
    ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 
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 Tijd:   10.00 uur  
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Simon de Wit & Jan Hoogendoorn 

 Snelheid:   Max. 30 km/u 

 Kosten:   Koffie/Thee & appelgebak voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

Zoals ieder jaar DE opening van het WTC-wielerseizoen.  

En ook nu hopen we weer alle negen kernen aan te doen met een paar kleine 

slingers naar de ons omringende gebieden. 

De rit wordt ditmaal voorbereid door onze buitengebied experts Simon de Wit en 

Jan Hoogendoorn. De leden worden opgeroepen om in groten getale te 

verschijnen, al is het maar om tijdens de break te genieten van een overheerlijke 

appelpunt bij de koffie of thee. 

 

O P E N I N G S T O C H T  - 70 km 
 



 

 

     Z O N D A G    22  MAART 
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 Tijd:   8.00 uur Lopik /  8.15 uur IJsselstein 
 Verzamelen:  Sporthal De Wiekslag / Carpool IJsselstein 
 Organisatie:  Johan de Bruijn (06-25534611) / Lėon v.d. Ende (06-12888100) 

 Snelheid:   Normaal tempo, het gaat vooral om de fun 

 Kosten:   Vervoer 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

 MTB-tocht  Veluwe of omgeving   
 

De WTC is natuurlijk hoofdzakelijk een wielerclub, maar er zijn ook veel leden die 

graag op hun mountainbike klimmen.  

Voor hen hebben we dit jaar ook weer een MTB-tocht georganiseerd.   

Vanaf Lopik gaan we met de auto richting Veluwe of omgeving. 

Onze MTB-specialisten Johan en Lėon zullen zeker een gevarieerd parcours 

(verhard en onverhard) van circa 45 km weten te vinden met ook de nodige 

hoogtemeters. 
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 Tijd:   9.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Robin van Wijngaarden (06-22188149) & Kees Jan (06-12658110) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

        
 

 GANGMAKER - tocht     +/-  80 km. 
 

Een gangmaker is iemand op een motor (derny), die de renner achter zich uit 
de wind houdt. Bij de WTC hebben we veel gangmakers, die geen motor 
nodig hebben en die op eigen kracht hun fietsvrienden uit de wind kunnen 
houden. 
De gangmakers Robin en Kees Jan gaan vroeg in training om hun taak zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Maar om alles op kop te rijden gaat ook 
weer wat ver…  
Ongetwijfeld zal het kopwerk regelmatig door anderen worden overgenomen. 
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 Tijd:   7.00 uur  (vertrek 8.00 uur te Veenendaal) 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  “ieder voor zich” 

 Snelheid:   per groep & afstand te regelen. 

 Kosten:   Inschrijving 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 
 

Veenendaal-Veenendaal is een zeer populaire toertocht in het begin van het seizoen 

waar ieder jaar diverse WTC-ers aan deelnemen. Een goede reden om deze tocht dit 

jaar wederom in het activiteitenprogramma op te nemen. De route gaat langs de 

mooiste beklimmingen op de Utrechts Heuvelrug, de Veluwezoom en diverse andere 

delen van Midden-Nederland. Met deze toertocht worden alvast belangrijke 

klimkilometers weggetrapt als voorbereiding op de buitenlandtrip. 

Veenendaal -Veenendaal:  105 / 135  km 
 

http://www.klimtijd.nl/sector/utrechtse-heuvelrug
http://www.klimtijd.nl/sector/veluwezoom
http://www.klimtijd.nl/regio/midden-nederland
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 Tijd:   7.15 uur  (vertrek 8.00 uur te Driebergen) 

 Verzamelen:  Parkeerterrein sporthal De Wiekslag 

 Kosten:   Inschrijving    

 Coördinatie:  “ieder voor zich”  

 Informatie:  www.DTCnet.nl 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

            

  

Dit keer, slechts twee dagen na Veenendaal-Veenendaal, wordt de Bultentocht 

verreden met opnieuw de nodige hoogtemeters.  

Voor de leden die zich voorbereiden op de buitenlandtrip is dit een tocht die zij niet 

mogen laten lopen. 

Gezien de diversiteit aan afstanden en de relatief korte afstand tot Driebergen, gaan 

we er van uit dat iedereen op eigen gelegenheid gaat. 

Bedoeling is wel om 8.00 uur te starten bij het vertrekpunt van de DTC.  

