel uitreden leek het 
wel of we zo een kerstkaart inreden. 
Mei 2019 leek wel december.

Hennie en ik baalden en balen er nog steeds van dat we door 
deze weersomstandigheden een prachtige Medio Fundo Felice 
Gimondi niet konden rijden. Maar we hebben een paar prach-
tige dagen gehad in Lombardije met een mooie rit, en…, wat 
in het vat zit verzuurt niet. 

De 24e editie in 2020 komt er sowieso aan en ik weet al wel 
wie daar in ieder geval bij zal zijn.

Fiets en train veilig.
Joost van der Poel
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 Mei
 2 Paulien  Polderman T
 3 Herman  Esmeijer T
 3 Winfried  Posthumus T
 4 Henk  Aanstoot T
 4 Marcel  Embregts T
 7 Gerard van Rookhuijzen T
 7 Tjitte  Alkema T
 7 Ad  Vermeeren T
 8 Pieter-Karel  Stokman T
10 Rene van Aken T
11  Ans  Galema- 

Kiezebrink R
12 Hans  Schoolderman T
12 Adrie  Berlang T
13 Gerben  Bekker T
17 Peter  Dussenbroek T
17 Kitty  Jansen R
17 Bert  Scheepbouwer T
17 Jan  Nijnuis T
18 Sjaak van Wijk T
19 Jurgen van Haperen T
19 Martijn  Kamermans T
20 Willy  Wagenmans T
21 Christiaan  Hoeflaken T
22   Leny  Jongerius- 

Mocking R
22 Gertruud  Verduijn T
22 Servje  Somers T

25 Henny  Stolten R
25 Ruud  Coenen T
26 Bert de Koning T
26 Rick van de Kuil T
27 Sjaak  Wensveen T
27 Marijke  Meijs R
28 Rene van Kasteel T
31 Rina  Roelfs T
31 Hennie  Wilkes T
     
 Juni
 1 Alex  Hesling T
 1 Anneke  Poll R
 2 Regina de Graaf T
 2 Elie  Miltenburg R
 3 Gerard  Vreeswijk T
 3 Henk  Feenstra R
 3 Ton van Bennekom T
 4 Richard  Seijs T
 5 Wim van Dam T
 6 Johan  Mulders R
 6 Arno  Treuren T
 8 Luuk  Brand T
 8 Hans  Bos T
 8 Matthijs van der Linden T
 8 Cinta  Depondt T
 8 Wilco  Vernooij T
11 Noël  Delfgaauw T
19 Jaap  Boersma T

21 Mirella  Schrijvers T
22 Jacco  Goes T
22 Elly de Boer T
22 Jacques  Fontaine T
23 Maurice  Damen T
23 Joost  Marinus T
26 Remy  Thijssen T
27 Thea  Nieuwenhuizen T
27 Ron van Rosmalen T
27  Riet van Bijlevelt- 

Jacobs R
28 Tjalling ten Hove T
28 Adrie  Hardeveld R
30  Sjaan van Linschoten- 

van Veen R
30 Rene  Janssen T

Verjaardagen

Nieuw
• Gerben Bekker (toerlid)
• Michel Jorritsma (toerlid)
• Wiet Koren (toerlid)
• Rob de Boeck (toerlid)
• Sebastiaan van Veen (toerlid)
• Ad Kompagne (toerlid)
• Ruud Mandingers (toerlid)

• Peter Dussenbroek (toerlid)
• Hendrik Haze (toerlid)
• Marc Edelbroek (toerlid)
• Mirella Schrijvers (toerlid) 

 
Opgezegd

• Bas Verboom

Ledenmutaties (tot 25-4 2019)
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