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Van de voorzitter
Surplace
Na de stille winterweken staat de lente op uitbarsten. De natuur wil zich met enorme kracht
en pracht aan ons openbaren. Hoe apart is het om net als vorig jaar dit fenomeen als fietsclub niet te kunnen beantwoorden. Geen lente-rit, geen bloesemtochten, geen avondtrainingen met een lucht vol bloemengeur.
Mooi om te merken dat er ook wielerliefhebbers zijn die zichzelf stimuleren om uit de crisis
iets moois te laten bloeien. Zo verscheen in februari jl. het boek Surplace van wielercommentatoren Gio Lippens en José de Cauwer. Zij zagen vorig jaar het wielerseizoen in duigen
vallen door het virus en schrijven over de veerkracht van de sport en de creativiteit van
organisatoren, ploegen en coureurs om met de beperkingen in tijden van corona om te
gaan. Een prachtig boek, met interviews, terugblikken en toekomstperspectief!

De titel “Surplace” bracht mij tot het inzicht dat ook stilstaan een vorm van kunst is. Je
kunt jezelf trainen om er zo goed mogelijk in te worden. Net als de Italiaanse wielrenners
Giovanni (“de vliegende poelier”) Pettenella en Sergio Bianchetto die op 27 juli 1968 in
Varese maar liefst 63 minuten stilstonden in een baanwedstrijd alvorens te finishen. Bianchetto bewoog als eerste omdat hij bewusteloos van z’n fiets viel, waardoor Pettenella kon
finishen. Als het hen lukte om zo lang stil te staan, dan houden wij het ook nog wel even
vol. De kunst van het niets doen en wachten op het juiste moment. Dat laatste gaat dit jaar
zeker komen!
Eric van Vliet

Wielertoerclub Houten ’80

4

Van de toercommissie
Ongetwijfeld hoopten velen van ons dat we inmiddels weer in groepjes met elkaar op pad
hadden gekund. Helaas, Nederland blijft tot en met ten minste 28 april in lockdown, waardoor we voorlopig uitsluitend solo of met één fietsmaatje mogen rijden.
Misschien is hier wat onduidelijkheid over want de coronaregels zijn toch per 8 maart versoepeld voor buiten sporten naar maximaal 4 personen van 27 jaar en ouder. Dit geldt echter alleen voor buitensportaccommodaties en niet voor ons sportterrein; de openbare weg.
Proefdraaien met fietsen in kleinere groepen
Op 3 maart organiseerde het bestuur de online Algemene Leden Video Vergadering. In een
van de vergaderstukken, het jaarverslag van de toercommissie, stond het voornemen om
de groepen kleiner te maken. Dit voornemen is ingegeven door: de wens om meer overzicht
en veiligheid te creëren binnen de groep, de noodzaak om te anticiperen op de toenemende
drukte op de weg (met fietsers) en de gedachte om minder overlast te veroorzaken naar
onze mede-weggebruikers. Op schriftelijk verzoek van een lid is dit voornemen van de
toercommissie door het bestuur expliciet aan de orde gesteld in de ALV. Aan de leden is de
volgende poll-vraag gesteld: tijdens corona hebben we gefietst met groepen van maximaal
8 personen. Wilt u:
• hiermee doorgaan, ook als er straks geen corona maatregelen meer zijn;
• terug naar groepen van 14 personen, zoals het voor de Corona maatregelen was.
De uitslag van deze peiling was dat 76% graag met 8 personen op de fiets wil blijven rijden
en dat 24% van de stemmers weer terug wil naar groepen van 14 personen.
Deze uitslag sterkt de toercommissie in haar voornemen het fietsen in kleinere groepen
structureel in te gaan voeren. Om alle leden in de gelegenheid te stellen hier ervaring mee
op te doen, gaan we dit wielerseizoen proefdraaien met het fietsen in groepen van 8 personen (uiteraard zodra de corona-maatregelen dit toelaten). De omvang van 8 fietsers is een
richtgetal. Als er 9 of 10 mensen bij vertrek staan, fietsen we met een iets grotere groep.
Bij 10 of meer splitsen we naar twee kleinere groepen. Leden worden uitgenodigd om
tijdens het seizoen hun ervaringen of zienswijze te delen met de toercommissie door een
e-mail te sturen (toercie@wtchouten.nl). Aan het eind van het seizoen zal de toercommissie
een voorstel voorleggen aan het bestuur. In de eerstvolgende ledenvergadering op 3 maart
2022 kunnen de leden hier dan een definitief besluit over nemen.
Activiteitenplan 2022
Tijdens de laatste ALV hebben we ook het activiteitenplan voor het komende seizoen gepresenteerd. Het is opgesteld alsof Corona niet bestaat. Zodra we weer corona-veilig kunnen
fietsen zal onderstaand activiteitenplan definitief opgenomen worden in de agenda op de
website. Deze is altijd up-to-date en leidend. Voorlopig blijft de agenda dus nog leeg.
Wekelijks:
• Zondagritten vanaf 28 maart (zomertijd). Start om 08.30 uur
• Eventueel verlengde zondagritten in overleg op 2 mei, 6 juni en 4 juli.
• Trainingsritten op dinsdag- en donderdagavond vanaf 30 maart. Start om 19.00 uur
• Koffieritten B/C op woensdag starten om 09.30 uur. Afspraken via forum.
• Zaterdagritten C starten om 09.30 uur. Afspraken via forum.
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Sinds 1932 voor:
het juiste fietsadvies,
verkoop van alle
soorten fietsen,
onderhoud & reparatie
en altijd verse koffie!

