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Van de voorzitter
Het nieuwe wegseizoen voelt voor mij niet als “terug naar normaal”, maar veel meer als
een nieuw begin. Volgens het woordenboek is normaal “Datgene wat door de meeste
mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen”. Maar de herinnering hoe
we vóór 2020 fietsten, is al behoorlijk vervaagd. En er is in de afgelopen jaren op zoveel
verschillende manieren gefietst, dat moeilijk te zeggen valt wat nog normaal is. Het nieuwe
normaal zullen we dus samen uit moeten vinden en bepalen. Binnen de WTC vormt de Algemene Ledenvergadering daarvoor een mooi ijkpunt.
Op 2 maart jl. heb ik de visie van het bestuur geschetst hoe we invulling willen geven aan
het komende wielerjaar. Dat begint met scherp hebben wat lid zijn van de WTC de moeite
waard maakt: Veilig fietsen in groepsverband, nieuwe routes leren kennen en ruimte voor
sociale contacten en gezelligheid. Ook bij een nieuwe start zullen we die belofte waar
moeten maken. Aandacht voor snelheid en veiligheid staat daarbij centraal. Dat doen we
natuurlijk samen. Maar gelukkig zijn er ook leden die zich hier als toerleider voor willen
inzetten of die dit overwegen. Om hen te ondersteunen, organiseren we samen met de
NTFU de cursus wegkapitein.
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Het wordt namelijk steeds drukker op de weg. In de afgelopen periode hebben veel mensen
de racefiets ontdekt. Dit biedt kansen voor de WTC om nieuwe leden aan te trekken! Reden
om op zoek te gaan naar een extra bestuurslid Ledenwerving en -binding. En om in juni
samen met de sponsoren een open dag te organiseren met de nodige publiciteit, korte fietstochten, een fotomoment voor de groepsfoto in nieuwe clubkleding en een barbecue.
Tijdens de ALV hebben we veel steun voor deze plannen ervaren. En inmiddels zijn we volop
bezig met de uitvoering. Er wordt in kleinere groepen gefietst, praatjes vooraf gehouden en
goed omgekeken naar elkaar en naar nieuwe fietsers die zich bij ons aansluiten. Als dat het
nieuwe normaal is, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Veel fietsplezier allemaal!
Eric van Vliet

Van de toercommissie
Met een zeer geslaagde openingsrit op zondag 20 maart zijn we het seizoen goed begonnen. De opkomst met meer dan 80 leden was prima. Omdat we hebben afgesproken dat de
groepsgrootte onder de 12 moet blijven, zijn we in 10 groepen gestart (4xC, 3xB, 2xB+ en
1xA).
Op woensdag 16 maart zijn de toerleiders voor de jaarlijkse toerleidersavond bij elkaar
gekomen. Gelukkig kon dat weer in het clubhuis. We hebben daar besproken hoe we met
elkaar het fietsseizoen zo veilig en prettig mogelijk kunnen laten verlopen.
Uit de enquête onder toerleden en de cursus Wegkapitein zijn wat nieuwe afspraken gekomen:
• De maximale groepsgrootte is 11 en bij 12 moet er beslist gesplitst worden.
• De C-groep vertrekt op zondag om 9.00 uur; een half uur later dan de andere groepen.
• Opnieuw aandacht voor de korte briefing door de toerleider voorafgaande aan de rit.
• Het nieuwe commando RITSEN om inhalend of tegemoetkomend verkeer veilig te laten
passeren
Op de website TOERLEDEN | TOERLEIDERS | AFSPRAKEN TOERLEIDERS zijn alle afspraken na te lezen. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij zich conform deze afspraken
gedraagt.
De toercommissie is blij dat de wervingsmail voor nieuwe toerleiders en de cursus Wegkapitein hebben geleid tot een mooi aantal nieuwe toerleiders. Momenteel hebben we 11 B+-,
12 B- en 17 C-toerleiders, met als resultaat een goed gevulde toeragenda.
Omdat de C-groep sterk groeit hebben we tussen Pasen en de zomervakantie 2 toerleiders
per keer kunnen inroosteren.
Tijdens de laatste ALV op 2 maart hebben we ook het activiteitenplan 2022 voor toerleden
gepresenteerd:
Wekelijks:
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•

Zondagritten vanaf 27 maart(zomertijd). A, B+ en B starten om 08.30 uur.

