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Van de voorzitter
Het is begin November als ik dit schrijf en hebben zojuist
het warmste weekend aller tijden van de maand
November achter de rug. Ons fietsseizoen werd met de
week verlengd en in het genoemde weekeinde werd
er in grote getale zowel door de zaterdag –als zondag
groep ruim 100 km gereden. Ook de komende
periode, met koelere omstandigheden, roep ik jullie op regelmatig
sportief bezig te blijven.
De planning voor het nieuwe jaar is in de maak en dat beloofd weer
genoeg uitdaging voor al onze (doel)groepen. Het nieuwe jaar ziet er
sowieso al een beetje anders uit aangezien we met een nieuwe naam
op onze wielerbroek in de rondte zullen rijden (zie ook verderop in deze
Cyclopik).
Een andere verandering is de wijziging in de redactie van ons clubblad,
waar Rogier zich bereid heeft gevonden deze belangrijke taak op zich
te willen nemen. Dit na het tijdperk van Marianne en Arie, die dit al die
jaren met veel enthousiasme en zorg hebben vorm gegeven.
Kortom, de nodige veranderingen voor de start van een nieuw jaar.
Ik heb er zin, dus tot gauw in ons WTC-peloton.
Wim

Van de redactie
Hierbij ontvangen jullie de eerste Journal de Cyclopik
waarover ik de eindverantwoording heb gekregen.
Het is een grote uitdaging om dit zo succesvol in te
vullen zoals Marianne en Arie dat jarenlang hebben
gedaan. Aan mij de taak dit minimaal zien te evenaren. Uiteraard, en
de oproep komt dus nu al, kan ik dit niet alleen. Het verzoek aan jullie is
om mij uiteraard te voorzien van verslagen van clubtoertochten,
vakantieverslagen, leuke (kranten)artikelen of individueel verreden
tochten, foto’s, krantenartikelen etc. Deze bedoelde aanlevering is
meer dan welkom en ook een absolute noodzaak om het clubblad
met regelmaat te laten verschijnen. De kopij kunnen jullie e-mailen
naar het e-mailadres onderaan dit redactionele stukje. Ook suggesties
ter verbetering, tips en dergelijke zijn van harte welkom. Alvast hartelijk
dank voor jullie medewerking en inspanning! Veel leesplezier.
Redactie e-mailadres: redactiecyclopik@gmail.com
Rogier
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Al 40 jaar verliefd!

Wisten jullie dat dit verliefde echtpaar op 26
november 2014, 40 jaar getrouwd was?

En dat deze man al 3 termijnen zitting heeft in het WTC bestuur,
en al verscheidene jaren onze clubkleding verzorgt?
Bij materiaal pech hij optreed als mecanicien voor de WTC leden,
en altijd nog wel een bruikbaar onderdeel in voorraad heeft?

Gezien zijn gedrevenheid en inzet voor de
WTC, heeft het bestuur namens de leden hem
een passend cadeau aangeboden en zijn
vrouw een mooi boeket bloemen.

WTC LOPIKerwaard feliciteert Gabe en Lia van
harte met hun 40 jarig huwelijk, en spreekt de
wens uit dat zij nog vele jaren samen in
gezondheid mogen genieten.
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Geboortenieuws!
Op 4 november jl. is Dewi geboren.
Haar trotse ouders zijn Leon en Wendy.

Van harte gefeliciteerd!

Modern Art – Top Duif “Karin” (Kees Cluistra)
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Fotoverslag Rietberger Radtourfahrt
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14-09-2014 Rietberger Radtourfahrt (Jos van Lint)
Zaterdag 13 september waren zo’n 16 leden van onze wielerclub afgereisd naar
Rietberg. Daar aangekomen lekker gefietst met een aantal RSC Rietberg clubleden.
Aangezien we er toch overnachten hebben we ook meteen mee gedaan met de
jaarlijkse Rietberger Radtourfahrt die RSC Rietberg had georganiseerd op 14
september. Nadeel was dat we om 6.30 aan het ontbijt moesten wat voor enkele clubleden nogal
vroeg en zwaar was na de festiviteiten van het 750 jarig bestaan van het dorp de avond er voor.

