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Van de voorzitter
 
Na vele stukjes over de hoogtepunten en 
belevenissen van de toerfietsers binnen onze 
wielerclub, wil ik deze keer de schijnwerper 
richten op de recreanten. Ten opzichte van 
andere wielerclubs zijn we met onze actieve 
recreantenafdeling redelijk uniek. Alle reden 
dus om eens uit te lichten hoe bijzonder en 
waardevol het is dat we zo’n grote en enthou-
siaste club recreatieve fietsers in ons midden 
hebben. Die meerwaarde manifesteert zich op 
verschillende niveaus.

De overheid stimuleert met het programma 
Doortrappen dat ouderen zo lang mogelijk 
veilig blijven fietsen. Mede hierdoor blijven 
ouderen langer gezond, sociaal en zelfred-
zaam. Met ruim zeventig recreanten die er 
wekelijks op uit trekken in verschillende 
groepen en na afloop genieten van gezellig 
samenzijn, wordt het overheidsbeleid door 
onze club in Houten al meer dan waarge-
maakt!

Binnen de club leveren de recreanten een belangrijke bijdrage aan de sfeer en het clubge-
voel. Ze versieren het clubhuis met Kerst, bakken appeltaarten voor deelnemers aan  de 
NTFU Kromme Rijn toertocht of produceren grote hoeveelheden salades en heerlijke hapjes 
voor de sluitingsbarbecue: de hele vereniging geniet mee van wat de recreanten met veel 
liefde en toewijding maken en organiseren. Vaak achter de schermen en daarom juist op 
deze plek veel waardering en een groot compliment!

Persoonlijk kan ik erg genieten van het aanstekelijke enthousiasme en de gezelligheid van 
de vrijdagmiddagbijeenkomsten in het clubgebouw. Op 11 november jl. mochten secreta-
ris Maaike Springorum en ik aanwezig zijn bij de bingomiddag. De gezellige sfeer van zo’n 
bijeenkomst heeft mede aan de wieg gestaan van het idee om maandelijks een wielercafé 
te organiseren. Met ruim veertig toerleden viel de eerste editie op 10 november jl. duidelijk 
in de smaak. Benieuwd naar de opkomst op 8 december! Helaas geen prijs voor Maaike en 
mij, maar uiteindelijk winnen we allemaal, want gezelligheid en enthousiasme binnen de 
club zijn zowel voor recreanten als toerleden van onschatbare waarde. BINGO!
Eric van Vliet
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Van de toercommissie

Het zomerfietsseizoen ligt al even achter ons. 
In september hebben meer dan 25 leden 
genoten van een mooie Teutotocht naar 
Kleve. De routes waren prachtig en de natte 
sokken kregen geen grip op de prima sfeer. 
Het was als vanouds gezellig.
Met de Barbecuerit kwam er dan echt een 
einde aan een geweldig zomerseizoen. Onder 
een lekker najaarszonnetje hebben meer dan 
125 toerleden en recreanten genoten van 
een lekker stukje fietsen met aansluitend een 
heerlijke barbecue en kon dan uiteindelijk de 
traditionele groepsfoto in de “nieuwe” outfit 
gemaakt worden.

Het winterfietsen is goed op gang gekomen. Ook deze winter vertrekken alle groepen op 
zondag om half tien. De opkomst bij de B-gravelbikers is groot, maar bij de wegfietsers en 
C-gravelbikers is de opkomst ook goed.
Doordeweeks is er de koffierit op woensdagmorgen. Bij enigszins redelijk weer is er iedere 
week wel een B- en C-weggroep en een B- en C-gravelgroep.
Ook zijn er een aantal leden binnen actief op de spinningfiets bij Piazza Sports of Body Busi-
ness. Vooral de prestatie verhogende spinninglessen op dinsdagavond van Roy Jaspers bij 
Body Business zijn erg in trek. Ze duren 1,5 uur en zijn exclusief voor WTC-leden.

Als we dit stukje schrijven zijn er 12 gravelaars onderweg in de Lorraine. Een mooi initiatief 
van Geurt Breukink, die vorig jaar dit prachtige gravelgebied bij de club op de kaart heeft 
gezet.

Op 10 november was het eerste 
WTC Wielercafé. Damian Murphy van 
FysioWorkshop verzorgde het eerste 
uur een boeiende en leerzame pre-
sentatie en daarna werd er gezellig 
bijgepraat onder het genot van een 
drankje.
De kern van het verhaal van Damian 
is dat je veel klachten kunt voorko-
men door iedere dag 5 minuten wat 
eenvoudige oefeningen te doen. Als 
je dit wat lijkt kijk dan even op het 
forum naar WTC X-MAS CHALLENGE 
gestart door Maaike Springorum op 
11 november.
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In het vorige clubblad hebben we een oproep gedaan voor organisatoren van meerdaagse 
activiteiten. Dat heeft geresulteerd in een nieuw Teutoteam. Engelien, Maaike en Maria wil-
len de organisatie van de Teuto voor 2023 op zich nemen. We zijn blij met hun initiatief.
Verder is de toercommissie hard op zoek naar nieuwe organisatoren voor het clubweekend 
en de standplaats. Twee van de drie organisatoren van het clubweekend hebben aangege-
ven te stoppen. Als je hun plek wilt innemen meld je dan voor het eind van het jaar, zodat 
er nog tijd genoeg is om een geschikte accommodatie te zoeken.
Voor de organisatie van de standplaats geldt hetzelfde. Daarvoor heeft zich nog helemaal 
niemand gemeld. Als je daar ideeën of suggesties voor hebt en je wilt meehelpen met de 
organisatie laat het ons dan gauw weten.
Het zou toch zonde zijn als het clubweekend en de standplaats in 2023 niet doorgaan!

En we zeggen het nog maar eens dat vooral in het winterseizoen, als we zonder ingeplande 
toerleiders rijden, het nuttig is om via de website/forum goed te communiceren over je 
plannen op zondag en woensdag. Dat is goed voor de opkomst en voorkomt teleurstellin-
gen.

De toercommissie wenst jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkige en gezonde start van 
het nieuwe jaar!

Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

WTC Wielercafé
 
Na het eerste, drukbezochte wielercafé in november, waarin sponsor en clublid Damian 
Murphy van Fysio Workshop ons vertelde wat we kunnen doen tegen tintelende handen en 
voeten tijdens het fietsen, staat de 2e editie gepland voor donderdag 8 december.
 
Carola Groeneveld, Community Manager bij Komoot, zal een presentatie geven over het 
bouwen van routes. Hoe maak je een goede route, hoe pas je een bestaande route aan, hoe 
wijzig je eenvoudig een begin- of eindpunt, en wat zijn handige tips en trucs waarmee je 
snel je voordeel kunt doen? We zullen voor de 8e nog wat informatie op het forum plaatsen, 
dus houd de website in de gaten!
 
De volgende wielercafés staan gepland voor 12 januari en 9 februari. De presentaties begin-
nen om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. We sluiten af om 23.00 uur.

Standplaats wintertijd     
Wat is in de wintertijd gravelen op zondagochtend toch heerlijk. En niet alleen op zondag-
ochtend overigens. De winter goed doorkomen is belangrijk voor de fietser. De wielerbladen 
staan in deze periode altijd weer vol van de verschillende manieren om door de winter te 
komen.
Afgezien van het gravelen en fietsen op de weg kun je ook in de zaal van alles doen zoals 
kracht- en coretraining, yoga, spinning of rollentraining op de nieuwe Wahoo Kickr Rollr.
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De winter is (voor ons) belangrijk om goed het nieuwe seizoen in te gaan. Tijdens de winter 
leg je namelijk de basis voor zowel het aerobe als anarobe energiesysteem. Wielrennen is 
een bijzondere duursport waarbij je korte intensieve inspanningen moet kunnen leveren 
maar vooral moet beschikken over een goed uithoudingsvermogen. Dit resulteert in een 
aparte manier van trainen aangezien het trainen van het aerobe systeem (lange duurtrai-
ningen), niet ten koste mag gaan van het anarobe systeem en vice versa.

“Vroeger” gingen velen op zondagochtend naar de spinningles van Roy Jaspers die vanaf de 
zondagspinningpreekstoel al jaren de nut en noodzaak van het trainen van beide systemen 
bespreekt en in zijn lessen ook toepast. Ik ben een enorme fan van de trainingen van Roy 
omdat hij inhoudelijke kennis combineert met praktische en leuke trainingen met goede 
muziek. Nou moet je niet denken dat leuke trainingen gemakkelijke trainingen zouden zijn. 
Integendeel, na iedere training voel je je vaak helemaal uitgepierd, maar ook dat is zeker 
leuk. Onder meer door corona waren er geen lessen meer op zondag.
Een mooi initiatief van WTC Houten en Body Business heeft ervoor gezorgd dat deze winter 
de trainingen van Roy op dinsdagavond plaatsvinden en wel 1,5 uur lang. 

Het zijn trainingen die er op 
gericht zijn om super fit het 
wielerseizoen te beginnen en 
ik ben ervan overtuigd dat de 
deelnemers die iedere week 
aanwezig zijn dit ook zullen 
merken. In het plaatje zie je 
een voorbeeld van een training 
er uit kan zien. Links zie je de 
intensiteit en rechts de trai-
ning. Vaak wordt de training 
gecombineerd met beelden van 
bekende klimmen die we alle-
maal kennen.

Daarnaast biedt Body business de mogelijkheid van kracht- en core trainingen in de zaal, 
al dan niet onder begeleiding. De combinatie van de training van Roy met de kracht- en 
coretraining zal in maart 2023 wel te zien zijn lijkt me te meer daar iedereen ook nog een 
of meerdere keren per week gaat gravelen.

Over gravelen gesproken. Geurt is met 12 WTC-ers afgereisd naar de Lorraine om een paar 
dagen bij Gerrit en Lucie te vertoeven. Over de eerste editie heb ik geschreven in het club-
blad en voor deze editie kun je het verslag lezen in dit clubblad, dat is geschreven door een 
van de deelnemers van het weekend.

Op Strava kwamen weer de meest mooie foto’s voorbij en ik hoop daar ook snel weer een 
weekend te zijn. 
Want waar kun je op een paar uur rijden van Houten zo mooi gravelen. Hoewel, het kan 
natuurlijk altijd verder en hoger. 
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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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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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Op de app zag ik andere uitdagingen voor-
bij komen zoals de Tour d’Afrique, de Togo 
Jubgle Challenge of de Rat race Trans Ane-
dean adventure. De laatste is een rit door 
Zuid-Amerika waar je van de Stille Oceaan 
naar de Atlantische Oceaan fietst. 

Een oud WTC-lid fietst veel met Pascal 
Kolkhuis Tanke die met zijn organisatie 
Tropical Cyclist verre landen aandoet met 
zijn expedities naar Iran, Oman, Taiwan, 
Rwanda, Roemenie, Zimbabwe, Sri Lanka, 
Ladakh India, Cuba, Pakistan…

Chris Schmidt is dit jaar mee geweest naar de adembenemende toppen van Klein Tibet in 
de Indiase Himalayas. Drie bergpassen van 5.300 (+) meter, de Wari La, de Khardung en 
de Chang La. Beklimmingen en afdalingen om ‘U’ tegen te zeggen. Daarna vloog hij door 
naar Hawaii om daar de Mauna Keo te beklimmen. Van 0 naar 4.300 meter op 1 dag. Op de 
top heb je 42% minder zuurstof in de lucht dan aan het begin. Het is echt de zwaarste klim 
in de wereld. Kijk maar op  HYPERLINK “https://pjammcycling.com/climb/1.Mauna-Kea” 
https://pjammcycling.com/climb/1.Mauna-Kea, op Full Summary heb je de beschrijving van 
die klim.
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Laten we voorop stellen dat het allemaal prachtige uitdagingen zijn en prachtige reizen. 
Over Tropical Cyclist en Pascal heb ik trouwens al eerder geschreven in het clubblad.

