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Van de voorzitter

Ongetwijfeld gaat 2020 de geschiedenisboeken in als het jaar van evenementen die niet 
doorgingen. De lijst is inmiddels indrukwekkend: Olympische spelen, Giro, Vuelta, Tour de 
France, EK-voetbal, Vierdaagse, kampioenschappen, festivals, concerten. Alles waar we 
naar toe leven en plezier aan beleven moeten we dit jaar missen. Dat geldt inmiddels ook 
voor WTC-activiteiten als het clubweekend, de standplaats en ons 8e lustrum. Hoe meer je 
daaraan denkt, des te sacherijniger je ervan wordt. En tijd om na de denken, hebben we 
dezer dagen in overvloed. Wordt 2020 daarom een verloren jaar, dat we maar snel moeten 
vergeten?

Aanvankelijk dacht ik daar wel zo over. Want sacherijnig word je zeker, als je samen met 
organisatoren de beslissing moet nemen om een tocht te annuleren waar al zoveel leden 
zich voor hebben ingeschreven. Maar naarmate ik begin te wennen aan de nieuwe situatie, 
krijg ik gaandeweg meer oog voor wat er allemaal nog wél mogelijk is. Zoals op m’n fiets 
stappen en zelf een mooie tocht gaan rijden. Dankzij de toercommissie kunnen we via de 
website sinds enkele weken “De route van de week” fietsen. Weliswaar in m’n eentje, maar 
wat kan ik ervan genieten!

Helaas blijven de vooruitzichten om in clubverband weer te gaan fietsen ongunstig. De 
adviezen van diverse sportorganisaties laten het fietsen in groepen niet toe, omdat veilig 
afstand houden ten opzichte van elkaar en andere weggebruikers gewoon onmogelijk is. 
En als bestuur 
hanteren we 
de regel dat we 
bij twijfel liever 
voor de veilige 
variant kiezen 
dan dat we de 
grenzen gaan 
opzoeken. Geen 
leuke boodschap 
dus, maar we 
merken geluk-
kig dat deze lijn 
door veel leden 
wordt gesteund.

Om dit stukje toch nog een beetje positief af te sluiten, deel ik graag een mooi initiatief 
met jullie: na bemiddeling van de gemeente benut onze buurvrouw Dansstudio Olga van 
Koningsbrugge het terras achter ons clubgebouw voor haar danslessen die sinds begin mei 
in de openlucht weer zijn toegestaan. Mooi dat je elkaar, ondanks alle beperkingen van deze 
periode, toch kunt helpen! 
Eric van Vliet
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Van de toercommissie

Wat is het toch onwezenlijk om week in week uit in je eentje of met een fietsmaatje uit je 
directe omgeving te fietsen. Echt bizar hoe snel alles om je heen verandert en dan merk je 
pas hoe leuk het is om met clubgenoten te fietsen en te genieten van de gezellige en sociale 
sfeer die we in onze club hebben.

De toercommissie en het 
bestuur worstelen momen-
teel met de vraag of we 
voor de toerleden niet 
iets moeten versoepelen. 
Allerlei clubs en verenigin-
gen gaan weer open, ook 
de tennissers mogen weer 
dubbelen. We zien veel solo 
rijders en tweetallen, maar 
ook viertallen en soms 
groepen van wel acht in 
hetzelfde tenue.
De NTFU adviseert voorlopig nog om met maximaal 4 personen te fietsen maar wel 1,5 
meter afstand tot elkaar en tot andere verkeersdeelnemers te houden. De KNWU is dan 
weer strikter en geeft aan om voorlopig nog alleen of met een vast trainingsmaatje te 
rijden.

Wij vinden het dan ook nog te vroeg om te versoepelen. Het is erg ongemakkelijk om voort-
durend 1.5 meter afstand te houden en dan is de vraag of in een groepje fietsen wel echt 
leuk is. Zeker bij wind tegen is het onze tweede natuur om kort achter elkaar te kruipen, 
waardoor je in de luchtstroom van je voorganger rijdt. Dat blijft toch een groot risico en 
willen we als toercommissie niet aanmoedigen.
Als leden met elkaar afspreken om in grotere groepjes te gaan fietsen dan is dat hun eigen 
verantwoordelijkheid. Een dertiger denkt daar wellicht ook anders over dan iemand die in 
de risicogroep valt.

