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Van de voorzitter
Herfst en winter zijn in de regel niet de meest fietsvriendelijke jaargetijden. Je zou dus 
verwachten dat er weinig activiteit is binnen onze club. Maar niets is minder waar. Afgelopen 
weken was het spitsuur voor de kledingcommissie. Na een zorgvuldig voorbereidingstra-
ject met meerdere leveranciers moest er een keuze gemaakt worden. Daarbij keek men 
natuurlijk naar kwaliteit, vormgeving en prijs. Maar zeker ook naar zaken als flexibiliteit en 
voorwaarden van de leverancier, variatie in kledinglijnen en artikelen en de mogelijkheden 
om via een webshop in te kunnen kopen. Deze complexe puzzel is uiteindelijk samen met 
het bestuur opgelost en eind oktober is de knoop doorgehakt. 

En het resultaat mag er zijn! De wensen van de sponsors zijn meegenomen in het ontwerp 
en zij reageerden erg enthousiast op het nieuwe tenue. Ook op de website verschenen 
positieve reacties op het ontwerp. Inmiddels heeft iedereen de gelegenheid gehad om de 
nieuwe kleding te passen en zijn of haar bestelling te plaatsen. Dankzij de sponsors kunnen 
we de kosten voor een nieuw tenue laag houden en hoeft niemand zich blauw te betalen. 
Vanaf deze plek ook heel veel dank aan de kledingcommissie.

Daarmee is het hoofdstuk clubkle-
ding echter nog niet afgrond. Vanuit 
het bestuur hebben we gekeken naar 
de mogelijkheden om ook de recre-
anten volgend jaar te laten starten 
met nieuwe poloshirts en windbrea-
kers. Op vrijdag 8 november jl. was 
ik aanwezig bij de recreantenver-
gadering waar Marijke en Gerry de 
geselecteerde, appelgroene kleding 
lieten zien. De reacties waren ook 
daar heel positief en de bestellijst 
was aan de eind van de middag vrij-
wel volledig ingevuld.

Het weer mag dan kouder worden, 
maar de positieve energie die de 
nieuwe kleding oproept bij toerfiet-
sers én recreanten geeft mij een 
warm gevoel waar ik de winter wel 
mee door kom!
Fijne feestdagen allemaal! 

Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Het zomerfietsseizoen ligt al even achter ons en het winterfietsen is goed op gang geko-
men. Deze winter vertrekken alle groepen op zondag om half tien. De opkomst bij de moun-
tainbikers is minimaal, maar bij de racefietsers en gravelbikers is de opkomst goed. Ook op 
zaterdagmorgen wordt er met enige regelmaat gefietst.
Diverse WTC-ers nemen deel aan strandraces en op zondag 8 maart willen ze het genoegen 
van strandfietsen graag weer delen in Castricum. Zie de aankondiging elders in dit clubblad.
Doordeweeks wordt er hardgelopen op dinsdagavond en is er de koffierit op woensdagmor-
gen. Afhankelijk van het weer is de ene keer de weggroep en de andere keer de gravel-
groep meer in trek.  Ook zijn er een aantal leden binnen actief op de spinningfiets bij Piazza 
Sports of Body Business. 

De meerdaagse evenementen zoals het clubweekend in de Eifel, Standplaats Albertville en 
de Teutotocht naar Deurne waren dit jaar zeer geslaagd. Wij zijn als club gewoon erg erva-
ren in het goed op touw zetten van dit soort projecten, en dat merk je. 
Volgend jaar willen Herman Lagé, Jeroen Piket en Frank van Ierland opnieuw het Eifel club-
weekend organiseren van vrijdag 19 juni tot zondag 21 juni 2020. 
Ook Hanneke Wttewaall, Hennie Wilkes, Roy Jaspers en Ton Mulders willen in 2020 weer 
een standplaats organiseren. De toercommissie is erg benieuwd waar de reis naar toe gaat.
En ook de Teutowerkgroep: Rina Roelfs, Hanneke Wttewaall, Harrie Pol en Joost Marinus 
overwegen om volgend jaar weer een teutoweekend te organiseren. 
We prijzen ons gelukkig met al die leden die hun schouders onder activiteiten zetten en/of 
nieuwe initiatieven nemen.

Ook in deze periode van het jaar kan het handig zijn om regelmatig op het forum te kijken, 
zodat je geen initiatieven mist die interessant voor je kunnen zijn. En kijk ook eens onder 
TOERLEDEN | INSCHRIJVEN RITTEN. Daar staan onder andere inschrijflijsten voor de NTFU 
cursus wegkapitein en de Henk Lubberding clinic.
Met een groeiend aantal leden zou je ook verwachten dat het aantal toerleiders toeneemt, 
maar dat is helaas niet zo. Het zou ook mooi zijn als we enkele vaste toerleiders krijgen 
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voor de nieuwe D-groep, zodat we deze in de toeragenda kunnen opnemen.  
Daarom doen we wederom een beroep op nieuwe toerleiders. Daar kunnen we er nooit 
genoeg van hebben om ons gezamenlijke fietsplezier te optimaliseren. Bedenk daarbij, aspi-
rant toerleiders, dat als we voor elk niveau ongeveer twaalf toerleiders hebben, je maar één 
keer per maand aan de beurt bent. Dat moet toch lukken? 
Meld je aan bij de toercommissie! 
En als je twijfelt, kan de cursus wegkapitein je misschien over de streep trekken.

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

WTC Strandfietsen bij Castricum op zondag 8 
maart 2020

Diverse WTC-ers zijn regelmatig met de fiets op het strand te vinden voor de KNWU stran-
draces. De klassieker Hoek van Holland - Den Helder (133 km) is voor een aantal van ons 
al weer achter de rug en op weg naar de hoogmis van het strandracen, Egmond - Pier - 
Egmond begin januari, blijven we lachend koersen. 
Voegde vorig jaar Freek de Poel zich bij het gezelschap, dit jaar is Tiemco Bolt de rookie.
Waarom? Dat kun je zelf uitvinden want we gaan ons plezier weer met jullie delen. 
Zondag 8 maart is geprikt voor een strandrit in clubverband. 
We vertrekken, bij voldoende belangstelling, om 8:00 uur vanaf het clubhuis. Dat is wat 
vroeger dan bij eerdere edities, maar zo maken we optimaal gebruik van het lage tij. 

Vervolgens rijden we in een uurtje naar Castricum (parkeren op de parking bij het strand, 
aan het einde van de Zeeweg).
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Rond 9:30 uur zullen we het strand op gaan voor een rit van circa 40 km tussen Egmond 
aan Zee en de pier bij Wijk aan Zee. Al naar gelang de windrichting rijden we, in sociaal 
tempo, eerst noordwaarts dan wel eerst zuidwaarts.
Na afloop verzamelen we in strandpaviljoen Deining voor een koffie of wat dan ook.

Je kunt je interesse aangeven via de inschrijflijst op de website.

Over het materiaal kun je heerlijk discussiëren. Maar het echt belangrijke is je banden-
keuze. Idealiter leg je zo breed mogelijke banden op je fiets met zo weinig mogelijk profiel. 
Dus, als je bijvoorbeeld op Marktplaats een setje gebruikte Schwalbe Big Apple/Big One/
Super Moto, Vittoria Tattoo of Continental Speed King tegenkomt, dan is dat de moeite 
waard, bij voorkeur zo breed mogelijk. Vervolgens doe je daar zo min mogelijk lucht in en 
dan rol je heerlijk.