!!! LET OP!!! De C-groep(en) op zondag starten m.i.v. 2022 om 09.00 uur.
Eventueel verlengde zondagritten in overleg op 1 mei, 6 juni en 3 juli.
•
•
•

Trainingsritten op dinsdag- en donderdagavond vanaf 29 maart. Start om 19.00 uur
Koffieritten B en C op woensdag starten om 09.30 uur. Afspraken via forum.
Zaterdagritten C starten om 09.30 uur. Afspraken via forum.

Overig:
• Openingsrit op zondag 20 maart om 0900 uur.
• Start zomertrainingen: vanaf dinsdag 29 maart om 1900 uur.
• Jan Mocking Gouwe Ouwe tocht op zondag 10 april.
• Koningsdag gravelrit in Zuid-Limburg op woensdag 27 april (olv Geurt).
• Retrorit Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei.
• Eifelweekend naar Vulkanhotel in Steffeln bij Gerolstein; 10-12 juni (olv Frank, Herman
en Jeroen).
• Standplaats Auvergne in de week 7-14 augustus (olv Wiet, Hanneke en Ton). Vervroegd
vanwege de start van de Vuelta in Utrecht.
• Onder voorbehoud: Teutoweekend op 9-11 september (olv Teutoteam). Naar bestemming en hotel wordt nog gezocht.
• Laatste trainingsrit op donderdag 22 september.
• Barbecuerit (sluiting zomerseizoen) op zondag 25 september.
Na de eerste twee prima zondagen van het zomerseizoen hebben we wel de unieke situatie
gehad dat we de toerleiders een halve week hebben vrijgesteld van dienst, vanwege de
intredende “bonuswinter”.
Wij wensen iedereen een fijn en sportief voorjaar met veel mooie clubritten!
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes
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Lenterit
Ruim 70 wielervrienden meldden zich voor de aftrap van het lente-seizoen.

Voorzitter Eric van Vliet benadrukte in zijn openingstoespraak het veilig fietsen in kleine
groepen onder leiding van de toerleider/wegkapitein en wenste ieder een fantastisch seizoen.
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Het clubhuis maar ook de traditionele koffiestop bij het Leersumseveld kleurde volop WTCblauw.
De jongste deelnemer was Ralph Groenewold (15), de oudste onze eigen Chris Jansen (84).
Er stond een straffe bries uit het oosten, maar terug over de dijk met de wind in de rug was
het dan ook ‘poepen zonder dauwen’.
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Ook de nazit werd druk bezocht.

