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Van de voorzitter
Niets veranderlijker dan Corona. Vanuit de surplace heeft het tempo waarin maatregelen 
worden versoepeld inmiddels het karakter van een afdaling gekregen. Sporten in groepen, 
clubhuizen open, toertochten toegestaan en sportevenementen met publiek. Nog wel op 1,5 
meter, maar wat een weelde na zo’n lange lockdown.

De euforie hierover leeft zeker ook binnen de club. De ritten zijn hervat en mogen zich 
verheugen in een grote belangstelling. Iedereen popelt om te gaan fietsen, om elkaar live 
te kunnen zien en spreken en om samen te genieten van mooie routes in het zonnetje. Wat 
hebben we dat gemist! Als koeien die de wei weer in mogen, gaan we op pad. Bij koeien 
gaat dat gepaard met rare sprongen. Maar fietsen in een groep en rare sprongen gaan 
slecht samen. 

Verantwoordelijk rijden blijft, zeker bij de eerste kilometers, belangrijk. Zodat we er alle-
maal weer aan kunnen wennen. Houden we ons aan de afgesproken A, B of C snelheid, 
zodat iedereen mee kan komen en een leuke rit heeft? Zorgen we ervoor dat de groepen 
niet groter zijn dan 8 tot 10? 
En houden we voldoende oog voor de andere weggebruikers? 

Want we zijn niet de enigen die weer op pad gaan. Regelmatig verschijnen er negatieve 
berichten over wielrenners in de media. Ook in Houten, getuige deze recente krantenkop 
in het AD: “Wielrenner fietst over hond heen en rijdt door” over een incident op de Heem-
steedse weg. Ik merk onderweg dat we – al dan niet terecht – vaker irritatie oproepen bij 
anderen. Dit is dus zeker iets om rekening mee te houden.

Het rijden in kleinere groepen zonder aangewezen toerleider doet een groter beroep op 
ieders eigen verantwoordelijkheid. Daarom vanaf deze plek een oproep aan iedereen om die 
verantwoordelijkheid ook te nemen. Zodat wij en de andere weggebruikers optimaal kunnen 
genieten van onze herwonnen fietsvrijheid.

Een fijne zomer allemaal!
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Het heeft erg lang geduurd maar gelukkig werd vorige maand de corona-lockdown opgehe-
ven en hebben we het fietsprogramma 2021 alsnog op kunnen starten. Fijn dat er momen-
teel weer volop gefietst kan worden. Ook het buitenterras mag weer open en mede door 
het mooie fietsweer wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Kortom: het fietsgevoel van 
voor corona begint weer terug te komen en daar zijn we blij mee.

Wat nu nog niet helemaal goed gaat is het invullen van het aantal gereden kilometers per 
rit. Als dit op nul blijft staan worden de rapportages niet goed bijgewerkt. Alleen de toerlei-
ders hebben de autorisatie om de afstand na afloop van een rit in te vullen.

Verder willen we op deze plek het stukje “Op naar een topseizoen” herhalen, dat de Toer-
commissie op 14 juni op het forum plaatste:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De sinds 19 mei weer hervatte clubritten zijn met groot enthousiasme ontvangen, veel toerleden 
zijn alweer in clubverband actief geweest.
Om het fietsplezier voor iedereen te garanderen wil de toercommissie jullie herinneren aan een 
aantal afspraken. Met name omdat we gehoord én zelf geconstateerd hebben dat er regelmatig te 
hard wordt gereden. Dat wil zeggen, harder dan de kruissnelheden die we per groep sinds 2014 
hanteren. Deze snelheden dienen als houvast voor toerleider én deelnemers en moeten worden 
gezien als maxima onder ideale omstandigheden (rechte overzichtelijke weg, ervaren groep, rede-
lijk weer).
Houd je hier svp aan en spreek elkaar er op aan. Dat is niet alleen de taak van de (gelegenheids)
toerleider. Het is belangrijk voor het fietsplezier van alle deelnemers en voor de veiligheid.
   

Waar het overigens mee begint is dat je in de juiste groep rijdt. Dus, bij voorkeur geen B rijders in 
de C groep bijvoorbeeld. En bij het splitsen van de groepen geen selectie. Dus geen “snelle C” en 
“langzame C”. C is C, B is B etc.
En verder houden we ons natuurlijk aan de actuele afspraken met betrekking tot groepsgrootte: 
idealiter maximaal 8 rijders in een groepje. Boven de 10 rijders moet je beslist splitsen. Om de 
vertrekprocedure ordentelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de groepen zich duidelijk 
opstellen:
•  De A-groep staat voor clubhuis bij Fysio Workshop
•  De B+ groep stelt zich midden voor clubhuis op
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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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•  De C groep staat buiten hek naast tafeltennisclub, de eventuele D-groep stelt zich daarachter 
op

•  De B groep stelt zich op achter het clubhuis en vertrekt als laatste

Vertrek niet voordat je groep goed geformeerd is.

Dank voor je medewerking. Seizoen 2021 kan nog steeds een topjaar worden!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wij wensen jullie een fijne zomer en veel veilig fietsplezier toe de komende tijd.
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

Alternatief fietsen.
Binnen de WTC zijn we gewend om op de racefiets te rijden en velen van ons gebruiken ook 
de ATB en gravelbike. Al vele jaren gaan onze leden naar zonnige buitenlandse oorden om 
te fietsen als het  in de winter in NL lekker koud is. De afgelopen jaren zijn we meerdere 
keren met wisselende groepjes geweest op Mallorca, Ronda-Andalusië, Riccione-Italië en 
Calpe-Spanje. Die formule is ons altijd goed bevallen: we boeken in het voorjaar een week 
bij een lokale organisatie die fietsen verhuurt en we rijden elke dag mooie routes in groepen 
met toerleiders. 

Op de Bikemotion beurs 2016 ontstond 
een nieuw idee op de stands van merken 
die trekking bikes in het assortiment 
hebben: we gaan een fietsreis naar 
Rome maken met zijn vieren: Thea, Ad, 
Elly en Piet. 