Vlierweg 1 (Oude Dorp) Houten | 030- 7607406
Banierhuis.nl
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Overig:
• Openingsrit op zondag 21 maart om 09.00 uur.
• Start zomertrainingen: vanaf dinsdag 30 maart om 19.00 uur.
• Samen beter leren fietsen op donderdag 8, 15, 22 en 29 april (olv Tjeerd Hoex).
• Jan Mocking Gouwe Ouwe tocht op zondag 11 april.
• Retrorit met dito kleding Hemelvaartsdag op donderdag 13 mei.
• Eifelweekend naar Vulkanhotel in Steffeln bij Gerolstein; 18-20 juni (olv Frank, Herman
en Jeroen).
• Standplaats Dolomieten in de week 21-28 augustus (olv Hanneke, Hennie, Michael en
Ton). Reservering bij het hotel moet nog gemaakt worden.
• Teutoweekend op 10-12 september (olv Hanneke, Rina, Frits, Servje, Ton en Wibo).
Naar bestemming en hotel wordt nog gezocht.
• Laatste trainingsrit op donderdag 16 september.
• Barbecuerit (sluiting zomerseizoen) op zondag 19 september.
• Toertocht Kromme Rijnstreek “NTFU klassieker” op zaterdag 25 september.
Blijf gezond en wij wensen iedereen een fijn en sportief voorjaar met veel mooie soloritten!
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Bikepacktour Achterhoek
Het is een oud verhaal maar het blijft mooi: aan het eind van het wielerseizoen 2018
kozen Lotto Soudal-renners Thomas De Gendt en Tim Wellens er voor om na de Ronde van
Lombardije naar huis te fietsen. In zes dagen van Como in Italië naar het Vlaamse Semmerzake, ongeveer 1.000 kilometer. Natuurlijk werden de heren door hun sponsoren wel een
beetje geholpen aan goed materiaal, inclusief tassen. Maar hoe dan ook, als je dit na een
lang wedstrijdseizoen doet, ben je een echte liefhebber.
Mijn eerste bikepacking avontuur van eind maart jl. is
een stuk bescheidener, maar niettemin toch aardig om
over te berichten. Met mede-WTCer Marcel Reinartz
en andere vriend Frank kozen wij van de aanbevelenswaardige site www.gravelrides.cc de bikepacking tour
van 243 km door de Achterhoek. Omdat we zouden
overnachten in een hotel in Barchem bij Lochem startten we in het zuidoosten vanuit het pittoreske Bredevoort om zodoende een rondrit - tegen de klok in
- met twee min of meer even lange etappes creëren.
De route werd vervolgens geladen op de navigatieapparaten, daar hadden we dus geen omkijken meer
naar.
Resteerde de vraag wat neem je mee en hoe? We
hadden alle drie een zadeltas tot onze beschikking.
In de mijne kan 14 liter bagage en dat was voldoende.
Tas en bagage wogen drie kilo, inclusief de reserve
binnenband. Grootste frustratie bij het inpakken zijn
de schoenen voor ‘s avonds. Dat gaat voortaan een
paar teenslippers worden, scheelt bijna een kilo.
Overigens had ik van de bagage tijdens het fietsen
helemaal geen last, zo’n tas zit goed vast en zwabbert
niet.
Over de tocht is veel te zeggen, maar ik houd het
kort: prachtig. Even een paar steekwoorden: boerenland, buurtschappen, mooie boerderijen, landhuizen,
afwisselend rustige verharde wegen en vooral onverharde, variërend van brede zandwegen, bospaden tot
oude kerkepaden. En overal zie je de streekvlag van
de Achterhoek. De vlag is geïnspireerd door het Achterhoekse coulisselandschap. De verschillende kleuren
groen representeren de weilanden en bossen in de
Achterhoek; het licht gebogen witte kruis verbeeldt de Achterhoekse kronkelwegen met
bomenrijen erlangs. Gek genoeg heeft de vlag geen naam. Maar hij bestaat ook nog maar
sinds 2018. De ontwerper ontving voor zijn ontwerp 1.000 euro en tien jaar gratis toegang
tot de Zwarte Cross.
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De Achterhoekers zijn trots op hun streek, en vriendelijk. Toen de snackbareigenaar in Winterswijk ons tot zijn spijt moest verzoeken de snacks niet op zijn terras te nuttigen (coronaregels) stond zijn overbuurman er op dat wij in zijn tuin kwamen lunchen. Dat is aardig
toch?
Natuurlijk, 120 km op een dag is best pittig. De genoemde site heeft de tour niet voor niets
eigenlijk als driedaagse bedacht. De zandgrond was van tijd tot tijd mul en de wind was
heftig. En op dag dag twee was er regen, hagel maar ook een beetje zon. Dat wij dit op
een vrijdag en zaterdag deden was een goed idee; ondanks de gesloten horeca kon je toch
volop terecht bij bakkertjes etc.
Kortom, dit smaakt naar meer. Zowel het bikepacken
als de Achterhoek. Voor wat betreft dat laatste, we
hebben we ons natuurlijk alweer ingeschreven voor
die mooie en gezellige Strade Bianche Achterhoek van
eind september aanstaande.
Jeroen Piket