 

          Bultentocht  (2
e
 paasdag) 

  60 - 100 - 135 - 160 Km. 
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 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Peter Schenkel (06-54215965) & Gerard van Klaren (06-21821315) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee & Koninklijk taartje voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

        
 

 K O N I N G S - tocht     +/-  90 km. 
 

De Koningstocht werd in 2019 afgelast in verband met de weersomstandigheden. 

Het parcours dat Peter Schenkel en Gerard van Klaren hadden uitgezet, mogen ze nu, 

een jaar later, alsnog voorrijden. Of ze ons over Koninklijke wegen of langs 

Koninklijke monumenten zullen leiden is een kwestie van afwachten.  

Ook nu weer vertrek om 08.00 uur om in ieder geval ‘n Koninklijke Tompouce of iets 

dergelijks te kunnen scoren in een hopelijk Koninklijk en fraai Oranje versierd 

etablissement. Ongetwijfeld zijn we bijtijds terug om aan de feestelijkheden later op 

de dag te kunnen deelnemen. 

 



  

             

  D I N S D A G     5  MEI  

 

 

 

 
 

 

                   
          

                    
    

 Tijd:   8.00 uur 

 Verzamelen: Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 

 Organisatie:  Paul Zwambag (06-21821329) & Jan Spelt (06-55852984) 

 Snelheid:  maximaal 33 km/u. 

 Kosten:  Koffie/Thee & Bevrijdingstaartje voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

    

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland en valt dit jaar op een 

dinsdag. De meeste leden zullen die dag vrij zijn omdat het een lustrumjaar betreft. 

Voor de werkenden onder ons geldt dan wel dat dit geregeld moet zijn in de CAO. 

Paul Zwambag en Jan Spelt zullen ongetwijfeld een mooie route voor ons uitzetten. 

We hopen dat het weer meewerkt en dat iedereen zich die dag bewust mag zijn van 

de vrijheid waarin hij of zij leeft. 

De snelheid is deze dag iets hoger dan normaal. Maar Paul en Jan kennende zullen 

ze de groep netjes bij elkaar houden 

     BEVRIJDINGSTOCHT 

    +/-  100 Km. 
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 Tijd:   13.30 uur 
 Verzamelen:  Fietsenzaak Tjabel Nieuwenhuizen Oudewater 
 Organisatie:  Jan Hendrikse (06-40398436), Tjabel (0348-562317) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   € 10,- 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

        
 

S P O N S O R – tocht KiKa  /  80 km 
 

Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één bij kinderen. Jaarlijks krijgen 

ruim 550 kinderen kanker. Op dit moment geneest 75%, dit betekent dat één op de 

vier kinderen het helaas niet redt. KiKa wil dat alle kinderen genezen. Er is nog veel 

kostbaar onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Jan Hendrikse heeft het initiatief 

genomen om in samenwerking met Tjabel Nieuwenhuizen een sponsortocht te 

organiseren. Deelnemers betalen €10,- maar hoeven niet te betalen voor de koffie en 

na afloop kunnen deelnemers zelfs genieten van een hapje en een drankje. Met deze 

actie willen we bijdragen aan het goede doel, ook renners van buiten onze club zullen 

aan de tocht deelnemen. Er wordt gereden in groepen van 12 à 15 man met een 

voorrijder.  

 



 

Donderdag-Vrijdag  14 & 15 Mei 
        

 

 
 

 

 

 

 
       

    

   
 

 Tijd /Vertrek: 9.00 uur donderdag, Parkeerterrein sporthal de Wiekslag  

 Organisatie:  Jan Schinkel (06-22013324) & Jolanda van Schaik (06-42918360) 

 Snelheid / Groep: C-enioren snelheid 

 Kosten:  Logies / Diner +/- € 85,-    

 Deelname:  Voor eigen plezier en risico 

 Bagagevervoer: Wordt in nader overleg geregeld 

 

     

   2-daagse C-enioren 

   In 2020 organiseren we voor de derde keer een C-enioren tweedaagse.  

