Wielertoerclub Houten ’80
De Fietsende Vlinder
Nummer 164 septemer 2019
De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80. Het blad wordt
verspreid onder 400 leden, adverteerders en donateurs. De papieren versie verschijnt in
een oplage van 235 stuks. Een groot aantal leden leest het blad digitaal via een link op de
homepage www.wtchouten.nl.
De Wielertoerclub Houten´80 richt zich op toer- mtb- en recreatiefietsers
uit Houten en omgeving.
De activiteiten bestaan uit:
• trainingsritten • toertochten • mountainbikeritten • gravelbikeritten
• recreantenrit (elke vrijdag) • dagtochten recreanten • midweek recreanten
Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577
Banknr: NL78INGB0002498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten
http://www.wtchouten.nl

Voorzitter
Eric van Vliet
06-51511688
voorzitter@wtchouten.nl

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

Penningmeester
Jos Bekker
030-6380710
penningmeester@wtchouten.nl

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

Secretaris
Erik Beek
030-6371587
secretaris@wtchouten.nl

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

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

Clubblad
Kopij naar: redactieclubblad@wtchouten.nl
Kopij inleveren: nader te bepalen
Verschijningsdatum: nader te bepalen

3

De Fietsende Vlinder

Van de voorzitter
Wat een geweldig zomerseizoen hebben we achter de rug! Het weer leende zich voor
prachtige ritten rond Houten, maar ook verder weg. De meerdaagse tochten naar de Eifel,
Albertville en Deurne waren erg mooi en uitstekend georganiseerd. En over de midweek van
de recreanten in Oirschot hoor ik louter positieve geluiden. Alle reden om met voldoening
terug te kijken op de zomer van 2019.
Dat deden we met elkaar tijdens de drukbezochte afsluitings-Barbecue op 15 september jl.,
die plaatsvond in een aangenaam zonnetje. Daar heb ik iedereen bedankt: De toerleiders en
voorfietsers, de fietsreis organisatoren, de mensen die zorgen voor het gebouw en de koelkast, voor het clubblad en de website, voor de kleding, voor de BBQ en voor het besturen
van de club. Indrukwekkend om te zien hoeveel mensen zich inzetten om ons, de WTC te
laten fietsen. Ook op deze plaats: heel hartelijk bedankt allemaal!
De BBQ werd opgeluisterd door de komst van wethouder Kees van Dalen (foto), die was
uitgenodigd om het nieuwe huurcontract te ondertekenen en door Gerrit Plieger en Gerard
Mocking voor de ondertekening van hun sponsorcontract voor de komende 5 jaar. Met hun
handtekeningen en die van BodyBusiness en FysioWorkshop Houten ligt er een goede basis
voor de komende vijf jaar. Nu maar hopen dat het weer net zo mee zit als dit jaar.
Ik teken ervoor!
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Als we dit schrijven is het eind van een mooi seizoen alweer in zicht. De standplaats-gangers zijn weer veilig teruggekeerd en de laatste avondritjes zijn verreden. Ondanks de wat
mindere weersvoorspelling voor het weekend hopen we dat de Teuto-deelnemers toch een
mooie driedaagse in Deurne hebben gehad.
Op 15 september sluiten we het seizoen af met Herfst-BBQrit en een week later op zaterdag
21 september rijden we nog de Toertocht Kromme Rijnstreek en dan zit het zomerseizoen
er weer op. Bij de organisatie van deze NTFU 3-sterrentocht is een groot aantal WTC-leden
betrokken en de opbrengst van deze rit komt geheel ten goede aan het Hospice Kromme
Rijnstreek.
Op zondag 22 september gaat dan het winterprogramma weer van start.
Als we alvast een beetje terug kijken zien we dat er in de zomer flink is doorgefietst. Het
mooie weer heeft hier zeker toe bijgedragen. Ook tijdens de zomervakantie was de opkomst
goed.
Voor zowel de A, B+, B en C groep is het seizoen goed verlopen en hebben we nauwelijks klachten of opmerkingen gehoord. De A-groep is dit jaar fors uitgebreid met enkele
bestaande, maar vooral nieuwe leden. Dit resulteerde in meer A-ritten, met name op de
dinsdag- en donderdagavond, én in een grotere groepsgrootte per keer. Vanuit de A-groep
is dit jaar ook een rondje IJsselmeer georganiseerd op 21 juli toen de Afsluitdijk open was
voor fietsers.
Daarnaast is er gezamenlijk deelgenomen aan enkele toertochten en aan de Cyclosportive
Vélomédiane Criquiélion op 31 augustus vanuit La-Roche-en-Ardenne.
Er zijn wel klachten over het tempo op de woensdag wanneer we gecombineerd met B en
C rijders onderweg zijn. Vooral voor de C rijders ging naarmate het seizoen vorderde het
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vaak veel te hard. De toercommissie zal kijken of dit voor volgend seizoen niet anders kan
worden ingevuld. Over de hele linie kunnen we wel constateren dat de club goed draait.
Het winterprogramma wijkt niet wezenlijk af van vorig jaar. En ziet er als volgt uit:
• Mountainbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in C tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Racefietsen in A/B tempo op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
• Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
• Racefietsen op woensdagmorgen in B/C tempo (de Koffierit), toerleiding in overleg, met
koffiestop, vertrek om 9:30 uur
• Gravelbiken op woensdagmorgen (de Koffiegravel), toerleiding in overleg, vertrek om
9:30 uur
• Spinnen bij Body Business en Piazza Sports, kijk voor de aantrekkelijke arrangementen
verderop in dit clubblad of op onze site bij Toercommissie nieuws
De toercommissie moedigt iedereen aan om via de website/forum ruimhartig te communiceren over je zondagse en woensdagse plannen. Dat is goed voor de opkomst en voorkomt
teleurstellingen.
Bedankt iedereen - organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers - voor jullie inzet
in het voorbije seizoen. We moeten het echt met elkaar doen. Namens de toercommissie,
Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Teuto 2019, een schoolreisje
Beste Teutofietsers. De drie dagen die we gaan fietsen is geen wedstrijd, zelfs geen training. Zie het als een schoolreisje. Een fietstocht waar we allemaal plezier aan beleven. Help
elkaar dus waar mogelijk en waarschuw voor gevaar op de weg.” Met deze woorden van de
tourleider van de dag en mede organisator van het weekend zijn we op pad gegaan. Of er
nog door iemand anders is gesproken weet ik helaas niet meer. Ik was op dat moment nog
teveel bezig met het verdwijnen van en zoeken naar mijn windstoppertje, die ik de week
er voor in het clubhuis had laten liggen. Bij vertrek was het nogal frisjes en ik was zomers
gekleed met slechts een shirtje aan. Onze bagage was al door Rina op donderdag naar het
hotel in Deurne gebracht. Het windstoppertje had ik dus wel nodig. Op de bar lag nog een
foldertje wat als zodanig moest dienen. Dat hielp helaas niet veel, want ik had het de eerste
uren erg koud. Om uit de wind / kou te blijven heb ik in eerste instantie achterin de groep
gereden. Omdat ik het maar niet warm kreeg die vrijdagochtend ben ik op een gegeven
moment maar op kop gaan rijden. Dat hielp wel een klein beetje. Even heb ik nog overwogen om mijn regenjasje aan te trekken, maar daar ga je zo in transpireren en dat fietst ook
weer niet fijn. Tijdens de koffiestop in Heusden kon ik op het terras in het zonnetje gelukkig
wat opwarmen. De verwachting was dat we dit weekend het regenjasje zeker nodig zouden
hebben. Veel fietsers waren op kou en regen voorbereid gezien de arm- en beenstukken
en overschoenen. Regenjasjes zaten in rugzak of bidonhouder. Het bleef vrijdag echter de
Wielertoerclub Houten ’80
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hele dag droog. Gelukkig maar. Ik reed overigens met de B-groep mee. Die groep had de
lunch gepland in Vessem. Die plaats zei me eerst helemaal niks, maar bij aankomst bleek
dat ik daar al eens eerder (teuto Thorn) was geweest. Op het terras troffen we daar Martijn
aan die om een mij onduidelijke reden daar zijn auto had geparkeerd en vanaf Vessem zijn
Teutoweekend startte. Tijdens de lunch informeerde hij nog bij ons of wij iemand kenden
die zijn auto terug wilde rijden naar Houten. Een student of zo. Hoe dit is afgelopen is mij
niet bekend. Ik ben benieuwd. Vanaf Vessem via Bergeijk en Leende naar Deurne. Rond
vijf uur kwamen we pas aan bij Kloosterhotel Willibrordhaeghe. Ons verblijf dit weekend.
Ik verwachtte een middeleeuws klooster met overnachting in een cel o.i.d., maar dat bleek
een misverstand. Het klooster was vrij nieuw (start bouw, las ik ergens, in 1953) en pas
onlangs tot hotel verbouwd. Door de omvang van het pand konden we ook daar weer vele
meters maken. 160 Fietskilometers met 3 pontjes over Lek, Waal en Maasen een gemiddelde snelheid van 28 km per uur een stop voor koffie en een voor de lunch geeft dus een
dagvulling. We hadden na het avondeten nog Duitsland - Nederland op TV, Net als onze
tocht liep ook dat op rolletjes. Moe van de fietstocht, het eten en het bier en natuurlijk de
spanning van de voetbalwedstrijd op tijd naar bed. De tijden zijn veranderd memoreerde
iemand nog. “Vroeger zakten we nog door tot in de kleine uurtjes. Maar ja, toen werd er
niet gefietst op de zaterdag.” Tegenwoordig dus wel. Zaterdag weer een rit van 160 km, via
Hamont en Lommel. We begonnen door een landschap vol met varkensstallen en akkers
met mais. Deze week stelde D’66 voor onze veestapel te halveren. Misschien is dit alleen
al vanwege het landschap wel een goed plan. Afwachten maar wat anderen hiervan vinden.
Hamont ligt net over de grens, maar het lijkt wel of we in een totaal andere wereld zijn
gekomen. Een veel kleinschaliger landschap. Huizen en wegen, alles ziet er plots anders uit.
We genieten op het terras van een kroeg voor de kerk van onze koffie. Lekker in het zonnetje. Op de kerktoren de tekst “Hamont aan het h. hart van Jezus. Met dat in onze gedachten fietsen we verder richting Peer. We rijden Hamont uit over een betonweg met links en
rechts vrijstaande woningen (iedere Belg zijn eigen paleisje?). Ik heb dergelijke bouwsels
wel vaker gezien, maar toch blijf ik me verbazen over de keuze van de Belgen om hun land
op die wijze in te richten. Belgisch Limburg is overigens wel een mooi gebied om door heen
te fietsen. We rijden daar veelal over prachtige fietspaden of landweggetjes met nauwelijks
ander verkeer. Ze maken daar reclame voor het fietsen met de tekst Limburg Fietsparadijs.
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Ik kan me daar wel in vinden. Want, ook een stuk rustiger dan ons Limburg. Lunchen in
Lommel. Dat duurde wel een beetje erg lang, een zit van bijna twee uur. Maar dat had echt
niets te maken met de soep en de pannenkoeken die Wim had besteld. Hij kon er ook niets
aan doen dat ze zijn pannenkoek waren vergeten. We zagen daar op onze buienradar dat
het in Nederland vaak en soms hard regende. Wij hadden het nog steeds droog. Dat bleef
het, al was de weg soms nat door een bui die we net gemist hadden. De stop om overschoenen en regenjasje aan te trekken was dus eigenlijk niet nodig geweest. Weer rond vijf
uur terug bij het hotel. Volgens GPSies hadden we die dag 750 hoogtemeters. Behalve een
enkel viaduct leek mij alles vlak. Of heb ik iets gemist? Harry krijgt van mij de complimenten voor het maken van deze mooie rit door Belgisch Limburg. Ook de C-groep met Joost op
kop reed een stukje door Belgi\’eb. Jos (nog bedankt voor de koffie op bed) en Piet reden
op zaterdag een rondje in de buurt van Deurne. Op mijn mobiel stromen via de WhatsApp
veel foto’s binnen. Slechts op een enkele foto is te zijn wat we doen, nl fietsen. Het lijkt wel
of we niets anders doen dan eten en drinken. En af en toe een bandje verwisselen. Waar
blijft de opvolger van Herman? Na het avondeten werden Hanneke, Rina, Joost en Harry
door Eric bedankt voor het vele werk en een bijzonder geslaagd Teutoweekend. Maar uiteraard eerst nog naar Houten terug. De B-groep reed 145 km via Ravenstein en Rossum. De
C-groep nam een 20 km kortere route. Vrijwel de hele terugrit hadden we wind tegen, zodat
het soms zoeken was naar een plekje om een beetje uit de wind te fietsen. Want niet iedereen kan lang tegen de wind in rijden. Ondanks het droge weer toch een paar lekke banden.
Al met al ook dag drie een mooie fietsroute langs Maas en Waal. Terug in Houten blijkt dat
onze bagage al bij het clubhuis te staan. Opgehaald door Pauline. Waarvoor hartelijk dank.
Wij kunnen terugkijken op een fijn weekend in een mooi hotel, met lekker eten en drinken.
En natuurlijk, want daarvoor doen we het, heerlijk gefietst in geweldig mooi weer. Dames
en Heren hartelijk bedankt voor de organisatie van het Teutoweekend 2019.
Gerard
ps. Weet iemand waar mijn windstoppertje is gebleven?