Maar goed om 8.00 uur stonden we met z’n allen aan de start en werden we weggeschoten door
de Burgemeister voor de 150 km. De tocht ging richting het Sauerland en begon vlak. Na zo’n 30
km was er al een stempel post. Aangezien daar ook koffie en allerlei lekkernijen stonden hebben
we hier even gebruik van gemaakt. Echter voor Marinus duurde dat allemaal wat te lang en dus
ging hij alvast vooruit (wilde natuurlijk met zijn nieuwe fiets die heuvels op). Na de stop gingen we
weer vrolijk verder en bleek al snel dat de koeken en taarten van de stop goed van pas kwamen
want de energie verslindende heuvels doemden op.
Jammer genoeg begon het toen ook wat te miezeren waardoor in het Sauerland enkele
afdalingen wat gevaarlijker werden en er dus voorzichtig afgedaald moest worden. Maar goed
volgens mij is er niemand gevallen en droogde in de loop van de tocht de weg op en kwam ook
de zon er lekker bij. In de heuvels was de WTC groep wel wat uit elkaar gevallen door
snelheidsverschillen maar ook omdat enkele lieden van de route afweken om een voorsprongetje
te nemen.
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Zo haalden we op een gegeven moment Kees en Wim in terwijl die toch echt achter ons fietsten.
Na zo’n 50 km heuvel op heuvel af ging het weer richting Rietberg waar zo rond 15.00 iedereen
weer terug was.
Zelf deed ik voor de eerst keer mee aan een tocht in de heuvels en het fietsen beviel me erg goed.
Voor mij nu dus de uitdaging om volgend jaar echte bergen op te gaan fietsen.
Al met al was het een mooie fietstocht en een gezellig en geslaagd weekend.
Trouwens op de site van RSC staan veel foto’s waar ook WTC’ers op staan.

Zie http://www.rsc-rietberg.de/index.php/rtf-galerie/category/68-2014
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05-10-2014 WTC Bruggentocht (Jan Achterberg)
Ik ben uitverkoren door de voorzitter en door één van de organisatoren van deze
tocht: Kees Kok, om een stukje te mogen schrijven. Wat een eer….. mijn dank
hiervoor!
Midden in de nacht ben ik opgestaan om op tijd (8.00 uur) in Lopik te zijn. Toen ik net buiten
IJsselstein was, kwam ik nog drie IJsselsteiners tegen. Met z’n vieren reden we naar Lopik. Het was
prachtig onderweg, de mist die laag over de weilanden hing. We waren op tijd in Lopik. Totaal
waren we met 17 mensen en vertrokken richting de veerpont van Schoonhoven.
Voor mij was het de eerste keer dat ik met deze tocht meeging. Het was een prachtige route met
leuke verkeersluwe weggetjes en niet te vergeten allerlei soorten bruggen.
Ik reed een tijdje naast onze voorzitter die vertelde dat hij deze tocht
misschien wel voor de 14e of 15e keer reed. Op gegeven moment
wist ik niet meer waar we reden. Ik denk, ik vraag het even de
voorzitter, die heeft deze tocht toch al zo vaak gereden! Maar ik
denk dat hij al die jaren niet heeft opgelet, want hij kon het mij niet
vertellen. Wel kreeg ik steeds door van Wim, dat we weer een brug
overgingen. We kregen een discussie. Wat is nu een brug? We
hadden allebei een ander idee over een brug. Een brug zou over
water moeten gaan volgens Wim.
Ik heb het thuis maar even opgezocht, de betekenis van “brug” is:
verbinding van twee zijden van een water, een andere weg, een dal,
of afgrond en kloof.
Het is mij daarom niet gelukt om het aantal bruggen te tellen…..
In de haven van Drimmelen zijn we gestopt voor de thee met
appelgebak. We waren wel iets te vroeg en moesten even wachten
tot het restaurant open ging. Een restaurant met een prachtig uitzicht
op de kop van de haven. Dit jaar heb ik verschillende clubtoertochten meegereden en heb me steeds een beetje
‘gediscrimineerd’ gevoeld als we iets gingen drinken.
Het blijkt dat de koffie er al bijna staat voordat we zitten. Ik drink thee en ben altijd al laatste aan de
beurt. Dat is niet zo erg, maar bij het laatste kopje koffie stapt iedereen gelijk op en wacht niemand
tot de theedrinkers hun gloeiend hete thee ook op hebben. Volgens mij heeft Wies vandaag zijn
mond verbrand…. Theedrinkers worden niet serieus genomen in het peloton. Ik stel daarom voor als
we ergens iets gaan drinken, eerst thee te bestellen en daarna de koffie. Ook wil ik een wijziging
voorstellen in het activiteitenprogramma boek van de club. Bij de info over de clubtochten staat
de volgende tekst: Koffie voorrekening van WTC. Ik stel voor de tekst te veranderen in: Thee en
Koffie voor rekening van WTC.
Bij Schelluinen was er enige verwarring of de groep zou gaan splitsen, maar er is toch besloten om
als groep bij elkaar te blijven richting de pont van Schoonhoven.
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Het was een prachtige tocht met uiteindelijk prima weer. Het laatste stukje richting Schoonhoven
reden we heerlijk in het zonnetje. Toen we op het pontje zaten, zag ik de achterband van Hennie
Beenen. Hennie had onderweg een aantal keer stevig in de ankers moeten knijpen en het canvas
was goed te zien op zijn achterwiel. (zie foto) Wel werden er alweer snel opmerkingen geplaatst
door diverse leden van de vereniging, of het nu ontstaan was door het remmen, of dat het
achterstallig onderhoud is?
Vanaf het pontje ging de groep
weer richting Lopik, onderweg
namen we steeds weer afscheid van
een aantal mederijders. Het bleek
toch nog goed tegen de wind in te
zijn richting Lopik. Ik merk dat ik toch
voorkeur heb voor bepaalde leden
van het peloton.
Ook al drinkt hij geen thee, Bert
Zwanenburg, het is een prima rijder
om achter zitten. Ik zag Jan van
Lieshout naast mij erg jaloers kijken.
Ik heb Jan aangeboden om te ruilen, zodat hij ook even achter Bert mocht rijden, maar Jan wilde
geen gebruik van mijn aanbod. Bert nog bedankt! Ik zat wel te bedenken misschien iets voor de
toekomst voor het toelaten van nieuwe leden die moeten voldoen aan een bepaalde breedte en
grootte. Hahaha
Na 139 km kwam ik moe maar voldaan thuis. Kees en Jan bedankt voor de mooie tocht!!