Wees niet te bang voor je mooie fiets. Lekker inspuiten met vaselinespray en achteraf goed 
schoonmaken is voldoende.

We maken er weer een leuke ochtend van.
Jeroen Piket
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Retour Parijs
In 1979 ging ik studeren in Utrecht en leerde ik Leon kennen. In de jaren daarna raceten 
Leon en ik regelmatig met z’n tweeën rond Utrecht. En we gingen samen naar Parijs; niet 
op de fiets, maar met de trein. We hadden niet veel te besteden en logeerden daarom in 
een krakkemikkig hotel. We struinden door de stad en lagen met goedkope wijn, baguette 
en fromage in het gras van het parkje rond de Tour Saint-Jacques, vlakbij de Seine in hartje 
Parijs. 

40 jaar ouder bedachten Leon en ik dat we maar weer eens naar Parijs moesten gaan. Maar 
deze keer wel op de fiets. We besloten om een deel van de Jacobs-route te volgen. Deze 
pelgrimsroute voert helemaal tot aan Santiago de Compostela in Spanje en gaat ook via 
Parijs; de route leidt zelfs langs de voor ons vertrouwde Tour Saint-Jacques. 

Thea Nieuwenhuizen maakte Leon blij met de Giant-trekkingfiets van Ad, die zij namens 
hem te koop had aangeboden. En ik haalde mijn ouwe, stalen Gazelle Formula weer eens 
van stal. Een onverwoestbaar frame uit de jaren ’80, dat veel later nog is geüpdatet met 
een Shimano Ultegra 9-speed-groep en voorzien is van een drager voor fietstassen. Fridolin 
was bereid om de Jacobs-route aan te passen aan onze wensen, zodat we zo min mogelijk 
door verstedelijkt gebied hoefden te rijden.

De eerste etappe was op woensdag 16 oktober. De finishplaats hadden we bepaald op Rijke-
vorsel in de Belgische Kempen, net over de grens en 115 km van Houten. 60 km lang reden 
we met een lekker zonnetje langs bekende plaatsen: Vianen, Meerkerk, Arkel, Gorinchem, 
Werkendam. Daarna werd de omgeving snel minder vertrouwd en verdween ook de zon. We 
laveerden tussen Tilburg en Breda en kregen een bord met lekker veel koolhydraten voor-
geschoteld bij de Zeven Zusters in het voormalige Adrianusklooster van Raamsdonk. Helaas 
gaven de zusters ons niet de zegen voor een droge middag: miezerregen ging snel over in 
serieuze druppels. 

De ontvangst bij B&B Rijcke Rust was hartelijk en gastvrij: madammeke Ria had de koeling 
rijkelijk gevuld met Leffe-bieren 
in verschillende smaken. Daar 
kwamen we de avond wel mee door. 
En de pizzakoerier verzorgde de 
avondmaaltijd; we hadden geen zin 
om voor de ravitaillering zelf nog 
eens in de regen naar het dorp te 
fietsen. 

’s Anderdaags ging het via West-
malle, Lier (mooie stad!), Duffel, 
Mechelen, Affligem en Liedekerke 
rap richting Geraadsbergen. We 
koersten eindeloos lang over een 
jaagpad naast het water van de 
Dender. Maar vlak voor Okegem 
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sloeg het noodlot toe door een 
opspringende tak in mijn achterwiel, 
waardoor ik onmiddellijk geparkeerd 
stond. Het wiel bleek ongedeerd. 
Maar dat gold niet voor de derail-
leur: die stond volkomen uit het 
lood en was totaal vernield door 
de aanvaring met de tak. Wat nu? 
Voorzichtig peddelend op 1 tandwiel 
bereikte ik Okegem. Een mistroos-
tig dorp waar weinig te beleven 
valt, veel luiken gesloten zijn en de 
plaatselijke middenstanders bijna 
allemaal vertrokken. Maar de zegen 
van de kloosterzusters uit Raams-
donk bleek nog niet helemaal te zijn 
uitgewerkt, want na enig zoeken 
vonden we (vlak voor sluitingstijd!) 
onze redder in nood: een fietsenma-
ker van het allerbeste soort! “Amai, 
ge rijdt wel op ‘n old school-bike, 
hé?” was zijn smalende reactie toen 
hij mijn stalen retro-Gazelle onder 
ogen kreeg. “We zullen zien hoe 
we deze weer op gang krijgen”. Hij hing mijn fiets direct aan de haak, boog de pad aan de 
achtervork weer recht en bleek (de hemel zij dank!) zelfs nog een passende derailleur op 
voorraad te hebben! Weliswaar geen Shimano XT-uitvoering, maar een Tourney (“Die plaats 
ik normaliter alleen onder damesfietsen”). Opgelucht konden we het jaagpad een kwartier 
later weer vervolgen. We lagen nog op schema!

Vlak voor het donker bereikten we B&B Hakuna Matata, gelegen op 200 meter van de 
Bosberg bij Geraadsbergen. Omdat de locatie een ideale uitvalsbasis is voor trainingen in 
de Vlaamse Ardennen, komen veel toprenners graag logeren in deze B&B. Onder meer Niki 
Terpstra is er een graag geziene gast. Eigenaar Franky runt niet alleen zijn B&B, maar is 
daarnaast ook verzorger/kok van de Belgische wielerprofploeg Wanty-Gobert. En hij vertelt 
graag over zijn ervaringen. Na een warme douche schoven Leon en ik in de eetkeuken aan 
voor de pasta, die Franky ook vaak klaar maakt voor zijn renners. Ondertussen luisterden 
we naar zijn enthousiaste koers-verhalen. Aan de muur hing een groot scherm, waarop 
Franky zijn vertelsels visualiseerde met zelfgeschoten foto’s en filmpjes. 

De derde etappe van Geraadsbergen naar Cambrai in Noord-Frankrijk was flink afzien: alle 
dagen waaide de wind al stevig uit de zuidwest-hoek, maar deze dag stond hij ons met 5 
Beaufort gedurende alle 125 km wel verdomd erg tegen! Zelfs in afdalinkjes werden we 
nog terug naar boven geblazen. Maar ons afzien verbleekte snel toen we beseften dat deze 
zelfde regio het strijdtoneel is geweest, waar tijdens WO I honderdduizenden soldaten veel 
grotere ontberingen hebben moeten doorstaan.
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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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Zienderogen verfransten de plaatsnaambordjes om 
ons heen en werd het landschap glooiender. Tegen de 
avond bereikten we Cambrai. De Romeinen, Fran-
ken en Habsburgers gingen ons daarin al voor. Zij 
zorgden ervoor dat Cambrai een bezienswaardige 
stad is geworden. En minstens zo belangrijk: precies 
tegenover ons Hôtel Mouton Blanc lag een sfeervol 
restaurant, waar je lekker kunt eten tussen de locals. 