Het blijft echter behelpen in deze corona tijd. We zijn enige weken geleden begonnen met 
de “Route van de Week”. Iedere week vind je een nieuwe op het forum. Spreekt deze route 
je niet aan kijk dan eens op de website naar het vernieuwde “routeplatform”.
Onder TOERLEDEN | GPS WEG ROUTES vind je heel veel GPS routes gemaakt door leden 
die je eenvoudig uit Alltrails kan downloaden. Onder TOERLEDEN staan ook de GPS GRAVEL 
ROUTES. Als jullie GPS routes hebben die je wilt delen, stuur dan je Alltrails list door naar 
Piet de Boer, zodat hij ze kan toevoegen op de website

Wij wensen jullie een fijne zomer en blijf gezond in deze rare tijd.

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

Wat jammer, hebben we nieuwe clubkleding, hebben we het maar 1 keer kunnen dragen. 
De windstopper is heerlijk en kan natuurlijk altijd aan, ook als je alleen fietst.
Ik heb bijna elke dag gefietst, helaas alleen, maar de natuur is prachtig. 12 Mei kwam 
eindelijk het bericht dat het toegestaan was om met een vast maatje te fietsen. Dat lieten 
Gerry en ik ons geen 2 keer zeggen. Een vast maatje was geregeld. Onze eerste rit ging 
naar Wijk, we hadden gehoord dat ze bij de Molen koffie schonken met lekkere appeltaart. 
Muurtjes bij de Lek voldoende om er van te genieten. Er naar toe, is al een prachtige route 
en we genoten van de mooie natuur. Afstand houden ging prima.
De keer daarna gingen we richting Austerlitz. Een prachtige route door het bos, we kwamen 
bijna niemand tegen. Bij het Trefpunt in Austerlitz schonken ze heerlijke koffie en op het 
pleintje waren bankjes. Dat kwam weer goed uit. Via de route langs het Grote Bos weer 
richting huis.
We hadden de omgeving van Houten onderhand wel gezien en we zochten het wat verder 
op.
Met 2 auto’s gingen we richting de pont naar Beusichem. Voor de pont konden we de auto 
kwijt en met alleen de fiets gingen we naar de overkant. Vanaf daar hebben we weer een 
prachtige route gefietst van ruim 60 km. In Buren zagen we weer een koffiepunt met 
stroopwafels. Die namen we mee om langs het water te gaan zitten. Dit doen we goed 
vinden we zelf. Na een heerlijk lang stuk gefietst te hebben wilde Gerry even bellen. O jee, 
waar is de telefoon. Nergens. 
Dan maar terug fietsen naar onze koffie plek. Wat schetst onze verbazing? De telefoon lag 
gewoon nog  op het muurtje. Kennelijk 
had niemand de moeite genomen om via 
het trapje naar beneden te gaan en aan 
het water te gaan zitten. Wat een geluk. 
Terug naar de route en via de Appeldijk 
bij Hoenderik in Tricht een stop, natuur-
lijk weer koffie met appelgebak. Let op, 
daar zijn kippen en voor je het weet is je 
appeltaart op. Het lijkt of we alleen maar 
koffie drinken, maar schijn bedriegt, we 
hebben al heel wat fietskilometers in de 
benen.
Weer verder richting de pont en met 
een heel voldaan gevoel weer naar huis. 
Een drankje na afloop in de tuin. Dat is 
natuurlijk gezellig, maar wat missen we 
iedereen. We kijken uit naar de tijd dat 
het clubhuis weer open is.
Marijke

Recreantennieuws
Na de eerste tocht met de groepen op 6 
maart, kregen we in week 11 de medede-
ling dat de fietstochten helaas niet meer 



