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Wielertoerclub  L O P I K e r w a a r d 
van de secretaris 

Lopikerkapel/Lopik, 15 december 2019 
 

U I T N O D I G I N G 
 

voor de 24 ste Algemene Ledenvergadering en contactavond van de  

           WTC LOPIKerwaard. 
 

Datum :  vrijdag 10 januari 2020 

Plaats :   “ BUURTHUIS DE TRIANGEL ” 
     Benedeneind nz 468 B TE POLSBROEKERDAM 

Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee is klaar!) 
 

Vrienden van de fiets, 
 

Ook nu weer wordt deze uitnodiging begonnen met de vaststelling dat de algemene 

ledenvergaderingen van onze WTC zeer bijzondere bijeenkomsten zijn. 

De grote opkomst van de leden is inmiddels vanzelfsprekend en ook nu zal weer geprobeerd 

worden met de nodige humor de vergadering op te vrolijken. 

En daarmee hoopt het bestuur er weer een memorabele avond van te maken.  

De avond moet vooral in het teken van “het gezellig samen zijn” staan.  

Naast het fietsen hebben we ook de doelstelling dat er vrolijkheid bij hoort, zodat het 

bestuur te doen gebruikelijk weer een strak vergaderschema heeft opgesteld, om zodoende 

de vergadering op tijd te kunnen afsluiten.  
 

Wil je een introducé meenemen, dan is deze van harte welkom. 
 

Na afloop zal er uitgebreid gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een 

drankje de onderlinge banden verder aan te trekken en plannen te maken gerelateerd  

aan het ons inziens wederom mooie en zeer afwisselende programma van 2020.  
 

De koffie met (klein en/of groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,  

OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club. 

 

Alle alleen op deze 24 ste algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer 

een voor de WTC-toerfietser te allen tijde BUITENGEWOON NUTTIG WTC-presentje.  

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Op de volgende pagina’s vind je de agenda en de bijlagen, behorende bij de 24ste ALV. 
 

PS: het meenemen van het Activiteitenprogramma 2020 met daarin de jaarstukken 

2019 is vanwege een door Peter ontwikkeld digitaal inschrijfsysteem niet meer per se 

noodzakelijk, vanwege de hoge drukkosten ditmaal het jaarboek digitaal verzonden.  
 

namens het bestuur,  

Hennie Beenen secr. 
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Wielertoerclub  L O P I K e r w a a r d 

secretaris 

A G E N D A   
voor de 24ste Algemene ledenvergadering d.d. vrijdag 10 januari 2020 

 

24.01  Opening om 20.00 uur door de voorzitter Wim van Wijk. 
 

24.02  Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

24.03  verslag van de 23e Algemene ledenvergadering d.d. 11 januari 2019. 

         Zie bijlage 24.03  

24.04  Jaarverslag van de secretaris   

         Zie bijlage 24.04 

24.05/ 1 Financieel verslag van de penningmeester over het voorbije jaar 2019 

24.05/2 Vaststellen begroting 2020. 

(er worden slechts enkele exemplaren van het financiële verslag en de 

begroting ter beschikking gesteld)  
 

24.06  Verslag van de kascontrolecommissie Michel Nederpel en Jos van Lint 
    

24.07 a. Beleidsnota bestuur  2020.  Zie bijlage 24.07a 

24.07 b. Bestuursvoorstellen  2020  Zie bijlage 24.07b    

24.07 c.  Activiteitenprogramma  2020   Zie Bijlage 24.07c 

 

24.08  Bestuursverkiezing. 

 

Theo en og zijn volgens de statuten aftredend, het geeft Theo evenwel erg 

veel voldoening om na zijn pensionering toch iets om handen te hebben, ook 

zijn bezoekjes aan geblesseerde leden geeft hem veel goesting dus heeft hij 

te kennen gegeven door te willen gaan met deze taak. 

Og schijnt weinig anders te kunnen dan gewoon doorgaan. 

Indien er evenwel een lid is die voor een bestuursfunctie in aanmerking wil 

komen dan kan hij of zij dat tot een half uur voor aanvang van de vergadering 

kenbaar maken een functie van algemeen bestuurslid of te ambiëren, dat 

moet volgens de statuten op voordracht van minimaal 3 leden. 

 

24.08 a. Intermezzo I 
 

PAUZE “met tweede bakkie” 
 

24.09.a.   Redactie Journal de Cyclopik   

24.09 b. Beheerder van de Website, met evt. nogmaals korte toelichting op de nieuwe  

   manier van inschrijven 
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24.10 a. Persprijs 2019 

24.10.b Fotoprijs 2019. 

 

24.11 Uitreiking van de Kees Kok Bokaal (alternatief voor Lid van het jaar). 

 

24.12 STALLING FIETSKAR 

 

24.13  SPONSORKLIKS 

 

24.14 Verloting  

 

24.15  Rondvraag. 

  .. 

  .. 

  .. 

  .. 

  .. 

   

24.16 Sluiting met nog een aantal mededelingen en de uitreiking van een wederom 

exclusief WTC presentje (buitengewoon nuttig voor de regelmatige fietser 

en in alle seizoenen te gebruiken) en ……….uitsluitend voorbehouden aan de 

aanwezige leden. (+ 22.30 uur) 

 

TOT SLOT: 

  

Na de vergadering is er tijd en gelegenheid om in ontspannen sfeer elkaar te spreken.  

Bovendien blijft de bar tot kort voor 01.00 uur open en is er een hapje. 

Vooral bijpraten en afstemmen van de goede (fiets)voornemens voor het nieuwe jaar is 

zeker zo belangrijk !!!!  

 

Ook hopen we als bestuur dat de leden voorafgaand aan de vergadering al digitaal hebben 

aangegeven aan welke tochten men denkt mee te doen, zodat er tijdens de vergadering daar 

al melding van gemaakt kan gaan worden. (blijkt slechts 2-3 minuten werk, slechts een 

fractie van met pen invullen en knippen en of scheuren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 van 37                 wielertoerclub LOPIKerwaard jaarboek /activiteitenprogramma 2020 
 

Wielertoerclub  LOPIKerwaard 
secretaris 

 

Bijlage 24.03 

 

V E R S L A G  23e Algemene ledenvergadering (11 jan.2019) 

 
Aanwezig   : 74 leden, en 2 dames inzake actie ten bate van A.L.S.                        

                                  

Afwezig met kennisgeving : JanLuc Coenen, Corné van Vliet, Hennie Broekhuizen, Wim 

Kootkar, Henny Hoogstraten, Johan Boonstra, Patrick v.d. 

Hoogen, Teus Lekkerkerk, René Koot, Aart v.d. Sloot, Charles 

van Beek, Hans Gerritsen, Andre Broekhuizen, Martien Spruit 

en Johan de Bruin (15 man)  
 

24.03.01 Opening 
 

Kort na 20.00 uur opent Wim als voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom, ditmaal voor de derde opvolgende keer in de Triangel te Polsbroekerdam, met 

wederom een mooie opkomst; totaal 74 leden waaronder ook nu weer, twee ook in het 

seizoen, zeer actieve dames. (totale opkomst 4 minder dan in 2018, echter weer meer 

afmeldingen) 

Omdat Tjabel Nieuwenhuizen van Bike Totaal Nieuwenhuizen weer naar een beurs in 

Kortrijk ging, liet hij wederom verstek gaan  

Ook een extra welkom aan nieuwe leden die bij het noemen van hun naam verzocht werd te 

gaan staan, dat waren de twee leden die in 2018 na de vergadering lid geworden waren: Ron 

Klever en Gerrit Jan Kuipers, zij mochten zichzelf voorstellend gaan staan. Twee nieuwe 

leden ontbraken te weten Dennis van Houwelingen en Corné van Vliet. 

In het openingswoord blikt Wim kort terug op het voorbije jaar, een jaar met op fietsgebied 

veel hoogtepunten ook kon hij een mooi schema op het scherm tonen waarop de weergave van 

het fantastische zomerweer t.o.v. andere jaren resp. jaargemiddelden positief uitstak. 

 

Tussentijds wist Theo nog even expliciet te melden dat Teus vanwege nog steeds zeer broze 

gezondheid verstek moest laten gaan, kans op virusbesmetting waartegen hij momenteel veel 

te weinig weerstand zou hebben, had hem doen besluiten thuis te blijven, dat speet hem 

zeer, hoopte evenwel voldoende aan te sterken en gaandeweg het seizoen weer aan te 

sluiten. 
(dat heeft evenwel niet meer mogen plaats vinden red.) 

  

Vervolgens ook een tragisch dieptepunt het overlijden van ons lid Jos Maton, veel te jong 

nog, Jos die na een aanvankelijk succesvol verlopen hartoperatie uiteindelijk toch zulke 

complicaties kreeg dat hij eerstens in coma geraakte en vervolgens op 2 april uit het leven 

weggleed. 

 

Bij de minuut stilte was het ook echt stil. 
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Vervolgens moest hij toch ook weer doorgaan waarvoor we bij elkaar gekomen waren en daar 

was de leidraad het volgen van de agenda en met een ferme klap met de hamer opende hij de 

vergadering.  

 

Vanwege niet te vermijden en op voorhand aangegeven verplichtingen kwamen enkele leden 

iets later binnen, zo ook Gabe, deze keek aanvankelijk wat schuchter bij binnenkomst, 

gelukkig was er op eerste rij nog een stoel vrij en bij het plaatsnemen zag hij dat voor Karin 

mocht zitten, waardoor hij direct bij de les was, en met een duidelijk voor alle aanwezigen 

hoorbaar “HA SCHAT” liet blijken, hoe hij daardoor werd opgevrolijkt.  
 

 

 

 
Voor 20.00 uur zat de zaal al aardig vol. 

 

24.03.02 Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Er is zelfs geen enkel ingekomen stuk aangeboden, ook zijn er geen tegenkandidaten voor de 

bestuursverkiezing ingebracht. 

De secretaris deelt mee dat de in de aanhef genoemde leden zich bij het bestuur vóór de 

vergadering hebben afgemeld.  

De zevende JV tocht, wederom onder leiding van Jan Schalkwijk had dit keer maar 4 

deelnemers, wel raapten zij nog kort voor het bereiken van de Triangel een tweetal op, die 

uit de noordelijke richting kwamen, dus nog wel met zes man gefinisht, gemeld mag worden 

dat het soms smerig miezerig weer was en ook bleek dat de ALV tocht noch officieus noch 

officieel aangemeld was op de site, zodat ook de enkele inschrijver ondanks de vele moeite 

die zij daarvoor betracht hadden, vergeefs was en dus niet mogelijk om in te schrijven.  

 

Op de melding van de secretaris dat deze op de dag van de ledenvergadering nog even de 

statistieken van de NTFU had geraadpleegd en gelezen had dat de gemiddelde leeftijd van 

de WTC 55,9 jaar bedroeg gaf de aanwezigen reden tot uitgebreid met elkander te 

smoezen. Een klap met de hamer maande ze echter weer tot stilte resp. aandacht. 

 

24.03.03 Verslag van de 22 de Algemene ledenvergadering d.d. 12 januari 2018 
 

Zelfs het benoemen van pagina’s van het verslag van de JV van het voorgaande jaar bleef 

achterwege, ook op- en of aanmerkingen uit de zaal bleven achterwege, uiteindelijk wist de 

schrijver van het verslag n.a.v. van het genotuleerde de winnaar van de persprijs 2017 de 

vraag te stellen, waarom hij geen stukjes voor de Cyclopik had aangeleverd , had het 
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toegezegd omdat eindelijk zijn schrijftalent was herkend, en hij er toch minimaal 2 uit kon 

doen gaan, er kwam evenwel geen antwoord, later kwam de redactie er ook nog op terug. 