Maar waarom zou je op een ander continent gaan fietsen als er hier in Europa nog zoveel 
moois te beleven valt. Ik bedoel, je kunt ook hier prachtige ritten maken zoals de Maratona 
of de Marmotte of La Sufrida in de buurt van Ronda in Andalusië, die we destijds met een 
aantal WTC-ers hebben gereden. En als dat niet genoeg is kun je mee doen aan de La Tour 
du Mont Blanc Challange met circa 8.000 hoogtemeters. Of kijk op de cyclo-kalender naar 
nog andere uitdagingen.

Het voordeel van het fietsen in Europa is dat je als fietser dan minder bijdraagt aan de CO2 
uitstoot die nu eenmaal gepaard met vliegen. Een vliegreis draagt ook 2 tot 4 keer zoveel 
bij aan het broeikaseffect dan dezelfde reis per auto.

Ik vind het daarom eigenlijk vanuit milieuoverwegingen en de uitdagingen die we in het 
kader van de energietransitie de komende jaren hebben niet goed te verantwoorden om 
zo ver te vliegen voor een fietsvakantie terwijl je, en daar begon ik mee, op een paar uur 
rijden van Houten in de buurt van Metz een prachtig gravelgebied hebt liggen. 

Laatst werd ik gevraagd of ik wilde sponsoren voor iemand die meedoet aan de Africa 
Classic Tanzania 2023. De bedoeling is om geld op te halen om voorlichting te kunnen 
geven aan de lokale bevolking om meisjesbesnijdenis en het voortbestaan van tienerzwan-
gerschappen en kindhuwelijken te voorkomen. Natuurlijk een prachtig doel, maar de 
deelnemer die deze MTB -tocht in Tanzania gaat doen betaalt eerst € 2.500,-  voor de 
vliegreis naar Tanzania en moet dan, onder begeleiding, daar een week fietsen om € 
5.000,-- op te halen voor de organisatie. Wie verzint zo iets…?

Dit soort reizen en doelen is aan mij niet zo besteed. Voor 2023 moeten er nog wel een 
paar doelen worden gekozen. Grote kans dat Lorraine daar als doel sowiesol bij zit.
En misschien ook wel de Gran 
Fundo La Pyreneënne of de Nove 
Colle of een cyclo à la Sufrida…. 

Eerst maar eens even kijken hoe 
we de winter doorkomen. Aan de 
trainingen van Roy zal het in ieder 
geval niet liggen.

Ik zeg: blijf fietsen, rij veilig en blijf 
gezond.

Joost van der Poel
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De renners van de WTC

samen lopend de winter door

Veters gestrikt, veiligheidshesje om en het 
sporthorloge wordt ingedrukt. Samen op pad 
voor een duurloop, intervallen, up-hill-sprints 
of temporun. Of een combinatie, net wat er die 
avond op het programma staat. Het zijn gestruc-
tureerde trainingen die we van de zomeravond-
ritten niet kennen, maar wekelijks komen we 
moe en voldaan terug bij het clubhuis. Tijd voor 
een evaluatie onder het genot van een glaasje 
gemeentepils.

Of je nu op zoek bent naar een manier om 
gewoon lekker in beweging te blijven of aan het 
toewerken bent naar een marathon, de trainin-
gen worden zo gepland dat iedereen mee kan, 
ongeacht het niveau of de snelheid waarmee normaal hardgelopen wordt. Inclusief een 
stukje theoretisch kader!

Het is nog best een uitdaging om een training te maken die voor iedereen geschikt is, maar 
door gebruik te maken van een van de vele loopparcours in Houten kan iedereen op z’n 
eigen niveau de interval oefeningen doen. Ook zijn er plannen voor af en toe een 12-minu-
ten-test om te meten of er vooruitgang in ieders niveau zit, of een mooie duurloop door het 
bos bij volle maan.

Wil je je aansluiten bij de loopgroep? We lopen iedere dinsdagavond. Je bent van harte 
uitgenodigd om je te melden in de speciale Whatsapp-groep. Hier plannen we de trainingen, 
spreken we af en geven we elkaar complimentjes. Toegang tot de Whatsapp-groep kun je 
krijgen door op de smartphone naar  bit.ly/WTCHoutenLoopgroep te gaan.

Menno

Gravel en Bagger
Zaterdagavond, we zitten nog wat na te tafelen, als ik iemand naast mij de opmerking 
hoor maken dat ik wel een kort stukje over ons verblijf in de Lorraine, l’Orchidee Sauvage 
in Ailly sur Meuse, kan schrijven. Ik was wat verrast en keek naar de andere tafelgenoten. 
Die vonden dat blijkbaar ook, want ik zag ze slechts wat glimlachen. We zaten hier vanaf 
donderdag en op zaterdagavond wist ik al niet meer waar we donderdag, vrijdag en die dag 
zoal hadden gereden. Ik was bang dat ik bij het schrijven onze belevenissen door elkaar 
ging halen. Ik kwam er niet onderuit, dus vooruit dan maar. En we hebben immers de foto’s 
nog. Wij (7 fietsers) zijn op donderdagmiddag gearriveerd. De overige 5 kwamen een dag 
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later, rond 12 uur. Snel inchecken en omkleden, want er stond die donderdagmiddag al een 
kort ritje van ongeveer 30 kilometer op de planning. Rond kwart voor drie zaten we al op de 
fiets. Bij het vertrek was het nog droog, maar al snel begon het te regenen. Als ik de foto’s 
van die dag terug kijk, zie ik alleen maar lachende gezichten. Iedereen had het ondanks 
de regen blijkbaar toch naar de zin. We fietsten over gravelstroken en karresporen. Al snel 
de eerste lekke band! Af en toe een steil klimmetje. We reden langs de loopgraven uit de 
1e wereldoorlog. Over een gravelstrook, waar kort geleden nog een dikke laag overheen 
was gelegd, was bijna niet te fietsen. Van Harry kreeg ik de tip in het vervolg de banden-
spanning wat te verlagen. Gelukkig was het maar een kort stukje en een stukje lopen is 
niet zo erg. Op vrijdagochtend nog steeds wat gemiezer. Opnieuw een kort ritje. De rit ging 
onderandere langs de maas en hierdoor niet al teveel hoogtemeters. We fietsten ook over 
gravelstroken tussen de weilanden, waar de blonde meisjes met de grote wimpers ons ver-
baasd aankeken. Alsof ze nog nooit fietsers hadden gezien. 