9 De Fietsende Vlinder

door kunnen gaan omdat het 
corona virus ook in Neder-
land is aangekomen. De eer-
ste weken moesten we even 
bijkomen van alle maatre-
gelen die werden genomen 
ivm het virus. Maar in april 
bedachten Lidy en ik dat we 
toch wel met ons tweeën 
konden fietsen, als we achter 
elkaar blijven rijden en in 
de rustpauzes bij kletsen 
op 1,5 meter afstand, gaat 
alles toch goed? Zo hebben 
we de uitgestelde tocht naar 
Soesterberg gereden, waar 
we nog net op de landings-
baan mochten, nu is die 
dicht voor het broedseizoen, 
een fortenroute gemaakt en 
gereden, een nieuwe voor 
als we met de groep kunnen 
fietsen. Met de pont bij 
Culemborg overgestoken en 
meeneem koffie bij Bakker 
Bart gehaald. Naar Beusi-
chem gefietst en terug via 
Wijk. We boffen wel met zo’n 
prachtig voorjaar! Toen was 
Marnemoende weer eens aan de beurt, langs de IJssel, gelukkig geen drukte op het smalle 
fietspad. Op bevrijdingsdag kozen we voor Groenekan en Ruigenhoek, weer een nieuwe 
route van gemaakt. Naar Hagestein gingen we de week erna, weer met ponten over de Lek. 
Als slot fietsten we op 19 mei naar de Japanse tuin. Cathy had ons vorig jaar hierop geat-
tendeerd en we waren er 2 keer heen geweest, de eerste keer te vroeg en de tweede keer 
was er nog niet veel te zien. Maar dit jaar zijn de rododendrons prachtig, zie de foto’s, dus 
raden we jullie aan hier ook naar toe te gaan. Volgens de tuinman is het elk jaar verschil-
lend hoeveel bloemen eruit komen. Voor iedereen hoop ik dat je een fietsmaatje vindt, om 
te genieten van het mooie voorjaar!
Hartelijke groet van Willeke.

Recreantenagenda
Helaas kunnen we deze dus niet vullen. De maatregelen worden ondertussen wel wat 
versoepeld, maar laten we wel verstandig zijn en om elkaars gezondheid denken. In grote 
groepen fietsen zit er dus voorlopig waarschijnlijk nog niet in. Ga zelf op pad of met een 
vast maatje.  Komen er mogelijkheden dan zal hier zeker over gemaild worden of kijk regel-
matig op de website.
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Standplaats Corona 

Vanaf maart zat Spanje potdicht, er 
mocht niemand meer in, er mocht 
niet meer worden gefietst en je 
mocht alleen het huis uit om een 
paar boodschappen te doen. Alles 
werd strikt gehandhaafd door de 
Guardia Civil. Inmiddels mag je in 
Spanje van 06.00 uur tot 19.00 uur 
fietsen en na 20.00 uur. Maar dan 
alleen in je eigen provincie. Het rei-
zen tussen provincies nog verboden. 
Dit wetende, valt het bij ons alle-
maal wel mee. Weliswaar mochten 
we in het begin alleen maar solo 
rijden, maar al snel kon dat ook met 
2. Het is wel vreemd als je zo in een 
totaal verlaten gebied rijdt, terwijl je 
weet hoe het normaal er uitziet. Op 
de foto zie je Rhijnauwen op zondag 
29 maart 2020 omstreeks 12.00 uur. 
Nou, Rhijnauwen ziet er normaliter 
op een zondagmiddag toch echt 
anders uit.

Tot 11 mei, toen we weer samen buiten mogen 
sporten, was rijden met zijn 2-en toegestaan. In 
de afgelopen maanden heb ik dan ook regelmatig 
ritjes gemaakt met Michael, Peter de L, Geurt, 
Roy en Hennie.

Als ik de zon zie schijnen terwijl ik achter mijn 
computer zit en denk van: lekker fietsweer, kwam 
er de afgelopen maanden regelmatig een appje 
binnen van Hennie, …’ik heb een leuke route 
gemaakt, heb je zin om mee te gaan’. Nou zin 
altijd, maar niet altijd de tijd, maar we hebben in 
de afgelopen maanden prachtige ritten gemaakt, 
want een route van Hennie is altijd prachtig 
en divers. Zo hebben we routes gereden naar 
Naardenvesting, Rhenen-Vianen-Houten, rondje 
Maarseveen, Hennie’s Heuvelrug Classic, Haast-
recht, Lunteren, Amsterdam-Arena, Doorwerth en 
nog meer. De route die ik altijd heel graag fiets is 
het rondje in de trilvenen van Tienhoven. Het is 
een bijzonder gebied zo dicht bij huis. Maar ook 
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de andere rondjes vervelen nooit en er is altijd veel te zien. 
Toen we het rondje Rhenen-Vianen deden en even een stoppie hadden, kwam Wibo langs 
scheuren die bezig was een persoonlijk record te vestigen. Gelukkig zag hij ons en kwam 
even terug voor een Corona-praatje. Een ander prachtige rit was de rit naar Rome. Ja, zo 
heet het echt. Rome is een buurtschap ten zuiden van Rossum, met slechts 10 huizen. In 
een geschrift uit 1849 wordt als reden voor de naam ‘Rome’ gegeven:…omdat hier veel 
Romeinse oudheden zijn gevonden. Het is zo klein dat je er voorbij bent voordat je het 
weet, maar we hebben het toch gevonden. Op de foto staat ‘op Rome’, maar dat is de B&B, 
het buurtschap heet echt Rome.