 

Het verslag werd overigens dus zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

24.03.04 Jaarverslag van de secretaris 
 

Zeker zo snel werd ook het jaarverslag behandeld en ook op het jaarverslag van de 

secretaris kwamen geen opmerkingen.  

Dus ging ook de behandeling hiervan buitengewoon snel. 

 

De voorzitter bedankt de secretaris wederom voor de meer dan zeer uitgebreide 

werkstukken en “verplicht” de aanwezigen ook nu weer daarvoor kortstondig, maar vooral 

krachtig de handen op elkaar te slaan. 

 

 

24.03.05.a Financieel verslag van de penningmeester 
 

Voor de derde maal in zijn functie als penningmeester geeft Leo van Vliet in samenspraak 

met Wim uitleg over de verlies- en winstrekening.  

Het aantal deelnemers aan de clubtochten bleek over het gehele jaar genomen, ondanks de 

prachtige zomer een fractie lager dan in 2017 te zijn geweest. Er was overigens aardig 

begroot de kosten van de clubtochten bleken fractie hoger dan begroot te zijn. Het beste 

resultaat werd gescoord bij de waaiertocht in oktober waar voor koffie en de lekkere 

appeltaart (met slagroom zoveel als je wilde) slecht € 5,00 betaald hoefde te worden, 

hetgeen bij Floré de opmerking ontlokte, vast bij een agrariër op het erf, hetgeen klopte, 

overigens met inzet van de gehele familie. 

Het gehele financiële overzicht liep redelijk gelijkwaardig op met de begroting 

 

Vervolgens was toch een mooi positief resultaat van ca. € 800,= behaald, terwijl er € 140,= 

begroot was, vooral dankzij iets meer contributie inkomsten en ook de clubkas Aktie van de 

Rabobank (€ 331,=) droeg daar aan bij. Ook niet onvermeld het door het bestuur zelf in 

elkaar geknutseld presentje totaal ca. € 18,= . 

Het overschot gaat naar de algemene reserves t.b.v. een jubileumfeest in 2021.  

Hennie Broekhuizen (hoewel niet aanwezig) werd als financieel controller weer hartelijk 

bedankt voor de werkzaamheden m.b.t. het opmaken van de jaarrekening De bloemen waren 

hem voorafgaand aan de vergadering door de secretaris aangereikt.  

Ook voor hem een stevig applaus als blijk van waardering door de leden. 

De uitgaven van de activiteiten worden iets minder uitvoerig dan voorgaande jaren 

toegelicht.  

Niemand heeft het financiële overzicht 2018 en de begroting van 2019 meegenomen en zo 

verdwijnt wederom één exemplaar in het archief van de secretaris en de rest is ook nu weer 

door de handmatige “versnipperaar” van het secretariaat gegaan.  
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24.03.05.b Vaststellen begroting 2019 

Ook de begroting wordt door Leo toegelicht, een enkel maal ondersteund door de voorzitter 

en omdat de kosten van afdracht aan de NTFU maar heel gering stijgen wordt ook nu geen 

contributieverhoging voorgesteld; tegelijkertijd kan gemeld worden dat voor alle 

clubtochten (vetgedrukt in het overzicht) de APPELTAART ook in 2019 voor rekening van de 

WTC blijft, wel verzoekt Leo om naar locaties met een acceptabele of vooral lage prijs te 

zoeken. 

Overigens vertoont de begroting van 2018 ook ditmaal een exact quitte spelend resultaat, 

derhalve een schone taak voor de penningmeester om af en toe de hand op de knip te 

houden. 
 

Ook nu weer wordt de begroting zonder op- en/of aanmerkingen aangenomen.  

 

 

24.03.06 Verslag kascontrole commissie 
 

Door Ronald de Ridder en Michel Nederpel zijn de financiële jaarstukken gecontroleerd. 

Door hen werden de inkomsten en uitgaven in orde bevonden. 

De kascommissie complimenteerde de penningmeester met de in hun ogen zeer ordelijke en 

bovenal ook zeer inzichtelijke boekhouding.  

En dus verzoekt de controlecommissie de algemene ledenvergadering de penningmeester te 

dechargeren, dit ook schriftelijk uitgevoerd en door Leo aan de aanwezigen getoond.  

De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.  

 

 

 

24.03.06A  Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. 

Ronald had de functie van kascontroleur zowel voordat hij penningmeester werd en ook 

nadien beide keren 3 jaar gedaan ofwel totaal 6 jaar en vond hij dus het stokje moest 

overdragen en moest er op zoek gegaan worden naar een nieuw lid; het bestuur had al 

voorafgaand aan de vergadering Jos van Lint uit de ledenlijst geprikt en hem eveneens 

voorafgaand aan de vergadering benaderd en hij had ingestemd.  

Jos heeft als penningmeester van de stichting KUBUS ook met financiën te maken en dus 

voor hem een prachtige gelegenheid om eens in keuken van een andere vereniging te kijken 

hoe die het doen. En zo hoopt het bestuur op dubbele wijze een goede voorzet gedaan te 

hebben.  

Ook dit scheelde tijdens vergadering eerst met z’n allen naar elkaar kijken en vooral tijd. 

 

24.03.07a  Beleidsnota bestuur 2019 
 

Omdat we op dezelfde voet blijven “doorfietsen” behoeft deze paragraaf weinig toelichting; 

Wel meldt voorzitter Wim nogmaals dat ingeval m.n. op donderdag een A- en B- groep 

gezamenlijk vertrekt de maximum snelheid dan die van de B-groep zal zijn. 

Vervolgens deed Nico nog een oproep om op dinsdagavond de toergroep weer nieuw leven in 

te blazen, had dienaangaande ook een lijstje met namen opgesteld waarvan hij dacht dat 

deze zich hiertoe wel aangetrokken zouden voelen, heeft de personen die op dat lijstje 

stonden ook dat overzicht uitgereikt. 
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Toen ontstond nog wel venijnige discussie over de snelheid binnen de C-eniorengroep, m.n. 

Piet en Floor maakten zich sterk voor een verlaging van de snelheid, daar kwamen we met 

z´n allen niet uit en zeer waarschijnlijk zal dat vervolgd worden met een vooraleerst klein 

groepje dat z´n snelheid aanpast aan wens en mogelijkheden van dat groepje, (mogelijk D-

enioren te noemen) misschien dat zij iets eerder kunnen vertrekken dan wel route iets 

aanpassen om toch ook met de andere C-enioren een fractie later startend toch gezamenlijk 

aan de koffie te kunnen, m.n. op zondagochtend.  

 

24.03.07. b  Bestuursvoorstellen 
 

Geen schokkende voorstellen, dus ook geen enerverende toelichting. 

Ook wordt vanwege en rondkomen (mooi overschot) en ook de zeer geringe stijging van de 

afdracht aan de NTFU de contributie weer NIET verhoogd. 

Het overschot komt bij de reserves en kan als eerder gemeld in 2021 aangewend worden bij 

het 25 jarig jubileum van de WTC.  

Ook wordt er nogmaals op gewezen dat indien de A en B groep gelijktijdig vertrekken 

tijdens een trainingsvond, te allen tijde de maximum snelheid van de B-groep gereden zal 

worden. 

Ook werd nog even gerefereerd aan de WET OP DE PRIVACY, de voorzitter was van mening 

dat we het aardig voor elkaar hadden, m.n. bestuurslid Theo had zich er behoorlijk in 

vastgebeten en voor zover er nog vragen zijn kan men zich te allen tijde tot Theo wenden. 

 

 

24.03.07c.  Activiteitenprogramma 2019 
 

Het activiteitenprogramma is feitelijk opgesteld door de toertochtcommissie.  

Deze heeft volgens het bestuur een aantrekkelijk programma samengesteld bestaande uit 

de gebruikelijke clubtochten en ook nu weer een tweetal buitenlandse activiteiten. 

Ook is er vanwege het volledig instemmen van de deelnemers aan de C-enioren tweedaagse 

bijna aan het eind van die vorige tweedaagse op het terras in Bunnik de wens uitgesproken 

om wederom met de C-enioren twee dagen op pad te gaan.  
 

Ondersteund door beelden op het scherm werd het programma 2019 in vogelvlucht 

doorgenomen. 

Hierbij voert Floré het woord. 

 

Vervolgens worden er een paar bijzonderheden uit het programma gelicht: 

Te noemen: voorlichtingsavond dit maal met Arie Verrips die het weerbericht voor RTV 

Utrecht verzorgd, maar ook zeer actief fietst, zelfs zodanig dat hij zijn auto de deur uit 

heeft gedaan en kan verhalen dat we eigenlijk maar weinig natregenen tijdens het fietsen, 

de man woont in Veenendaal, kan nog net zijn praatje doen omstreeks 19.00 snel op de fiets 

naar het station en in Bunnik haalt de secretaris hem op om zodoende om 20.00 uur in Lopik 

te kunnen zijn, en omdat hij een laag honorarium heeft bedongen, wordt er ditmaal geen 

entree als bijdrage in de kosten geheven. 

Als vorig jaar al gemeld konden we met de namen van de tochten die gerelateerd zijn aan 

wielertermen, ook in 2019 nog mee vooruit. 
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Dankzij de toetreding van Johan de Bruin een jaar eerder tot de toertochtcommissie is er 

nogmaals eens een MTB tocht in het programma opgenomen, waarbij het streven zal zijn een 

niet al te moeilijk parcours te rijden en wordt gehoopt op een groter aantal deelnemers dan 

in 2018. 

 

De Koningstocht dit keer op zaterdag en extra vanwege vallend op zondag ’n 

Bevrijdingstocht, deze startend als eerste zondag van de maand om 08.00 uur. 

In het kader van buiten de regiotocht weer eens naar Berkel/Enschot van daar uit een mooie 

rit door het zuiden van Brabant richting de Achelse Kluis en na afloop een heerlijk Trappist 

op het terras bij het klooster.  

Vertrektijd van de DAUWTRAPtocht op 30 mei weer op het vroege tijdstip van 07.00 uur. 

In 2019 GEEN ploegentijdrit geprogrammeerd, inzake de klimtijdrit opperde Hans van 

Middelkoop om aan de Viaanse zijde i.p.v. rechts/ linksaf te slaan en onder de brug naar de 

andere zijde aan de Lexmondsekant weer de brug op te fietsen, hoef je niet onder/ door 

een donker viaduct te fietsen, zal nader bekeken worden. 

Voor de individuele tijdrit mocht de secretaris toelichten dat voor een nieuw parcours wordt 

gekozen, starten op Salmsteke en rijdend de dijk uit tot aan Schoonhoven, heb je op de 

heenweg maar 3 zijwegen, waarschijnlijk minder hinder van zwaar landbouwverkeer en in 

ieder geval veiliger dan op het fietspad langs Schoonhoven, ter hoogte van Willige Langerak 

aan de oostzijde de dijk af en aan de noordzijde weer omhoog en omkeren terug naar 

Salmsteke. Ingeschat wordt dat de afstand ongeveer gelijk zal zijn aan het vele jaren 

gebruikte parcours.  

 

Enthousiast begon Floré over de EIFEL EXTEM RADMARATHON te vertellen, niet ver van 

huis, scheelt een dag dus minder hotelkosten, minder reiskosten, geen tol, maar dan voor elk 

wat wils een route van 120 km met ca. 2000 hm en de keus 152 km met 2700 hm als 

extremis 210 km met 3500 hm en dan ben je wel klaar, zo dacht Floré.  

 

Ook nog voor altijd weer een behoorlijk aantal liefhebbers de LANGE ADEMTOCHT van 

240 km onder leiding van ervaren kilometervreters met hopelijk ook nog de mogelijk om op 

2/3 van de afstand om te keren voor een iets minder lange afstand van bijv. 175 km. 