Op de terugweg reden we voornamelijk over een karrenspoor langs de maas. Omdat het 
wat harder ging regenen werd de route een paar kilometer ingekort. Bij terugkomst bleek 
dat de andere 5 inmiddels gearriveerd waren. Na de gezamelijke lunch stond ons die dag 
een tweede tocht te wachten. Ik ben niet meegegaan, want al twee keer nat geregend. 
Ik doe met Bert een wandeling en ik kon nog een uurtje op het terras in de zon een pilsje 
drinken. Het bleef dus droog. Alleen Freek kreeg een buitje (en een lekke band) bij zijn 
ingekorte versie van de rit. Over deze rit kan ik dus niets schrijven, want ik was er dus niet 
bij. Wel zie ik op de foto’s dat er gefietst werd over zonnige en lange gravelstroken. En 
blijkbaar was de fotograaf daarmee ook in zijn nopjes, want hij maakte zelfs een foto van 
de regenboog. 

Op zaterdag hadden we een “lange”rit van 85 kilometer. Thuis zouden we lachen om zo’n 
afstand, maar in Frankrijk gelden andere wetten. Maar eerst (om half tien) moest er nog 
een statiefoto worden gemaakt. Iedereen moest dus in clubkleding verschijnen. Na twee 
uur fietsen hadden we slechts 27 kilometer afgelegd. Dat verbaasde mij niks. Soms erg 
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steile beklimmingen en baggerstroken waar echt (3 valpartijen zonder erg op het zelfde 
moment!!) bijna niet te fietsen was. We moesten de route een paar keer aanpassen omdat 
er op wilde zwijnen werd gejaagd. Ook moest er soms een versnelling opnieuw worden 
afgesteld en geregeld moest er een lekke band vervangen worden. Die dag maar liefst 8 (!) 
lekke banden, waarvan drie op het zelfde moment. 
Het vervangen van die drie bandjes leverde daar diep in het bos wel een aantal prachtige 
foto’s op. We kwamen geloof ik een uur later dan afgesproken aan bij de plek waar Lucie en 
Gerrit met de auto stonden met een overheerlijke lunch. Daarna reden we rond het Lac de 
Madine (vlak, dus ging het rap). “Nog even een heveltje over en dan zijn we ruim voor vijf 
uur weer terug”, kreeg ik door. Nou, dat heuveltje viel zwaar tegen, 14 a 15%. Erg steil dus 

en bovendien veel losse keien en erosiegeulen. Ik kwam in zo’n geultje terecht, stond direct 
stil en kon verder gaan lopen. Veel te steil om weer op te stappen. Anderen hadden een 
veel te zwaar verzet op de fiets en konden op deze helling de trappers niet rond krijgen. 
Het was die dag prachtig weer en we fietsten door een prachtig landschap met weilanden en 
bossen. Rond half vijf weer terug in ons verblijf. Zondag alweer ons laatste ritje. “Doe maar 
direct een klein verzetje, want het gaat hier direct steil omhoog” kreeg ik als advies mee 
(of was dat gisteren, zaterdag?). We reden zondag een stukje van de “kunstroute”. Diep 
verscholen in het bos waren tientallen kunstwerken te bewonderen. We moesten daarvoor 
wel de eindeloos lange gravelstroken verlaten en der bospaden nemen. Weer veel glibberen 
dus. Ik heb niet veel meegekregen van die kunstweken. We zag ik een blauw geschilderd 
stuk beton, een verroeste duiventil en een schedel aan een touwtje. Het zal wel aan mij 
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liggen, maar ik mis de beleving bij deze creaties. Boven op het plateau zag ik veel kraanvo-
gels. In de lucht, maar ook op de akkers. Ik kan daar meer van genieten. 
Na de lunch (ook dit keer verzorgd door Lucie en Gerrit) gingen we met z’n vijven (en Bert) 
over de weg terug naar ons verblijf, want rond 3 uur wilden we terug naar Nederland rijden. 
De overige 6 reden de hele route over bospad en gravelstroken. Zij zijn maandag terug 
naar huis gereden. Wij (Harry, Ton, Freek, Peter, Jeroen, John, Remi, Bert, Henk, Arjen, 
Geurt en ik) kunnen terugkijken op een prachtig lang fietsweekend. Geurt, ook vanaf deze 
plek nogmaals hartelijk dank voor het initiatief en de organisatie. l’Orchidee Sauvage, met 
gastvrouw Lucie en gastheer Gerrit, is als verblijf een goede keuze geweest. En natuurlijk 
ook de prachtige omgeving. Ik had dit weekend niet willen missen!!

Gerard

There’s always gonna be another mountain...
Om even met alleen mezelf te zijn, na te denken over wat ik wil met mijn leven en gewoon 
even mijn eigen ding te doen, 
besloot ik eindelijk weer naar “huis” 
te gaan, naar mijn eilandje Gran 
Canaria. Lekker fietsen, slapen, 
eten, zwemmen, zonnen. Gewoon 
doen wat IK wil. Ik maakte ritten 
alleen maar er was één rit die ik 
graag met mensen samen wilde 
maken. Vooral uit veiligheidsover-
wegingen. 

De Koninginnerit... De Valley of the 
Tears via Mirador Degollada del 
Humo. Een killer. Zelfs de ex-prof 
Bernhard Kohl vond deze klim 
“onmenselijk” en “niet te doen”, 
zelfs niet met CERA... zo bleek in 
2008... Ik reed de klim al eens 14 
jaar terug en kan me er (gelukkig?) 
niet al teveel van herinneren. Wat 
ik wél weet is dat ik nu, door alle 
verhalen, best wel op zag tegen dit 
beest. Zeker met een 36-30. Maar 
desondanks stond ie nog wel een 
keertje op m’n bucketlist. Het 
verhaal gaat dat de Valley of the 
Tears haar naam te danken heeft 
aan de vele tranen die fietsers daar 
gelaten hebben omdat het zo zwaar 
is... 
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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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Ik benaderde Izz van bikeshop 
bike10mill.com die dagelijks over 
het eiland rijdt en hij was direct 
enthousiast! Izz vindt het super 
om met vrienden mooie ritten te 
maken en geniet van zijn passie 
hier op Gran Canaria. Ik heb erg 
veel waardering gekregen vandaag 
voor deze man, hoe die in het leven 
staat. Fijne gesprekken gevoerd, 
best wel wat eye openers. Wat heb 
je écht nodig om gelukkig te zijn?

