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Van het bestuur
Ik was aan de beurt voor het voorwoord. Helaas
was ik het vergeten, maar Hennie als strenge
secretaris , mailde mij om mij er aan te herinneren.
Op dat moment was ik aan het trainen. In het
plaatsje Falun in Zweden, nee niet op de fiets maar
op de schaats. Nu komen fietsen en schaatsen
goed overeen,want het is goed opletten met al die scheuren in het
natuurijs en op de weg moet je ook goed opletten.
Maar goed het schaatsseizoen zit er weer bijna op. En het fietsseizoen
gaat weer beginnen.
De eerste activiteit van dit jaar was de ledenvergadering. En die werd
door 65 leden bezocht.
Het was weer een geweldige opkomst. Degene die er niet waren
hebben weer wat gemist, ja ook de velglintjes. En wat te denken van
onze fietsende rechter Jens die een rechtszaak hield tegen Arie van
den Ende. Ook was er een bestuurswissel. Bert heeft ons verlaten(als
bestuurder dan) daarvoor in de plaats is Jan-luc Coenen gekozen.
Dus Jan-Luc, van harte welkom.
Met alle activiteiten voor de boeg mag er wel flink getraind worden.
De openingstocht is de derde activiteit. Dan ben ik weer zeer
nieuwsgierig wie er weer met een nieuwe fiets rond rijden.
Beste mensen ik ga er een eind aan maken, want het ijs wacht.
Ik wens jullie allemaal een sportief 2015.
We zien elkaar hopelijk allemaal met de Openingstocht.
Een sportieve groet uit het Zweedse Falun,

Gabe Bergstra
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Krantenknipsels

Oproep: nog een plaats beschikbaar – Boppard (Arno Sluijs)
Het duurt nog even, maar hierbij alvast wat info over het weekend van 12 & 13 September. Zoals ik
menig WTC lid al heb verteld, was het moeilijk om in de omgeving van Boppard een hotel te vinden.
Ik heb eind September/begin Oktober 2014 diverse hotels gemaild en gebeld, maar allen wisten mij
te vertellen dat dat weekend alles al vol geboekt was voor 2015. Uiteindelijk een klein Hotel
gevonden die nog 16 slaapplaatsen voor ons vrij had. Ik moest het afgelopen Oktober 2014! al
reserveren anders kreeg ik deze kamers niet. Het is midden in Boppard ca. 4 à 5 km van de start. Het
is Hotel Hubertus Beyerhofgasse 1, 56154 Boppard.
Tot nu toe heb ik 15 ingeschreven personen voor dit weekend, te weten :
Robert Schenkel, Peter Schenkel, Johan Kuipers, Hans v. Middelkoop, Andre Geurts, Jos van Lint, Floré
Mulder, Kees Kok, Jan v. Lieshout, Bert Zwanenburg, Jan Spelt, Jens Bezemer, Arno Sluijs, Tom Boere
en Gabe Bergstra.
M.a.w. ik heb nog plaats voor 1 persoon. Dus wie er nog mee wil dan
graag een mail of anders een belletje naar Floré of Arno.
Floré Mulder tel. 06-50263404
e-mail: floremulder@kpnmail.nl
Arno Sluijs
tel. 06-33663943
e-mail: sluijslansen@tele2.nl
Wil je wat info over deze tocht kijk dan op; www.rsc-boppard.com
www.wtclopikerwaard.nl
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Nagekomen artikel: Rietberger Radtourfahrt 2014 (Arno Sluijs)
Zaterdag 13 september gingen wij om 08.00 uur op weg vanuit Lopik naar Rietberg
met 5 auto’s en de fietskar met in totaal 19 personen.
De reis was 300 km lang en op ca. 1 ½ uur rijden vanaf Lopik was er een koffiestop
ingepland langs de A3 bij Raststatte Hunxe
Het weer was prima zodat wij heerlijk buiten op het terras konden zitten. Na de stop was het nog ca.
1 ½ uur rijden en om ca. 12.00 uur kwamen wij via een kleine omweg aan bij Hotel Vogt in Rietberg .
Via de Rathausstrasse was niet mogelijk omdat deze vanwege allerlei
activiteiten i.v.m. het 725 jarig bestaan van Rietberg was afgesloten.
Nadat iedereen zijn spullen op zijn kamer had gebracht en omgekleed
was, was de planning om 13.30 uur een rondje te gaan fietsen. Enige
weken geleden had ik al via de mail contact gehad met de voorzitter
Norbert Bunse, van RSC Rietberg en van hem bericht gehad dat
evenals vorig jaar Anja Diekhans weer een mooie route had uitgezocht
voor ons om te rijden op zaterdagmiddag van ongeveer 80 km .
Om ca.13.30 uur meldden zich in totaal 11 leden van RSC Rietberg bij
ons hotel, om ons te begeleiden. De route ging oostwaarts van Rietberg
richting Schloss Holte / Detmold. Het eerste stuk ging via mooie
landwegen om vervolgens via slechtere wegen door een voormalig
Sperrgebiet van het Duitse leger te gaan richting de Hermannsdenkmal
( gebouwd van 1838 – 1875).