De volgende dag ging het verder zuidwaarts: genie-
tend van de mooie vergezichten van de Picardie 
fietsten we door kleine gehuchten en langs drassige 
akkers met bergen suikerbieten. Bij Saint Quentin 
was het de beurt aan Leon voor materiaalpech. Ook 
hier was een fietsenmaker in de buurt, maar omdat 
deze tussen de middag ruim de tijd nam voor zijn 
déjeuner liepen we forse vertraging op. Daardoor 
konden we die dag Compiègne niet bereiken en 
kwamen we niet verder dan Noyon. Een plaatsje met 
nog geen 15.000 inwoners, maar dat wel als een van 

de eerste in Frankrijk stadsrechten 
kreeg en ook nog eens een ver-
rassend indrukwekkende, gotische 
kathedraal met twee robuuste 
torens, die al van kilometers 
afstand zichtbaar zijn. En voor de 
calvinisten onder jullie WTC-ers: 
Noyon is de geboorteplaats van 
Calvijn.

De vijfde etappe voerde ons in de 
regen door verschillende grote bos-
gebieden, waar onze eigen Heuvel-
rug qua omvang schril bij afsteekt. 
In chronologische volgorde: het 
bos van Laigue, van Compiègne 
en van Ermenonville, allemaal 
voorzien van uitgestrekte en goed 
berijdbare gravelpaden. Onderweg 
vonden we een tijdelijke schuilplek 
in het museum met de beroemde 
treinwagon bij Compiègne, die daar 
is gestald ter nagedachtenis aan 
de wapenstilstand op 11 november 
1918. Ons eindstation die dag was 
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Thieux (spreek uit: Tjeu, zoals de naam van mijn 
jongste zoon), een voorstadje van Parijs onder de 
rook van vliegveld Charles de Gaulle. In de B&B 
kregen we een kamer met een stapelbed; daar-
mee kwam de wens van Leon om een nacht in een 
jeugdherberg door te brengen toch nog enigszins 
in vervulling.

Maandagochtend 21 oktober: vanuit noordoos-
telijke richting fietsten we langs de voorsteden 
van Parijs, op weg naar de hoofdstad. We werden 
steeds meer opgeslokt door de bebouwing om ons 
heen. Maar dat mocht de pret niet drukken want 
we rolden kilometerslang over een verkeersvrij 
fietspad langs een kaarsrecht kanaal, dat ons 
rechtstreeks naar het centrum van Parijs loodste. 

Klokslag 12 uur bereikten we onze bestemming: 
PARIS! We dropten de fietstassen bij het hotel aan 
de Boulevard de Magenta bij Gard du Nord. De zon 
kwam goed door en dat gaf nóg meer moraal voor 
de grande finale: een slot-etappe, dwars door het centrum. Eerst trakteerden we onszelf op 
een welverdiende lunch in de oude joodse wijk Le Marais. En ook de rest van de middag was 
het genieten, fietsend langs alle bekende monumenten aan weerszijden van de Seine, zoals 
de gehavende Notre Dame, het Louvre en natuurlijk de Eiffeltoren. 

De lichtstad kan natuurlijk in de verste verte niet tip-
pen aan ons eigen Houten, maar het moet gezegd: 
ook Parijs maakt het de fietser steeds makkelijker. 
Je mag er fietsen over de busbanen, de brede bou-
levards hebben gescheiden fietspaden en vaak heeft 
de fietser voorrang op de rest van het verkeer. Dat 
laatste geldt overigens absoluut níet voor de Place 
d’Etoiles, het verkeersplein rond de Arc de Triomphe. 
Daar ben je als fietser je leven niet zeker en een 
schietschijf voor auto’s die kris-kras en agressief van 
alle kanten komen aanstormen. Kwestie van brutaal 
en met veel armgebaren doorfietsen, maar meer dan 
1 rondje durfden we echt niet aan. 

Onze laatste stop was natuurlijk in het park onder 
de Tour Saint-Jacques, met wijn, stokbrood en kaas. 
We hadden het idee dat de toren na 40 jaar niks was 
veranderd. En wijzelf ook niet trouwens. Santé!

Bert de Koning
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Geen 18, geen alcoholAanbiedingen gelden van 18 november 2019 t/m 12 januari 2020, zolang de voorraad strekt.

8.95
7.49

per fles

31.95

27.99
per fles

39.95

34.99
per fles
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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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Nieuwe clubkleding  2020-2025
De Kledingcommissie heeft het afgelopen jaar diverse vergaderingen belegd. 
Uitgangspunt bij het kiezen van de fietskleding was dat goede fietskleding voldoet aan de 
volgende criteria: 
• Licht
• Ademend
• Comfortabel
• Goed draagcomfort/pasvorm voor gemiddelde toerfietser 
• Zo weinig mogelijk naden
• Gladde aansluiting op armen en benen/geen omgenaaide randjes 
• Aparte heren en dames uitvoeringen

Andere criteria:
• Mogelijkheid van het inrichten van een webshop
• Uitgebreider assortiment
• Ondersteuning (zoals bij ontwerp en pasavonden)
• Levertijd

In het najaar van 2018 werd een groot aantal samples opgevraagd van diverse leveranciers. 
Veel van de bekende merken w.o. Bioracer, 36 Cycling,  AGU, Forte, Matong, Sportful, TD 
Sportswear. Na een eerste selectie weden 36 Cycling (Michael Zijlaard)  en Vermarc (Philip 
Verbiest)  uitgenodigd en hielden een pleidooi voor hun producten.  
Van de diverse lijnen die werden beoordeeld signaleerden wij qua ‘vernieuwing’ als rode 
draad
• Langere mouwen en broekspijpen
• Meer ergonomisch
• ‘Grip’ systeem i.p.v. losse elastische manchetten

Gedurende de zomer werden diverse kledij van 36 Cycling getest. Ieder lid van de kleding-
commissies gaf daar zijn individuele score. Het gaat te ver om e.e.a. hier te beschrijven; er 
volgde wel feedback naar de leverancier.  
De mogelijkheden van een webshop werden onderzocht. Hier bleken nog wel wat haken en 
ogen aan te zitten, zoals minimum leveranties en beperkte periodes dat deze geopend is. 
Ook Craft was op een gegeven moment in de race en zond diverse kledingpakketten en 
zelfs een shirt geheel bedrukt met onze sponsors.  Uiteindelijk  werd om diverse redenen 
besloten om met Vermarc in zee te gaan. 

Vermarc heeft 3 kledinglijnen: ESL – SPL – PRR. De vernieuwde hoogste lijn PRR kon men 
eerst medio september leveren.  ESL is het basissegment en wordt door ons – op een enkel 
product na - niet aangeboden 
Het voordeel van Vermarc is de bekendheid (immers al 20 jaar onze leverancier), stabiliteit, 
assortiment, webshop, voldoende passets, ondersteuning, levertijd. 

Het merk Vermarc 
Een afvaardiging van de club bracht recent een bezoek aan Vermarc in Rotselaar (Belgie). 
We werden daar ontvangen door oud wielrenner Frans Verbeeck, de inmiddels 78 jarige 
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oud wielrenner en oprichter van het merk 
Vermarc (zijn zoon Marc heeft tegenwoordig 
de leiding). Frans moest in zijn actieve tijd 
vaak het onderspit delven tegen renners als 
Eddie Merckx en Roger de Vlaeminck maar 
wist in 1971 de Amstel Gold race te winnen, 
werd 4e in Milaan-San Remo (1972) en 2e 
in Luik-Bastenaken-Luik (1970, 1973). Na 
zijn actieve carriere legde hij zich toe op 
koerstruien en broeken. Inmiddels levert 
men aan diverse profploegen en volgens zeg-
gen aan 3000 sportverenigingen. 