Een paar maanden later hebben we de 
fietsen gekocht: voor de dames Cannon-
dale e-bikes, die sportief en mooi wit zijn 
en 2 trekking bikes. Plus Ortlieb tassen, 

want alle bagage moet mee over de Alpen. 
De eerste trainingsritjes worden gemaakt. We 
maken dagroutes van ongeveer 80km en we 
overnachten in hotels of B&B’s. De routes teke-
nen we thuis met GPSies/Alltrails en de Garmin 
GPS doet onderweg de rest. Onze Rome reis is 
er nooit van gekomen vanwege de ziekte van 
Ad, maar we hebben inmiddels al vele trekking-
trips gemaakt, waaronder een paar langere van 
8-10 dagen.
Het aardige van onze trips is dat je op de 
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mooiste plekken komt, we nemen het liefst de 
landelijke weggetjes. Ook een mooie lange tocht 
die Elly en ik hebben gemaakt ging via de 
Veluwe, Twente, Drenthe, Friesland, over de 
Afsluitdijk en Noord-Holland. We fietsen alleen bij 
mooi weer, dus het plannen van een trip doen we 
een paar dagen van tevoren en uiteraard hoe 
meer dagen je gaat, hoe verder je kunt komen. 

Onze laatste trip was medio juni 2021: 4 dagen 
door Brabant en via Limburg en Groesbeek over 
de Ginkelse heide weer terug naar huis. Brabant 
is mooi, maar we moesten van onze RK deel-
neemsters wel vaak stoppen bij kapelletjes en 
zelfs een mini-Lourdes in Lieshout.
Piet de Boer.

De gravelbikepack 2-daagse van John en Bert 
naar Limburg

Op https://gravelrides.cc/ 
heeft gravelfanaat Christiaan 
Warger een aantal fraaie 
gravelroutes verzameld, 
beschreven en beschikbaar 
gesteld om te downloaden. 
Allemaal in ons land of net 
over de grens. In een van 
de vorige clubbladen maakte 
Jeroen Piket er al melding 
van. De bikepackroute over 
offroadpaden van Groningen 
naar Zuid-Limburg sprak mij 
aan. Een soort Pieterpad, 
maar dan voor op de fiets 
en een expeditie, waar je 
een week over doet. Zoveel 
tijd had ik niet, dus ik besloot om er een 2-daagse van te maken: van Arnhem naar Venlo 
(130 km) en van Venlo naar Maastricht (145 km), te rijden op 17 en 18 juni. Naar later zou 
blijken waren dit vooralsnog de heetste dagen van het jaar met temperaturen rond 35 gra-
den. Met die keuze hield ik me niet aan het dringende advies van Christiaan Warger op zijn 
site:  ‘De laatste 3 etappes fietste ik tijdens een hittegolf. Dat is het enige dat ik afraad. Het 
maakt een etappe twee keer zo zwaar, en afgezien heb ik daardoor meer dan nodig.’ 
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John van Beek had ook wel oren en benen naar mijn idee. Unaniem besloten we met z’n 
2-en niet te gaan tempo-jagen, maar vooral te genieten op de fiets en van de wereld om 
ons heen. Verder rustig aan in de afdalinkjes en gelet op de hitte vaak pauzeren, water tap-
pen en hoofd koel houden. En uit ervaring wisten we dat gravelpaden naar hun aard onver-
hard zijn: zacht dus. Allemaal valide en weloverwogen redenen om de helm thuis te laten. 

Met de saddle-packs strak geklemd om onze zadelpennen startten we vanaf station Arnhem. 
Tot  Nijmegen ging het vooral over lekker brede en rood-geasfalteerde fietspaden. Maar 
daarna begon het spektakel, waar we op hadden gehoopt: eerst een paar pittige klimmetjes 
om op te warmen en daarna konden we ons volop uitleven met gegravel in alle varianten. 
Graspaden, karresporen, zandstroken, bossen, heidevelden, singletracks, verzakte wegen 
over oude landgoederen: we kregen het allemaal voor onze wielen. We reden door prach-
tige natuurgebieden (de Maasduinen, het Reichswald, Brachter Wald, Meinweg), afwisselend 
kaarsrecht of slingerend door het landschap. Verrassend mooi en bijzonder ook als je weet 
dat de meeste paden er al tientallen, soms honderden jaren liggen, al die tijd door fietsers 
ongebruikt zijn gebleven, maar nu een revival beleven dankzij onze moderne gps-appara-
ten. Andere wegwijzers ontbraken en we zagen ook nauwelijks andere recreanten: rust, 
route en het rijk hadden we alleen. En de bewoonde wereld diende zich steeds net op tijd 
weer aan als deze nodig was voor de ravitaillering. Wij zijn onze verzorgers aan de route bij 
Old Inn Ottersum, Boshotel Vlodrop en Gasterij Kasteel Terborgh veel dank verschuldigd!

De bevallige waardin van een Duitse Gaststätte was selbstverständlich bereid om onze 
bidons te vullen. We liepen dorstig achter haar aan naar de tap. Na het vullen plaatste ze 
een bidon op de bar, die ik snel aan mijn mond zette. Bah, warm water! Ze had de ver-
keerde kraan opengezet. Om het goed te maken vulde ze de bidons alsnog met ijsklontjes. 
Lekkerder dan Heisse Liebe!    
Geboren en bekend in Venlo kon ik John gemakkelijk naar het centrum van mijn stad 
loodsen. We logeerden in B&B Prins Hendrik, op loopafstand van café’s en de Maasboule-
vard. Hartelijke 
ontvangst, prima 
verzorging en 
voedzaam ontbijt. 
Onze kamer bood 
uitzicht op het 
Nolensplein en had 
openslaande deuren 
naar het balkon. 
Ideaal voor de 
plaknacht!

Zat er dan helemaal 
niets tegen? Zeker 
wel! Halverwege de 
eerste dag merkte ik 
dat mijn achterwiel 
wiebelde. Oorzaak 
waren een paar rare 
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hobbels op het loopvlak van de tubeless-achterband, die overigens niet versleten oogde. 
Fietsend over gravel voelde ik de hobbels niet echt, maar op asfalt leek het alsof mijn ach-
terwiel een hoepel was. Bovendien liep de band heel langzaam leeg. 

De diagnose van een Venlose fietsenmaker was dat de achterband vervangen moest wor-
den. Hij had deze niet op voorraad en adviseerde om toch maar rustig door te rijden. Daar 
heb ik me aan gehouden, maar zo’n 20 kilometer voor de finish in Maastricht werd het echt 
te gortig: het wiel zwabberde alle kanten op. Ik kreeg een visioen dat ik het laatste stuk 
met de bus naar het station moest afleggen. Gelukkig hield John me bij de les en drong hij 
er op aan om toch maar een binnenband te gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Ik slingerde 
daarna nog wel wat, maar we bereikten Maastricht CS zonder te hoeven bijpompen. 