Erelidmaatschap Ton Mulder
Ton Mulders is sinds 1 april 2000 lid van WTC Houten en vanaf aanvang betrokken bij het
wel en wee van de club.
Geurt Breukink, voorzitter in 2006, ziet in de toen nog
jonge Mulders een schrandere opvolger en dat was
goed gezien.
Ton leidt de club zes jaar met aandacht voor zowel de
recreanten als de toerleden.
Na zijn voorzitterschap blijft Ton zich inzetten als organisator van tochten, weekends en standplaatsen.
Als coördinator Beheer superviseert hij de schoonmaak van het clubhuis, de bevoorrading van de bar,
het onderhoud en opent de deur voor inspecties en
controles.
Ton is een klusser, schept genoegen in het verrichten
van reparaties en in het op afstand regelen van de temperatuur in het clubhuis.
Al vele jaren is hij een meer dan vaste én betrouwbare
factor voor de WTC, met een groot “netwerk” binnen de club.
Altijd belangstellend en een zeer betrokken en persoonlijke steun en toeverlaat voor individuele leden, die hij met raad en daad terzijde staat.
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Het bestuur heeft tijdens de ALV op 3 maart 2021 aan Ton Mulders vanwege zijn grote verdiensten het Erelidmaatschap verleend.

Vernieuwing van de WTC-website

De huidige WTC-website dateert van 2013.
Enige tijd geleden hebben we besloten om een nieuwe website te (laten) ontwikkelen of de
website te vernieuwen. Dit vanwege softwareproblemen veroorzaakt door oude code.
Begin 2020 is een raadpleging gedaan onder de meest actieve leden met de vraag om aan
te geven welke functies van de huidige website moeten worden overgenomen, welke functies kunnen vervallen en welke nieuwe functies zijn gewenst. De meest gebruikte website
functies zijn forum, inschrijving ritten, agenda, ledenprofielen, fotogalerij en Toercommissie
nieuws. Gebleken is dat men tevreden is met de huidige website qua functies en mogelijkheden, maar het uiterlijk van de website kan een opfrisbeurtje gebruiken, kleurstelling bij
voorkeur in de nieuwe clubkleuren en een aantal nieuwe wensen is geformuleerd.
Naast de website wordt separaat een online ledenadministratie (WOLA) onderhouden met
gegevens van de toer- en recreantleden. Het is de bedoeling om de huidige WOLA ledenadministratie te vervangen door een link naar Wielersportbond NTFU, waar ook een ledenadministratie wordt bijgehouden.
Er zijn offertes binnengekomen van 2 externe partijen voor het ontwikkelen van een nieuwe
website. In een bestuursvergadering is besloten om niet in zee te gaan met een externe
partij in verband met de hoge kosten. We gaan door met de huidige website, inmiddels is
de oude software vervangen door nieuwe software (voor intimi: PHP7). We gaan werken
aan het uiterlijk van de website en het toevoegen van high-prio wensen, zoals zoekfunctie,
bijlages meesturen met groepsmail en programmeren van de NTFU link voor de ledenadministratie.
Groet, Piet de Boer.
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Vacature coördinator Beheer
Na vele jaren is Ton Mulders gestopt met zijn coördinatie activiteiten voor het beheer van
het clubhuis.
Het beheer wordt door een aantal clubleden gedaan, ieder met zijn eigen taak. De functie
van coördinator Beheer is sinds 3 maart jl. vacant. Iets voor jou? Meld je aan bij Eric de
voorzitter.
Taken Beheer
De taken staan beschreven in het reglement commissie beheer WTC Houten 80 (zie website
kopje Bestuur).
Op dit moment zijn de taken als volgt georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevoorrading/inkoop bar (René Kasteel, Ton Mulders, Stien v/d Hoven)
Onderhoud terrein WTC-clubhuis (Herman van Rooijen)
Schoonmaakrooster (Henk Aanstoot)
Coördinatie algemeen (tot voor kort Ton Mulders):
Controle, onderhoud en reparaties WTC-clubhuis binnen
Contacten gebouwenbeheer gemeente
Deurbeheer voor onderhoudsmonteurs, inspecties etc.
Vergaderagenda beheren
Rapportage aan bestuur en ALV

Coördinator Beheer
De coördinator stemt af en verbind. Hij is contactpersoon voor de voorzitter bestuur en rapporteert jaarlijks op de ALV. De taken kunnen in de toekomst anders worden georganiseerd.
Wie zoeken we
Gezocht wordt een clublid met bestuurlijke kwaliteiten die kan delegeren en mensen ruimte
geeft. Meer een praktische coördinator dan een vergaderaar.
Het tijdsbeslag is maximaal een paar uur per week en de invulling afhankelijk van onderlinge werkafspraken.

Teutotocht Bergen op Zoom 10 t/m 12 september
2021
Na het daverende succes van 2020 heeft de Teutowerkgroep besloten een volgende Teutotocht voor toerleden te organiseren. Deze zal plaatsvinden in het weekend van vrijdag 10
tot en met zondag 12 september 2021.
Als een tocht dit jaar een grote kans heeft om door te gaan dan is het wel de Teutotocht!
Zoals ieder jaar vertrekken wij op vrijdag met de racefiets vanaf het clubhuis en komen op
zondag op de racefiets weer terug. We zullen rijden met een of meerdere B- en een C-groepen. Wij rijden in groepjes van max. 8 personen.
De bestemming is Bergen op Zoom, aan de rand van Zeeland, op circa 110 km. van Houten.
Accommodatie
Wielertoerclub Houten ’80
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Wij verblijven 2 nachten in hotel Stadspark op 1 km. van het centrum van Bergen op Zoom
en op fietsafstand van Zeeland. Natuurgebied de Brabantse Wal ligt ook binnen bereik.
Het stadshotel beschikt over enkele terrassen. De kamers zijn eenvoudig, maar de bar en
het restaurant hebben een goede uitstraling. Het hotel ligt op loopafstand van het centrum
van het bezienswaardige Bergen op Zoom met onder andere zijn gezellige Grote Markt en
het stadpaleis de Markiezenhof.
Klik voor nadere informatie op:
https://www.fletcherstadsparkhotel.nl/nl/