Jan Achterberg
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25-05-2014 Slotentocht (Gabe Bergstra)
Voor vertrek om 09.00 uur werden we verwelkomd door Rogier en Willem.
Zo vertelde Rogier de route die we zouden gaan rijden, dat we niet door rood mochten fietsen en
indien aanwezig op de fietspaden moesten blijven. Het zou een tocht zijn zonder appelpunt.
Meestal ga ik dan niet mee, maar ik had geluk, want hij vertelde dat hij 40 jaar was geworden en
daaropvolgend vertelde Willem ook dat hij 40 was geworden. Zij namen de appelpunt voor hun
rekening, dus ik blij dat ik er bij was.
We vertrokken via de Lopikerweg via IJsselstein, langs de prachtige Enge IJssel, ook wel de Wetering
genoemd. In IJsselstein over de ringvaart, wordt ook wel sloot genoemd, richting Nieuwegein,
dwars door Nieuwegein, waar velen van ons nog nooit hadden gefietst, gingen we richting
Papedorp, Ouderijn over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Zo reden we Utrecht in via Kanaleneiland, Centrum, Lunetten, via de Uithof naar de Bilt en
Bilthoven. O ja hier en daar lag ook nog een sloot. Je zag de sloten niet altijd, maar dan kon je ze
wel ruiken, of hoorde je een kikker in de verte.
We gingen door een mooi bospad richting Soest, Den Dolder, naar Amersfoort .Maar daar waren
we de tweede groep even kwijt. Dat kwam door een val van Marinus die over een loslopende
hond viel. Gelukkig zonder gevolgen. Via Leusden, Maarn, naar Doorn. Daar hebben we genoten
van de koffie en de heerlijke appelpunt.
Met een strak tempo(30 per uur ) de terugweg. Via Langbroek, Cothen, door het ‘t Goy. Dwars
door Houten heen , via Nieuwegein, naar IJsselstein . Daar werden Rogier en Willem bedankt voor
de mooie tocht. Bij terug komst in Lopik hadden we 110 km op de teller.
Ps. De advocaat van de WTC reed als enige van de 22 man lek. Hij moet maar eens met de rechter
praten voor een paar nieuwe banden.
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WTC FUNTOCHT 2014 (Rogier Schinkel)
Sinds lange tijd ben ik vandaag weer eens met een club toertocht meegegaan. De
start was in het prachtige en zonnige Lopikerkapel. De familie Beenen zorgde weer
voor een heerlijke kop koffie en een versnapering. Ook het Fun-pakket werd weer
uitgereikt aan alle deelnemers. Door het lekkere weer waren er overigens veel WTC
Kameraden op de been. Fantastisch om te zien dat Teus Lekkerkerker na zijn enorme en
heldhaftige strijd tegen zijn ziekte ook weer deel uitmaakt van het peloton. Ik denk dat we rond
10:00 uur met zo’n 26 man vertrokken.
Net buiten Lopikerkapel in de bocht richting de Radiolaan, ging
onze secretaris onderuit. Ongedeerd, maar met kleerscheuren,
kon hij gelukkig zijn weg vervolgen. Via Nieuwegein en Utrecht
reden we in twee groepen richting Rhijnauwen. Gelukkig werd de
snelheid op gevaarlijk geachte stukken teruggebracht. Het soms
natte wegdek, zeker in combinatie met de bladeren op dit
wegdek, kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Vanuit Rhijnauwen
reden we richting Bilthoven om via dit plaatsje naar Maartensdijk
te fietsen en hier van onze koffiestop te genieten. Gelukkig mocht
ik nog aanschuiven bij de IJsselsteinse renners van ons peloton.
Vanuit Maartensdijk fietsen we richting Overvecht, waar helaas
voor Willem vd B. zijn pedaal letterlijk afbrak en hij de tocht moest
staken. Zijn echtgenote zal hem ophalen….dat verzekerde hij ons ;-). Na deze onderbreking zijn we
via Maarssen naar De Meern / Vleuten gefietst.
De wind was overigens inmiddels aangesterkt, maar door goed werk van de
kopmannen; en ik niet hoefde over te nemen, kon ik het na maanden van
afwezigheid goed bijbenen…in de luwte.
Via IJsselstein ging de tocht weer huiswaarts waar in IJsselstein het peloton uit
elkaar spatte en per groep de kortste weg huiswaarts werd gekozen.
In Kapel aangekomen had ik uiteindelijk in clubverband weer zo’n 75 kilometer
afgelegd. Het was prachtig weer voor de tijd van het jaar, de stemming was
opperbest binnen de club en een ieder had nog lekker de tijd om van de rest
van de zondag te genieten.
It’s good to be back!
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WTC Zaterdagritje – Wijk bij Duurstede (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 29 november jl. ben ik naar Lopik gefietst om na lange tijd weer
aansluiting te vinden bij de zaterdaggroep. Ik hoopte dat zij mij nog zouden
herkennen ;-).
Iets voor 10:00 uur waren we compleet. Simon moest nog even bij de Schouw naar binnen om zijn
helm in orde te maken. Gelukkig kon Gabe hem helpen; hij was heerlijk binnen en wij in de koude
buiten. Het peloton was voorzien van handschoenen met lange vingers, mutsen (voor op je hoofd)
en overschoenen. Piet was in de tussentijd nog even naar huis gespurt om zijn helm op te
halen….was ie vergeten.
Vanuit Lopik fietsen we gezamenlijk naar Nieuwegein, hier zou Piet afhaken om zelf een rondje te
volbrengen. Wat schetst onze verbazing, net na Uitweg roept Simon dat zijn pedaal er af is?
Nee! Dit meen je niet.
Willem van den Bedem heeft dit vorige week gehad tijdens de Funtocht en nu wordt Simon hiermee geconfronteerd. Willem spreekt
over een waar besmettelijk virus binnen het peloton. Na het pedaal
te hebben vastgedraaid, loopt het binnen 5 minuten er weer af.
We besluiten naar Lopikerkapel door te fietsen om bij mij thuis
gereedschap erbij te pakken en het vast te zetten. Nu blijkt dat zijn
Speedplay pedaal vast zit; met een spuitbusje krijgen we er weer
beweging in, maar voor de zekerheid neemt Simon de “Baco”
mee. Een hele last op zijn rug!
Via Nieuwegein rijden we naar Odijk en vervolgens langs het water
naar Langbroek. Het is aardig peddelen geblazen want er staat
toch een aardig stevig briesje. De kopmannen verrichten om beurt
goed werk, net na Langbroek valt de club uit elkaar en gaat het
tempo iets naar beneden om bij elkaar te kunnen blijven.