John is een gezellige fietsmaat en een ervaren en enthousiaste fietser. Maar reizen met 
de trein heeft hij nog niet helemaal onder de knie. Met veel moeite lukte het hem om een 
NS-account aan te maken en ook het downloaden van een fietskaart op zijn mobiel was een 
hels karwei. Op het station van Maastricht heeft John al het aanwezige NS personeel op het 
perron en in de trein gemobiliseerd en tot wanhoop gedreven omdat hij de QR-code van 
de treinkaart niet op zijn mobiel kreeg. Omdat John kon aantonen dat hij wel had betaald 
gaf de conducteur toestemming voor de treinreis naar Houten. Daar aangekomen hield een 
andere conducteur de trein zelfs nog halt totdat John en zijn gravelbike heelhuids en zonder 
gepiep het poortje waren gepasseerd…  
John, het waren 2 fantastische dagen!

Bert de Koning

Recreantenverslagen
Vrijdag 16 april Om 11 uur verzamelden we met 7 personen bij het clubhuis. We fietsten 
met een heerlijk zonnetje naar Schalkwijk waar we via de Tetwijkseweg en de Groeneweg 
naar de Lekdijk gingen richting Beusichem. Daar namen we de pont en aan de overkant van 
de Lek dronken we een heerlijk kopje koffie/thee buiten in de zon.
Hiervandaan naar Culemborg. Hier aten we onze boterhammen in een park op een bankje 
in de zon. Daarna naar Everdingen, Hoef en Haag richting Vianen. Daar namen we de pont 
richting Nieuwegein. Ook hier weer even gepauzeerd op 
een bankje in de zon, waarna we weer naar huis fiets-
ten. Kortom heerlijk gefietst, 53 km, in de zon, maar 
wel met een koude noordoosten wind.
Groetjes, Ineke 

Bloesemtocht woensdag 21 april Door ’t Goy met 
z’n mooie bloesem (momenteel volop)Kersen, pruimen, 
appels nog niet maar die kleuren ook al een beetje 
rood. Via Cothen, waar we heerlijke  aspergesoep 
hebben gegeten bij restaurant “De Jonge Graaf (echt 
een aanrader, ook andere soepen o.a. Mosterdsoep). 
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Stukje langs de Kromme Rijn (elke keer weer fascinerend) en daarna via  Steenen Brug via  
Overlangbroek naar Leersum. In Leersum aan de kant van de weg onze lunch genuttigd. 
We zochten het Let de Stigter pad.  Eerst moeilijk te vinden maar gelukkig wist Marijke het.  
Veel klimmen maar ook dalen. Tot onze verrassing kwamen we een paar kabouters tegen. 
Heel geinig  [foto 21042021 2]. We kwamen in Doorn uit en daarna via kasteel Sandenburg  
weer terug naar Houten. Het was weer een geweldige fietstocht. (Ineke, Marijke, Andrea en 
Gerry)

Koningsdagfietstocht Voor Koningsdag stond een goed weersbericht, even met elkaar 
appen en we hadden een groepje van 4 bij elkaar: Lidy, Stien, Jeane en ik. We wilden even 
in de Japanse tuin kijken hoe het met de rododendrons is, staan ze al in bloei? Op de heen-
weg langs het Amsterdam Rijnkanaal naar Vleuten de Meern. Nu kunnen we een stuk ver-
der fietsen want Vleuten de Meern bouwt maar door! Met een zigzagroute naar de Haarrijn-
seplas, waar het heel druk is op het strand, waar ze ook een leuk park aan het maken zijn, 
helaas, geen koffie. We rijden door naar het dorp Vleuten en inderdaad is daar wel koffie te 
krijgen. We zitten gezellig op een muurtje van de bloemenbak.

Via het Maximapark, waar het heel erg druk is en we zien maar een 
paar rododendrons in bloei staan, rijden we naar het Merwedekanaal. 
Hier is de weg langs het water heel de winter afgesloten geweest, 
maar nu is er een fietstunneltje gemaakt! In plaats van een drukke 
oversteek een hele verbetering. Stien vraagt ons nog even bij haar 
langs te gaan om haar nieuwe appartement te bewonderen, dat 
deden we natuurlijk en zo sloten we deze heerlijke fietsmiddag gezel-
lig af. (Willeke)

30 april We fietsten de bloesemroute deze middag. Er werd veel 
regen verwacht.
Met 7 recreanten vertrokken we. De gehele middag hebben we geen spat water gehad! 
We fietsten natuurlijk op afstand. Alle bloesem was open, zowel van de kersen en ook de 
pruimenbloesem. Ook de peren bloesem was nog vrolijk wit, de appelbloesem roze en wit, 
een schitterend gezicht!

Onze route ging door ‘t Goy, 
richting Cothen. Bij de Jonge 
Graaf konden we op het 
terras weer ons kopje koffie 
drinken. Wat een heerlijk 
moment was dat, na zoveel 
maanden kon dat niet, nu 
weer wel! Vervolgens fietsten 
we via Wijk bij Duurstede 
terug door een bloesem rijke 
straat naar de Kapelle weg in 
Cothen waar veel fruitbedrij-
ven staan.
w
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Terug in Houten, toch even kijken bij Gewoon Anders, onze sponsor. 
Daar was ruimte op het terras. Dus toch even genieten en bij praten onder het genot van 
een drankje of een kopje thee. (Lidy)

Fietstocht 50 km 7 mei Ons doel voor vandaag is Montfoort. De ochtend begint wat frisjes 
en met wat tegenwind. Maar we zijn niet voor niets de 50km groep, dus we trappen dapper 
door. Over de Nieuwegeinse brug en rondje Fort Nieuwegein, gaan we naar de Nedereindse 
Plas. Daar hebben we onze eerste stop. Koffietijd!
Ook al werden we niet allemaal even warm van de koffie, het weer knapte steeds meer op, 
zodat het aangenaam verder fietsen was. Via een landelijke tocht kwamen we in Montfoort 
aan. Daar was het tijd voor de volgende pauze.  Lunchtijd aan de Hollandse IJssel! 
Na heerlijk in het zonnetje gezeten te hebben, werd het weer tijd om op te stappen. Veel 
weilanden en zowaar, losgebroken koeien die de weg versperden. De boer bleek al snel 
gewaarschuwd en plaatste de dieren weer veilig in hun wei. Zo konden wij onze tocht weer 
vervolgen, om via IJsselstein terug te fietsen. Nog 1x een stop in Vreeswijk voor alweer een 
laatste terrasje in de zon! Via de Plofsluis kwamen we na een fijne tocht weer veilig terug in 
Houten. (Jeanne)