Het Hermannsdenkmal in
het Teutoburger Wald geldt
als het herkenningsteken
van Detmold en de gehele
regio. Het 53,5 m hoge
Hermannsdenkmal herinnert
aan de beroemde
Varusslag, die 2000 jaar
geleden
plaatsvond. Herman wordt
gezien als een van de
eerste grondleggers van
een verenigd Germaans rijk.

www.wtclopikerwaard.nl
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Om daar te komen moest er wel eerst een klimmetje van ca. 3 kilometer lengte genomen worden.
Niet al te steil , maar je voelde hem wel. Boven aangekomen was het net zo’n soort punt als bij ons
het drielandenpunt is , met parkeerplaats en restaurant erbij. En natuurlijk een mooi uitzicht over de
omgeving. Bij dit best wel flinke beeldje is er ook een groepsfoto gemaakt van RSC Rietberg met de
WTC Lopikerwaard samen (red: zie vorige pagina).
Vervolgens zijn wij allen koffie gaan drinken met een uiteraard
daarbij een groot stuk Duitse taart. Keuze genoeg zoals Kasetorte,
Himbeer of Preiselberen Torte en nog wel een paar soorten. Het
smaakte allemaal goed.
Na ca. een half uurtje zijn wij weer afgedaald en vervolgens via een
vlakke route weer teruggebracht naar ons hotel in Rietberg. Bij ons hotel aangekomen , was de voor
de deur staande bierkar al geopend en werden wij door RSC Rietberg getrakteerd op een lekker
koud glas bier.
Na dat eerste glas zijn er uiteraard nog
meerdere besteld en geleegd. Voor ons hotel
werd een podium opgebouwd en de
zangeres kwam bij ons aan de bar wat
drinken. Floré bood haar een biertje aan ,
maar dat wilde ze niet. Slecht voor haar stem.
De bar verkocht ook kleine glaasjes Korn (
Duitse jenever). Floré bood deze aan als zijnde
goed voor haar stem , die nam ze wel. En
daarna nog een paar . Floré zat toen
helemaal op zijn praatstoel en regelde dat hij
met haar ’s avonds een duet zou zingen.
Sommige van ons waren zich alvast gaan
douchen , want Floré en ik hadden een
restaurant in de buurt besproken alwaar wij
om 19.00 uur uiterlijk aan tafel moesten zitten.
Wij hadden voor alle 19 personen schnitzel pepersaus / champignonsaus + patat of
aardappelkroketten en salade geregeld voor een prijsje wat je in Nederland niet meer tegenkomt.
Inclusief 2 à 3 consumpties p. p. € 14,-- !!!
Wij mochten niet te lang tafelen , want uiterlijk om 20.00 uur moesten wij klaar zijn met eten omdat
dan de tafels aan de kant moesten want er zou ’s avonds een Band spelen. Om 20.00 uur zijn de
tafels aan de kant gegaan en Johan Kuipers en Hennie Beenen zijn in een hoekje gaan zitten,
genietend van een glas wijn en zijn daar niet meer weggeweest. Volgens Hennie was het half 4 ’s
nachts voordat ze naar bed gingen. De reden dat wij ook dit jaar weer naar Rietberg zijn gegaan, is
dat er ’s avonds daar Hanky Panky festival is. Dan staan er diverse live-bands te spelen op straat en
in de kroegen en restaurants.

www.wtclopikerwaard.nl
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De rest van onze groep is na het eten wat rond gaan lopen; in het dorp een biertje drinken en
luisteren naar de muziek. Floré trof zijn zangers van die middag nog , maar haar band was al klaar
met het optreden. Zij hebben toen samen een stukje a capella gezongen van het nummer Proud
Mary van Ike & Tina Turner. Het was wel zo dat als je de cafe’s in wilde waar een band stond te
spelen, je een bandje moest kopen van € 12,-- . Maar dan kon je wel overal naar binnen waar je
wilde.
Sommige hebben dat gedaan waaronder Floré en ik . Wij zijn samen met Hans van Middelkoop
diverse cafe’s binnen geweest om van de muziek te genieten. Wel even vermelden dat Hans geen
bandje kocht maar wel met ons mee naar binnen liep. Hij dacht goedkoper uit te zijn , maar wij
lieten hem daarvoor wel iedere keer bier bestellen . Dus of hij nou goedkoper uit was ?
Afijn hoe later het werd , hoe meer WTC-ers het bed opzochten. Ik denk dat de meeste tussen 24.00
& 02.00 uur in bed lagen, behalve Johan en Hennie, dat werd half 4. Enige nachtrust was wel
gewenst . Wij zouden namelijk vanaf half 7 al weer aan het ontbijt zitten en om uiterlijk half 8
vertrekken naar de start voor de ronde van 151 kilometer.