In Coronatijd heeft het fietsen toch een andere dimensie, want je hoeft niet te trainen voor 
een speciaal doel. Het Eifelclubweekend 2020 en Levico Terme 2020 zijn afgelast en verzet 
naar volgend jaar. Dankzij de tourcommissie kunnen we wel de Route van de week rijden 
en op de site zijn ook veel prachtige routes te vinden om te rijden. Dus we kunnen wel 
‘gewoon’ fietsen en in training blijven. 

Maar jammer is het wel, want ik had me weer verheugd op de Gran fundo Girona, een 
kleinschalig wielerfestival-week met aan het einde op zaterdag de Gran Fundo. 

Geurt en ik zouden deze op 14 juni gaan rijden, maar helaas. Het goede nieuws is, dat de 
organisatie heeft besloten om deze rit toch dit jaar te laten door gaan op 10 oktober 2020. 
Gelukkig is het dan in Spanje nog mooi weer. Of we dan weer welkom zijn in Spanje en er 
vluchten naar toe gaan is onzeker, maar dat zien we tegen die tijd wel.
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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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De organisatie van de GF Strade Bianche heeft ook besloten om de GF dit jaar te laten 
doorgaan en wel op 13 september 2020. Cyclosportive gaat dan echter geen reis organise-
ren naar Italië. Het startbewijs uit 2020 kan worden omgezet naar 2021. Dit betekent dat 
wij, Geurt, Ton en ik, deze ‘unfinished business’ volgend jaar kunnen afronden.

De organisatie van de Toertocht Kromme Rijn heeft deze ook afgelast. Het wachten is op de 
editie van 2021.

In de bladen wordt in coronatijd ook aandacht geschonken aan de fietsmogelijkheden in 
Spanje en Italië. In Fiets van juni wordt door Edwin Haan aandacht geschonken aan John 
Hickox. Het is een prachtig verhaal over de gepassioneerde fietsverzorger uit Vleuten.

Toen wij de GD Strade Bianche 2019 reden was John Hickox mee als mecanieker. Edwin 
Haan was namens Fiets aanwezig en zou een verslag maken voor Fiets. Dit verslag is 
vorig jaar ook verschenen en dit jaar dan een special over John. Het is een prachtig mooi 
en groot artikel en al de lovende woorden zijn meer dan waar. John noemt zichzelf geen 
fietsenmaker maar een fietsenverzorger. Ik ken John al langer, vanuit zijn tijd uit Bilthoven 
bij het rijwielpaleis en weet dat hij een bevlogen fietsenverzorger is. Tijdens de Strade Bian-
che 2019 bleek dat hij soms zelfs tot in de nachtelijke uren aan het sleutelen was om een 
probleem op te lossen zodat de volgende dag weer kon worden gereden. En John weet elk 
probleem op te lossen, hij is echt een magician. 

Overigens valt het wel op dat je heel veel ‘blauw’ op straat ziet. En dan bedoel ik natuurlijk 
WTC-Houten-blauw. Het lijkt wel alsof deze kleur blauw een extra soort herkenning oproept. 
Tijdens een van de ritten reed Damian Murphy van Fysio ons achterop en zei: ik kan zo 
genieten van deze mooie kleur blauw! Het is leuk dat je zo veel blauw onderweg op straat 
ziet.