Woensdag 12 mei bloesemtocht via Appeldijkje 
Met een groepje van 5 fietsen we op een mooie vrij-
dag de bloesemroute via Marienwaard.
Gelukkig is het goed weer en gaan we met de pont 
van Beusichem naar de andere kant van de Lek. Het 
restaurant aan het water heeft gelukkig koffie to go, 
want we zijn er voor 12 uur en dan is het terras nog 
dicht.
Via Zoelmond en Buren gaan  we via een prachtige 
route richting Geldermalsen. Daar is een mooi plekje 
in het centrum waar we eindelijk weer eens op het 
terras kunnen lunchen. Wat hebben we allemaal een 
broodje zalm gemist.
Fietsend langs het Appeldijkje kunnen we genieten 
van de prachtige bloesem, overal om ons heen. 
Op naar Hoenderik voor de heerlijkste appeltaart. 
Hoewel we net hadden gelunchd,  gaat de appeltaart 
er toch nog in. Natuurlijk met slagroom, ook dat hebben we gemist. Ook de kippen daar. Als 
je niet uit kijkt pikken ze zo de appeltaart van je bordje. Verder naar Culemborg waar we de 
pont nemen over de Lek. Na een voldaan gevoel en een mooie fietstocht, fietsen we weer 
richting huis.(Marijke)



14Wielertoerclub Houten ’80

Sullivan’s 
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van 
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van 
antieke meubelen

Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:

Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten

030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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Vrijdag 21 mei Voor de tocht op deze vrijdag 
kwamen maar 6 mensen opdagen voor het rondje 
van 40 km., omdat er regen en harde wind was 
voorspeld. Maar in de ochtend klaarde het op en op 
buienradar werd een droge middag voorspeld. Ria 
had een oude route uit haar archief opgedoken en 
reed voor. Eerst naar Werkhoven en Langbroeker-
wetering, daar naar links (9), om bij het landgoed 
Sandenburg de grote oprijlaan op te rijden, wat 
een prachtig pad en Slot. Helaas begon het vanaf 
Overlangbroek te regenen, snel de regenkleding 
aan en naar Wijk bij Duurstede. Op de markt 
konden Ria, Riet, Lidy, Lenie, Elie en Willeke wat 
warms drinken om droog te worden. Gelukkig 
klaarde de lucht weer op en fietsten we via de kort-
ste weg naar het Rond in Houten om daar nog een 
drankje te gebruiken. (Willeke)

Een andere fietsroute van 21 mei We 
verzamelden bij het clubhuis. We waren met 
zijn vijven: Bram, Ineke, Marianne, Marijke en 
Gerrie!! [foto 21052021 2]
Het was koud maar gelukkig droog. We fiets-
ten richting Amersfoort -Austerlitz, het was 
alweer een mooie route van 43km! We hebben 
koffie gedronken bij koffie to go!!! 
Zolang ik op de club zit, 2 jaar, heb ik al een 
heleboel mooie routes gefietst. We werden wel 
overvallen door een plensbui, gauw regen-
pakken aangedaan en snel naar huis maar 
wel voldaan van de mooie route!!!!!! Op naar 
de volgende, dankjewel Marijke en Gerrie! 
(Marianne)

Midweekje weg Wat jammer dat onze midweek in mei niet is doorgegaan. Maar daarom 
niet getreurd, we gaan met 4 vrouwen, Gerry, Stien, Ineke en Marijke, een midweek naar 
Ruinen. We hebben een groot huis met ieder een eigen slaapkamer, heerlijk. Corona proof.

Fietsen achterop de auto en zo kwamen we op een 
mooie tijd aan in Ruinen “de Marke”. 
Zo konden we gelijk beginnen met onze eerste 
fietstocht. Het weer was heerlijk en wat een mooie 
omgeving. Een van de tochten ging langs het Dwingel-
derveld. We kwamen veel mooie meertjes tegen met 
waterlelies en veel kikker gekwaak. 
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Dus natuurlijk even stoppen en foto’s 
gemaakt.
Iets verderop een koffiestop en 
weer door. Het is erg genieten van 
de prachtige natuur en de andere 
omgeving. Klaprozen hebben we ook 
veel gezien. 

We fietsen door het dorp Dwingeloo 
waar je overal op het terras kunt 
zitten, een gezellig dorp.  Ze hebben 
er zelfs een AH voor de nodige 
boodschappen. 

Op naar ons huisje in de Marke. 
Stien had met haar nieuwe oven 
thuis, een heerlijke appeltaart 
gebakken. Dat was goed voor 3 
middagen smullen. Daarna natuur-
lijk genieten van een wijntje of 
thee met een lekker stukje kaas op 
ons eigen terras.
Op naar het dorp Ruinen, want 
koken doen we nu natuurlijk niet 
zelf. Een keertje vis, een keertje 
tapas en een keer pannenkoeken 
met iets hartigs.
Een volgende tocht ging naar het 
Holtingerveld. Ook hier hebben we 
weer erg genoten van de prachtige 
natuur en de mooie fietstocht.

De laatste dag besloten we om met de auto naar Kalenberg te gaan. Dat ligt in de Weerrib-
ben. Natuurlijk begonnen we met koffie en iets lekkers. Gerry had heel veel zin in Cheese 
cake dus natuurlijk namen we dat. Dat viel een beetje tegen, beetje jammer. Dat moeten 
we nog eens beter over doen. Daarna een heel stuk langs water gefietst met allemaal leuke 
bruggetjes. En weer is de omgeving zo heel anders dan bij ons en is het weer genieten.
We zijn bijna aan het eind van onze midweek. We zetten de fietsen weer op de auto’s en 
rijden richting Nunspeet. Daar is een Haje restaurant waar we lekker hebben gegeten en 
voldaan gaan we naar huis. Het was een prachtige en gezellige midweek. (Marijke)

Recreanten  40 KM 28 mei, 2021  5 dames en voorfietser Elie Miltenburg
De route ging via het Wulfse Bos, Down Under, plofsluis over het kanaal, naar deBeatrix 
sluizen Vreeswijk. We hielden een uitgebreide koffie stop bij de Linie-landing op het terras 
met prachtig uitzicht over de polder, op Houten en Schalkwijk. Er werd genoten van de 
heerlijke stroopwafels, getracteerd door Ellen en Jos van Vliet, ter gelegenheid van hun 40 
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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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jarig huwelijk. Van de linie landing weer terug naar de Lekdijk, richting Goyse brug op de 
lekdijk windje in de rug, de zon over de lek, mooie vergezichten. Een sanitaire stop bij de 
heulse waard, schone toiletvoorziening van het recreatieschap. Over de Goyse brug, Nacht-
dijk, Tuurdijk, Beusichemseweg weer richting Houten. Een ideale fietsmiddag.

