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Van de voorzitter
Glad for lidt
De naderende winter en jaarwisseling vormen vaak een mooi moment voor reflectie en
terugblikken. Wat 2020 betreft, lijkt zo’n terugblik in eerste instantie vrij overzichtelijk:
vooral thuis met de ene dag die verdacht veel weg heeft van de andere. Maar bij nadere
beschouwing doe ik 2020 daarmee tekort. Natuurlijk ontbraken de “grote knallers” waar
we zo gewend aan zijn: verre reizen, feesten, etentjes, festivals, concerten en exposities.
Maar de noodgedwongen windstilte bood ook ruimte om kleinere zaken te herontdekken en
opnieuw te leren waarderen.
Zoals er op uit trekken met de racefiets. In de pre-corona periode was fietsen voor mij vaak
een kwestie van “je moet toch ook een beetje bewegen”. Na een intensieve werkweek en
met druk weekend-programma had ik niet altijd zin om zondag vroeg op te staan voor een
rondje afzien. Hoe anders ben ik dat in de loop van 2020 gaan beleven! Reikhalzend kijk
ik uit naar het moment dat de fiets uit de schuur kan. Tussen het thuiswerken door kijk ik
alvast naar mogelijke routes op de WTC-site. Ik zoek online contact om – afhankelijk van
de regels - met z’n achten of vieren of tweeën te gaan fietsen. Op zaterdag smeer ik m’n
ketting en leg ik m’n kleding alvast klaar. En zondagochtend spring ik op de fiets als een koe
die de wei weer in mag.
Juist die fietstochten gaven 2020 nog een beetje kleur. De route-van-de-week in april en
mei (alléén maar toch samen), het hervatten van de clubritten in juli, tóch nog een half
randje Utrecht, de prachtige Teuto-routes, de Witte Cross in de Achterhoek en een paar
mooie herfstritten. Terwijl ik terugblik, valt me de tekst in van een Deens gezegde, dat ooit
op m’n prikbord hing: Kan man være glad for lidt, har man meget at være glad for. Als
je blij bent met weinig, heb je veel om gelukkig over te zijn. Een mooie gedachte om de
decembermaand én het nieuwe fietsjaar mee in te gaan! Fijne feestdagen allemaal!
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Het einde van een uniek fietsjaar nadert. Nooit eerder waren er zoveel beperkingen waar we
rekening mee moesten houden. We waren gewend om de fiets te pakken en naar de club
te gaan om met een groepje clubgenoten lekker te gaan fietsen. De toerleider had een ritje
voorbereid en je kon zo aansluiten. En dan na een onbezorgd ritje nog lekker even napraten
onder het genot van een drankje in het clubhuis of op het terras.
Maar de start van het zomerseizoen in 2020 was totaal anders. Geen clubritten en een
gesloten clubhuis. Dan merk je pas dat de fietsclub een (belangrijk) deel van je sociale
leven is.
Gelukkig kon op 1 juli het zomerprogramma alsnog starten met de reguliere ritten op dinsdag- en donderdagavond, en op zondag- en woensdagmorgen. Op zondagmiddag mocht
het clubhuis ook weer gebruikt worden mits er een barvrijwilliger aanwezig was. We reden
weliswaar in kleinere groepen van maximaal 8 deelnemers maar dat werd door menigeen
als prettig ervaren.
Met een zeer geslaagde Teutotocht naar Almen werd dit
bizarre zomerseizoen toch nog
op een goede manier afgesloten. Dat was echt even nodig
want inmiddels zitten we weer
in een nieuwe coronagolf en is
ons fietsleven weer bij af.
Laten we hopen dat 2021 een
wat normaler fietsjaar gaat
worden.

Momenteel is de toercommissie samen met het bestuur bezig om het begeleiden van
nieuwe leden te verbeteren. Dat hier wat moest gebeuren was duidelijk en de NTFU cursus
“Een warm welkom op de club” was een mooie aanleiding op dit op te pakken. Erik Beek
heeft deze cursus gevolgd en hij heeft zijn ervaringen met een kleine klankbordgroep
gedeeld. Daar zijn een aantal suggesties en ideeën uitgekomen, die we willen omzetten
naar concrete acties. We komen hier binnenkort op terug.
En om dan toch optimistisch af te sluiten nog het volgende. Het Eifelweekend zal in 2021
plaatsvinden van 18 tot 20 juni en het hele hotel is dan beschikbaar voor de WTC. Noteer
dit weekend in je agenda dan heb je vast een leuk weekend om naar uit te kijken.
Blijf gezond en fiets voorlopig even alleen of met een fietsmaatje.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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De grootste fietsspecialist van Midden-Nederland

KOM LANGS
BIJ BANIERHUIS

Kom bij Banierhuis voor:
t (SBUJTCPEZTDBOOJOHWPPSEFCFTUF
fietshouding
t (SBUJT[BEFMXJTTFMHBSBOUJF
t (SBUJTBGTUFMMFOWBOKFOJFVXHFLPDIUF
racefiets volgens meetadvies
t (SBUJTPOEFSIPVETBEWJFT
t (SBUJTBEWJFT

Onder genot van een heerlijk
kopje GIO koffie
Binnen 1
werkdag klaar

Snelle fietsreparaties. Voor
10:00 gebracht, zelfde dag klaar!

Gratis
verzending

85 jaar
ervaring

Nieuwe fiets besteld?
Eigen bezorgservice!

Fietsspecialisten sinds 1932.
Dat spreekt boekdelen!

8 filialen in de
regio Utrecht

De grootste fietsspecialist
in de regio Utrecht!

