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Van de voorzitter
Het nieuwe jaar bracht als eerste hoogtepunt de inauguratie van Joe Biden en Kamala Har-
ris. In ruil voor Trump getwitter krijgen de Verenigde Staten nu de meest diverse regering 
ooit. De verkiezings-periode deed mij terugdenken aan Barack Obama’s campagne met de 
slogan “Yes we can!”. Zeker in deze Corona-tijd is zijn strijdkreet nog steeds van waarde 
én voor mij een bron van inspiratie: Mopper niet over wat er allemaal mis is, maar denk in 
mogelijkheden en geloof in verandering. 

Die inspiratie hebben we hard nodig, want voorlopig zitten we thuis en komt de wereld 
stapje voor stapje tot stilstand. Moeilijk om positief te blijven als we zien dat mensen regels 
negeren en er zelfs rellen uitbreken omdat een avondklok wordt ingesteld. Gelukkig hebben 
wij als WTC-ers een probaat middel om het hoofd te bieden aan deprimerende gedachten: 
we pakken de fiets en trekken er op uit! Solo of met z’n tweeën, fietsen kunnen we nog 
steeds (zolang je maar voor donker binnen bent).

Online ledenvergadering
We zullen dit jaar de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen om als vereniging 
contact met elkaar te blijven houden. Strava, Whatsapp en de website spelen daarin een 
belangrijke rol. Goed om te weten dat de plannen voor 2021 klaarliggen, zodat we direct 
van start kunnen met clubritten zodra de situatie dat toelaat. Op 3 maart a.s. legt het 
bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar 2021. Ook 
hiervoor hebben we een creatieve oplossing: een online ledenvergadering waaraan alle 
leden kunnen deelnemen. De stukken en meer informatie hierover treft u elders in dit 
clubblad. Ik nodig u van harte uit om in te loggen!

Voor 2021 gaat het meeste perspec-
tief natuurlijk uit van het Rijksvacci-
natieprogramma. Gezien de gemid-
delde leeftijd van ons ledenbestand, 
lijkt het einde van de tunnel relatief 
dichtbij. Tot die tijd zullen we onszelf 
op de rit moeten houden met weg- 
en gravelroutes van de website, 
gestimuleerd door de verrichtingen 
van andere leden via Strava en - na 
lezing van dit voorwoord - mogelijk 
ook geïnspireerd door de campagne-
leus van Obama.

Eric van Vliet
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Van de toercommissie
De toercommissie wenst jullie allemaal het allerbeste voor 2021 en hoopt dat de goede 
fietsvoornemens, hoewel die anders zullen zijn dan voorgaande jaren, toch grotendeels uit-
gevoerd kunnen worden. Helaas kon de Nieuwjaarsreceptie, vanwege de tweede lockdown 
niet doorgaan. Even gezellig bijpraten en elkaars plannen en ambities delen zat er dit jaar 
niet in.

Vorige keer gaven we al aan dat de toercommissie de begeleiding van nieuwe leden wil 
verbeteren. Er wordt een uitgebreide welkomstmail gemaakt waarin ze van harte welkom 
worden geheten door bestuur en de toercommissie. Verder zullen we in die mail uitleggen 
hoe een en ander bij onze club is georganiseerd. Na hun eerste ritten zal iemand van de 
toercommissie contact opnemen en vragen naar hun eerste ervaringen.
Ook de fietstraining “Samen beter leren fietsen” van Tjeerd Hoex, die vorig jaar helaas niet 
door kon gaan vanwege corona, zal hiervoor gebruikt gaan worden. Er zullen plekken voor 
nieuwe leden gereserveerd worden of er komen aparte welkomsttrainingen als zich vol-
doende nieuwe leden hebben aangemeld.
Ook geïnteresseerde toerleiders zijn op deze trainingen van harte welkom. Het zou mooi 
zijn als zij in de toekomst kunnen helpen bij de begeleiding van nieuwe leden.

Half januari is doorgaans het moment dat de toercommissie start met de voorbereiding van 
het nieuwe zomerseizoen. De toerleiders worden dan benaderd of ze weer beschikbaar zijn 
en kunnen hun roosterwensen aangeven. Met die informatie wordt dan de fietskalender met 
vaste toerleiders voor het hele zomerseizoen gemaakt. Nadat dit schema op de toerleiders-
avond is besproken en waar nodig aangepast wordt de toeragenda op de website geplaatst. 
Maar gezien de huidige situatie wachten we hier even mee.
We hebben vorig jaar gezien dat het rijden in groepjes van 8 door de deelnemers positief 
wordt ervaren. Ook gezien de toenemende drukte op de weg met fietsers voelt de toercom-
missie er veel voor om de maximale groepsgrootte structureel te verlagen. We denken dan 
aan een streven van maximaal 8 fietsers, met eventuele uitloop naar 10. 
Ook wordt er in januari gestart met de invulling van het activiteitenplan voor toerleden en 
worden de datums van de meerdaagse evenementen afgestemd met de betreffende orga-
nisatoren. Op de algemene ledenvergadering op 3 maart zullen we het activiteitenplan voor 
2021 presenteren. Tevens kunnen we dan andere zaken als groepsgrootte en toerleiders 
vooraf inroosteren met elkaar bespreken.

Het is duidelijk dat de corona-beperkingen grote invloed zullen hebben op ons fietsseizoen, 
zeker de eerste maanden. Voorlopig eerst maar even afwachten wanneer we weer coro-
na-veilig met elkaar op pad kunnen.

De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar 
opgemaakt. Elders in dit clubblad kun je het lezen bij de 
stukken voor de algemene ledenvergadering. 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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Vlierweg 1 (Oude Dorp) Houten | 030- 7607406
Banierhuis.nl

Sinds 1932 voor:
het juiste fietsadvies,

 verkoop van alle
soorten fietsen,

onderhoud & reparatie

en altijd verse koffie!
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Kerstvakantie in Nederland
Ergens in juni heb ik vol enthousiasme geroepen: “Dit jaar doe ik de Rapha Festive 500 op 
Gran Canaria!” Paul hoorde het meewarig aan en dacht: “Ja hoor, daar is ze weer...” 
Tot een aantal weken geleden hadden we nog steeds goede hoop dat onze jaarlijkse 2 tot 
3 weken winterzon-in-de-kerstvakantie-op-Gran-Canaria door kon gaan. Helaas steeg het 
aantal Covid-19 besmettingen enorm en kwam er zelfs een negatief reisadvies. We moesten 
onszelf even resetten en een andere mindset aannemen. Maar wat ik in m’n kop heb, heb 
ik niet in m’n... jullie herinneren het vast nog. Dus: Rapha Festive 500 in Nederland. En ik 
zei tegen iedereen die het horen wilde dat Paul ook mee zou doen! Die schudde keer op 
keer zijn hoofd. We kochten een set extra winterfietskleding, handschoenen, overschoenen 
etc. want de weersverwachting voor de kerstvakantie was ruk. Het vol zelfmedelijden kijken 
naar het weer in Playa del Ingles heb ik na een paar dagen opgegeven... dat was je reinste 
sadomasochisme.

Dag 1: Rondje Soesterberg 68/500 km
Tja, de eerste dag was echt een ‘moetje’. Grijs, saai 
weer maar gelukkig wel droog. Paul met z’n racefiets 
en ik op de crossert want dan kunnen we goed samen 
fietsen qua niveau. De route was een klassieker. Een 
echte clubroute want voordat we lid waren, hadden 
we nog nooit gehoord van de ‘tankbaan’ en nog nooit 
over een start- en landingsbaan gefietst! De kop was 
eraf. Helaas konden we vandaag niet langer rijden 
omdat de kinderen voor het kerstavond diner zouden 
komen en ik m’n kooktalenten moest tonen.