www.wtclopikerwaard.nl
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26-12-2014 Uitbuiktocht 2014 (Rogier Schinkel)
Op 2e kerstdag 26 januari 2014 stond de WTC Lopikerwaard Uitbuiktocht op het
clubprogramma. Deze clubtocht had ik niet in mijn agenda staan, maar met de
weersvooruitzichten van het weekend, wilde ik deze tocht toch meepakken.
Rond 09:10 uur stapte ik op de fiets en reed ik naar Lopik. Rond Uitweg voelde mijn
voorwiel vreemd aan. Afgelopen week heb ik een leenwiel meegekregen van BikeTotaal
Nieuwenhuizen omdat ik afgelopen zondag mijn spaak exact in het midden brak tijdens een
individueel ritje Cothen. Dit bleef zo af en toe terugkomen en kreeg door de glinstering op het
wegdek de bevestiging dat het niet het voorwiel of mijn fiets was, maar de gladheid op de weg.
Hierop heb ik direct mijn snelheid aangepast en reed rustig richting ons vertrekpunt in Lopik. Hier
kwam ik als laatste aan en deelde mijn ervaringen van zojuist om dit als veiligheidsissue belangrijk te
maken.
We stappen op de fiets en rijden langs de Provinciale weg richting Woerden. In
de bochten en bij de rotondes wordt de snelheid aangepast en op de stukken
rechtuit, voeren we de snelheid weer op. In de bocht, na Linschoten echter
voor Woerden, is het glad in de bocht. Theo Engel en ik rijden op kop en ik geef
al aan de het glad kan zijn in de bocht. Theo voelt inderdaad z’n fiets
glibberen, maar weet deze als echte “winterfietser” met speelsgemak zijn fiets
onder controle te houden. Via Woerden rijden we naar Kockengen.
Het weer blijft fris en het lijkt maar niet warmer te worden. Na een kort onderbreking onderweg,
waarbij we besloten de kortste weg naar Noorden te nemen voor de koffie, vervolgen we onze
weg. Langs de sloten in dit gebied, zie je de stukken glinstering en “wit” steeds meer terugkomen.
We rijden hier ondanks de minder goede omstandigheden, hard,
tenminste dat vind ik. Er rijden zo’n 8 man voor mij en Theo aan mijn
rechterzijde. In een flauwe bocht gaat het helaas mis en glijden 5
renners onderuit. 4 man voor me en Theo naast mij, glijden weg door de
gladheid of weten hun voorganger niet meer te ontwijken en rijden er
half overheen. Zelf ontspring ik de dans door sowieso niet te remmen en
proberen mijn voorgangers te ontwijken door eromheen te sturen.
Uiteindelijk kom ik tot stilstand in het gras waarbij ik vlak langs een stenen
paaltje ben gereden.
Iedereen controleert of hij nog verder kan, waarbij Floré het langst heen
en weer loopt en met de armen zwaait om de pijn eruit te lopen. De
meesten hebben kleerscheuren opgelopen, voornamelijk aan de broek
Winterfietser Theo Engel weet
(het geluk wil dat deze op termijn vervangen gaan worden met een
echt van geen ophouden.
nieuwe sponsornaam erop) en lichte beschadigingen aan wat fietsen.
In een rustig tempo vervolgen we enige tijd later onze weg richting
Noorden. We ruiken de koffie en zijn ook toe aan warmte. Door het lage tempo, hebben de
meesten nu toch wel last van de koude.
Na de koffie stappen we op de fietsen om de weg naar huis weer op te pakken. Via Zegveld en
Woerden rijden we terug. Alleen op de klinkers gaat het tempo naar beneden, maar voor de rest
wordt er toch aardig doorgetrapt. Langs Montfoort rijden we richting Benschop, waar de groep
uiteenvalt en de warmte thuis weer opzoekt. Toch nog een leuke ochtend achter de rug en de
kerstdagen met enige sportieve activiteit ingevuld.

www.wtclopikerwaard.nl
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Januari 2015 – Een waardeloze fietsmaand! (Arie van den Ende)
Regen, heel veel regen, veel wind, aanwakkerend tot storm, natte sneeuw en nachtvorst
met als gevolg gladheid de volgende ochtend, hoe kan je het bedenken en dat allemaal
in 1 maand.
Natuurlijk de winter hoort erbij, hoewel het niet mijn favoriete jaargetijde is, maar
daar zullen de schaatsers anders over denken. Hoewel, de schaatsers kunnen natuurlijk op de ijsbaan terecht,
maar moeten voor natuurijs uitwijken naar het buitenland en daar heeft ook niet iedereen trek in. Eens de
ijzers onderbinden en een mooie tocht door de polders schaatsen lijkt nu, begin februari, nog ver weg.

Terug naar het fietsen, dat was ronduit waardeloos. Het is elk jaar mijn doelstelling
om in de maand januari 500km te trappen. Dit jaar kom ik nog niet aan de helft en ik
moet wel heel ver terug gaan in de tijd dat ik die afstand niet haalde.
Natuurlijk zit het ook in het mannetje zelf. Immers bij regen van start gaan komt niet
ter sprake. Met veel storm fietsen vind ik te gevaarlijk, het risico dat je achter een
boerderij vandaan komt en de weg wordt opgeblazen met fiets en al, trekt me niet
zo aan.
Toch las ik in het Gastenboek dat een fervent zaterdag fietser klaar stond om te vertrekken bij De Sporthal
terwijl het windkracht 8 was. Gelukkig wisten twee verstandige leden hem te overtuigen dat dit geen weer
was om te fietsen.
Beste Hans, sla gewoon eens een keer over, ga je kleinkinderen bezoeken of ga met Nel naar Utrecht, een
beetje winkelen, biertje halen, hapje eten, dat kan allemaal heel gezellig zijn op een zaterdag in januari.
Fietsen kan je het hele jaar nog.
En dan een nachtje vorst, al is het maar 1° en deze jongen haakt af. Het gevaar om in een schaduwrijke plek
onderuit te gaan trekt me totaal niet aan.
Ik fiets graag op zondagmorgen, als we niet te vroeg vertrekken want bij protesten wordt je gelijk voor de
fietsende rechter gedaagd, maar de wegen moeten goed begaanbaar zijn.
Mijn gelijk werd bevestigd toen ik hoorde dat 4 leden van de zondag
groep op zo’n onverwachte gladde plek onderuit zijn gegaan. Van
voorzitter Wim hoorde ik dat hij, ’s middags fietsend met o.a. de fietsende
rechter, onderuit is gegaan.
Ik begrijp het niet: als een lid vanwege goede klimatologische
omstandigheden voorstelt om vroeger te vertrekken, dan wordt daar
gretig op ingegaan. Maar bij slechte omstandigheden appen de zondag
leden nooit dat het vertrek naar een later tijdstip wordt verschoven, dat
lees ik nooit!!! Raar, het lijkt op een soort klimaat discriminatie!!!
Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik ook op door de weekse
dagen de polder kan intrekken. Dus als het weer dan beter is, dan maak ik
er gelijk gebruik van. Zo maakte ik in januari eens een rondje pont Schoonhoven, Viaanse brug, een afstand
van 40km, ga je terug over IJsselstein, Benschop dan komt er nog een paar kilometer bij.
Maar het gaat over de dijk vanaf Nieuwpoort, beste mensen EEN WIELERBAAN. Schitterend asfalt, het
fietspad in een andere kleur zodat het ook voor de automobilisten goed zichtbaar is waar ze moeten rijden.

www.wtclopikerwaard.nl
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Bij een windje uit het westen of zuidwesten, een zonnetje erbij en het is daar heerlijk fietsen. Een aanrader voor
een ieder die een niet al te grote afstand wil trappen.
Ik hoop dat de maand februari wat minder wisselvallig zal zijn zodat er wat meer gefietst kan worden dan de
afgelopen maand.
Dus… tot onder in de beugel