We zijn aan een kopje koffie toe en in Cothen staan we voor een gesloten deur. Net voordat we
besluiten het bakkie in Wijk bij Duurstede te doen, gaat de deur open en worden we uitgenodigd
binnen te komen. Het kopje koffie incl. mini ijsco smaakt prima.
Vanuit Cothen en inmiddels een beetje opgewarmd, vertrekken we richting Wijk bij Duurstede. Hier
draaien we de dijk op en de wind hebben we eindelijk mee of licht in de zij, maar is dus prima te
doen. We draaien rustig rond met een tempo van 30 km/u wat voor een ieder prima is bij te
houden. Door dit tempo vast te houden zonder al te veel krachtinspanning te leveren, kunnen we
weer ff kletsen in de groep. Daar was het in het eerste gedeelte niet van gekomen.
Via Vreeswijk rijden we de Boulevard af en over de dijk huiswaarts. De groep splitst zich bij IJsselstein
en een ieder zoekt de verwarming thuis op. Was weer heerlijk om met de groep mee te fietsen en ik
denk dat ik dit ook verdienstelijk heb gedaan.
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We hebben nog wel de volgende tips om besmetting van uw fiets te voorkomen
met oog op het pedaal-virus:
• Controleer voor vertrek of het pedaal correct is gemonteerd en trek deze altijd na met
daarvoor geschikt en bedoeld gereedschap.
• Was na elke rit uw fiets en droog uw fiets goed af. Leg de nadruk op het pedaal door deze
met een schone droge doek extra te behandelen. Denk evt. aan een daarvoor bestemd
smeermiddel.
• Zet tijdens een koffiestop nooit de fiets tegen een andere fiets aan. Hiermee voorkomt u dat
de besmetting overslaat van een andere fiets op uw eigen trouwe tweewieler.
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Rubriek: De gastenhoek (van de redactie)