Dag 2: Rondje Loosdrechtse plassen 180/500
Vanwege de noordwesten wind had ik een rondje 
getekend in Strava van 90 km met terug het windje 
in de rug. We trokken onze nieuwe winterkleding aan (het was net geen 2 graden bij 
vertrek) en gingen op pad. De handschoenen zouden touchscreen vingers hebben maar 

dat werkte niet helemaal. Gelukkig heb ik een behoorlijke 
neus dus bediende ik de Garmin daar maar mee. Dat ging 
perfect.
Wat was het prachtig buiten in de natuur, wat zijn de plas-
sen toch mooi. Het zonnetje scheen en we genoten. Voor 
mij was de kleding wel effe iets te warm maar voor Paul 
(met nog 3 lagen eronder en 1 erboven) ging het goed zo. 
Ik moest al wel een hele poos plassen en het duurde zo’n 
anderhalf uur voordat we een geschikte plek vonden. Iets 
te enthousiast ging ik door m’n hurken... aaaaahhhhh... 
vol met m’n blote billen in de brandnetels! Ja, als je nodig 
moet dan doen brandnetels er niet toe. De opluchting 
overwon de branderigheid en we konden weer op pad. 
Terug zouden we langs de Vecht rijden aan de oostkant... 
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amai, wegafsluiting. Ach ja, dat hadden we kunnen weten want ik heb de route gebouwd en 
heb een soort patent op wegafsluitingen. Een omweg via Weesp zorgde ervoor dat we aan 
de westkant van de Vecht terecht kwamen. Daar hadden we nog nooit gereden en het was 
erg mooi en rustig. Het ‘balenwantheeleindomrijden’-gevoel maakte al snel plaats voor een 
‘wauwnulopenwevoorophet500kmschema’-gevoel. Rond kilometer 90 (tuurlijk!) kregen we 
een behoorlijke bui op ons dak maar dat deed geen pijn en we bleven droog onder onze 
kleding, yeah! Na 112 km waren we thuis en hebben we gelijk maar de route voor morgen 
gepland. Hoezo gemotiveerd? Paul roept nog steeds dat het voor hem geen doel is die 
Rapha Festive 500... Gniffel...

Dag 3: Rondje Arkel 260/500
Wakker worden met het “derde dag” 
gevoel... Ik herinnerde me het van de keren 
dat ik Duchenne Heroes reed. Jezelf op een 
grijze, grauwe dag het bed uit slepen en op 
de fiets hijsen. 
Met de stevige wind uit richting ZZW zou het 
rondje eerst die kant op gaan dus via Vianen 
naar Leerdam, over de dijk naar Arkel en 
vanaf daar met het windje in de rug weer 
terug naar huis. Net na de helft aten we 
onze kerstlunch: amandelspijsbroodje met 
boter en poedersuiker. Paul had zijn dag niet 
vandaag maar deed het toch maar weer. 80 
km in the pocket. Morgen windkracht 6-7... 
en veel, heel veel regen... dus dat wordt een 
kortje.

Dag 4: Rondje Schalkwijk-Houten 
275/500
Dit was er iets teveel aan qua wind en regen; 
bijna in het kanaal gewaaid. Kort ritje om 
toch wat gedaan te hebben en gestopt toen 
de benen én tenen echt koud werden. En 
passant ook nog de QOM op de Schalkwijkse 
brug mee gepakt. Daar stond dus de wind 
behoorlijk in de rug!  
Extreem goede kledingtest! We weten nu echt 
wel wat waterdicht is en wat niet...
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Dag 5: Rondje Amerongen 340/500
Off day, mentaal dieptepunt: “Laat die hele Rapha 
500 maar zitten”. Alles stom vandaag.

Dag 6: Rondje Oudewater 420/500
Na het mentale dieptepunt gisteren en de motiverende woorden van Paul (de omgekeerde 
wereld) sprong ik vandaag uitgerust en vol goede moed uit bed. We gaan fietsen!! Strava 
hielp me met een route waarbij de wind terug in de rug stond. Prachtige rit, leuke paadjes 
en laantjes. Aan het eind onszelf nog verwend met een oliebol bij PAND. Yummie! Is het al 
morgen? Want dan mogen we weer!
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Dag 7: Rondje Montfoort, 
IJsselstein 490/500
Nooit geweten dat je door en om IJsselstein zo  
leuk kunt fietsen; fietspaadjes door parken en 
in de natuur. Zo kom je nog eens ergens. Ook 
recht onder de grote “kerstboom” van Lopik 
(of staat ie toch in IJsselstein?) gestaan. 
Beetje regen, beetje droog. Kortom: 
geslaagde een na laatste rit. Enne, die 10 km 
hebben we open gelaten voor morgen.

v
Dag 8: Rondje Wijk bij Duurstede plus 
oliebollenkraam 534/500
Dawazzum! Het jaar zit erop en de Rapha500 
ook. We hebben iets verder gefietst omdat 
Paul van zijn jaartotaal ook een mooi rond 
getal wilde maken. Onszelf verwend met 
appelflappen en oliebollen nadien. Qua inge-
nomen kcal mogen we nu wel een Rapha2000 
doen ofzo.

En m’n mannetje? Diegene die riep dat 
ie mij maar gek vond en de Rapha500 
niet ging doen? Die heeft gewoon mee 
gereden en 7.500 km in 2020 gereden. 
Helmpje af voor hem! Voor mij zelf een 
nieuw kilometer record dat ik voor m’n 
pensioen waarschijnlijk niet meer eve-
naar: 15.525 km.

Rest mij nog iedereen een mooi 2021 toe 
te wensen met veel veilige en gezonde 
fietskilometers.

Christy
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Recreantenverslagen
Vrijdag 04 December 
Vandaag mag ik een verslagje schrijven, voor in ons clubblad, voor ons groepje van 5 Lidy, 
onze voorfietster, Willeke, Ellen en Jos en Ik, Gerda. 

We vertrekken om 12.30 uur vanaf het clubhuis met mooi zonnig weer maar veel wind, 
maar toch wel goed weer om te fietsen. Bij vertrek kwamen er juist veel kinderen uit school 
allemaal met cadeautjes omdat ze wegens 5 December, Sinterklaasfeest hadden gevierd. 
We fietsten via het Houtense Bos en Rijnhauwen richting Zeist. Op de Koelaan in Zeist 
rechtsaf langs de villa waar Wibi Soerjadi gewoond heeft. De villa staat nu in de steigers 
en is helemaal ingepakt in blauw plastic. We zijn nog even gestopt bij de fruitkraam op de 
hoek iets verderop. Toen hadden we wel zin in koffie. In Driebergen bij Klein Zwitserland 
was een KOFFIE TO GO, maar jammer voor ons, alleen open op Zaterdag en Zondag. Wat 
nu ?? Na even overleg viel het kwartje, zullen we naar Treinstation Driebergen/Zeist gaan 
daar hebben ze vast wel  KOFFIE TO GO, en ja hoor er was koffie en lekkere koffie. Daarna 
zijn we via Odijk en Bunnik over de Tureluurweg naar Houten gefietst. Bij Lidy hadden we 
nog “Open Huis” en stond er een drankje klaar met wat lekkers voor ons klaar. Weer een 
geslaagde middag.
Dank je wel Lidy!!    Gerda.