Er is afgesproken dat er gezorgd zal worden voor een droge, veilige en afsluitbare ruimte
voor de fietsen. Waarschijnlijk zal er een vergaderzaal worden omgetoverd tot fietsenstalling.
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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

Wielertoerclub Houten ’80
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Kosten
De prijs is € 162 p.p. voor een gedeelde 2-persoonskamer. Een kamer voor alleengebruik
kost € 63 extra. De hoge meerprijs heeft te maken met het feit dat er alleen
2-persoonskamers zijn die dan door 1 persoon worden gebruikt. De prijzen van hotels in
toeristische gebieden liggen sowieso hoger.
Voor dit bedrag krijg je in ieder geval:
• 2x overnachting
• 2 x een uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 x een diner
• korting op toegang Blue Wellness Stadspark
Routes
De afstand tot Bergen op Zoom is 110 km. Deze afstand maakt dat wij volop mogelijkheden
hebben om via een mooie lus heen en terug naar het hotel te rijden. Wij zouden een van
beide keren door de Biesbosch kunnen rijden.
Voor de zaterdag is er ook volop keuze. Gedacht kan worden aan een mooie tocht door
Zeeland en eventueel naar Antwerpen.

Wielertoerclub Houten ’80
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Een plek die zeker de moeite waard is om aan te doen aan het einde van de rit op vrijdag of
op zaterdag is fort Roovere in Halsteren met de beroemde Mozesbrug.

Voor de zaterdag komt er waarschijnlijk ook een kortere route waardoor de mensen die
minder ver willen ook goed worden bediend.
De C groep rijdt ongeveer 130 km. per dag en de B groep ongeveer 150 km. per dag.
Aan de routes wordt gewerkt.
Samen uit samen thuis
Wij willen opmerken dat het clubweekend is bedoeld voor de gezelligheid. Wij leggen dan
ook de nadruk op het feit dat de groep als groep fietst, waarbij het tempo zo moet liggen
dat het voor iedereen leuk blijft.
Inschrijving
Wij hebben bij het hotel een optie genomen voor 25 – 35 personen. Net als voor de andere
meerdaagse ritten geldt dat de inschrijving pas geldig is als je hebt betaald. En, wie het
eerst komt wie het eerst maalt.
De tocht gaat door bij deelname van minimaal 25 personen.
Wij zijn met het hotel overeengekomen dat mensen in kunnen schrijven tot zondag 27 juni
2021.
De inschrijving vindt plaats op de website onder “inschrijving ritten”.
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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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Heb jij ook zin om mee te gaan? Kijk dan onder bijgaande link en meld je aan:
https://www.wtchouten.nl/toerleden/inschrijving-ritten
Als je voorkeur hebt voor een bepaalde kamer of een kamergenoot, vermeld dat dan ook bij
de inschrijving op de website. Wij zullen zoveel mogelijk proberen rekening te houden met
die voorkeuren, maar garanties kunnen wij uiteraard niet geven.
Indien vegetarisch/dieet/voedselallergie, stuur dan los van je inschrijving een mail naar
ondergetekende zodat we het hotel hierover kunnen informeren om hier waar mogelijk,
rekening mee te houden.
Je kunt tevens het bedrag van € 162 voor een gedeelde 2-persoonskamer of € 225 voor een
kamer voor alleengebruik overmaken op rekening NL46 INGB 0006 7422 44 van Wielertoerclub Houten 80, onder vermelding van jouw voor- en achternaam en ‘Teuto 2021’.
Mocht er eind juni i.v.m. corona nog heel veel onzekerheid zijn of we in september wel
kunnen gaan, dan kunnen we het hotel zonder kosten annuleren en krijgt iedereen het
inschrijfgeld terug.
Wij hopen op veel en enthousiaste aanmeldingen en zien uit naar een mooi fietsweekend!
De Teutowerkgroep: Hanneke Wttewaall, Wibo van Run, Ton Mulders, Frits Hobelman, Servje Somers en Rina Roelfs.
Voor vragen kun je je wenden tot ondergetekende.
Rina
rinaroelfs2@gmail.com
0651180778

