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Van het bestuur (Hennie Beenen)
Ditmaal weer eens een stukje daadwerkelijk van/ uit het
bestuur; de eerste bestuursvergadering met het nieuwe
bestuurslid heeft plaatsgevonden en we zijn zonder ruzie weer
huiswaarts gegaan. Ik had voorafgaand aan deze eerste
vergadering in 2015 Jan-Luc een jaargang verslagen en
aktiepunten overzichten gezonden en hij had zich aardig
ingelezen. Overigens lopen de vergaderingen altijd in goede
harmonie, er is wel eens verschil van inzicht, maar uiteindelijk toch niet zodanig
dat zulks onoverkomelijk is.
In die eerste vergadering werd even teruggeblikt op de jaarvergadering,
gezocht naar oorzaak iets mindere opkomst en als je later leden spreekt die je
normaliter verwacht zou hebben, krijg je als antwoord: ik zat op de bank en
om 22.00 uur bedacht ik ineens “shit ik had naar de JV gemoeten en ja, daar is
het nu te laat voor”. Dus volgend jaar de herinneringsmail op 2 dagen voor de
JV de deur uit, hetgeen inmiddels geagendeerd staat.
Ook werd in die eerste vergadering het komende seizoen doorgenomen, zoals
bijv. om bij de eerste trainingsavond extra aandacht te genereren inzake veilig
fietsen. Nu viel die eerste trainingsavond letterlijk in het zeer winderige water.
Dan kregen we onlangs een uitnodiging van de NTFU om met andere
verenigingen eens na te denken over de toekomst van de vereniging “hoe
denk je dat over 5 of 10 jaar de vereniging er uit zal zien; op voorhand heeft
geen der collega bestuursleden zich daar voor aangemeld, (het waren ook 3
sessies in Veenendaal en ook nog tijdens het fietsseizoen); maar het heeft
mij/ons wel aan het denken gezet en zullen we in de eerstvolgende
bestuursvergadering daar een agendapunt(je) van maken.
(Hoogstwaarschijnlijk zal het grijsgehalte nog meer toenemen)
Zo ook zullen we spreken over eventuele uitbreiding van de “social media”,
moeten we naast de site ook nog een afgeschermde facebook pagina
openen.
In het vervolg daarop kan ik melden dat onze websitebouwer de laatste tijd
weer volop bezig is geweest de site volledig gebruiksvriendelijk te maken voor
de leden. Een beschermd gedeelte waar uitsluitend leden in kunnen en waar
men zich ook kan aanmelden voor de diverse tochten en dan ook nog
uitgebreid in die zin dat je bij een “ver- wegtocht” ook kunt aangeven of je
met een auto kunt rijden, hoeveel personen en fietsen je mee kunt nemen,
maar ook welke afstand je in dat “ver-weg gebied” denkt te rijden en om
daar een frame voor te bouwen schijnt best ingewikkeld te zijn.
Zo jullie kunt lezen, wordt er behoudens over fietsen ook over andere en soms
kennisvergrotende onderwerpen gesproken.
Kortom zo blijft er altijd wat te leren en dat is nooit weg.
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14-03-2015 WTC Openingstocht 2015 (Hans Gerritsen)
Op 14 maart 2013 werd het nieuwe seizoen van de WTC afgetrapt met een rit
van ongeveer 70 km. De opkomst was erg goed.
We vertrokken met 41 deelnemers terwijl 1 lid al vooruitgesneld was naar het
koffieadres.
Met ongeveer 4-6 graden en een noordoostelijke wind met kracht 3-4 was het behoorlijk fris... Maar in
ieder geval droog. Dat is weleens anders geweest bij een openingsrit.
Gezien de grote opkomst werd er in 3 groepen gereden.
Ondergetekende was blij met de wind uit het oosten, dat gaf de mogelijkheid om een tocht naar
het Kromme Rijngebied te organiseren. Voor mij een duidelijke voorkeur ten opzichte van andere
richtingen. Vorig jaar hebben we deze tocht al eens verreden met de C-enioren en hebben met
name in Werkhoven leuke koffie adressen aangedaan.
Dus een week geleden maar eens contact gelegd met een van die adressen: de Watertoren. Maar
dit adresje was nog niet open. Tot ik vertelde dat er weleens 30 – 40 man konden deelnemen. Toen
was de afspraak snel gemaakt. We zouden welkom zijn en er werd eigen gebakken taart
toegezegd. We hebben deze gastvrijheid goed kunnen ervaren tijdens een leuke koffiepauze op
een bijzondere locatie.
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De heenweg naar de Watertoren was zeker de moeite waard. Naast mooie binnenweggetjes in
deze streek is er volop te zien in deze omgeving. Bijzonder is het landgoed Beverweerd met een
mooi 13 eeuws kasteel, zie foto, op een eilandje in de Kromme Rijn.
Zuur is dat dit kasteel onderwerp is van
vreemde vastgoed praktijken. De
huidige eigenaar Stichting Philadelphia
heeft het kasteel in de verkoop. Pal voor
de overdracht werd de aspirant koper,
een vastgoed ondernemer, opgeschrikt
door brandstichting in een van de
bijgebouwen, louche beveiligers en
andere ongein. Met als gevolg dat de
koop niet doorging.
Ik had graag een groepsfoto laten
maken, door Leon, pal voor dit kasteel.
Maar al gauw bleek dat dit door de
grootte van de groep niet mogelijk was.
Dus maar weer opgestapt om de tocht
te vervolgen.

Via de Jachtrustlaan reden we na
enkele kilometers langs het 2e kasteel,
Sterkenburg, zie foto 3. Eveneens een
13 eeuws kasteel.
Na de koffie langs de Lek weer terug
naar Lopik.
De lekdijk, blijft altijd erg mooi om
langs te fietsen.
Ik vond het een geslaagde tocht in
een mooie omgeving.

Ook namens medeorganisator Piet
Lamboo,

Hans Gerritsen.
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WTC Openingstocht 2015 (Willem van den Bedem)
Zaterdag 14 maart stond in de agenda voor de openingstocht van de WTC.
Om 11.20 uur vertrok ik van huis in IJsselstein, bij de parallelweg naar Benschop
sloot ik aan bij 2 IJsselsteinse WTCers richting Lopik.
Met het windje in de rug was het lekker fietsen naar Lopik.