Winterverslag 2020/2021 
Ook in de winter wordt er door verschillende recreanten doorgefietst. Doordat we nergens 
binnen kunnen lunchen is het prettiger om om 1 uur te starten i.p.v.11 uur, want buiten is 
het nu toch wel koud. We fietsen steeds met een klein groepje van 4 waarbij we een ruime 
afstand bewaren, want Corona is nog niet voorbij. En heel bijzonder, de gewone fietsen zijn 
in de meerderheid in dit groepje. Eén e-bike, dat is echt wel bijzonder.
We zoeken zoveel mogelijk een koffie plek uit, waar we ook gebruik mogen maken van het 
toilet. Onderhand weten we de goede plekjes wel. De tocht naar het Beaufort huis is zeker 
favoriet. De koffie is er lekker en ook verkopen ze verschillende taartjes van de Veldkeu-
ken. Het is er altijd druk. Het fietsen door de bossen is heerlijk en het is in alle jaargetijden 
prachtig. De afstand, rond 40 km, is ook heel goed te doen.
Een rondje ‘Wijk’ zit ook in het programma, vooral als er weinig wind staat, want dat is, 
zeker langs de Lek, soms afzien. Bij het Boomgaardje aan de Wijkersloot, kunnen we zelf 
koffie pakken en  naar het toilet. Een prima rust plek.
Een tocht via Tull en t’ Waal is ook altijd mooi. Via een omweg komen we uit bij Hajé en via 
de plofsluis komen we weer richting Houten. 
Een andere keer gaan we op zoek naar de erwtensoep in IJsselstein. We fietsen een heel 
stuk langs het kanaal en komen via Nieuwegein uiteindelijk terecht in IJsselstein.
We fietsen ook graag richting Ruighoek, een prachtig natuurgebied ten noorden van 
Utrecht. Een heel rustige omgeving en dat zo dicht bij Utrecht. Terug kun je dan een heel 
stuk  langs de Vecht fietsen, met leuke straatjes in het centrum van Utrecht. Op de heen of 
terug weg kunnen we in het Griftpark nog koffie halen en gebruik maken van de toiletten 
daar.
Dit afgelopen jaar bestond WTC 40 jaar, maar helaas, door Corona waren er geen bijzon-
dere activiteiten op het Teuto weekend na. Daarom had het bestuur besloten om voor ieder-
een een fles wijn aan te bieden. Wat een mooi gebaar. Daar konden we als recreanten mooi 
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bij aan sluiten. Iedereen mocht een glazen sterretje uitzoeken.
We hopen dat we over een poos weer met alle recreanten kunnen fietsen, dat hebben we 
wel erg gemist. (Marijke)

Fietsverslag(je) van vrijdagmiddag 15 januari
Had niet verwacht dat we zouden fietsen, zag er koud uit maar toch op de fiets gestapt. 
Ineke had goed gekeken waar de wind vandaan kwam. Vanaf het clubhuis naar ’t Goy 
gefietst en dan naar de dijk. Mooi fietstochtje over de dijk richting Schalkwijk en verder 
langs de dijk naar Tull en  ’t Waal via het Eikenpad naar Haje voor een lekker bakkie. Tot 
onze verrassing waren daar nog 2 groepjes van de fietsclub. Op afstand even bijgepraat.
Daarna verder richting Beatrixsluizen over sluispadzuid  en 2e Veld via Houtensebos  terug 
naar huis. Toch nog bijna 40 gefietst en niet koud.
Thuis heb ik nog lekker een pizza besteld bij Fontana. Wordt ook nog bezorgd.  Lokale res-
taurants een beetje sponseren. (Gerry)

Standplaats corona III
Het wielerseizoen 2020 verliep effe anders dan we normaal gewend waren.
En ook 2021 begint met een lockdown; tot 9 februari 2021 mag alleen solo of in duo ver-
band worden gereden, er komt ook een avondklok en het reizen wordt beperkt.

Als je op Strava kijkt dan zie je dat iedereen dit seizoen toch wel zijn kilometers heeft 
gemaakt. En regelmatig zaten daar hele mooie kilometers bij.

Bert de Koning gaf in de september editie een prachtig verslag van de Geurty Kanzelled, 
de graveltocht van Houten naar de kroondomeinen in Apeldoorn via Radio Kootwijk op de 
Veluwe.
Op de podcast van Laurens ten Dam had ik gehoord dat de Dirty Kanza dit jaar niet door 
zou gaan en Laurens had het idee geopperd om een Dirty Kanzelled te gaan rijden, een 
route van 100 0f 200 mijl die iedereen zelf moest maken. Geurt GPS belde mij op en zei dat 
hij bezig was met een gravelroute voor te bereiden voor de club en of ik zin had om een dag 
met hem mee te gaan om deze voor te rijden. Als datum noemde hij 10 juni. Nou was dat 
precies de datum dat wij naar Girona zouden gaan om de Gran Fundo Girona te gaan rijden, 
maar die was dus cancelled. 
Het leek me een goed idee, maar toen Geurt de afstand van circa 165 km noemde, zakte 
de moed me in de schoenen. Want ik let tijdens de podcasts van Laurens ten Dam altijd 
goed op en had geleerd dat een gravelrit per saldo factor 1.4 zwaarder is dan een ënorma-
leí fietsrit. Dat heeft onder meer te maken met de factor gravelwegen waardoor 165 km in 
een keer 231 km zouden zijn. Nou moet je natuurlijk ook niet alles geloven wat Laurens ten 
Dam zegt, hield ik me voor en ik bereidde me voor op een mooie gravelrit van 165 km.
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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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En de rit die Geurt had getekend was prachtig, ik  
kan niet anders zeggen. We reden via het middel-
punt van Nederland en Radio Kootwijk en tikten in 
Apeldoorn ook nog de Kroondomeinen aan en 
daarna weer terug. In mijn beleving hebben we 
van die 165 km misschien 15 km asfalt gezien. 
Voor de rest alleen maar oude onverharde wegen 

in het buitengebied, 
die liggen er gewoon 
ongebruikt! en 
gravelpaden in de 
bossen en op de Veluwe die soms pas bereikbaar waren via een 
boerenerf. Op zo’n erf staat vaak een grote hond de boel te 
bewaken en normaal komt daar ook niemand dus die hond 
schrok dan van Geurt als die langs kwam fietsten. Maar ja, 
Geurt was al weg en dan kwam ik er aan. Het ging uiteindelijk 
wel goed, maar ik heb het wel een keer benauwd gehad. Het 
hoort allemaal bij het gravelen en de route was super mooi. 

Maar op Strava gebeurt nog veel meer als je goed oplet. Er wordt van alles geuploaded, 
van wandelingen met de hond, gewone wandelingen, 18- of 9 holes golfrondjes, MTB ritten, 
gravelritten en ook ritten op de gewone fiets.

De ritten van Remy en Cathy op de gewone fiets vallen mij altijd op vanwege de mooie 
locaties en de prachtige fotoís. Ik heb hen gevraagd naar deze behoorlijk lange ritten op 
hun gewone fiets, die van Cathy uitgerust met het mandje, en kreeg van Cathy de volgende 
reactie. 
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Wij fietsen meestal op vrijdag wat langere ritten, en doordeweeks voor of na het eten een 
kort rondje van zoín 30 km wat wij ons ëcoronarondjeí noemen. Vervelende ritten hebben 
we niet gehad hooguit wat korte stukjes langs drukke wegen. Onze mooiste tochten waren 
ongetwijfeld in Zuid Limburg, het klimmen en dalen is fantastisch, om over de omgeving 
maar te zwijgen. De meest verrassende tocht die we maakten was van Houten naar Rotter-
dam voor een brunch in de Euromast, omdat we zo goed als de hele tocht door het groene 
land hebben gereden.