Dan schijnt het nu al lastig te zijn om een hotel te vinden in de omgeving van Echternach 

voor de zgn. Charly Gaul Classic tijdig opgeven, uiterlijk 31 januari voor beide buitenlandse 

activiteiten is gewenst cq. noodzakelijk. 

Ook kwam Bert nog even in beeld (ja.ja) we gaan er vanuit dat hij dan weer volledig hersteld 

is om een mooie buiten de regiotocht te kunnen uitstippelen en ook te kunnen volbrengen, 

zoals min of meer augustus 2018 al afgestemd met medeorganisator Paul. 

Aan het eind van het betoog over het programma legt Theo m.n. richting Flore uit hoe 

digitaal in te schrijven, daar kwamen geen nadere vragen meer over, het simpeler aanpassen 

in het gastenboek wordt nog uitgewerkt. Op de opmerking van een der leden dat dan iemand 

zo maar namen van deelnemers zou kunnen verwijderen, wist onze IT specialist te 

anticiperen, dat hij het IP-adres van de dader kan achterhalen.  
 

 

 

 



11 van 37                 wielertoerclub LOPIKerwaard jaarboek /activiteitenprogramma 2020 
 

24.03.08a  Bestuursverkiezing 
 

Leo van Vliet heeft zijn eerste termijn van 3 jaar als bestuurslid en penningmeester er op 

zitten, doet dat penningen bijhouden bijzonder goed, heeft het ook keurig op de rit staan en 

heeft hetgeen zeker niet onbelangrijk is tot op heden ondanks een krappe begroting nog 

steeds zwarte cijfers weten te produceren, er heeft zich overigens niemand aangemeld dus 

gaat zonder hoofdelijke stemming, maar wel met een welgemeend applaus Leo zijn tweede 

termijn in.  
 

24.03.08b  Intermezzo I 

 

Voorafgaand aan het intermezzo stelt Wim een van z’n dochters voor die met haar vriendin 

ondersteunende acties voert tegen de ziekte A.L.S. Vriendin heeft enkele jaren geleden 

haar vader aan deze ziekte verloren, vriendin geeft een heldere uiteenzetting wat deze 

ziekte teweeg brengt elk jaar overlijden er 500 mensen aan deze ziekte, maar er komt ook 

elk jaar zo’n zelfde aantal bij; een der bekendste Nederlanders die momenteel er aan lijdt is 

voormalig profvoetballer Fernando Ricksen, een andere bekende was wetenschapper Stephen 

Hawkings, die in 2018 is overleden. 

Nog steeds is er geen medicijn gevonden die deze ziekte eerstens een halt zou kunnen 

toeroepen en vervolgens zelfs zou kunnen genezen. Om geld in te zamelen doen de beide 

dames in september mee aan de Amsterdam-City-Swim en moeten daar om te mogen 

deelnemen redelijk wat geld inbrengen en in plaats van een collecte voor het 

sportgehandicaptenfonds bedacht ditmaal een loterij te houden waarvan de opbrengst ten 

goede komt aan het onderzoek tegen A.L.S. 

De prijzen meestal fiets-sport gerelateerd zijn ook allemaal gesponsord, zie ook punt 24-

03-15  

 

24.03.08b  Intermezzo II  

Voorafgaand aan het intermezzo laat Wim het onderstaande plaatje zien, hetwelk aan 

duidelijkheid weinig te wensen overlaat. 

  

WTC LOPIKerwaard
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Aanleiding voor het nadien vertoonde, was ontstaan door het zien van Hans van Middelkoop 

in een laat journaal van de NOS, vanwege de uitreiking van dienstkleding aan de militairen, 

dat journaal is toen opgeslagen en vervolgens is eind 2018 en begin 2019 daar het nodige bij 

verzonnen en ingevoegd, zo kwamen voorbij de uitgifte van teveel geld door de 

ondernemingsraad van de politie met een foto van Nico te midden van z’n (fiets) collega’s in 

Lumiere te Oudewater, de toppers met een verkeerschaos te Amsterdam, van criminele 

activiteiten verdachte broers, van doping verdachte schaatsers, aanvankelijk anoniem maar 

uiteindelijk wel op de foto, specifieke trainingsmethodiek van onze fietsende dames, ook de 

ingekorte versie van de Bike Motionfilm en bijna aan het eind ook nog de bevestiging middels 

beeldmateriaal van het bereiken van een aantal toppen inzake de 100 cols, en nog heel veel 

meer; dat filmpje is nog steeds te zien in het gastenboek op de site, terug scrollen naar 12 

januari. 

De zaal aanschouwend een meer dan geslaagd intermezzo.  

 

24.03.09a  Journal de Cyclopik 
 

De woorden hierover werden uitgesproken door Erik, die vervolgens Rogier bijzonder 

complimenteerde met de buitengewoon goede verzorging van de Cyclopik, helaas in 2018 

maar 3 stuks maar dat lag niet aan Rogier, maar aan de leden die te weinig copy aanleveren. 

Voor Rogier nog maar 6 jaar te gaan en tegen de tijd dat dit verslag in het jaarboek 2020 

komt nog maar 5 jaar en dan is hij al over de helft; vervolgens werd Rogier een envelop 

overhandigd en ook de bloemen voor zijn Cindy. (die altijd de Cyclopiks keurig bestickert)  
 

24.03.09b  Website 
 

Ondanks dat dit zo voortreffelijk loopt worden hier vrijwel geen woorden aan besteed, 

derhalve op deze plaats buitengewoon vette complimenten voor onze beheerder; ook nog mag 

ter aanvulling gemeld worden dat onze beheerder in bijna 99 van de 100 gevallen direct 

anticipeert op voorgelegde vraag of actie, onderdelen die de secretaris niet 

geïmplementeerd weet te krijgen, worden door hem direct ingevuld. 

  

24.03.10  Pers en Fotoprijs 
 

Rogier als hoofdredacteur van de Cyclopik had ook een “mini powerpoint” op het scherm ter 

ondersteuning van zijn toelichting meegebracht. 

Inzake de persprijs kwam er eerst een stukje voorbij dat zeer hoog scoorde maar toch net 

niet, vervolgens ’n stukje geschreven door Karin over de C-enioren tweedaagse en bij het 

zien van haar teleurgestelde blik, speet het Rogier zeer dat hij haar stukje niet op de 

eerste plaats had gezet; maar zo hij zei er kon er maar één de winnaar zijn en dat was voor 

2018 Martijn Carlier met zijn verhaal over de Ronde van Vlaanderen die hij begin april samen 

met Jens gereden had, ook de vertelling over hun bezoek aan het museum over de ronde 

droeg bij aan de uiteindelijke keuze en dus winnaar van de pen met inscriptie “PERSPRIJS 

CYCLOPIK 2018”. 

  

Ook bij de fotoprijs werd gebruik gemaakt van het scherm, vele foto’s die het afgelopen 

jaar voorbij kwamen vooral via de App passeerden tot algehele hilariteit de revue. 

Zelfs een zeer recente foto van Gabe in racetenue op een opoefiets alsook Jens op een van 

lege banden voorziene stadsfiets in Maleisië. 
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De FOTOPRIJS was uiteindelijk terecht voor Jan Spelt die een fraaie foto had afgeleverd 

met in de verte een eenzame fietser in de klim op weg naar de Mont Ventoux, kortom een 

mooie compositie wist Rogier zijn betoog te beëindigen.  

Aangenaam verrast nam Jan zijn prijs (een foto-tijdschrift) in ontvangst. 

 

 

24.03.11  Verkiezing WTC LOPIKerwaard “lid” van het jaar 2017 
 

Aan het einde van het jaar 2018 was het voor het bestuur ook dit keer niet zo moeilijk om 

tot een gezamenlijke keus LID VAN HET JAAR te komen. 

Theo had het fraai opgebouwd, lid van het jaar was vanaf de oprichting lid en dus vroeg 

Theo alle aanwezige leden die vanaf het begin lid waren geweest te gaan staan,  

en vervolgde met: 

 Heeft een opgeruimd karakter, zeurt niet, is altijd vrolijk, altijd positief (er gingen 

een paar zitten) 

 Als we met elkaar op pad zijn houdt hij de groep bij elkaar, is niet bang te roepen 

dat het wat rustiger moet; Iedereen accepteert dat 

 Hij beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten 

 Hij tipt mij (Theo Engel) wel eens: heb je aan die of die gedacht voor een bloemetje, 

een kaart of een fruitmand? 

 Heeft de langste toertocht van 540 km op zijn naam staan (prompt ging Gabe weer 

staan) 

 Is altijd medeorganisator van de buitenlandtrip 

 Hij vervulde meerdere functies binnen de club; besturen zit hem in het bloed 

 Was penningmeester, voorzitter en tot op de dag van vandaag voorzitter van de TT-

commissie 

 Hij weet het verschil tussen ochtendmelk en avondmelk uit te leggen. Dat het 

gehalte aan vet en eiwit in de avondmelk wat hoger is als gevolg van indik- en 

daglichteffect.  

 Geen wonder: onlangs 40 jaar werkzaam bij De Samenwerking 

 Floré is dus HET LID VAN HET JAAR 2018. 

 Een oorkonde, reeds gelabelde beker, bierpakket en bloemen waren zijn deel. 
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 een blije en vrolijke Floré na afloop van de vergadering.  

 

 

24.03.12  Rondvraag 

 

24.03.12.a Floré 

 

Graag tijdig opgeven voor de EIFEL Extrem Marathon, uiterlijk 31 januari i.v.m. boeken 

hotel, het zou leuk zijn als we weer met z’n allen in één hotel onderdak kunnen vinden. 

 

24.03.12b Gabe 

Gabe stelt voor om bij wisseling van kleding de oude in te leveren met als vergoeding bijv. € 

10,= 

En deze kleding beschikbaar te stellen aan Afrika of anderszins minder rijk bedeelde landen 

cq. gebieden, in het verlengstuk hierop weet Wim te melden dat we voorlopig nog wel met 

dezelfde broekensponsor doorgaan, en dat op de shirts hoogstwaarschijnlijk wel nieuwe 

namen zullen verschijnen.  
 

24.03.12.c Martijn Carlier 

 

Martijn zoekt nog meer leden die mee willen fietsen met de winter-elfstedentocht op 3 

februari. 
 

24.03.12.d Arno 
 

Ook Arno verzoekt tijdige opgave voor de Charly Gaul Classic in september, het valt nu al 

niet mee om iets acceptabel van prijs te vinden in de omgeving van Echternach, ook hiervoor 

datum uiterlijk 31 januari. 
 

24.03.12.e Floor Versluis 

Helaas niet genotuleerd, ook andere bestuursleden konden het zich niet voor de geest halen, 

misschien kan hij hem in 2020 nogmaals stellen. 
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24.03.13   Verloting met de opbrengst ten bate van onderzoek naar A.L.S. 

 

Mooie prijzen waren er te winnen, zoals een supersonische weegschaal met ca. 15 

functies,(???)  

Twee stuks buitenbandjes (gesponsord door BIKE TOTAAL 

Fietsshirtjes van Centric 

Een appeltaart 

Een lunch bij de voorzitter, (gewonnen door een oud voorzitter) 

Een prachtige fietspomp 

Bierpakket 

Gevulde boodschappen tas van de Jumbo 

Slagersbonnen 

En nog heel veel meer. 

 

De opbrengst van de verloting was € 506.= dat bedrag komt geheel ten goede aan het 

onderzoek naar het ontstaan cq. bestrijding van A.L.S., de beide dames waren hiermee zeer 

verguld en lieten na afloop via de voorzitter weten nogmaals hun dank uit te spreken voor 

deze geweldige opbrengst.  