Inmiddels is iedereen die de coronaberichtgeving heeft gevolgd wel overtuigd van het feit 
dat de wereld zich mede daardoor in een angstwekkende situatie bevindt, die nog wel even 
kan voortduren.

In de Volkskrant lees ik dat we ons suf rennen nu de sportschool dicht is en het voetbalveld 
verboden terrein. Eigenlijk had er voor hetzelfde geld als kop kunnen staan: we fietsen ons 
suf nu de sportschool dicht is en het voetbalveld verboden terrein.

Ik had me dat niet zo gerealiseerd, maar in Breukelen kwamen Hennie en ik bij een koffie 
take away aan de praat met een verkoper bij Mantel superstore, gevestigd in winkelcentrum 
The Wall. Zij vertelde dat sinds corona het in de winkel een gekkenhuis is. Er zijn al geen 
helmen meer te krijgen zijn en ook andere producten zullen op termijn moeilijker verkrijg-
baar/leverbaar zijn.In de weekenden, van vrijdag tot en met zondag staan daar bij de win-
kel van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat klanten in een rij van een paar honderd meter te 
wachten tot ze aan de beurt zijn. En het is niet de bedoeling dat je even komt rondneuzen 
in de winkel of er iets van je gading is, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je snel 
weer de winkel verlaat om iemand anders ook de kans te geven om te shoppen. Waar-
schijnlijk is dit fenomeen niet alleen bij Mantel, maar ook bij andere fietswinkels gaande.
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En dat is wel te merken op de fietspaden. Het valt me namelijk op, dat met name in de 
weekenden, het enorm druk is op de fietspaden. En het was mij vroeger nog nooit zo opge-
vallen, maar het lijkt wel of de fietspaden smaller zijn geworden waardoor niet alle corona-
fietsers kunnen worden geaccommodeerd. En het valt ook op dat niet alle weggebruikers/
bestuurders zich aan de wettelijke voorschriften houden.
Artikel 3 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 luidt als volgt:
1 Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.
2 Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden. Dit geldt niet voor snorfietsers. 
De meeste snorfietsers die ik ben tegengekomen fietsen altijd (breed) naast elkaar en 
voldoen dus niet aan dit artikel 3. Ik begrijp ook wel dat dit artikel nauwelijks te handhaven 
is, maar het valt wel op. Het zijn de wielrenners die vaak een slechte naam hebben, soms 
terecht, maar vaak ook niet.

In coronatijd gelden naast de wettelijke bepalingen ook de noodmaatregelen. Dus afgezien 
van artikel 3 zal een weggebruiker ook rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand.
Kan dit eigenlijk wel? ja zeker, maar dan zal iedereen toch een beetje water bij de wijn 
moeten doen en niet net doen of het fietspad helemaal voor hem of haar alleen is.

Met de versoepeling van de coronaregels wordt het er ook niet altijd eenduidiger op. Afge-
lopen week had ik in de middag een ritje gepland waarbij ik de pont van Wijk bij Duurstede 
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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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zou gebruiken. In de ochtend had ik een foto voorbij zien komen van Ton & Hanneke met 
mondkapje op de pont. Ik dacht ja logisch, in het openbaar vervoer en op de pont is een 
mondkapje verplicht. Terwijl ik op de pont stond te wachten had ik braaf mijn mondkapje 
opgezet. Maar de fietser die naast mij kwam staan had er geen op en was ook niet van 
plan er een op te zetten. Jij hebt er nu wel een opgezet maar het is echt niet verplicht hoor. 
Kijk maar om je heen, niemand doet het. En verhip, wat bleek ik was de enige. Zelfs de 
pontbaas had er geen op. Zoals je kunt zien is op het pontje over de maas bij Oijen een 
mondkapje verplicht. In een andere provincie bij het oversteken van een andere rivier gel-
den kennelijk weer andere regels.

Hoe het ook zij, mondkapjes, 1,5 m samenleving en andere corona mores zullen altijd dis-
cussie uitlokken. Het lijkt mij dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om 
te bezien wat wenselijk/toelaatbaar is. 

Om aan deze discussie een einde te maken lijkt het me wel noodzakelijk dat er coronawet-
geving komt in plaats van de huidige corona noodmaatregelen.