Cathy beëindigt het mailtje met de opmerking dat ze hoopt dat Remy volgend jaar weer 
met de toerrijders op pad kan, want hij mist dat zeker wel. Ik denk dat Cathy hier voor 
velen spreekt, want iedereen hoopt op een ‘back to normal’ situatie waar we weer digitaal 
kunnen inschrijven, meedoen aan evenementen, plannen maken voor binnen- en buiten-
landse tripjes etc. Laten we hopen dat het niet lang meer gaat duren.

Nu even heel iets anders. Iedereen die fietst probeert een betere conditie te krijgen zodat 
je meer plezier uit het fietsen kunt halen. Vroeger deed men dat door hele lange en zware 
ritten te rijden. Gaandeweg kwam men bij de inspanningsfysiologie er achter dat dit niet 
voldoende was en dat afwisseling in trainingen belangrijk is. In de podcast van Laurens ten 
Dam was een gesprek met een trainer van SunWeb die voorhield dat 80% van de trainin-
gen uit duurtrainingen (D1 en D2) moet bestaan en 20% interval-en krachtrainingen en 
dergelijke. Tegenwoordig wordt de trainingsbelasting bekeken aan de hand van gegevens 
van onder meer de hartslagmeting en/of vermogensmetingen. Maar de conditie wordt met 
name bepaald door de trainingen goed af te stemmen met de rustperioden. De rust wordt 
in grafieken ook weer gegeven en heet dan Training Stress Balance. Bij Strava heet het 
vermoeidheid. De weergave van trainingsbelasting is eenvoudig. De weergave van rust is 
dat niet. De kwaliteit van rust of het tegenovergestelde Stress wordt door veel factoren 
bepaald. Een dag op de bank zitten niks doen of een dag achter je bureau zitten om te 
werken zijn 2 verschillende dingen. Met de kwaliteit van rust wordt in de trainingen nog niet 
veel gedaan, want het lijkt moeilijk meetbaar en het lijkt subjectief. Maar kennelijk is het 
toch mogelijk om over de kwaliteit van de rust iets te zeggen door de variabiliteit van de 
hartslag te meten.

Bij een training probeert je lichaam zich aan te passen om de stabiliteit te behouden door 
veranderingen in bloeddruk, ademhaling en hormonen. Door te rusten na de inspanning 
herstelt de lichaamsbalans zich weer, neemt het prestatievermogen toe en de vermoeid-
heid af. Door inspanning en herstel goed op elkaar af te stemmen zal het prestatievermo-
gen toenemen. Herstel is dus belangrijk, want bij slecht herstel blijft de stress opbouwen. 
Maar hoe meten we het stressniveau. Alleen de hartslag meten is niet voldoende omdat de 
hartslag niet bij iedereen hetzelfde is. Daarom is het beter om te kijken naar het patroon 
van de hartslag en de maat die daarvoor wordt gebruikt is de hartslagvariabiliteit (HRV). 
De HRV beschrijft de variatie in de tijd tussen opeenvolgende hartslagen. Door middel van 
het monitoren van je HRV kun je jouw stressniveau, veroorzaakt door training, werk, druk 
gezinsleven, slaap, alcohol etc. op een gemakkelijke en snelle manier in de gaten blijven 
houden. Het biedt inzicht in je eigen belasting en belastbaarheid. 
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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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Het is een heel technisch 
verhaal en ik weet niet precies 
wat wij hier nou mee moeten. 

Iedereen weet wel zoín beetje 
hoe hij zich voelt en als je 
je niet lekker voelt en toch 
gaat fietsen, dan doe je dat 
misschien tegen beter weten 
in omdat je nu eenmaal hebt 
afgesproken om te gaan fiet-
sen. En dan weet je dat je het 

die rit ëzwaarí gaat krijgen. Heb je daar een HVR-meting voor nodig? Voor degenen die bij 
hun trainingen ëmeten is wetení hoog in het vaandel hebben staan is het misschien wel een 
zinvolle toevoeging en die kunnen dan de app HRV 4 training daarvoor gebruiken. HRV4trai-
ning.com geeft de mogelijkheid om de hartslagvariabiliteit te monitoren en te koppelen aan 
je trainingen.

Als de coronatijd weer voorbij is en we weer mogen dromen van mooie (buitenland)tochten 
kunnen we inspiratie opdoen in het boek Reisanekdotes 
van Pascal Kolkhuis Tanke, GEKKER MOET ‘T NIET 
WORDEN?, Tropical Cyclist off the record, ISBN 978-606-
616-376-7.

Het is een prachtig, in Roemenië, uitgegeven boekje 
van Pascal Kolkhuis Tanke, die na omzwervingen in het 
professionele wielrennen, het bedrijfsleven en de univer-
sitaire wereld in 2000 Tropical Cyclist startte. Wie met 
Tropical Cyclist meefietst houdt van fietsen, maar niet 
van het fietsen op gebaande paden. En de deelnemers 
komen altijd terecht in een vreemd avontuur waar alles 
niet altijd van een leien dakje loopt. Meestal verloopt 
de reis zelfs helemaal anders dan gepland en dat is dan 
vaak de meest intense herinnering aan de reis. En achter 
de schermen gaat het er vaak nog heftiger aan toe. 

Dat kan ook niet anders als je weet waar de fietsreizen naar toe gaan: Pakistan (love it or 
leave it), Kenia, Ethiopie & Djibouti, Rwanda, NamibiÎ, Botswana, Myanmar, Iran, Oman en 
ook naar De Chang la in India, met 5360 meter de hoogste berijdbare bergpas ter wereld. 

Tropical cyclist of the record bevat de verhalen die je niet 
terugvindt op de website van enige reisorganisatie. Omdat ze je 
afschrikken, tÈ vreemd zijn. Maar als je de verhalen leest wordt 
je meegenomen in een avontuur die zijn weerga niet kent. 
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Pascal neemt de lezer mee in zijn  
meest memorabele, bizarre 
reisanekdotes. Als je eenmaal bent 
begonnen kun je niet meer stoppen 
en zijn de 133 bladzijden snel uit. 
Het gaat in dit boek over van alles 
en nog wat. Vaak zijn het beschrij-
vingen van de dagelijkse beslom-
meringen van problemen met 
fietsen, de volgwagen, de over-
nachtingen, de mensen die ze 
ontmoeten, de humor van de wielrenners onder elkaar, maar in Rwanda ook over de 
ontmoeting met Juliette, een overlevende van de genocide.

Het is een bijzonder boekje om te lezen. Een fietsvriend van mij is met een paar reizen mee 
geweest naar Oman, Iran en Rwanda. Hij denkt erover om in juni mee te gaan naar Mon-
goliÎ en de Pamir Highway en misschien ook naar de Filipijnen aan het einde van het jaar. 
Als je het avontuur niet schuwt schijnt het een enorme belevenis te zijn. 

Hoewel het me geweldig lijkt om zoín reis mee te maken, lijkt die toch niet voor mij weg 
gelegd omdat je toch wel over een bijna prof-conditie moet beschikken om al de vaak onbe-
kende routes te kunnen doorstaan. 

Wat dat betreft heb ik aan de onze standplaatsen van WTC Houten in ItaliÎ en Frankrijk al 
intense herinneringenÖ Zo hoef ik maar te denken aan de beklimming van de Stelvio vanuit 
Prato (Prato al la Stelvio). Of ik hoef maar te denken aan de beklimming van de Stelvio op 
zaterdag vanuit Bormio, in het dorp was het 25 graden en boven op de top was het -1 graad 
en sneeuwde het, 
weet je nog 
Jacco? Een 
spectaculaire 
afdaling volgde 
maar 1,5 uur 
later zaten we 
aan de pasta op 
het dorpsplein in 
het zonnetje (25 
graden..)