Standplaats corona IV
Op Strava kun je goed zien wat mensen allemaal doen in hun trainingsarbeid en vaak zie je
ook dat er gericht getraind wordt. Het leek mij eens aardig om tijdens deze pandemie, als
alle cyclo’s, gran fundo’s, en allerlei andere wieler evenementen in binnen- en buitenland
niet doorgaan en wij dus ook geen trainingsdoelen kunnen stellen, eens na te gaan hoe
mensen trainen en met wat voor middelen.
Je kunt je eigen trainingsprogramma maken, maar er zijn ook apps die je daarbij kunnen
helpen. Ik wil een paar van deze apps eens onder de loep nemen en dan met name FOND,
Join, Robic en Webtrainer. Het zijn alle vier web based trainingapps.
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Op Strava had ik gezien dat Christy gebruik maakt van FONDO. Toen ik haar vroeg om haar
ervaringen met FONDO en hoe zij daarmee traint, kreeg ik de volgende reactie:
“Mijn leven bestaat uit schema’s… dat was vroeger op school al zo; ik maakte hele planningen voor mijn huiswerk en voor mijn dagindeling. Ook weet ik nu al wat ik over 2,5 week
ga eten op woensdag. Toen ik in 2004 wedstrijden ging fietsen, kon het niet uitblijven dat
ik ook op schema ging trainen. Ik raakte in paniek als ik geen leidraad had, geen houvast.
Het was ook niet heel vreemd dat toen mijn trainer door persoonlijke omstandigheden niet
of niet tijdig meer schema’s door stuurde, ik tegen overtraindheid aan kwam te zitten en
uiteindelijk stopte met wedstrijden fietsen.
Dat merkte ik in de afgelopen jaren ook weer. Ik fietste veel en dan vooral rustige duurtraining maar werd niet veel beter. Ook niet slechter overigens. Ik ben van mening dat 80%
van je training moet bestaan uit rustige duurtraining voor het leggen en onderhouden van
de basis want: hoe breder de basis van een piramide, hoe sterker de totale piramide is dus
het was niet slecht wat ik deed maar beter worden doe je door de juiste combinatie van
duurtraining en intervallen. De meeste wielrenners rijden te vaak te hard (lees: te intensief) want je zou maar eens thuiskomen met een gemiddelde onder de 30… dan vergaat de
wereld… niet dus... Je hebt vaak veel te lang herstel nodig voor je de volgende training kunt
doen en echt beter word je niet als je alleen maar hard en intensief fietst.
Toen ontdekte ik begin 2020 Fondo. Ik volgde één van de gratis trainingsprogramma’s en
ging echt met sprongen vooruit. Dit jaar heb ik inmiddels weer een schema afgerond van
Fondo en merkte na een week of 3 verbetering. Voor het eerst had ik ook 2 weken rust
gehouden voorafgaand aan de start van het programma. Dat was sinds 2007 al niet meer
gebeurd dat ik bewust een rustperiode in las. Best moeilijk maar het was nodig.
Ik merk dat ik door het volgen van het schema ook met slechter weer sneller op de fiets
stap terwijl ik in theorie een mooi-weer-fietser ben. Vanaf april volg ik het 12-wekenschema voor de Trois Ballons. Het plan is om die op eigen gelegenheid ergens begin juli
te gaan rijden mits dat Corona verantwoord kan. Wat ik het nadeel vind van dit schema is
dat er voor mijn gevoel relatief weinig écht lange ritten in zitten; slechts eentje van 7 uur.
Laat ik die lange ritten nou juist het leukste vinden. Daar ga ik dan wel flexibel mee om en
zolang ik dat maar in de lage zones doe is het geen enkel probleem.
Het prettige van Fondo is de flexibiliteit en dat klinkt gek voor iemand die juist een schema
exact tot in de puntjes nauwkeurig wil volgen. Gebruik maken van die flexibiliteit doe ik
beperkt maar de mogelijkheid dat het kan, is voor mij al genoeg. Ook vind ik het fijn om
makkelijk te kunnen switchen van hartslagzones naar wattage zones. Ik train met Garmin Vector op wattage maar kan heel makkelijk even kijken welke hartfrequentie bij een
bepaald wattage zou moeten horen. Via Whatsapp kan ik alle vragen stellen die ik wil en
krijg eigenlijk altijd binnen 24 uur reactie. Wat voor mij ook nog wel een belangrijke reden
is om op deze manier te trainen is de afwisseling van trainingsvormen. Fondo biedt ook
zoveel diversiteit in programma’s. Zeker als het leven weer ‘normaal’ is, kan je heel gericht
naar jouw doel toe werken. En nu er in deze tijd eigenlijk geen doelen zijn zoals een cyclo
of een week in de bergen? Nou, dan is het afronden van een schema naar keuze het doel op
zich.”
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Christy heeft helemaal gelijk als zij het heeft over 80% rustige duurtrainingen, diversiteit in
trainingen, rustperioden, en ook het afronden van een schema als een doel op zich spreekt
mij wel aan. En volgens mij Rob Grift ook, want als je Rob op Strava een beetje volgt dan
weet je dat hij ook schematisch traint.
Ik vroeg Rob ook naar zijn ervaringen met trainen en hij schreef het volgende:
“Ik doe 1x per 2 jaar een inspanningstest bij SMA Amersfoort. Een goed sportmedisch
onderzoek als een check-up maar ook om te kijken waar ik sta en om trainingsadvies te
krijgen.
Mijn doel vorig jaar was fit worden voor het strandrace seizoen dat dus niet doorging. Ik
trainde op duur en snelheid. Strandraces duren Ca 1,5 uur en zijn extreem intensief. Afhankelijk van het parcours en de wind rijd je 1,5 uur in het rood.
In de winter train ik door de week binnen (intensive intervallen en ook duur)en heb ik
geprobeerd in het weekend ten minste 1 duur rit van 4 uur te doen. In d1 met stukjes D2.
Ik wilde in 2020 the ride doen en was dan anders gaan trainen. Hij is verzet naar 2021
maar ik betwijfel of die in juni doorgaat. Ik ga daar wel van uit om een doel te hebben. Ik
doe dus vrij veel duur training, 1x p week blokken rond ftp en evt 1x p week een interval
(net boven D2, VO2max). Voor de ride zou ik meer duur en minder interval moeten doen
denk ik, maar ik vind de snelheid zo leuk. En ik MTB ook en juist daar is hard rijden het
leukste.
Op de weg rijd ik alleen op vermogen. Snelheid let ik niet echt op. Hartslag houd ik in de
gaten. Ik houd wel veel cijfers in de gaten, ook rusthartslag, en stel daar intensiteit ook op
bij.
In het najaar wil ik 2 MTB marathons doen, en dan in oktober echt het strandrace oppakken. Ik ging afgelopen jaren wat achteruit in het klassement ik vermoed door te intensief
trainen in de winter. Daarom probeer ik nu echt te doseren. En af en toe even uitleven in
het bos.
Ik heb wel trainingsbegeleiding overwogen, maar denk dat ik zelf een eind kom.”
Als voorbeeld van een training stuurde Rob me het volgende plaatje:
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Dit zijn blokken van 0,5 1 1,5 en 2 minuten op 115-120% ftp. Met 1,5 herstel tussendoor.
Dit was redelijk tot de Max. Doe ik niet te vaak.
Voor degenen die niet weten wat FTP is: Functional Treshold Power: dit is het vermogen dat
je levert en een uur lang kan volhouden.