Standplaats home sweet home
Het is altijd prachtig om via Strava
of anderszins te volgen waar iedereen in het fietsseizoen naar toe is
gegaan en dan ook de prachtige
foto’s, de gemiddelden (hartslag,
snelheid e.d.), maar ook de route
te kunnen zien. Of je nu in Frankrijk, België, Italië of in de Scandinavische landen of elders bent, het
ziet er altijd even mooi uit.
De standplaats was dit jaar in
Albertville en uit het routeboek
bleek wel hoeveel werk de orgaWielertoerclub Houten ’80
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nisatoren hadden gemaakt om fraaie routes te maken, voor elk wat wils, voor elk niveau.
De zwaarste rit was er eentje van 158 km met 5.200 hoogtemeters, maar een ritje naar
Annency oostoever laag van 92 km met 765 hoogtemeters behoorde ook tot de mogelijkheden. En natuurlijk de Madeleine, die ik me van de eerste editie van standplaats Albertville
nog goed kan herinneren.
René koos voor een Scandinavisch avontuur en
reed van Oslo-Sweden-Denemarken-Duitsland naar
Nederland terug: Een flinke klus om in 8 dagen 1.600
km en ca. 12.000 hoogtemeters weg te trappen. Op
22 augustus had René een middagrit op de MTB met
een abrupt einde. Ik wens hem een spoedig herstel
toe met weinig pijn en ongemak!

Ik begreep dat Peter de Laat de mogelijkheden
onderzoekt of een delegatie van WTC in 2020 deel
kan nemen aan de GranFundo Whistler Canada.
Overigens in de categorie, verder, hoger en nog meer sprak ik iemand die in training was
voor de Tour du Mont Blanc. Van zo’n zware cyclo had ik nog nooit gehoord. De Marmotte
lijkt me al een hele klus, maar deze cyclo is 333 km en 8300 hoogtemeters en moet in 1
dag worden gereden. Het vertrek is om 5 uur in de ochtend en je moet ook nog op bepaalde
tijden op bepaalde locaties zijn, anders mag je niet meer mee doen en wordt je rugnummer
onmiddellijk van je rug gerukt. Het is een ware uitdaging om dit op 1 dag te volbrengen..,
maar net iets te veel uitdaging voor mij.
Na al die buitenlandse avonturen is het altijd goed om in eigen land weer te kunnen fietsen.
Dat kun je prachtig doen door deel te nemen aan de TeutoTocht. Dit jaar werd Deurne aangedaan, gelegen in de Peel op circa 95 km afstand van Houten. Uit de ritten op Strava bleek
dat de deelnemers van vrijdag tot en met zondag uitdagende ritten hebben gehad.
Hennie en onze voorzitter hadden het initiatief genomen om een klein randje Utrecht van
circa 165 km op de lijst te zetten. Ongeveer 20 deelnemers hebben kunnen zien wat een
prachtrit dit was veel langs de rivier, mooie plaatsjes en natuur. Koffiestop was in Woerden
en de pannenkoekenstop in Vreeland. Volgend jaar gaan we langs de nieuwe provinciegrens, zo heb ik begrepen en wordt de afstand circa 195 km.
In september wordt in de week van het Hospice traditioneel de Toertocht Kromme rijnstreek
2019 gehouden. Bij al de verschillende afstanden van 20 km, 40 km, 70 km, 100 km en
140 km kun je genieten van het prachtige landschap van Lek, Kromme Rijn en Utrechtse
Heuvelrug. Alle reden om een keertje hieraan deel te nemen.., immers voor ieder wat wils.
Deze toertocht heeft bij de NTFU beoordeling 4 sterren gekregen met de opmerking: extra
goed geregeld. Toch wel een compliment voor de organisatoren!! Chapeau!
In het kader van een keertje meedoen aan een wat minder bekende cyclo kwam ik, dank
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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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zij Robic ,uit op La Pyrénéenne. Deze cyclo waar gemiddeld 1.000 personen aan deelnemen
wordt om en om georganiseerd door de stad Argeles Gazost en Bagnères de Bigorre. De
WTC standplaats Pyreneeën van enkele jaren geleden was ook in Argeles Gazost.