VLIERWEG 1 (OUDE DORP) | HOUTEN | 030 - 637 27 16 | WWW.BANIERHUIS.NL
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Mountainbikefeestje op de Heuvelrug
Simpel bekeken zou deze rit met slechts één woord dat meermaals herhaald wordt
omschreven kunnen worden: LEUK LEUK LEUK LEUK LEUK
LEUK LEUK LEUK LEUK! Het leek soms alsof we niets anders
meer konden zeggen dan dat woord met soms een aanvulling:
SUPER LEUK, ECHT LEUK, ZÓÓÓ LEUK, WAT LEUK!
Met een nog licht euforisch gevoel na een prima Topsport
Medisch Onderzoek begin van de week, pikte ik op deze laatste
oktoberdag Janneke om 7:30 op die door opruim-/verhuisvoorbereidingsperikelen een relatieve rustperiode had gehad van 9
(!!!) dagen. Hoe hou je dat vol?! Door de grote kamelenzak met
materiaal en 2,5 liter vocht kon ik dat wattage per kilogram
lichaamsgewicht vandaag overboord gooien... maar beter voldoende vocht mee dan uiteindelijk als een verschrompelde druif
thuis komen!
Als twee jonge hindes huppelden we met onze Cannondaaltjes richting onze grote vriend
Let de Stigter. “Letje” voor close vriendjes. Wij zijn verliefd op Let. Onze vriend bracht ons
naar de vaste mountainbike route van Leersum waar het zo vroeg in de ochtend heerlijk
rustig was. Genieten ten top en oh, wat lag het er lekker bij. Al heel snel na het beginpunt
bij de Donderberg krijg je een beklimming met allemaal wortels. Het is ons één keer eerder
gelukt om daar fietsend boven te komen maar toen waren de wortels niet nat en glad...
We moedigden elkaar aan en schakelden naar
een lichtere versnelling. Zoekend naar het juiste
spoor, huppend over de wortels, kwamen we fietsend boven. High five! Yeah! De rest zou appeltje
eitje zijn.
Bij het dierenasiel aangekomen staken we de
weg over naar de route van Amerongen. Het
begon al wat drukker te worden maar lastig was
dat niet. Als we mensen wilden inhalen, bleven
we rustig wachten tot er een veilige mogelijkheid
was en als mensen ons wilden inhalen, gebeurde
hetzelfde. Er leek meer wederzijds respect te
zijn tussen de mountainbikers op de route. Dat
was fijn. We lieten een groepje snelle mannen
passeren en één daarvan zei: “Jullie ruiken wel
lekker.” Ik bedankte hem maar vond dat wel een
vreemde opmerking. Een paar minuten later zei
Janneke tegen me: “Wat leuk hè dat die man
dat zei!” Ik gaf aan dat ik het een beetje raar
vond. Blijkbaar had ie gezegd: “Jullie rijden wel
lekker!”. Ergens klonk dat ook aannemelijker.
Wielertoerclub Houten ’80
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De Amerongen route is erg afwisselend met vele
leuke single tracks, mooie beklimmingen en soms
spectaculaire afdalingen. Ook de Amerongse berg
offroad is fantastisch. We zagen langs het parcours
behoorlijk wat rood met wit gestipte paddenstoelen die gebroken waren. We vonden ineens
Kabouter Spillebeen niet meer zo leuk. Als ie elke
keer zo tekeer gaat op die paddenstoelen, blijft er
geen één meer overeind. We hebben hem nog proberen te vinden om een hartig woordje met hem
te spreken, maar de enige die we onderweg tegen
kwamen was Harrie Slinger. Harrie deed zijn naam
eer aan, een heerlijk slingerend ding!
Na de Marmottenbak staken we weer de weg over
en kozen voor de paarse Hoge Ginkel route. Het
lijkt alsof niet heel veel bikers die erbij nemen
maar hij is toch wel leuk en best pittig met twee
beklimmingen waaronder nogmaals de Amerongse
berg offroad. Terug op de Leersum route ging het
eigenlijk ineens heel snel en voor we het wisten waren we aan het einde van de route. Op
de terugweg richting Houten namen we nog wat gravelstukjes en op de Gooijerdijk belde ik
Paul dat ie ons tegemoet kon rijden want hij wilde natuurlijk ook nog graag fietsen met dit
droge herfstweer. Bij Beverweerd kwamen we hem tegen. We namen afscheid van Janneke
die na het laatste tegenwind stuk met 95 km achter de kiezen aftikte! Petje af.
Ik moest even “acclimatiseren”. Ken je het gevoel wanneer je een hele poos in Duitsland
gereden heb en dan de grens over gaat naar Nederland? Dan mag je ineens nog maar 100
km/u. Toen ik dit tegen Paul zei moest
hij erg lachen en vond mij maar maf. We
reden een kort stukje van de route van
Zeist en vervolgens over het fietspad naar
Austerlitz noord. Gezien de drukte lieten
we de rest van de Zeist route rechts
liggen. Voor Paul is mountainbiken echt
enorm zwaar maar wel een hele goede
krachttraining. Austerlitz noord is een
fijne ronde voor hem om wat vertrouwen
te krijgen in zijn fiets en tegelijkertijd
zijn beenspieren te mangelen. Het ging
hem goed af. Langs het Maarnse zandgat
reden we via Driebergen terug naar huis.
137 km met bijna 1.000 hoogtemeters op
de mountainbike.
Chrissy Verkerk
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Recreantenverslagen
Dagtocht 60 km op 14 augustus
Vandaag zijn we gestart met 2 groepjes omdat er meerdere mensen hadden af gezegd. We
hebben steeds een reuze afstand gehouden tussen de groepjes. Dan moet het voor een
keer lukken.
Gelukkig reed Bram met ons mee en wilde wel voor rijden. Hij kent overal de weg, zo lijkt
het wel. We fietsten veel door het bos, want er stond veel wind en langs de Lek, wat de
bedoeling was, was geen goed plan. Doen we een andere keer.
Via een prachtige route door het bos richting Austerlitz kwamen we aan bij het Beaufort
huis in Zeist. Gelukkig stonden alle tafeltjes ver uit elkaar, dus dat was geen probleem. Het
probleem was dat je de barcode kon scannen en via je telefoon kon bestellen en gelijk kon
af rekenen. Oef, Dat zijn we natuurlijk niet gewend, maar gelukkig wisten sommigen de
code te kraken en kwam het toch goed. Hoewel????
We kregen 2 keer zoveel appeltaart en 2 keer zoveel latte. De keuken was er duidelijk nog
niet zo handig in.
Lunchen deden we in
Maarn bij de kerk, echt
Bram zijn plekje. We
vervolgden onze weg
richting Leusderheide.
Deze was nu prachtig.
We namen een korte
pauze voor een mooie
foto en gaan weer door.
Een heerlijke weg naar
beneden richting
restaurant Bergzicht.