De kleding
Shirt SPL Aero (korte mouwen):
• Aansluitende pasvorm
• Lichte en ademende microvezelstof
• Silicone strip onderaan shirt 
• Drie achterzakken 
• De SPL Aero lijn heeft daarnaast een zgn. 

flatlock stiksel (platte naden) en in plaats 
van elastische aansluitende manchetten 
(SPL) kent het SPL Aero shirt mouwen 
van zacht lycra die aansluiten om de 
bovenarm (‘grip’systeem/compressievrije 
greep).

• Beide shirts hebben een lange rits die 
niet is afgedekt waardoor sponsoring/
logo’s niet doorlopen.

Broek SPL:
• Compressiestof, hoogwaardig lycra
• Reflecterende strips
• Flatlock stiksel
• Elastisch microvezel beengripsysteem
• LD (Long Distance)  lange afstandszeem 

(onze huidige zeem) 

Daarnaast biedt Vermarc een PRR (eliltelijn). 
Dit is de hoogste lijn die men aanbiedt. Voor 
deze  vernieuwde lijn geldt: 
• Ergonomische pasvorm
• Vederlichte antibacteriële en sneldro-

gende carbon vezels
• ‘Grip’ systeem aan manchetten en taille
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Pasavonden
In de week van 18 t/m 21 november werden 
pasavonden georganiseerd. Jacco Kersbergen 
regelde dat we in de school HOUTENS - waar hij 
werkt - terecht konden. We hadden hier zelfs 
4 lokalen tot onze beschikking. Van wege de 
inschrijving vooraf per tijdslot was er een goede 
spreiding zodat ieder ruimschoots de gelegen-
heid had om te passen en het nooit drukker 
werd dan 8 wielervrienden per lokaal.  
Voor degenen die niet in de gelegenheid waren 
werd er nog een  extra ‘veegsessie’ georgani-
seerd op maandag 25 november. 

Webshop beperkt open
Op 1 december sluit de webshop. De orders 
worden verzameld en de fabrikant gaat aan het 
werk. Naar verluid zouden hiermee 8 werkwe-
ken gemoeid zijn. Begin maart 2020 verwachten 
we de levering. De aflevering gebeurt centraal, 
op een zaterdag, waarbij tevens een groepsfoto 
zal worden gemaakt. Hierover ontvang je nog 
bericht!
De kledingcommissie
Adrie, Hanneke, Monika, René, Tiemco, Jan 
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Recreantenverslagen vanaf 6 september 2019
Korte route Voor die dag was de route naar Beusichem gepland, maar het weer was wat 
regenachtig en windkracht 4, we kozen voor de alternatieve route richting Vreeswijk. De 
opkomst goed ondanks het weer. We begonnen de tocht vol goede moed en plezier richting 
het kanaal en we fietsten naar de brug in Jutphaas. Nadat we de brug over waren, gingen 
we even zoeken om aan de andere kant van het kanaal te komen. We fietsten richting de 
Beatrixsluizen naar Vreeswijk voor de koffie. Na een gezellig samenzijn, gingen we dezelfde 
route over de dijk terug naar de Beatrixsluizen, nu richting Tull en ’t Waal naar Schalkwijk. 
Nog even klimmen over de brug voor degenen zonder ondersteuning, alle hulde voor hen. 
Weer terug naar Houten waar we genoten van een drankje. Anneke  

Lange route Noodgedwongen en Ongedwongen Dat was onze uiteindelijke de conclusie van 
deze mooie rit. Zowel als de heenweg en de terugweg stuitten wij op omleidingen, en dus 
met improvisatie en onze gezamenlijke creatieve zin werd het ook voor ons voorrijders nog 
een hele leuke uitdaging, zo kwamen Dick en ik met onze ideeën en omzwervingen terecht 
op de leukste weggetjes in de omgeving. We hebben heel gezellig koffiegedronken in de 
fabriek. En iedereen, met 12 compleet vond de rit zeer geslaagd. Alvorens waren de weers-
voorspellingen niet te best, maar het bleef droog, de temperatuur zeer aangenaam, geen 
drup gezien. Met dank aan Dick, Vriendelijke groet, Willy Meijer

Route XL Fietstocht naar de Leusder Hei. Met een klein groepje starten we onze tocht rich-
ting Zeist. Het weer was prima en ons humeur was goed. Via het Wulfse Bos en slot Zeist 
gingen we via een mooie route door het bos, richting Old London, waar onze eerste stop 
was. Het is mooi weer en we kunnen buiten nog genieten van het mooie weer. Onze tocht 
gaat verder naar de Leusder Hei. Gelukkig is er nog wel wat te zien van de prachtige paarse 
hei. We stoppen even om er nog van te genieten. En dan door naar onze volgende koffie 
stop. Bij Pannenkoeken restaurant Bergzicht bereiden we ons vast voor op een flinke klim 
richting Austerlitz. Zonder ondersteuning is dat een behoorlijke klus, maar we zijn bikkels 
en iedereen komt moe maar voldaan boven. Verder richting Odijk en op naar het clubhuis.
Het was er al gezellig druk en we schoven vrolijk aan. Marijke

Vrijdag 13 september Korte route Een mooie dag, en dat belooft wat, ja het weer is ver-
rukkelijk, en zo gaan wij op pad met 8 man. De eerste stop, en turend in het water van de 
kromme rijn, zien wij de spiegelingen van de lucht, de wolken, waar onze Hollandse Mees-
ters zo wereld beroemd mee zijn geworden, de oevers met al zijn kleuren en daarnaast het 
kaalgevreten gras met zijn ongenuanceerde pollen die de grazers niet willen vreten, in het 
water zien wij ook de spiegeling van een gigantische treurwilg die verder door het meande-
ren van de rivier en de bomen rechts helemaal aan ons oog onttrokken word, en dan glijd 
je blik verder tot aan de horizon, daar zie je koeien, bomen, kerktorens…….ja, je kent het 
hè! En dan even later is er koffie, thee, in Cothen op het zonovergoten terras, met een ijsje 
heel gezellig en dan gaan we weer, zo’n ruim 30 km. genieten hoor. Met veel dank aan de 
voorfietsers, Joop en Johan.

Lange route Onverwachts toch besloten dat als ik niet met de dagtocht meeging dat ik dan 
wel de 40km voor wilde fietsen. Aan Marijke gevraagd of het goed was, en zo ja, of ze dan 
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een mailtje rond wilde sturen. We waren toch nog met 9 fietsers, mooi droog weer en wij 
fietsten naar de Meern. Even koffiegedronken bij De Woerd Castellum. Onderweg besloten 
we om een ijsje op de Herenweg in Nieuwegein te halen, tenslotte was het mooi weer. Alle 9 
waren weer tevreden over de route, de snelheid en de gezelligheid met elkaar. 
Marjan en Janny Prins

Dagrit 60 km We vertrokken om 10 uur met 17 personen richting De Meern, na een kleine 
stop kwamen we aan in het Wapen van Harmelen daar hebben we lekker koffiegedronken. 
Weer op de fiets richting woerden. Veel langs het water gefietst, o.a. langs De Oude Rijn 
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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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waar soms erge smalle paadjes waren maar gelukkig veilig aangekomen in het park. Tegen-
over het station in Woerden aten we ons brood in het park, kortom even lekker lunchen. 
Onze buiken weer vol en verder naar Linschoten langs mooie polders, wegen en waters. 