 

 

24.03.14 Sluiting 
 

Om 22.40 uur sluit Wim van Wijk als voorzitter van de WTC de vergadering en dankt een 

ieder voor zijn/haar enthousiaste inbreng. 

Nogmaals dank namens de vereniging aan alle vrijwilligers gedurende het seizoen. 

Ook nogmaals dank voor de inbreng van de leden van de toertocht-cie voor het samenstellen 

van programma 2019 alsook aan de leden die altijd de Cyclopik in hun directe omgeving 

rondbrengen.  

Verder deelt Wim mee dat het eerste rondje van de vereniging is; dat zijn ook de hapjes in 

de vorm van meerdere bittergarnituren.  

 

Er werd geen mededeling gedaan over een te doen gebruikelijk presentje, daarin is in de 

communicatie iets niet goed gegaan, er wordt gehoopt dat bij de voorlichtingsavond goed te 

maken. 

 

Nadien ging men over tot het nuttigen van de nodige versnaperingen en werd er in grote 

getale nagebleven, en om 00.43 werd de laatste ronde geserveerd en kort na 01.00 uur 

kreeg de secretaris nog een vest in z’n handen gedrukt, welke uiteindelijk ook weer bij de 

rechtmatige eigenaar terecht is gekomen.  
 

Lopikerkapel, 14- 16 jan 2019 

redaktie hennie beenen,secr. 
WTC verslag van de 23-de ALV.. 
 

 

Bijlage 24.04 
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J A A R V E R S L A G secretaris over het jaar 2019 
 

Het bestuur: 

Het bestuur bestond dit jaar (2019) uit de volgende personen: 

voorzitter   : Wim van Wijk 

secretaris (vice vz)  : Hennie Beenen 

penningmeester   : Leo van Vliet 

algemeen bestuurslid  : Theo Engel 

algemeen bestuurslid  : Eric Klever 
 

Leden: 

De vereniging hanteerde in 2019 ook na de ledenvergadering geen ledenstop, op 1 januari 

waren er 122 personen, waaronder ook 4 dames, lid van onze WTC.  

In het nieuwe jaar konden we ook direct weer 3 nieuwe leden verwelkomen en in de loop van 

het seizoen kwam er nog 1 nieuwe lid bij, ook in november werd nog een nieuw vrouwelijk lid 

toegevoegd, zodat we op peildatum 1 december 2019 dus 127 leden hebben. 

Nu hebben we peildatum 15 dec. 2019 intussen 5 afmeldingen, (drie blijkbaar onvoldoende 

goesting en 1 lid verhuist weer richting het Brabantse land en 1 naar Nederhorst den Berg)  

Het voorlopig aantal leden zal op 1 januari 2020 derhalve 122 zijn. 
 

Vergadering: 

Op vrijdag 11 januari 2019 vond de 22e Algemene Ledenvergadering plaats. In totaal waren 

er die avond 74 leden aanwezig.  

Ook nu weer een meer dan fraaie opkomst.  

Omdat al meerdere jaren de vrijdagavond een goede keus bleek werd deze avond ook nu 

gehandhaafd en ook dit keer werd gebruik gemaakt van het buurthuis De TRIANGEL in 

POLSBROEKERDAM. 
 

De koffie/thee met erg lekkere gevulde koek en het eerste natje (ook ditmaal met 

consumptiebon) waren van de vereniging. 

Overigens waren ook de bittergarnituren nog weer voor rekening van de club.  
 

Wederom was er een oproep van Jan Schalkwijk om weer een zgn. JV-tocht te organiseren, 

de opkomst was matig ( 4 man). 

Misschien dat ook komend jaar dan al weer de ACHTSTE JV tocht georganiseerd kan 

worden. 
 

Ook dit keer GEEN uitstalling van BIKE TOTAAL Nieuwenhuizen. (druk in de winkel) 

Wim van Wijk hanteerde met verve en veel humor de voorzittershamer, de herverkiezing 

van bestuurslid/ penningmeester Leo van Vliet verliep zonder tegenkandidaten. 

De prijs van “lid van het jaar” was voor FLORé MULDER. 

  

Voorts was er een fantastisch intermezzo van aan elkaar geknutselde filmfragmenten als 

ware het journaalbeelden vergezeld van WTC-ers waarvan ene Hans ook echt in het journaal 

van de NOS verschenen was en aanleiding voor deze serie was. 
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Het grootste gedeelte van de aanwezigen bleef ook na de vergadering nog even naborrelen, 

en het was ruim na middernacht dat de laatste leden met een zeer vrolijke Floré als 

middelpunt het buurthuis verlieten. 

 

Omdat het uitgangspunt is dat we een toerfietsvereniging zijn en geen vergaderclub, kwam 

het bestuur in het jaar 2019 maar 5 keer bij elkaar om te vergaderen.  

Wel belangrijk agendapunt gedurende het jaar was het vinden van een tweetal nieuwe 

sponsoren, aan het begin van het jaar had Pantoni te kennen gegeven dat zij nog wel door 

wilden gaan met de naam PANTONI afgedrukt op de broeken, ook al vlotachtig had na afloop 

van een interview Wim Littel te kennen gegeven ook nog door te willen gaan. 

Echter zowel Bike Totaal Nieuwenhuizen als aannemersbedrijf VAN BAAREN gaven te 

kennen vanaf 2020 weer andersoortige verenigingen te willen sponsoren. 

Vooral dankzij de inzet van Sjors van Vliet die dienaangaande toch over communicatieve 

vaardigheden beschikt hebben we een tweetal nieuwe shirtsponsoren kunnen vinden, te 

weten LOPIK-F!T en FAAY-wanden-plafonds. 

Veelvuldig werd ook gesproken over veiligheid en soms een niet passende snelheid in ons 

peloton en ook dat zal het komende seizoen ongetwijfeld weer vaak aan de orde komen.  

Bij toerbeurt werd bij de bestuursleden thuis vergaderd. 

 

De door het bestuur in het leven geroepen toertochtcommissie (zie colofon Cyclopik) kwam 

voor het programma voor 2020 dit jaar drie keer bijeen.  

 

Vooral dankzij het goede huiswerk cq voorwerk van deze leden van de tt.cie is er naast de 

gebruikelijke clubtochten ook nu weer een erg aantrekkelijk en vooral gevarieerd 

fietsprogramma samengesteld, waarbij ook nu weer ’n enkele maal voor vertrek buiten Lopik 

is gekozen. 

M.n. de buitenlandse activiteiten zijn in 2020 totaal andersoortig qua afstand vanaf Lopik 

dan in 2019 en ook de omgeving weer totaal anders, overigens best pittig dus voor velen een 

echte uitdaging en juist daardoor buitengewoon aantrekkelijk voor heel veel leden om aan 

deel te nemen. 

De toertochtcommissie heeft ook nu dus het activiteitenprogramma 2020 samengesteld.  
 

De regionale districtsvergaderingen van de NTFU hebben we ook dit jaar niet bezocht, wel 

heeft ondergetekende een keer een buitengewoon nuttige bijeenkomst van de NTFU in 

Veenendaal bezocht, waarin het onderwerp verzekeringen werd behandeld en ons kon doen 

besluiten geen separate fietskar verzekering af te sluiten, (mede ook vanwege 

premieverhoging naar ca. € 1000,=/jaar)  
 

Sponsoring: 

Over de sponsoring valt het volgende te melden, in 2019 gingen we het laatste jaar in met de 

sponsoren LTI Lopik, VAN BAAREN Cabauw en BIKE TOTAAL NIEUWENHUIZEN, deze 

gezamenlijk voor de shirtjes, en voor de broeken blijft dit PANTONI. 

Hierboven is al uit de doeken gedaan hoe we gevaren zijn. 
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Het Clubblad: 
 

Als in voorgaande edities gemeld is in de loop van 2014 de redactie van het clubblad Journal 

de Cyclopik overgenomen door Rogier Schinkel, in de jaarvergadering van 2016 heeft hij nog 

eens de tekst voorgelezen die hij in de laatste uitgave van 2015 geschreven had, nl. nog wel 

een jaar of negen deze taak te mogen uitvoeren. 

Ook in 2019 heeft hij zich buitengewoon goed van deze taak gekweten, heeft inmiddels een 

nieuwe en wederom fraaie lay-out voor het blad gecreëerd en we mogen stellen dat het blad 

er nog steeds tip-top uitziet. 

De distributie van het clubblad werd ook dit jaar weer verzorgd door de diverse leden, zie 

daartoe ook het (evt.) bedankje in laatste Cyclopik van 2019. 
 

Externe publiciteit: 

Publicatie in de regionale bladen dit keer wel gelukt, een ingekorte versie van het 

aangeleverde zonder foto in KONTAKT en met weliswaar kleine foto van de 

kontraktondertekening met de nieuwe sponsoren in de ZENDERSTREEKNIEUWS. 
 

Website 

Onze WTC beschikt ook over een website, halverwege het jaar 2017 is het beheer 

overgegaan naar ons lid Peter Verhoef, heeft de site in een nieuw “frame “ geplaatst en een 

aantal wensen die bij bestuur en gebruikers leefde geïmplementeerd, de site is inmiddels 

gebruiksvriendelijk en in de berichten van het gastenboek kunnen nu bijv. ook foto’s 

geplaatst worden. 

De zaterdagfietsers hebben nauwelijks verzuimd om te melden eerstens hoe laat en 

vervolgens in welke richting zij denken te vertrekken, zelfs als de voortrekker van de 

zaterdaggroep verhinderd is weet hij nog wel bericht te plaatsen hoe laat er vertrokken 

dient te worden, dan laat hij wel achterwege in welke richting er gefietst wordt. 

 

Vervolgens is er ook een facebook pagina uitsluitend in te loggen door WTC-leden actief, 

deze telt op 1 dec. 2019 ca. 35 volgers, daar wordt echter bitter weinig gebruik van 

gemaakt.  

Inloggen, met name handig voor de inschrijving en actualisatie van de deelnemers bij de 

verschillende clubtochten is inmiddels ook mogelijk, dat gaat redelijk eenvoudig door bij 

gebruikersnaam je voor- en achternaam zonder spaties in te vullen en bij het wachtwoord je 

inschrijfnummer van de ntfu. 

 

Vorig najaar heeft Peter een nieuw inschrijfsysteem ontwikkeld voor clubtochten, dat 

gaat buitengewoon eenvoudig en veel sneller dan het handmatig invullen van de 

strookjes; zo nodig zal het ook nog ’n keer toegelicht worden op de JV. 
 

Als hierboven gemeld wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de “wtc-lopikerwaard-

groepsapp”, veelal om een aardig fotootje door te zetten, en soms ook eens iets vrolijks te 

delen; anderzijds ook wel zeer handig om te anticiperen op plotseling totaal andere weers- 

omstandigheden dan aanvankelijk verwacht. 

Ook bestaat er de bestuursapp, die wordt evenwel niet zoveel gebruikt, evenals een tt.cie 

app. 
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Clubkleding: 

 

Ook in 2019 werd nog gereden in het clubtenue, met frisse kleuren en een wit middenstuk 

dat ook in schemer goed opvalt. 

De nieuwe profi-broeken lijken goed te bevallen. 

De verkoop/ distributie is bij GABE BERGSTRA gebleven en zal ook in 2020 weer onder zijn 

bekwame hoede blijven, daarbij deskundig pasadvies gevend zeker als er dames zijn die in 

nieuwe kleding gehesen mogen worden. 

Voor de levering van clubkleding moet men zich bij deze vriendelijke fietsvriend melden. 

Aldaar dient de kleding ook afgerekend te worden, indien niet al verrekend met de 

kledingleverancier Bioracer. 