Uit de fotoís die 
ik mag delen 
blijkt wel dat fiet-
sen met Tropical 
Cyclist wel een 
andere dimensie 
geeft.
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Laten we ondanks de coronatijd 
onze trainingsrondjes blijven 
doen. Hopelijk komt er dit jaar 
toch weer de mogelijkheid om 
toertochten, clubritten etc te 
organiseren.

Daarom

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

Joost van der Poel

Cinta in beeld
We fietsen door, ondanks lockdown, kou, soms ziekte, en andere ongemakken. Vaak alleen, 
soms met z’n tweeën. Velen zoeken hun toevlucht tot virtueel (samen) fietsen vanuit het 
eigen huis, anderen blijven vooral buiten doorrijden, op de weg en vooral ook over de 
onverharde paden.
Uw fotoverslaggever legde dit vast in een serie winterfoto’s.

Nieuw Wulven in de decemberzon
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Langs de Heemsteedseweg - bekend terrein in een ander daglicht

Avondzon over Vianen

Wisselvallig weer geeft spectaculaire effecten: regenboog over de singletrack
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Zwerven over de Veluwe

Verre tochten: de fietsbrug bij Zwolle (op een regenachtige middag tussen Kerst en Oud & 
Nieuw)
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Avondzon langs de Leidsche Rijn

Blubber en omgevallen bomen in de bossen voorbij Bilthoven

Winterstilleven langs de Tienhovense plassen
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Over de Veluwse hei

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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Hoe werkt deelnemen aan de Algemene Leden 
Video Vergadering? 
 

Op 3 maart 2021 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De 
vergadering zal digitaal worden gehouden met behulp van ZOOM. Dit is een video verga-
der programma dat zowel op laptops, tablets als smartphones werkt, zolang er maar een 
camera en microfoon op zit. Het programma werkt het beste als je de gratis ZOOM-software 
installeert. 
ZOOM werkt eenvoudig en je kunt met je laptop deelnemen door de volgende 7 stappen te 
volgen (de installatie voor Tablets en Smartphones verloopt op vergelijkbare wijze):
•  De link voor de vergadering staat op het besloten gedeelte van de website bij het tab-

blad HOME (?). De leden ontvangen de ZOOM-link ook per email.
•  Klik deze link aan. Hierdoor opent zich een tabblad in je browser (Internet Explorer, 

Safari, Google Chrome) met opnieuw een link:
•  Klik op de link “Download & Run Zoom”. 
•  Geef toestemming als er gevraagd wordt of de software geïnstalleerd mag worden. 
•  Als de installatie klaar is, word je gevraagd om je naam in te voeren waarmee je in de 

video-meeting voor anderen herkenbaar bent. 
•  Klik daarna op “Join Meeting”. Je krijgt nu een voorbeeld van je eigen videobeeld te 

zien. 
•  Klik op de blauwe knop: “Join with video”. 
•  Klik vervolgens op de blauwe knop: “Join with Computer Audio”. 
Je bent klaar en neemt deel aan de ALV!

De voorzitter zit een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering klaar 
om mensen te helpen die problemen ervaren bij het inloggen. Je kunt hem bereiken via 
06-51511688. Je kunt hem ook al eerder benaderen als je vragen hebt. 
NB Bij ZOOM staan linksonder de icoontjes van een camera en een microfoon. Het verdient 
aanbeveling de camera aan te zetten maar de microfoon op “Mute” te zetten en alleen te “-” 
als je wat wil zeggen in de vergadering.
Als je een vraag hebt of iets wilt inbrengen kan je het icoontje: “Reactions” aanklikken, 
waarna je de keuze: “Raise Hand” aanklikt. In jouw beeld verschijnt nu een handje. De 
voorzitter ziet dit en kan je het woord geven. Belangrijk om dan je microfoon aan te zetten. 
Als je vraag is beantwoord, kan je opnieuw via “Reactions” je handje weer verwijderen met 
de optie “Lower hand”. 
Veel plezier met ZOOM-en bij deze nieuwe vorm van ALV!

Agenda Algemene Ledenvergadering
Te houden op woensdag 3 maart 2021 om 20.00 uur online via het platform ZOOM.
De link om deel te nemen aan de vergadering is https://us02web.zoom.
us/j/87277790863?from=addon
Meeting ID: 872 7779 0863.
Voor verdere informatie zie de ZOOM handleiding ALV 2021 onder Toerleden/Toercommissie 
Nieuws.
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NB Tot uiterlijk zondag 28 februari 2021 20.00 uur kunt u via secretaris@wtchouten.
nl schriftelijk/digitaal vragen stellen over deze wijze van vergaderen, de agenda, de stukken 
en de gevraagde besluitvorming.
De vergaderstukken zijn terug te vinden op de website onder Bestuur/Bestuurszaken 2020.
1 Opening, welkom en spelregels door de voorzitter
2 Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag
3 Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26 februari 2020
 Het verslag van de ALV 2020 is terug te vinden op de website onder Bestuurszaken.
 Ter besluitvorming: vaststellen verslag.
4 Jaarverslagen 2020 van:
 • Secretariaat
 • Toercommissie
 • Recreantencommissie
 • Beheer
 • Kledingcommissie
 • Mediacommissie
  Alle jaarverslagen zijn opgenomen in het clubblad en staan op de website bij Bestuurs-

zaken.
 Ter kennisname.
5 Financieel overzicht 2020, verslag kascommissie 2020 en decharge bestuur 2020
  Het financieel overzicht is vooraf digitaal beschikbaar op de website bij Bestuurszaken. 

Bij de ALV worden de afschriften online gedeeld.
 Ter besluitvorming: Decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
6 Samenstelling bestuur 2021
 Staat op de website bij Bestuurszaken.
 Ter besluitvorming: herbenoeming voorzitter.
PAUZE
7 Focus voor 2021 - Toelichting door de voorzitter
 Ter kennisname: wordt bij de ALV gepresenteerd.
8 Regeling ereleden en leden van verdienste
 Ter kennisgeving: staat op de website bij Bestuurszaken.
9 Bestuurscommissies 2021
 Staat op de website bij Bestuurszaken.
 Ter besluitvorming: herbenoeming commissieleden.
10 Activiteitenplan 2021 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie.
 Ter kennisname, wordt bij de ALV gepresenteerd.
11 Activiteitenplan 2021 Toerleden –Toelichting door de Toercommissie
 Ter kennisname, wordt bij de ALV gepresenteerd.
12  Beheer
 Vacature coördinator commissie beheer.
 Ter kennisname.
13  Begroting 2021 en contributie 2021
  De begroting 2021 en het voorstel voor contributie 2021 zijn vooraf digitaal beschikbaar. 

Bij de vergadering zelf worden de afschriften gedeeld.
 Ter besluitvorming: vaststelling begroting en contributie.
14 Rondvraag
15 Sluiting
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Jaarverslag Media commissie

Jaarverslag Media commissie
Leden: Piet de Boer (website) – Hans Schoolderman (samenstelling clubblad) – Andrea van 
Mil (coördinatie  drukker en distributie) – Jan Berlang (vz)  
René Janssen en Wiebe Bekker houden zich op aanvraag bezig met technische zaken van de 
website of WOLA (leden administratie) 
Advertenties: coördinatie door Bert de Koning

Clubblad + Website
Het afgelopen jaar werden, ondanks Corona,  een 5 tal clubbladen uitgegeven, nrs 166 – 
170, van februari t/m december. Veelal met vaste schrijvers en rubrieken (zoals Van de 
voorzitter, Toercommissie, Recreanten-tochten en -agenda) maar ook met  mooie verhalen 
van veelschrijvers,  bijvoorbeeld ‘hofleverancier’Joost, maar ook Jeroen, Cinta en  Christy.  
De laatste voerde ons o.a.  mee naar vakantiebelevenissen in het Italiaanse hooggebergte.  
Ook de recreanten hielden ons weer nauwgezet op de hoogte met hun tochten onder ‘Fiet-
sen in tijden van Corona (o.a. Marijke en Willeke.) 