Daarna richting Montfoort waar we bij Marmoende onze tweede koffie stop hadden. Verder 
richting Houten, het weer was prachtig en de route mooi dus wat willen we nog meer en 
allemaal weer veilig terug in het clubhuis voor de gezellige borrel. 
Gr. Leny en Stien

Sponsering Fysio Vandaag heeft ons gesponsord met de drankjes na afloop van de fiets 
rit. Dat was nog eens een leuke verrassing. Fysio Vandaag zit bij Piazza sport. Ze hebben 
regelmatig een inloopspreekuur waar je zo naar toe kan. Dat is altijd makkelijk. 
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Marijke
Zondag 15 september We gingen met 15 deelnemers richting ‘t. Goy. Naar de langbroe-
kerwetering, waar we bij De Watertoren in Werkhoven een gezellig stop hadden met heer-
lijke koffie en een bijzonder lekkere appeltaart met noten. Via Werkhoven terug naar ons 
clubhuis. Vera.
Daarna was onze BBQ, die zoals altijd heel gezellig was en is met de tourleden. Wij, de 
recreanten hadden weer bijzonder lekkere salades gemaakt. Onze tourleden zorgde voor de 
overheerlijke BBQ. Het weer was bijzonder goed. We hebben genoten.

Vrijdag 20 september Korte route Op vrijdag 20 september melde zich 15 deelnemers 
voor de korte route. Het was prachtig weer om te fietsen. Omdat een van de deelnemers na 
lange tijd weer kon meefietsen besloten we de rit niet te lang te maken. Via het Oostrum-
dijkje richting Werkhoven en zo naar Odijk. Na een rondje Odijk naar het Wapen van Bunnik 
waar we heerlijk op het terras onze koffie en thee hebben genuttigd. Na deze stop via 
Lunetten en Houtense Bos terug naar het clubhuis met toch nog 28km op de teller. In het 
clubhuis was het al druk omdat de deelnemers van de dagtocht al terug waren en we geza-
menlijk een drankje nuttigden.
 
Lange route In augustus had Bram een mooie tocht door Zeist, langs Oud en Nieuw Goud 
bedacht, ook kwam hij langs 2 stenen duiven en een vennetje in de hei. Samen met Willeke 
fietste hij hem voor met de bedoeling om die op 2 augustus met de groep te fietsen. We 
waren, ondanks de voorspelling van buien toch op weg gegaan, maar helaas hadden we in 
het Wulfse bos al 2 buien te pakken. Na overleg met de groep van 6 mensen, hebben we 
besloten naar huis te fietsen en om 16 uur terug te komen om bitterballen en/of ijs te eten. 
Ook was er vers fruit. Dus deze tocht lag nog steeds op de plank en werd op 20 september 
verreden. Het was nu prachtig weer, met 18 mensen die alles wel wilden zien. Zo hebben 
we alles teruggevonden zoals Bram bedacht had. Alleen heeft niet iedereen de duiven 
gezien, het vennetje vond iedereen mooi, al bloeide de hei niet meer. Hierna was het goed 
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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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toeven op het terras van het Beauforthuis, waar ook een trouwfeest plaats vond. Ook in de 
weg terug zaten verrassende stukjes, zoals een heidetuin en de Beverweerdselaan, waar 
2 grote tracktoren ons passeerden omdat de mais geoogst werd. We kwamen veilig in het 
clubhuis, waar de andere groepen al aanwezig waren. Tiny en Willeke

Route XL Om 11.00 uur gingen we weer van start voor onze 50 kilometer. Cathy en ik 
waren de voorfietsers en het aantal deelnemers was 11. We vertrokken via het Oostroms-
dijkje richting Werkhoven en vervolgens via Beverweert naar de Goyerdijk. Rechtsaf, na 
de Doornseweg te zijn overgestoken via de Wijngaardsesteeg naar Doorn. We kwamen 
langs de hockeyvelden en een sporthal om in Doorn bij de Notabelen een kopje koffie of 
thee te nuttigen. Vervolgens klimmend over de heuvel naar Maarn en op het Raadhuisplein 
ons broodje gegeten. Opnieuw over de heuvel naar Austerlitz waar de koffie of thee bij het 
Beauforthuis weer prima smaakte. Via de bossen achter Oud London naar Zeist, Driebergen 
Station naar Odijk. Dwars door Odijk naar Bunnik, via Wulven naar ons clubgebouw waar 
we om 16.00 uur arriveerden. Al met al weer een leuke tocht. Bram.

Zaterdag 21 september Ride for de Hospice Ook vandaag fietsten we op zaterdag voor het 
goede doel ten bate van de Hospice. Het was gezellig druk dit jaar. De bardienst werd weer 
bemand door  
Andrea en een collega van de tourclub. De recreanten fietsten de 30 en 40 km. Onze tour-
leden hadden weer een mooie route uitgezet! Naar fort Hondswijk en daar gingen we eerst 
een rondje om het fort, dat was nieuw, en daarna koffie/thee of een gezondheid drankje, 
een krentenbol en een appel. 

Toen splitsten de groepen van 30 en 40 km. Na deze lunch gingen we de 40 km groep, 
verder door Tull en ’t Waal, Schalkwijk, ’t Goy, Cothen naar de Watertoren. Waar we even 
genoten van het een en ander. Verder door de Tuurdijk en een ommetje door Wickenburg 
naar het Ka pad en zo terug naar ons clubhuis. Lidy

Vrijdag 27 september Korte route Ondanks de slechte weersverwachting vertrokken we 
toch nog met 10 recreanten. Via de Achterdijk reden we richting Odijk maar de eerste 
regendruppels vielen al snel en werden de regenjassen/broeken aangetrokken en petten 
opgezet. Op naar Sporthal Hoenderdaal in Driebergen waar we zoals gebruikelijk weer 
hartelijk werden begroet en voorzien van heerlijke koffie/thee of fris. De regenkleding werd 
weer ingepakt maar niet voor lang want ter hoogte van boerderij Het Vagevuur barstte een 
plensbui los. Gelukkig konden we schuilen in een loods van deze boerderij. Alle regenkle-
ding weer aan, toen de regen minder werd, snel naar het clubhuis gefietst voor het gebrui-
kelijke kopje thee of drankje. Anneke.