Zonnige maar koude dag in Februari (Arie van den Ende)
Na mijn klaagzang over het waardeloze fietsweer in januari, voelde ik mij verplicht ook iets te
schrijven als het fietsweer wat beter zou zijn.
En dat gebeurd op zondag 15 februari. Weliswaar gaf de temperatuur om 09.30 uur nog
geen 2°C aan, maar het was zonnig en dat is toch wel het vermelden waard in februari.
14 Leden tekenden het inschrijfboek, doen we tegenwoordig op zondag, en er werd
besloten een rondje Bunnik te doen. Voorzitter Wim boog al snel af vanwege huiselijke verplichtingen en de
overige 13 gingen tegen de oostenwind in richting Cothen. Zoals
gebruikelijk was het tempo met tegenwind fors, dus op de smalle
polderwegen moesten de mindere goden hun plekje uit de wind zien
te vinden. De schrijven was al enkele weken niet mee geweest,
voorspellingen van gladheid in de ochtend doen mij de deur niet
uitkomen, en ik behoorde dus ook tot deze groep. Echter, aan de
staart van het peloton was het druk. Albert voelt zich nog niet sterk
genoeg om op ouderwetse manier zijn partijtje mee te blazen en
Arno is nog herstellende van zijn longembolie. Eigenlijk ben ik van
mening dat slecht leden boven de 65 achterin de groep mogen
meemuizen, maar ja, er zijn altijd verzachtende omstandigheden. Dus
meedraaien in de groep en bij kopbeurten snel af laten zakken in de
luwte.
Overigens waren er genoeg sterke leden die hun hand voor een kopbeurt niet omdraaiden. Ik zag Henri, bijna
bewegingloos, zijn kopbeurten doen, schitterend, maar ook Rinus, Léon, Theo, Bert, Jan v. Lieshout, Jan
schalkwijk en Kees. Ook Floré draaide mee, maar, zoals hij zelf zei, na zijn wintersport vakantie toch wat
moeizamer. Hoogte stages en alcohol passen geloof ik niet zo bij elkaar!! ☺
In Bunnik was de koffie weer prima en gratis. Want zowel Albert als Kees, eind vorig jaar opa geworden,
hadden onlangs hun verjaardag gevierd. Bedankt mannen.
Op de terugweg kregen we de wind schuin of helemaal in de rug. Het
mag duidelijk zijn dat met zoveel sterke leden het tempo al gauw boven
de 35 ging, daar waar het kon. Want de terugweg via Jutphaas en
IJsselstein is altijd wat drukker. Het is dan middag en er is meer verkeer.
Hoewel het tempo wordt aangepast zijn er toch veel weggebruikers die
onze snelheid onderschatten. En dan met zo’n groep en het slechte
imago wat wij toerfietsers nu eenmaal hebben, boezemt dat soms angst
en ergernis in. Het alternatief is onderlangs Houten maar dat maakt de
afstand weer groter.
In IJsselstein, Benschop, Polsbroekerdam en het einde van de Damweg bogen de diverse leden af en zo kwam
ik rond 13.00 uur met ruim 80km op de teller weer thuis.
Deze keer geen waardeloos fietsweer, na thuiskomst snel douchen en weer op pad want één van onze
kleindochters vierde haar 1ste verjaardag.
Het was een prima zondag.
Tot………..onder in de beugel
www.wtclopikerwaard.nl
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Interview met Cadel Evans – Zonderling tussen valsspelers (Arie van den Ende)
Ik ben altijd geïnteresseerd in de beroepswielrennerij. Het zal wel voortvloeien uit de
tijd dat ik als nieuweling en later als amateur actief aan wedstrijden deelnam en
toen nog de gedachte had om beroepswielrenner te worden.
Maar het spreekwoord zegt: “velen voelen zich geroepen, maar weinigen zijn
uitverkoren” en dat deed bij mij ook opgeld. Mijn talent was niet dusdanig dat ik tot
de uitverkorenen zou behoren. Nou ja, dan maar kaas verkopen!!
Toch ben ik het altijd blijven volgen ondanks dat ik ook vele jaren heb gevoetbald. In die periode
werd elke voetbalwedstrijd bekeken, de samenvattingen op Duitsland, België etc. gevolgd, maar
ook het wielrennen. Gek genoeg kan ik nu het geduld niet opbrengen om een gehele wedstrijd van
1 ½ te blijven kijken. Ik kan mij ook niet zo vereenzelvigen met een Ajax of Feyenoord zoals bv. Theo,
Kees of de gebr. Schinkel.
Maar ik kan wel vele uren voor de buis zitten om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te
volgen. Een interview met een bekende, inmiddels ex. beroepsrenner, heeft dan ook altijd mijn
interesse, zeker als daar uitlatingen worden gedaan die in relatie staan tot het dopinggebruik.

En dat was het geval met Cadel Evans die na 17 jaar en met het
deelnemen aan de Tour Down Under van dit jaar zijn carrière afsloot.

Hij werd altijd beschouwd als een zonderling die zich bezig hield met
het boeddhisme, een vrij Tibet en de CO2-uitstoot. Op zich geen
vreemde onderwerpen, maar in de beroepswielrennerij toch
uitzonderlijk.