Route Heulse Waard Op 28 mei 
togen 4 dames en een heer op het 
stalen ros richting Heulse waard. 
Een mooie tocht lang water en 
weilanden. Er werd genoten van 
een lekker zonnetje, versnapering 
onderweg. Met de nodige kilo-
meters in de benen werd het een 
heerlijke middag.

Onze nieuwe clubhuisbeheerder: Hennie Wilkes.
Even voorstellen (voor velen een oude 
bekende): 
Hennie is bij veel activiteiten betrokken, 
als toerleider bij de C, als organisator 
van weekenden of standplaatsen, als 
krantenbezorger  voor dag en dauw als 
de gemiddelde WTC-er zich nog eens 
omdraait in bed…… En alsof dat nog niet 
genoeg is reageerde hij ook nog eens 
positief op de vacature die ontstond door 
het vertrek van Ton Mulders als club-
huisbeheerder. We wensen Hennie veel 
succes!   
BESTUUR WTC HOUTEN ‘80 
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Flink afzien op de Col de la Loze
Nadat Frankrijk op 9 juni weer openging voor buitenlandse toeristen besloot ik samen met 
twee vrienden ons plan voor een fietsweek in de Franse Alpen, na een annulering vorig 
jaar, deze keer wel tot uitvoering te brengen. Althans, indien we alledrie negatief zouden 
testen op COVID-19 de dag voor vertrek. Een eventuele thuisquarantaine bij terugkomst in 
Nederland hadden we er graag voor over. Door de continue onzekerheid over het wel of niet 
doorgaan van onze fietstrip ontbrak het typische gelukzalige vakantiegevoel in de dagen 
voorafgaand aan ons vertrek. Op zaterdagavond om 19.00 uur kwam dan eindelijk de ver-
lossing: “alledrie negatief getest, dus we gaan!” Al het gedoe tijdens onze voorbereidingen 
bleek uiteindelijk maar een kleine hobbel dat resulteerde in het bedwingen van veel grotere 
hobbels in de dagen daarna.

Onze standplaats voor 4 dagen fietsen was Landry, een dorpje vlakbij Bourg Saint-Maurice 
in het  departement Savoie. Vanuit daar konden we tal van beklimmingen doen met een 
dusdanig aantal hoogtemeters om voorlopig wel even zoet te zijn. Zo fietsten we de eerste 
3 dagen over de Col du Petit Saint-Bernhard (2.188 m), Col de l’Iséran (2.770 m), Cormet 
de Roselend (1.968 m) en naar de wintersportplaatsen La Plagne en Les Arcs. Al enkele 
jaren vertoeft Jumbo-Visma in dit gebied (standplaats Tignes) als voorbereiding op de Tour 
De France. We kwamen deze jongens dan ook diverse keren tegen, evenals renners van 
Arkéa-Samsic (w.o. Barguil) en een alleen trainende Wilco Kelderman. Heel leuk om deze 
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profs te zien trainen. Ook erg leuk was dat we boven de 1800 meter iedere dag getrakteerd 
werden op prachtige sneeuwlandschappen en metershoge sneeuwmuren waar we doorheen 
fietsten. Eind mei had het immers nog flink gesneeuwd in de Alpen waardoor de meeste 
bergpassen pas enkele dagen open waren voor het doorgaande verkeer.

Maar…al deze beklimmingen bleken qua inspanning 
uiteindelijk kinderspel vergeleken met de Col de la 
Loze, die we als toetje voor de laatste dag hadden 
bewaard. De Col de la Loze (2.304 m) is onderdeel 
van het skigebied Courchevel/Méribel en is sinds 
2019 bereikbaar via een geasfalteerd fietspad vanuit 
beide typische wintersportplaatsen. Daarvoor was de 
col alleen bereikbaar over een gravelpad dat werd 
gebruikt voor het onderhoud van de skiliften. In 2020 
werd de Loze voor het eerst opgenomen in de Tour 
de France (vanuit Méribel). Zoals het een echte col 
betaamt, zijn er twee mogelijkheden om de Col de la 
Loze te beklimmen. En doorgaans komt dat neer op 
een makkelijke kant, en een moeilijkere kant. Die wet 
bleek echter niet van kracht bij de Loze. De makke-
lijke kant (vanuit Courchevel) bleek ook een moeilijke 
kant, en de moeilijke kant (vanuit Méribel) bleek een 
extreem moeilijke kant. Ik besloot om eerst maar 
eens de Courchevel kant te bedwingen. 
Na de afdaling naar Méribel kon ik dan beoordelen of er nog puf over was om een tweede 
keer omhoog te rijden over de moeilijkste kant. Na afronding van een lange, lekker lopende 
klim vanuit Moûtiers naar Courchevel was daar dan opeens het bordje ‘verboden voor 
auto’s’ en begon het fietspad naar de top van de la Loze. Sowieso een bijzondere ervaring, 
want fietspaden zijn in Frankrijk over het 
algemeen nog steeds vrij schaars. Laat staan 
een fietspad op een hoogte van 2.000 meter 
tussen besneeuwde bergtoppen. We kregen niet 
veel tijd om hier lang over na te denken want na 
de eerste bocht liep het stijgingspercentages 
meteen op naar boven de 15%, om daarna weer 
af te vlakken naar een meer comfortabel niveau 
en soms ook heel even vlak. In de zes zware 
kilometers die volgden naar de top was dit een 
terugkerend patroon; even heel erg afzien, om 
daarna even een verdiende rust te krijgen. 
Slopend bleek het uiteindelijk wel, want bij 
iedere steile strook trad de verzuring steeds 
sneller toe. Eenmaal op de top en na wat foto’s 
te hebben genomen daalde ik af naar Méribel. Ik 
wilde Emiel en Wouter, die alleen de Courchevel 
kant gingen doen, weer bovenop de Loze treffen, 
zodat we daarna samen konden afdalen om te 
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gaan lunchen. In Méribel zou ik eerst mijn bidons nog even bijvullen om met genoeg 
drinken aan de moeilijkste kant te beginnen. 
Althans, dat was het plan, want alle horeca in het hogere deel van Méribel bleek nog dicht, 
inclusief de openbare toiletten. Balen, want ik had nog maar zo’n 500 ml en een klim van 7 
km en zo’n 700 hoogtemeters op een best wel warm dag stond me nog te wachten. Dan 
maar kleine slokjes nemen en 
hopen dat het aangevuld met de 
nodige gelletjes genoeg gaat zijn. 
Vrijwel meteen werd duidelijk dat 
deze klim een helse klus ging 
worden. Eentje die zich met geen 
enkele andere klim die ik ooit had 
gedaan liet vergelijken. Het grillige 
verloop met hele steile stroken (tot 
maximaal 23%) afgewisseld met 
minder steile stroken voelde 
vergelijkbaar met het verloop van 
La Redoute, maar dan wel vier keer 
zo lang. Daarnaast duurden de 
steile stroken ook nog eens langer 
dan bij La Redoute. Ook een 
bijzondere ervaring: een stijging van 11% bleek ineens heel comfortabel te voelen. Ik dacht 
terug aan het mooie gevecht tussen Roglic (die telkens versnelde op de steile stroken) en 
Pogacar (die iedere keer weer dichterbij kwam op de minder steile stukken) in de Tour van 
vorig jaar. Het laatste stuk voor de top was net als bij veel andere legendarische beklimmin-
gen het zwaarst. Alsof je het steile gedeelte van de Keutenberg als toetje kreeg, terwijl je 
maag al ramvol zit van alle gangen daarvoor. Gelukkig kreeg ik dit toetje nog goed naar 
binnen.