Lange route 27 sept. ging de route van 12.45 uur de 40 km fietsen, er waren wat buien 
voorspelt dus we waren voorbereid. Door het Oude Dorp fietsten we richting De Houtense 
Wetering, Nieuwegein, De Overeindsebrug, daarna reden we Rond Het Fort en voor we het 
wisten hadden we dat rondje 2x gefietst. De Herenstraat in Nieuwegein was opgebroken 
dus moesten we een stukje omhalen om weer op het goede punt te komen. In het park bij 
Geinoord kwam de eerste bui, even gestopt toch maar de regenkleding aan maar het werd 
al snel weer droog. Toen richting IJsselstein waar we bij de haven koffie gingen drinken. 
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Door naar richting de Meern, op de Zandweg kregen we weer een bui dus weer regenkle-
ding aan er kwam ook meer wind. We gingen over de Groenewoudsedijk naar de Utrechtse-
straatweg over de Liesboschbrug. We volgde het Liesbospad en gingen richting Houten over 
de Koppeldijk, Fortweg en zo waren we weer in Houten, we kwamen om 16.15 uur in het 
clubhuis aan. Door de werkzaamheden onderweg moesten we wat om rijden, we hadden 44 
km. gefietst. Ria Tangelder
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Route XL We vertrokken met 9 deelnemers, de zon was aanwezig, alleen de weersberichten 
waren niet zo zonnig en er was veel wind. We gingen via de Koningsweg, Down Under, daar 
was onze eerste niet geplande koffiestop. De koffie was heerlijk! Verder over de fietsbrug, 
de Beatrixsluizen en met de fietspont naar Vianen. Daar stonden 2 bankjes, die gebruik-
ten we om even te gezellig te lunchen met een geweldig uitzicht op Vreeswijk. We gingen 
verder langs de dijk naar Culemborg. Wel even onze regenkleding aangedaan maar achteraf 
was dat niet nodig geweest. Iedereen genoot van het fantastische uitzicht langs deze dijk 
met al zijn uitspattingen en vergezichten. Bij Caatje nog wat gedronken en overgevaren 
met de pont naar Schalkwijk. 
Op de Lekdijk hadden we de wind achter en daarom fietsten door over deze dijk richting ’t 
Goy terug naar ons clubhuis. Gerry en Lidy.

Vrijdag 4 oktober Deze dag is er niet gefietst vanwege het regenachtige weer.
Wel hebben nog 11 recreanten gezellig om 16.00 uur even gezellig bijgepraat.

Vrijdag 11 oktober Lange route Vanmiddag met 7 fietsers langs de rechterkant van het 
kanaal naar Vreeswijk gefietst. Met het voorfietsen van de route hadden wij daar afge-
sproken bij een Rustpunt en gezegd nee geen gebak. Maar er stond koffie, thee, en een 
heerlijke verse zelfgebakken appeltaart. En dat konden er 5 toch niet aan ons voorbij laten 
gaan.....héérlijk. Het bleef regenen, weer via Vreeswijk Beatrixsluis via de andere kant van 
het kanaal naar de fietsbrug. Onderweg afgesproken dat eenieder naar huis ging voordat ze 
naar Tante Truus gingen. Met +/- 30 km waren wij toch even lekker uitgewaaid en buiten 
geweest, thuis zou je achter de Orchideeën hebben gezeten. Lidy en Janny Prins

Route XL Pannenkoekenrit Dagtocht 60 km Deze vrijdag zag het weer er niet heel belovend 
uit, dat was te zien aan de kleine opkomst. We waren met 6 personen. De tocht ging eerst 
naar Wijk bij Duurstede met koffie bij de Veldpoort. Dat is al een aardig vaste plek. We 
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trekken onze regenpakken aan en fietsen door naar Amerongen. Gelukkig was er een res-
taurant wat dicht was, maar de stoelen buiten had gezet voor ons. We eten hier ons brood 
op. De tocht gaat verder via Leersum door een prachtig natuurgebied via Let de Stigterpad. 
Een prachtige route, voor herhaling vatbaar.
Via Doorn en de Langbroekerwetering drinken we nog snel een koffie bij restaurant Torbijn 
in Langbroek. Op naar de pannenkoeken bij tante Truus in Houten. We waren de laatste 
groep en iedereen was er al. Wel 40 fietsers hebben genoten van heerlijke pannenkoeken. 
Wat een gastvrije locatie is dat. Superaardige en snelle bediening. Bewaren we ook voor 
volgend jaar. Marijke en Joost

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

Het Rond
Woensdag      9.00 – 14.00

Vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag  9.00 – 14.00 

Houten Zuid
Woensdag   9.00 – 18.00 Zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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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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Vrijdag 18 oktober Lange route We waren met 4 mensen en zaten te wachten, gaan we 
of gaan we niet. Het weer was erg dreigend. Andrea kwam ook nog, dus zijn we toch nog 
met 5 vertrokken. Clubhuis, Wulvenbos, Rijnauwen, naar de eerste stop bij de boerderij 
van Lockhorst. Daar vandaan naar kp, 87-86-85, linksaf Bosch en Duin in. Bij de Vossenlaan 
rechtsaf, uitgereden tot de Dolderseweg. De Dolderseweg overgestoken, de vliegbasis op. 
Over de startbaan naar Soeterberg, waar we koffiedronken. Effe lekker uit de wind. Na de 
koffie richting kp, 54 de bossen in via kp, 83-01-80 de laatste stop. Daarna kp 79-78, Odijk 
door naar Houten. De weg met de 7 versmallingen. Met een stevige wind op de kop, en de 
weg vol bagger, was dit een hele klus. Harde wind, maar geen regen gehad, (39,6km). Toch 
een fijne Fietstocht. Ton en Gerrit Smeding. 
 
Route XL In het clubhuis zijn 
we met 9 recreanten. Het is 
11.00 uur, tijd om te vertrekken. 
Helaas het regent. De vertrek-
tijd wordt uitgesteld en er wordt 
koffiegedronken. Het is 11.30 uur 
de koffie is op en het is droog 
geworden. We vertrekken met 8 
recreanten richting Zeist. We fiet-
sen door het bos Nieuw Wulven. 
Aan de rechterkant staat nog een 
mooie strook met bloemen. De 
mais is inmiddels geoogst. We 
komen bij Boerderij Vroeg, waar 
de verkeerssituatie volledig is 
gewijzigd. Door Amelisweerd en 
een rustpauze bij de sportvelden 
van Bunnik. Verder naar Zeist 
waar we naar Abrona/Johanneshof 
gaan voor de lunchpauze. Hier 
wordt Pompoen- en tomatensoep 
gegeten. Om 14.00 vertrekken we 
weer nu richting Austerlitz. We 
nemen de Prins Bernhardweg en 
knooppunt 10 en komen uit op de 
Austerlitzseweg.  Door Auster-
litz, langs Restaurant Ouwekamp 
naar de volgende rustpauze Klein 
Zwitserland.

Hier koffie met een glaasje slag-
room. Daarna via Werkhoven naar 
huis. We bereiken het clubhuis 
om 16.30 uur met ongeveer 45 
kilometer op de teller. We hebben 
geluk gehad, het is de gehele dag 
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Ron Verweij 
fi etsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fi ets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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droog gebleven, er was wel veel wind. Gezamenlijk hebben we een geslaagde/gezellige 
fietstocht gemaakt. Onze dank gaat uit naar Leny en Gerry, die de tocht hebben uitgezet en 
Joost die onderweg foto’s heeft gemaakt. Een hartelijke groet, Riek.