De vorige twee edities waren een groot succes. De weersomstandigheden en de 

overnachtingslocatie droegen daar zeker aan bij. Bij de afsluitende borrel in de tuin 

van Martien werden Jolanda van Schaik en Jan Schinkel bereid gevonden de 

tweedaagse voor 2020 te organiseren. Vrijwel direct is Jolanda aan de slag gegaan 

om een overnachtingslocatie te zoeken en deze te reserveren. Waar we terecht 

komen is nog de vraag, maar zeker is dat het weer een gezellige activiteit gaat 

worden; daar staat het gezelschap garant voor. De inschrijving staat uitsluitend 

open voor bekende C-enioren waarvan de meesten uit het arbeidsproces zijn en 

voor leden van het vrouwelijke geslacht.  

De jonkies onder ons moeten nog even geduld hebben dus. 
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 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:   Johan de Bruiin (06-17550931) & Theo Engel (06-23442760) 

 Snelheid:   divers 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

        
 

KLIM-tijdrit  & Clubrit > Heuvelrug 
 

Het houden van de klimtijdrit over de Viaanse brug is vanwege de geldende 

verkeersregels ter plaatse, niet langer verantwoord. Daarom heeft de Toertocht 

Commissie dit jaar voor een ander opzet gekozen. We vertrekken deze zondag om 

08.00 uur richting de Utrechtse Heuvelrug alwaar we een rondje uitzetten met de 

nodige hoogtemeters. Voor de tijdrijders onder ons ligt het tempo op de heenweg laag 

zodat ze goed opgewarmd maar niet uitgeput van start kunnen gaan. Vanzelfsprekend 

staat het iedereen vrij om met de auto te gaan. De afstand alsook het parcours zijn bij 

uitgave van dit Activiteitenoverzicht nog niet bekend. We hopen dat deze nieuwe 

formule goed aanslaat en dat het parcours net zo uitdagend is als de Viaanse brug. 



 
              

 D O N D E R D A G     21 MEI 

 

 

 
  

                           
  
    

 Tijd:   7.00 uur 

 Verzamelen: Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 

 Organisatie:  Sjors van Vliet (06-26468477) & Gabe Bergstra (06-19735541) 

 Snelheid:  maximaal 30 km/u. 

 Kosten:  Koffie/Thee + dauwtraptaart voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

De Dauwtraptocht start zoals gebruikelijk om 07.00 uur en ongetwijfeld kunnen we 

dan genieten van de dauw op de weilanden rondom Lopik 

Dit jaar hebben we de organisatie in handen gegeven van Sjors en Gabe en hen 

kennende weten zij ongetwijfeld weer een verrassende locatie te vinden waar we 

koffie en gebak kunnen nuttigen. Gelet op het tijdstip van vertrek en de niet 

extreme afstand zullen we op tijd weer terug zijn 

We hopen op mooi weer en veel enthousiaste deelnemers. 

    DAUWTRAP tocht   (Hemelvaart)    

     +/- 110 Km. 
           

http://henk50.web-log.nl/onderweg/images/2008/07/06/dauwtrappen_027.jpg
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nachttocht.nl/images/fotos/dauwtrappen.jpg&imgrefurl=http://www.nachttocht.nl/fotos.html&usg=__ux7Q9Qm0ns2ULzfCGgz3krdGFf0=&h=330&w=440&sz=15&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=oDIjtfnJdBMPXM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q%3Ddauwtrappen%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekrantvanwaddinxveen.nl/fileadmin/dekrantvanwaddinxveen.nl/Krant/090501/PAG%2013/dauwtrappen.jpg&imgrefurl=http://www.dekrantvanwaddinxveen.nl/13-uitgaan.15777.0.html&usg=__MQw_eBovLCQChVAzHGAtImr93Uc=&h=302&w=484&sz=30&hl=nl&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=-cwSyCF3_Pg3iM:&tbnh=80&tbnw=129&prev=/images?q%3Ddauwtrappen%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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 Tijd:   6.45 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Martijn Carlier (06-51102895) & Gerritjan Kuipers (06-13304011) 

 Snelheid:   maximaal 33 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

Lange Adem - tocht 175 / 250 Km. 

Afgelopen jaren waren de grote(re) rondjes een succes als training voor de geplande 

‘grote tochten’. Vooral degenen die aan de buitenlandtrip meedoen kunnen deze tocht 

goed gebruiken om het zitvlak en de spieren te laten wennen aan een langdurige 

inspanning. 

Ook deze keer twee afstanden met een gezamenlijke start en mogelijk ook de 

koffiestop. Voor deze tocht hebben we in Martijn en Gerritjan twee ervaren lange 

afstand rijders weten te strikken.  