Wielertoerclub Houten ’80
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Een stukje verder weer een
klim, maar die viel mee. We
kwamen uit bij Klein Zwitserland, waar we de 40 km
groep tegen kwamen. Altijd
weer een leuke plek. Verder
richting Gewoon Anders waar
we in deze tijd, veel recreanten tegen komen.
Het was een prachtige dag.
(Marijke)
21 Augustus 2020
Gelukkig wordt er weer
gefietst, zij het in kleine
groepjes. Ria Tangelder is de
voorfietser van het groepje
waarbij ik ben ingedeeld. De
eerste keer was onze startplek Tante Truus. Daar was
het rommelig en druk met
winkelende mensen, maar
niet met fietsdeelnemers. De tweede keer was de start bij het Gemeentehuis. Dat ging
beter, maar Ria’s ochtend werd gevuld met veel heen en weer appen over aan- en afmeldingen en het nogmaals uitleggen waar we zouden starten. Ria vond de juiste oplossing. Niet
meer vooraf melden. Om 12.45 verzamelen bij het clubhuis. Wie te laat komt heeft pech.
We vertrekken stipt op tijd. Dat bleek een prima oplossing! Verrassend mooie routes weet
zij te bedenken. De ene keer richting Zeist, de andere keer naar IJsselstein en de derde
keer dat ik meefietste naar Lopikerkapel. Dat wij ondanks de coronabeperking toch leuke
plekjes vinden om de dorst te lessen zie je op bijgaande foto die in IJsselstein is genomen.
Dank je wel Ria. Gelukkig is het seizoen nog niet afgelopen dus ik hoop op nog een paar
mooie ritten! (Elise )
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21 augustus 50 km tocht
Om te beginnen was het een fantastische dag om aan onze 50 km te beginnen. Een stralend zonnetje en nog niet te hoge temperatuur. Onze voorfietsers van de dag Leny en Riet
hadden om mooie route van stal gehaald namelijk via Zeist, Bosch en Duin, Den Dolder,
Soesterberg, Austerlitz, Driebergen, en Odijk weer naar huis. De koffie in Soesterberg, waar
we na een enkele omzwerving uiteindelijk toch terecht kwamen, was zoals gebruikelijk van
prima kwaliteit alsook het drankje bij Klein Zwitserland. Vermoedelijk tengevolge van het
warme weer waren onze voorfietsers soms niet helemaal bij de les maar gelukkig waren
er anderen die ze hierbij van harte ondersteunden en we altijd weer op het goede spoor
terecht kwamen. Ik dank beide dames voor de wijze waarop zij zich van hun taak hebben
gekweten en ons een geweldige dag hebben bezorgd.(Bram)
Even voorstellen:
Hallo allemaal
Ik wil mij even voorstellen: Mijn naam is Thera sinds januari 2020 ben ik lid geworden.
De groep van 50 km vrijdag 28 augustus was erg gezellig en leuk.
Bijzondere stop? De koeien gingen oversteken (mooie koeien).
Het was een mooie route ,dank aan de mensen die het organiseren.
Hartelijke groet , Thera

Ehzerwold 11 september 2020
Met eigen vervoer zijn de recreanten aangekomen in het hotel Ehzerwold in Almen. Een
enkeling heeft ook bagage mee genomen van tourleden, want die gingen de hele rit fietsen.
Het is super mooi weer en na een kopje koffie op het terras zijn we op de fiets gestapt.
Het begint goed. We starten met 12 recreanten vanaf hotel Ehzerwold in Almen. Het weer
is super en alle fietsen doen het goed. Gerry en ik waren op een gewone fiets, de anderen
hadden allemaal een e-bike, maar dat mocht de pret niet drukken. De route is prima te
fietsen. Het is een rustige route met soms wat zandweggetjes wat lastig is als je niet op je
eigen fiets fietst. Wat is dit een prachtig coulissen landschap en zo rustig. Natuurlijk stoppen we op tijd om even wat te drinken.
Wielertoerclub Houten ’80
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Na 23 km komen we in Gorssel waar een biljart café net open gaat, het leek of ze op ons
zaten te wachten. We namen een kopje koffie of thee in een heerlijke binnentuin. [foto
11092020 1]We waren de enigen, dus zeer corona proof. We gaan weer verder richting
Laren, nog steeds heel rustig. We maken een klein ommetje en vinden een terras bij restaurant “t Langenbaergh in het centrum van Laren, waar we aan een lekker drankje gaan.
Natuurlijk slaan we de heerlijke bosvruchten taart ook niet over.
En weer verder, wat boffen we, het is super weer. We hebben er ongeveer 50 km op zitten.
Nu op naar ons hotel.
Buiten op het terras is het tijd voor sommigen van ons voor een wijntje met bitterballen.
S ’avonds heeft de hele groep een mooie eigen plek voor het diner. Er wordt heel goed rekening met de afstand die we onderling nog steeds moeten houden. Wat wordt er goed voor
ons gezorgd. Er staat een lopend buffet voor ons klaar waar we eerst moeten zorgen voor
schone handen. Het eten was heerlijk, nu nog een kopje koffie en nog even op de kamer
relaxen. Dit was een super dag. (Marijke)
Verslag Teutoweekend, zaterdag 12-9-20
Toen we over het terrein liepen was het nog fris, een vuurrode bol was aan het opkomen,
het belooft een mooie dag te worden! Na het heerlijke ontbijt even bijkomen met een kop
koffie op het terras voor we gaan fietsen. We gaan vandaag naar het zuid oosten. Knooppunt 46 blijkt vlak naast het terrein te liggen, een klein hobbelig paadje naar de Berkel, een
mooie rivier die we nog wel eens vaker zullen kruisen. Zo komen we in Lochem.
Wat een leuke plaats: kleine straatjes
met veel mensen en het carillonspel
boven ons hoofd. Daarna op naar Barchem, waar Marijke een klein restaurant weet met gebak. We rijden langs
de Paasberg, een mooi stukje natuur
en inderdaad vinden we de restaurant
Groene Jager
Hij heeft appeltaart en kwarktaart, we
laten het ons goed smaken. Hierna vervolgen we de route naar het zuiden, een
weggetje met veel zand en kuilen. In een
weiland eten we van ons lunchpakket.
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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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Voor Kranenburg hadden ze net een mooi fietspad aangelegd, waar een bordje van het
fietsknooppunt ontbrak, maar dankzij de gsm van Marijke kwamen we op het goede pad uit.
Op naar Vorden waar we de tweede pauze in restaurant Bakker kregen. Het lag wel aan een
drukke weg. Helemaal uitgerust reden we het laatste gedeelte van de tocht naar Almen. We
staken bij de stuw de Berkel weer over. Truus, die op landgoed Ehzerwold was gebleven,
liep ons al tegemoet. Samen drinken we koffie, thee, wijn en frisdrank met bitterballen! Wat
een heerlijke fietsdag was dit weer.
’s Avonds nog ons diner: eerst een keuze uit tomaten- en runderbouillonsoep, daarna ging
het saladebuffet en de warme gerechten open en konden we uit veel gerechten een keus
maken. Ze hebben een goede kok hier in huis. Het smaakte heerlijk! Tot slot nog een nagerecht: een bord vol met heerlijke verwennerijen, je mocht zelfs nog een tweede bord halen!
Voldaan konden we deze dag besluiten. (Willeke)
Zondag 13 september.
Het weer is nog steeds heerlijk. Na een lekker ontbijt ruimen we onze kamer op en zetten
de bagage vast in de auto. Daarna eerst nog even koffie op het terras en dan kunnen we
vertrekken. We laten nog een mooie groepsfoto maken door iemand die toevallig aanwezig
was. Wat hebben we veel leuke opmerkingen gehad over onze groene kleding.