Vrijdag 25 oktober 2019 Korte route De laatste rit dit seizoen, de korte route vertrok met 
10 deelnemers. Riet en Ria reden voor. Het weer was goed maar wel erg veel wind. Via ‘t 
Goy werd richting Cothen gefietst omdat het plan was bij het Rechthuys koffie te drinken. 
Ter hoogte van de Leemkolk werd overlegd om beter naar Hoenderdaal Driebergen te gaan 
omdat we dan wind in de rug kregen. Dit omdat de wind veel krachtiger was geworden. In 
Hoenderdaal werd de koffie genuttigd aan de grote tafel wat een heel gezellig oponthoud 
was. De terugtocht werd rond Odijk gefietst en zo weer naar het clubhuis. Anneke

Lange route Vandaag waren wij weer eens met 20 fietsers, het was ook prachtig weer voor 
een herfstdag in oktober. Langs het Kanaal, door een stuk park van Nieuwegein, door de 
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Nedereindseplas, naar restaurant de Middenhof waar wij welkom waren. Onderweg en in 
het clubhuis kregen wij volop complimentjes over de mooie route. En daarvoor wil ik jullie 
bedanken, ik fiets heel graag voor en als wij daar allemaal van genieten dan wil ik volgende 
week wel weer. Echt heel fijn dat er fietsmaatjes waren die samen met mij wilde voorfiet-
sen, wij gingen dan op een dinsdag of woensdag of zelfs op een zaterdag de route fietsen, 
voor mij was dat dan net een vakantie dag. Allemaal héél erg bedankt daarvoor. Lieve 
Fietsgroet Lidy en Janny

Route XL De laatste reguliere fietstocht van dit jaar. Wat een fantastisch weer hadden we. 
We zijn om 11.00 uur vertrokken vanaf het clubgebouw voor onze 50 kilometer. Samen met 
Marijke heb ik voorgefietst en wel over een route die we reeds eerder hadden afgelegd. Via 
Bunnik naar Zeist en daar de bossen in, wat een prachtige kleurschakeringen in de bossen. 
Na een kopje koffie met appeltaart in het Beauforthuis via de Oude Woudenbergsezandweg 
en de Pyramide naar Maarn en door de bossen naar Maarsbergen. Via de Maarnsegrindweg 
met opnieuw prachtige kleuren terug naar Maarn en vervolgens via Het Hoogt richting Drie-
bergen. Waar de koffie bij Klein Zwitserland ook weer prima smaakte. 

Na de koffie via een omweg naar Odijk en vervolgens naar het clubhuis. Waar ons nog een 
drankje en hapje wachtte. Ik zou zeggen, goed overwinteren en op naar het nieuwe sei-
zoen. Mvg. Bram Bloemendal

Lidmaatschap opzeggen
Indien gewenst kan je het lidmaatschap beëindigen via de desbetreffende knop op de site.
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Recreantenagenda vanaf november 2019
datum vertrek/start soort voorfietsers afstand
   (in km)
  nov 2019
vr 1 nov 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 8 nov           10.30 Winterrit met lunch 30 km 
 13.30 Vergadering en Bingo 
vr 15 nov 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 22 nov 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 29 nov 11:00 Winterrit met lunch 40 km

  dec 2019
vr 6 dec 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 13 dec 11:00  Winterrit met lunch 40 km
 17.00 Kerstdiner 
 
vr 20 dec 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 27 dec 11:00 Winterrit met lunch 40 km

  jan 2020
vr 3 jan 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 10 jan 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 17 jan 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 24 jan 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 31 jan 11:00 Winterrit met lunch 40 km

  feb 2020
vr 7 feb 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 14 feb 11:00  Winterrit met lunch
 14.00 Vergadering en Spelletjes 40 km
vr 21 feb 11:00 Winterrit met lunch 40 km
vr 28 feb 11:00 Winterrit met lunch 40 km

STANDPLAATS WINTERPERIODE
Gravelen!.., Gravelen!.., Gravelen!.. en Spinnen!.., Spinnen!.., Spinnen!…, vrij naar een zeer 
succesvol programma van SBS6 dat een Gouden Televisier-Ring heeft gewonnen.

Een beetje goed de winter doorkomen kan op verschillende manieren. Afgezien van het gra-
velen en fietsen kun je ook wielrennen op de weg, mountainbiken, krachttraining doen in de 
zaal, schaatsen, hardlopen, tacxtraining doen, coretraining en…yoga. En iedereen doet waar 
hij zich goed bij voelt natuurlijk en waar hij of zij denkt het meeste profijt te hebben.
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De winter is enorm 
belangrijk voor het nieuwe 
wielerseizoen. Tijdens 
de winter leg je namelijk 
de basis voor zowel het 
aerobe als anaerobe ener-
giesysteem. Wielrennen is 
een bijzondere duursport 
waarbij je korte intensieve 
inspanningen moet kunnen 
leveren maar vooral moet 
beschikken over een goed 
uithoudingsvermogen. Dit 
resulteert in een aparte 
manier van trainen aange-
zien training van het aerobe systeem (lange duurtrainingen), maar dat mag niet ten koste 
gaan van het anaerobe systeem en vice versa. 

Onze spinninginstructeur bij Body Business op zondagochtend is Roy Jaspers en hij preekt 
al jaren vanaf de zondagochtendspinningpreekstoel de nut en noodzaak van het trainen van 
de beide systemen en ook de training om het verhogen van de Functional Threshold Power. 
De FTP is het vermogen dat een uur lang kan worden volghouden en wordt vaak gezien als 
de heilige graal in het wielrennen. 

Ik ben een enorme fan van de trainingen van Roy, normaal 1,5 uur en 1 keer in de maand 
2 uur, want Roy combineert inhoudelijke kennis met praktische leuke trainingen met goede 
muziek. Nou moet je niet verwarren dat leuke trainingen gemakkelijke trainingen zouden 
zijn. Integendeel, na iedere training voel je je vaak helemaal uitgepierd, maar ook dat is 
zeker leuk. Tijdens de eerste spinningles begon Roy weer met wat theorie en maakte een 
mooie vergelijking. Tijdens de trainingen zul je het niet altijd gemakkelijk hebben, maar het 
is goed om daar mee te leren omgaan en door de weerstand heen te gaan, want daar zul je 
in het dagelijkse leven ook profijt van hebben. 

Afgelopen week hadden we de pasavonden voor de nieuwe clubkleding. Maandenlang wer-
den we in het ongewisse gehouden over hoe de kleding er precies uit zou komen te zien, 
over de kleur deden de meest wilde geruchten de ronde, het zou zelfs blauw worden. Maar 
ja, alles bleef onzeker vanwege de embargoregeling die gold. En de leden van de kleding-
commissie hielden hun kaken stijf op elkaar.

Het leek wel een beetje op de embargoregeling die geldt als de Miljoenennota onder strikt 
embargo wordt verstrekt aan de media. NRC tekende de embargoregeling niet en vond dat 
“besluiten over voorgenomen beleid die voor de burger belangrijk zijn, zo snel mogelijk 
bekendgemaakt horen te worden”.

Nou, aan dat zinnetje heb ik vaak gedacht toen ik in de afgelopen maanden wel eens in 
mijn jeugdige onschuld aan de leden van de commissie vroeg naar model, kleur etc. van 
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de nieuwe kledij, want ik 
kreeg altijd het antwoord, 
my lips are sealed, ik mag 
er niks over zeggen. 

Maar voilà, dit is dan het 
nieuwe tenue, waar we in 
het nieuwe seizoen 2010 te 
bewonderen zullen zijn.
En ik moet zeggen: com-
plimenten voor de kleding-
commissie!! De kleding ziet 
er werkelijk prachtig uit. 
Ook andere clubleden die ik 
sprak zijn er ook erg over 
te spreken.