Wij zijn benieuwd waar zij ons helemaal heen manoeuvreren. 
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 Tijd:   6.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Florė Mulder (06-50263404)  

 Snelheid:   Verschillend 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

GRENSLAND extreem 100/125 Km. 

Voorheen de Grenslandklassieker georganiseerd door WTC Grensland.  

De start/finish is in Stein. Er zijn twee afstanden: ca 100 km met 1500 hoogtemeters 

en ca 125 km met 2000 hoogtemeters door het mooie Limburgse heuvelland met veel 

bekende, maar ook onbekende beklimmingen. 

Je beslist onderweg welke afstand je definitief wilt rijden. Vanaf 1 maart kun je 

inschrijven, via www.grenslandklassieker.nl voor een unieke en kleinschalige 

toertocht met max 250 deelnemers mét de vertrouwde perfecte kwaliteit van WTC 

Grensland!  Na afloop: een heerlijk en gezellig pasta-buffet. Kosten all in: € 27,50 per 

persoon.  NTFU leden ontvangen korting op vertoon van hun NTFU-pas.  

Er is géén daginschrijving mogelijk! Een heerlijke voorbereidingstocht voor de 

buitenlandgangers 
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 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Henri Bosman (06-29110189) & Ron Bregman (06-13457988) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

Hongerklop - tocht       120 Km. 

Hongerklop. De vrees van iedere wielrenner. Het bloedsuikergehalte is dan zo laag 

dat je de pedalen nauwelijks meer rond krijgt. Een mooi woord daarvoor is 

‘hypoglykemie’. Het komt erop neer dat wie tijdens een tocht niet op tijd eet en drinkt 

gegarandeerd geveld wordt door een gevoel van algemene zwakte, gevolgd door 

totale uitputting. Wie zich echter goed voorbereidt op een tocht, en de juiste 

voedingstips in acht neemt, hoeft dat gevecht niet aan te gaan.  

Met een heerlijke koffiestop met gebak hoeft niemand tijdens deze tocht bang te zijn 

voor een hongerklop. 

 



 

Donderdag-Maandag  25-29 Juni
        

 

 
 

 

 

 

 
       

    

   

 

      
 

 

 Tijd /Vertrek: 5.00 uur donderdag, Parkeerterrein sporthal de Wiekslag  

 Organisatie:  Jan van Lieshout (0650263404) & Johan de Bruijn (0625534611) 

 Medisch attest: Ja 

 Kosten:  Reiskosten / Logies / Diner:  +/- € 550,-    

 Deelname:  Voor eigen risico 

 Snelheid/Groep: Allen 

 Website:  https://www.granfondogaviaemortirolo.it/ 

 

     

    Granfondo   Gavia / Mortirolo  (It) 

   Na in 2019 een trip dichterbij huis te hebben gedaan, staat in 2020 weer 
een echte Alpentocht op de rol. Wij denken met de Gavia en Mortirolo 
Grandfondo in Italië een echte uitdaging te hebben gevonden. 
Deze Grandfondo is een rondrit met de keuze 80km-2170hm, 150km-
3800hm of 170km-4200hm. 
Doordat de tocht grotendeel over hetzelfde parcours gaat, kan er tijdens de 
tocht evt nog geswitcht worden. De start en finish is in Aprica, vanaf daar 
beklimmen we onder meer de Passo Gavia, en de Passo Mortirolo en als je 
voor de 170 gaat ook nog de Passo Santa Christina.  
Ons plan is om op donderdag 25 juni, de reisdag vroeg te vertrekken. 
Voor de vrijdag en zaterdag gaat Jan (die daar in de regio best wel bekend 
is) voor ons wat moois uitstippelen. Op zondag rijden we de Grandfondo en 
op maandag 29 juni gaan we weer vroeg richting Nederland. 
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 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Kees Kok (06-22181020) & Gabe Bergstra (06-19735541) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

Kop over Kop - tocht       120 Km. 

Als je kop over kop rijdt, kom je allemaal kort aan de beurt.  

Je kan je niet verschuilen en mits goed uitgevoerd kan je als groep gedurende een 

lange tijd een behoorlijke snelheid ontwikkelen. Voor deze tocht hebben we 2 

kopmannen die er een goeie kop op hebben staan. Zij zullen daarom wellicht een 

aantal andere mannen op kop zetten, zodat zij zich zelf niet over de kop werken.  