Adrie van Diemen

Ik ben zelf ooit begonnen met trainingsbegeleiding van Adrie van Diemen. Na mijn allereerste inspanningstest zei hij tegen mij dat ik absoluut niet de bouw had, noch de genen of
het talent om (goed) bergop te fietsen, maar dat ik wel enthousiast was en vooral er mee
door moest gaan. Daar heb ik naar geluisterd en ik ben blij ook, want anders had ik al dat
fietsplezier bergop in prachtige omgevingen moeten ontberen. Toen ik hem voor het eerst
ontmoette wist ik niet wie Adrie was. Inmiddels weet ik al langer dat hij de founding father
is van het trainen zoals we dat in 2021 doen, de inspanningsfysiologie, de uitvinder van de
personal sportscoaching en nog veel meer.

maar dat ik wel enthousiast was
Toen ik Adrie vorige week sprak zei hij dat toen hij destijds Greg Lemond trainde en met
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hem een aantal wedstrijden won, waaronder de Tour de France, hij het idee kreeg dat die
methode van trainen ook beschikbaar zou moeten komen voor andere sporters/amateurs.
Ook tijdens zijn studie inspanningsfysiologie wilde hij dit al beschikbaar maken voor amateurs.
Adrie benadert alles vanuit wetenschappelijk onderzoek. Hij was een van de eersten die
met een vermogensmeter trainde. Met het SRM Powertap-systeem kon hij daarmee ook
op afstand coachen. De vermogensmeter was voorzien van een zender, een aflezer en een
gps-positiebepaler en de renners stuurden iedere dag per e-mail een racing report naar
hem toe. Dat report werd geanalyseerd en was basis voor de volgende trainingsprikkel.
Daarnaast introduceerde hij vanuit de wetenschap ook allerlei dingen die de training moest
ondersteunen; denk hierbij aan de zogenaamde Icepacks die in warme oorden de renners in
hun prestatie ondersteunde.
Uiteraard moest de trainingsmethode geobjectiveerd worden voordat deze kon worden toegepast voor de amateurs. Daarnaast moest er een soort administratiesysteem komen om
de gegevens in op te slaan en vervolgens moeten die opgeslagen data nog worden geanalyseerd.
Adrie was besloten om dit project te laten slagen en hij had natuurlijk ook de tijd mee, want
het internet dat in de kinderschoenen stond bood voor Adrie kansen.
Uiteindelijk zag Webtrainer het licht, het allereerste personal coaching platform dat naast
coaching ook een specifiek programma Bergop had dat gericht was op beter leren klimmen.
Ondank mijn ‘handicap’ heb ik aan dat programma erg veel plezier beleefd om bergop te
fietsen en heb ik mensen leren kennen die ik tot op de dag van vandaag nog spreek of zie
op Strava. Het voert te ver om daar nu nog verder op in te gaan, maar dat Bergop programma waar ook Richard van Ameijden bij was betrokken was een prachtige belevenis,
waarbij niet alleen in Nederland op de Posbank en Limburg maar ook in het buitenland werd
getraind. De tijdritten op de Posbank en Camerig die onderdeel waren van bergop hakten er
altijd wel in.
Je hoort de laatste tijd niet zo veel meer van Adrie van Diemen, maar ik ben van mening
dat voor alles wat hij heeft gedaan om de theorie van de inspanningsfysiologie te vertalen
naar praktische trainingen die ook voor de amateurs toegankelijk zijn, nog te weinig waardering heeft gekregen.
Jim van den Berg en Leon Burger hadden bij Adrie gestudeerd en begonnen eerst als coach
bij Webtrainer. Al snel lag hun passie wat meer in het ontwikkelen van een eigen platform
voor trainingsbegeleiding en toen ontstond Robic, trainingsbegeleiding voor prof en liefhebber. Zowel Jim als Leon hebben veel prof getraind, onder andere Thomas Dekker in zijn
aanval op het uurrecord in Mexico in 2015. Ik ben al een aantal jaren lid van Robic en zeker
zonder de trainingen van Leon had ik in 2019 nooit de Strade Bianche kunnen uitrijden. Aan
die iconische rit, waar we met een aantal WTC-ers aan deel hebben genomen heb ik heel
veel dierbare herinneringen.
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De coaching bij Robic gebeurt aan de hand van TodaysPlan waar Leon een aantal trainingen