Bij De Wiekslag aangekomen, was het al
aardig druk, ondanks het bewolkte weer
met de koude wind. Bij het vertrek waren er
tussen de 40 en 50 WTC`ers.
Zoals gebruikelijk nam voor het vertrek de
voorzitter het woord, met nog een mooi
verhaal over de verkeersregels en
gedragsregels.
Daarna vertelde Hans Gerritsen waar deze
rit ongeveer naartoe gaat, in oostelijke
richting omgeven van misterie waar de
koffiestop een hoogtepunt zal zijn.
We vetrekken ivm de veiligheid in 3
groepen.

Dus we gaan eerst tegen de wind in door de buurt richting Nieuwegein vervolgens langs Houten en
rond Werkhoven.
Bij Werkhoven staat een watertoren, die nu is omgebouwd tot een restaurantje en waar workshops
worden gegeven, maar ook voor feesten en partijen.
Ik moet zeggen de koffie was goed en de appelpunt voortreffelijk.
Onderweg was Teus zijn pompje nog verloren, die ik onderweg opgepikt had en bij de koffiestop
deze weer aan Teus kon geven.
Na de koffiestop reden we richting Lekdijk om van daaruit weer richting Nieuwegein, Lopik te fietsen.
Aangekomen bij het punt waar Lopikkers en IJsselsteiners zich splitsen, rijd ik met nog 7 anderen het
laatste stukje naar IJsselstein.
Wat schetst mijn verbazing, de voorzitter in eigen persoon die het in zijn voorwoord had over
gedragsregels, zet de groep op de kant, waar de
snelheid boven de 40 km komt.
Ik denk dat hij even wil laten zien, dat hij in de winter
goed heeft getraind.
Dit gezien hebbende stel ik voor dat bij alle WTC
tochten de voorzitter op kop gaat rijden.
Ik denk dat hier weer werk is voor de fietsende
rechter. Al met al was het een leuke tocht.
www.wtclopikerwaard.nl
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14-05-2015 WTC Dauwtraptocht 2015 (Leo van Vliet)
Op Hemelvaartsdag 14 mei om 7.00 uur
kwamen er 32 dauwtrapfanaten opdraven om
de tocht te rijden die uitgezet was door Ron
Doets en Arno Sluis.

Bij een temperatuur van zo’n 12 graden en met een zwakke westen wind had menig een de korte
broek opgezocht. Na een korte briefing van Arno wat ons zoal onderweg te wachten staat, gingen
we in twee groepen op pad met een snelheid die niet boven de 30 km per uur mag zijn, anders
arriveren we te vroeg bij de koffiestop die in plaats van 9.30 uur op verzoek de koffie met appelpunt
om 9.00 uur serveren.
De koers werd via de Lopikerweg West richting Schoonhoven gezet om zo via mooie polderwegen in
het Loetbos uit te komen. Daar werd op een gegeven moment in de remmen geknepen voor een
plasstop dit “lek signaal” was niet in de twee groep doorgekomen, voor de rijders helemaal achterin
was dat even goed schrikken; het liep allemaal net goed af.
We stapten weer op om via Krimpen onder de Brienenoordbrug door in Rotterdam uit te komen.
Vervolgens over de Kralingse Zoom om de plas heen en door het bos de Rottekade op. In deze hoek
zullen niet veel (of geen) leden van de club ooit gefietst hebben. Mooi is het zeker; compliment aan
de organisatie.
Het liep al tegen negen uur en werd de koffie waarschijnlijk geroken want het tempo ging naar de
35 km per uur. Bij restaurant Meerenbos aan De Rotte werd op het terras aan het water in het
zonnetje een prima bakkie met een lekker stuk appelpunt geserveerd. Na het tweede bakkie en zo’n
drie kwartier later was het tijd om de pedalen weer rond te laten gaan.
We reden door Moerkapelle heen richting Waddinxveen op de Julianastraat werd er lek gereden.
Het bleek een lastige wissel van binnenband te zijn er werd driftig door een aantal leden
handelingen verricht aan het achterwiel van Simon om zo na een klein kwartier weer verder te
kunnen door Waddinxveen en onder Gouda langs de bekende wegen op richting Lopik.
Onderweg nam al een aantal leden afscheid en bij Polsbroekerdam splitste de groep zo’n beetje in
tweeën en zo zocht een ieder zijn weg naar huis.
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12-04-2015 WTC Keientocht 2015 (Rogier Schinkel)
Vandaag, zondag 12 april stond de (verplaatste) Keientocht op het programma.
Deze tocht is uitgezet en georganiseerd door Jos en Leo. De start is vanaf onze
vertrouwde locatie in Lopik.
Na een korte briefing vertrekken we en binnen twee minuten is de eerste lekke band een feit. Na een
tijdje tobben, kunnen we dan toch onze weg vervolgen.
Via “de buurt” rijden we naar het toeristisch
aantrekkelijke Lopikerkapel om net na de
dorpsgrens de Radiolaan op te duiken om
via de dijk richting Vianen te rijden. We
rijden nog steeds een lekker tempo met de
wind nagenoeg in de rug.
Over de Viaanse Brug gaan we rechtsaf
richting Lexmond; voor Lexmond slaan we
linksaf de dijk af en rijden nu richting het
Kanaal en rijden hier een groot deel van de
Heicopperweg af. Hier draai ik samen met
Bert een deel langs het kanaal op kop,
maar het is keihard werken tegen de wind
in op dit punt. Bert blijft aanzetten en het
tempo gaat niet onder de 30 à 31 km. per
uur en mijn korte beentjes draaien overuren.
Vlak voor Meerkerk draaien we naar links en vervolgen onze weg richting Nieuwland. Vanuit
Nieuwland rijden we naar de Lingedijk en hier krijgen we de wind eigenlijk of beter; eindelijk weer in
de rug. We peddelen heerlijk verder en de koffiestop nadert snel geeft Jos aan. Net na Oosterwijk ligt
een prachtige locatie en hier nuttigen we een heerlijke kop koffie, thee of een cola. Ook het deze
ochtend vers gebakken punt appeltaart smaak erg goed. Ik denk dat ik deze keer voor een 8 ga in
de beoordeling voor het gebak.

We stappen op de fiets, althans, dat
denken we, maar de tweede lekke band is
een feit. Ondanks de droge
omstandigheden staan we voor de tweede
keer stil, waar we dit eigenlijk meer
verwachten bij de wat “nattere”
weersomstandigheden. Maar goed…het is
snel opgelost en we vervolgen onze weg.
We rijden gezamenlijk naar Leerbroek en er
zit een lekkere gang in en via Overboeicop
rijden we richting Zijderveld.
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Het ziet er prachtig uit hoor in deze
omgeving. Langzaamaan begint de bloesem
weer terrein te winnen en ons 29 koppige
peloton raast door het mooie gebied heen.