Een kopzorg minder. Als ze maar wel voor een lekkere kop koffie zorgen. 
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 Tijd:   9.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Hans Gerritsen (0348-552198) 

 Snelheid:   maximaal 28 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

C-enioren - tocht     +/- 95 Km. 

Na de tweedaagse voor de C-enioren ook nog weer een “gesponsorde”  

C-eniorentocht. Er wordt opnieuw een grote opkomst verwacht, mede dankzij weer 

nieuwe “zes-en-zestig  plussers”. Ook potentiële ouderen (minimaal wel 60-plus) en 

herstellers of regelmatig op de donderdag meerijdende jongere dames mogen bij deze 

C-eniorentocht  meefietsen. Vaste regel is om 9.00 uur weg en uiterlijk om 13.00 uur 

thuis. De C-eniorengroep is de groeibriljant van de vereniging met als belangrijkste 

kenmerken: gezelligheid en gematigde snelheid. 
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 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Leo en Cornė van Vliet (06-10123823 / 0348-554142) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

Turbodijen - tocht       120 Km. 

De naam van deze tocht is enigszins misplaatst.  

Het zijn namelijk vooral de sprinters die vaak uitzonderlijk gespierde dijen hebben, 

de zogenaamde turbodijen. De deelnemers aan deze tocht zijn vooral ‘duurwerkers’. 

Ze hoeven ook niet mee te doen aan een eindsprint. Dus turbodijen heb je niet nodig 

om aan deze tocht deel te nemen.  

Onze gewaardeerde Ron Doets is desondanks toch van harte welkom tijdens deze 

tocht. 

 



 

  Z A T E R D A G     15 Augustus 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

 

                         

                     
 

 Tijd:   Nader te bepalen 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Nader te bepalen 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        

La Vuelta - tocht       ca 80 Km. 

De ronde van Spanje, beter bekend als de VUELTA, start dit jaar in Nederland. 

De ronde start op vrijdag met een ploegentijdrit gevolgd door een etappe op zaterdag, 

die start in Den Bosch en eindigt in Utrecht. De echte wielerliefhebber wil hier 

natuurlijk bij zijn en als WTC-er mag je natuurlijk niet ontbreken. 

Daarom plannen we op deze zaterdag een tocht die langs enkele doorkomstplaatsen 

komt om daarna, als de wiedeweerga naar Utrecht Science Park te rijden waar de 

finishlijn ligt. Aan het eind even aanpoten dus. Nadere details volgen tegen die tijd. 

 



 

  Z A T E R D A G     29 Augustus 

 
 

 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
          

 

        
   

                               

 

 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Bert Zwanenburg (06-18219761) & Martien Spruit (06-30342024) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

Buiten de Regio - tocht       110 Km. 

Wegens succes geprolongeerd: de BUITEN DE REGIO tocht.  

Het is de organisatoren Bert en Martien toevertrouwd om een mooie route uit te 

zetten die ons brengt op plaatsen waar we niet wekelijks of maandelijks komen. 

Wordt het Brabant, Zeeland, Gelderland of Noord-Holland?  

We laten ons graag verrassen. 

 



 

  D I N S D A G     1 September 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

 

 

 

   
     

 

 Start/Finish:  Parkeerterrein Salmsteke 

 Starttijd:   Vanaf 18.30 uur om de 1,5 minuut 

afhankelijk van het aantal deelnemers en categorie 

 Route:   Salmsteke - Schoonhoven (vice-versa) 

 Indeling:   Volgt via Gastenboek en mail omstreeks 31 augustus 

 Organisatie:  Theo Engel (06-23442760) en Ben Schep (06-22473681) 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 
                         

 

 
      

 

        Individuele Tijdrit 

Ook nu zal op de jaarvergadering geprobeerd worden om het aantal inschrijvingen 

voor de tijdrit eens flink op te krikken. We rijden in 2020 opnieuw op het (veiligere) 

parcours dat heen en weer gaat langs de Lekdijk. Vertrek en finish op Salmsteke, 

keerpunt parkeerterrein zwembad Schoonhoven. Het is altijd, zeker na afloop 

buitengewoon gezellig, en als je meefietst beleef je een paar ontspannende en ook 

inspannende momenten, werd in het verleden al eens genoteerd. We zetten in op 

minimaal 25 inschrijvingen en hoe de verdeling oud-jong is wachten we gewoon af. 