La Pyrénéenne staat bekend als een zware cyclo van 170 km (4 Vallées) met bijna 6.000
hoogtemeters. Het parcours (start en finish) verschilt van jaar tot jaar, maar de vaste
waarden waar je rekening mee moet houden zijn de Col du Tourmalet, Col d’Aspin en de
Hourquette d’Ancizan.
De 120 km (2 Vallées) wordt het kleine (le petit) parcours genoemd, maar heeft toch nog
wel meer dan 3.000 hoogtemeters.
Dan is er nog La cyclo-Rando waarbij je van Bagnères de Bigorre naar de top van de Tourmalet fietst met circa 1700 hoogtemeters. Om het spannend te houden wisselen de hoogtemeters van jaar tot jaar.
Wij sliepen in een hotel in het plaatsje Sainte Marie de Campan waar inmiddels een standbeeld is opgericht voor Eugène Christophe die op 9 juli 1913 in de afdaling van de Col du
Tourmalet tijdens de etappe van Bayonne-Luçon (326 km) zijn voorvork brak.
Hij is toen 10 km naar beneden gelopen tot aan Sainte Marie de Campan waar hij een
nieuwe voorvork kon smeden. Hij stond op dat moment nummer 1 maar door deze pech
was de uiteindelijke overwinning voor hem niet weg gelegd. Maar hij gaf wel een prachtig
voorbeeld van doorzettingsvermogen. Zijn motto was: “je veux, tout simplement je veux…
La volonté est la seule drogue que je connaisse”.
Het weer in de Pyreneeën is onvoorspelbaar
en ondanks de prachtige dagen die daaraan
vooraf gingen begon de dag op 7 juli een
beetje nat. Nu hoeft dat de pret niet te drukken, zeker als je weet dat het in de loop van
de dag wel goed komt.
De Col du Tourmalet, circa 19 km lang, is van
de kant van Sainte Marie de Campan best
lastig, want hoewel de stijgingspercentages
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in het begin wel meevallen wordt dat snel anders. En het gaat heel geleidelijk, want er zijn
weinig bochten maar je voelt de percentages wel stijgen terwijl je het aan de weg eigenlijk
niet kunt zien. De 28 cm die tussen mijn oren zitten hadden daar best wel moeite mee.
De cyclo is perfect georganiseerd met goede bevoorrading onderweg. De finish is op de top
van de Tourmalet. Er is daar niet erg veel plek, maar het gaat op zijn Frans en dan lukt het
altijd. De lunch die je krijgt aangeboden is in La Mongie en vandaar daal je weer af.
De laatste 4 km tussen La Mongie en de top vond ik wel zwaar met percentages van 9 en
10%. Maar het was dan ook genieten op de top met prachtig uitzicht. Ik koester goede
herinneringen aan deze charmante cyclo met weinig deelnemers maar veel uitdaging in een
prachtig gebied. Wellicht volgend jaar weer en meer.

Inmiddels ligt de laatste rit van het seizoen met de afsluitende BBQ in het verschiet en komt
het winterseizoen met rasse schreden naderbij.
Heerlijk weer om te kunnen gravelen, mountainbiken, hardlopen, spinnen, krachttrainingen… doen: voor elk wat wils en elk seizoen heeft zijn eigen charmes.
Ik kijk al weer uit naar de spinninglessen van Roy op zondagochtend bij Bodybusiness, de
1,5 uur lessen en de maandelijkse XXL les van 2 uur.
De lessen worden vanaf de spinning(trainings)kansel altijd vooraf gegaan van een korte
inleiding over de bedoeling en de effecten van de training en gevisualiseerd door middel van
profielen. Dit zijn de trainingen waar je beter van wordt!
Het winterseizoen wordt ook gebruikt om de doelen voor 2020 te bepalen. Ik hem mijn
eerste doel al bepaald. Dat wordt de Gran Fundo Strade Bianchi 2020. Die is vorig jaar zo
goed bevallen dat ik hem nog een keer wil doen. De GFSB staat als eerste op mijn bucketlist 2020.
Ik wens iedereen een mooi winterseizoen!
Train en fiets veilig
Joost van der Poel
13
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GROTE

WIJNBEURS

Wees Welkom!
26 & 27 OKT 2019
Rest. De Engel

Producenten aanwezig
Eigen import - 100 wijnen open
Aanmelden:

VA N D O R T - W I J N S P E C I A L I S T. N L
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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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Recreantenverslagen vanaf 21 juni 2019
Korte route Het was een mooie zonnige middag. Met 10 recreanten gingen we richting
Bunnik, met nog wat omweggetjes naar Zeist. Bij de Koppeling hebben we koffie en theegedronken. De verrassing was, we kregen de koffie en thee gratis. Ze vonden ons zo aardig,
leuk toch. Zo zijn we weer op ons gemakkie naar Houten gefietst. Met 28 km op de onze
teller was het een fijne fietstocht. Joop en Wim
Lange route Om 12.15 was het droog, na en hevige bui. Met 13 recreanten vertrokken we
via Werkhoven naar Driebergen. Natuurlijk hadden we toen bij Klein Zwitserland onze gezellige stop voor de koffie. Daarna fietsten we verder, we volgden knooppunt 80 en kwamen
uit in Kerckebosch in Zeist. We gingen 2 rotondes rechtdoor, daarna overgestoken naar de
Bunzinglaan. Verder volgden onze route zoals gebruikelijk en we kwamen uit in Rhijnauwen,
dit keer door de Achterdijk via de Sloten/ Gilden naar ons clubhuisje. Gerrit
Route XL Met 15 personen vertrokken we voor een rondje Houten Lage Vuursche.
We gingen richting Mereveld toen het begon te regenen gelukkig viel het mee, het was
maar een klein buitje en al snel ging de regenkleding weer uit. Dit fietst toch makkelijker.
We gingen richting Groenekan waar we bij de tennisbaan heerlijk koffie hebben gedronken
en sommigen een broodje aten, onderweg ook nog even een stop voor degenen die nog
niet hun brood op hadden. Vervolgens weer op de fiets door prachtige landschappen en
daarna richting De Bilt en
Bilthoven waar we voor de
tweede keer koffiedronken.
Daarna nog een paar leuke
wegen die bijna niemand
wist en goed in de smaak
vielen, dus het was genieten. Zo gingen we weer
richting clubhuis waar we
allemaal weer veilig aan
kwamen, het was weer een
mooie tocht. Willeke en
Stien.
Vrijdag 28 juni Korte route Het is mooi weer, het zou een warme dag worden maar er
waait ook een aangenaam koel briesje, dus is het al fietsend heel goed toeven op het zadel,
en trokken we zo een 14 mensen lekker de polder in. Over bruggen en dijken ging de reis,
dwars door de weilanden het gras wuivend, de koeien loerend en ook een paard in de wei,
dat is dan weer even wat anders dan een in de gang. We doolden maar wat, zullen we links
of rechts, nou doe maar links, en dan weer rechts, dus was het steeds weer een verrassing,
zo kruiste ons pad het “fort werk aan de korte uitweg” we belanden daar voor een bakkie,
daarna dus nog even links en weer rechts of rechtuit, zo samen met Wim Witjes, langs
wateren en watertjes. In Schalkwijk en Tull en ’t Waal en ons mooie Houten. Het was een
ongedwongen heerlijke middag, en precies 30 km op de teller ik sta versteld!! Met dank aan
Wim, Met vriendelijke groeten, Willy Meijer.