We vertrokken met 9 fietsers. Een 
internationaal gezelschap met één 
passie: fietsen. Wat een leuke groep mensen samen! Belgen, Duitsers, een Spanjaard, een 
Jordaniër en ik. 
Via de kustweg gaat het eerst naar Mógan en vervolgens de Passo Herradura over. Hier 
namen we afscheid van 5 van de rijders die via Serenity terug zouden rijden. In de afdaling 
naar La Aldea de San Nicolas moest ik aanpoten om de jongens in het zicht te houden. In 
het knusse stadje hielden we even pauze met churros, broodjes met kaas. Bidons bijvullen 
want vanaf daar tot aan Ayacata (2-3 uurtjes verder) zou er geen enkele mogelijkheid meer 
zijn om bidons bij te vullen. In San Nicolas werd ik ook aangewezen als schuldige voor deze 
dag en probeerden Joël en Hilaire me nog van het idee af te helpen, als grapje dan. 

Vanuit San Nicolas gaat het onregelmatig omhoog door een prachtige kloof. Niet al te best 
asfalt maar de omgeving maakt dat allemaal goed. De warmte blijft hier hangen en er is 
weinig wind dus dat maakt het best pittig. Tot tweemaal toe moesten we omhoog naar een 
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stuwmeer met een stel haarspeldbochten die >10% zijn. Maar dat is niets vergeleken bij 
wat nog komen gaat... Na het tweede meer gaan we rechtsaf de GC-606 op en dan gaat het 
pijn doen, heel veel pijn. Het profiel spreekt voor zich... De eerste 1600 meter gaat het met 
bijna 14% gemiddeld omhoog. Gemiddeld. Om het nog even wat aan te dikken zit er een 
stukje afdaling in waarna je die verloren hoogtemeters ook weer omhoog moet. Ergens hal-
verwege zit een klein dorpje en daar gaat het weer megasteil omhoog, ik zag percentages 
van 17-18% voorbij komen en m’n cadans zakte meermaals af naar rond de 30. Ik moest 
denken aan The Climb van Miley Cyrus:

,

“The struggles I’m facing
The chances I’m taking
Sometimes might knock me down, but
No, I’m not breaking
I may not know it
But these are the moments, that
I’m gonna remember most, yeah
Just gotta keep going
And I, I gotta be strong
Just keep pushing on, ‘cause
There’s always gonna be another mountain
I’m always gonna wanna make it move
Always gonna be an uphill battle
Sometimes I’m gonna have to lose
Ain’t about how fast I get there
Ain’t about what’s waiting on the other side
It’s the climb”
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Iets te vieren?
Neem contact met ons op of kijk op:

www.DeEngel.nl

030 637 1554

info@deengel .nl 

Burg.  Wallerweg 2 
3991 DM Houten

Neem contact met ons op of kijk op:
Iets te vieren?

Neem contact met ons op of kijk op:

Burg.  Wallerweg 2 
3991 DM Houten3991 DM Houten

Neem contact met ons op of kijk op:
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Bij dit liedje krijg ik altijd een brok in m’n keel want dit is het dagelijks leven waar we mee 
te maken hebben; de een wat meer dan de ander maar iedereen heeft zo zijn eigen “beklim-
mingen” te bevechten.
 
Oké, verder met de rit...

Nog even ploeteren. In Ayacata kwam er dan toch een einde aan deze lijdensweg. Vanaf dat 
moment is alles onder 10% een eitje. Bij Casa Melo vulden we onze vochttekorten aan (ik 
geloof dat er in totaal 10 blikjes cola doorheen gingen, dank je wel Hilaire). Vanaf hier was 
eigenlijk alles makkelijk in vergelijking met wat we achter de kiezen hadden. 

De afdaling ging SUPER! Het is zo fijn als ik hele goede dalers kan volgen. Daar leer ik veel 
van. Niet al teveel nadenken maar gewoon volgen. Als een ander een bocht kan nemen met 
70 per uur, moet ik dat ook kunnen. En die fiets, wauw, die stuurt zo strak!! 

Net na San Bartolomé gingen we omhoog richting Mirador de Fataga en vervolgens de 
afdaling in. Een paar auto’s voorbij want anders is afdalen niet zo leuk. Ik geloof dat ik deze 
afdaling nog nooit zo snel heb gedaan en ik vond het kei leuk! Met dank aan de drie heren. 
Nog een laatste stuk omhoog naar Degollada de las Yeguas en vanaf daar echt alleen nog 
maar omlaag. 

Beneden in Playa nam ik afscheid van m’n strijdmakkers van vandaag: Izz, Hilaire en Joël. 
Ik weet zeker dat het 
niet de laatste keer is 
dat we gezamenlijk 
gefietst hebben. Is 
het niet dit jaar dan 
volgend jaar weer. 

Een fantastische dag 
waar ik lang naar uit 
heb gekeken zit erop. 
Ik ben een gelukkig, 
tevreden mens. Ik 
hou zoveel van mijn 
leven hier en dit voelt 
meer thuis dan “thuis”. 
Hier ga ik nog lang 
van nagenieten en de 
komende 14 jaar zal ik 
de Valley of the Tears 
wél in mijn herinnering 
houden. 