Oplage clubblad
Per 31-12-2020 waren er 193 clubbladen voor bezorging en 154 per e-mail.
Per post 3a 4 stuks.

Vernieuwing clubblad en website
Het plan om website en het cover van het clubblad aan te passen kon niet worden uitge-
voerd, o.a. daar er geen foto’s gemaakt konden worden bij de kledinguitreiking (smoelen-
boek, groepsfoto) en er niet in ‘groter’ groepsverband is gefietst. Desondanks verscheen er 
een mooie foto van de maand in ons nieuwe tenue van de leden die aan de Strade Bianche 
Achterhoek meededen. Ook was er een fraaie collage van de Teutotocht. 

De websitewensen zijn geïnventariseerd. Onder de categorie Diversen zijn alle wensen na 
te lezen. Met name Piet de Boer en Wiebe Bekker buigen zich over het verdere plan van 
aanpak c.q. de daadwerkelijke uitvoering. Mogelijk wordt assistentie van een externe partij 
ingeroepen.  Mochten er leden zijn die hierin expertise hebben en de schouders er onder 
willen zetten, van harte welkom! 

Samengevat luiden de wensen  
• Vervanging administratiesysteem WOLA
• Koppeling aan NTFU administratie
• Zoekfunctie maken
• Website op telefoon te openen / te gebruiken
• Digitale presentielijst behouden
• Moderner uiterlijk
• Agenda behouden
• Forum behouden
• Aparte prominente knop naar inschrijving ritten
• Ledenlijst met foto’s behouden
• Datum vermelden bij artikel of post
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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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• Vaker een nieuw artikel op de website
• Mogelijkheid maken voor mailadressen als kleding@wtchouten.nl of teuto@wtchouten.

nl die niet persoonsafhankelijk zijn. Nu worden door organisatoren e-mails etc. privé 
opgeslagen.

• Mogelijkheid om bijlages mee te sturen met email
• Inschrijven per rit zou handiger moeten kunnen
• Eigen avatar kunnen maken 
• Nieuwe leden een korte introductie van zichzelf laten schrijven
• In ledenlijst mobiele nummers ipv vaste nummers zien
• De meest gebruikte functies: forum, inschrijving ritten, agenda, ledenprofielen, fotog-

alerij en toercie nieuws moeten natuurlijk blijven.
• Aankondiging van clubactiviteiten mag wat prominenter
• Link naar NTFU site en Buienradar
• Link naar WTC Facebook pagina
• Overjarige Forumberichten verwijderen
• Rubrieken toevoegen voor de verschillende activiteit zoals hardlopen, schaatsen, strand-

fietsen
• Declareren van onkosten via uploaden foto bonnetje

Jaarverslag toercommissie 2020
Het voelt vreemd om een verslag te maken over een (corona)jaar waarin uiteindelijk niet 
veel meer mogelijk was dan alleen of met twee te fietsen. Daarvoor zijn we immers geen 
lid geworden van een toerclub. Gelukkig waren er ook nog periodes waarin we, weliswaar in 
kleine groepjes, met elkaar konden fietsen.
De toercommissie heeft als taak het programma van toeractiviteiten op te stellen en te 
coördineren, inclusief de toerleiding. Voorts houdt de toercommissie zich bezig met hoe we 
fietsen, denk daarbij aan veiligheid, snelheid en structuur (A, B+, B, C, D). Het uitgangs-
punt van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercom-
missie schept de kaders en coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moet 
van alle leden komen. Nieuwe initiatieven kunnen met de toercommissie besproken worden 
maar ook het forum op de website is een prima plek om een idee te lanceren.
De samenstelling van de toercommissie is dit jaar ongewijzigd gebleven en bestaat uit vier 
leden. Marcel Embregts vertegenwoordigt de A-rijders en Jeroen Piket de B+ en ATB-rijders. 
Frank van Ierland (voorzitter) vertegenwoordigt de B-rijders en Hennie Wilkes zit in de 
commissie namens de C-rijders.
Op 11 maart zijn we nog met de toerleiders bijeen geweest voor de jaarlijkse toerleiders-
avond om afspraken te maken voor een mooi, gezellig, sportief en zo veilig mogelijk sei-
zoen. De volgende dag kondigde de overheid extra maatregelen af om het Corona-virus te 
beteugelen, waardoor de seizoenstart totaal anders verliep. Het clubhuis werd gesloten en 
de geplande WTC-activiteiten werden afgelast. Geen Boerenkoolrit, geen Openingsrit, voor-
lopig geen zomertrainingen en koffieritten. Ook het initiatief van Tjeerd Hoex “Samen beter 
leren fietsen” in april kon niet doorgaan evenals de meerdaagse buitenland evenementen.
Het Eifelweekend in juni en de Standplaats Levico Terme in augustus werden geannuleerd. 
Gelukkig konden de reserveringen voor beide hotels doorgeschoven worden naar 2021.
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Een feestelijke uitreiking van de nieuwe clubkleding en het maken van de groepsfoto was 
ook niet mogelijk. Door de strakke organisatie van de kledingcommissie kon de kleding aan 
de achterkant van het clubhuis veilig opgehaald worden maar meer zat er niet in.
Op 1 juli werden de Corona-maatregelen versoepeld en was het gelukkig weer mogelijk om 
in groepen van maximaal 8 te fietsen. Voorwaarde was wel dat je vooraf inschreef via de 
website en je daarmee conformeerde aan “De 10 Clubregels in Coronatijd”.
Het clubhuis werd heropend onder dezelfde strenge regels die golden voor de horeca. Door 
de inzet van een aantal leden was het weer mogelijk om na afloop van de zondagrit nog 
even op het terras bij te praten onder het genot van een drankje.
Door de verruiming van de regels kon het Lustrum Teutoweekend naar Almen gelukkig wel 
doorgaan. Dit gold ook voor de Sluitingsrit, weliswaar zonder koffiestop en BBQ na afloop, 
die door veel leden wed gereden.
De gebruikelijke winteractiviteiten 2019-2020 vielen bijna helemaal voor de Corona-peri-
ode en kon het mountainbiken, gravelbiken, wegfietsen, hardlopen en spinnen grotendeels 
doorgaan.
Helaas moest de NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek, die WTC Houten samen met de 
serviceclubs uit Houten organiseert ten bate van het Hospice Kromme Rijnstreek, dit jaar 
vanwege Corona geannuleerd worden.
We bedanken hier nogmaals alle organisatoren en betrokkenen voor hun initiatieven en 
inzet. Erg jammer dat veel evenementen en activiteiten geannuleerd moesten worden.

Evaluatie
Je kunt nog zo’n mooi programma maken en meer dan 40 vaste toerleiders voor het zomer-
seizoen inroosteren, maar als een pandemie zich aandient moeten die planningen daar toch 
voor wijken. Het is een jaar geworden met veel improviseren.
Het was trouwens mooi om te zien dat bij het rijden in kleine groepen zonder vaste toerlei-
der er altijd wel weer leden zijn die zich opwerpen als ad hoc toerleider en een leuk rondje 
voorbereiden.