Wielertoerclub Houten ’80

16

Lange route Om 12.45 uur vertrokken we met 12
fietsvrienden. Het was lekker weer dus genieten. We
fietsten langs de gekleurde huizen aan het water, het
fietspad volgend, richting Schalkwijk. Via de Tetwijkseweg, daar aan het eind even een stopje gemaakt, om
water te drinken, richting Tull en ’t Waal. Halverwege
toch weer naar Schalkwijk langs het verdronken bos
en weer een waterstop. Weer richting Tull en ’t Waal
over de Lekdijk naar de Theetuin om wat lekkers te
drinken o.a. eigengemaakte sappen. Vervolgens langs
de Beatrixsluizen, het kanaal, de fietsbrug over, met
een omweg naar Fort Vechten. Daar wilden we doorheen fietsen maar dat kon niet vanwege de processie
rups. Terug over het pad waar we een bekertje fris
aangeboden kregen omdat het warm was. Daarna naar
het clubhuis waar we nog even gezellig hebben nagepraat. Ria en Nelleke.
Zondag 30 juni Deze zondagochtend vertrokken 7 personen voor een gezellige fietstocht
en dat werd het ook! Het was 24 graden en een lekker windje, de afstand werd 35 km. We
fietsten door Wekhoven heen met omwegen en bij de Watertoren koffie met lekkers op het
terras. Daarna richting ’t Goy onder en over de brug richting Schalkwijk. Ook daar weer
mooie binnen weggetjes genomen en we kwamen om 13.00 uur aan in ons clubhuisje.
Gerry en Lidy
Vrijdag 5 juli Korte route Wat was het een mooie rit!! Riet en Alie reden voor en wij met z’n
zevenen volgden hen. Ze voerden ons langs onbekende wegen - voor mij dan! Vanuit het
clubhuis richting Castellum en zo op Schalkwijk aan. Bij de oversteek van de spoorweg even
een angstig momentje, maar alles ging goed en we vervolgden onze weg via het Tetwijksepad waar prachtige bloemen in het wild
groeiden. Via de Achterdijk en Waalseweg
kwamen we bij de theetuin ‘Het Waalse erf’
waar het goed toeven was. Omdat sommigen nog nooit het verdronken bos hadden
gezien, ging onze terugtocht daarlangs.
Wat een mooi en rustig natuurgebied! En
wat werkte het weer geweldig mee. Voldaan kwamen we bij het clubhuis aan, waar
we ons tegoed deden aan een drankje,
snabbeltje en babbeltje. Marianne Ebbe
Lange route We vertrokken om 12.45 uur. Voorfietser Elie Miltenburg, geassisteerd door
Gerry Bijsterbosch. Deelnemers 9 dames en 3 heren. Het was ideaal fietsweer, zonnig met
mooie hollandse wolkjes en niet te warm. Vanaf ons clubhuis via Amelisweerd, langs Zeist
richting Austerlitz. De koffiestop was in het Beauforthuis in Austerlitz. Vervolgens, Driebergen en Doorn, naar de Lanbroekerwetering. Langs Beverweerd, het Oostromsdijkje weer
richting clubhuis. Veel dreigende eikenprosessierupsen gezien, vooral rond de Langbroeker17
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wetering en richting Beverweerd. Iedereen is gezond aangekomen, zonder veel jeukklachten. Elie
Route XL Vrijdag 5 juli was het weer zover, we starten om 11.00 uur voor onze 50 km. Via
het Oosteromsdijkje richting Werkhoven en vervolgens langs Beverweert en Sterkenburg
naar de Goyerdijk richting Sandenburg. Daar aangekomen aan de zijkant van het kasteel
zijn we gestopt om naar de reekalveren te kijken, wat een prachtig gezicht. Dan linksaf via
de Langbroekerdijk naar de Amerongsewetering richting Wijk bij Duurstede. Na een heerlijk
kopje koffie of thee ons broodje gegeten aan de haven. Via de Lekdijk, op en af, naar ‘t Goy.
In de Theetuin ons tweede drankje en dan via Werkhoven naar huis. Het was de moeite
waard. Mijn dank gaat uit naar Riet die bereid was met mij voor te fietsen. Bram
Vrijdag 12 juli Deze week was de fiets driedaagse, dus ook vandaag, een dagtocht. Zie dit
verslag bij de recreanten fiets driedaagse. ’s Middags zou er alleen de Korte route zijn.
Korte route Aangekomen om 13.00 uur waren er weinig clubleden. Ik was met de fiets.
Riet, Wim en Fie waren met de auto. Later kwamen nog anderen met auto. Het weer was
slecht met regen en onweersbuien. Riet heeft toen de kersenrit afgezegd voor de Korte
route, i.v.m. de weersomstandigheden. Wel werden clubleden gebeld voor onze gezellige
nazit. Deze nazit van onze fiets driedaagse was weer heel bijzonder, lekker met gezonde
hapjes, een drankje en een prettig samen zijn. Lidy
Vrijdag 19 juli Korte route We vertrokken voor de zgn. kersenroute. Dit stond al een week
eerder gepland maar kon door het slechte weer niet doorgaan. Met 11 deelnemers vertrokken we vanuit het clubhuis met heel mooi weer. Over de Houtense Wetering en door Oud
Wulven naar Bunnik, langs de Prov.weg naar de kersenboomgaard in Werkhoven. Onderweg
genoten we van de mooie bloeiende hortensia’s. Aangekomen in de boomgaard stonden
de stoelen en tafels al voor ons klaar. De koffie/thee en bakjes heerlijke kersen werden
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ons gebracht. Op ons gemak hebben wij hiervan genoten. Met de kerenpitten ging het niet
helemaal goed. Bij iemand van ons belandde er een onder het gebit maar met behulp van
de fietssleutel werd deze vakkundig verwijderd. Waar zo’n sleutel niet goed voor is. De
terugtocht ging via het Oostrumsdijkje naar het clubhuis. De andere 2 groepen arriveerden
vlak na ons zodat we nog een gezellige nazit met z’n allen hebben gehad. De rit werd voorgereden door Riet en Anneke met bijna 25 km op de teller.
Lange route Met 15 fietsliefhebbers op de pedalen gingen we richting Wickenburg, Amstersterdam Rijnkanaal, Merwedekanaal, weer Amsterdam-Rijnkanaal over de Meernsebrug
door park Oog en Al naar De Buurten. Dit is een restaurant gevestigd in de oude SOL-veevoerfabriek van vroegere jaren. Onze plaatsen waren gereserveerd op lounge banken!!!
[Foto 19-7-2019 2] Helemaal top! We genoten van alles was lekker was. Daarna verder
langs de Veilinghaven, richting ’t Goylaan. Door Lunetten heen, langs zwembad Kromme
Rijn, daar even een tussen stop. Verder gefietst, langs het Pannenkoekenhuis Rijnauwen,
Koningslaan, Mereveld, Houtens Bos en terug naar ons clubhuisje. Cathy/Lidy
Route XL Het is heerlijk weer vandaag en gelukkig weinig wind. We hebben een tocht
bedacht van 50 km. Samen met Bram fiets ik die voor en er fietsen 14 mensen mee. We
starten richting Culemborg waar we met de pont over varen. Aan de andere kant van de
rivier heb je “Werk aan het Spoel” of ook bekend als Caatje. Dit is een mooie plek om koffie
te drinken. We maken een sprongetje van de rivier af, waar we een stukje verder bij de forten een broodje kunnen eten. Verder gaat de tocht via Hagestein naar Vianen. Daar nemen
we het fietspontje terug naar de overkant. Met een omweggetje komen we bij het Haje
restaurant waar we fijn buiten kunnen zitten. Natuurlijk bestellen we een lekker drankje.
Vandaar nemen we de Plofsluis om via het Wulfse bos weer naar het clubhuis te gaan. Het
was een mooie tocht, nu zijn we toe aan een welverdiend drankje. Marijke en Bram
Via route.nl kun je de prachtigste routes maken. Voor iedereen het proberen waard!
Vrijdag 26 juli Deze dag is er niet gefietst. Het was een tropische temperatuur van 38
graden. Wel waren er rond 16.30 uur enkele recreanten in ons clubhuis om even fijn bij te
praten.
Zondag 28 juli Deze zondag het was heel mooi weer, met 10 personen zijn wij op weg
gegaan over de fietsbrug in Castellum richting Schalkwijk. De Tetwijkseweg naar de achterdijk in Tul en ’t Waal, daarna midden door het dorp naar Haje waar we fijn op het terras aan
het water genoten van lekker koffie/thee! Terug over de fietsbrug langs het kanaal, kasteel
Heemstede, de Houtense Wetering, het Oude Dorp, terug naar ons clubhuisje. Waar het nog
even fijn bijpraten was op deze zondagmorgen. Gerry en Riet
Vrijdag 2 augustus Korte route Er waren 7 deelnemers voor de Korte route. Er werd getwijfeld of er wel gefietst zou worden omdat de weersverwachting niet veel goeds beloofde.
Maar buiten gekomen was het droog en besloten we toch maar te gaan fietsen. Riet en Ria
reden voor. We reden nog maar net in het Houtense Bos of daar vielen de eerste druppels
al. Snel de regenkleding aan en net voor Bunnik kregen we een enorme hoosbui over ons
heen. Schuilen onder een paar hoge bomen hielp even. Drijfnat arriveerden we bij Het
Wapen van Bunnik. Daarbuiten op het terras onze natte kleding gehangen en de koffie en
19
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thee genuttigd op het terras want de
temperatuur was wel goed. Daar werd
Buienradar geraadpleegd en deze gaf aan
dat er over een uur weer een enorme bui
aankwam waardoor we de terugtocht via
de snelste route terug naar het clubhuis
hebben gereden. We waren net binnen
of de bui brak weer los. Na ons arriveerden de andere route. Omdat er om half
vijf een nazit was georganiseerd met
bitterballen en een heerlijke ijstaart werd
deze middag succesvol en gezellig afgesloten. Meerdere leden die niet gefietst
hadden deze middag (door het slechte
weer) kwamen per auto om ook mee te
genieten van de nazit. Al met al een heel