Vanuit Hagestein rijden we naar de dijk om
hier vervolgens weer de draad op te pakken
naar Vianen. Het is op dit moment overigens
weer tegen de wind in ploeteren om
vervolgens de laatste keer vandaag over de
Viaanse Brug heen te fietsen.
Uiteraard lijkt het in het begin, tenminste,
vanuit de tweede groep waarin ik achterin
bungel, dat we gezamenlijk naar boven koersen, maar dat is altijd bedrog. Op kop trekken er toch
weer een paar de sprint naar boven en zelf rijd ik ook naar voren omdat het toch wel ff lekker is om
door te jagen.
We rapen uiteindelijk met een man of 4 de laatste mannen van de
eerste groep op en trekken door tot aan de dijk.
Achter ons is het een lint van uit elkaar gereden renners en het
duurt tot aan “Kapel” dat beide groepen weer geformeerd zijn.

Ik haak zelf af in Kapel om de douche op te zoeken, na een
prachtige tocht die is uitgezet door Jos en Leo.
Zelf zou ik niet zo snel dit gebied opzoeken, dus was het weer een
waar genoegen om aan deze clubactiviteit te hebben
deelgenomen.
Op naar volgende week, waar met goed weer de Asfalttocht
wordt verreden die door Willem en mij is uitgezet.
Tot snel!
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25-04-2015 Benefiets-tocht (Jan Schalkwijk)
Na al weken droog weer gehad te hebben, gaven ze precies voor 25 april wat
minder goed weer op, maar na mijn aanmelding en een keurige mail terug van
de organisatie moest het toch maar gebeuren op de laatste zaterdag van april,
de Benefietstocht.
Om 8:45 uur stond het vertrek vanaf De Wiekslag gepland en de enige die er (buiten mij om) was, liet
zijn hondje uit. Na een kort gesprek met Robert vertrok ik naar Polsbroekerdam.
Ik weet niet of het lag aan de afstand, de prijs, het weer, gebrek aan tijd, druktes, andere
bezigheden, de oproep van Hans op het gastenboek om ook nog om 10:00 uur te vertrekken of een
combinatie van bovenstaande factoren, maar het feit was wel dat de opkomst zeer matig was en
zeker de gerenommeerde zaterdagrijders (behalve Theo en Ron B.) het compleet lieten afweten
voor deze tocht van onze sponsor.
Bert, Kees-Jan en Paul stonden al te wachten en we reden gelijk door naar Polsbroek, waar Kees en
Ron zich aansloten. Theo sloot zich aan het eind van de Bonrepas bij ons aan en via de Vlist,
Haastrecht, Stolwijkersluis, de Gouderaksedijk en de nieuwe brug bij de Julianasluizen fietsten we
naar het industrieterrein Gouwe Park, waar de start was bij Audi Van Beynum.

9.50 uur en de eerste 27.5 km zat erop. Tjabel zijn
vader stond ons buiten de garage al op te
wachten en we werden allerhartelijkst ontvangen
door 2 dames van de organisatie. De keurige
werkplaats was aangekleed met diverse
kraampjes met allerlei consumpties waaronder
diverse koeken, bananen, krentenbollen, repen
enz. Wat een prima verzorging.

Teus was er ook al en na het inschrijven en de
goede bak koffie nam Tjabel het woord. Hij
bedankte iedereen voor zijn komst en vertelde ons
dat er een groep was voor de 75 en 100 km, beide
met voorrijders die ook aan ons voorgesteld
werden. Om 10.15 vertrokken (slechts) 22 man
waaronder 8 WTC’ers voor de 100km . De 75km (18
deelnemers)vertrok 10 minuten later en reed
gemiddeld 26 per uur en wij zo rond de 28 denk ik.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 19 Nummer 2

10

Journal de Cyclopik

Het is altijd afwachten wat voor een route het wordt als je uit Moordrecht vertrekt, misschien wel veel
onbekend terrein. Jammer genoeg was dat niet zo ,we reden nl. een omgekeerd rondje Leontien.
Via de Algerabrug werd over de IJsseldijk naar Stolwijkersluis gefietst en over de Steinse dijk naar
Hekendorp. Daarna beneden waar de pauze was bij de Vios in Hogebrug. Echter net voor het spoor
doken we de Lange ruige weide in om bij Papekop onder het spoor door te gaan. Gelijk daarna
linksaf om nu echt koers te zetten naar Hogebrug.
In de kantine van de Vios –trappenfabriek
lagen de broodjes, krentebollen, koffie, cola,
sportdrank diverse vrepen enz. weer te
wachten en je mocht echt van alles wat
pakken. Wat een verzorging zeg echt super.
Enkele minuten later arriveerden ook de 75
km rijders voor hun pauze.
Na een half uurtje of zo vertrok de 100km
groep weer in noordelijke richting naar
Nieuwerbrug om via de overzijde van de
Oude Rijn naar Bodegraven te fietsen. Dan
naar Zwammerdam, Alphen aan de Rijn en
Boskoop de Gouwe over naar Waddinxveen.
Daar langs de Gouwe op nog geen km van de finish kreeg Bert de enige lekke band van de dag.
Hij had nog wel een nieuwe binnen en buitenband gemonteerd maar ja dat zegt niets, dat blijkt
maar weer.
Na 95 km kwamen we weer bij garage Van Beynum aan en wederom lagen de koeken enz., koffie
en frisdrank te wachten op de fietsers. Wat een verzorging zeg . Na de nodige versnaperingen en
Tjabel en de andere organisatoren nog even gesproken en bedankt te hebben vertrokken we na
een kwartiertje weer op huis aan.
Tjabel vond het wel enigszins jammer dat er maar 40 deelnemers waren i.p.v. 75 die zich hadden
aangemeld maar vond het toch zeer geslaagd wat wij uiteraard bevestigden.
We kregen ook nog eens een grote Cube bidon mee, namen afscheid van Teus en reden via de
bekende weg, iets sneller dan de benefiets-tocht zelf, weer richting gemeente Lopik.
Al met al een zeer geslaagde Benefietstocht met slechts weinig regen op de heenweg en enkele
spatjes tijdens de sponsortocht zelf.
Even over 4 was ik na precies 150 km thuis en met een goed gevoel (motto was: Tjabel sponsort ons,
wij sponsoren Tjabel)voor het goede doel, stapte ik onder de douche.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 19 Nummer 2