Op het gastenboek van onze vereniging staan vele oproepen, opmerkingen etc. Niet iedereen zal
het gastenboek bekijken of erin schrijven. Vaak staan hierin ook oproepen “van leden, voor leden”
om deel te nemen aan diverse fietsactiviteiten in het land. Hieronder een overzicht van diverse
oproepen, verzoeken, opmerkingen etc.
Op het gastenboek hebben veel leden een oproep gedaan om weer de officieuze eerste tocht
van het seizoen te realiseren. Dit betreft de zgn. ALV-Tocht die ’s avonds wordt verreden. Deze
tocht is volgende jaar op vrijdag 16 januari 2015. Houdt voor de actuele vertrektijden het
gastenboek tegen die tijd in de gaten of houd contact met de leden waarvan je weet dat zij op
de fiets zullen vertrekken naar de Algemene Leden Vergadering.

Ron Bregman en Jens Bezemer gaan op 4 april 2015 de Ronde van Vlaanderen rijden (133 km).
Voor deze twee initiatiefnemers is dit een mooie “start-up” voor het seizoen. Zin om mee te gaan?
Schrijf je dan snel in. De website om je in te schrijven: www.sport.be/rondevanvlaanderen/2015/nl/

Hans Gerritsen verwacht dat de C-nioren op donderdag 2 april 2015 voor het eerst zullen vertrek.
Het vertrek voor deze bedoelde doelgroep binnen onze club is vanuit Lopik – De Schouw.
Vertrektijd communiceert Hans veelal op het gastenboek en de gemiddelde snelheid ligt
afhankelijk van de weersomstandigheden tussen de 25 en 27 kilometer per uur.

Yivat wil volgend jaar deelnemen aan de Toerversie Utrecht. Een unieke kans om de Tour de France
ervaring mee te maken en dat in de Provincie Utrecht! Deze tocht wordt georganiseerd op zondag
28 juni 2015. Het lijkt haar leuk om met WTC mee te fietsen! De afstanden waaruit je kunt kiezen zijn:
35, 75 110 en 150 kilometer. Gezien de datum verderop in het seizoen ligt, zal er snel gekozen
worden voor de 110 of 150 kilometer.
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NTFU: Tijd voor een nieuwe helm (Bert Zwanenburg)

Heerlijk die zomer. Lekker fietsen met de zon op je kop en de wind door je haren. Gelukkig ziet de
NTFU steeds meer fietsers met helm. Heel verstandig!
Een helm vangt de ergste klap op bij een valpartij waardoor ernstig letsel voorkomen kan worden.
Wist je echter dat valhelmen een houdbaarheidsdatum hebben?
Vaak gaan helmen maar 3-5 jaar mee voordat zij hun beschermende functie verliezen. UV-straling
kan dit proces versnellen.
Aan de binnenkant van je helm vind je een productiedatum.
Komt deze uit maart 1997? Dan moet je maar eens aan vervanging gaan denken.
Een aantal tips op een rijtje:
• Een helm moet goed ventileren;
oververhitting leidt tot een
afname van het reactievermogen
• Zorg dat de helm goed past! Zet de
helm horizontaal op het hoofd. De
riempjes moeten de oren vrij laten,
de stelriem moet blijven zitten bij
schudden en het helm moet
ongeveer 2cm boven het hoofd
zitten
• Draag je een (fiets)bril? Houd deze dan op tijdens het passen
• Een helm moet voldoen aan de Europese veiligheidsnorm EN 1078
• Na een val of ongeval is de helm niet meer bruikbaar, ook als er geen zichtbare schade aan
de buitenkant is!
• Onderhoud je helm door deze schoon te maken met een vochtige doek. Fietshelmen kunnen
beschadigen door bepaalde schoonmaakmiddelen. Dompel de helm ook nooit onder
water!
• Bewaar je helm op een droge, koele plaats. Dit verlengt de levensduur (tussen de 3-5 jaar)
van je helm. Bewaar je helm niet in een tas of doos. Je transpiratievocht kan dan niet goed
verdampen. Leg je helm ook niet in de zon. De buitenschaal kan namelijk vervormen.
• Fietshelmen hebben een houdbaarheidsdatum! Als het schuim in je helm uitdroogt, verlies de
helm zijn functie. Binnenin je helm vind je de productiedatum van de helm.
• Koop geen tweedehands helm! Je weet niet wat ermee gebeurt is.
• Fietshelmen kosten tussen de €25,00 (kinderfietshelm) en de €200,00. Omdat alle helmen aan
strikte veiligheidscriteria moeten voldoen, krijg je geen extra veiligheid door een dure
fietshelm te kopen. Je betaalt dan voor comfort, uiterlijk, aerodynamica, gewicht en merk.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 18 Nummer 4