gezellige drukte in het clubhuis.
Route XL Met z’n vieren, waren we echt
waar! We hebben heerlijk gefietst, wel
4x de regenkleding aan en uit ondanks
dit ongemak was het gezellig fietsen.
We starten en gingen door ons Houtense
bos, de Koningslaan, het 2e Veld, waar een prachtige bloementuin is, de fietsbrug over,
langs het Sluispad. Over de sluizen, naar Restaurant ’t Raadhuis in N ’gein waar we koffiedronken. Met de fietspont naar Vianen, daar linksaf, de Lekdijk volgend, wind achter, naar
Culemborg. Even een tussenstop bij de Diefdijk om een broodje te eten en wat te drinken.
Zo vervolgde we onze rit. In Culemborg namen we ook weer de pont en fietste terug naar
ons clubhuisje. Gerry en Lidy
Vrijdag 9 augustus dagtocht Vandaag waren er 6 enthousiasten recreanten aanwezig om
de dagtocht van 60 km te fietsen. We vertrokken om 10.15 uur, eerst even een regenbuitje
afgewacht, door het Houtense bos, Rhijnauwen naar Bilthoven. Bij restaurant Olivier dronken we onze koffie en daarna gingen verder door het bospad naar Zeist. Alleen de regen
beperkte ons zodanig dat we weinig meer konden zien door onze brillenglazen en de Garmin
was ook niet goed meer leesbaar. We kamen uit bij Restaurant Stan, aan de Antonlaan in
Zeist. Daar lieten we ons een kop soep goed smaken. Ondertussen waren we weer wat
droog geworden. Onze sfeer was perfect. Bij een van ons waren de remblokjes uitgezet
door de regen, dus eerst even naar een fietsenmaker toe. Dit werd snel verholpen. Doordat
het bleef regenen hebben we onze route verandert en fietsten we via Driebergen terug naar
ons clubhuisje. Toch nog 45 km gefietst. Gerry en Lidy
Vrijdag 16 augustus Korte route Met als voorrijders Riet en Anneke vertrok de Korte route
met 15 deelnemers. Via het Houtense Bos en Vroeg kwamen we uit op de Koningsweg. Op
de Mereveldseweg werd een drinkpauze gehouden en via Lunetten naar de Wayensedijk.
Op naar het 2e Veld waar we nog konden genieten van de vele veldbloemen langs de kant
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van de weg. Halverwege het kanaal hebben we koffie/thee gedronken met uitzicht op de
scheepvaart in het Kanaal. De route werd vervolgd langs het kanaal en buiten Houten om
via de Rietdijk naar ons clubhuis. De andere 2 routes volgden al snel en gezamenlijk hebben
we genoten van de hapjes die werden aangeboden door 3-jarigen. Het was een gezellige
boel waarna iedereen voldaan huiswaarts keerde.
Lange route Ik, Janny Gerritsen ging voor de eerste keer voorrijden. Gelukkig wilde Marijke
mij helpen, wat wel nodig was. We waren er snel uit welke route. Om 12.45 startten we
vanuit het clubhuis met 8 personen. Via de Schalkwijkse weg, richting knooppunt 66 en
verder naar de Langbroekerdijk, waar we een tussenstop hadden. Vervolgens via Langbroek
naar Wijk bij Duurstede. Hier hadden we een koffiestop aan het water bij “het Terras”. Vervolgens Wijk achter ons gelaten, door de Tuurdijk, Tiendweg naar het clubhuis. Wij vonden
het een mooie rit, gelukkig de mensen die mee fietsten ook. Janny en Marijke
Route XL Na enkele verregende vrijdagen eindelijk een droge dag. Janny had al eerder deze
tocht voor gefietst, maar Lidy en ik vonden die wel voor herhaling vatbaar. Daarom met 10
mensen op de fiets naar Jacks Grillhouse voor een kopje koffie. Ze zijn om 12 uur precies
open, dus dat kwam mooi uit. Daarna door IJsselstein naar Benschop waar we op het terras
van Het Buurthuis ons brood mochten opeten met een consumptie erbij. Weer terug naar
de Wetering naar het stadje Montfoort, door de weilanden naar Marnemoende waar we
weer iets konden drinken. Via de
Nedereindseweg om het Fort, naar
het clubhuis, het was iets langer
geworden: 53 km, maar iedereen
vond het een mooie tocht. We bleven nog lang en gezellig doorpraten. Lidy en Willeke
Vrijdag 23 augustus Korte route
Ondanks het schitterende weer
vertrok de Korte route met maar
7 personen. Voorrijders Riet en
Anneke. De rit werd gereden door
Odijk naar het station van Driebergen. Plan was om via de Margrietlaan door het bos naar Klein
Zwitserland te rijden. Maar aan
het einde van de Margrietlaan zijn
ineens huizen in aanbouw gekomen waardoor we terug naar de
hoofdweg moesten. Niet getreurd,
dan maar via de Arnh.Bovenweg
en dan door het bos naar Klein
Zwitserland. Onderweg in het bos
nog even gestopt bij een mooi
stuk heide wat nog in volle bloei
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stond. Hier de nodige foto’s genomen en weer door. Op het terras van Klein Zwitserland de
koffie genuttigd waar ineens ook de groep van 11.00 uur binnen kwam lopen.
De terugweg ging langs Camping Het Grote Bos en door het gehucht Sterkenburg naar de
Langbroekerdijk. Achter de Boerderij langs de laan op waar we tegenover kasteel Beverweert uitkwamen. Daar even gepauseerd en via het Oostrumsdijkje naar het clubhuis. Waar
we gezamenlijk nog met een drankje hebben nagepraat.
Lange route Vrijdagmiddag gingen wij de 40km fietsen met 9 fietsers. Een erg klein clubje,
waar zijn jullie allemaal? Het was prachtig weer! Via de weilanden gingen wij naar Doorn.
Daar konden de deelnemers kiezen tussen softijs, ambachtelijk ijs of koffie bij de Notebele.
Vier kozen voor lekker ambachtelijk ijs, 5 voor de koffie en het smaakte ons allemaal goed.
Door de bossen terug en even gestopt bij de Hei, jullie zullen in de andere verslagen lezen
dat de andere 2 groepen daar ook langs geweest zijn. Alle 9 vonden dat wij heerlijk hadden
gefietst en dat het een mooie route was. Lidy en Janny Prins
Route XL Wat een fantastische dag om te fietsen. We vertrokken om 11.00 uur voor onze 50
kilometer. Het zonnetje scheen en
er was vrijwel geen wind, temperatuur rond de 23 graden. In overleg
met Cathy hadden we besloten
naar de bossen en de hei te gaan
welke dankzij de uitbundige bloei
op z’n mooist was. We vertrokken richting Odijk en vervolgens
naar Zeist, het eerste heideveldje
aan de Kerckeboschlaan, vandaar
naar het Beauforthuis voor een
kopje koffie of thee. Overgestoken
richting de Oude Woudenbergse
Zandweg naar de pyramide, afdalend richting Maarn waar we op het
Raadhuisplein ons broodje hebben
gegeten. Het heideveld aan de Buurtsteeg was schitterend en datzelfde heideveld zagen we
opnieuw aan de Maarnsegrindweg. Via het ANWBfietspad richting Austerlitz, een tweede
drankje bij Klein Zwitserland daarna gingen we richting huis.
Allen hebben weer genoten. Groetjes Bram
Zondag 25 augustus Het zou een warme zondag worden. Dus we verwachten niet veel fietsers. Toch kwamen er nog negen opdraven. Via Schalkwijk de Tetwijkseweg naar de Lekdijk,
daarna voor de koffie naar Werk aan de Korte Uitweg. Lekker onder de parasol onze koffie
opgedronken. Na een tijdje relaxen weer naar de dijk en langs Haje terug naar ons clubhuis
om iets te drinken. Ca.30 km gefietst. Temperatuur viel mee. Gerry
Vrijdag 30 augustus Korte route We vertrokken met 14 enthousiaste sportievelingen,
voorgereden door Riet en Elise. Het was schitterend fietsweer! We reden richting Oud-Wulven tot aan de spoorlijn en sloegen af naar Nieuwegein. Via allerlei wegen kwamen we bij
onze geliefde plek: Jack’s Steakhouse. Gezellig met elkaar wat drinken, kletsen en moed
25
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verzamelen voor de rest van de
rit. Daarna een schitterende tocht
door het park Oudegein, dat was
genieten! Maar we moesten toch
weer op huis aan. Omdat er een
omleiding was kwamen we in
een gedeelte waar we nog nooit
gefietst hadden! Gingen we wel
goed? Gelukkig wist Elise de weg
te vinden en belanden we op het
juiste pad terug. Moe, maar nagenietend van het mooie zomerweer
kwamen we na 30km bij ons
clubhuis aan. Met een borreltje en
een nootje sloten we de augustusmaand af. Het was een mooie
maand. Marianne Ebbe
Lange route Ook nu zijn wij weer
met maar 9 fietsers voor de 40km.
Via kaaidijk, Elpad en Lekdijk naar
Vreeswijk waar de deelnemers
weer mochten kiezen tussen ijs of
koffie. Daarna door de weilanden
en het Nieuwegeinsepark, langs
het A-R-Kanaal. Met +/- 40km op
de teller waren wij weer bij het clubhuis met 9 zeer tevreden fietsers die hadden van het
weer en de route genoten. Marjan & Janny Prins
Route XL Om 11 uur starten we met een groepje van 11 recreanten voor de 50 km tocht.
Het was lekker weer en we gingen richting Langbroeker Wetering. Via een mooie omweg
kwamen we aan bij Wijk bij Duurstede. Altijd een gezellig stadje. Ze hebben daar een
heerlijk terras aan het water waar wij natuurlijk graag wilden zitten. Gelukkig was er plek
genoeg. Daarna ging de tocht via de Gooyerdijk en Langbroek uiteindelijk naar het clubhuis.
We kwamen langs boomgaarden vol appels en peren. Dat zag er heerlijk uit. Waar we een
paar maanden geleden de bloesemroute hadden gefietst, was het nu de appels en peren
route. Na een heerlijke tocht was het tijd voor een afzakkertje. Marijke en Gerry