11

Journal de Cyclopik

Eerste ritten Donderdag C-groep (Hans Gerritsen)
Begin april is ook de donderdag C-groep aan een nieuw
seizoen begonnen. Het 4e alweer.
De C-donderdaggroep bestaat overwegend uit senioren. Er zijn een paar
jeugdigen zoals: HvM, PL en ondergetekende.
We richten ons met deze wekelijkse
activiteit met name op leden die de
snelheid van andere aangeboden
toertochten en trainingen te hoog
vinden. Voel je je aangesproken? Sluit je
aan!
De C-enioren fietsen in een relatief rustig
tempo op de donderdagmorgen op
een vast tijdstip. De afstand bedraagt
ongeveer 70 km. De beoogde snelheid
is rondom de 25 km per uur, afhankelijk
van de wensen van de deelnemers.
Een ander doel is om vooral gezellig te fietsen. We zoeken dan ook halverwege
de rit een koffieadres. De 2e week leverde direct een zonnig terrasje op.
De opkomst over de eerste 5 ritten is
heel behoorlijk en gaat richting de 10
rijders. Mocht je interesse hebben, sluit
je dan aan.
We vertrekken ’s morgens om 9.30 uur
en streven om 13.00 uur weer terug te
zijn.
Groeten,
Hans Gerritsen.
Zomaar een greep uit de standaard uitrusting van
deze doelgroep (renner wil anoniem blijven)
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WTC Koningstocht (Floré Mulder)
Bravo mannen ☺
Ben en Johan organiseerden een verrassende Koningstocht.
Dik 20 WTC-ers verzamelden zich op maandag 27 april om 07.00 uur bij de
Wiekslag onder droge maar frisse weersomstandigheden.
Johan heette iedereen welkom en deelde de renners in 2 groepen. Met Ben als koerskapitein van de
eerste groep en Johan als koersdirecteur van de tweede. We trapten langs de provinciale weg
richting Woerden om dan rechtsaf Linschoten in te gaan.
Door de nieuwbouw naar Cattenbroek. Dan linksaf de A12 over en dan na 100 meter rechts!! Ik wist
niet dat daar een weg lag!! Waar we uit zouden komen wisten maar weinig mannen te melden. Het
ging richting Harmelen we kwamen aan de Noordkant van de brug over de A12 uit, langs de grote
manege zo Harmelen in om dan binnendoor naar Haarzuilens te gaan. Verrassend voor de tweede
keer.
Van daaruit richting Portengen via Kortrijk naar Breukelen. We volgden de Straatweg richting Loenen
Net voor Nieuwersluis links af het bos in naar het pontje dat enkele jaren geleden nog omgeslagen is
in het kanaal. Vandaar dat we rechtsaf langs het kanaal bleven fietsten tot aan een loop/fietsbrug.
Uit het zadel dus en over de brug rechtsaf langs woonboten.
We vroegen ons af of dit mogelijk het Nieuw Zandpad verplaatst vanuit Utrecht zou zijn! Alweer
verrassend. We kwamen uit in Nieuwersluis, staken de Vecht over, rechtsaf langs de militaire
gevangenis richting Breukelen. Daar de Vecht weer overgestoken naar het marktplein waar de
mevrouw met de witte lange haren van het Oude Raedhuis al driftig heen er weer liep. Met haar
nog een stuk of vier mannen die druk in de weer waren om de dranktent in te richten. Gelukkig
hadden ze de muziek ook al aan!!!
Het was rond 9 uur en dit jaar waren we wel welkom daar. Verrassend want vorig jaar moesten we bij
de buren op de koffie!! De zon liet zich af en toe ook al zien en we konden uit de wind buiten zitten.
Snel koffie en gebak serveren kunnen ze daar wel. Ondertussen werd het Wilhelmus gedraaid en
konden degene die dat wilden ( en kunnen ) meezingen. Na de koffie weer terug over de brug over
het kanaal onder de A2 door bij de rotonde rechtsaf en gelijk links langs het water. Daar wordt met
echte klei de dijk verzwaard en opgehoogd.
We kwamen uit in Portengen en dan rechtsaf richting Kockengen en daar de
Hollandsekade op, alweer verrassend. Zo kwamen we uit aan de rand van Woerden.
Via de Houtkade richting Gerverscop en daar rechtsaf richting Woerden. Woerden
door richting Linschoten waar we via de vertrouwde route richting Lopik koersten.
Johan kijkt in de lesauto toch goed om zich heen en niet alleen naar de
weggebruikers maar ook naar niet ontdekte fietspaden. Vervolgens knoopte Ben ze
aan elkaar tot een mooie route. Of het kan ook andersom gegaan zijn. Verrassend
dat jullie binnen 90 km van Lopik ons zoveel nieuwe wegen en paden hebben kunnen
laten zien. Wat mij betreft organiseren jullie deze tocht volgend jaar weer. Prima
uitgekiend qua afstand en mooi voor 12. 00 uur weer thuis aan de oranjebitter of iets
wat daar op lijkt of ruikt.
www.wtclopikerwaard.nl
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Oude IJsseltocht 2015 (Rogier Schinkel)
Op zondag 3 mei heb ik deelgenomen aan de Oude IJsseltocht
in Ulft. Deze tocht had ik al een tijdje in de planning staan en laat
nou net de weerspellingen slecht zijn na een erg mooie, zonnige
en droge zaterdag. Het volgen van teletekst en buienradar wordt dan een soort
van tijdelijke en impulsieve obssesie….alsof dat helpt!
Rond 08:15 uur was ik in Ulft (tegen de Duitse Grens) om me via Scan and Go in
te schrijven. Dit ging weer uitermate snel en rond 08:30 uur zat ik op de fiets. De
eerste 35 kilometer was het een beetje “hoppen” tussen enkele groepen. Ik
houd daar als individuele rijder helemaal niet van, maar het biedt wel uitkomst
om even “warm te lopen” voor, ditmaal, een afstand van 125 kilometer met iets
meer dan 500 hoogtemeters.
De eerste 30 kilometers verlopen vlak en dan doemen de eerste heuveltjes op. Het groep van 4 man
waar ik op gepaste afstand, achteraan peddelde, moest ik verlaten bij het eerste klimmetje. Ik sta er
nu alleen voor. Ik kijk nog om zodat ik ze nu wellicht kan meetrekken en aansporen om te volgen,
maar ik zie direct dat dit er niet in zit. Bedankt zover denk ik, maar nu moet ik het helemaal zelf doen.
Een paar weken geleden heb ik met een oudcollega “Rondom de Tötenhugel” gefietst,
waarbij ik overigens erg heb afgezien door de
wind. Sinds die tijd, fiets ik overigens wel wat
makkelijker, maar dat terzijde.
Nu kwam ik in dit gebied weer bekende wegen
tegen en dacht ik met plezier terug aan die
tocht en het grote voordeel dat ik mijn
“krachten” als je hierover bij mij kunt spreken,
goed kon verdelen. Toch voerde deze Oude
IJsseltocht over enkele gedeeltes die we toen
niet hebben gefietst. Gelukkig maar dan blijft het
verrassend en afwisselend in dit mooie,
verkeersarme gebied.
Na het eerste klimmetje volgde in de eerste afdaling de eerste verzorgingspost. Gevulde koek of een
halve banaan, een drankje en weer verder. Ik koos voor de banaan om vervolgens mijn weg te
vervolgen.
Het was best even aan stampen tegen de zwakke tegenwind, maar de terugweg zou de wind
grotendeels in de rug zijn…..hopen maar. Na enkele bekende klimmetjes was ik net over de helft van
de route en kwam inderdaad de wind veelal schuin in de rug en moest ik nog de laatste klimmetjes
tussen Marienbaum en Kalkar overwinnen.
Dit verliep ook voor een anti-klimmer als ik niet onaardig en bovenaan de laatste klim was de laatste
verzorgingspost (tussendoor waren nog 1 of twee grotere posten/restaurants, maar ben ik