Zijn carrière mag er zijn maar hij beklaagde zich erover dat hij
meerdere overwinningen en ereplaatsen heeft gemist, omdat
renners, die later op dopinggebruik werden betrapt, hem voor
gingen. In zijn 17-jarige loopbaan is hij honderden keren
gecontroleerd en er is nooit een spoor van doping of bloedtransfusies
vastgesteld.
Hij wilde zich daar bewust van afzijdig houden wat hem veel prijzengeld en contractgeld heeft
gekost, maar dat heeft hij voor lief genomen. In het profpeloton werd hij aan het begin van zijn
carrière, bij de Belgische Lotto groep, beschouwd als een wieltjesplakker, initiatiefloos, nooit in de
aanval, maar zo zei hij, ik kon niet beter en moest heel voorzichtig met mijn krachten omgaan om
anderen die wel allerlei middelen gebruikten, te kunnen bijhouden.
Het werd me niet altijd in dank afgenomen en de kritiek was niet van de lucht. Maar ik wist beter wat
er zich in het peloton afspeelde. Anderzijds heeft het me ook sterker gemaakt om die naar boven
vliegende EPO renners in bergetappes te kunnen volgen.
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Zijn palmares is toch indrukwekkend:















1 MTB wereldbeker 1998 en ‘99
7e Olympische Spelen 2000
1e Tour de France 2011
Wereldkampioen 2009
1e Waalse Pijl 2010
1e Tirreno-Adriatico 2011
1e Ronde van Romandië 2006 en 2011
Ritzeges in de Tour en de Giro
2e Tour de France 2007 en 2008
3e in de Giro 2013
3e in de Vuelta 2009
4e in de Ronde van Lombardije 2004
4e in Luik-Bastenaken-Luik 2010

Een erelijst die er zijn mag en waar vele renners van dromen. Als je in 17 jaar dit bij elkaar fietst en op
geen enkele wijze je naam wordt genoemd bij doping affaires, dan mag je er met recht trots op zijn.
In het gehele interview heeft hij geen enkele naam van doping zondaars genoemd en dat siert hem.

Heel opmerkelijk is een uitspraak over een uitslag in een
touretappe.
Het betrof een berg etappe, de 9e , in de Tour van 2005 met
aankomst in Courchevel. Van de eerste 15 in de uitslag is hij de
enige die, met de wetenschap van nu, kan zeggen dat hij zonder
verboden middelen fietste. Alle 14 anderen zijn later allemaal op
doping betrapt of betrokken geweest bij doping affaires. Zie hier
de uitslag van die etappe.

Mijn commentaar
We moeten hem op zijn woord geloven, maar was het niet ene
mijnheer Armstrong die ook nooit werd betrapt op doping en pas
na het afsluiten van zijn carrière door de mand viel? Zijn wij naïef
vroeg zich onlangs Mart Smeets af in een interview in één van de
dagbladen? Antwoord: ja, vreselijk naïef en ik liep voorop. Dat
iemand die van kanker was genezen tot zo iets in staat was,
behoorde voor mij niet tot de mogelijkheden.

Het is schrijnend dat we zo over het doping probleem moeten
denken, maar daar hebben de renners, de ploegleiders, sponsors,
kortom de gehele wielrennerij het ook naar gemaakt.
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Overigens vraag ik me regelmatig af hoe het zit met de leden van de WTC?
Als ik zie hoe sommige leden op kop tegen de wind in zitten te beuken, dan krijg ik ook mijn twijfels.
Dit kan toch niet, denk ik dan. Zou hier ook sprake zijn van ………….?
Ik heb me laten vertellen dat er speciaal op de ogen gelet moet worden, de pupillen worden groter
en gaan vreemd draaien in de oogkassen (Maradonna bij het WK vele jaren terug!!).
Ook heb ik uit welingelichte bron vernomen dat
zulke renners verbaal drukker worden.
Het is wellicht aan te bevelen om bij de koffiestop
(red. of theestop) eens enkele leden goed te
observeren en juist de druk pratende leden ter
plekke bloed af te nemen voor nader onderzoek
door de UCI!!
Dit lijkt mij een taak die is weggelegd voor de
bestuursleden.
Tot………onder in de beugel

Arie
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Overzicht belangrijkste Prof Wielerevenementen (Rogier Schinkel)

Dag

Maand

Wielerkoers

28
1
6-8
7
8-15
11-17
18
22
23-29
25
27
28-29
29
31 – 2/4
5
6-11
8
12
15
19
22
26
28 – 3/5
9-31
10-17
7-14
13-21
17-21
4-26
1
10-16
22 – 13/09
20
23
27
4
11

Februari
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
April
April
April
April
April
April
April
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Augustus
Augustus
Augustus
September
September
September
Oktober
Oktober

Omloop Het Nieuwsblad

www.wtclopikerwaard.nl

Kuurne-Brussel-Kuurne
Driedaagse van West-Vlaanderen
Strade Bianche
Parijs-Nice
Tirreno-Adriatico
Nokere Koerse
Milaan-Sanremo
Ronde van Catalonië
Dwars door Vlaanderen
E3 Harelbeke
Critérium International
Gent-Wevelgem
Driedaagse De Panne-Koksijde
Ronde van Vlaanderen
Ronde van het Baskenland
Scheldeprijs
Parijs-Roubaix
Brabantse Pijl
Amstel Gold Race
Waalse Pijl
Luik-Bastenaken-Luik
Ronde van Romandië
Ronde van Italië
Ronde van Californië
Critérium du Dauphiné
Ronde van Zwitserland
Ster ZLM Toer
Ronde van Frankrijk
Clasica San Sebastian
Eneco Tour
Ronde van Spanje
WK wielrennen (ploegentijdrit)
WK wielrennen (individuele tijdrit)
WK wielrennen (wegrit)
Ronde van Lombardije
Parijs-Tours
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Jaarvergadering 2015 – Weer een gezellige boel (Hennie Beenen)
Ook dit jaar mag geconcludeerd worden dat de vergadering van de WTC een
gezellige bijeenkomst was, weliswaar viel de opkomst iets tegen t.o.v. voorgaande
jaren, nogal wat afmeldingen en mogelijk dat de spam te laat verzonden is.
Naast de gebruikelijke zakelijke mededelingen was er ook tijd gereserveerd voor
enkele luchtige intermezzo’s.
Derhalve werd het verslag van de vorige vergadering alsook het jaarverslag er in no-time doorheen
gejast.
Iets meer tijd kostte het financiële verhaal maar omdat de cijfers positief waren liep dat ook niet
slecht, overigens heeft niemand de jaarcijfers en begroting meegenomen.
Met weemoed afscheid genomen van Bert Zwanenburg als bestuurslid, hij heeft het ons inziens zeer
goed gedaan; zeer vertrouwd met gang van zaken en wist veelal daarop te anticiperen; we
hopen dat Jan-Luc straks niet voor hem zal onderdoen.
Vanzelfsprekend zullen we hem in het begin daarbij ondersteunen.
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Dan was natuurlijk ook het afscheid van Arie en Marianne als redactieteam een niet te passeren
onderdeel, ook naar hen grote dank voor het geleverde werk de afgelopen 18 jaar. De eerste
prachtige taak van Jan-Luc was tijdens deze bijeenkomst om op prachtige wijze aan Marianne en
Arie een Oeuvreprijs te overhandigen.