 



 

ZATERDAG/ZONDAG 5+6 Sept. 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

     

                    

 

 

 

  
 

 

 Tijd:   09.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Arno Sluijs – Floré Mulder (06-33663943 / 06-50263404) 

 Kosten:   Brandstof, inschrijving en hotelovernachting: +/- € 125,- 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

        
 

Vlaanderens Mooiste 90/120/175 Km. 

Kijk je er naar uit om de kasseien en hellingen van de Ronde te bedwingen, en dan 

niet in het koude voorjaar maar onder goeie omstandigheden in de nazomer? 

Geef je dan op voor Vlaanderens Mooiste! Het parcours geeft jou de kans om te 

proeven van zowel de huidige als de vorige hellingen en kasseistroken uit de Ronde. 

Van de Muur van Geraardsbergen tot het duo Oude Kwaremont en Paterberg, en wat 

te denken van de Paddestraat en Berendries, niets is te gek voor deze cyclo.  

Deze tocht over historische wegen moet je eens gedaan hebben. 

Start/finish is in Geraardsbergen. Je kan kiezen uit 90,120 of 175 km.  

Bekijk de uitdaging op Vlaanderensmooiste.be 



 

    Z O N D A G     20 September 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

     

                    

 
 

 

 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Erik Eikelenboom (15206353) & Johan Hartman (06-

10251438) 

 Snelheid:   maximaal 30 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

Dood of de Gladiolen- tocht   120 Km. 

De dood of de gladiolen betekent 'ik waag het erop: het wordt een mislukking óf een 

glorieuze overwinning', 'alles of niets'. Deze uitdrukking is bekend geworden van de 

legendarische wielerprof Gerrie Knetemann. Als een wielrenner een koers of rit 

gewonnen heeft, krijgt hij/zij op het podium een grote bos bloemen (de 'gladiolen'). 

Aan het eind van deze tocht komt iedereen levend over de eindstreep, maar gladiolen 

zijn er helaas niet bij, dat gaat de penningmeester namelijk echt te ver. 



 

      Z O N D A G     4 Oktober 
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e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

 
 

 

 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Jos van Lint (06-43104186) & Jan Schalkwijk (06-10790470) 

 Snelheid:   maximaal 35 km/u. 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

        
 

BRUGGEN - tocht       120 Km. 

Ging de Bruggentocht in 2019 niet door vanwege de weersomstandigheden, in deze 

editie gaan we er van uit dat het weer geen spelbreker wordt. Afgelopen jaren hebben 

we over heel andere bruggen gereden dan de jaren er voor. Wellicht geven de 

organisatoren weer een verassende wending aan deze “klassieker”.  

Een gezapig tempo wordt het niet (max 35 km/u) waardoor we wat vaker onder in de 

beugel moeten rijden. 



 

      Z O N D A G     18 Oktober 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

 

 
 

 

 

 Tijd:   8.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Florė Mulder (06-50263404/0348-553289) 

 Snelheid:   Wind in de rug snelheid 

 Kosten:   Koffie/Thee voor rekening WTC / bijdrage vervoerskosten 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

        
 

MEEWIND - tocht       100 Km. 

Eindelijk weer terug op de kalender. Wie heeft daar nou geen zin in, direct vanaf de 

start heerlijk peddelen met de wind in de rug. Waar we heen gaan bepaalt de wind. 

Dus laten we ons verrassen. Opletten dat we die dag niet de wind van voren krijgen, 

en wees niet bang dat je in de wind gezet wordt. In ieder geval waaien we die dag met 

alle winden mee. Met een beetje wind ben je al gauw 100 km verder. We laten ons 

weer ophalen en zoeken dus naast deelnemers ook een aantal chauffeurs.  

Hou wel rekening met een bijdrage in de vervoerskosten. 