Wielertoerclub Houten ’80
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De route gaat naar Laren, daar weten we nog een mooi restaurant waar we buiten kunnen zitten. Tijd dus voor koffie en voor wie het nog niet heeft geproefd? Lekkere taart. Het
landschap is hier overal prachtig, zo heel anders dan de omgeving van Houten. Helaas zijn
er ook nog veel zandweggetjes wat lastig rijden is. Maar we houden rekening met iedereen
en wachten wanneer dat nodig is.
Gelukkig weet iedereen de weg als ik even twijfel waar het volgende knooppunt heen gaat.
Na een mooie rustige route nemen we de afslag naar Harfsen, gelukkig zonder zandpaadjes. We vinden een camping, de Waterjuffer, met een terras waar we welkom zijn.
Aangekomen bij ons hotel pakken we de auto naar Almen. Bij de Hoofdige Boer hebben ze
gelukkig een plek voor ons waar we kunnen eten. Buiten is het jammer genoeg vol, zal wel
door het mooie weer komen. We hebben er heerlijk gegeten en nog nagenietend van een
heerlijk weekend gaan we allemaal weer tevreden naar huis.(Marijke)
Verslag van vrijdag 18-9-20
Op vrijdag was het heerlijk weer toen we bij het clubhuis verzamelden, er waren 6 fietsers
voor ons clubje. Gerda wil graag naar Hagestein, dus op naar Vianen. Op de veerboot komt
er nog een groepje bij, maar die gingen een andere kant uit. Omdat het rustpunt in Hagestein bij familie Verweij dicht is vanwege de corona, kozen we voor een restaurant in de
Voorstraat. Toen we al op het terras zaten, kwam een groep die 30 km fietst aan de overkant op een ander terras zitten. Zij gingen weer terug naar Houten via de brug. Omdat ze
aan de dijk aan het werk zijn, gaan we binnendoor richting Hagestein, een heel nieuwe wijk
is aan Vianen gebouwd! Voor veel mensen een onbekende weg. Bij Everdingen zoeken we
de dijk op en rijden naar Culemborg, daar zijn veel scholieren die graag naar de overkant
willen. Even na 16 uur komen we bij het clubhuis waar al heel wat mensen op het terras
zaten. We boffen: er zijn 2 verrassingen. Elie viert zijn 50-jarig huwelijksfeest met een eerste rondje drank en van het clubgeld krijgen we heerlijke bitterballen. Zo eindigt weer een
mooie fietsmiddag. (Willeke)
Het was een koude Vrijdagmiddag 25 Sept. De korte route ging met 7 recreanten op de
fiets richting Amelisweerd, altijd een mooie route .
In het Wapen van Bunnik lekker koffie gedronken, een beetje bijgepraat. Vanwege het weer
toch maar de kortste weg naar huis.
Met dank aan Dick was het weer een leuk fietstochtje. (Wim)
Dagtocht vrijdag 25 september
Met een groepje van 11 recreanten starten we zoals gewoonlijk bij het clubhuis. We splitsen
ons in 2 groepjes, die ruim afstand houden van elkaar. Via een redelijk bekende weg fietsen
we naar restaurant de Biltsche Hoek. Een goede tocht begint met koffie. Gelukkig zijn de
corona maatregelen nog niet zo heel streng en denken we dat we daar wel terecht kunnen.
Na veel geduld, lukt het toch en mogen we apart van elkaar gaan zitten. Volgende keer
moeten we bespreken.
We fietsen verder richting Groenekan en komen ten noorden van Overvecht in een prachtig aangelegd natuurgebied. Het straalt heel veel rust uit en heeft een heel open karakter.
Meerdere fietsers kennen dit gebied niet.
De tocht gaat via Noorderpark Ruigenhoek richting Maarsseveen. Daar kunnen we buiten
op een muurtje ons brood op eten en tegen betaling, binnen even naar de w.c. We houden
goed afstand van elkaar.
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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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We fietsen via Bethune polder richting
Breukelen. Alweer een prachtige route.
Bij Breukelen verspreiden we ons over
verschillende terrasjes, want er is
markt.
Onze route terug zou eigenlijk gaan via
Vleuten, maar na goed overleg besluiten we om langs de Vecht te blijven
rijden. Die houden we aan onze rechter
hand. Het weer is niet al te rooskleurig en dit is een kortere weg. Dit blijft
wel een favoriete route en gelukkig is
het niet heel druk. Bij Maarssen gaan
we via een klein bruggetje het water
over en fietsen we aan de andere kant.
Bij Fort Zuilen keren we weer terug naar de Vecht en houden die nog een poosje aan onze
rechter hand.
Via Overvecht gaan we richting het clubhuis en drinken we nog een glaasje bij Gewoon
Anders. We hebben rond de 65 km gefietst. Een mooie afstand. (Marijke)
Vrijdag 2 oktober 30km
We vertrokken iets na enen van het clubhuis richting de Schalkwijkse brug met twee groepjes van vijf. Er stond een aardig windje dus dat was zeker voor de mensen zonder ondersteuning een pittige trap.
Na de brug en het spoor gingen we linksaf en bereikten we na een poosje de Lekdijk met
een prachtig uitzicht over de uiterwaarden. Je ziet en ruikt de herfst met haar prachtige
kleuren.
In Nieuwegein hebben we gezellig koffie gedronken bij de Linielanding.
Jammer dat Jeanet een lekke band had bij vertrek maar dat is geweldig opgelost door
Johan en Dick. Hulde daarvoor.
Langs het kanaal via de plofsluis terug naar Houten. Het was een fijne tocht !!!! (Anneke S.)
Fietstocht 23 oktober.
Eigenlijk was het geen dag om te fietsen, veel wind en een lage temperatuur. Toch zijn we
met zijn vieren op pad gegaan. Via Wulven, Bunnik, Rijnauwen naar Zeist en vervolgens
naar Austerlitz. Aldaar via de Oude Woudenbergsezandweg richting Pyramide en na de afdaling richting Maarn. In Maarn, op het Raadhuisplein ons broodje gegeten en vervolgens via
het ANWB pad weer richting Austerlitz. Dan naar Driebergen en weer het bos in naar het
Grote Bos. Opnieuw het ANWB pad naar Klein Zwitserland en dan het ANWB pad richting
Zeist. Via het burgemeesterbos naar station Driebergen-Zeist en via Odijk weer naar Houten
al met al toch een geslaagde rit al was het weer niet al te mooi. (Bram)
Fietstocht op 30-10-20
Omdat de restaurants dicht zijn, hebben we bedacht dat we na afloop om de beurt bij
iemand wat gaan drinken. Kitty vond dat een leuk idee, dan hoefde zij niet naar huis te
rijden vanaf Houten, omdat ze in Utrecht woont. Daarom hebben we een speciale fietstocht
naar haar huis gemaakt.
Wielertoerclub Houten ’80
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Voor de tijd van het jaar is het nog een lekkere temperatuur. We fietsen met windje mee
door ’t Goy naar Werkhoven. Bij de warme bakker halen we een kopje koffie, dat we buiten
opdrinken. Bij de molen duiken we onder de provinciale weg door naar Beverweerd. Door
het mooie bospad met herfstkleuren naar de Langbroekerwetering en Odijk. Daar buitenom
naar Bunnik waar we naar Amelisweerd rijden, helaas begint het hier te regenen. Zo komen
we bij fort Rhijnauwen, rechtaf naar Utrecht. Kitty gaat snel voorop fietsen om de weg naar
haar huis te wijzen. Hier krijgen we heerlijk koffie en daarna komt de wijn met nootjes op
tafel. Helaas wordt het niet meer droog en fietsen we terug naar Houten. Nu weten we wat
Kitty elke week moet doen. (Willeke)