doorgereden – doe ik eigenlijk altijd als ik individueel deelneem aan een georganiseerde tocht). Hier
ook weer een banaantje gepakt en twee bekertjes IJs Thee. Dit was wel ff lekker.
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Op dit punt ving ik in een gesprek op, dat nu nog een enkel stukje vals plat zou volgen, dus groeide
mijn enthousiasme en vertrouwen dat ik de tocht met een goed gevoel ging afsluiten, zonder mezelf
helemaal leeg te hebben gereden.
Dat is altijd wel met dit soort toertochten, dat laat ik het zo zeggen, ik in ieder geval, met een
bepaalde reserve rijd omdat je niet weet wat je exact te wachten staat en je bijvoorbeeld op 90
kilometer compleet uitgeteld bent door alle inspanningen om maar vooral hard te moeten of willen
rijden.
Na deze stop begint de wind stevig te worden en het zonnetje die echt de hele dag in het Oosten al
heeft geschenen, begint het te verliezen van de donkere wolken die weinig goeds voor de buiten
sportende mensen in petto hebben.
De laatste 10 kilometer zijn zwaar. De beentjes begin ik te voelen door met name de stevig
toegenomen (tegen)wind en toch het willen vasthouden van een snelheid rond de 30km/u.
Ik raap toch nog enkele renners op en dat doet toch iets tussen de oren en motiveert om “de pijn” te
negeren en te volharden in het vasthouden van je ritme en snelheid.
De finish is in zicht en ik volbreng de tocht naar volle tevredenheid. Nadat ik de fiets heb bevestigd
op de drager en in de auto wegrijd, begin het zachtjes te spetteren. De weergoden zijn mij vandaag
in ieder geval goedgezind geweest…….
Gereden afstand: 126,8 km.
Hoogtemeters: 638m
Snelheid: 28,1 km/u
(Bron: Strava)
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18-04-2015 WTC Asfalttocht (Hennie Beenen)
Op het terras tijdens de koffiestop bij restaurant OUD-LEUSDEN nabij Amersfoort
overviel mij een soort vakantiegevoel. Had op de heenreis lekker gepeddeld,
genoten van het uitlopende groen en van de mooie omgeving tussen Lopik en
Amersfoort. Gezeten op dat terras voelde ik mij ook volledig ontspannen en kon
genieten van een lekker stuk appeltaart en ook de snel geserveerde koffie.
Voorafgaand aan het vertrek vertelde Nico even kortstondig hoe het met de medische status van
zijn zoon was, vervolgens dat hij toch wel een vreselijke week achter de rug had en hoopte dat hij
vanaf dit moment weer normaal verder kon leven. Hoopte er ook onderweg ook niet meer over te
hoeven praten, had het verhaal voorbije week al een keer of tachtig verteld.Hem toen maar
aansluitend gemeld dat hij indien hij nog met de sponsortocht van zijn politieteam wilde meedoen
(vanuit Normandie naar IJsselstein tussen 30 april en 5 mei), hij het kopwerk nu niet moest schuwen,
gelukkig heeft hij die handschoen goed opgepakt.
Op de heenreis kwamen we door een voor velen toch
onbekend stukje Stichts gebied, nl. het park OUD
WULVEN bij Houten, een fraai (aangelegd)
natuurgebiedje waar het overigens prima fietsen was,
(ook een stukje om op “de gewone” eens door te
toeren) vervolgens langs Odijk, min of meer langs Zeist
en Austerlitz en “achterom” bij Soesterberg over een
voormalige beton baan (inmiddels al jaren fraai
geasfalteerd) langs eveneens voormalige
kazerneterreinen naar het eerder genoemde
Amersfoort. Vanwege lichte stijging viel groep 2 iets uit
elkaar, maar gelukkig zagen we de groep nog net bij
het terras van eerder genoemde uitspanning.
Het tweede deel begon onmiddellijk met de klim van de Amersfoortse berg, een lekker oplopend
dingetje. Vervolgens de oude Utrechtseweg van Amersfoort naar De Bilt, eerst aan de Zuidzijde en
na het “Kontakt der Kontinenten” aan de Noordzijde. Daar was nog bijna een aanrijding, een fietser
die al door de eerste groep voorbij gefietst was en van de tweede groep door de eerste drie-vier,
stak plotsklaps zonder om te kijken of richting aan te geven linksaf, gelukkig was daar een brede
berm en door goed te anticiperen werd een valpartij voorkomen, ook een tegemoet komende
fietser kon ternauwernood ontweken worden. Het blijft derhalve nuttig om als eerste in een groep
aan een te passeren persoon of personen te melden, dat er nog een groep achter zit.
Met een lekker gangetje werd de route voortgezet richting De Bilt en vandaar linksaf eerst door de
Uithof langs spectaculaire de studentenhuisvesting en universiteitsgebouwen en…. vervolgens door
Lunetten (niet langs de gracht) om tenslotte nabij Laaggraven en om de waterskiplas op
Nieuwegein aan te fietsen.
Nabij IJsselstein splitsten de groepen zich, de leden uit Benschop rechtdoor, de leden uit Lopik bracht
een tweetal uit L’kapel nagenoeg thuis, toen was het kort na 17.00 uur en dat was een schone tijd
zou de Belg zeggen.
Kortom een mooi en bovenal ontspannend ritje perfect uitgezet door Willem van Bedem en Rogier
Schinkel. Ik hoop dat de overige ruim twintig leden die er bij waren, dit kunnen beamen.
www.wtclopikerwaard.nl
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Tour Koorts 2015 – Een Nederlandse start (Rogier Schinkel)
De Tour de France 2015 begint op 4 juli in Utrecht om op 26 juli te finishen in
Parijs. Het parcours bevat een kasseienrit, drie aankomsten bovenop een Muur
en natuurlijk ontbreken de Pyreneeën en de Alpen niet. Na de start in
Nederland eindigt de laatste bergetappe op de ‘Hollandse berg’ – L’Alpe
d’Huez! Het is de zesde keer dat Le Grand Départ in Nederland is. Eerder was
het feest in Amsterdam (1954), Scheveningen (’73), Leiden (’78), Den Bosch
(’96) en Rotterdam (2010).
Het is natuurlijk fantastisch voor Nederland weer zo’n groot evenement in haar portefeuille te
hebben. Ook voor ons is het leuk dat we langs het parcours “de jongens” kunnen aanmoedigen in
de 10 seconden dat zij voorbij razen. Op zondag 5 juli staat onze clubactiviteit ingepland waarbij we
proberen een deel van de route te fietsen en vooral te kijken hoe dit circus “ons gebied” doorkruist.
Diverse bronnen weten te melden dat enkele renners uit het prof-peloton mogelijk onze vereniging
benaderen voor waardevolle tips.
Hieronder een overzicht van de etappes in deze geweldige editie van de Ronde van Frankrijk,
waarbij het absolute zwaartepunt na de rustdag in Pau ligt. De laatste twee weken zullen slopend zijn
en de absolute top zal zich in de tweede week verwacht ik nog defensief opstellen, echter doch
scherp zijn dat er geen favorieten meesluipen met de aanvallers die zich in de tweede week
nadrukkelijk zullen laten zien. Als de toppers deze, vooral Heuvelachtige etappes overleven, zal na
de rust dag in Gap het echte gevecht beginnen en bepalen wie er met het geel eindigt in Parijs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Datum
za 4-7
zo 5-7
ma 6-7
di 7-7
wo 8-7
do 9-7
vr 10-7
za 11-7
zo 12-7
ma 13-7
di 14-7
wo 15-7
do 16-7
vr 17-7
za 18-7
zo 19-7
ma 20-7
di 21-7
wo 22-7
do 23-7
vr 24-7
za 25-7
zo 26-7