Recreanten fietsdriedaagse 8, 10 en 12 juli 2019
Maandag 8 juli 1e fietstocht van de driedaagse, met 17 mensen op het zadel gaat deze
tocht niet door bergen en dalen, maar langs rivieren en kanalen, alvorens wij eerst de
bossen en de heide bezoeken, vervolgen we de weg langs dure huizen en wijde meren,
met een boterham aan de plas, duiken we daarna de molenpolder in, waar de mussen
ons ten elkeen keer de weg wezen, gelukkig maar want het was een knap verknipte route
die vanwege de wind ook nog eens in tegengestelde richting gereden moest worden. De
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ontvangst voor de koffie was in de hoeve
en op het fort uitmuntend, en het weer viel
ook nog zat mee, het was heel gezellig en
heerlijk uitwaaien zo lekker met de wind in
de rug. Met dank aan mijn maatje Cathy,
Groet Willy
Woensdag 10 juli We vertrokken we met
22 enthousiaste deelnemers voor een tocht
van 60 km met als einddoel kerseneten in
Kerk Avezaath. Het weer was bewolkt maar
met een goede temperatuur dus heerlijk
om te fietsen. We gingen via de Lekdijk
naar het pontje van Beusichem om bij ons
vaste “stekkie” De Blusser koffie of thee
te drinken. Het was nog een behoorlijk
eind fietsen naar Kerk Avezaath, maar we
werden beloond want Jan de kersenman
stond ons al op te wachten en had voor
iedereen een bakje heerlijke kersen. Ook
Greet, Truus en Willy waren van de partij,
omdat ze dit niet wilden missen zijn ze met
de auto gekomen. Leuk hoor! Wij hebben
gelijk onze broodjes gegeten, er stond koffie
en thee klaar. Het was nog steeds droog!!
Op de terugweg voorbij Zoelen begon het
een beetje te spetteren, maar we fietsten
gewoon door totdat het harder begon te
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regenen en we toch maar onze
regenkleding aantrokken. Het is
niet leuk om met regen moeten te
fietsen, maar we blijven altijd optimistisch en het is komisch om ons
in die regenkleding te zien haha.
Bij de pont van Wijk bij Duurstede
hebben we nog wat gedronken
om daarna zo snel mogelijk naar
Houten te fietsen, het bleef maar
regenen. Uiteindelijk kwamen we
om ongeveer 5 uur als “verzopen
katjes” bij het clubhuis aan waar
een kopje thee of een wijntje wel
verdiend was en heerlijk smaakte!
Sonja
Vrijdag 12 juli Met 16 personen
vertrokken we vol goede moed,
het weer zag er op dat moment
redelijk uit. De route was ingekort
vanwege de nazit. Aangekomen in
De Meern begon het te regenen.
Na de koffie wilde we vertrekken
alleen het water stortte uit de
lucht, nog maar een bakje koffie.
We mochten ons broodje daar opeten, wat
super lief was.
Uiteindelijk vertrokken we maar het was echt
niet leuk fietsen, eigenlijk is de route in het
water gevallen. Deze fietsrit doen we 13 sept
over, hopelijk is het dan wel mooi weer. Teruggekomen hadden we allen natte voeten. In het
clubhuis was de nazit gezellig met een borrel
en een hapje. Groet, Leny en Stien

Wielertoerclub Houten ’80

30

Recreanten agenda vanaf 21 september
za 21 sep
vr 27 sep
vr 27 sep
vr 27 sep
zo 29 sep
okt 2019
vr 4 okt
vr 4 okt
vr 4 okt
vr 11 okt
vr 11 okt
vr 11 okt
vr 18 okt
vr 18 okt
vr 18 okt
vr 25 okt
vr 25 okt
vr 25 okt
nov 2019
vr 1 nov

11:00
11:00
12:45
13:00
10:00

KrommeRijntocht (Hospice)
Lange rit extra
Lange middagrit
Korte middagrit
Zondagsrit

clubkleding

Clubkleding

40
50
40
30
35

km
km
km
km
km

11:00
12:45
13:00
10:00
12:45
13:00
11:00
12:45
13:00
11:00
12:45
13:00

Lange rit extra
Lange middagrit
Korte middagrit
6e Dagrit- pannenkoeken
Clubkleding
Lange middagrit
Korte middagrit
Lange rit extra
Lange middagrit
Korte middagrit
Lange rit extra Sluitingsrit met nazit
Lange middagrit Sluitingsrit met nazit
Korte middagrit Sluitingsrit met nazit

