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Van het bestuur (Ronald de Ridder)
Voor jullie ligt alweer de volgende Cyclopik.
Het is de eerste weer na de zomervakantie. De
meesten van ons hebben de vakantie erop zitten en
zijn weer terug in het ritme van alle dag. In de tussentijd hebben we
een groot gedeelte van onze clubritten en de jaarlijkse buitenland rit
naar Frankrijk er al weer opzitten.
Het is al met al een prima zomer geweest met over het algemeen
goed fietsweer. Het enige wat mij wel is opgevallen is dat er van het
jaar bij de door de weekse trainingsavonden veel wind heeft gestaan.
De één had hier meer last van dan de ander. De snelheid werd er een
beetje op aangepast en er zijn volgens mij geen noemenswaardige
ongelukken gebeurd.
Hopelijk staan er verderop de nodige verslagen van de verreden ritten
en uitjes. Op de “App” hebben we al diverse mooie foto´s voorbij zien
komen, er zullen er waarschijnlijk ook een aantal in deze Cyclopik
terecht zijn gekomen.
Ik wens jullie dan ook veel leesplezier en blijf vooral stukjes toesturen
naar de redactie.
Groet,
Ronald

Van de redactie
Deze editie van ons clubblad staat weer boordevol leuke verslagen
van diverse activiteiten die we hebben meegemaakt in het buiten- en
binnenland. Het is geweldig al deze verslagen van jullie te mogen
ontvangen en te kunnen uitwerken waardoor we jullie ervaringen met
al onze leden kunnen delen en eigenlijk nog eens kunnen herbeleven;
mijn dank daarvoor! Het stimuleert wellicht meer leden eens in “de pen
te klimmen” of leuke artikelen door te sturen naar de redactie. In dit
blad met name aandacht voor de buitenlandse trip “Les Trois Ballons”
waar leden van onze club aan hebben deelgenomen. Nogmaals dank
voor de inzendingen en heel veel leesplezier!
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Opmerkelijk?

Hennie Beenen:
“Zou de club daarom
zo goed floreren?”

De familie Van
den Ende fietst
toch liever om

Getrouwd !

Op vrijdag 10 juli jl. zijn Coraline Mulder
en Tom Boere in het huwelijk getreden.
Namens de WTC LOPIKerwaard van
harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en
heel veel geluk samen.