15

Journal de Cyclopik

TIJDRIT ONDER GOEDE OMSTANDIGHEDEN (Hennie Beenen)
Als in de aanhef al gemeld waren de omstandigheden voor de jaarlijkse tijdrit begin
september niet slecht, geen laagstaande cq. verblindende zon op de heenrit en
relatief weinig wind.
Tijden voor zover bekend van voorgaand jaar waren voor de eerste twee zelfs
nagenoeg identiek.
Hoogstwaarschijnlijk is het obstakel fietspad Schoonhoven volgend jaar weer voorbij; in de loop van
november zullen de eerste woningen opgeleverd worden en ongetwijfeld zal dan ook het fietspad
bij de toegankelijkheid van het nieuwe wijkje betrokken worden en is de discussie waar het fietspad
op te duiken verleden tijd.
Niet dat we dan met minder mensen langs het parcours kunnen, daarvan
hebben we er bijna nooit genoeg, gelukkig was ook dit jaar de bemensing
zeker niet slecht. Ook vanaf deze (schrijf)plek nogmaals dank daarvoor.
Nogmaals wil ik de leden die deelgenomen hebben en ongetwijfeld daarom
dit stukje lezen verzoeken nadat zij uitgefietst zijn voldoende afstand van de
finishstreep aan te houden en ook goed aan de kant te gaan maar vooral
ook te blijven.
Wel was er één deelnemer na afloop buitengewoon teleurgesteld, hij had gehoopt op een top-drie
klassering maar kwam slechts 3 seconden te kort voor die derde plek, maar met een nieuwe
snellere fiets denk ik dat we de komende jaren rekening met hem mogen gaan houden, als hij dan
ook nog een beetje goed gecoacht wordt, komt het helemaal goed.
Als ook in 2013 deelnemers verdeeld in twee groepen “jonkies” t/m 55 jaar en “oudere jonkies vanaf
56 jaar, met in beide categorieën dezelfde eerst “twee over de streep komend als vorig jaar.
Overigens hopen we volgend jaar toch weer eens minimaal twee twaalftallen aan de start te
krijgen.
Bekendmaking van de uitslag voor de eerste keer in de KOPPELING van De Schouw, en voor de
winaars waren er dit keer meloenen, drie voor nummer 1, twee voor 2 en helaas maar één voor
nummer 3, overigens mag gemeld worden dat de kosten inkoop meloenen meeviel.
Dan op de volgende pagina de gehele uitslag, met tussen haakjes de tijd uit 2013.
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De “jonkies”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sjors van Vliet
Jody Schinkel
Marinus Dijkman
Tom Boere
Jos van Lint
Johan Kuipers
Jan Schalkwijk
Jan van Lieshout

en de “oudere jonkies”
19.10
19.59
20.49
20.53
21.48
22.27
22.35
23.00

(19.11,87)
(19.59.71)
(-)
(22.10.58)
(-)
(21.24.62)
(22.27.16)
(-)

1. Jan Schinkel
2 Gabe Bergstra
3. Ab Schinkel
4.Andre Geurts
5.Floré Mulder
6.Bert zwanenburg
7.Jan Spelt
8.Hans van Middelkoop

20.54
21.13
22.06
22.33
22.40
23.03
23.27
24.22

(21.18.37)
(21.23.60)
(22.12.09)
(22.00.91)
(22.31.16)
(24.03.32)
(23.50.91)
(23.40.02)