De stijgingspercentages van de 
Col de la Loze en de beelden van 
de Tour van vorig jaar had ik van 
tevoren allemaal tot me genomen. 
Daarbij vroeg ik me telkens af 
waarom het eigenlijk zo leuk is om 
zo’n extreme beklimming te doen. 
Genoeg redenen om te twijfelen 
vooraf zijn er altijd te vinden. Ach-
teraf bleek deze beklimming een 
epische ervaring die ik niet had 
willen missen.

Voor de liefhebbers: de Col de la 
Loze moet je zeker een keer gaan doen, ook bij de nodige twijfels!
Marcel Embregts
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Long term NL challenge
Er zijn 352 Nederlandse gemeenten en ik wil ze allemaal bezoeken op de fiets. Leuke uitda-
ging! Nutteloos, maar het motiveert mij om af en toe een uithoek te bezoeken. Je komt nog 
eens ergens en je ziet nog eens wat. Dat is niet zo moeilijk, het enige dat je nodig hebt is 
wat extra motivatie, omdat je ze zeer waarschijnlijk niet allemaal vanaf je thuisadres kunt 
bereiken. Tenminste, er zijn clubleden die hun hand niet omdraaien voor extreme ritten, 
maar een retourtje Valkenburg of Delfzijl vanuit Houten zijn mij iets te gortig. Daar dient 
echt een tentje aan te pas te komen (of voor de minder avontuurlijken: een echt - duurder, 
dat wel - dak boven het hoofd).

Maar het bijhouden van het prestaties best lastig. 
In een schriftje of op je computer is de ouderwetse 
manier. Het probleem is dat ik vaak niet precies waar 
ik ben geweest. Dan is het bijhouden van je GPS-
spoor een handige optie. Dan weet je tot op een meter 
nauwkeurig waar je bent geweest. En dat kan als je 
gebruik maakt van wat elektronica, zoals velen doen. 
Ik ken nauwelijks clubgenoten die geen gebruik maken 
van een apparaat van het merk Garmin, of zij gebrui-
ken hun telefoon met bijvoorbeeld Strava. En iedereen 
weet dat het werken met zo’n apparaat of applicatie 
allerlei extra andere dingen bijhoudt, zoals snelheid, 
hoogte en zelfs ook hartslag (mits je een hartslagme-
ter hebt gekoppeld), vermogen (mits je er een hebt). 
Veel data, voor wie het leuk vind. Voor de echte data-
liefhebbers mijn ‘go-to site’: www.veloviewer.com.

Maar dan nog. Je weet precies waar je bent geweest. 
Maar weet je ook waar de gemeentegrenzen liggen? 
Dat kan toch wel van belang zijn voor het bijhouden van je score.

Zoek je iets dat je hierbij goed kan helpen? Dan is de website van de Long term NL chal-
lenge echt iets voor jou. Enige tijd geleden ontdekte ik die pas en ik zag daarna nog een 
flink aantal artikelen voorbijkomen die ingingen op de challenge. Velen gingen mij in het 
aangaan van deze challenge al voor. 

Om mijn score te kunnen zien was het wel nodig dat ik de website toestemming moest 
geven om mijn gegevens van Strava te halen. Dat ging heel simpel, want de website is zeer 
eenvoudig van opzet. Nadat ik het resultaat voor ogen kreeg zag ik wat een enorm leuke 
manier is om ondersteuning te krijgen bij het aangaan deze uitdaging.
Telkens als je een rit hebt geregistreerd dan kun je de site de gegevens uit Strava halen en 
laat vervolgens op de kaart van Nederland precies zien door welke gemeenten de rit ging. 
Op de kaart kleuren deze dan oranje. De allereerste keer dat ik mijn gegevens uit Strava 
telde kleurde meteen al een deel van Nederland oranje, omdat ik door de jaren heen al door 
heel wat gemeenten had doorkruist.
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Ik kon precies zien waar ik al was geweest, en dus ook waar nog niet. Om de challenge 
aan te gaan kun je dan vervolgens je ritjes plannen door gemeentes waar je nog niet bent 
geweest. Hartstikke leuk! Helemaal als je zelf routes kunt bouwen in de applicaties die 
je gebruikt. Tegenwoordig is er een flink (gratis) aanbod van. Denk aan Strava, Alltrails, 
Komoot enz. Het mooie is dan dat je die routes kun inlezen, zodat de website van de Long 
term Challenge alvast  laat zien welke gemeentes je straks weer af kunt strepen. Spreek-
woordelijk dan, want dat doet de website dus voor je. Hoe handig is dat!

Als je er eenmaal in zit dan zie je al snel dat er leuke gegevens bij worden gehouden, zoals 
bijvoorbeeld het percentage gemeenten per provincie, welke gemeenten je wanneer reed. 
Voor mij zijn er nog wel een paar uithoeken in te kleuren. Ik wil aankomende zomer 
gebruiken om erop uit te trekken met mijn kleine tentje. Gravelen in Zuid Limburg, door 
weilanden jakkeren in Noordoost Groningen, de elf steden van Friesland aandoen. Ook de 
Teutotocht zal ertoe leiden dat ik in Zeeland wat af kan vinken. Mooie vooruitzichten dus.