Parcoursbeschrijving
Utrecht – Utrecht
Utrecht – Neeltje Jans
Antwerpen – Muur van Hoei
Seraing – Cambrai
Arras – Amiens
Abbeville – Le Havre
Livarot – Fougères
Rennes – Mûr-de-Bretagne
Vannes – Plumelec
rustdag in Pau
Tarbes – Arette La Pierre Saint Martin
Pau – Cauterets
Lannemezan – Plateau de Beille
Muret – Rodez
Rodez – Mende
Mende – Valence
Bourg-De-Péage – Gap
rustdag in Gap
Digne-les-Bains – Pra Loup
Gap – Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne – La Toussuire
Modane – L’Alpe d’Huez
Sèvres - Parijs / Champs-Élysées
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Lengte
13,7 km
166 km
154 km
221 km
189 km
191 km
190 km
179 km
28 km

Omschrijving
Tijdrit
Vlak
Heuvels
Kasseien
Vlak
Vlak
Vlak
Heuvels
Ploegentijdrit

167 km
188 km
195 km
200 km
178 km
182 km
201 km

Heuvels, finish bergop
Bergen
Bergen
Heuvels
Heuvels
Heuvels, vlakke finish
Heuvels

161 km
185 km
138 km
110 km
107 km

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Vlak
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05-05-2015 WTC Bevrijdingstocht (Theo Engel)
Alhoewel vroeg opstaan niet mijn grootste hobby is, sta ik toch om 06.00 uur naast
mijn bed om op tijd bij de Wiekslag te zijn voor de Bevrijdingstocht. Afzeggen komt
niet in mij op terwijl de weersvoorspelling toch voor enige twijfel zorgt.

De ‘app’ op mijn mobiele telefoon voorspelt vanaf 08.00 uur tot
ver in de middag veel regen (althans de kans daarop), maar
gelukkig valt dat uiteindelijk erg mee. Wonder boven wonder
geen buien onderweg maar wel hier en daar natte wegen bij
een aangename temperatuur.

De toertochtencommissie had Jan en Hans bereid gevonden de
organisatie op zich te nemen en dat hebben ze naar ieders
tevredenheid gedaan. De keus om naar Wageningen te fietsen
was niet onlogisch gezien de historie van deze stad waar in 1945
de vrede werd getekend: Wageningen en de bevrijding zijn dan
ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, al 70 jaar lang.