NB de tijden van Sjors en Jody nagenoeg identiek aan 2013 en opvallend dat de eerste drie
“oudjes”sneller gefietst hebben, dan een jaar eerder, voor hen m.i. iets om trots op te zijn!!!!
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De eerste koude zondag (Arie van den Ende)
Het is 30 november en 14 leden meldden zich bij De Wiekslag.
Albert zei dat het 2°C is, maar de WTC kleding, tezamen met schoenhoezen,
handschoenen en ijsmutsen onder de helm, zorgt ervoor dat er geen kou hoeft te
worden geleden. Je zou verwachten dat er bij deze temperatuur aan een klein rondje wordt
gedacht, maar niets is minder waar, koud of niet “Koud, gaan met die banaan”.
Het werd een rondje Vuren. Voor mij een onbekende bestemming, maar ik liet
me verassen. Bij Vianen sloeg Arno af en 13 man vervolgden hun weg via de
dijk. Het parcours van het rondje Arkel; werd gevolgd, dus de Diefdijk af, langs
Leerdam en daar op enig moment links richting Vuren. Er stond een zwakke
oostenwind, maar die zwabberde, dan weer oost, dan weer uit het zuiden. De
sterke mannen in de groep deerde dat niet en met regelmatig wisselende
kopmensen werd een strak tempo van 32/33 km aangehouden.
De koffiestop bleek bij een aantal bunkers uit de vroegere Hollandse waterlinie
te zijn gelegen.
De kachel brandde binnen, de koffie was goed, het was even prettig vertoeven
daar.
Na de koffie is het, zeker bij deze temperaturen, altijd bibberen. Laten we maar
snel van start gaan, want, zoals Floré zei: “ik borst van de kou”. Gorinchem lag
dichterbij dan ik dacht en daar werd de route opgepakt van het rondje Arkel.
Zoals gebruikelijk werd de groep in Meerkerk gesplitst: 7 man gingen richtring de pont, tw. Theo,
Kees, Floré, Albert, Léon, Jan Schalkwijk en de schrijver en de overige trapten richting de Viaanse
brug tw. Bert, Jan v. Lieshout, Jan Spelt, Wim, Henri en Rinus.
Dwars door de Alblasserwaard hadden we nu weer een zijwind, dus werd er een waaier van 2tallen gevormd. In deze polder heb je nog de ruimte, zeker als de temperatuur zo laag is, de zon
geen kans ziet door te breken en het nevelig blijft.
Rap waren we bij de pont die, zoals meestal het geval
is, juist aan de andere kant lag te dobberen.
Toen Theo al onder de douche stond waren de
anderen nog bezig aan hun laatste etappe naar
Polsbroek, Cabauw of Lopik.
Rond 13.00 uur zag ik De Weide weer opdoemen en las
85km op mijn teller.
En dat met die temperatuur, topsport is keihard! ☺.
Tot…….onder in de beugel
Ps. O ja Mon, de eerste zondag in december, januari, februari en maart blijft het gewoon 09.30 uur
vertrek, ook al is het 25°C.
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PFFFF….mijn allereerste Cyclopik (van de redactie)
Dit is dan de eerste Journal de Cyclopik die ik voor de club heb mogen samenstellen. Zoals al
vermeld op de eerste pagina van ons clubblad, is het een enorm uitdaging om alles uit te werken
en uiteindelijk op papier te krijgen. In het verleden ben ik ooit al een paar jaar secretaris geweest
van de personeelsverenging (+150 leden) bij de Terberg Autobedrijven en wist ik eigenlijk al dat een
dergelijk clubblad volbrengen een forse taak is. Wat dat betreft heb ik altijd al veel waardering
gehad voor het werk en de benodigde energie die Marianne en Arie erin hebben gestoken.
Vandaar dat ik vanaf mijn lidmaatschap bij deze club, direct actief aan de slag ben gegaan met
het schrijven van verslagen en dergelijke. Ik weet hoe enorm je “een redactie” hiermee helpt; en
vanaf heden jullie mij, hiermee dus enorm kunnen helpen. Dat maakt een succesvolle invulling en
uitvoering van het clubblad en daarmee een frequente uitgave van het blad mogelijk.
Ik hoop van harte dat jullie met veel plezier het clubblad hebben gelezen en de iets veranderde
opzet dan wel “look” waarderen. Ik heb veel zorg en aandacht geschonken aan de inhoud, maar
het kan altijd zo zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien of ben vergeten. Spreek me dan hierover
alsjeblieft aan of stuur een e-mailbericht naar: redactiecyclopik@gmail.com.
Voor nu wens ik een ieder fantastische feestdagen toe en een heel goed uiteinde, maar bovenal
een geweldig begin van een gezond en sportief 2015.
Hieronder nog een foto van de redactie op het toppunt, vlak voor het verschijnen van dit nummer.
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Vooraankondiging (van de secretaris)
Lopikerkapel/Lopik, 1 december 2014

VOORAANKONDIGING
voor de 19

de

Algemene Ledenvergadering en contactavond van de

WTC LOPIKerwaard.
Datum:

vrijdag 16 januari 2015

Plaats :“ BUURTHUIS D ’OUWE SCHOOL”
LOPIKERWEG-OOST 181 TE LOPIKERKAPEL
Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee is klaar!)
Vrienden van de fiets,
Als inmiddels veelvuldig gemeld zijn de algemene ledenvergaderingen van onze WTC altijd bijzondere
bijeenkomsten.
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 plezier bij hoort, zodat het bestuur te doen gebruikelijk
weer een strak vergaderschema heeft opgesteld, om naast de noodzakelijke agendapunten ook de hopelijk vrolijke
intermezzo’s te kunnen laten plaatsvinden en dan ook de vergadering op tijd te kunnen afsluiten.
Wil je een introducé meenemen, dan is deze natuurlijk ook 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 2015.
De koffie met (klein en groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,
OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club.
Alle op deze 19e algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer een buitengewoon nuttig en
voor de WTC-toerfietser WEL EXCLUSIEF WTC-presentje.