Website: www.longtermnlchallenge.nl. 

Bel mij gerust als je vragen hebt.

Groet, Pieter Martens, 06 515 73 225

Avonturen van de Dappere Dames in Coronatijd
In het voorjaar van 2020 liet het bestuur van WTC weten dat er voorlopig niet met de club 
gefietst zou worden vanwege de grote hoeveelheid coronabesmettingen die er was. Behalve 
het fietsen werden heel veel 
sociale activiteiten tot een 
minimum teruggebracht. In 1e 
instantie werd ik er wat treurig 
van. Maar al snel bedacht ik dat ik 
een plan moest verzinnen om de 
tijd goed door te komen. Met 
andere woorden: wat kan wel? 
Fietsen met 2 personen mocht. Ik 
kende Marijke Balder al een paar 
jaar via de club en wist dat zij net 
gestopt was met werken. Ik heb 
Marijke geappt of zij zin had om te 
gaan fietsen. Ik kende 2 rondjes 
uit mijn hoofd (met dank aan 
Martijn): rondje Austerlitz (45 km) 
en rondje Lage Vuursche (60 km). 
Dit plan hebben wij dan ook uitgevoerd en van het een kwam het ander. Bijna iedere week 
gingen wij samen fietsen. Ik ontdekte dat er op de site van WTC een rondje van de week 
werd gedeeld. Dit heb ik op mijn MIO gezet. Zie daar: wij hadden weer meer variatie in 
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tochten. Onder andere zat daar een rondje Meerkerk en een rondje Schoonhoven bij. In juni 
kwamen wij bij toeval Annemiek van de Rijt en Engelien van Schaijk tegen die ook een 
rondje waren rijden. Wij spraken af om als het weer mocht samen te gaan. Al snel konden 
wij ook weer in clubverband fietsen. Na het zomerseizoen hebben wij besloten ook in de 
winter samen te gaan rijden. Wij hebben een app-groep aangemaakt en afgesproken dat 
wij in principe 2 x per week zouden gaan fietsen: op woensdag- en op vrijdagmiddag. Als er 
iemand niet kan gaan de anderen wel. Tenzij het slecht weer is natuurlijk. En, bij fietsen 
hoort natuurlijk ook een nazit. In de horeca was niet mogelijk. Dan maar bij iemand thuis. 

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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Iedere week spraken wij af bij wie wij gingen verzamelen en waar tevens de nazit was. Wij 
hebben de hele winter doorgefietst. Als het erg hard waaide en koud was gingen wij op 
de tourfiets. Als het echt bar en boos was gingen wij wandelen. Wij werden in de loop van 
de tijd steeds meer profs. Ieder heeft zijn specialisatie: Marijke beheert de rit op Strava, 
Engelien is doortastend bij technische problemen. Annemiek heeft voor elk probleem een 
oplossing en komt met creatieve ideeën. Rina weet welk rondje het meest gunstig op de 
wind ligt en kent de routes uit haar hoofd (de anderen inmiddels ook). Ook beleefden wij 
de nodige avonturen. Hier enkele voorvallen. Eind oktober gingen wij een rondje richting 
Wijk Bij Duurstede. Het zou een kort lusje worden, want er was regen voorspeld. Het ging 
goed, dus wij steeds verder van huis. Maar helaas: de bui kwam toch. Als verzopen katten 
kwamen wij aan bij het huis van Marijke. Zo is de naam de Dappere Dames ontstaan. 

Een andere keer hadden wij een mooie molen gezien. Wij wilden graag op de foto. Wij 
vroegen het aan een man die bij zijn fiets stond. Nu, het werd een complete fotoshoot. Wij 
moesten een stukje verder fietsen, want anders kreeg hij de molen er niet goed op. Nee, 
bijdraaien, want anders komen jullie niet goed in beeld. 10 minuten later konden wij verder, 
maar wel met een mooie foto.

Tijdens een rondje Schoonhoven moesten wij afstappen wegens wegwerkzaamheden. Even 
later zegt Marijke: wij moeten even stoppen. Er zit iets onder mijn schoenen en ik kom 
niet meer in de pedalen. Bij nadere inspectie bleek het hondenpoep te zijn. Marijke hield 
zich aan een hek vast en Annemiek begon de troep er met een stokje uit te peuteren. Dit 
leverde hilarische momenten en slappe lach op. Was het hondenpoep verwijderen of een 
paard beslaan? 
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Even later krijgt Annemiek een lekke band. Wat nu? Wij hebben geen van allen ooit een 
band vervangen. Laat staan een achterband. Op google maps gekeken: de dichtst bij zijnde 
fietsenmaker is op 5 km. afstand. Lopen vinden wij geen optie. Dan maar lief lachen als er 
een man op een racefiets voorbijkomt. (En dat is niet vaak langs de Cabauwse Kade).
Ja, daar komt er een. De man zegt nog: hebben jullie hulp nodig? Dat had hij beter niet 
kunnen zeggen. Hij was ook niet heel handig, maar vast beter dan wij. Uiteindelijk had hij 
de band eruit. De nieuwe band moest een beetje worden voor gepompt. Op het moment dat 
hij het ventiel in de band had, was het ventiel scheef. Volgende band…. weer scheef. Dan 
moet hij er zo maar in. En dan maar hopen dat wij er nog lucht in krijgen. Alle fietspompen 
geprobeerd. De mijne was van de Action. Dat zei ik ook. De man wilde er niet meer mee 
pompen, dat kon niks zijn. Daar kwam het natuurlijk van dat het ventiel scheef stond….
De arme man, hij zal wel spijt hebben gehad dat hij gestopt is. Wij hebben hem als dank 
een ijsje aangeboden bij de pont van Schoonhoven, mocht hij daar toevallig gelijk met ons 
zijn. Hij lachte vriendelijk en stoof er op zijn racefiets vandoor. Zeker bang dat het niet goed 
zou gaan met de band. Dan kon hij nog een keer….. Annemiek kon nu voorzichtig verder 
fietsen tot Lopik. Daar hebben wij de band verder opgepompt en zijn zonder problemen 
verder gegaan.