voor mij invoert. Via de app krijg ik dan te zien wat ik die week moet doen. Daaraan voorafgaand hebben we 1 of 2 keer telefonisch contact om, in normale tijden, de doelen af te
spreken en de beschikbaarheid in de agenda om te trainen en allerlei andere zaken die een
rol kunnen spelen. Als ik tussendoor een vraag heb kan ik altijd appen of even bellen. Ik
vind, met name vanwege het persoonlijke contact, dit een erg prettige wijze van trainen en
Leon heeft nog wel eens een tip van een mooie en niet zo drukke cyclo. Zo heb ik in 2019
samen met iemand anders die bij Leon traint de cyclo La Pyrénéenne gereden, niet helemaal, maar wel de magnifieke Tourmalet beklommen vanaf Sainte Marie de Campan, 17,1
km met 1.255 hoogtemeters.
Op een gegeven moment had Jim van de Berg het bij Robic gezien en is hij verder gegaan
met Cyclinglab, in wezen wordt daar ook vanuit dezelfde filosofie als bij Robic en Webtrainer
begeleiding gegeven aan sporters.
Cyclinglab geeft net als bij Robic en Webtrainer trainingsbegeleiding aan sporters maar
heeft daarnaast de Join app ontwikkeld. Jim vertelde mij dat hij toch wel lang bezig is
geweest om deze app te ontwikkelen waarbij je eigenlijk geen persoonlijke begeleiding
meer nodig hebt, want de app rekent alles uit en maakt het trainingsschema. In het begin
vergt dat uiteraard nogal wat inspanning, want de sporter moet allerlei waarden invoeren
om de app in staat te stellen om het trainingsprogramma te maken. Dus afgezien van je
agenda en doelen, moet je de hartslagzones, je FTP, Vo2 max en andere waarden invullen.
Als de invuloefening is voltooid gaat de app aan de slag en krijg je het op maat gemaakte
trainingsschema. En daar komt geen coach meer aan te pas, want de app regelt het
allemaal. En heb je een keer een training overgeslagen omdat je geen zin had omdat het
regende of een andere smoes had, geen nood, want de app past dan je schema voor de
komende periode aan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de voor jou beschikbare
tijd.
Met name dit laatste element maakt deze app zo fraai, naar mijn mening, want het biedt
eigenlijk weer een nieuw type trainingsbegeleiding.
De oorspronkelijke gedachte van Adrie van Diemen om vanuit wetenschappelijk onderzoek
de nieuwe inzichten met betrekking tot de inspanningsfysiologie voor de profs maar met
name voor de liefhebbers toegankelijk te maken krijgt hiermee weer een extra dimensie.
De FONDO app is ook een app specifiek voor trainingsbegeleiding van de KNWU. Het is ook
een prachtige app met gevarieerde en uitdagende trainingsapps. Ook hier zie je weer dat
via deze app een bepaalde vorm van trainingsbegeleiding toegankelijk wordt gemaakt. Het
enige nadeel van deze app dat ik kan ontdekken is dat het een statische training geeft. Ik
bedoel hiermee te zeggen dat als je een training om wat voor reden overslaat je zelf moet
bedenken hoe je daar mee om gaat. Je kunt namelijk niet zomaar even een training de dag
daarop ‘inhalen’, zo schijnt het toch niet te werken, want trainingsarbeid en rustperioden
houden elkaar in balans.
Zoals je ziet zijn er nogal wat mogelijkheden als je met een bepaald doel voor ogen effectief
wil trainen. Er is keuze genoeg en de ontwikkeling staat vermoedelijk ook niet stil.
Wielertoerclub Houten ’80

28

Over doelen gesproken…. Ik houd me in deze periode een beetje vast aan de Strade
Bianche die dit jaar door de profs wel is gereden en op magistrale wijze is gewonnen door
Mathieu. Over de laatste 40 km van hem zal over 40 jaar nog met bewondering worden
gesproken, daar ben ik van overtuigd. Maar ik houd me ook vast aan de Strade Bianche
omdat op 12 september de Strade Bianche 2021 wordt gereden en wij zijn daarbij: Geurt,
Eric en ik en we kijken er zo naar uit….
Ik althans wel, en dan zal op de laatste klim, de Via Santa Caterina, dit beeld van Mathieu,
mij hopelijk vleugels geven.

Blijf doelen, fietsen (80-20, 90-10, 70-30 of gewoon), rij veilig en blijf gezond!
#ALLEEN SAMEN
Joost van der Poel