50
40
30
60
40
30
50
40
30
50
40
30

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

11:00

Winterrit met lunch

40 km

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
Donderdag

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

9.00 – 14.00
9.00 – 14.00

Houten Zuid
Woensdag
9.00 – 18.00
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00
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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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vr 8 nov
vr 15 nov
vr 22 nov
vr 29 nov
dec 2019
vr 6 dec
vr 13 dec
vr 20 dec
vr 27 dec
jan 2020
vr 3 jan
vr 10 jan
vr 17 jan
vr 24 jan
vr 31 jan
feb 2020
vr 7 feb
vr 14 feb
vr 21 feb
vr 28 feb

11:00
11:00
11:00
11:00

Winterrit
Winterrit
Winterrit
Winterrit

met
met
met
met

lunch
lunch
lunch
lunch

40
40
40
40

km
km
km
km

11:00
11:00
11:00
11:00

Winterrit
Winterrit
Winterrit
Winterrit

met
met
met
met

lunch
lunch
lunch
lunch

40
40
40
40

km
km
km
km

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Winterrit
Winterrit
Winterrit
Winterrit
Winterrit

met
met
met
met
met

lunch
lunch
lunch
lunch
lunch

40
40
40
40
40

km
km
km
km
km

11:00
11:00
11:00
11:00

Winterrit
Winterrit
Winterrit
Winterrit

met
met
met
met

lunch
lunch
lunch
lunch

40
40
40
40

km
km
km
km

Rennen met Remy
Als je dit leest is het loopseizoen al begonnen bij de WTC Houten.
Maar je hebt geluk, want het is nog niet te laat om je aan te sluiten bij de lopers!
Trek je hardloopschoenen aan en merk dat het hartstikke leuk is om met een groepje te
lopen.
Het is een uitstekende manier om je conditie op peil te houden. Het kost maar weinig tijd,
je bent lekker buiten bezig en het kan bij elk weertype!
Lopen in een groep is gezellig en je hebt het gevoel dat het makkelijker gaat dan in je
eentje.
De training ziet er als volgt uit
• De eerste tien minuten wordt er rustig ingelopen om de spieren op te warmen,
• daarna rekken en strekken en een intervalloop,
• vervolgens een duurloop van ongeveer een half uur.
Het tempo is zodanig dat iedereen kan meekomen.
In de herfst en winter wordt de looptraining op iedere dinsdagavond georganiseerd.
Je kunt ook op internet kijken voor een trainingsschema om alvast voor jezelf te starten.
Dinsdagavond looptraining
van 20:00 uur tot 21:00 uur
vanaf het clubhuis
Groeten,
Remy Thijssen
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Ron Verweij

ﬁetsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Spinning deze winter
Veel clubleden spinnen in de winter. Dit is een leuke en sportieve manier om de winter net
zo fit weer uit te komen als dat je er in ging. Voor wie het niet kent: Spinning is een indoor
fietstraining in groepsverband. Tijdens de les neemt de instructeur jou mee in een trainingsrit waarbij je - met enige fantasie - met de groep bergen beklimt en sprints uitvecht. De
inspirerende muziek en deskundige opbouw maken het geheel tot een nuttige training.
Voor het komende winterseizoen zijn de afspraken voor spinning bij Body Business en
Piazza Sports weer gemaakt.
Spinnen bij Body Business
Het Body Business arrangement voor de WTC is als
volgt:
• Half jaar winterabonnement van 23 september
2019 tot 1 april 2020.
• Eén keer per week spinnen kost € 157,10.
• Onbeperkt spinnen kost € 225,00.
• Onbeperkt alle sporten kost € 248,80.
• De arrangementen zijn inclusief het gebruik van
sauna en stoombad.
• Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld.
• Gratis intake Inbody-scan bij start winterabonnement en evaluatie Inbody-scan aan het
eind van het winterabonnement.
• Je kunt kiezen uit 16 spinning lessen per week.
• Regelmatig Spinning XL lessen op zondag, dit zijn extra lange lessen speciaal voor wielrenners.
• Regelmatig bekende beklimmingen met videobeelden onder leiding van een instructeur.
• Mogelijkheid om sportspecifiek te trainen in onze fitness met deskundig advies van onze
instructeurs (bij het onbeperkt sporten abonnement).
• Buiten de vaste lessen is het mogelijk om aan Virtual Cycling deel te nemen.
• Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één
keer per week of onbeperkt wilt spinnen, of het complete abonnement neemt. Vervolgens dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Body Business.
• Er komen nieuwe spinning bikes in oktober.
Houd voor het lesrooster de website van Body Business in de gaten.
Tot ziens bij Body Business!
Piet de Boer.

Wielertoerclub Houten ’80

36

Spinnen bij Piazza Sports
Piazza Sports doet WTC Houten-leden dit jaar weer een aanbieding.
De condities zijn, ondanks de
verhoging van het BTW-tarief,
ongewijzigd gebleven. Een sportief
gebaar van Piazza Sports. Zie hieronder de details van het aanbod en de inschrijfprocedure.
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Je spint op moderne Tomahawk fietsen waarbij je op het beeldscherm wattage, rotatiesnelheid en hartslag kunt volgen.
De arrangementen zijn inclusief het gebruik van sauna, het Turkse stoombad en de
infraroodcabine.
Bovendien: periodiek een speciale gratis testles waarin je je maximale wattage meet en
twee keer een Inbodyscan (meting van spier-, bot- en vetmassa).
Eén keer per week spinnen kost € 169,00 voor 26 lessen, ingaande 23 september 2019.
Gemiste lessen kunnen tot 1 april 2020 worden ingehaald.
Onbeperkt spinnen kost € 255,00 voor de periode 23 september 2019 tot 1 april 2020.
Op de donderdagavond wordt Robin weer geprogrammeerd met lessen gericht op de
serieuze én gezellige fietser. Maar ook bij de andere instructeurs is het heerlijk spinnen,
op diverse niveaus.
Daarnaast biedt Piazza Sports de WTC spinners een compleet abonnement aan. Je hebt
daarmee onbeperkt toegang tot alle lessen en de zaaltrainingsfaciliteiten (met uitzondering van eGym). Dan kun je onder begeleiding werken aan bijvoorbeeld je core stability.
Dit arrangement kost € 295,00.
Aanmelden doe je via de WTC-website bij “Inschrijving ritten”. Vermeld daar of je één
keer per week, onbeperkt wilt spinnen, of het complete abonnement neemt. Vervolgens
dien je het geheel vooraf te betalen aan de balie van Piazza Sports.
De WTC-ers die voor het eerst bij Piazza komen hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
Voor het pasje moet wel gewoon € 10,00 borg worden betaald.