 

Het bestuur gaat er dus vanuit dat we ook het komende jaar UITSLUITEND in onze 

VERNIEUWDE clubkleding op onze racefiets en mountainbike zullen fietsen. 

  
 

Clubritten: 

Ook in het seizoen 2019 werden de clubritten weer goed tot zeer goed bezocht.  

Veel leden fietsten ook regelmatig voor zichzelf. De dinsdagavond bleek weer de best 

bezochte trainingsavond geweest te zijn.  

 

De grootste trekker was ook dit jaar de -B-groep. Op donderdag werd er veelal gezamenlijk 

(A en B) op uitgetrokken. 

Dan de C-ENIORENGROEP, dat is binnen de WTC zo langzamerhand de grootste groep 

geworden, zowel op de vaste dagen zoals de donderdagochtend en ook de zondagochtend 

overtreft het aantal leden meermaals het getal van de andere deelnemers, in ieder geval op 

donderdagochtend, want dan zijn zij de enigen. 

Sinds november 2019 kunnen zij indien de weersomstandigheden niet fietsaantrekkelijk 

zijn uitwijken naar LOPIK-F!T alwaar zij veelal onder leiding van Johan Janszen een 

uurtje op de spinbikes de conditie op peil kunnen houden.  

Ook proberen zij ook in de wintermaanden bij wel acceptabel weer door te blijven fietsen 

zowel op de donder- als de zondagochtend.  

 

Een initiatief dat door het bestuur hoog gewaardeerd wordt, (twee bestuursleden behoren 

ook tot die categorie) en ook in 2019 zijn er weer enkele leden (3) zijn die 65 jaar worden, 

helaas is dat geen garantiedatum om te mogen stoppen met werken, inmiddels zelfs meer 

dan een vol jaar doorgaan met werken, alvorens zij hun AOW ontvangen. 

Voor 2020 staan er maar drie leden op de rol om 65 jaar te worden,  

Ook hierbij zijn twee zeer regelmatige WTC-fietsers, die na het bereiken van die echte 

AOW leeftijd nog vaker zullen aansluiten bij de C-eniorengroep.  

Bij de C-eniorengroep werd ook vaak meegefietst door leden die herstellend waren van een 

vervelende ziekte of blessure. 

 

Ook voor de zogenaamde A-groep kwamen het voorbije jaar voldoende leden op de 

uitgangsstelling af, wel moesten meermaals leden die twijfelen aan hun eigen capaciteiten 

aangespoord worden om met de snelle groep mee te gaan en vaak lukte dat ook wel.  
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Deze groep bleek vaak in staat om een stevige snelheid te ontwikkelen.  

Feitelijk zou je dat alleen op de Parallelweg tussen Bergambacht en Krimpen aan de IJssel 

mogen fietsen. 

Er moet bij hogere snelheden altijd aandacht blijven, voor enerzijds leden die iets minder 

hard kunnen fietsen, maar zeker ook voor de andere weggebruikers en vooral ook voor 

obstakels.  

 

Door “een harde kern” werd veelvuldig de zaterdag (ook in winterperiode) dan wel de 

zondagmorgen in ere gehouden. Gezelligheid staat daarbij hoog in het vaandel. De meeste 

1ste zomerse zondagen van de maand werd er een iets langere clubrit, vanwege een vroeger 

vertrektijdstip gereden. 

Dit seizoen werden dus 4 maximum snelhedenniveaus gehanteerd. M.a.w. voor elk wat wils.  

Wanneer de groepen boven de 15 deelnemers kwamen, werd, zoals in het beleid afgesproken, 

(meestal) “gesplitst” gereden. 

 

Overige activiteiten: 

Via het activiteitenprogramma 2019 werden evenementen vanuit de vereniging 

georganiseerd. Hieronder volgt een samenvatting van de uitvoering daarvan. 
 

Uitvoeriger verslagen kunt u terugvinden in de verschillende edities van de Journal de 

Cyclopik. Bij de meeste samenvattingen wordt daar ook naar verwezen. 

Hartelijke dank daarvoor aan de vele schrijvers. Hierdoor werd het mogelijk om de 

hieronder vermelde samenvatting te maken. Niemand kan natuurlijk aan alles deelnemen. 

Slechts enkele activiteiten waren niet terug te vinden omdat hiervan geen verslag is 

geschreven. Deze blijven dus alleen als herinnering in het hoofd van de deelnemers bewaard.  

 

Ook waren het voorbije jaar leden die deelgenomen hebben aan elders georganiseerde 

tochten. 

Ook werd de zesdaagse van Rotterdam bezocht, dat werd ook als buitengewoon gezellig 

ervaren. 
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Dan nu de samenvatting van de tochten: 
(Verreden volgens de uitgave jaarprogramma 2018) 

 

UITBUIKTOCHT op TWEEDE KERSTDAG nog in 2018  
 

Zoals al vaker de voorbije jaren een beetje grijs in de omgeving van Lopik , echter wel droog 

en acceptabel weer om met voldoende mensen op de fiets om van een heuse clubtocht te 

spreken 

Een niet te lange rit maar wel buitengewoon goed te verteren zowel voor geest als lijf. 

Omdat deze tocht nog steeds in een behoefte voorziet, is deze tocht ook in 2020 

opgenomen. 
 

OLIEBOLLENTOCHT MAANDAG 31 december 2018 
Niet te lang en acceptabel weer een graad of negen en maar liefst 15 deelnemers die na een 

tochtje over bekende wegen richting Schalwijk-Houten eindigde voor koffie met heerlijke 

oliebollen bij het bestuurslid Eric Klever aan de Dorpsstraat te Lopik, bollen van z’n 

overbuurman als ik het goed opgeslagen had en zo ik uit het verslag van Robin mocht 

optekenen was de derde helft heel erg gezellig. 

Met ook nog een nieuwe in het leven te roepen bokaal, welke op de JV uitgereikt zal worden. 
 

JV TOCHT VRIJDAGAVOND 11 januari 2019 
 

Het was best fris deze elfde januari dus vertrokken uit Lopik slechts vier leden richting 

Polsbroekerdam op de fiets, die nabij de Triangel er ook nog twee oppikten die uit 

noordelijke richting kwamen aangefietst en kwamen 7 frisse mannen ruimschoots voor 20.00 

uur het Buurthuis binnen,  

Hopelijk is het straks op 11 jan. 2019 iets beter weer en kunnen deze bikkels met goede 

verlichting op hun fiets wederom de zeer duistere Damweg richting Polsbroekerdam 

afrijden. 

 

VOORLICHTINGSAVOND ARIE VERRIPS 

Vrijdagavond 15 februari 2019 
 

Lekker gewoon voor de vuist weg kon Arie Verrips praten over het weer, dat deed hij 

buitengewoon makkelijk, wist overigens boven mijn verwachting veel meer over het weer te 

vertellen dan aanvankelijk gedacht. 

Mocht hem ook zelf halen brengen van het station in Bunnik en had zowel op heen en 

terugweg al het nodige vernomen en uiteraard ook nog het nodige extra’s meegekregen, 

zodoende kon er ook een uitvoerig verslag worden geschreven welke in de eerste Cyclopik 

van 2019 op pagina 18 en 19 is afgedrukt. 

In het najaar hem namens de WTC nog een beterschapskaartje gezonden nadat hij ten 

gevolge van een valpartij met de fiets een gebroken heup had opgelopen.   

Zie voor verslag Cyclopik jaargang 2019 nr. 1  
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WTC LOPIKerwaard “SEIZOENSOPENINGSTOCHT” 23 maart 2019 

Omdat de verwachte weersomstandigheden voor zaterdag 16 maart niet aantrekkelijk en 

feitelijk ook onverantwoord was om in een groep te fietsen, was deze rit een week later 

gepland, weliswaar een grijze hemel, maar even zo goed toch 40 leden aan de start, kortom 

een zeer goede seizoensopening, aanvankelijk baalde het bestuur van de ijsclub van de 

verzetting, maar in goed overleg werd vertrektijd vervroegd zodat ook nog een aantal WTC-

ers in de loop van de middag konden meedoen aan de tombola van achtergelaten 

kledingstukken in de kantine van de ijsclub, heel bijzonder was daar ook de vondst een klein 

formaat damesslip die gewonnen werd door onze Hans. (Nooit gehoord hoe de geur was 

terwijl hij er wel aan gesnuffeld heeft!!!!) 

Terugkomend op de rit, Andre en Martien deden zo mogelijkheid alle kernen en randkernen 

aan en hadden een geweldige koffiestop gepland in de Triangel te Polsbroekerdam, daar was 

het kwestie van inschenken en de reeds in stukken gesneden taart uitdelen en dus ging dat 

in een voor ons zeer gewenste snelheid. 

Peter heeft dat ook goed verwoord alsook in de ritomschrijving in de eerste Cyclopik van 

2019 op pag. 10 en 11, met ook de nodige foto’s . 

 

MTB_TOCHT “VELUWE” zo. 24 maart 2019  
Geskipt vanwege nog niet (geheel) herstelde sleutelbeenbreuk van een van de twee 

organisatoren, herkansing in 2020. 
 

AANKLAMPTOCHT zo. 31 maart 2019  
34 man een geweldige opkomst schreef René in de tweede alinea van zijn verslag in Cyclopik 

nr. 2 van 2019, zeker bezien de meer dan frisse omstandigheden die ochtend, amper 6 

graden en van lekkere opwarming was nadien ook geen sprake. 

De tocht georganiseerd door Eric en Jan met een koffiestop op het fraaie landgoed de 

Marienwaert nabij Beesd, een locatie waar de donderdagse C-énioren ook nog wel eens 

schijnen te stoppen. 

De terugweg kon vanwege de straffe oostenwind best als pittig omschreven worden, met als 

toetje ook nog de Viaanse brug over. 
 

BEZEMWAGENTOCHT za. 6 april 2019  
Omdat de aanvankelijk geplande Veenendaal-Veenendaaltocht uiteindelijk toch een week 

later werd verreden werd deze omgeruild met de Bezemwagentocht, Henri Bosman was de 

gelukkige die deze tocht mocht organiseren, en omdat hij aan de overkant van de Lek woont 

zal het de deelnemers niet verbaasd hebben dat deze tocht grotendeels aan de overkant van 

de Lek verreden werd. Ook nu een koffiestop in Beesd en ook dit keer bij de Stapelbakker 

op eerder omschreven landgoed.. 

Helaas waren er wel minder dan die zich aanvankelijk hadden aangemeld, gelukkig kwamen er 

ook nog enkele bij zodat het peloton toch nog 16 leden telde. 

Een kort bondig verslag in Cyclopik nr. 2 van 2019 
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Toerversie PARIJS-ROUBAIX za. 6 april 2019  
 

Ook hebben op deze dag 6 april ca. 10 WTC-ers deelgenomen aan de toerversie Parijs-

Roubaix, mooi verslag daarvan in de tweede Cyclopik op pag. 16-17 jaargang 23 ( 2019) 

 
 

VEENENDAAL-VEENENDAAL zaterdag 13 april 2019. 
Geen verslag aangetroffen van deze rit ondanks dat de weersomstandigheden voor deze dag 

fantastisch waren, wel bij monde van deelnemers vernomen dat de opkomst van de WTC 

goed te noemen, weet ook dat de organisatie van deze tocht zeer tevreden was, dat is terug 

te vinden op de site van de AXA-valleirenners in Veenendaal  

 

BULTENTOCHT maandag 22 april 2019  
 

Net als de zaterdag ook deze tweede Paasdag fantastisch (fiets)weer en hebben ook weer 

vele WTC-ers de pot van de DTC gespekt vanwege hun deelname aan de Bultentocht. 