De mondkapjes vind ik wel grappig, want door het dragen van een helm was de gemiddelde 
wielrenner al bijna onherkenbaar, maar nu het dragen van een mondkapje er bij komt zal 
de gemiddelde wielrenner zelfs 
voor zijn eigen moeder moeilijk 
te herkennen zijn.

Overigens is het misschien wel 
een idee om aan de kleding-
commissie te vragen om bij de 
prachtige nieuwe kledinglijn van 
WTC-Houten ook bijpassende 
(blauwe) mondkapjes te laten 
maken zodat over de kleur van 
de mondkapjes in ieder geval 
geen discussie meer kan ont-
staan.

Blijf fietsen, rij veilig en blijf 
gezond!
#ALLEEN SAMEN

Joost van der Poel
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Sponsors ontvangen tenue

Inmiddels hebben 3 van de 4 
sponsors een compleet tenue ont-
vangen, bestaande uit een broek 
en shirt uit de (kwalitatief betere)  
PRR lijn.  Steeds vaker zijn er 
leden al dan niet als duo of als 
kwartet in het nieuw frisse blauw-
zwart-wit  op straat te vinden – er 
wordt dus al de nodige reclame 
gereden voor de sponsors – en bin-
nenkort ontvangen ze de sponsor-
factuur…. Hoog tijd om ze van een 
eigen exemplaar te voorzien! 

Bij medelid en woninginrichter 
Gerard Mocking bracht Eric de set 
in de winkel in Odijk waar Gerard 
en Margret trots poseerden   

Hanneke overhan-
digde het shirt en 
broek aan medelid 
en buurman Damian 
Murphy op gepaste 
afstand  > 1,5 m in 
de Fysioworkshop.
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Jan bezocht Gerrit Plieger in Meerkerk die 
spontaan de set paste. De oud amateurwiel-
renner en oprichter van Plieger Sport haalde 
spontaan zijn eigen racefiest er bij, een 
Pinarello F10 die qua kleuren verrassend goed 
bleek te combineren met onze nieuwe outfit.

Met Body Business is het panel com-
pleet. Deze is echter momenteel geslo-
ten en houdt het pakket nog tegoed.
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Waarom fietsen wij?

over drijfveren, motivatie  en de overdraagbaarheid van het fietsvirus

Met het coronavirus kwamen 
de beperkingen. Even was 
het spannend: zullen we nog 
buiten mogen fietsen? De 
berichten over totaalverboden 
en forse boetes uit Spanje 
stemden somber… maar 
gelukkig bleven dergelijke 
drastische maatregelen hier 
uit en konden we, #ridesolo, 
wel buiten blijven fietsen. Ik 
zal niet de enige geweest zijn 
die opgelucht adem haalde. 
Fietsen lijkt een levensbe-
hoefte… maar waarom is het 
zo belangrijk? 

Iedereen zal zo zijn (haar) eigen drijfveren hebben; ik deel met jullie het persoonlijke ant-
woord op de vraag: waarom fiets ik?

Fietsen is vervoer. Dat geldt natuurlijk te allen tijde voor de stadsfiets, maar in de context 
van coronarestricties en het ontraden van ‘onnodig’ gebruik van openbaar vervoer ook voor 
de racefiets (zeker als je geen auto hebt). Als ik een dagje in Limburg wil gaan fietsen, zie 
ik meer  op tegen potentieel gedoe met treincontroleurs dan tegen veertien dozijn kilome-
ters trappen – ik ga er op de fiets naartoe, dan zit ik niemand in de weg en heb ik het stuur 
zelf in de hand.

Fietsen is natuurbeleving. De wind in je gezicht, het veranderen van de seizoenen – het 
gras dat opkomt, bloeiende bermen, lange halmen tegen je blote benen – de hazen die voor 
je wielen wegschieten, vogels in alle vormen en alle fasen van hun leven. De zon op je huid, 
de sneeuw op een epische voorjaarstocht naar Den Bosch, lang geleden, die ene bui die je 
dan toch te pakken heeft. Voor mij is het een manier om verbondenheid te beleven met de 
aarde en alles wat groeit en leeft. 