Goed voorbeeld doet volgen…wie is de
volgende WTC’er die gaat trouwen?
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Le Deux Ballons (Leo van Vliet)
Zoals jullie weten is de WTC met 25 leden in Frankrijk geweest om daar deel te nemen
aan Le Trois Ballons. Nu zijn de twee afstanden daar 105 en 213 km er is geen afstand
die daar tussen zit. De 213 km met 4300 Hm is een serieuze uitdaging, zeker als
klimmen niet echt in je benen zit, dan is er de 105 km met 1900 Hm maar of dat genoeg voldoening
geeft is de vraag. Er waren al geluiden in het peloton dat er naar alternatieve werd gezocht.
Arno kwam met het idee om op de Ballon d`Alsace van de route af te wijken en de afdaling aan de
andere kant te nemen. Om zo in Le Brochot uit te komen en dan weer op de originele route verder
gaan. Of de WTC hiermee weg komt bij de organisatie aldaar is nog maar de vraag; er werd een
risico genomen.
In Frankrijk aangekomen en op de dagen voor
Le Trios Ballons werd door WTC leden terrein
verkend, helaas kwamen er lichamelijke
klachten bij enkele leden voor en er werd zelfs
deskundige hulp ingeschakeld om de pijntjes
weg te nemen. Ook deze renners sloten zich
aan bij de groep die op voorhand al had
uitgesproken om niet de lange afstand te rijden
en voor Arno zijn plan ging.
De dag van de tocht brak aan, twee
deelnemers van de WTC hadden zich voor de
105 km ingeschreven die ze natuurlijk niet gaan
rijden. En zelfs op een andere plek langs de
route zouden aanpikken om zo met de rijders
van de 213 km mee te kunnen. Dit was nodig
omdat ze anders in een ander start vak kwamen te staan en een pas een half uur later los werden
gelaten. Dit plan lukte; we waren met zijn allen onderweg. Het weer deze dag was het minste tot nu
toe tijdens ons verblijf in Frankrijk. Het had geregend en er was meer regen voorspelt in de morgen, in
de middag zal het weer verbeteren.
De eerste serieuze klim na 30 km was gelijk een lelijk ding die iedereen wakker heeft geschud, in de
afdaling daarvan werd er door Kees-Jan lek gereden hier bleek sabotage in het spel te zijn geweest.
De lokalen langs deze route bleken asfalt nagels op het wegdek te hebben gestrooid en Kees-Jan
was zeker niet de eerste die daar lek is komen te staan. Ook was voor Jan van Lieshout na de eerste
klim een einde aan zijn tocht gekomen hij kreeg last van zijn knie en wilde geen risico nemen en
stapte af. Jan stapte in de auto bij Arno die vrijdag al had besloten om helemaal niet van start te
gaan; deze extra ondersteuning op de route kwam zo goed van pas. De volgende beklimming was
de Ballon d’Alsace een lekkere klim die niet van die steile stukken kenden als in de eerste Col des
Chevreres.
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De klim was wel langer maar goed te doen
hoe hoger men kwam hoe minder het weer
werd tot regen aan toe boven op de Ballon.
Jan gaf aan waar de auto met Arno staat
geparkeerd om zo voor wie het nodig vond
eten en drinken in te nemen, ook werden een
aantal de poncho’s aan gedaan om in de
afdaling een beetje droog te blijven. Deze
poncho’s waren door Jan Luc meegeven in
een tas met nog een aantal artikelen.
Bert Zwanenburg was de laatste WTC-er die de
route van 213 km vanaf dit punt verder ging
fietsen. Ik wachtte op de laatste vier WTC-ers
die nog aan het klimmen waren om dan van
de route af te wijken om via de afdaling aan
de andere kant van de Ballon d’Alsace en via Le Brochot weer op de originele route uit te komen. Er
werd op elkaar gewacht onderaan de afdaling; zelfs de volgauto was ook met ons gedaald en gaf
zo ons de laatste aanwijzingen.
In Le Thillot pakten we de route op en klommen naar de voet van de Ballon de Servance waar ook
de route van de 105 km weer bij elkaar komt. Tijdens de klim realiseerden we ons dat we aan de kop
van de wedstrijd zaten en de verontwaardigde blikken van mensen aan de kant van de weg die er
geen touw aan vast konden knopen wat hier aan de hand is. We daalden af en werden al gauw
door een motoragent ingehaald en die ons verwees zoveel mogelijk rechts te rijden. Dat de eerste
renners van de lange route in aantocht waren was ons wel duidelijk.
Op het vlakke aangekomen en met de nodige kilometers in de benen zal het klim werk wel achter
de rug zijn. Maar niets was minder waar, we reden op de D486 waar we naar rechts verwezen de
Beulotte Saint Laurent op. Een les in een bergachtig gebied is: bevind je je op het vlakke en moet je
links of rechts, schakel voor de bocht terug want de weg gaat gegarandeerd omhoog! En dat was
ook hier het geval en wat voor een bult kregen we nu voorgeschoteld? Het bleek na twee bochten
alweer vlak te worden en de laatste verzorging post was aldaar. We parkeerden onze fietsen tegen
een muurtje en namen een pauze, het was er vrij rustig en overal voldoende van de aangeboden
versnaperingen.
Tijdens deze pauze kwam er een jury auto
langs en stopte. Er werden startnummers
genoteerd en twee daarvan waren WTC
leden wat had dit te betekenen?
Inmiddels kwamen er meer renners voorbij
die een ander missie hadden dan wij, er
werd door deze renners niet gestopt en
hard doorgereden. Wij stapten ook weer
op om de laatste ongeveer 20 kilometer
te volbrengen. Floré liet weten dat het
klimwerk zo goed als erop zit.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 19 Nummer 3