Het zal voor de organisatoren een hele puzzel geweest zijn om
de route uit te zetten. Ik heb maar niet gevraagd hoe vaak ze
het traject hebben voorgereden en verkend, in elk geval hebben
Jan en Hans het geweldig gedaan. Alvorens te vertrekken heet
Jan als een geroutineerde reisleider iedereen welkom en legt uit
welke route ons te wachten staat. Helaas moet hij Hans
verontschuldigen die in Oostenrijk zit. Alleen die mededeling al
zorgt voor het eerste plezier: Hans op vakantie?, helemaal naar
Oostenrijk? Speelt geld geen rol? Veel van de aanwezigen
hadden er een mening over waardoor we konden vertrekken
met een glimlach op onze gezichten.
De route leidt ons via Vianen naar de overkant van de Lek
Nat wegdek zorgt ervoor dat de fiets
richting Culemborg tot aan de brug die ons over de Nederrijn
niet aan een wasbeurt ontkomt.
naar Rhenen brengt. In Rhenen rijden we onderlangs de
Grebbenberg richting Wageningen. De koffiestop vinden we na ongeveer 65 km bij
Informatiecentrum De Blaauwe Kamer (Blaauwe is geen tikfout!). Hier kun je ook terecht om
informatie te krijgen over het bijzondere rivieroeverreservaat langs de Nederrijn. Een geschikte plek
om ook eens een keer met moeder de vrouw te bezoeken zullen we maar zeggen.
Het vinden van een horecagelegenheid waar je op Bevrijdingsdag om 9.30 uur terecht kunt is geen
eenvoudige opgave. Jan is dat wel gelukt, De Blaauwe Kamer blijkt een uitspanning te zijn met
enige allure. De koffie wordt geschonken door een keurig geklede jonge man van rond de 50 die
een vlinderdasje draagt. Het bijgeleverde versgebakken appelgebak is van voortreffelijke kwaliteit
en gelukkig niet al te zuinig gesneden.
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Ook qua lekke-banden-planning verloopt de tocht als gesmeerd: terwijl de anderen aan de koffie
zitten plakt Floré (ja hij weer!) zijn band die net voor de koffiestop is leeggelopen. Bij binnenkomst
dankt Floré zijn vrienden voor hun behulpzaamheid; maar niet heus dus want de heren zitten lekker
aan de koffie terwijl Floré met zijn band zit te klooien. In elk geval geen tijd verspeeld dus.
Terug rijden we via de Grebbenberg, over de Koerheuvel waar Marinus
als gebruikelijk maar weer eens zijn klimtalenten demonstreert, naar de
Defensieweg enz. richting Lopik. De bekende route zullen we maar
zeggen. Zelf kies ik er voor de Grebbenberg (berg is een groot woord) nu
eens rustig op te rijden, geheel in de geest van een clubtoertocht (max.
30 km/u) en wat me nu pas opvalt is een waarschuwingsbord met 7%
stijgingspercentage. Het was me nog niet eerder opgevallen. Toch best
wel belangrijk zo´n bord voor automobilisten, namelijk dat je weet dat je
tijdig moet terugschakelen om een oververhitte motor te voorkomen. En
bovenaan heb ik ineens de kans eens goed om me heen te kijken.
Rechts zie ik, waar ik normaal gesproken niet aan toe kom, de
oorlogsgraven die herinneren aan dramatische gebeurtenissen in de
tweede wereldoorlog. Al fietsend kom je dan ook tot het besef dat je als
naoorlogs kind bent opgegroeid in vrede en welvaart en dat je dat nog
heel normaal vindt ook. Dit zal ook wel voor de anderen gelden neem ik
aan. Om die reden is het goed ieder jaar op 4 mei twee minuten stil te
staan bij de slachtoffers die gevallen zijn voor onze vrijheid.
De route naar Lopik is voor iedereen bekend, maar ondanks dat moet ik toch nog regelmatig vragen
waar we zitten, tja dat moet een mankementje in mijn bovenkamer zijn. Bij het naderen van de
‘finish’ lijken sommigen de uitgangspunten voor een clubtoertocht te zijn vergeten. Ondanks de
vervelende tegenwind wordt richting de stoplichten van de M.A. Reinaldaweg de snelheid
opgevoerd tot 36 km/u! Verantwoordelijk hiervoor is een Cabauwse jongeman die luistert naar de
naam Wilco en daarmee zijn klasse toont. Die zaterdagmiddagtrainingen van hem in dat blauw-witgestreepte pakje werpen kennelijk vruchten af. Nog gekker wordt het wanneer Wilco een beetje stil
valt en een grote 60-plus-reus uit Benschop er gewoon overheen dendert en iedereen uit het wiel
rijdt. Ik heb het nu dus over Bert Z. die inmiddels bevrijd (toepasselijk woord deze dag) is van
bestuursverantwoordelijkheid en nu waarschijnlijk denkt: ze kunnen de pot op met die regeltjes van
niet harder dan 30 km/u tijdens een clubtoertocht. Goed zo Bert, ietsje minder recht in de leer is
prima, gewoon lekker ondeugend doen, dat zorgt tenminste voor een beetje reuring in het peloton.
Oh ja, natuurlijk moet ik ook nog iets zeggen over de deelname. De groep telt 19 rijders waarvan
1 rijdster. De rijdster in kwestie is als gast meegekomen, zij is de jongste dochter van Mon en luistert
naar de naam Martine. Ze is klein van stuk maar is supersterk en rijdt als haar vader. Een paar
seizoenen maakte ik haar al eens mee met een schaatstocht en ook toen maakte ze indruk op mij.
Dat ze met een lekke band voor oponthoud zorgde is haar vergeven, volgende keer mag ze wat mij
betreft weer mee.
Voor de Lopikse deelnemers stond bij thuiskomst de teller op 125 km. Voor Hennie die in Lopikerkapel
is aan- en afgehaakt bleef de teller steken op ongeveer 110 km en zelf kwam ik aan 142 km. En
precies op het moment dat ik de garagedeur achter mij dicht trek valt de plensbui waar ik de hele
tocht rekening mee gehouden heb. Goede getimed dus.
Tot slot complimenten voor de TT-commissie die Jan en Hans hebben gevraagd deze tocht te
organiseren; dat was een goede keuze! (red: wij van WC-Eend adviseren: WC Eend) ;-)
www.wtclopikerwaard.nl
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12-05-2015 WTC Klimtijdrit (Jeroen Schinkel)
Eindelijk was het weer zover, de jaarlijkse klimtijdrit op de Mont Ventoux van onze
regio de Viaanse Brug. Vier rondjes afzien met in totaal acht beklimmingen en zestien
keer aanzetten na een niet lopende bocht. De temperatuur was lekker, de wind
minder. Een vrij stevig windje was nadrukkelijk aanwezig op het parkoers.
Ondanks dat de start half zeven was, was iedereen vrij vroeg aanwezig om nog even een rondje in
te rijden. Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke grote praat te verkopen en flink te puffen en te
kreunen over waar we allemaal last van hadden zo net voor een wedstrijd. Diverse mensen hadden
de dag van vandaag erg serieus genomen en er alles aangedaan om zo goed mogelijk aan de
start te staan.
Zo was er iemand het weekend ervoor nog gespot in Limburg voor
de hoogtemeters, had iemand een paar banden in zijn fiets gezet
van een oud winnaar, een ander was vele kilo’s afgevallen, één
deelnemer was een paar keer met de favorieten mee wezen
trainen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dan was er nog
de winnaar van vorig jaar die achter een extra tandwiel (een
negentwintiger) erop had gehad. In Morzine had hij een iets te
zwaar verzet en dit keer wilde hij op de Viaanse brug niet weer
dezelfde fout maken.
Van te voren hadden er 17 mensen zich opgegeven, waarvan
helaas niet iedereen kon op de dag zelf. Gelukkig waren er nog
een paar bikkels extra op komen dagen, waardoor het startveld
bestond uit 20 deelnemers. Een simpel rekensommetjes leert ons
dat als je vandaag twintigste zou worden je nog zeker 80 man van
de club achter je liet. Een top prestatie dus.
Rond half zeven ging iedereen zo’n beetje richting de start, waar er om de minuut werd gestart. De
eerste persoon die aan de start verscheen was niemand minder dan Gabe. En zo volgde nog enkele
grootheden van de fiets. Bij één deelnemer werd nog even een telraam op zijn fiets geïnstalleerd,
zodat hij dit keer geen vijf maar gewoon vier rondjes zou afleggen.
Nu mijn ervaring hoe ik de tijdrit zelf heb ervaren. Geen idee hoeveelste ik op pad ging maar
eindelijk werd ik weggeschoten. Ik had vandaag eens besloten iets rustiger te beginnen dan andere
jaren. Meestal ben ik er na twee ronden al klaar mee en zie ik zwart voor mijn ogen, maar vandaag
hoopte ik dit pas na vier ronden te ervaren. De route was geweldig onderweg. Op de hoogste
punten op de brug had je een schitterend uitzicht over de lek en vooral aan de kant van IJsselstein
heb ik elke ronden genoten van de mooie zonsondergang. Ook heb ik onderweg nog vele dieren
gespot en haalde ik zelfs een Leeuw op een fiets in. Het voordeel van niet zwart voor je ogen zien is
ook dat je de andere deelnemers onderweg ziet. En wat me dit jaar erg opviel was dat er flink werd
gestayerd. Onderweg haalde ik drie keer een tweetal in die wiel aan wiel reden. ( vanwege de
privacy geen namen )
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In de reglementen staat niet dat dit niet
mag, maar je zal de hele weg iemand op
sleeptouw nemen en vervolgens eindigt
hij net twee seconde voor je. Gelukkig
had het op de uitslag niet heel veel
invloed. Een tip uit de triathlonsport is om
zo iemand kwijt te raken is een paar keer
goed naar achter te rochelen, dan laten
ze vanzelf je wiel je los. Later zat ik nog te
denken, werd er niet stiekem getraind
voor de kernenploegentijdrit, maar de
koppeltjes bestonden niet uit mensen uit
de zelfde kern.
Wat ik dit keer weer als zeer prettig heb
ervaren, zijn onze vrijwilligers. Deze gaven
op alle punten zeer goed aan of er ander
verkeer aankwam ja of nee. Vooral met de hoge snelheden kan het erg gevaarlijk zijn, maar overal
verliep dit perfect. Verder vond ik het erg mooi om te zien hoe ieder voor zich streed voor een zo
goed mogelijke prestatie. Zelf was ik dan ook zeer tevreden en finishte ik in een tijd die ik nooit eerder
had gereden ondanks de vrij stevige wind.
Nadat iedereen was gefinisht gingen we richting het kroegje waar de prijsuitreiking was. Bij aankomst
kreeg iedereen een lekker bakkie koffie en zo kon de jury de uitslagen goed in kaart brengen. Bij
deze wil ik namens alle deelnemers alle vrijwilligers weer bedanken voor jullie hulp. Top mannen.
Ranglijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Deelnemer
Sjors van Vliet
Jeroen Schinkel
Jody Schinkel
Tom Boere
Harry van Beek
Jeroen Bargerman
Marinus Dijkman
Johan Hartman
Jan van Lieshout
Jan Schinkel
Mon Hoogendoorn
Leon van de Ende
Jan Schalkwijk
Gabe Bergstra
Ab Schinkel
Wim van Wijk
Jan Spelt
Floré Mulder
Hans van Middelkoop
Kees Jan de Leeuw
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Eindtijd
22.44
23.04
23.39
24:26
24.42
24.46
24.53
25:09
25:52
25:52
25:55
26:04
26:13
26:24
26:25
26:54
27:24
28:09
29:10
29:28