Christy
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Recreantenverslag
Verslag 26 augustus Heidetocht
We vertrokken om 10 uur met 7 personen voor een bezoekje aan de hei onder leiding van 
Bram.  Het was vandaag bewolkt en 21 gr. Heerlijk weer om te fietsen, 10 gr koeler dan de 
dag ervoor. Via Bunnik en Zeist fietsten we naar Austerlitz voor een kop koffie bij  Ouwe-
kamp. Daarna via bospaden naar een speeltuin in Soest waar we onze boterhammen op 
aten. Toen fietsten we verder naar de Leusderheide. 
Via het Henschotermeer naar Maarn. Hier dronken we koffie/thee bij de bakker, met wat 
lekkers natuurlijk. Hierdoor hadden we weer energie voor de “Maarnse berg”.
Daarna via Driebergen en Odijk naar Houten. Onderweg hebben we veel hei gezien, die er 
ondanks het droge weer, toch mooi bij stond. 
Kortom een mooie route vandaag.(Ineke)

Verslag 40-kilometer groep op vrijdag 2 september Zoals gebruikelijk gingen we 
omstreeks 12.45 op de fiets om een route van een kleine 40 kilometer te fietsen. We waren 
met 12 personen waarvan 3 mannen. Jaja het blijft een vrouwenclub. Er waren dit keer een 
aantal restricties, We moesten uiterlijk 16.00 uur terug zijn en ook weer niet voor 15.45 
uur. Dat werd dus een beetje puzzelen. Jos was de voorfietser en hij had een route door 
hoofdzakelijk Gemeente Houten. Alleen een stukje Tuurdijk en een stukje Nachtdijk is van 
de Gemeente Wijk bij Duurstede. 
Via het Ka-Pad en de Wicken-
burghseweg kwamen we in ’t Goy. 
Onderweg zagen we de appel- en 
perenplukkers druk bezig. Wat is 
het toch een mooie omgeving. Bij 
de Nachtdijk was het tijd voor de 
1e “waterpauze”. Natuurlijk zijn  er 
altijd dames die lekker snoepje bij 
zich hebben. Daarna hebben we de 
reis vervolgd via De Beusichemse-
weg om via de Boerderij Den Oord 
met de wind in de rug helemaal 
door te fietsen naar de Groeneweg 
en Tetwijkseweg  naar Jonkheer De 
Ram voor onze koffiestop. Voor een 
aantal leden was dit de eerste keer 
dat zij hier stopten. Het is iedereen 
goed bevallen. Na de koffiestop 
kwam weer het tijdslot naar boven; 
dus via De Waalseweg naar het 
El-pad. Natuurlijk was er weer 
iemand die zich afvroeg waar dan 
het M-pad ligt. We  hebben immers 
al een K-pad, een El-Pad. Via het 
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El-pad weer naar de Schalkwijksebrug en onder-
aan de brug even de 2e Waterpauze. Iedereen kon 
even op adem komen . Toen we weer op de fietsen 
stapten hadden we nog 45 minuten over; dus via 
het Schonauwensepad  langs Kasteel Schonauwen 
richting het Oude Dorp weer naar het Clubhuis. 
Het Schonauwensepad was ook voor een aantal 
van de fietsers nieuw. We hebben afgeproken om 
volgend voorjaar, als alle Primussen van De Vijfwal 
in bloei staan, in elk geval De Vijfwal in een route 
op te nemen.

Bij terugkomst in het Clubhuis waren de tafels 
netjes gedekt  en hebben  we kunnen genieten 
van een heerlijk Italiaans buffet. Alle hulde voor 
het organiserende team. Het aan de tijd moeten 
houden werd dubbel en dwars goedgemaakt.(Jos)

Italiaanse middag Vrijdag 2 september hadden 
we een geweldige uitgestelde Italiaanse middag. 
Gelukkig was de temperatuur beter dan een paar weken terug. Wie wilde, kon lekker buiten 
zitten, maar ook binnen was het druk. Er waren 45 recreanten die graag mee wilden eten. 
Iedereen had zich gehouden aan de tijd om om 4 uur op het clubhuis te zijn.
Ria Tangelder, Irene en Bep hadden de middag verzorgd. Met  mooi gedekte tafels en een 
versierd clubhuis in de kleuren van Italie. Zelf waren ze ook herkenbaar in de Italiaanse 
kleuren. Wat een super dames.
Als voorgerechtjes een spies met mozzarella met een tomaatje en een blaadje basillicum en  
blokjes kaas met een stukje ham,  het was smullen. Natuurlijk ontbrak het drankje niet.
Er  waren 4 soorten eigen gemaakte salades, o.a. vegetarisch. Heerlijk, wat een keuze.
En ook niet vergeten, 
een heerlijke verse 
fruitsalade. Wat hadden 
we het goed.
Als tussendoortje heb-
ben ze het clublied weer 
van stal gehaald en 
iedereen zong uit volle 
borst mee. Heel leuk. 
Als na gerechtje, keuze 
uit verschillende toetjes. 
Wat kunnen we terug 
kijken op een heel 
gezellige middag waarin 
niemand iets tekort 
kwam. Een goed begin 
van het weekend. 
(Marijke)

Recreantenverslag
Verslag 26 augustus Heidetocht
We vertrokken om 10 uur met 7 personen voor een bezoekje aan de hei onder leiding van 
Bram.  Het was vandaag bewolkt en 21 gr. Heerlijk weer om te fietsen, 10 gr koeler dan de 
dag ervoor. Via Bunnik en Zeist fietsten we naar Austerlitz voor een kop koffie bij  Ouwe-
kamp. Daarna via bospaden naar een speeltuin in Soest waar we onze boterhammen op 
aten. Toen fietsten we verder naar de Leusderheide. 
Via het Henschotermeer naar Maarn. Hier dronken we koffie/thee bij de bakker, met wat 
lekkers natuurlijk. Hierdoor hadden we weer energie voor de “Maarnse berg”.
Daarna via Driebergen en Odijk naar Houten. Onderweg hebben we veel hei gezien, die er 
ondanks het droge weer, toch mooi bij stond. 
Kortom een mooie route vandaag.(Ineke)