Zeer verassend een optreden van de FIETSENDE RECHTER, hopelijk heeft de
fotograaf ook aandacht gehad voor zijn passende opvallende rode
fietsschoenen. (Red. natuurlijk heeft de redactie dit detail vastgelegd)

Dat optreden kenmerkte zich door een zeer gedegen voorbereiding op de
voorliggende zaak, een rechter die buitengewoon en zeer ad rem
anticipeerde op antwoorden en/of niet ter zake doende opmerkingen.
Kortom een zeer vermakelijk intermezzo en tot slot is het te hopen dat beide
partijen met de uitspraak “in vrede weer met elkaar kunnen fietsen”.

De koffie (red. of thee) met ’n smakelijke gevulde koek was voor rekening
van de WTC evenals het eerste rondje en de bittergarnituren.
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Het tweede intermezzo met opmerkelijke gebeurtenissen uit het voorbije jaar en dan uiteraard fiets
gerelateerd, want zelfs de vermeende wietplantage in de kelder leek onder het fietsenschuurtje te
zitten.
Uit de zaal nog diverse opmerkingen die het bestuur en/of tt.cie komend jaar in hun bijeenkomsten
mogen bespreken.
Te noemen meer variëteit in de clubritten m.n. meer buiten ons eigen gebied, te denken aan
Veluwe, Brabant, Twente, Drenthe etc.
Ook zal bestuur nadenken over het tijdrit parcours alsook de inzet van de vrijwilligers en m.n. voor
wie zij daar staan.
Ook nog opmerkelijk te melden het uitstel van deelname aan Trondheim–Oslo, deelname aan deze
monstertocht niet in 2015 maar in 2016.
Naast dit summiere verslag waarvan ik hoop dat de plaatjes meer voor zich spreken, is er inmiddels
ook een uitgebreid verslag gemaakt, welke aan het eind van het jaar in het jaarboek 2016
geplaatst zal worden.
Van de 65 leden hadden 13 leden te kennen gegeven de Cyclopik wel digitaal te willen
ontvangen.
Kortom we kunnen terugzien op een geslaagde JV en de voorbereidingen voor de JV 2016 zijn
feitelijk al weer opgestart.
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Jaarvergadering 2015 – Korte Foto Impressie (Rogier Schinkel)
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Nagekomen: 07-09-2014 WTC Merentocht (Leo van Vliet)
Zondag morgen werden we om 8.00 uur verwacht bij de bekende start locatie voor
een tocht van 115 km uitgezet door Bert Zwanenburg die via verschillende media
had laten weten dat er niet om 9.00 uur gestart zou worden maar om 8.00 uur. Dit
omdat de tocht verzet was en om 9.00 uur gepland was.
Nadat alle helmen waren geteld en namen genoteerd, gingen we met twee groepen van start die
al gauw tot een groep smolt nadat er een aantal keer werd geroepen afstand te houden werden
het weer twee groepen. Het ging via Damweg naar Polsbroekerdam waar Kees Kok klaarstond en
aanpikte, we vervolgden de tocht richting Oudewater, Hekendorp, Reeuwijk, Boskoop, Hazerswoude
Rijndijk en via Hoogmade kwamen we bij het Braassemermeer uit. Daar was de koffie stop gepland
en wel bij de watersportvereniging; prachtige locatie uitkijkend over het Braasemermeer.
Het eerste gedeelte van deze tocht was in iets meer dan
twee uur een afstand van 55,42 km afgelegd in een
gemiddelde van 26,8 km geen lekke banden gemeld wel
een valpartij in de polder net boven Hazerswoude Rijndijk
daar moest een steile brug genomen worden. Achterin de
tweede groep moest er stevig worden geremd dat
voorkwam niet dat Martin met blokkerende achter wiel op
een nat wegdek tot stil stand kwam en daarna viel. We
hebben niet meegekregen wat de schade was maar Martin
kon de tocht vervolgen.
De koffie met appelgebak die ons werd geserveerd, ging er wel in al moet ik zeggen dat het
appelgebak een magere 7 scoorde als het om smaak zou gaan. We vervolgden de weg om het
meer heen om koers richting Lopik te zetten. De eerste groep zat al in het zadel was er weer een rare
valpartij achterin de tweede groep. Albert had nog geen meter gefietst of viel met fiets en al om.
Een drietal WTC leden bleef bij Albert terwijl andere de voorste gingen waarschuwen om de benen
even stil te houden. Ook hier viel de schade mee en kon Albert de tocht uitrijden die verder ging via
Oude Wetering, Leimuiden , Langeraar, Papenveer, Aarlanderveen, Zuidende richting Meije waar
het smalste pad die dag werd genomen. Tegemoet komende fietsers of wandelaars moesten de
kant in of afstappen. Bij de Watertoren van de Meije aangekomen ging naar Zegveld, Woerden,
Lintschoten, Montfoort naar Benschop waar nadat Bert zich had laten afzakken om te worden
bedankt voor deze mooie tocht waarbij het weer deze dag niet stuk kon voor een zondag in
September.
Splitsten we ons in drie richtingen om huiswaarts te gaan; bij thuiskomst blijkt dat we het tweede
gedeelte in iets meer dan twee uur met een afstand van 55,80 km met een gemiddelde van 26,6 km
afgelegd te hebben en ook weer zonder lek was verreden .
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Zaterdag 14-02-2015: Valentijnsritje (Jan Schuit)
Het is vandaag Valentijnsdag en wat is mooier om met onze grote liefde (naast