Het was dan ook een redelijk late Pasen, omdat we al jaren deze tocht agenderen loont het 

niet meer de moeite om hier nog verslag van te schrijven, in verslag van bestuursvergadering 

de opmerking redelijk aantal deelnemers en dat het mooi weer was wist ik nog van mijn eigen 

ritjes L’kapel- Apeldoorn v.v, en wederom ook voor het gemak ook in 2020 geagendeerd.  
 

 

KONINGSTOCHT zaterdag 27 april 2019. 
Vanwege stormachtige en natte weersvooruitzichten op vrijdagavond afgelast, hetgeen ook 

in de loop van de ochtend ook uitkwam, zelden zo’n slechte konings en of Koninginnedag 

beleefd, in de middag ook te onaangenaam om op pad te gaan. 

In Zwolle waar W.A. met familie was viel het weer nog mee. 

In 2020 kan het op maandag Koningsdag maar zo weer heel mooi weer zijn. 

 

 

BEVRIJDINGSTOCHT zondag 5 mei 2019. 
 

Ca 20 deelnemers die onder leiding van Kees Kok en Gabe richting Zoetermeer konden 

koersen, voorafgaand aan had Gabe middels de melding een hele bijzondere koffielocatie 

gevonden te hebben, deze tocht gepromoot, geheel ongeschonden kwamen ze niet thuis 

bezien een aantal lekke banden en de vanwege het kille weer daardoor sterke afkoeling  

 

Ook van de bevrijdingstocht geen verslag in ‘n Cyclopik jaarjaargang 2019 aangetroffen. 
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KLIMTIJDRIT VIAANSE BRUG dinsdag 14 mei 2019 
 

Hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer heeft de klimtijdrit op de Viaanse brug 

plaatsgevonden in 2019, de 16 deelnemers kunnen later nog eens verhalen, “ik was erbij” 

Reden is het gegeven dat in dit jaar een groep toerfietsers op de parallelweg aan de Kapelse 

kant op de bon is geslingerd omdat dar officieel niet gefietst mag worden. 

tt.cie lid Theo vindt het daarom niet verantwoord de tijdrit in die vorm nog te organiseren.  

Tijdrit behoudens (te) weinig deelnemers geslaagd te noemen en te doen gebruikelijk was 

ook de bekendmaking van de uitslag weer een geanimeerde aangelegenheid. 

Mooie actie foto’s terug te vinden op de site. 

Voor het verslag en 1 foto op pag. 12 van Cyclopik nr. 3. Jaargang 23 (2019) 
 

ABDIJTOCHT zondag 19 mei 2019  
 

Jaren geleden daar wel eens met kleine vertegenwoordiging aan deelgenomen, mooie rit door 

de Peel langs vennen en een stop in de Achelse Kluis en terug op de uitgangsstelling een 

heerlijke La Trappe, jaar later vanwege heftige regenval bij de start weer omgekeerd en nu 

bijna 18 jaar later weer eens op de agenda, 

Het was in ieder geval lekker weer en Corné kwam bijna zo ver in zijn verslag om de 8 

zaligheden te benoemen, (plaatsen eindigend op “sel” zoals Eersel, Knegsel, Reusel enz.)  

Overigens eindigde de tocht op het grasveld van de abdij met een heerlijk glas trappisten 

bier en alleen daarom al zou je daar volgend jaar weer heen kunnen. 

Verslag Cyclopik 2 jaargang 23 op pag.8 en 9 

 

C-ENIOREN TWEEDAAGSE 23 en 24 mei 2019. 
 

Omdat deze tocht in 2018 een succes was, deze herhaald in 2019, voorafgaand aan vertrek 

kon er in de Schouw nog gestemd worden voor de Europese Verkiezingen. 

Uitgezwaaid door de burgemeester die even het stemlokaal toevallig kwam bezoeken werd 

de groep kort na 09.00 uur uitgezwaaid door de vele vrouwen en kon de heenreis richting 

Zaanstreek/Heemskerk aanvaard worden. 

De heenrit ca. 125 km vanuit l’kapel en de terugrit bijna net zo lang. 

Slaap-accomodatie prachtig kasteel omgeven door idem tuin, de slaapvertrekken evenwel 

zeer sober, stapelbedden die in een P.I. niet zouden misstaan, maar verder niets mis mee. 

Aan het slot van deze tweedaagse nog een meer dan gezellige nazit in de diepe achtertuin 

van Martien in de Vlist, bier en fris en kaas en nootjes in overvloed. 

Ook de begeleiding door Frits met bagage en aanwezig op elke stop fantastisch, kortom 

mooie dagen voor de deelnemers om op terug te kijken.  

 

Verslag op pagina 6-7 en 8 door Hans van de derde Cyclopik anno 2019.    
 

 

DAUWTRAPTOCHT donderdag 30 mei. 
 

Een beetje grauw, grijs en feitelijk ook wel kil, ondank een late Hemelvaart 

Desondanks toch 17 man op de foto poserend voor een net geopend etablissement in 

Uithoorn, dat gevonden in het verslag van Robin (het tweede dit jaar) op pagina 14 en 15 van 

de derde Cyclopik van jaargang 23 (2019). 
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ERMELOSE KLIMTOERTOCHT ERMELO vrijdag 31 mei 2019 
 

Geen verslag aangetroffen maar wel paar opgetekende notities en een daarvan was dat Gabe 

met de fiets gevallen was, later zei hij dat hem dat nog nooit overkomen was, ook notitie 

gevonden dat er best stevig of zelfs te hard doorgefietst was, daar mag voortaan de 

wegkapitein wel eens op letten. 

 

GOESTINGTOCHT zondag 8 juni 2019 
 

Zou feitelijk zaterdag 7 juni verreden worden, maar toen slecht weer terwijl voor de zondag 

prachtig weer werd voorspeld, hetgeen ook uitkwam, koffie in Oud-Verlaat (?) ongetwijfeld 

een bijzonder adresje bezien de organisatie door Hans en Ben. 

(nog ) geen verslag aangetroffen. 

 
 

EIFEL EXTEM RADMARATHON 13 t/m 16 juni 2019 
 

Eens niet te ver van huis en dus vertrek op donderdag en de zondag na afloop van de tocht 

ook nog weer op huis aan. 

Kort samengevat: zeer geslaagd pittig zelfs zwaar parcours en vooral ook veel gelachen, de 

Bitte ein Bitt smaakte erg lekker en door de Flore en Sjors geselecteerde en beproefde 

wijn was ook niets mis mee, 

Bijzonder ook betrekkelijk weinig deelnemers over vooral rustige wegen. 

Een eerste verslag aangetroffen in Cyclopik nr. 3 jaargang 23 geschreven door Arno, die 

zijn verslag eindigde met de zin dat een ander de volgende dagen mocht verslaan, dat 

wachten we dus af. 

 

KLASBAKTOCHT zondag 30 juni 2019  

 
 

Omdat in 2018 Marinus onderuit was gegaan was bij een MTB rit en daarbij zijn sleutelbeen 

had gebroken kreeg hij samen zijn lief Jolanda een herkansing 

Een memorabele rit, bestemming Schiphol, waar vliegtuigen konden worden gespot bij de 

koffie met gebak bij de Mac, kortom enthousiaste terugkoppeling. 

 

Misschien komt er nog een verslag, nu in ieder geval niets aangetroffen.  
 

 

LANGE ADEMTOCHT zondag 7 juli 2019  

 
Verzamelen om 07.00 uur bij het Dijkhuisje nabij L’kapel, Leo was in de Uitweg wachtend op 

een peloton uit Lopik, dat uiteindelijk niet kwam, dus met enige vertraging vertrokken, 

Martijn als kilometervreter had bedacht het rondje Utrecht te rijden, een ronde langs de 

provinciegrens, dit nog wel de tot 31 december geldende grens, indien 5HEERENLANDEN 

erbij gepakt zou de limiet van ca. 240 km te ruim overschreden worden. 

Onderweg nog een energie opleverende ijslolly aangereikt door Miranda zodat de vijftien 

bikkels zonder probleem de finish konden halen, en terug konden kijken op een mooie dag, 
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onze redacteur schreef in Cyclopik nr. 3 jaargang 23 dat zo’n rit wat hem betrof elk jaar op 

de agenda gezet mocht worden.   

 

C-ENIORENTOCHT donderdag 11 juli 2019 
 

Maar liefst 16 leden reden deze donderdag richting Benthuizen, een ritje uitgezet door de 

nestor van deze groep Hans G. 

Het was prachtig weer, geen wanklanken dit keer over geen lekkers bij de koffie, dat was 

allemaal goed geregeld en men was enthousiast om weer eens richting Zuid-Holland geweest 

te zijn. 

Mogelijk nog een verslag in de laatste Cyclopik van 2019. 
 

KUITENBIJTERSTOCHT zaterdag 20 juli 2019 
 

Voor de tweede keer dit jaar richting Schiphol; ondanks de vliegschaamte die her en der ons 

opgelegd wordt, hebben de opstijgende en dalende vliegtuigen toch nog altijd 

aantrekkingskracht op ons. 

Ca. 21-22 deelnemers hebben genoten van deze leuke tocht. 

Mogelijk nog verslag in de laatste Cyclopik van 2019. 
 

CHASSE PATATETOCHT zondag 25 augustus 2019 
 

Het weer was prachtig en dus meer dan 30 deelnemers aan dit door de gebroeders Schinkel 

georganiseerde ritje, nu vindt og. het opvallend dat meer door hen georganiseerde tochten 

altijd een groter aantal deelnemers trekt, dan gemiddeld of zouden ze gewoon de 

geluksfactor als “haters” van kou, op de een of andere manier het mooie weer weten aan te 

trekken.  

Misschien is daarover wel iets te lezen in de laatste Cyclopik van 2019. 
 

INDIVIDUELE TIJDRIT op dinsdagavond 3 september 2019 

 

Een geheel nieuw parcours met dit keer de snelle mannen als eerst startende in de 

veronderstelling dat later de wind iets zou afnemen ten gunste van de minder hard kunnende 

fietsers. 

Dat bleek niet uit te komen, gevoelsmatig bleef de wind stabiel. (zwak) 

Ook nu weer te weinig deelnemers, echter ook weer wel te doen gebruikelijk goede sfeer 

zowel tijdens als na afloop bij de bekendmaking van de uitslag. 

Parcours wel stukje langer, volgend jaar een paar 100 meter korter vanwege vroegtijdiger 

keren net voor Schoonhoven.  

Overigens de bekendmaking ditmaal binnen in de Schouw was weer erg gezellig, degenen die 

laat vertrokken na ook nog een dorstlessende consumptie genomen te hebben, moesten 

alsnog koersen om voor donker thuis te zijn.  
 

Zie ook het verslag in de laatste Cyclopik nr. 4 jaargang 2019 op pag. (nog niet bekend)  

Ook staan er veel mooie actie foto’s in het fotoboek van de site, deze gemaakt door Leo.  
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CHARLY GAUL CLASSIC LUXEMBURG za.6 en zo.7 sept.2019 
 

Mooi aantal deelnemers aan deze 2-daagse, nl. 22. 

Het weer viel op zondag niet helemaal mee, een beetje erg grijs en ook nog wel wat neerslag. 

Parcours was gevoelsmatig veel zwaarder dan op papier. 

Geen idee of dit voor herhaling vatbaar is, kijk voor de september twee-daagse activiteit 

maar in programma-overzicht 2020 verderop in dit geschrift. 

 

Geen idee of er nog een verslag over deze tweedaagse komt, in de laatste Cyclopik van 2019. 

 
 

BUITEN DE REGIOTOCHT zaterdag 28 september 2019. 
 