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
namens het bestuur,
Hennie Beenen (secretaris)
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.

Zondag vertrek om 09:30 uur.

Agenda en komende activiteiten
Datum
Vrijdag 26 december

Activiteit
Uitbuiktocht

Verzamellocatie
Wiekslag / De Schouw

Tijdstip
09:30 uur

Vrijdag 16 januari 2015

ALV-Tocht

Kijk op gastenboek

In overleg

Vrijdag 16 januari 2015

Jaarvergadering

De Ouwe School – Lopikerkapel 20:00 uur

Overig
Verwachte verschijningsdatum eerstvolgende Journal de Cyclopik: Maart 2015

Distributie Journal de Cyclopik

Floor Versluis
Albert Klinkenberg
Jan Schalkwijk
Jan Schinkel
Hennie Beenen

Hans van Middelkoop
Frits van Rossum
Bert Zwanenburg
Johan Hartman

Floré Mulder
Piet Schep
Maria Geurts
Jeroen Schinkel

De (oude en nieuwe) redactie dankt deze leden hartelijk voor hun hulp met het distribueren
van de Cyclopik. Dat wordt zeer op prijs gesteld.
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Nieuwe Broeksponsor (Bestuur)
Hierbij kunnen wij jullie melden, dat wij inmiddels een nieuwe broeksponsor
hebben gevonden.
De overeenkomst met de huidige sponsor Centric loopt dit jaar af en zodoende
waren wij op zoek naar een nieuwe sponsor, die zijn naam aan onze vereniging wil gaan verbinden.
Onze nieuwe sponsor vertegenwoordigt een product. Een tendens, die je tegenwoordig steeds
vaker tegenkomt (bijv. Liga, iPhone, Gilette). De merknaam, die de komende vijf jaar op onze broek
zal gaan staan is PANTONI en zal er als volgt uit gaan zien:

PANTONI is een decoratief plaatmateriaal welke ingezet wordt in de decor- en meubelbouw.
De productie (onder licentie) geschiedt onder andere in Lopik, Vilnius en Lubljana.
Wij zijn super blij en vereerd, dat wij deze merknaam uit mogen gaan dragen, hetgeen wij met zijn
allen naar eer en geweten zullen gaan doen.
Niet onvermeld mag blijven, dat ook onze huidige shirt sponsoren de komende jaren ons weer
financieel zullen ondersteunen. Ook hier zijn wij zeer verheugd over en zullen de namen van Bike
Totaal Nieuwenhuizen, Van Baaren Aannemers en LTI weer met sportief elan verder uitdragen.
Namens het bestuur WTC Lopikerwaard,

Wim
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Nieuwe Broeksponsor – Vervolg (Bestuur)
De merknaam PANTONI hebben we verwerkt in een nieuw ontwerp voor onze broek.
We hebben hierbij gekozen voor de vertrouwde blauwe ondergrond, die één geheel vormt met
ons bestaande shirt.
Daarnaast hebben we ook nog eens gekozen voor een (nog) betere zeem, de Smooth Men zeem,
die speciaal ontwikkeld is voor de categorie tour(rijders). Via de volgende website is hier nog meer
informatie over te vinden: http://www.bioracer.nl/nl/technologie/zemen-technologie
Om straks in 2015 allemaal in onze nieuwe broek te kunnen rijden, hebben jullie inmiddels per e-mail
het hiervoor gemaakte bestelformullier ontvangen met het verzoek deze in te leveren bij Gabe of
Wim of het per mail aan Wim te versturen.
Door een extra éénmalige bijdrage van onze sponsor PANTONI kunnen wij
alle leden de eerste korte broek aanbieden tegen een bijzondere prijs van

slechts € 25,-.
Tevens bestaat de mogelijkheid extra broeken, shirts, jacks of sokken te
bestellen.
Het formulier hebben we voor de zekerheid nog even in deze Cyclopik opgenomen.
Dit formulier kun je invullen en alsnog overhandigen aan Gabe Bergstra of Wim van Wijk.
Namens het bestuur WTC Lopikerwaard,

Wim
De verwachting is, dat de nieuwe broek er als volgt uit gaat zien:
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