onze partners) erop uit te trekken: de racefiets!
Om tien uur verschijnen bij de sporthal in Lopik: Simon, Hans M, Ron Bregman,
John van N, Hans G, Piet S, Jens B, Henry B en ondergetekende. We vetrekken
dus met 9 renners. Helaas dat er verschillende kopmannen niet bij waren, zoals Theo Engel, Ben
Schep en Rogier Schinkel. Maar goed; desalniettemin waren we sterk vertegenwoordigd en hebben
we de weeromstandigheden zonder problemen getrotseerd.
Hans Middelkoop had de route uitgestippeld richting Vuren. De temperatuur van 5
graden Celsius en het stevige briesje vanuit het zuiden voelde dan ook frisser aan.
De meeste fietsverliefden haden zich dan ook flink ingepakt met mutsen, hand
schoenen en overschoenen.
Hans M dacht zelfs dat hij op de Noordpool was, hij had een bivak muts onder zijn
helm met twee gaten erin om door te kijken, wat moet hij wel niet aan als het vriest?
Via Zijderveld en Schoonderwoerd op naar Vuren; onderweg vielen er soms wat gaten, en kreeg ik
te horen dat ik de bochten niet zo snel moest nemen? Zelf denk ik dat de anderen misschien vierkant
door de bocht gaan of ze snijden de bocht niet juist aan, misschien een cursus bochten nemen
volgen!!
Voor de A15 bij Vuren buigen we rechtsaf om net voor het Linge bos bij een manege koffie te
nuttigen. Ik had hier nog nooit koffie gedronken. Na een heerlijk bakje koffie (€ 1,30), bleek mijn
achterband leeg te zijn.
Met dank aan de anderen was het zo gefikst en gingen we via het Lingebos richting Arkel naar
Schelluinen. Als ik het binnenbandje zelf had moeten vervangen, dan hadden we denk ik wel een
half uur moeten uitrekken.
Bij Muisbroek namen we afscheid van Ron, Jens en Henry, zij gingen via Vianen naar huis.
De overige Valentijnsrenners gingen met de pont van Schoonhoven naar Lopik.
Hans; bedankt voor deze prachtige route die je weer had uitgedacht en ons uiteindelijk thuisbracht
met zo’n 77 kilometer op te teller. Fijne Valentijn.
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Thema-avond: Sportverzorging (Rogier Schinkel)
Op vrijdagavond 20 februari jl. stond een clubactiviteit
gepland, zonder dat er gefietst hoefde te worden. Opvallend
druk moet ik zeggen, met naar verluid een aanwezigheid van
30 liefhebbers.
De avond staat in het teken van Sportverzorging en bleek achteraf zeker
meer dan een bijeenkomst over masseren. Er kan met recht worden
gesproken over sportbegeleiding. Rond 20:00 uur nam gastheer Theo Engel
het woord en heette onze gasten van harte welkom in Lopik. Hein
Heuvelmans, Algemeen Manager bij Preaz vertelde over de diensten die het
bedrijf verleend en werd in een mooi filmpje gepresenteerd.
Daarna nam Gerrit van Olst, sportbegeleider, het
over en vertelde hoe zijn werk er in de praktijk aan
toegaat. Hij vertelde met passie en enthousiasme
over zijn werkzaamheden en hun doelgroepen. Dit
zijn mensen die recreatief hun sport bedrijven, er
werd net iets te veel benadrukt dat wij helaas in
deze groep vallen, maar ook mensen die
professioneel hockeyen, roeien, wielrennen en
dansen (!). De betrokkenheid van Gerrit wordt
benadrukt door het zoeken naar de mens achter de
sporter waardoor hij een nauwe band opbouwt met
zijn klanten. Een anekdote over de twee haantjes Kai
Reus en Lars Boom benadrukt sterk dat hij
sportbegeleider is en dat hij in overleg met de
ploegleiding tot de conclusie kwam beide heren
maar slaapmaatjes van elkaar te maken. Het pakte goed uit en Kai werd kampioen bij de junioren.
Tot op de dag van vandaag hebben ze contact met elkaar.
Gary Hekman, Winnaar van het ONK op de
Weissensee, was natuurlijk de belangrijkste man
van de avond. Inmiddels is hij dè man om in de
gaten te houden binnen het schaatspeloton
door zijn explosieve eindsprint. Bij velen van de
aanwezigen zijn de prestaties van Gary vorig
jaar en dit jaar niet onopgemerkt gebleven. Een
ieder kon vragen aan Gary stellen, die deze op
zijn beurt op geheel eigen wijze toelichtte..Als tip
voor de schaatsers en wielrenners geeft hij met
betrekking tot de voeding mee, altijd goed te
blijven en drinken. Neem in de beginfase vooral
repen en richting de finale c.q. de laatste
kilometers altijd gelletjes om “je suiker” gelijk te
houden. Ook benadrukte Gary nog maar eens
hoeveel overeenkomsten fietsen en schaatsen
hebben en dat dit een goede combinatie is.
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Om de avond niet te veel te laten uitlopen, werd tijdens
“het interview” met Gary besloten de eerste mannen
op de massagetafel uit te nodigen. Hierbij is ook Thijs
Geurts, zoon van André, aanwezig als masseur. Hennie
Beenen en Simon de Wit gaan liggen.
Terwijl de overige WTC-ers aandachtig luisteren naar
Gary horen we plots een kat achter in de zaal….MIAUW!
Met z’n allen kijken we om maar al snel blijkt dat Hennie
de eerste was die de stevige handen van Gerrit over zijn
bovenbeen voelde gaan. We laten de meisjes-achtige
geluiden achter ons en vuren nog de nodige vragen af
op Gary en Hein.