Fietsen is vrijheid. De vrijheid om te gaan waar je zelf wilt, met de wind mee te waaien; 
om ’s morgens ergens te vertrekken, even volledig van de radar te verdwijnen, en aan het 
einde van de dag weer ergens op te duiken (het moge duidelijk zijn dat track & trace appjes 
niet zo aan mij besteed zijn – of ze nu fietsbewegingen of coronabesmettingen geacht wor-
den weer te geven). De vrijheid om  je eigen tempo te bepalen, te kiezen waar jouw favo-
riete plekje is voor een foto, te kijken wanneer jij pauze nodig hebt en ijs wilt gaan halen (al 
moet dat dan nog maar net ook daar te krijgen zijn…). Het is vrijheid over grenzen heen; 
en vreselijk bevreemdend te ervaren dat die nu weer (deels) gesloten zijn.
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Fietsen is natuurlijk ook een sociaal gebeuren en die kant gaat ook iemand die prima alleen 
kan zijn op de langen duur flink missen. Ik heb dan ook extra genoten van de eerste ritjes 
weer samen met vertrouwde fietsmaatjes, en ook wel heel veel zin in weer eens een klein 
groepje: drie, misschien vier… later zes, of acht… En net als met het thuiswerken zal ook 
hier misschien blijken dat sommige dingen in een andere vorm beter passen: ik hoeft niet 
per se terug naar kantoor, en misschien ook niet meer zo heel nodig te fietsen in slierten 
van 16 man/v?
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In wat voor velen een tijd van bezinning was heb ik ook, als vanzelf, stilgestaan bij de vraag 
waar dat vandaan komt, die drang om te fietsen, om op avontuur te gaan en grenzen te 
verkennen, verder en dan nog verder? Ik heb lang gedacht dat bij mij het zaadje geplant 
was tijdens de fietsvakanties van mijn jeugd: het gevoel van vrijheid en de landschapsbe-
leving vind ik duidelijk terug in de meerdaagse tochten van mijn middelbare schooltijd. Ik 
heb daarbij altijd gedacht dat dat de manier was waarop we low-budget toch een bijzondere 
zomervakantie konden hebben.

Maar er blijkt meer achter te zitten. Het verhaal van de passie voor lange fietstochten gaat 
verder terug in de familie. Juni is de maand van mijn verjaardag, en die gebeurtenis brengt 
bij wijze van uitzondering mijn ouders bij elkaar. Daar zitten ze, samen in één kamer, en 
vertellen over hun tocht vanuit Zuid-Holland naar de Mont Blanc in de zomer voor mijn 
geboorte – op toerfietsen, met zware campinguitrusting, waardoor sommige cols lopend 
beklommen moesten worden. Ze zullen zo’n 2000 km afgelegd hebben tijdens hun reis, 
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In memoriam Roelie van der Blij

Op 2 juni j.l. is Roelie van der Blij op 83 jarige leeftijd overleden. Zij was al enkele weken 
opgenomen in het Hospice. Roelie heeft veel betekend voor de recreanten-afdeling van 
onze fietsclub. Vooral in de eerste 20 jaar na de oprichting van onze afdeling. In 1982 
kwam zij met haar gezin in Houten wonen en is vanaf die zomer actief met de pas opge-
richte recreantengroep iedere vrijdag gaan meefietsen. Direct 
vanaf dat begin heeft zij geholpen bij het organiseren van de 
fietstochten en ook andere activiteiten, zoals gezellige etentjes, 
jaarlijkse bustochten en midweken. Tot 2002 vormde zij (samen 
met Chris Smit en Bart van Wijngaarden) de recreanten-com-
missie. Helaas liet toen haar gezondheid haar in de steek 
en kon ze niet meer mee fietsen. Zij werd door het bestuur 
benoemd tot lid van verdienste. Desondanks bleef zij onze fiets-
club helpen o.a. bij het verspreiden van de clubbladen e.d. Dit 
heeft zij tot halverwege vorig jaar volgehouden. Toen ging haar 
gezondheid zodanig achteruit dat zij ook dat niet meer kon. Wij 
hebben veel aan haar te danken. In haar geest is onze groep 
gegroeid tot het huidige niveau.
Zij blijft in onze gedachten.
Elly Kemper en Riet van Bijlevelt
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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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Plein Oude Dorp
dinsdag 9.00 – 18.00
donderdag 14.30 – 18.00 