Houd voor het lesrooster de website van Piazza Sports in de gaten.
Tot ziens bij Piazza!
Jeroen Piket.
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Standplaatsweek 2019: Albertville 2.0
een puur persoonlijk verslag dat probeert recht te doen aan de week maar niet pretendeert
iets weer te geven van de individuele beleving van eenieder die er bij was…
17-24 augustus waren de lang van tevoren vastgelegde data van de standplaatsweek 2019
met bestemming Albertville in de Franse Alpen. Van meerdere WTC-leden hebben we tijdens
die week kunnen horen hoe slecht het vorige hotel in Albertville was bevallen. Dat wisten
de organisatoren ook, dus er was veel tijd en moeite gestoken in het zoeken naar een fijne
plek om te verblijven. Ik denk dat ik namens alle deelnemers aan deze editie kan zeggen
dat dat meer dan geslaagd was: het middeleeuwse stadje Conflans, op een heuvel tegenover Albertville, zorgde weliswaar voor kuitenbijtende staartjes aan alle ritten, maar had de
meest Franse vakantiesfeer die je je maar wensen kon: een pittoresk plein met terrasjes,
kronkelige middeleeuwse charme, kasseienstraatjes, ijs en openluchtconcerten.
Eten in een restaurant met voorgeserveerd menu was voor alle betrokken partijen wel even
wennen (“was dat het voorgerecht? Oh nee, daar komt het toetje…”), en ook bij het ontbijt
moest het hotelpersoneel wel even schakelen w.b. de hoeveelheden die door een grote
groep Nederlandse wielrenners verorberd werden, maar algauw had iedereen zijn draai
gevonden en konden we gewoon genieten van het fietsen.
Ik had het geluk op zaterdag al vroeg aanwezig te zijn en alvast één van de kortere routes
te kunnen verkennen. Per ongeluk in tegengestelde richting, wat nog een pittige klim opleverde – maar toen waren de benen vast gewend aan het berglandschap en dat kwam de
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volgende dag goed van pas, want de aloude wijsheid dat je er de eerste dag op een nieuwe
locatie goed aan doet om rustig een rondje in te fietsen wordt, wist ik, door het WTC-peloton standaard in de wind geslagen. Sommigen hebben het daadwerkelijk iets rustiger
aan gedaan die eerste zondag, maar het
stralende weer (dat, wisten we, snel weer
zou verdwijnen) nodigde toch uit tot langere
tochten.
Maandag werd er al wat regen verwacht,
maar met de onvoorspelbaarheid van
voorspellingen in gedachten besloten
velen toch aan de beklimming van de Col
de l’Arpettaz te beginnen. De bewolking
creëerde prachtige vergezichten – maar er
was er maar één die hard genoeg fietste om
voor de regen boven te zijn. Daar konden
we gelukkig goed opdrogen met dekentjes
en warme chocomel – de rest van de dag
was het prima fietsweer en zo werden de
verschillende vervolgafstanden met plezier
afgelegd.
Dinsdag daarentegen was officieel regendag, met in Albertville en directe omgeving
de variatie tussen zacht, hard, en heel hard.
In tweetallen en kleine groepjes zochten we
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onze toevlucht tot nevenactiviteiten. Uitstapjes naar naburige steden, wandelingetjes door
Albertville en gezamenlijke kopjes koffie met andere verwaterde WTC-ers. Ik heb zelden
zoveel niets gedaan op een dag.
Gelukkig houdt het weer zich ook daarna netjes aan de verwachtingen en zijn de volgende
dagen droog en prima fietsbaar. Dus… wat staat er allemaal nog in het routeboek? Een heleboel, zo krijgen we tijdens de avondbriefings tot in detail uitgelegd, en ambitieuze ritten,
en in ieder geval veel meer dan in een paar dagen uit te voeren valt. Ieder kiest er per dag
naar eigen wens wat uit. Zelf ben ik van het maximale programma: fietsen in de bergen is
machtig mooi en zo vaak is er niet de mogelijkheid om dat te doen – dus als het kan, dan
liefst ook zoveel mogelijk… Gelukkig blijken daar ook medestanders voor te vinden.
Woensdag proberen we zoveel mogelijk cols op te fietsen. En wie dat niet op woensdag doet
heeft donderdag of vrijdag nog de kans om te genieten van het prachtige uitzicht vanaf
de [check col!], in de afdaling naar de stuwdam en langs het meer, en vervolgens verder
omhoog door weiden met alpenkoeien naar de Cormet de Roselend. Bewolking hangt langs
de flanken van de bergen, maar terwijl we op de top van de Joly in de zon zitten, trekt het
hele dal dicht en maakt van de afdaling, vooral na skidorp Saisie, en bibberige bedoening.
Of ik ziek ben, vraagt de caféhouder als ik na afloop, terug op het plein van Conflans, thee
bestel in plaats van bier. “Nog niet,” zeg ik… Op voorwaarde dat ik niet ziek word, hoef ik de
thee niet af te rekenen.
Dat waren bijna 5.000 hoogtemeters op een dag, dus donderdag doen we maar wat rustiger
aan. Meerdere groepjes vertrekken richting Annecy, lekker flaneren rond het meer (veel
anders kan je daar ook niet, want het fietspad is vol met vakantievierders, inclusief kleine
kinderen – en wie heeft die idiote hekjes verzonnen waar je tussendoor moet slalommen?!?). Alleen wat deed die beklimming van de col de la Forclaz via Montmin daar nou,
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op het programma van een hersteldag? Van het uitzicht over het meer genieten? Dat gaat
niet zo goed als je midden in een wolk zit. Kijken of bij iedereen het lichtste verzet goed
werkt? Dan liever een lekker lopende klim zoals de [L……], stabiel 4-5%, die we al kletsen in
peloton rustig oppeddelen…
Dan volgt alweer de slotdag, met schitterend weer voor nog een koninginnenrit. De
meesten kiezen voor de Madeleine. Een prachtige lange klim (26km) in het ochtendlicht,
langzaam sterft het verkeersgeruis in het dal achter ons weg, al gauw rijd je alleen, met de
berg, je fiets en je benen: dit is het, hier moet je mee boven zien te komen. De skilift, de
boomgrens. Een stukje wat vlakker om wat vaart te maken. De top, het uitzicht, en geen
water in de kraan van het café, dus dalen naar La Chambre en bidons vullen bij de fontein.
En ons kleine groepje opsplitsen in wie eerst wil lunchen en wie eerst wil klimmen naar de
top van de Glandon. Ruige hellingen met losse stenen en veel klaterend water langs de
weg. En dan, 7km voor de top, wordt het zwaar. Het is ook niet niks, twee alpenreuzen
achter elkaar… Van Glandon naar Croix de Fer is niet steil meer en niet ver, en het uitzicht
wordt alleen maar mooier. Afdalen in een machtig diepe kloof – en dan moeten we nog
60km naar huis, wind tegen. Frits op kop, koersmodus aan, route wat aanpassen om beter
op te schieten – en nog op tijd terug om de verjaardagen van Roy en Martin mee te vieren
tijdens het avondeten. Dank allen voor mooie week om niet gauw te vergeten!
Cinta
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Verjaardagen
September
20 Marianne Versseput
21 Henri Sturkenboom
22 Tanneke Brouwer Popkens
22 Marijke Balder
23 Anneke Stam
23 Vincent van der Gun
23 Greet Diks - Bouwman
24 Jos van der Bent
24 Jelleke de Vries
24 Rob Grift
25 Ron Herman
26 Wim van der Schaft
30 Robert Wentink
30 Marcel Diepstraten

R
T
R
T
R
T
R
T
T
T
T
T
T
T

Oktober
1 Willy Thijssen-van Riet
3 Ineke van Wijk
4 Ralph Bijlsma
6 Meta Dezijn
12 Brigitte van Barneveld
12 Hendrik Jan Goris

R
R
T
T
T
T

13
14
15
17
17
18
18
19
22
25
25
26
30

Fernand van Drenth
T
Frank van Ierland
T
Tim Sullivan
T
Riek Beldman
R
Coen Maas
T
Jos Jans
T
Nelleke Wallenburg
R
Janny van den BoogaardR
Marjan van Kuijk
R
Cathy de Graaf
T
Hugo van Vliet
T
Pim Linschooten
T
Gerry Diks-Goes
R

November
3 Harrie Pol
T
3 Gerben Leskens
T
5 Paul Hoekendijk
T
5 Ria Tangelder
R
6 André Mansveld
T
6 Jaap Schuurman
T
7 Rob Versluis
T
8 Joost van Houwelingen R

Ledenmutaties (tot 23-8 2019)
Nieuw
• Jaap Kersbergen (toerlid)
• Kees Nijenhuis (toerlid)
• Arjan van Dodewaard (toerlid)
• Maarten Schilt (toerlid)
Opgezegd
• Betty de Coo-Bos
• Rob van der Lans

•
•
•
•
•
•
•
•

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

26 Riet van Leeuwen

Arie Vergeer
Farid van Booma
Meta Dezijn
Ans van den Dop
Wibo van Run
Michiel Verbruggen
Riet Weenink
Jos Jans

Leden van verdienste
Roelie van der Blij
Piet de Boer
Ton Diks
Onno Flemming
Herman van Rooijen
Harry van Wijk
Bart van Wijngaarden (overleden)
Thea Nieuwenhuizen
Geurt Breukink
Elly Kemper
Riet van Bijlevelt

Ereleden
Jan Goes
Henny Hogerhorst
Jos Jongeling
Jan Mocking (overleden)
Jon Nellestijn
Ad Nieuwenhuizen
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9
10
13
14
14
16
17
19
19
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
24
24
25
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T
T
R
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T
T
R
R
T
T
T
R
T

R
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