In het toerleidersoverleg van maart hebben we de groepsgrootte verminderd van 16 naar 
14 personen. Dit seizoen hebben we meestal met groepjes van max 8 gereden en dan lijkt 
14 fietsers ineens weer erg veel. Misschien moet de groepsgrootte nog verder verlaagd 
worden.

Onder het motto er het beste van maken, is de toercommissie op 15 mei begonnen met 
“De Route van de Week”. Iedere week hebben we een route voor A/B+, B en C-rijders op 
de website gezet om. Toen begin juli de Corona-maatregelen werden versoepeld zijn we 
hiermee gestopt.

Vorig jaar stond de toercommissie op het punt om de Digitale Presentielijst op de website 
te laten vervallen omdat die nauwelijks meer werd ingevuld. Gelukkig hebben we dat niet 
gedaan en in dit Corona-jaar bleek eens te meer hoe nuttig de lijst is.

De toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland (voorzitter), Jeroen Piket en Hennie 
Wilkes
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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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Jaarverslag recreanten 2020
We eindigden het jaar 2020 met 77 recreanten. 
Een aantal leden hebben afgelopen jaar opgezegd vanwege allerlei ongemakken en er zijn 
in totaal 7 leden bij gekomen.
We zijn dit jaar gestart met het passen van nieuwe clubkleding. WTC bestaat 40 jaar en dus 
een mooie gelegenheid om ons in het nieuw te steken. Groene polo’s met groene windstop-
pers, iedereen is er heel blij mee.
Het nieuwe fietsseizoen begon voor de recreanten in de eerste week van maart en we 
waren blij dat we iedereen weer konden ontmoeten. We hebben 2 vrijdagen met de club 
gefietst in 3 verschillende afstanden.
Daarna kwam corona. Dit was voor iedereen een domper op het samen fietsen. De commis-
sie heeft alle recreanten ingedeeld in groepjes van 6 en rekening gehouden met de afstan-
den die ze gewoon waren te fietsen. Dit was wel even wennen. Zeker toen er al gauw werd 
besloten dat je maar met 2 tegelijk mocht fietsen. Het clubhuis ging dicht.
Gelukkig mochten we buiten op het terras van Gewoon Anders wel een drankje komen 
halen, als we maar goed afstand hielden. De hele zomer hielp het weer gelukkig mee.
Begin september mocht het clubhuis weer open, maar was alleen toegankelijk voor een 
kleine groep. We hebben gekozen voor de groep die bijna nooit naar onze sponsor Gewoon 
Anders ging. Dat was helaas niet van lange duur. Ook kon er weer gefietst worden in kleine 
groepjes.
Bijna iedere week is er een mail uit gegaan met een nieuwe fietsroutes en wetenswaardig-
heden. Dit om toch een beetje het groepsgevoel te houden.
De midweek is helaas niet door gegaan, maar gelukkig waren we een beetje creatief. Elk 
huisje, zoals we die al hadden ingedeeld, werd buiten, op afstand, uitgenodigd. Koffie nam 
iedereen zelf mee, want de kantine was dicht. Toch nog even gezellig.
Ook de jaarlijkse kersenroute ging niet door, maar we hadden al ervaring om buiten iets te 
organiseren. We hebben Hanny Pater van Paters fruitbedrijf uitgenodigd voor een kersen-
kraam buiten. Weer in groepjes maakten we het even gezellig en iedereen kreeg een pondje 
kersen mee. Natuurlijk was er gelegenheid om nog extra kersen of jam te kopen. Een 
geslaagde actie.
Gelukkig was fort de Batterijen open en konden we daar een keer in juli met de hele groep 
heen voor een drankje op afstand. Ook deze keer zijn er routes door gemaild zodat iedereen 
er makkelijk kon komen. Het was heel gezellig om iedereen weer te zien. Maar helaas, dit 
was eenmalig, want ook dit moest dicht.
Ons gezellig samen zijn in augustus ging natuurlijk ook niet door, alweer jammer.
Ik september zijn er 14 recreanten mee geweest met het ‘Teuto’ weekend. Dit was reuze 
goed geregeld, met altijd de nodige afstand. Een super weekend met mooie routes, heerlijk 
eten en, als je wilde, een eigen kamer.
De bingo middagen gingen helaas niet door, dus onze kas werd niet gespekt. Gelukkig 
kregen we donaties zodat alle zieken en mensen die dat nodig hadden, toch een bloemetje 
konden krijgen. Dat waren er veel dit jaar.
In oktober ging ook de pannenkoeken rit niet door, want helaas waren ondertussen alle 
restaurants gesloten.
De commissie had bedacht om pizza te gaan eten met groepjes in Castellum. Dit zou moge-
lijk zijn, maar helaas, ook de pizzeria moest sluiten. Wat een gemis dit jaar.
Voor december had het bestuur bedacht om iedereen, ter ere van het 40 jarig bestaan en 
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ter compensatie van  alle gemiste activiteiten, een fles wijn te geven. Daar konden wij, als 
recreanten, mooi bij aansluiten. Er was voor elke recreant ook nog een glazen sterretje. De 
opkomst was hoog.
In het winterseizoen hebben er nog verschillende mensen gefietst in groepjes van 2. Het 
was een bijzonder jaar waarin we altijd afstand moesten houden, mondkapjes moesten 
dragen en vooral proberen om gezond te blijven.
We hopen dat het jaar 2021 wat soepeler gaat verlopen.
Ook namens Gerry,  Marijke

Jaarverslag Commissie Beheer 2020
Samenstelling  vanaf
Stien van den Hoeven 2018 coördinatie schoonmaak recreanten/inkoop
Henk Aanstoot 2017 coördinatie schoonmaak toerleden/laatste jaar
Herman van Rooijen 2000 buitenboel
Rene van Kasteel 2020 inkoop
Ton Mulders 2012  coördinatie beheer algemeen/inkoop winter. 
   Aftredend, niet herkiesbaar
Eric van Vliet, voorzitter WTC Houten’80 is contactpersoon Beheer vanuit bestuur.

Technisch beheer en onderhoud
• Controle verwarmingsketel, brandveiligheid en Link is uitgevoerd.
• Beheer houdt samen met anderen de google agenda voor planning van clubhuisruimten, 

de schoonmaak en vergadering bij. De agenda is openbaar en is in te zien op de website 
van de WTC en de computer in het clubhuis.

• De verwarming is op verzoek door beheer met Wifi aangezet.  
mailto beheer@wtchouten.nl

Corona en bargebruik
• Het clubhuis is als sportkantine aangepast aan coronaregels ‘Horeca en Sportkantines’.
• Het clubhuis wordt open gedaan en gesloten door een barvrijwilliger, die ook de barver-

koop regelt.
• Betalingen consumpties kunnen alleen digitaal met het pinautomaat van de club.
• Samen met Eric is een reglement gemaakt voor gebruik clubhuis.
• De registratie en certificering van barvrijwilligers en de handhaving van de gemeente-

lijke eisen voor sportkantines is onveranderd verwaterd.

Schoonmaak
Het clubhuis is weinig gebruikt en weinig schoongemaakt. De voorjaarsschoonmaak kan een 
mooie start worden voor het nieuwe seizoen.
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Jaarverslag 2020  Kledingcommissie 
Leden kleding commissie 
Adrie Berlang, Hanneke Wttewaall,  Monika van Ierland, Tiemco Bolt, Jan Berlang (vz) . 
René van Aken heeft de commissie verlaten.