5

Journal de Cyclopik
Het routekaartje gaf aan dat we van 596 hoogte naar 647 meter moeten om daarna alleen maar
bergaf te hoeven, maar wat niet te zien was dat het op en af ging over smalle wegen maar door
een zeer mooi gebied.
De korte maar zeer steile klimmetjes tot zo’n 17 procent aan toe werd er nog eens een beroep
gedaan op onze reserve en perste we tot de laatste druppel de kracht uit onze benen. Na drie van
zulke pukkels leek er uiteindelijk een eind aan te komen; de afdaling werd ingezet, deze weg was
bekend en waren die op de donderdag in tegengestelde richting omhoog gegaan. Onderaan
aangekomen zagen we een restaurant aan de overkant van de weg tijd voor een bakkie.
We namen plaats op het terras en lieten de koffie smaken na een klein half uur en met nog zo’n 12
kilometers te gaan was het tijd om het laatste stuk te volbrengen om zo in totaal 130 km achter de
rug te hebben met 2323 hoogte meters. Bij de finish was het al behoorlijk druk en het zonnetje scheen
weer volop tijd om wat te gaan eten er was bij inleveren van een bonnetje een pakketje samen
gesteld met eten daarin. We zaten goed en wel of de eerste WTC-er die de 213 km heeft gereden
kwam binnen met op zo’n 5 minuten gevolgd door nummer twee. We besloten om net voor de finish
te gaan staan om zo elk WTC lid met luid applaus binnen te halen.
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11-06-2015 Trois Ballons (Johan de Bruin)
Doordat ik de Rode Lantaarn gewonnen had, mocht ik het verslag van de
donderdag schrijven; bij deze.
Op de planning stond een mooie trainingsrit van ongeveer 130 km. Na een
uitgebreid ontbijt met vers stokbrood en voor sommige rauwe eieren, zou er om
half 9 een clubfoto gemaakt worden. Gabe was om 8.15uur naar ons hotel gekomen (vanaf de
camping) zodat hij ook op de foto kon. Toen ik het hotel uit kwam lopen, zag ik dat ze de foto al aan
het maken waren, zonder mij!! Oeps… weer te laat! En dit was voor Marinus een goede reden om mij
“de Rode Lantaarn” te geven.
De Rode Lantaarn hield deze trip in dat degene het verslag van de dag zou schrijven. Aangezien
fietsen en niet schrijven mijn favoriete hobby is, was ik hier niet heel blij mee. De volgende keer zal ik
van tevoren de Rode Lantaarn verstoppen….
Jan van Lieshout had de route van tevoren al op de Garmin uitgewerkt dus hij was vandaag de
wegkapitein. Het vertrek ging vanaf Luxeul-Les-Bains richting Breuchotte door naar Les Fessey richting
La Voivre en door naar Faucogney-et-la-Mer. Vanaf Faucogney et la Mar begon de eerst klim van
ongeveer 4 km max 14 % tot aan Esmoulieres met daarna ongeveer 15 km. met vals plat. Over de
D57 naar de voet van de Col de Croix waar de weg net met nieuw grind bestrooid was; wat het
eerste steile stuk een extra dimensie gaf.
Om de top van 1147 m te bereiken hadden we ongeveer 40 minuten nodig. Boven gekomen
hebben we met ongeveer 100.000 vliegen gewacht totdat de laatste strijder boven kwam. Dit was
een mooie klim van gemiddeld 6%. Nadat de vliegen ons zat waren, zijn we afgedaald. Dit was een
zeer mooie en snelle afdaling door het bos. Onder aan de afdaling stonden we direct aan de voet
van La Planche Belle Filles bekend van de Tour 2012 waar Chris Froome na 16min. 44sec. de top wist