Teutotocht 2020
Waar ik vorig jaar als zeer-vers-lid eigenlijk geen idee had waar ik me voor had opgegeven,
wist ik nu één ding zeker: het zou toch wel heel jammer zijn als ook deze activiteit zou
moeten worden afgelast. Niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de organisatie die al
zo veel voorbereidend werk had verricht.
Ik denk dan ook dat de algehele opluchting groot was, toen er eindelijk groen licht kwam:
de Teuto-tocht gaat door!
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Geen 18, geen alcohol

En zo fiets ik op een frisse maar zonnige vrijdagochtend naar het clubhuis waar de B-rijders inmiddels zijn vertrokken voor hun 160-km rit. Hon-derd-zes-tig kilometer. En dat drie
dagen lang. Ik doe het ze niet na, en ben al blij als ik zonder al te veel ongemak de 3x 120
km van de C volbreng. Geheel conform de corona-regels rijden we in drie groepen – en daar
is goed over nagedacht. Elke groep bestaat uit een mooie mix van mannen en vrouwen,
leiders en volgers, en sterke en iets minder sterke benen. Een prachtige route door een
mooi rivierenlandschap voert ons via een koffiepauze in Hemmen (nee, daar had ik ook nog
nooit van gehoord) en een lunchstop in Doesburg naar Landgoed Ehzerwold in Almen. Dit
voormalig sanatorium blijkt een prima keuze. Het ligt fantastisch en heeft een mooi terras.
Niet onbelangrijk, want zo’n dagje trappen maakt, zelfs met louter wind in de rug, toch best
dorstig. En als ik zo om me heen kijk, geldt dat niet alleen voor mij… Verder hebben we een
eigen zaaltje, exclusief voor de WTC. Dat hebben ze toch maar goed geregeld. Enig puntje
van aandacht is wellicht het terugkerende gevecht met de kamerdeur: waar bij menigeen
één vloeiende beweging met een simpel pasje volstaat, blijk ik ook over de juiste touch te
moeten beschikken. En over wilskracht én geduld.