Aan het eind van de avond worden Hein, Gerrit, Thijs en Gary bedankt voor hun aanwezigheid en
krijgen ieder een leuke mand met streekproducten aangeboden.
Maak eens gebruik van de diensten van Preaz.
Baadt het niet, schaadt het niet. Maak voor nog geen € 20,= gebruik van hun introductieaanbieding.
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Rechterlijke dwaling (Arie van den Ende)
De schrijver werd onlangs op de ALV gedaagd voor “de fietsende rechter”.
De aanleiding was het uitdelen van de gele kaart aan voorzitter Wim vanwege het
wijzigen van een starttijd wat niet conform art. 8 van de Beleidsnota is.
Ik was van mening dat ik terecht hierover een opmerking heb gemaakt, want je wijzigt een starttijd
niet vanwege klimatologische omstandigheden. Dit temeer omdat er toen sprake was van gunstige
omstandigheden terwijl in de maand januari het slecht weer was, er daardoor valpartijen zijn
ontstaan, maar er geen enkele actie is ondernomen mbt een te wijzigen starttijd. Ik heb dit in een
ander artikel in deze editie klimaat discriminatie genoemd.
Tot mijn verbazing werd ik veroordeeld tot deelname aan de
Schelpenpaden Tocht en moest ik met voorzitter Wim op het strand een
partijtje Beach Ball gaan spelen. Ik heb deze uitspraak beschouwd als
een “schuldig” verklaring waar ik het totaal niet mee eens ben.
Ik heb mij derhalve gewend tot de bekende advocaat B.M. te A.,
bijgenaamd Meester Bram. Een begaafd advocaat, altijd wel in voor
een (soms crimineel) schnabbeltje en gek op cash geld.
Na mijn zaak uiteengezet te hebben, ontraadde hij mij ten sterkste de
deelname aan de genoemde tocht, nog los van het verplicht spelen
van dat balspelletje waarvoor de attributen dan door mij de gehele
route moeten worden meegezeuld.
Niet doen Arie, we tutoyeren elkaar inmiddels, want die deelname zou uitgelegd kunnen worden als
een confirmatie, meester Bram gebruikt graag moeilijke woorden, betekent gewoon bevestiging,
van de ten laste legging. Het zijn zijn woorden dat hier sprake moet zijn van een rechterlijke dwaling!!
Waarschijnlijk is de rijdende rechter beïnvloed door de locatie van de ALV en de druk die dit met zich
meebracht. Immers, als lid van de WTC Lopikerwaard zou een verkeerde uitspraak zomaar tot
royering als lid kunnen leiden en dat zou weer 1 lid minder betekenen voor de trip naar Noorwegen
in 2016.
Wat Meester Bram ook verbaasde was de afwezigheid van het lid die al deze commotie heeft
veroorzaakt, tw. heer Mon. Boze tongen beweerden tijdens de ALV dat heer Mon voorkennis had
van deze rechtzaak en spoorslags een stedentrip in het buitenland had geboekt. In ieder geval
schitterde hij door afwezigheid.
Tja, en hoe verder?
Heer Bram adviseerde me om in hoger beroep te gaan en ik zag door de telefoon bijna de EURO’s in
zijn ogen glinsteren. Maar mijn betrokkenheid bij de WTC is zo groot dat ik ervan af zie om in hoger
beroep te gaan.
De moraal van deze zaak is:
Verander nooit de starttijden van clubactiviteiten zoals vastgelegd
in de Beleidsnota!!!
Tot………onder in de beugel
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Overzicht Inschrijvingen Seizoen 2015
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur.

Trainingsavonden vanaf 31 maart op dinsdag- en donderdagavond vertrek:
18:30 uur
Trainingsavonden vanaf 7 mei starten op dinsdag- en donderdagavond vertrek: 19:00 uur

C-nioren starten weer vanaf 2 april (o.v.b.). Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
Zaterdag 14 maart
Zondag 29 maart
Maandag 6 april
Zaterdag 18 april
Maandag 27 april
Dinsdag 5 mei
Dinsdag 12 mei
Donderdag 14 mei
Zondag 24 mei
Donderdag 28 mei
Zaterdag 30 mei

Activiteit
WTC Openingstocht
WTC Keientocht
DTC Bultentocht
WTC Asfalttocht
WTC Koningstocht
WTC Bevrijdingstocht
WTC Klimtijdrit
WTC Dauwtraptocht
WTC Rondje(s) Zeeland
WTC Kernen Ploegentijdrit
Limburgs Mooiste

Verzamelactie
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Viaanse Brug – Kapelse zijde
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
N210 nabij Rabobank
Wiekslag / De Schouw

Tijdstip
12:00 uur
09:00 uur
07:15 uur
13:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
18:30 uur
07:00 uur
05:00 uur
19:00 uur
05:00 uur

Overig
Zaterdag 28 maart
Zaterdag 24 april

Trainingsronde Posbank
Ronde van Vlaanderen

Carpool IJsselstein
Carpool IJsselstein

08:30 uur
06:00 uur

Inschrijven voor de Ronde van Vlaanderen is mogelijk tot 19 maart dan wel Vol =Vol indien eerder....
De website om je in te schrijven: www.sport.be/rondevanvlaanderen/2015/nl/
Meer info: Jens Bezemer

Verwachte verschijningsdatum eerstvolgende Journal de Cyclopik: Mei 2015
Kopij: redactiecyclopik@gmail.com
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