De week erna deden wij het rondje Austerlitz. Wij waren net in het bos toen Marijke riep: 
ja hoor, nu heb ik een lekke band. Deze keer moeten wij het zelf oplossen. Goed naden-
ken, hoe ging het nog maar vorige week: derailleur los, wiel eruit, bandenlichters zoeken, 
binnenband eruit, nieuwe binnenband een klein beetje oppompen. Maar nu moet de band er 
weer in. Vanwege onvoldoende kracht toch maar de bandenlichters ertussen. En dan maar 
hopen dat de nieuwe band niet lek geprikt wordt….
Op dat moment komt er een man langs gefietst. Hulp nodig dames? Wel graag natuurlijk 
voor het laatste stukje van de buitenband om de velg.

Rina
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Kuitenbijters in de Ardennen
 
Met in het achterhoofd de Trois Ballons rit die we op eigen gelegenheid gaan rijden begin 
juli, gingen Janneke en ik samen met twee sterke heren naar de Ardennen. De “generale 
repetitie” vond op zaterdag 12 juni plaats en ik had een rondje uitgetekend die heel globaal 
bekeken de Muur van Huy met de Stockeu verbindt. Eigenlijk van west naar oost en weer 
terug. 182 km en dik 3.000 hm moesten het worden.
 
Op een tijdstip vroeg in de ochtend waarop de gemiddelde mens zich nog eens omdraait, 
reden we via Gorinchem (carpoolen) naar het land waar Het Goede Doel nog steeds aan 
twijfelt: BELGIE! Net onder Luik ligt het plaatsje Engis waar we een mooie parkeerplek von-
den voor de auto, naast het water en tegenover een friet en Döner tent. Het diner ook gelijk 
voor mekaar.
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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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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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Deze regio in België is standaard al behoorlijk grauw 
en grijs maar het grijze weer maakte dat het er nog 
mistroostiger uit zag. Maar met een best humeur 
vertrokken we voor onze rit. De Muur van Huy kende 
ik nog niet dus ik liet me verrassen. In het begin dacht 
ik nog: “Nou, dat had eigenlijk best met m’n kleine 
cassette gekund…” maar na een bochtje naar links 
was ik mijn partner Paul dankbaar dat ie toch nog 
even snel mijn klimcassette had gemonteerd. Wat een 
steil kreng! Ik zag in het Garmin scherm 23% voorbij 
komen.
Via diverse côtes kwamen we in de file in Aywaille. 
Het was inmiddels tijd voor koffie en door stom toeval 
kwamen we bij een bakkerijtje terecht waar de koffie 
gratis (dat vinden we leuk!) was en waar de vitrine vol 
lag met allemaal heerlijk uitziende zoete lekkernijen. 
We hadden onze zinnen al gezet op een roombroodje 
en jeminee, wat smaakte dat goed. Met het poeder-
suiker op onze neus en de roomresten op onze kin, 
bestegen we onze rossen om de rit te vervolgen.
Eigenlijk werd de route in dit gedeelte van de Ardennen pas echt heel mooi. Het eerste 
kwart was echt een beetje saai maar de mooie, groene natuur waar we verderop doorheen 
reden maakte dat dubbel en dwars goed. De lange beklimming van de Wanne langs de 
skipiste was er één om te onthouden: 5,1 km met net geen 5% gemiddelde stijging. 
Heerlijk! We daalden de steile kant af en reden zo Stavelot in waar we rechtsaf sloegen naar 
het monument van d’n Eddy Merckx! Degenen die bekend zijn in de Ardennen weten dat je 
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daar niet zonder slag of stoot bent. Er moet geklommen worden! De Stockeu is net geen 
kilometer lang met 12,6% gemiddeld en pieken tot boven 20%. Als je denkt dat je boven 
bent… moet je nog een stukkie. Amai, pijn… maar pijn is fijn, zeker op de fiets.

In Stavelot vonden we een leuk terras dat vol fietsers zat en we voelden ons daar natuur-
lijk wel thuis. We hadden het koud (hele ochtend en begin van de middag miezer en niet 
al te hoge temperaturen) en gelukkig kwam het zonnetje af en toe door om onze getergde 
beenspieren te verwarmen. We wachten vol smart op onze lunch maar de kip moest het ei 
nog leggen. Toen dat na anderhalf uur eindelijk gelukt was, vielen we aan op onze omelet 
en Croque Madames.
 
Direct na onze zeer lange schaft reden we Stavelot uit de Haute Levée op met (nog steeds) 
koude benen. Dat hakte erin zeg! Persoonlijk heb ik niet zoveel met pauzes want ik rijd 
daarna echt baggerslecht. Met lange pauzes heb ik hélemaal niks… maar goed, we moesten 
dóór. Na de prachtige Rosier en de even zo prachtige Maquisard, kwamen we aan de andere 
kant Aywaille weer in en via Remouchamps kropen we de gevreesde Redoute omhoog. 
Sommige beklimmingen zijn in herinnering veel zwaarder maar deze was in mijn herinne-
ring minder zwaar. Misschien toch doordat er al wat kilometers en hoogtemeters op zaten 
maar ja, dat was met L-B-L ook destijds. Ik groette Maria die langs de weg stond in de hoop 
dat ze me naar de top zou helpen. En dat deed de beste meid ook.
 
In de Ardennen is het zo dat elke keer als je denkt 
dat dit het laatste steile stuk was, er nog weer een steil stuk volgt. Dat was ook nu zo 
maar… uiteindelijk doken we met z’n allen de laatste FANTASTISCHE afdaling in. Op Strava 
heet dit ook “Les 36 tournants descent”. Dit noemden we niet de kers op de taart maar het 
ei op de tosti! Heerlijk bochtenwerk naar beneden!
 
Een mooie dag die grijs en grauw begon maar blauw en stralend eindigde. Oh, en natuurlijk 
met Belgische friet en döner met héél veel knoflooksaus. We zijn wel klaar voor die ballon-
netjes in de Vogezen.
Christy
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Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Ton Mulder
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

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

Ledenmutaties (tot 4 juli 2021)

Verjaardagen

Nieuw 
• Maaike van Engelenburg- van der Plaat 

(recreant)
• Irene Boomsma (recreant)
• Martien van Zijl (toerlid)
• Ruud van de Steeg (toerlid)
• Roan Spermon (toerlid)
• Marrie Steendam (recreant)
• Jan Kappet (toerlid)
• Edwin van Zetten (toerlid)
• Maarten Boomsma (toerlid)

Opgezegd
• Bram de Vries (toerlid)
• John Schreurs (toerlid)
• Willem Heuseveldt (toerlid)
• Corrie Vernooij (recreant)
• Ton van Maarschalkerweerd (toerlid)
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
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