Nieuwe Kleding 2020-2025 

Uitlevering
Medio maart is de nieuwe clubkleding uitgeleverd. 
Het zorgvuldig geplande scenario inclusief foto’s en sponsormoment in de school “Het Hou-
tens” kon de prullenbak in vanwege Corona. 
De levering vond alternatief plaats via indeling met tijdslots middels een afhaalloket op zon-
dagmiddag 15 maart in het clubhuis en met een veegronde op maandagavond 16 maart. 
Er werd een gratis jubileumbidon verstrekt. 
De eerste bestelling had een waarde van rond de EUR 45.000,- De club kent bij een eerste 
bestelling van EUR 115,- of hoger een bijdrage toe van EUR 40,-. Die eenmalige korting 
geldt voor nieuwe en bestaande leden. Een kortingscode kan worden aangevraagd via de 
kledingcommissie.
In totaal heeft bijna 80% van alle toerleden (iets van) nieuwe clubkleding besteld.

Webshop
Er waren enige aanloopperikelen met de webshop bij Vermarc.  
In het voorjaar en de zomer is deze zelfs even op zwart gegaan (mede vanwege sluiting van 
fabriek in Lombardije en Vermarc) maar na contacten met de leverancier in het najaar was 
er weer een openstelling van de webshop. Tevens was het onder vooraf gecommuniceerde 
voorwaarden weer mogelijk een pasavond te organiseren. Naar aanleiding hiervan en de 
webshopopening in november/december werd een bestelling van omstreeks 85 items in 
totaal geplaatst. De verwachting is dat de uitlevering medio februari 2021 plaatsvindt. 

De Vermarc webshop wordt periodiek opengesteld. Na afsluiting van zo’n periode worden 
de bestellingen verzameld. Op onze eigen WTC website (Toerleden/clubkleding) is te vinden 
wanneer de  webshop wordt geopend en informatie omtrent de procedure. Een periodieke 
openstelling wordt ook via een groepsmail en het Forum gecommuniceerd.  

Sponsoren
De huidige sponsoren zijn Mocking Woninginrichting, Plieger Wielersport, Fysio Workshop en 
Body Business. Zij hebben allen een pakket sponsorkleding (broek/shirt) ontvangen. 

Jubileumfoto 2020-2025 
Het maken van een groepsfoto (en update fotogalerij) staat op de planning zodra de situatie 
dat toelaat. 

Verkoop oude voorraad clubkleding 2015-2020 
De kledingcommissie is voornemens een verkoop van de resterende voorraad kleding te 
organiseren. Zodra de situatie dat toelaat zal nadere informatie omtrent datum, voorraad, 
prijzen en procedure worden gecommuniceerd.
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Jaarverslag secretariaat 2020 
Algemeen
Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin het Corona virus voor het 
eerst de kop opstak. Hoewel fietsen een sport is waarvan de uitoefening relatief mild werd 
geraakt door het virus zijn de gevolgen van de virusmaatregelen voor WTC Houten ’80 groot 
geweest. 

De leden zijn telkens na afkondiging van maatregelen via de WTC-website en mailberichten 
geïnformeerd over de gevolgen. De geplande clubactiviteiten werden, op de Teutotocht na, 
allemaal geschrapt. Trainingsritten werden gedurende een groot deel van het jaar met 8 of 
4 personen gereden of er kon alleen op eigen initiatief solo of in duo’s worden gefietst. 

Vanaf half maart is het clubhuis grotendeels gesloten geweest. Alleen in de zomer was 
het beperkt geopend. Daarbij zijn de nodige voorzieningen getroffen om aan de geldende 
corona-regels te voldoen. De uitwerking op de baropbrengst is zichtbaar in het financiële 
jaaroverzicht. 
Positief is dat de gemeente op verzoek van het bestuur een kwartaal huur heeft kwijtge-
scholden.

De nieuwe kleding 2020-2025 is coronaproof uitgereikt aan toerleden en recreanten. Voor 
de toerleden opent de firma Vermarc enkele malen per jaar een webshop waarin de leden 
zelf kleding kunnen bestellen. Het is, afhankelijk van de activiteit van het Corona virus, 
mogelijk om te passen op het clubhuis.

Door het geringere aantal ritten én het rijden in kleinere groepen werden gelukkig minder 
boeketten verstuurd aan ongevalsslachtoffers dan in “gewone” jaren. Bijzondere aandacht is 
besteed aan het 50-jarig huwelijk van oprichter en erelid Henny Hogerhorst in de vorm van 
bloemen en een videoboodschap van de voorzitter. Eind december konden alle leden in een 
sfeervol versierd clubgebouw corona-proof een fles kerstwijn in ontvangst nemen. Op de 
website is hiervan een videoregistratie geplaatst, vervaardigd door Fridolin van der Lecq en 
Ad Vermeeren.

Vacatures
Er is in 2021 een vacature voor coördinator van de commissie beheer en in 2022 voor de 
secretaris. 
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Ledenadministratie
Door de Coronacrisis zijn de aanmeldingen en opzeggingen van leden duidelijk minder dan 
in andere jaren. Wij konden 15 nieuwe leden verwelkomen, 9 toerleden en 6 recreanten. Er 
waren 19 opzeggingen, 14 bij de toerleden en 5 bij de recreanten. Er zijn nogal wat opzeg-
gingen van relatief jonge leden die ook slechts kort lid zijn geweest. De toercommissie gaat 
plannen maken om nieuwe leden iets strakker te begeleiden. Bijgaand twee overzichten die 
het ledenverloop illustreren.
Binnen het secretariaat is de uitvoering van de ledenadministratie versterkt met Andrea van 
Mill. 

Erik Beek, secretaris

Ontwikkeling ledenbestand sinds 2007
      WTC leden toerleden  recreanten 
 totaal totaal m v gem. leeftijd totaal m v gem. leeftijd
2007 250 177 154 23 48 73 23 50 70
2008 259 185 166 19 49 74 21 53 70
2009 273 201 181 20 49 72 23 49 72
2010 293 218 193 25 49 75 22 53 73
2011 304 232 ? ? ? 72 ? ?
2012 300 228 ? ? ? 72 ? ?
2013 307 239 ? ? ? 68 ? ?
2014 329 259 ? ? ? 70 ? ?
2015 338 262 ? ? ? 76 ? ?
2016 359 280 251 29 52 79 17 62 76
2017 328 253 228 25 54 75 12 63 75
2018 330 250 225 25 54 80 12 68 74
2019 334 258 231 27 54 76 12 64 75
2020 334 257 229 28 55 77 12 65 75

Een leeftijdsoverzicht van december 2020
 
 Toer ‘18 Toer ‘19 Toer ‘20 Recr ‘18 Recr ‘19 Recr ‘20
            
 m v m v m v m v m v m v
Leeftijdsgroep            
            
21-30 7 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
31-40 16 3 23 4 22 4 0 0 0 0 0 0
41-50 53 5 45 5 39 5 0 0 0 0 0 0
51-60 85 9 89 9 90 10 0 2 0 1 0 1
61-70 52 8 56 8 63 9 4 20 4 14 3 14
71-80 12 0 11 0 11 0 5 33 6 36 7 36
81-90 0 0 1 0 1 0 3 13 2 13 2 14
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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 12 januari 2021)

Verjaardagen

Nieuw 
• Arjan Verbree (toerlid)
Opgezegd
• Noël Delfgauw (toerlid)
• Anton Elberts (toerlid)
• Karel de Graaf (toerlid)
• Janny Prins (recreant)

• Marianne Ebbe (recreant)
• Sidney Bley (toerlid)
• Henk Zomer (toerlid)
• Gert-Jan Wenting (toerlid)
• Paul Veltkamp (toerlid)
• Alie Vernoy (recreant)
• Leny Jongerius (recreant)
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