Verslag 40-kilometer groep op vrijdag 2 september Zoals gebruikelijk gingen we 
omstreeks 12.45 op de fiets om een route van een kleine 40 kilometer te fietsen. We waren 
met 12 personen waarvan 3 mannen. Jaja het blijft een vrouwenclub. Er waren dit keer een 
aantal restricties, We moesten uiterlijk 16.00 uur terug zijn en ook weer niet voor 15.45 
uur. Dat werd dus een beetje puzzelen. Jos was de voorfietser en hij had een route door 
hoofdzakelijk Gemeente Houten. Alleen een stukje Tuurdijk en een stukje Nachtdijk is van 
de Gemeente Wijk bij Duurstede. 
Via het Ka-Pad en de Wicken-
burghseweg kwamen we in ’t Goy. 
Onderweg zagen we de appel- en 
perenplukkers druk bezig. Wat is 
het toch een mooie omgeving. Bij 
de Nachtdijk was het tijd voor de 
1e “waterpauze”. Natuurlijk zijn  er 
altijd dames die lekker snoepje bij 
zich hebben. Daarna hebben we de 
reis vervolgd via De Beusichemse-
weg om via de Boerderij Den Oord 
met de wind in de rug helemaal 
door te fietsen naar de Groeneweg 
en Tetwijkseweg  naar Jonkheer De 
Ram voor onze koffiestop. Voor een 
aantal leden was dit de eerste keer 
dat zij hier stopten. Het is iedereen 
goed bevallen. Na de koffiestop 
kwam weer het tijdslot naar boven; 
dus via De Waalseweg naar het 
El-pad. Natuurlijk was er weer 
iemand die zich afvroeg waar dan 
het M-pad ligt. We  hebben immers 
al een K-pad, een El-Pad. Via het 
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Fietstocht 16 sept Na overleg besloten om via Beusichem naar Vianen te fietsen. Marijke 

haar favoriete route en velen met haar, waaronder ik. 
Nadat we met de pont van Beusichem waren overgestoken, bij ’t Veerhuis in Beusichem 
koffie/thee gedronken en op het plein in Beusichem ons broodje opgegeten. Daarna via 
een binnenweg naar Culemborg (stond veel wind, zoals vaak tegenwoordig). Door de stad 
gefietst en zo weer naar de dijk. Daar viel de wind weer mee. Op naar Vianen en daar stond 
de pont al klaar.  Weer een 10 rittenkaart gekocht, scheelt maar liefst 45 ct per rit.
Daarna weer op naar de koffie/thee bij Brasserie “Het Raadhuis”, altijd gezellige plek. Via 
Tull en ’t Waal, het verdronken bos, Schalkwijk weer terug naar clubhuis, waar Lidy alweer 
klaarstond met thee en een drankje. Was weer een lekkere fietstocht. (Gerry) 

Op 23 september vertrokken we met 
10 personen, (2 heren en 8 dames ) 
om 12.45 uur van onze vaste plek, 
kantine WTC.
De rit ging richting Schalkwijk, bij 
spoorweg overgang, linksaf,  via 
Tetwijkseweg, Groenedijkje, Lekdijk, 
naar de pont bij Culemborg.
Dan rechtsaf , de dijk, richting Everdin-
gen. Onderweg een toch wel zeldzame 
witte reiger waargenomen. 
Een gezellige stop bij het Fort ; koffie, 
thee en voor de liefhebbers appeltaart 
met of zonder slagroom. 
Onze tocht langs de dijk, met mooie 
vergezichten, vervolgd en bij Vianen 
weer een pontje om de overkant te 
bereiken. 
Daarna via dijk  , langs Kanaal, met 
nog een hapje/slokje. Via plofsluis naar 
overkant, een extra ommetje langs de 
Batterij en Houten in zicht. Met 42 km 
op de teller, nog een gezellig samenzijn 
en  daarna weer op huis. (Bep) 
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SIEM KUIJER

REPARATIE, ONDERHOUD
EN VERKOOP VAN FIETSEN

 Jonkheer Ramweg 12 
3998 JP SCHALKWIJK
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06-15631397

VOLG ONS OP  
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Vrijdag 14 oktober was er weer een dagtocht met aansluitend pannenkoeken eten bij 
Tante Truus. We hadden het plan 
om om 10.00,uur te vertrekken, 
maar het weer zat niet erg mee. 
Dus eerst maar koffie in het 
clubhuis. Na een half uurtje was het 
bijna droog en vertrokken we met 
11 recreanten  richting Wijk en zou-
den daarna door naar Amerongen 
gaan. Bij de Velpoort in Wijk, was 
onze eerste koffiestop en dat kwam 
goed uit, we werden toch wel een 
beetje nat. 

Na de koffie stapten we weer op 
d fiets om langs de Lek naar Amerongen te fietsen. Het weer zat ons niet mee, we wer-
den toch wel erg nat, maar ja, er was geen weg terug. Dan maar regenpakken aan. Het 
plan was om op het  plein bij de kerk ons brood op de eten, maar de weg was af gesloten. 
Dan maar een lunchstop voor de barricade, met regen en in onze regenpakken. Het was 
de bedoeling om via Leersum het ‘Let de Stigter’ pad te nemen, maar dat was voor van-
daag iets teveel van het goede. Niemand had zin om een heel stuk omhoog te fietsen in 
dit slechte weer, dus via een mooi ommetje, een stuk door het bos, fietsten we richting 
Langbroek. Daar hadden we bij Torbijn in 
Langbroek onze tweede koffie stop, lekker 
binnen en droog. 
We waren vroeg en dat was voor deze 
natte dag niet erg. We waren vanaf 16.00 
uur welkom bij Tante Truus en iedereen 
had zin in droge kleren. Iedereen kon 
nog even langs huis en we spraken af om 
rond 16.15 bij Tante Truus te komen, dat 
was voor iedereen goed te doen. 
Bij Tante Truus waren we de laatste groep 
en er was een grote tafel voor ons vrij. 
Iedereen zat al gezellig aan tafels en wat 
is dit toch altijd weer een super plek. 
Iedereen werd per tafel geholpen en we 
hadden keuze uit natuurlijk, een pannen-
koek, maar een salade, wrap of Flamm-
kuchen kon ook. Dus voor ieder wat wils. 
Wat is dit toch steeds een feestje, we 
doen dit al een paar jaar en is voor ieder-
een lekker dicht bij huis. Volgend jaar 
misschien dan toch het ‘Let de Stigter ‘ 
pad. Het was ondanks de regen een super 
gezellige dag. (Marijke)
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Verslag van 50 km groep op 21-10-22
Na een vreselijk natte dag vorige week vrijdag, ziet het er veel vriendelijker uit. Marijke 
heeft een mooie route mee genomen en totaal zijn we met 11 mensen. We rijden door 
Amelisweerd naar de Uithof, langs het KNMI naar Bilthoven. Via het fort Voordorp het park 
Ruigenhoek in. Eerst 
koffie of thee en kijken 
of de beloofde regenbui 
eraan komt. Gelukkig 
blijft het droog en de 
lucht wordt steeds 
mooier en de zon komt 
door. Buiten eten we 
ons brood op, 