 



 

      V R I J D A G     23 Oktober 
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e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

 

 

 

 
 

 

 

 Tijd:   20.00 uur 
 Locatie:   LOPIKF!T 
 Organisatie:  Tanja & Johan Janszen (06-53211405 / 06-39507389) 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

        
 

LOPIKF!IT     presentatie/clinic 

Aan het eind van het fietsseizoen wordt de drempel om op de fiets te stappen steeds 

hoger. Wind, regen en koude houdt velen van ons binnen. Met alleen een wekelijkse 

zondagsrit holt de conditie achteruit. Het alternatief is de sportschool van onze 

sponsor Lopik Fit. Tijdens deze avond worden we rondgeleid langs de diverse 

fitnessonderdelen en wordt uitleg gegeven wat we met welke oefeningen kunnen 

bereiken. Hopelijk worden meer mensen enthousiast en komen er nieuwe 

aanmeldingen. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje: gezelligheid 

is verzekerd. Komen dus! 

 



 

Z O N D A G     27 December 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, 

langs rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

                                        
                    

 

 

 Tijd:   9.30 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Floré Mulder (06-50263404) 

 Snelheid:   Maximaal 30 km/u 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

        
 

UITBUIK – tocht     3
e
 Kerstdag 

Na een weekend met feestdagen even lekker uitfietsen. 

Afhankelijk van de zwaarte van de buiken en het weer bepalen we de afstand.  

Waar we heen rijden, bepaalt de wind en de beschikbare koffie. 

Onderweg is er tijd om kerstverhalen te vertellen en bij terugkomst spreken we af 

voor de aanstaande Oliebollentocht 



 

       D O N D E R D A G  
           31 December 

 
 

 

Nieuw op de agenda de 13
e
 editie van deze tocht, die voert door glooiend landschap, lang 

rustige fietswegen, kleine landelijke dorpjes, fruitboomgaarden en kastelen. 

De langere afstanden voeren door het golvend landschap van Haspengauw en Hageland  

 
      

 

 

                                        

                    
 

 

 

 

 

 Tijd:   10.00 uur 
 Verzamelen:  Parkeerterrein Sporthal De Wiekslag 
 Organisatie:  Bestuur 

 Snelheid:   Maximaal 30 km/u 

 Deelname:  Voor eigen risico 

 

 

 

        
 

OLIEBOLLEN– tocht      +/- 60 Km. 

In de beginjaren van de WTC stond deze tocht altijd in ons activiteitenprogramma. 

De laatste jaren wordt deze tocht nog steeds officieus gereden en de oliebollen 

genuttigd bij Ron of Ron. Afgelopen jaren is deze tocht zelfs weer teruggekomen op 

de WTC-kalender als afsluiting van ons wielerjaar. 

Benieuwd waar we de ‘bollen’ en ‘flappen’ gaan nuttigen. 

 



O V E R Z I C H T     A C T I V I T E I T E N P R O G R A M M A      2 0 2 0 

 
Januari/ Februari   
Vrijdag 10 januari   

                                                                                   
ALGEMENE LEDENVERGADERING                       

 
Bestuur 

 
POLSBROEKERDAM De Triangel  aanvang 20.00 uur  

Maart 
Zaterdag 14  maart                              (01) 
Zondag 22 maart                                 (02) 
Zondag 29 maart                                 (03) 
Dinsdag 31 maart  ( ZOMERTIJD) 

 
OPENINGSTOCHT ca.70 km                                   
MTB tocht Veluwe of omgeving                                
GANGMAKERTOCHT   80 km                      
EERSTE TRAININGSAVOND   

 
Simon de Wit & Jan Hoogendoorn 
Johan de.Bruijn  & Leon van der Ende 
Robin van Wijngaarden & Kees Jan de Leeuw 
Bestuur 

 
Wiekslag       10.00 uur  
Wiekslag       08.00 uur vertrek per auto 
Wiekslag       09.00 uur 
Wiekslag       18.30 uur 

April 
Zaterdag 11 april  (voorinschr.)            (04) 
Maandag 13 april                                 (05) 
Maandag 27 april                                 (06) 

 
VEENENDAAL- VEENENDAAL  105- 135 km        
BULTENTOCHT DRIEBERGEN ca.  100-150 km  
KONINGSTOCHT ca.  90 km                   

 
Floré Mulder 
Floré Mulder 
Peter Schenkel & Gerard van Klaren 

 
Wiekslag       07.00 uur Verz. & Vert. Veenendaal 08.00 uur 
Wiekslag       07.15 uur Verz. & Vert. Driebergen 08.00 uur 
Wiekslag       08.00 uur 