Dat smaakt naar meer!
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Fietskleding voor Addis cycling
Beste vrienden van WTC Houten,
In januari ben ik thuisgekomen in Addis met twee koffers vol fietskleren en spullen die jullie
aan mij gegeven hebben voor mijn Ethiopische fietsclub. De dank van de fietsers in Ethiopië
is enorm. Bijna alle kleding is nu weggegeven en op zondag ziet iedereen er nu puik uit.
Grote dank aan Taroen, Henk, Piet, Menno, Tjeerd en Thea voor het weggegeven van hun
nog zeer goed bruikbare kleding. Verder wil de fietsclub in Addis met name het WTC bestuur
danken voor hun zeer genereuze gift voor het weggeven van de splinternieuwe restvoorraad.
Jullie hebben allemaal een uitnodiging om met de club mee te komen fietsen, mochten jullie
eens in Afrika zijn.
Voor de verdeling van de kleren heb ik contact opgenomen met de leider van de fietsclub
Binyam. Met hem ik de wijze van verdeling van de kleren besproken. Allereerste eis: de
kleding is voor eigen gebruik en mag niet doorverkocht worden. Verder krijgen de armere
leden van de fietsclub voorrang bij het verdelen van de kleren.
Het was maar goed dat Binyam bereid was om als tussenpersoon te fungeren, want zodra
bekend was dat ik een heel stel goede kleren bij me had stond mijn telefoon roodgloeiend.
“Ik hoor dat je kleren hebt, ik heb ze hard nodig, wanneer kan ik ze halen?” “Waarom moet
Biny uitdelen, kan ik ze niet zelf even ophalen?” “waarom bewaar je het eerst voor hem en
niet voor mij?”. Kortom alle vragen waar een ontwikkelingswerker in het veld altijd mee te
maken krijgt.
Gelukkig is dankzij de strenge hand van Binyam de
verdeling goed gegaan, de armeren hebben de kleren
gekregen en zijn hier zichtbaar gelukkig mee. Ook
sommige meer welgestelden -lees groter en dikkerzijn aan hun trekken gekomen; niet veel Ethiopiërs
hebben maat 4XL. Maar bedenk wel, ook de meer
welgestelden kunnen niet lokaal aan fietskleren
komen.
Er zijn nog een paar shirts over, deze zijn neergelegd
in de fietsreparatiewinkel van Anselmu. Anselmu
heeft ook de materialen gekregen die jullie hebben
meegegeven en hiermee repareert hij de fietsen van
de leden van de club. Anselmu, een zeer vrome man
(zoals zovelen in Ethiopië) geeft de laatste fietsshirts
weg aan de arme straatjeugd die daarmee zeer
gelukkig is.
Ik wil jullie namens mijn fietsclub hier in Addis nogmaals heel hartelijk danken voor de zeer gulle giften
en mail me gerust als jullie nog wat meer willen
weten.
Met sportieve fietsgroet
Thijs Woudstra
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Recreantenverslagen 2021/2022
Kerst thee of koffie met de recreanten
Vrijdag 17 december hadden we een kerst thee of koffie gepland. Gerry, Lidy en Marijke
hebben de tafel in het clubhuis in kerstsfeer gebracht. Het zag er heel gezellig uit, met lichtjes en wat kerstballen. We konden goed rekening houden met 1,5 meter afstand, dit omdat
er steeds maar een klein groepje aanwezig was.
In groepjes van 4 of 5 mensen werd iedereen, die zich hiervoor had opgegeven, uitgenodigd
op een vaste tijd. Gelukkig dat dit op de valreep nog kon. Een dag later ging alles weer in
een volledige Lock Down.
Vanaf half 2 kwam het eerste groepje binnen. Iedereen kreeg een half uur de tijd om gezellig met elkaar te kletsen en wat te drinken. Iedereen was blij dat dit weer even kon. Wat
hebben we er behoefte aan om weer eens met elkaar te zijn.
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Na afloop kon iedereen met een fijn gevoel en met een kaarsje met een Nieuwjaarswens
weer naar huis. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer veel, vooral samen, mogen fietsen. (Marijke)
Fietsen in de winter
In deze saaie coronatijd is het heerlijk dat we toch lekker kunnen fietsen. Dat is te merken
aan het grote animo. Er startte een groepje om 11 uur voor een lekkere lunch ergens
onderweg en een groepje om 1 uur. Na afloop troffen we elkaar in het clubhuis. Maar toen
gooide corona alweer roet in het eten. Buiten sporten met 2, restaurants dicht, dat is even
behelpen. Geen nood, we passen ons weer aan. We vertrekken allemaal om 1 uur vanaf het
clubhuis buiten. We splitsen ons in meerdere groepjes, wat prima lukt. Fijn dat er altijd
fietsers zijn die ad hoc een route bedenken. Hierbij dank voor iedereen die spontaan een
route heeft voor gefietst. Helaas mogen we het clubhuis niet in, dus geen drankje in het
clubhuis, jammer maar het is niet anders.
Half januari zijn de regels gelukkig weer veranderd, restaurants mogen weer open dus
lunchen onderweg behoort weer tot de mogelijkheden. Daar maken we natuurlijk direct
weer gebruik van. Er start weer een groepje, om 11 uur die graag wil lunchen. Oef, dat zijn
er wel 10. We splitsen de groep en houden goed afstand. We kunnen terecht in Doorn bij
restaurant de Kluis.(Zie verslag hieronder) Hier konden we buiten lunchen met genoeg
onderlinge afstand. En natuurlijk was er ook een groep om 1 uur. En na afloop weer even
een drankje in het clubhuis. Dat hebben we wel gemist.
We hebben weer prachtige routes gefietst, naar o.a. IJsselstein, Doorn, Austerlitz, Bilthoven
en Vianen. Hopelijk mogen we in Maart weer meer. (Marijke)
Vrijdag 28-1-22 Eindelijk zijn de restaurants weer open, dus gaan we om 11 uur weg,
zodat we een lunch kunnen gebruiken. Als we bij het hek voor het clubhuis komen, blijkt
dat 10 mensen dit bedacht hebben! Het is ook uitzonderlijk zacht: 8 graden. We vertrekken
naar Werkhoven en rijden door naar Doorn, waar we de lunch gaan gebruiken. Naast de
Notabelen is een terras met heaters, dit is de Kluis. Hier gaan we zitten en al snel zitten we
aan de koffie/thee. Daarna de lunch zelf, we smullen dat dit weer kan. De zon komt steeds
meer door, heerlijk!
We gaan via Driebergen en Odijk terug naar het clubhuis waar Lidy ons al opwacht. Hier
genieten we nog een uurtje van elkaar, de thee en de wijn. Dan zijn we weer bijgepraat en
hopen op nog vele fietstochten in dit nieuwe jaar.(Willeke)
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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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Vanaf 1 maart gingen de reguliere tochten op de vrijdag weer van start. Nog niet altijd
even lekker weer, maar een aantal diehards trapte trouw de pedalen rond en trotseerden
het gure windje.
Op 11 maart had de 50km groep een mooie rit. Wat hebben we genoten van deze dag
het was een superdag ! Heel de dag zon we waren met 12 personen ! We fietsten via de
Nedereindse plas naar IJsselstein. Bij het Vosje konden we gezellig binnen wat drinken en
voor degene die hun brood waren vergeten konden we een heerlijk broodje kopen om mee
te nemen. Terug naar het clubhuis met onderweg in Vreeswijk bij Het Raadhuis nog een
drankje. Na afloop gezellig weer wat gedronken op het clubhuis . Ik ben nog steeds blij dat
ik in Houten ben gaan wonen. We hadden allemaal ons broodje bij ons en hebben dat lekker
opgegeten. Soms gaan we ergens lunchen of we nemen het broodje mee.
Alle fietstochten die ik heb meegemaakt waren super mooi! Er wordt ook heel veel gedaan
van de club uit! Elke fietsroute is genieten! Ook is er in de winter bingo.
Ze organiseren ook een midweek weg !
Ik woon nu 4 jaar in Houten en kom oorspronkelijk uit Den Haag. Ik heb er nog geen
minuut spijt van gehad. De fietsrouten die ik in al die tijd heb mee heb meegedaan waren
allemaal super fijn en erg mooi! Op naar de volgende ! (Marianne)
Vrijdag 18 maart scheen er een aantrekkelijk zonnetje en dat kon je meteen zien aan het
aantal clubleden bij het clubhuis voor de diverse afstanden.
De 30 km-groep werd in 2-en gesplitst. Eentje ervan ging met 10 personen via Werkhoven,
Beverweerd, waar een korte pauze gehouden werd, richting Cothen. In Cothen wilde we
koffie drinken bij ’t Molentje. We werden hartelijk ontvangen alleen het koffiezetapparaat
had niet op onze komst gerekend, en wenste gereinigd te worden. Enfin, wij een half uurtje
van de zon genoten, hetgeen geen straf was. Op terugweg genoten van de mooie omgeving
waar we de eendenkooien al weer klaar zagen staan voor het broedseizoen. Kortom heerlijke en mooie tocht (Johan/Hanny).