Verhalen en anekdotes
Het aardige van zo’n weekend is natuurlijk ook dat je de club – en de leden – wat beter
leer kennen. Op het terras, aan tafel en zelfs op de fiets word je met allerlei verhalen en
anekdotes al dan niet bewust bijgepraat over de historie van de club, die dit jaar alweer 40
jaar bestaat. Een heugelijk feit waar ook de voorzitter in zijn praatje nog even bij stilstaat,
terwijl hij memoreert aan zijn fietservaringen in de tijd dat de WTC werd opgericht. Ik houd
wijselijk maar even voor me dat ik in die tijd heel trots was dat fietsen zonder zijwieltjes al
best aardig lukte.

23

De Fietsende Vlinder

Grenzen en foto’s
Na een prima ontbijt op zaterdagochtend weet ik het zeker: ik pas voor de kortere route
en ga weer mee met de ‘gewone’ C. Vandaag met een andere toerleider en een andere mix
van fietsers, want een beetje variatie kan natuurlijk nooit kwaad. Het is een frisse ochtend
met – naar mijn bescheiden maatstaven – best een behoorlijk stevig windje. Komt dat
nieuwe windstoppertje van het clubtenue toch maar even mooi van pas. Via mooie, rustige
wegen slingeren we door de Achterhoek en bereiken we bíjna de Duitse grens. Maar bíjna
is niet voor iedereen goed genoeg, en dus wordt er naarstig op de mobiel gezocht naar de
dichtstbijzijnde grenspaal, voor een foto met, jawel, een grenspaal. Nu wordt die niet direct
gevonden, maar een bord met wat grensinfo blijkt een waardig alternatief: fietsje erbij, foto
maken, even voet op Duitse bodem, en snel weer door… Koffie doen we vandaag in Bredevoort en voor de lunch strijken we neer in Lievelde. Uitstekende pleisterplaatsen. Na zo’n
120 km zijn we uitgewaaid en wel weer terug in Almen, waar nu ook het terras tot exclusieve WTC-zone is verklaard en de bitterballen gretig aftrek vinden.

Wielertoerclub Houten ’80
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Zwoegen en werken
Voor ik het goed en wel door heb, is het alweer zondag en maak ik me op voor dag drie.
Van vorig jaar kan ik me nog herinneren dat drie dagen op zo’n fietszadel gepaard kan gaan
met enig lichamelijk ongemak (…) maar daar heb ik tijdens deze 3-daagse gelukkig weinig
last van. Denk dat de langere lockdown-ritten hier een positieve rol hebben gespeeld.
Kortom, het lijf doet het nog, en dat is zo aan het begin van de derde etappe een fijne constatering. De eerste 45 kilometer tot de koffie gaan nog prima, maar tussen de koffie en de
lunch wordt het zwoegen en werken, héél hard werken. Ik heb een dip, en niet zo’n kleine
ook. Niks gaat meer vanzelf en waar ik de afgelopen dagen nauwelijks de reserves hoefde
aan te spreken, rijd ik nu behoorlijk in het rood. En nee, ik had het niet te laat gemaakt
en ik had ook niet te veel gedronken. Echt niet. Gelukkig heb ik fijne medefietsers die me
aardig uit de wind houden. Waarvoor dank. De lunchstop bij de Grebbelounge in Renswoude
komt na 90 km dan ook geen minuut te vroeg. Wat ben ik blij dat ik even zit – poe poe.
Eerdere ervaringen hebben me geleerd dat eten nog wel eens wil helpen om me uit zo’n
dip te halen, en dus ga ik niet voor halve maatregelen. Kom maar door met die uitsmijter!
Het is met recht een flinke portie en ik red het ook nét niet helemaal, maar… het helpt wel!
Er zit weer energie in de benen, en ze doen het weer. Die laatste 35 kilometer gaan weer
prima, en zo kom ik toch nog aardig fris aan bij het clubhuis!