Op de pasavond werden we ontvangen door de kledingcommissie en we konden kiezen uit 
zoveel soorten kleding dat er 4 zalen nodig waren om alles uit te stallen. Ik kan me niet 
heugen dat we eerdere edities van nieuwe kleding zoveel keuze hadden. Volgens mij waren 
er wel drie soorten kwaliteiten van shirts en korte- panty,-kniebroeken al dan niet met of 
zonder zakje met rits, met of zonder bretellen, met of zonder zeem, zonder bretellen met 
zeem, zonder bretellen zonder zeem. Te veel om op te noemen en op mijn pasavond op 
maandag zag ik bij de aanwezigen toch wel wat keuzestress. Iedereen wordt natuurlijk 
ontzettend hebberig van al die mooie kleding, maar weet dan vervolgens niet wat te kiezen. 
En dan heb ik het over de accessoires nog niet gehad; handschoenen, kousen, bandana, 
helmmuts, arm- been- en kniestukken. Ik kijk uit naar de eerste groepsfoto in de nieuwe 
kleding. Dat zal er uit zien als een symfonie in blue!

Maar voordat het zover is moeten we eerst nog de winter door. Ik heb naast het gravelen 
en het spinnen nog een andere activiteit gevonden die ik inmiddels al een paar keer heb 
gedaan en die ik erg prettig vind. En dat is Yoga. Ja, je hoort het goed Yoga. Hoe kom je 
daar nu op zul je zeggen, nou door Monica. Die wilde een keertje naar yoga en vroeg of 
ik mee wilde gaan. Nou ben ik altijd wel in voor iets nieuws dus zei ik ja. Als je aan yoga 
denkt dan moet je altijd denken aan een donker zaaltje waar het naar wierook ruikt, waar 
Indiaanse muziek speelt en mediterende mensen dwars door je heen kijken. Dat bestaat 
natuurlijk ook, maar yoga is allang niet meer alleen voor softies. Bij Body Business kun je 
naast de bodypump- en pilateslessen ook yoga volgen.
En niet in een donker zaaltje maar in een mooie ruime zaal. En de keren dat ik geweest ben 
heb ik gemerkt dat yoga behoorlijk wat lichamelijke inspanning vereist. Je moet een aantal 
ingewikkelde oefeningen doen terwijl je rustig en geconcentreerd blijft. Een leuke oefening 
is deze: ga op je rechterbeen staan terwijl je linkerbeen naar achteren wijst en pak dan je 
linkerenkel met je linker hand vast pakt terwijl je rechter arm gestrekt naar voren wijst. 
Probeer maar eens. 
Bij een andere oefening moesten we een blok plaatsten ter hoogte van onze BH-bandjes 
(ja, er zijn veel vrouwen die yoga beoefenen), en daarna over dat blok heen naar achteren 
leunen met je hoofd op de grond. Dat was wel even slikken. Een humoristisch moment was 
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er wel toen de andere mannelijke deelnemer van de les het blok niet op de BH-bandes had 
geplaatst, maar in zijn nek. Hij verwarde waarschijnlijk de BH-bandjes met bikinibandjes…

En waar doen we dit nu weer allemaal voor? Ja om ons voor te bereiden op het nieuwe 
seizoen. Ik heb nog niet veel gehoord wat iedereen voor doel heeft. Wel dat Peter als doel 
heeft gekozen om mee te doen aan The Ride. Dan fiets je van de voet van de Stelvio naar 
de top van de Cauberg in 8 dagen met verschrikkelijk veel hoogtemeters. De voorbereiding 
voor Peter is dan ook al begonnen.  

Maar voor ons is de voorbereiding ook begonnen. Met ons bedoel ik dan Geurt, Harrie, Ton 
en ik, want wij gaan op 8 maart 2020 meedoen met de Gran Fundo Strade Bianche 2020. 

De vorige editie is zo goed bevallen met de aankomst op het prachtige plein in Sienna, dat 
we die ervaring nog wel een keertje willen meemaken. Ook de finish van de profs op het 
schelpvormig plein was een belevenis. Annemiek van Vleuten doet weer mee heb ik gelezen 
en misschien gaat ze weer winnen.., wat zou het mooi zijn om ook daar weer bij te zijn. 

Vorig jaar was het overigens nog betrekkelijk rustig met buitenlanders die deelnamen, maar 
het schijnt dat dit jaar de GFSB ‘ontdekt’ is. Hopelijk wordt het niet zo’n massale rit met 
vele duizenden deelnemers maar blijft het nog een beetje beperkt.

Hoe dan ook, voor nu zeg ik: 
train ze!

Joost van der Poel
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November
21 Marcel Timmermans T
22 Marc Nuijten T
22 Alex Verhagen T
22 Ria Wieman R
23 Nathalie Moorman R
23 Farid van Booma T
23 Herman Lage T
24 Ron Verweij T
24 Andrea van Mil R
25 Marcel Reinartz T
26 Riet van Leeuwen R
26 Rina Methorst R
28 Jan-Paul Wierenga T
28 Elly Kuiper R
28 Janneke Kirpestein T

December
 2 Herman van Rooijen T
 3 Ruud Mandingers T
 6 John Schreurs T
 8 Michiel Verbruggen T

 8 Wiebe Stuivenwold T
 9 Carla Muis-Siegert R
11 Leo Wilkes T
13 Alie Vernoy-Verweij R
15 Cor van Angelen T
15 Elise de Haan-Vermey R
16 Mieny Bolland R
16 Dick Droege R
17 Joop Muilerman T
21 Fulco de Vries T
23 Geertjan van der Lecq T
24 Tony Tan T
25 Frans Gijsbers T
25 Gerard van Mourik T
25 Jan Willem van Soest T
27 Maaike Springorum T
30 Simon Plomp T
30 Vincent Mocking T
30 Wiet Koren T
31 Elly Kemper R
31 Marijke Kleine T
31 Rob de Boeck T
31 Michel Jorritsma T

31 Eric Luttik T
31 Frits Hobelman T

Januari
 1 Paul Veltkamp T
 1 Niels ten Horn T
 2 Ton Terheggen R
 2 Floor Pater - Oskam R
 4 Janny Prins R
 4 Bas Vermeulen T
 4 Ruud Ackermans T
 5 Wibo van Run T
 7 Peter Visser T
 7 Cor Huffels R
 7 Annemiek van de Rijt T
 8 Tea Mensink T
 8 Eric van Vliet T
10 Joop van Wijngaarden R
11 Riet Weenink R
11 Peter van Barneveld T
12 Bert Thiery T
17 Gera van Vliet R
17 Cathy van Putten R

Verjaardagen

Nieuw
• Wibo van Run (toerlid)
• Nico van Vulpen (toerlid)
• Thera Mintzas (recreant)
• Ton Gronloh (toerlid)
• Wim van de Grift (toerlid)
• Wouter van Hoorn (toerlid)
• Hans Sluiter (toerlid)

Opgezegd
• Cor Huffels
• Trees Maat-Scherrenberg
• Marieke Pril
• Regina de Graaf
• Henk van der Kuil
• Martin de Haan
• Michiel Verbruggen

Ledenmutaties (tot 3-11 2019)

Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

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
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