Geen grote opkomst voor deze tocht, slechts 14 leden, daarentegen wel lovende woorden bij 

de beelden die op de app. zijn geplaatst. 

Het was eerstens een tocht door een zeer fraaie en vooral onbekende omgeving en 

daarnaast scheen het ook erg gezellig geweest te zijn. 
 

Twijfelachtig of er een verslag met enkele foto’s in de laatste Cyclopik van 2019 zal 

verschijnen. 
 

BRUGGENTOCHT zondag 6 oktober 2019 
 

Van deze tocht in het geheel geen terugkoppeling gehad, kan er helaas dus geen melding 

over maken, misschien dat een van de deelnemers op de JV daar in het nawoord of tijdens 

de rondvraag iets leuks kan vertellen. 

Komend jaar (2020) staat deze klassieker uiteraard weer geprogrammeerd dan op zondag 4 

oktober. 
 

Niet bekend of er nog een verslag komt. 
 

NOG MEER ACTIVITEITEN EN RESUMé 
 

Naast genoemde van het bestuur uit georganiseerde tochten werd door een groot aantal 

leden regelmatig deelgenomen aan andere, veelal onder de vlag van de N.T.F.U., 

georganiseerde tochten. 

Vervolgens ook nog twee leden die de kou van de winter-11-stedentocht wisten te trotseren, 

hoewel een van de twee vanwege botte materiaalpech vroegtijdiger moest afhaken  
 

Ook werd in het na naseizoen vanwege acceptabele temperaturen nog lekker doorgepeddeld, 

zowel vooral door de “zaterdagclub en ook de zondagclub ”  

De C’enioren hebben echter sinds dit najaar de mogelijkheid om bij minder weer op 

donderdagmorgen uit te wijken naar de spinzaal van LOPIK- F!T en uit de geluiden die ik 

daarvan opvang bevalt dat buitengewoon, voorgegaan door ons lid Johan Janszen die ook nog 

lekkere muziek draait en na afloop nog koffie of shake toe. 

Kortom een mooi alternatief, zeker bezien het toch wel behoorlijk natte najaar van 2019.  
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We hebben overigens nog twee “wintertochten” op het programma 
 

Te noemen: op TWEEDE KERST-DONDER-DAG de zgn. “uitbuiktocht” te fietsen; 

Op het moment van schrijven nog binnen de veertien dagen vanaf heden in ieder geval geen 

vorst of sneeuw, nattigheid daarentegen durf ik niet te bevestigen. 

  

Ook staat er nog de appelflappentocht/oliebollentocht op DINSDAG 31 december 2019 op 

de rol. 

Voorts werden er nog aan verscheidene MTB ritten meegedaan, daar horen we nog wel eens 

verhalen over of zien er “bagger”foto’s (Marinus) van op Whats.app, ook doen er altijd wel 

een aantal leden mee met de BEREVELDRIT in Benschop, dit jaar 2019 op zaterdag 28 

december. 
 

REPRESENTATIE 
 

Door enkele bestuursleden werd enkele malen de club vertegenwoordigd bij bijzondere 

gelegenheden.  

Dat betrof dit jaar merendeel bezoeken vanwege “ziekte en-of blessures ”.  

Met name het bestuurslid Theo kwijt zich van deze taak, en heeft het voorbije jaar dan ook 

een hand vol fruitbakjes bezorgd. Terugkoppelend meldt Theo dat zulks dankbaar werk is en 

een goede respons op deze acties krijgt, veelal ook met een terugkoppeling via de 

bestuursapp.  
 

In juli kregen we te horen dat het met onze fietsvriend Teus die vele jaren heeft gestreden 

tegen de ziekte kanker de moed op herstel had opgegeven, enkele organen functioneerden al 

niet meer en op 16 juli is hij overleden. 

Heel erg veel leden van onze WTC zijn naar de gelegenheid gekomen om zijn twee zonen met 

dit verlies te condoleren. 

Hij is overigens in alle rust in aanwezigheid van zijn naaste dierbaren begraven. 

 

Ongetwijfeld zullen we op de JV op 10 januari hier even bij stilstaan 
 

Ook dit jaar zijn er nog wel weer een aantal valpartijen en -tjes geweest, voor zover ons 

bekend niet met dramatische of ernstige afloop, sleutelbeenbreuk(-en) daargelaten.  
 

We zullen er evenwel op blijven hameren te allen tijde de veiligheid in acht te nemen, dus 

blijven waarschuwen.  

We zijn ons echter bewust dat een valpartij nooit helemaal uit te sluiten valt. 
 

de secretaris, 

hennie beenen. 
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Wielertoerclub L O P I K e r w a a r d 
secretaris 

Bijlage : 24.07a 
 

B E L E I D S N O T A 2020 
 

1. Bestuur 
Het bestuur van de WTC LOPIKerwaard is minimaal als volgt samengesteld: voorzitter, 

secretaris, (vice vz.), penningmeester en twee algemene bestuursleden. 

1.1 Financiële administratie  

De financiële administratie zal onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden 

bijgehouden door het lid Hennie Broekhuizen. 

1.2 Ledenadministratie  

De ledenadministratie wordt al een aantal jaren onder verantwoordelijkheid van het bestuur 

bijgehouden door het lid (voormalig oprichter en voorm. secretaris) Nico van Vreeswijk.  
 

2. Leden (aantal) 
De WTC LOPIKerwaard is primair opgericht voor de inwoners van de 9 kernen van de 

gemeente Lopik. 

Het bestuur streeft ernaar dat het ledental van de vereniging niet onder de 80 zal dalen; 

met betrekking tot het maximum aantal leden hanteert het bestuur een aantal van ca. 120 

leden waarbij beheersbaarheid en veiligheid van de leden zoveel mogelijk gewaarborgd 

blijft.  

Dat wil zeggen dat indien de opkomst en groepsgrootte zodanig is dat de veiligheid in het 

gevaar komt, er een ledenstop gehanteerd wordt en er een wachtlijst aangelegd zal worden.  

Bij deze wachtlijst blijven de inwoners van de gemeente Lopik voorrang genieten boven 

inwoners van de grensgemeenten. 
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3. Sponsoring 

 

 
 

Tot en met het kalenderjaar 2024 beschikt de WTC weer over vier sponsoren.  

Dus kunnen vanaf maart 2020 de namen van de shirt sponsoren fitnessclub LOPIK-F!T, 

LTI Lopik en FAAY wanden en plafonds op onze shirts pronken. 

Datzelfde geldt voor PANTONI dat eveneens nu nog vijf jaar op de zijpanelen van onze 

korte, driekwart en-of lange broek staat. 

Met de sponsoring is een bedrag gemoeid van € 6.000,=/jaar. 

Middels voorzichtig lobbywerk door enkele leden bij de beide nieuwe sponsoren en 

vervolgens door meer intensief onderhandelen door ons lid Sjors zijn beide nieuwe 

sponsoren akkoord gegaan en zijn op woensdag 16 oktober de kontrakten ondertekend. 

Met Wim Littel van LTI was tijdens het interview op 10 april nagenoeg ongevraagd al 

overeenstemming bereikt. 
 

4. Clubblad 
Het clubblad “Journal de Cyclopik” is een middel om de onderlinge band tussen de leden van 

de vereniging te verstevigen. Daarnaast wordt het clubblad ook gebruikt voor een goede 

communicatie tussen het bestuur en de leden. 

De verschijningsfrequentie is minimaal 4 keer per jaar. De datum van de eerstvolgende 

uitgave wordt telkens op de laatste pagina in de “Journal de Cyclopik” vermeld. 

Wel moet, om aan de verschijningsfrequentie te blijven voldoen, er meer kopij aangeleverd 

worden, het moge toch niet zo zijn dat de redactie moet leuren en sleuren om aan kopij te 

komen, reden waarom er in 2019 uiteindelijk maar net voldaan is aan het aantal van 4. 

Alleen leden kunnen een advertentie plaatsen in de “Journal de Cyclopik”. De kosten per 

advertentie bedragen € 12,50 per editie voor een halve pagina. (A5 formaat) 

In advertenties aangeboden diensten mogen onze sponsoren niet beconcurreren. 

Ook moet vermeden worden dat dergelijke diensten via spam-mail of via het gastenboek 

verspreid worden.  
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Het bestuur kan bij unanieme beslissing van deze regel afwijken. 
 

5. Externe publiciteit 
Het bestuur acht het van belang dat er in de regionale / plaatselijke pers met regelmaat 

berichten over de WTC LOPIKerwaard verschijnen. 

Het evenwel geplaatst krijgen van berichten in de lokale media gaat zeer moeizaam. 

Het is overigens in 2019 wel gelukt, kort artikel zonder foto in het weekkrant KONTAKT 

maar met (weliswaar kleine foto) in de Zenderstreeknieuws. 

De in Lopik wonende redacteur van de IJsselbode deelde mee, dat er vanwege te lage 

reclame inkomsten uit de regio Lopik en er geen artikelen meer geplaatst worden uit de 

Lopikse regio in die weekkrant. 

 

Tevens heeft de WTC een website. 

De verantwoording voor vorenstaande ligt in principe bij het bestuur.  

De taakuitvoering beheer is al weer twee en half jaar bij ons lid Peter Verhoef, die dat 

buitengewoon bekwaam uitvoert, ook met het nodige enthousiasme en vooral “direktheid”. 
 

6. Clubkleding + Valhelm 

De clubkleding is/ wordt veranderd van maart 2020 , zie onderstaand plaatje.  

 
Op de voor- dan wel achterzijde, mouw en zijkant van de shirts zijn, naast die van de club, 

de namen van de sponsoren LOPIK-F!T, LTI, en FAAY aangebracht.  

Op de (korte-lange-en driekwart)broek is de sponsornaam van PANTONI aangebracht. 

Bij het rijden van clubritten, trainingsritten en vanuit het bestuur georganiseerde 

gemeenschappelijke tochten en andere wielerevenementen zijn de leden verplicht in de 

clubkleding te rijden. 

In bijzondere gevallen kan door de leden van het bestuur hiervan ontheffing worden 

verleend. 

Het dragen van een valhelm bij verenigingsactiviteiten is voor zowel leden als “gastrijders” 

verplicht. 
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De clubkleding is sedert 2018 via een te openen Bioracer website gedurende een korte tijd 

te bestellen; afrekenen via I-deal en later af te halen bij Gabe Bergstra, in de Dorpsstraat 

28 te Lopik; tel. 0348-553003, vanwege zijn status als AOW-er is tijdstip van afhalen al 

een paar jaar ondanks zijn veelvuldig verblijf in zijn schuurtje, iets vrijblijvender. 

 

Een telefoontje kan evenwel voorkomen dat men voor een dichte deur komt of dat Gabe 

niet in zijn schuurtje is! 

 

7. Activiteiten 
Het bestuur wil de onderlinge band tussen de leden verbeteren door, naast de in punt 8 te 

noemen Clubritten, o.a. de hieronder vermelde activiteiten te promoten. Deze activiteiten 

kunnen zo mogelijk vanuit de verenigingskas worden gesponsord. 

De data waarop deze activiteiten gepland zijn: 

Zie hiervoor het wederom ruime activiteitenprogramma 2020 welke als bijlage 24.07c 

als “tweede helft” in dit jaarboek is gevoegd. 
 

8. Clubritten 
Het bestuur organiseert in 2020 in ieder geval tijdens de zogenaamde “ZOMERTIJD” 

clubritten/ trainingsritten op de dinsdagen, donderdagen en zondagen. 

De startplaats van deze clubritten is op het parkeerterrein bij dorpshuis “DE SCHOUW” te 

Lopik. 