Jaargang 19 Nummer 2

21

Journal de Cyclopik

12-05-2015 WTC Klimtijdrit – Foto Impressie
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Bestuursmededeling - Kernenploegentijdrit
Omdat in de week van 28 mei, de avond dat de
KERNENPLOEGENTIJDRIT gepland stond, de Lopikse
avondvierdaagse verlopen wordt en bekend is deze
avondvierdaagse veelvuldig van de parallelweg gebruik maakt,
heeft het bestuur besloten deze tijdrit te verplaatsen.
Inmiddels is het fietspad bij Schoonhoven weer goed berijdbaar, het
fietspad heeft zelfs voorrang op de in- en uitrit van de nieuwe wijk en
dus zal er hoogstwaarschijnlijk weer voor het altijd verreden traject
gekozen worden.
Echter een week later wordt de avondvierdaagse in Schoonhoven
gelopen en die starten nabij het honkbalveld en is het ook niet
ondenkbaar dat ook zij van dat fietspad gebruik gaan maken, dus
dat wordt hem ook niet.
Weer een week later zit het overgrote deel van de leden dat aan de kernenploegentijdrit wil
deelnemen aan de Elzasser wijnen in de VOGEZEN als voorbereiding op Les TROIS BALLONS en dus
komt het er op neer dat de eerstvolgende donderdagavond dan pas uitkomt op 18 juni a.s..
Dus laat het zich aanzien dat de KERNENPLOEGENTIJDRIT op die datum verreden zal gaan worden.
En hoewel de teamsamenstellingen nog niet gemaakt zijn, extra tijd om nog een beetje te trainen of
aan parcoursverkenning te doen.
Kortom een extra uitdaging en wie wil er uiteindelijk ook niet op zo’n kleurige “overwinnaars foto” in
de Cyclopik, zoals in 2014 was te zien?
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur. m.u.v. eerste zondag van de maand dan 08:00 uur
vertrek
Trainingsavonden op dinsdag- en donderdagavond vertrek: 19:00 uur
C-nioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
Zondag 24 mei
Zaterdag 30 mei
Zaterdag 6 juni
Wo 10 juni t/m zo 14 juni
Donderdag 18 juni
Zaterdag 28 juni
Zondag 5 juli
Donderdag 9 juli
Zondag 12 juli

Activiteit
WTC Rondje Zeeland
Limburgs Mooiste
WTC Zoabtocht
Trois Ballons
WTC Kernen Ploegentijdrit
WTC Klinkertocht
WTC Tour de France Tocht
WTC C-niorentocht
WTC Schelpenpadentocht

Verzamelactie
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
N210 nabij Rabobank
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw

Tijdstip
07:00 uur
05:00 uur
12:00 uur
07:00 uur
19:00 uur
09:00 uur
08:00 uur
09:30 uur
07:00 uur

Overig

Verwachte verschijningsdatum eerstvolgende Journal de Cyclopik: Augustus 2015
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