Fietstocht van 18 maart
Met een groep van 11 recreanten fietsen we in 2 groepjes richting Wijk bij Duurstede.
Het weer is heerlijk en overal begint het aan de bomen al een beetje groen te worden. De
bedoeling was om via kasteel Sandenburg te gaan, maar ergens hebben we een knooppunt
gemist. Geen nood. We komen aan in Wijk en strijken neer op het terras van de Veldpoort.
Nog wel een beetje fris, maar buiten zitten is toch wel weer lekker.
Gelukkig weet Bram de weg naar Kasteel Sandenburg bij de Langbroekerdijk en via een iets
andere, prachtige route, komen we uit in Doorn. Daar kunnen we bij de Notabelen al in het
zonnetje zitten. Een prima plek.
Binnendoor via het bos, gaan we richting het Grote Bos. Een heerlijk afwisselend stukje en
zo fietsen we door via Rhijnauwen en het Wulfse boos weer naar het clubhuis. We hebben
ongemerkt toch een mooie afstand van 56 km gefietst. Wat fijn dat alles weer kan.(Marijke)
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25 maart, Beste fietsmaatjes,
Het weer nodigde uit om eens lekker te gaan fietsen. Om kwart voor één werd er verzameld
bij het clubgebouw. De groepen splitsten zich op en maakten zich klaar voor vertrek.
Ik sloot mij dit keer aan bij Jos, Vincent, Anneke, Gerry en Kitty. Wij besloten een rit langs
de Lek te maken en vertrokken richting Schalkwijk. Na enkele kilometers fietsend op de
Kaaidijk had ik het gevoel dat mijn voorwiel losraakte, ik riep “Allemaal even stoppen alstublieft” en wat bleek, ik had een lekke voorband.
Wat nu? Aangezien ik zelf niet zo handig ben had ik dus hulp nodig. Gelukkig waren er
helden in mijn groepje. Jos, Vincent en Anneke, die het banden plakken beheersten. Anneke
was goed voorbereid op pad gegaan en had haar plakspullen bij zich. Zo konden de helden
beginnen met de zoektocht naar het lek, wat met een klein beetje speeksel snel gevonden
werd en gedicht. Aangezien het pompen met een klein handpompje veel kracht kostte hebben wij bij de dichtstbijzijnde woning om een grote fietspomp gevraagd. Deze mochten wij
van mevrouw Anita lenen, waarvoor onze dank.
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Iets te vieren?
Neem contact met ons op of kijk op:

www.DeEngel.nl
0 3 0 6 37 1 55 4
i nfo @ d e e n g e l . n l
B u rg . Wa l l e r we g 2
3 9 9 1 D M Ho u te n
Wielertoerclub Houten ’80
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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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Zo konden wij onze tocht verder vervolgen richting Hajé voor een lekker kopje koffie. Er
werd besloten de rit iets in te korten door nu richting Tull en Waal, Schalkwijk en zo naar
Houten te fietsen. Waar mijn fietsmaatjes gingen genieten van een heerlijk bordje boerenkool.
Ik wil jullie (fietsmaatjes) bedanken voor de hulp en vooral de gezelligheid. Kortom het was
een super middag. (Mieny Bolland)
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Van Dort Wijnspecialist
Bestel jouw wijn online!

www.VanDort-Wijnspecialist.nl
Whatsapp: 0624224338
M.vandort@vandort-wijnspecialist.nl
VA N D O R T W I J N S P E C I A L I S T
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Houten
www.vandort-wijnspecialist.nl
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Hier
De redactie wil er niet te veel over zeiken maar….
HIER had jouw bericht of verhaal voor ons clubblad kunnen staan….

De redactie roept de leden op om actief kopij aan te leveren, dan is het volgende
nummer wat dikker….
Vriendelijk groetend
Redactie Clubblad WTC Houten ‘80
Hans en Jan
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FysioWorkshop,
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging

085-201503[alg_A5adv_staand]def.indd 1
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29-04-15 16:20

Verjaardagen

Ledenmutaties (tot 22 maart 2022)
Nieuw
• Marian Annokkee-Waij
(recreant)
• Carel van Leeuwen
(toerlid)
• Kitty l’Abee (toerlid)
• Gert Bloemberg (toerlid)
Opgezegd
• Ruud Coenen (toerlid)

Ereleden
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Ton Mulders
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen
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•
•
•
•
•
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Leden van verdienste
Piet de Boer
Ton Diks
Onno Flemming
Herman van Rooijen
Harry van Wijk
Thea Nieuwenhuizen
30

•
•
•

Geurt Breukink
Elly Kemper
Riet van Bijlevelt
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
030 246 79 32 – info@drukkerijaandevecht.nl
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www.drukkerijaandevecht.nl