De starttijden van de trainingsritten zullen zijn: dinsdag en donderdag om 18.30 uur ( alle 

groepen) en op zondag om 09.00 uur, de C-enioren groep vertrekt zowel in de winter alsook 

in het zomerseizoen altijd om 9.15 uur op zondag .  

Op elke 1ste zondag van de maand tijdens de zomertijdperiode is de starttijd 08.00 uur in 

verband met de langere afstand van clubrit. 

Vanaf de eerste dinsdag in mei t/m een dinsdag of donderdag nabij 15 augustus wordt de 

vertrektijd voor alle groepen 19.00 uur. (in 2020 de eerste keer op donderdag 7 mei, 5 mei 

bevrijdingstocht) 

Het vertrek op zondag blijft 09.00 uur, m.u.v. de 1ste zondag van de maand.  

Vervolgens is er ook nog een groep die veelvuldig op zaterdag fietst, meestal vertrek bij 

Dorpshuis DE SCHOUW met veelal ook vertrek om 09.00 uur, en heel af en toe een ander 

moment; voor deze vertrektijden maakt deze groep op uitstekende wijze gebruik van het 

gastenboek van onze site. 

De C-enioren rijden ook nog op donderdag en vertrekken meestal om 9.00 uur 
 

Let op: Op de zondagen in de maanden november, december, januari, februari, is de 

vertrektijd 09.30 uur, en C-enioren om 9.15 uur.  

Eveneens vanaf het parkeerterrein bij DE SCHOUW. 
 

In verband met de noodzakelijke veiligheid zal bij een deelnemersaantal van 15 of meer de 

groep “gesplitst” worden.  

Er moet dan een afstand van minimaal 50 meter tussen de groepen worden aangehouden. 

Een eventuele wijziging in starttijden zal vroegtijdig op de website en evt. via spam-mail 

worden bekendgemaakt, ook wordt daartoe de Whatsapp ingezet. 
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9 a. Wet op de privacy  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 

getreden. Dit betekent dat ook wij maatregelen hebben moeten treffen om te kunnen 

voldoen aan deze wetgeving. Zo zorgen wij er voor dat persoonlijke gegevens goed worden 

beschermd en daarnaast zijn we transparant over de gegevens die we verzamelen en wat we 

daarmee doen. Hiertoe hebben we privacybeleid opgesteld en hebben we de maatregelen die 

zijn vastgelegd in de AVG hierin verwerkt. Op onze website hebben we ons privacybeleid 

openbaar gemaakt: en tevens hebben wij dat beleidsstuk is vorig jaar als bijlage bijgevoegd 

en eventueel op te vragen bij het secretariaat van de WTC. 
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Wielertoerclub L O P I K e r w a a r d  
secretaris 

 

Bijlage 24.07b 
 

B E S T U U R S V O O R S T E L L E N 
 

24.07.b1. Het bestuur stelt voor om ook komend jaar tijdens de trainingsavonden de in    

2006 in het leven geroepen “TOERGROEP”, die zich onverkort aan de 

afgesproken snelheid van maximaal 30 kilometer per uur zal houden, te 

handhaven. 

 Voor de duidelijkheid worden onderstaand nog eens de te hanteren 

snelheden vermeld: 

 C-groep maximaal 27 km. 

 Toergroep maximaal 30 km. 

 B-groep maximaal 35 km. 

A-groep boven de 35 km. als de omstandigheden, en vooral veiligheid 

dit toelaten. 

Het hanteren van de snelheid blijft altijd een punt van discussie.  

Zoals vorige jaren op de ledenvergaderingen afgesproken wordt er een beroep gedaan op 

ieders gezond verstand, de afgesproken snelheden niet te overschrijden.  

Vooral op (smalle) fietspaden en ook nog met zijwind is het matigen van de snelheid gewenst. 

Creatieve voorstellen over beheersing van die snelheid blijven nog steeds van harte welkom.  
 

Hoewel de club aardig aan het vergrijzen is, heeft het bestuur ervaren dat het in 2013 

geïntroduceerde experiment om een paar clubtochten met twee snelheden te laten rijden, 

niet heeft gewerkt. Ook een combinatie van clubtocht met een langere en gelijktijdige korte 

afstand is praktisch bijna niet uitvoerbaar. 

Derhalve wordt ook in 2020 een groot gedeelte van de clubtochten verreden met een 

maximum snelheid van 30 km per uur, ook worden enkele tochten met een max. snelheid van 

35 km evenals in 2018 voor de liefhebbers georganiseerd.  
 

24.07.b2. Het bestuur stelt voor de auto/reiskostenvergoeding voor het rijden in 

clubverband voor deelname aan tochten buiten onze regio in 2020 wederom 

vast te stellen op € 0,20 per gereden kilometer.  

 Bij buitenlandse activiteiten kan in goed overleg een ander tarief gehanteerd 

worden. 

 

24.07.b3 Als reeds eerder aangekondigd in een Cyclopik zal de afdracht aan de NTFU 

vanwege verhoging van de afdracht door die NTFU aan de verzekering  

met € 2,= per lid toenemen,het bestuur heeft gemeend deze verhoging aan 

de leden door te berekenen en dus zal contributiebedrag vanaf 1 januari 

2020 € 55,50 /jaar, gaan bedragen.  
 

24.07.b4 Het bestuur stelt voor het gebruik van de fietskar door de leden voor WTC-

clubactiviteiten ook in 2019 zonder vergoeding te laten geschieden.  

 Voor gebruik buiten clubactiviteiten dient wel een (acceptabele en feitelijk 

te lage € 25,=) vergoeding betaald te worden. (dus als een lid met vrienden of 
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collega´s gebruik wil maken van de fietskar wordt door hem of haar deze 

bijdrage aan de penningmeester overgemaakt.)  

 

24.07.b5 Het bestuur stelt voor de bijdrage voor het donateurschap van de vereniging 

te handhaven op € 12,50 ,= per jaar. (hebben inmiddels maar 1 donateur1) 

 

Bijlage:24.08. Korte toelichting op het jaarprogramma 2020 

 

 OMSLAG PROGRAMMABLAD 2020 
  Op de cover van dit programmablad staat weer een foto, die in het vroege 

voorjaar van 2018 is genomen door Kees de Leeuw, een man die veelvuldig 

langs de Lekdijk vogels aan het spotten is, van hem staat inmiddels ook een 

foto op de home-page. 

  

  

  

 HET PROGRAMMA 2020. 

   
 Secretaris heeft de tt.cie verlaten, heeft nog wel concept als leidraad voor 

het programma 2020 vervaardigd, in zijn plaats is Kees Kok gekomen en de 

verslaglegging is door Theo gedaan. 

 Op de volgende pagina’s staat ons inziens weer een uitgebreid programma. 

 Ook voor 2020 waren voor de clubtochten nog voldoende namen beschikbaar 

uit het wielerjargon, zoals ook gehanteerd in 2018 en 2019 

 Daar bestaan er nog veel meer dan dat we clubtochten organiseren; dus is 

zonder voorkeur een selectie gemaakt, we kunnen er zelfs in 2021 misschien 

gebruik van maken. (maar misschien dan alleen maar jubileum gerelateerde 

namen) 

  Hopelijk inspireren de namen wel tot het uitzetten van een fraaie doch 

eerstens altijd veilige tocht. 

 

 

  Ook is gekozen voor weer nieuwe organisatoren van de diverse clubtochten; 

niet omdat we ontevreden zijn over het verloop van tochten van het voorbije 

jaar, het omgekeerde is zeker het geval (lees de vele lof uitingen in Cyclopik 

of jaarverslag) maar ook om andere regelmatige meefietsende leden een kans 

te geven, ons, door een voor hen aantrekkelijk gebied te laten fietsen. 

 Overigens dit maal zijn alle potentiële organisatoren tijdig benaderd door de 

tt.cie, dat heeft in een enkel geval geleid tot iets andere invulling. 

 

 Omdat we in 2019 gekozen hadden voor beklimmingen niet ver van huis in de 

EIFEL, namelijk de EXTREM-RADMARATHON, was in 2018 (!!!) feitelijk al 

min of meer bedacht (en ook al in het vorig jaarboek aangekondigd om weer 

een echte uitdaging aan de gaan met een aantal flinke kuitenbijters nabij de 

Mortirolo in de Dolomieten. 
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 Omdat de animo voor een ploegentijdrit hetzij kernenploegentijdrit meer dan 

teleurstellend was wordt er ook in 2020 geen als zodanig te noemen 

ploegentijdrit georganiseerd. 

 Wel heeft de tt.cie besloten het veranderde ander parcours voor de 

individuele tijdrit, starten en finishen op het terrein van Salmsteke en nu 

te keren bij het zwembad van Willige Langerak, dus de dijk naar 

Schoonhoven op en neer, we denken daarmede een veiliger parcours te 

hebben dan over het slingerende fietspad tussen de nieuwbouw van 

Schoonhoven door. 

 

  Ook is voor de C-enioren wederom een tweedaagse in het programma 

opgenomen, hoogstwaarschijnlijk gaat deze tweedaagse een verrassende 

richting op.  

 Aan het van ons seizoen willen we jullie ook een voorlichtingsavond 

voorschotelen, deze gericht om de conditie te behouden gedurende het 

winterseizoen en waar zou dat beter kunnen dan bij LOPIK-F!T hetgeen ook 

dan gelijk een actieve voorlichting wordt met naast uitleg ook daadwerkelijke 

fysieke inspanning zoals o.a. core-stabilty.  

 

 INSCHRIJFSYSTEEM CLUBTOCHTEN 
 Door Peter Verhoef was ook al voor de inschrijvingen van 2019 een (door zijn 

eenvoud) geweldig inschrijfsysteem ontwikkeld, waardoor de strookjes 

overbodig zijn geworden, scheelt zowel het individuele lid alsook het bestuur 

veel tijd.  

 

 

 
 Namens het bestuur 

 de secretaris hennie beenen.  
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WIJZE VAN INSCHRIJVEN CLUBACTIVITEITEN. 

 
De inschrijving voor clubactiviteiten is met ingang van het seizoen 2019 gewijzigd. 

Dat systeem is dermate goede bevallen, dat we daar simpel mee doorgaan. 

 

De procedure is als volgt: 

 

1. Iedereen ontvangt een mail met de link naar het inschrijvingsformulier 

2. Het formulier werkt als volgt: 

 Bij het openen van het formulier wordt gevraagd je e-mailadres in te vullen. 

 Druk op volgende, je vult je voor- en achternaam en mobiele nummer in. 

 Druk op volgende, je leest informatie over de activiteit en klikt aan of je wel 

of niet deelneemt (bij tochten kies je meteen het aantal kilometers dat je 

wilt gaan rijden). 

 Na 31 eenvoudige vragen ben je klaar met tot slot de mogelijkheid 

opmerkingen te maken. 

 Klik op verzenden, waarna je een inschrijfbevestiging ontvangt. 

3. Tijdens de ALV laten we zien hoeveel inschrijvingen we tot dat moment hebben 

ontvangen. 

4. Wijzigen van je inschrijving (alsnog inschrijven of uitschrijven) is mogelijk door 

opnieuw de link die je eerder hebt ontvangen te gebruiken, je moet dan wel weer 

langs alle vragen lopen. Tip bewaar de email goed! 

5. Na het indienen van het digitale inschrijfformulier duurt het mogelijk enkele dagen 

voordat je naam verschijnt op de website. Dit komt omdat hiervoor enig knip- en 

plakwerk moet worden verricht. 

6. Voor degene die echt niet in staat is digitaal in te schrijven, is er tijdens de ALV op 

10 januari 2020 een papieren inschrijfformulier beschikbaar. 

 

Iedereen veel succes met inschrijven, we hopen op een grote respons. 

 