Door het park naar 
Westbroek, door naar 
Bilthoven langs drukke 
wegen. Bilthoven 
steken we in de lengte 
door en komen bij het 
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restaurant Reeg aan de Hessenweg. We fietsen langs de Biltse Hoek naar Zeist, daar keren 
we terug via Bunnik naar Amelisweerd, waar we een grote witte paddenstoel vinden en fiet-
sen het laatste bekende stuk naar het clubhuis, waar we als eersten aankomen.
Niet lang daarna komen ook de andere groepen en wisselen we onze tochten uit. Het was 
een heerlijke fietsdag. (Willeke)

Vrijdag 28 oktober 2022 Een  mooie zonnige herfstdag. Er Kwamen maar liefst 15 recre-
anten om de 40 kilometer te fietsen. We fietsten in 2 groepen .Jos van Vliet, onze trouwe 
voor fietser had een mooie route naar Lopikerkapel.
Als eerste ging Jos de koffiestop regelen bij Café de Roode Leeuw in Lopikerkapel om verze-
kerd te zijn van koffie, cappuccino en thee. De tocht ging via Nieuwegein en IJsselstein naar 
Lopikerkapel. Daar hebben we heerlijk genoten van ons drankje in de tuin van het café.
Langs de fruitbomen die mooie herfstkleuren lieten zien, op weg naar Houten.
De tocht was precies 40 kilometer met een kilometer gemiddelde van 15,3 kilometer.
Precies op tijd waren we weer terug bij het WTC gebouw waar het fiets seizoen werd afge-
sloten met een hapje en een drankje, Iedereen hoopt dat het vrijdags mooi weer blijft zodat 
we in de herfst en winter nog mooie fietstochten kunnen maken.
Corry Krommert

Verslag van 50 km groep op 21-10-22
Na een vreselijk natte dag vorige week vrijdag, ziet het er veel vriendelijker uit. Marijke 
heeft een mooie route mee genomen en totaal zijn we met 11 mensen. We rijden door 
Amelisweerd naar de Uithof, langs het KNMI naar Bilthoven. Via het fort Voordorp het park 
Ruigenhoek in. Eerst 
koffie of thee en kijken 
of de beloofde regenbui 
eraan komt. Gelukkig 
blijft het droog en de 
lucht wordt steeds 
mooier en de zon komt 
door. Buiten eten we 
ons brood op, 

Door het park naar 
Westbroek, door naar 
Bilthoven langs drukke 
wegen. Bilthoven 
steken we in de lengte 
door en komen bij het 
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Ereleden
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling 
• Ton Mulders
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen 

 
Leden van verdienste

• Piet de Boer
• Ton Diks
• Onno Flemming
• Herman van Rooijen 

• Harry van Wijk
• Thea Nieuwenhuizen
• Geurt Breukink
• Elly Kemper
• Riet van Bijlevelt

Ledenmutaties (tot 10 november 2022)

Verjaardagen

Nieuw 
• Patricia Versteeg (T)

Opgezegd
• Guy Harris (T)

WTC-Houten '80 : Verjaardagen

2022-11-03 15:06:29

November

Dag Naam Soort

December

Dag Naam Soort
3 Gerben  Leskens T
3 Harrie  Pol T
5 Paul  Hoekendijk T
5 Ria  Tangelder R
6 Jaap  Schuurman T
6 André  Mansveld T
8 Wim van de  Grift T
8 Joost van Houwelingen R
9 Cor  Sluijk T
10 Piet de Boer T
13 Marijke  Oosterbaan R
13 Edwin van Zetten T
14 Jeroen  Besamusca T
14 Leo  Jongerius T
17 Robert  Ostrowski T
17 Michael  Baken T
19 Hans van de Veen T
19 Wilbert van Schaik T
20 Maria  Slootmaekers T
20 Bram  Bloemendal R
20 Stefan  Peelen T
21 Marcel  Timmermans T
22 Alex  Verhagen T
22 Ria  Wieman R
22 Peter  Moens T
22 Marc  Nuijten T
23 Paul von Stockhausen T
23 Paul  Naus T
23 Jean Paul  Haaksman T
23 Herman  Lage T
24 Ron  Verweij T
24 Andrea van Mil R
25 Katja  Melis T
25 Marcel  Reinartz T
26 Rina  Methorst R
28 Roy van der Voort T
28 Jan-Paul  Wierenga T
28 Janneke  Kirpestein T
28 Elly  Kuiper R

2 Herman van Rooijen T
3 Maarten  Boomsma T
3 Ruud van de Steeg T
3 Ruud  Mandingers T
8 Wiebe  Stuivenwold T
9 Carla  Muis-Siegert R
12 Leonie  Tigelaar T
15 Cor van Angelen T
15 Elise de Haan-Vermey R
16 Mieny  Bolland R
16 Dick  Droge R
17 Joop  Muilerman T
17 Marleen van Es T
18 Lucas  Ririmasse T
24 Tony  Tan T
25 Jan Willem van Soest T
25 Frans  Gijsbers T
25 Gerard van Mourik T
27 Maaike  Springorum T
30 Wiet  Koren T
30 Myrthe  Somers T
30 Vincent  Mocking T
31 Eric  Luttik T
31 Elly  Kemper R
31 Rob de Boeck T
31 Michel  Jorritsma T
31 Frits  Hobelman T
31 Marijke  Kleine T
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