Vertraging en voldoening
Het is nog even wachten tot iedereen weer veilig is gearriveerd. Trage terrasbediening,
plaspauzes en lekke banden hebben her en der voor wat vertraging gezorgd, maar na een
dik uur zitten alle B- en C-rijders moe en voldaan in een mooi namiddagzonnetje aan de
nazit. Als ik zo om me heen kijken, bedenk ik me dat het best een leuk en divers gezelschap
is, en de vrolijke en tevreden gezichten spreken boekdelen. Dit was een zeer geslaagde
Teutotocht. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de geweldige inspanningen van
de routebouwers, toerleiders en organisatietalenten!
Maaike Springorum
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Mag het ietsje meer zijn?... Beter van niet!
Met een profseizoen dat in een recordtempo aan ons voorbij snelde, de enorme hoeveelheid
wielersites, -vlogs, -blogs, -podcasts etc. en gelukkig de echte ritten heb ik me op fietsgebied gelukkig niet verveeld de laatste tijd.
Tussen de vele publicaties stuitte ik op iets wat mij altijd erg interesseert: banden en bandenspanning. Mogelijk ga ik je hier niets nieuws vertellen maar ik deel voor de zekerheid
toch maar even wat ik las.
Vroeger was het idee: hoe harder je je band oppompt, hoe minder rolweerstand. Was dat
correct? Ja, theoretisch. Een knoerthard opgepompte band buigt het minst en elke vervorming kost kostbare energie.
Dit geldt echter alleen bij een perfect egaal wegdek, bijvoorbeeld op een wielerbaan.
In de praktijk maakt jouw band echter meer mee dan alleen vervorming. Omdat het
wegdek nooit helemaal egaal is, stuitert je fiets altijd enigszins over de weg. Dat doet zich
al voor bij asfalt dat op het oog perfect is en is natuurlijk heftiger naarmate het wegdek
slechter is.
En je raadt het al, ook dit stuiteren kost kostbare energie. Het stuiteren/trillen kun je
beperken door je band juist niet te hard op te pompen zodat de flex in je band de oneffenheden absorbeert.
Met je bandenspanning moet je dus het juiste compromis zien te vinden tussen de twee
kwaden, vervorming en trilling. De huidige populariteit van wat bredere racefietsbanden
(25, 28 mm en breder in plaats van de 23 mm en smaller van vroeger) heeft hier mee te
maken. Deze bredere (en ook hogere) banden bieden iets meer speelruimte om stootlekvrij
met een wat lagere bandenspanning te rijden (minder trilling). Niet té laag, want dan neemt
het vermogensverlies door de vervorming van de band weer te sterk toe.
Je moet dus op zoek naar het optimum.
Op de site van de - vroeger Italiaanse maar nu Amerikaanse - fietspompenfabrikant Silca
vond ik een calculator (https://info.silca.cc/silca-professional-pressure-calculator) waarmee
je dat optimum kan berekenen, rekening houdend met: gewicht fiets+berijder, wielmaat,
bandbreedte, gem. snelheid én type wegdek. Alles op basis van uitgebreid praktijkonderzoek, o.a. door “tire pressure pioneer” Tom Anhalt, ook te vinden op de site van Silca.
Bekijk in de gratis pro-versie van de calculator bij “surface guide” foto’s van de onderzochte
en in de calculator te selecteren wegdek- en gravelsoorten.
Ik vat de onderzoeksconclusies even samen aan de hand van hun plaatje.
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De onderste lijn laat zien waar ik mee begon: op een perfecte baan geldt hoe harder de
band (druk weergegeven op de horizontale as), hoe lager de rolweerstand en energieverlies
(verticale as).
De lijnen erboven laten het patroon zien voor andere - steeds ruwere - wegdekken. Dan zie
je 1) dat de optimale bandenspanning (het laagste punt op de curves) lager ligt naarmate
het wegdek ruwer is en 2) dat een beetje meer bandenspanning dan dat optimum veel
nadeliger is voor rolweerstand/energieverlies dan een beetje minder bandenspanning dan
het optimum. Je ziet namelijk dat voorbij het optimum de lijnen sterk stijgen. In het geval
van gloednieuw asfalt kost 10 psi (0,7 Bar) teveel bandenspanning je 9 Watt aan vermogen
terwijl 10 psi te weinig slechts 1 Watt vermogen kost.
Voilà, de titel van dit stukje.
Gebakken lucht allemaal? Kan zijn, maar het is leuk en de moeite waard om wat te experimenteren. Ik heb mijn 35 mm gravelbanden nu op 3,5 bar staan (na het gravelseizoen
met >5 bar begonnen te zijn) en het bevalt me prima, op zowel de Achterdijk, het Let de
Stigterpad als de Pittesteeg.
Jeroen Piket
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Standplaats corona II
Wij zijn er als fietsers in de coronatijd die inmiddels al bijna 8 maanden duurt er eigenlijk
best wel redelijk goed van af gekomen. Ik bedoel in Spanje en in andere landen mocht er
helemaal niet gefietst worden gedurende een paar maanden terwijl in Nederland er geen
fietsverbod was, hoogstens een verbod om in grote aantallen te fietsen. De eerste periode mochten we alleen solo rijden tot 11 mei, daarna met 2, toen met 8 en nu weer met
maximaal 2. Niet dat iedereen zich hieraan houdt, want onlangs zag ik op de Veluwe grote
groepen op de MTB die zich daar toch niet aan hielden.
Hoe is iedereen de coronatijd doorgekomen? De een wat beter dan de ander lijkt me.
Ik hoor toch wel veel klachten over de coronakilo’s die er bij
zijn gekomen, maar over het algemeen probeert iedereen toch
wel zijn fietskilometers te maken voor zover dat mogelijk is.

Het valt mij wel op dat het
op de fietspaden en in de
bossen behoorlijk drukker
is geworden dan voor
corona. Je zou bijna gaan
hopen opdat het er weer
gaat uitzien zoals in
Rhijnauwen op zondag 29
maart 2020 omstreeks
12.00 uur.
Dat is natuurlijk een illusie,
maar een beetje minder
drukte zou wat mij betreft
wel mogen. Wij race- en
gravelfietsers mogen dan
een slechte naam hebben, maar de meeste e-bikers kunnen er ook wat van. Het is vaak…,
of het is niet goed of het deugt niet. Als je niet belt is het niet goed en als je wel belt dan
bel je soms weer te hard maar meestal te zacht, want de helft van de grijze massa op de
e-bikes is stokdoof en de andere helft heeft vaak een koptelefoon op. Het is dus echt uitkijken geblazen, want mensen slaan spontaan links of rechtsaf zonder op of om te kijken.
Wielertoerclub Houten ’80
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Fietsen in coronatijd is ook wel apart omdat je zonder doel traint. Al de fietsevenementen, Gran fundo’s etc zijn allemaal afgelast. De Gran Fundo Girona die op 14 juni zou
plaatsvinden is afgelast en zou op 10 oktober door gaan, maar ook die datum is verplaatst
naar 2021. Hetzelfde geldt voor de Gran Fundo Strade Bianche. Die was van begin maart
verplaatst naar 13 september. Maar ook die datum is niet door gegaan. We hebben net te
horen gekregen dat de GF Strade Bianche op 7 maart 2021 zal plaatsvinden. Dat geeft toch
wel een boost, want na de Dolomieten marathon vind ik de GFSB toch wel een bijzonder
fraaie tocht en dito ambiance.
In 2019 kwam daar nog bij dat
Annemiek van Vleuten de dag
daarvoor eerste werd, waardoor
het dak van het schelpvormige
plein in Siena, het Piazza del
Campo, er af ging. Om dan de
volgende op die iconische witte
wegen te kunnen rijden met een
paar supersteile beklimmingen
geeft wel een apart gevoel zeker
als je dan onder de boog finisht
waar Annemiek de dag daarvoor
eerste werd. Ik houd me dan
ook, wellicht tegen beter weten
in, voor dat mijn eerste trainingsdoel in 2021 de GFSB is. Dat men verwacht dat de derde golf in februari start, vergeet
ik dan gemakshalve maar even.