Mei 
Dinsdag 5 mei                                      (07) 
Zaterdag 9 mei                                     (08) 
Do-vrijdag 14-15 mei                           (09)  
Zondag 17 mei                                     (10) 
Do. 21 mei Hemelvaartsdag                (11) 
Zo. 31 mei (Pinksteren)                       (12) 

 
BEVRIJDINGS TOCHT  100 km     (max. 33km)  
SPONSORTOCHT KINDERKANKER  65 km 
C-ENIOREN TWEEDAAGSE 
KLIMTIJDRIT Utrechtse Heuvelrug i.c.m. clubrit      
DAUWTRAPTOCHT  110 km                  
LANGE ADEMTOCHT (175 - 250 km) max 33 km                                             

 
Paul Zwambag & Jan Spelt 
Jan Hendrikse & Tjabel Nieuwenhuizen. 
Jolanda van Schaik & Jan Schinkel 
Johan de Bruijn  & Theo Engel 
Gabe Bergstra & Sjors van Vliet 
Martijn Carlier & GerritJan Kuipers 

 
Wiekslag        08.00 uur 
Oudewater     13.30 uur (start bij Tjabel Nieuwenhuizen) 
Wiekslag        09.00 uur 
Wiekslag        08.00 uur 
Wiekslag        07.00  uur 
Wiekslag        06.45 uur 

Juni 
Zondag 7 juni                                       (13) 
Zaterdag 13 juni                                   (14) 
Do-dag 25  juni t/m ma-dag 29 juni      (15) 

 
GRENSLAND EXTREEM (100 – 125 km)                
HONGERKLOPTOCHT 120 km 
BUITENLAND /  Gr. FONDO GAVIA-MORTIROLO             

 
Floré Mulder 
Henri Bosman & Ron Bregman 
Jan van Lieshout  & Johan de Bruijn 

 
Wiekslag       06.00 uur   
Wiekslag       08.00 uur 
Wiekslag       05.00 uur  (do.25 juni vertrek) 

Juli 
Zaterdag 4  juli                                     (16) 
Donderdag  9 juli                                  (17) 
Zondag  12  juli                                    (18) 

 
KOP OVER KOPTOCHT  120 km                        
C-ENIORENTOCHT ca.  95 km ( max. 28km)         
TURBODIJENTOCHT   120 km                           

 
Kees Kok & Gabe Bergstra 
Hans Gerritsen 
Leo & Corné van Vliet 

 
Wiekslag       08.00 uur 
Wiekslag       09.00 uur   
Wiekslag       08.00 uur 

Augustus 
Zaterdag 15 augustus                          (19) 
Zaterdag 29 augustus                          (20) 

 
LA VUELTA, 2

e
 ETAPPE 

BUITEN DE REGIOTOCHT  110 km                          

 
Zaterdagrijders 
Bert Zwanenburg & Martien Spruit 

 
Wiekslag       nader te bepalen 
Wiekslag       08.00 uur  

September 
Dinsdag 1 september                          (21) 
Za.-zondag 5- 6 sept                           (22) 
Zondag 20  september                        (23) 

 
INDIVIDUELE TIJDRIT                                             
VLAANDERENS MOOISTE (120 – 170 km)            
DOOD OF DE GLADIOLENTOCHT  (120 km)     

 
Theo Engel & Ben Schep 
Arno Sluis & Floré Mulder 
Erik Eikelenboom & Johan Hartman 

 
Salmsteke    18.30 uur  
Wiekslag       09.00 uur 
Wiekslag       08.00 uur 

Oktober 
Zondag 4 oktober                                (24) 
Zondag 18 oktober                              (25)  
Vrijdag 23 oktober                               (26)   

 
BRUGGENTOCHT 120 km   max. 35 km                  
MEEWINDTOCHT (100 km) 
LOPIK F!T Voorlichting – presentatie - clinic 

 
Jos van Lint  & Jan Schalkwijk 
Floré Mulder 
Tanja & Johan Janszen 

 
Wiekslag       08.00 uur  
Wiekslag       08.00 uur 
LOPIK F!T     20.00 uur 

November / December 
Zondag  27 dec.(3e kerstdag)              (27) 
Donderdag  31  dec. (Oudjaarsdag)    (28) 

 
UITBUIKTOCHT                                                         
OLIEBOLLENTOCHT  

 
Floré Mulder 
Bestuur 

 
Wiekslag       09.30 uur 
Wiekslag       10.00 uur 

 