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
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Recreantennieuws
Het nieuwe fietsseizoen is weer begonnen, helaas nog niet uitbundig, het is even niet
anders. Houd nog even vol, eens mogen we weer samen.
Op de algemene leden vergadering, zijn enkele dingen besproken. O.a.:
De contributie blijft dit jaar hetzelfde en hier krijgen jullie nog bericht van.
Er waren een aantal punten van de tour commissie: 19 september is er weer een BBQ
25 September is de Kromme Rijnstree fietstocht, ook wel de route voor de Hospice.
11 en 12 September is er weer een Teuto weekend. Natuurlijk is alles onder voorbehoud.
We kunnen nu nog niet overzien hoe het allemaal loopt.
Ook voor de recreanten is er een soort programma gemaakt, van wat we graag zouden
willen. We gaan duimen dat er iets meer kan. Zie hieronder.
Vanaf 16 maart mogen we weer fietsen in groepjes van 4. Een eerste stap, wij zijn er blij
mee. We hebben van verschillende mensen gehoord dat ze het fietsen in kleine groepjes fijn
vinden. Gaan we dat in de toekomst vaker doen? Omdat er geen vergadering is willen we
wel graag van iedereen weten wat de wensen zijn.
Wil je het houden zoals het was of wil je kleinere groepjes. Hoe groot wil je het groepje
dan??? Nog andere wensen? We willen graag van iedereen antwoord. Mail je antwoord naar
Gerry of Marijke.
gerrybijsterbosch@yahoo.com
marijke.oosterbaan@gmail.com
Jaarprogramma 2021
Omdat we nu niet weten hoe dit jaar door corona, gaat lopen maken we een voorlopig
wensen lijstje.
In ieder geval willen we blijven fietsen met 3 groepen, 1 om 11 uur, een groep om 12.45 en
1 groep om 13.00 uur. Verder staan er natuurlijk weer een paar dagtochten op het programma, evenals een fiets driedaagse.
Ook kijken we of er weer eens in de maand een zondagsrit mogelijk is.
De boerenkool rit gaat natuurlijk ook niet door, evenals de start van het nieuwe seizoen.
Hier wachten we op het startsein dat we weer meer kunnen/mogen.
De kersenrit zal er ook weer anders uit gaan zien, maar zoals we die afgelopen jaar hebben
gedaan, is dat misschien weer een mooi alternatief.
De midweek kunnen we misschien verschuiven.
Ook hebben we in augustus altijd iets bijzonders na de dagtocht, poffertjes of High Tea of?
Pannenkoeken eten staat ook op ons wensenlijstje en natuurlijk een mooie kerstviering
samen.
Lieve groet van Gerry en Marijke

Wielertoerclub Houten ’80

30

Recreantenverslagen
Fietstocht op vrijdag 12 februari 2021
Omdat het deze week flink gevroren heeft en er een dik pak sneeuw is gevallen, bovendien
is het al lang hoog water in de Lek, besluiten we om naar de Lekdijk te fietsen om naar het
water te kijken en de sneeuw en het ijs. De straten en fietspaden zijn al helemaal sneeuwvrij. Helaas staat er een gemene oosterwind, maar we zijn goed ingepakt en ingesmeerd.
Om profijt te hebben van de wind, gaan we eerst door Schalkwijk direct naar de dijk. Het
water staat iets minder hoog dan een week geleden, maar de uiterwaarden staan nog
blank. Bij de dijk naar het veer naar Culemborg zijn zelfs mensen aan het schaatsen op een
dode arm van de Lek. We hebben wat foto’s gemaakt en vervolgen onze tocht met heerlijk
de wind achter en in de zon. Dan is het zelfs warm! Na het fort Honswijk gaan we naar
beneden en via Tull en ’t Waal komen we bij HaJe, waar ze lekkere warme koffie hebben.
Om de wind te een beetje te vermijden gaan we over de sluizen naar Nieuwegein waar we
een beetje zigzaggend terug naar Houten rijden. Bij de Utrechtse weg besluiten we uit
elkaar te gaan zodat iedereen zo snel mogelijk thuis is om weer helemaal warm te worden.
Al met al hebben we genoten van deze tocht, 35 km lang. (Riet, Leny, Lidy en Willeke)
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Vrijdag 26 februari vertrokken we met een klein clubje richting Beusichem daar de pont
over daarna richting Amerongen en daar een heerlijk bakkie koffie gehaald. Lekker in de
zon met de koffie ons broodje opgegeten. Er was gelukkig ook een toilet beschikbaar.

Daarna richting Leersum en via Langbroek en Werkhoven weer terug naar Houten. Het was
weer een mooie route, prachtig weer en gezellig met elkaar. Iedereen kwam weer veilig
thuis. (Stien)
Wielertoerclub Houten ’80

32

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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29-04-15 16:20

Ron Verweij

ﬁetsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Fietstocht 26 febr. Vianen
Het weer zag er goed uit dus we gingen naar Vianen. Om 11 uur vertrokken vanaf het clubhuis. Eerst via ’t Goy naar de pont. Aan de overkant bij ’t Veerhuis heerlijke koffie gedronken en we konden gebruik maken van het toilet. Daar zijn we altijd weer blij mee.
Daarna richting Culemborg, langs het station en door de stad naar de Lek,richting Everdingen We moesten voor Hagestein weer van de dijk af. De dijk is nog steeds afgesloten voorbij Hagestein. Dus weer door het nieuwe dorp Hoef en Haag en daar ons brood opgegeten.
Leuk speelplaatsje. Marijke was de klos om kinderen te schommelen. Vond ze leuk hoor.
Door Vianen gefietst naar het pontje. Daarna door Nieuwegein richting Houten. Als afsluiting nog even door het Houtense Bos.
Het was een mooie rit met perfect weer. (Gerry)
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Verjaardagen

Ledenmutaties (tot 12 januari 2021)
Nieuw
• Robert Oskam (toerlid)
• Frank van Gennip (toerlid)
• Edwin Hartkamp (toerlid)

Opgezegd
• Jurgen van Haperen (toerlid)
• Fridolin van der Lecq (toerlid)

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

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

Wielertoerclub Houten ’80

38

Omslag.qxp_Cover 30-06-15 13:24 Pagina 3

39

De Fietsende Vlinder

Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
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