Op 27 september is de Strade Bianche
Achterhoek gereden. Dit was een van de
weinige evenementen die door mochten
gaan en een aantal WTC-ers hebben
deze gereden. Ik volsta hier met een
foto. In een volgend nummer we besteden we hier wellicht nog op terug.
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Coronatijd zorgt er ook voor dat een (winkel)ruimte moest
worden aangepast niet op de oude wijze kon worden gebruikt,
maar moest worden aangepast door het aanbrengen van
looproutes, gescheiden in- en uitgang, 1,5 meter afstandsbordjes, desinfectiepompjes, handschoenen en ga zo maar
door. De Bunnikse gootgrutter uit Zaanstad heeft dat niet echt
goed opgelost. Bij de in-en uitgang verdringen mensen zich
om een winkelwagentje te pakken te krijgen en lopen daarna
in een horde naar binnen zonder afstand te houden of überhaupt rekening te houden met een aangegeven loopruimte.
Zo wordt winkelen een levensgevaarlijke onderneming.

Ook ons clubhuis is coronaproof gemaakt.
En hoe! De professionele wijze waarop dat
is gedaan is een compliment waard voor
Ton en Hanneke die deze indeling hebben
uitgedacht en uitgevoerd. Het lijkt allemaal simpel maar het moet inderdaad wel
eerst worden uitgedacht en daarna ook
nog goed worden uitgevoerd. Kijk maar
op de foto’s hoe goed dat heeft uitgepakt.
Er is een looproute gemaakt dat je via de “terraskant” het clubhuis binnenloopt richting bar
om iets te bestellen. Om de 1,5 meter afstand in de gaten te houden zijn vakken gemaakt
en bordjes helpen je herinneren aan de looproute en het bewaren van afstand.

Wielertoerclub Houten ’80
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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
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Ook is het betalen van de
consumpties aangepakt.
Contact betalen is niet
meer mogelijk en ons
clubhuis beschikt nu over
een pinautomaat. Ik zou
dit bijna als een van de
verworvenheden van de
coronatijd willen
beschouwen! Je ziet hoe
een fietsclub omgaat met
de leden en het clubgebouw in coronatijd. Ik
denk dat de Zaanse
grootgrutter in Bunnik
daar nog wat van kan
leren.

Vishandel
Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
dinsdag
9.00 – 18.00
donderdag 14.30 – 18.00
Het Rond
woensdag 9:00 – 18:00
Donderdag 9.00 – 14.00
Houten Zuid
woensdag 9.00 – 18.00
Praxis
donderdag 9.00 – 18:00
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vrijdag
9.00 – 18.00
zaterdag 8.00 – 16.30
vrijdag

9.00 – 18.30

zaterdag 9.00 – 17.00

Toen we weer in kleine groepjes van 8 personen konden fietsen is dat ook weer massaal
gedaan. Soms waren de groepen wat groter en werd er met een ‘knip’ gereden. Ik kan
alleen maar oordelen over de keren dat ik met grotere groepen in een knip heb gereden,
maar volgens mij ging dat altijd wel goed. Soms moest er wel even wat worden geregeld als
iemand in de eerste groep een lekke band kreeg op een smal fietspad. Maar daar werd
adequaat op gereageerd, zoals je op de foto duidelijk kunt zien.
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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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Inmiddels zijn ook de fietsbladen weer in de bus gevallen met veel fiets- en gravelnieuws en
niet te vergeten de trainingsgids voor in de winter. Ik lees veel dat aanbevolen wordt om de
core stability onderdeel van je wintertraining te maken of zelfs yoga of pilates. In de balden
zie je vaak allerlei stabiliteitsoefeningen voor thuis met oefeningen als de voorwaartse
plank, de zijwaartse plank en alle variaties daarop. Daarnaast wordt aandacht geschonken
aan een trainingsplan, trainen met een coach en voeding om op gewizht te blijven of
gewicht te verliezen. Het artikel over ”rijd je coronabuikje er af, drie trainingstips” vond ik
wel weer een eyeopener. Onderzoek toont aan dat een tailleomtrek van meer dan 102 cm
bij mannen en meer dan 88 cm bij vrouwen het risico op hart- en vaatziekten vergroot, ook
als je geen overgewicht hebt en in goede gezondheid bent. Buikvet wordt gekoppeld aan
hoge bloeddruk, hoog cholesterol een hoge bloedsuikerspiegel en diabetes. Kortom slecht
nieuws. Het goede nieuws is dat je al over het instrument beschikt om van dat slechte
buikvet af te komen: je (race/gravel) fiets. De sleutel is het uitvoeren van verschillende
trainingen die je vet-verbrandende enzym, je metabolisme en de productie van vet verbrandende hormonen verhogen. Zo kun je een of twee keer in de week een intervaltraining
doen. Niet vaker en de andere ritjes doe je een gecontroleerd rustiger tempo, waarbij dan
vaak wordt gedacht aan D2 training die optimaal is voor vetverbranding. Een aantal coaches
zweren bij de 80/20 regel, dit is 80 procent lage intensiteit en 20 procent hoge intensiteit
en piekbelasting.
Nou ja, hoe dan ook, de artikelen over trainingsmethodes, afvalmethodes etc. zijn van alle
tijden en als er weer verschil van inzicht is, dan is er ook weer iets om over te schrijven.
Maar laten we eerlijk, je hebt niet al die inzichten nodig om gewoon lekker te fietsen.
Ik bracht het de vorige keer ook al ter sprake, maar aangezien het dragen van een mondkapje per 1 december 2020 wordt verplicht is het misschien wel een idee om aan de
kledingcommissie 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 ontstaan en we op het pondje van Beusichem er
allemaal strak en afgestijld bijstaan.
Blijf fietsen, rij veilig en blijf gezond!
#ALLEEN SAMEN
Joost van der Poel
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Verjaardagen

Ledenmutaties (tot 30 oktober 2020)
Nieuw
• Ludo van Blijdestein (recreant)
• Albert Piet Stuitje (toerlid)
• Lies Lagas (recreant)

Opgezegd
• Remco Martens (toerlid)
• Peter Salari (toerlid)
• Sander Brinkhuis (toerlid)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen
Leden van verdienste
• Roelie van der Blij
Wielertoerclub Houten ’80
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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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