vrijdag   9.00 – 18.00
zaterdag  8.00 – 16.30

Het Rond
woensdag    9:00 – 18:00

vrijdag 9.00 – 18.30Donderdag   9.00 – 14.00
Houten Zuid
woensdag 9.00 – 18.00
Praxis
donderdag   9.00 – 18:00  

zaterdag 9.00 – 17.00

Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!
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die zes weken duurde. Dat ik afgelopen zomer 2385 km door Europa wilde fietsen was dus 
misschien helemaal zo gek nog niet: als liefde voor verre fietstochten enigszins genetisch 
overdraagbaar is, heb ik die gewoon bij mijn geboorte meegekregen.

Het fietsvirus blijkt trouwens ook op andere manieren overdraagbaar. Of het net zo besmet-
telijk is als corona, moet nog bewezen worden (dat geldt aan beide zijden van de vergelij-
king). Wel heb ik opgemerkt dat veel vrienden en partners van WTC’ers ook aan het fietsen 
raken (als ze dat natuurlijk niet al waren). Niet altijd leidt dat tot de mogelijkheid om ritten 
op hetzelfde niveau te maken. Maar dat het de mogelijkheden vergroot om samen te genie-
ten van de mooie dingen die het leven te bieden heeft, daar ben ik wel zeker van (en dat 
nog wel coronaproof). Fietsen is ook verbinding…

Cinta
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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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Juni
 6  Arno Treuren  T 
 6  Johan Mulders  R 
 8  Hans Bos  T 
 8  Wilco Vernooij  T 
 8  Cinta Depondt  T 
 8   Matthijs van der Linden  T 
11  Noël Delfgaauw  T 
12  Kees Nijenhuis  T 
19  Jaap Boersma  T 
22  Jacco Goes  T 
22  Nico van Vulpen  T 
22  Elly de Boer  T 
22  Jacques Fontaine  T 
23  Joost Marinus  T 
23  Maurice Damen  T 
26  Remy Thijssen  T 
27  Ron van Rosmalen  T 
27  Thea Nieuwenhuizen  T 
27   Riet van Bijlevelt-Jacobs  R 
28  Tjalling ten Hove  T 
30   Sjaan van Linschoten-van 

Veen  R
30  Rene Janssen  T 

Juli
 2 Freek de Poel T
 3 Jonathan MedemaT

 4 Ruben MaasT
 5 Gertjan van Rhee T
 6 Hans Sluiter T
 6 Bas van Leesten T
 7 Bouvien Brocks T
 9 Jacco Kersbergen T
10 Monika van Ierland T
10 Franklin Heinsen T
10 Brenda de Grooth T
11 Frank van Ramselaar T
12 Jan Berlang T
13 Ton Gronloh T
13 Gerard Huitsing T
14  Ton van Maarschalkerweerd T
14 Aris Willems T
15 Leny Korving R
16 Jos Jongeling T
16 Marc Edelbroek T
18 Gert-Jan Wenting T
20 Thomas de Bles T
21 Henk Draaijer T
22 Peter Verhallen T
24 Jeanet Jol R
25 Truus Lensen-van de Lee R
25 Erik Beek T
28 Hanneke Wttewaall T
29 Jos Konijn T
30 Henk Zomer T

31 Paul Disse T
31 Corry Vernooij R

Augustus
 1 Ronald Gorter T
 5 Robert Baris T
 5 Engelien van Schaijk T
 5 Richard Bussink T
 9 Tiemco Bolt T
10 Marcel de Leeuw T
10 Lidy Middelweerd R
11 Femke Feenstra-Veenstra R
13 Sander Brinkhuis T
14 Robert Smit T
15 Pim de Moed T
16 Guy Harris T
16 Peter de Jong T
17 Peter de Laat T
18 Gerda Vernooij R
22 Maurits de Graaf T
23 Martin Janmaat T
23 Roy Jaspers T
24 Marianne Ebbe R
24 Margriet van den Bedem R
27 Bram de Vries T
27 John van Beek T
29 Willem Heuseveldt T
30 Gerry Bijsterbosch R

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

Ledenmutaties (tot 22 mei 2020)

Verjaardagen

Nieuw 
• geen

Opgezegd
• geen
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl

www.drukkerijaandevecht.nl
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