te bereiken.
In het verleden heeft een groot aantal
WTC-ers deze klim tijdens de Trois Ballons
al na 200 km, opgereden/gelopen. Dus
de meesten vonden het dan nu ook wel
best. Hier zijn we dus opgesplitst in 2
groepen; de liefhebbers konden
omhoog en de rest op zoek naar een
koffie/eetstop. Ik heb besloten, nu ik er
toch was, maar omhoog te gaan ook.
De lengte van de klim is 6 km en het
gemiddelde stijgingspercentage 8,5%.
De klim gaat over een mooie brede
asfaltweg met slechts 5 bochten naar de
top.
Direct de eerste kilometer is al 13%. Dus rustig aan beginnen…. Op ongeveer 1 km van de top kom je
op een plateau en ik dacht “mwaa… dat viel wel mee.” Totdat je op het eind een bocht naar
rechts maakt en nog 400 meter a20% voor de wielen krijgt. Pfffff! 32 minuten, ik was toch wel wat
trager dan Froome….. Weer een illusie armer!
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Op de top hebben we met elkaar gewacht en de anderen aangemoedigd totdat ook de laatste er
was. Ik vind het mooi om te zien hoe iedereen ploeterend en slingerend toch bovenkomt. Alleen Bert
Z. hebben we niet terug gezien, die had een alternatieve route met wat extra hoogtemeters.
Nadat we boven weer op adem zijn gekomen, kon de afdaling beginnen. De afdaling was wat mij
betreft de beklimming al waard. Ik haalde zonder echt mee te trappen al een snelheid van
80km/uur. In de afdaling reed Jeroen S. nog wel zijn buitenband stuk maar die kon na een
noodreparatie met een gelletje toch zijn weg vervolgen.
Terug aan de voet hebben we met de tweede groep de weg vervolgd richting Plancher Bas. Hier
aangekomen hebben we gebeld met de eerste groep. Zij hadden inmiddels een goed terras
gevonden. Hier hebben we de nodige colaatjes gedronken en een goed bord pasta gegeten. Na
het eten werden er nog wat technische mankementen verholpen zodat we de weg konden
vervolgen. Bij het verlaten van het terras, werden we vrolijk uitgezwaaid door het personeel.
Waarschijnlijk hebben ze de beste dagomzet gedraaid van het hele jaar.
Er was blijkbaar besloten om terug naar het hotel te gaan, maar dat had ik gemist. Ik wilde nog wel
verder dus terug onderweg geopperd om door te gaan, waarna 9 man toch maar besloot om de
uitgestippelde route van Jan toch nog te vervolgen. Na ongeveer 10 km terugrijden, de route weer
opgepakt. Bij het opdraaien van de D97 begint het weer omhoog te lopen richting La Chevestraye.
Daarna de D98 op richting Belfahy. Dit is een mooie lange klim tot Col des Cheveres. Deze klim zullen
we zaterdag oprijden dus we kunnen de route alvast verkennen. De afdaling is smal en gevaarlijk,
met veel stukken van -10% en veel haakse bochten. Gelukkig kwam iedereen veilig aan in Miellin.
Vanaf hier gingen we op weg naar La Forgé en door richting Servance. Aldaar de D315 op waar het
klimmen weer begon. Hier hebben ze “speciaal” asfalt; Pff wat een zooitje! Plakkend en slippend
omhoog en boven gekomen zakte je er zo in weg. Vervolgens de koers vervolgd richting Faucogney
et la Mer. Een mooie rustige weg die op en neer gaat met links en rechts volop “le Mer-tjes”.
Vervolgens hadden we de route richting La Voivre moeten nemen, dat deden we dus niet…… Dussss
Na stoppen en zoeken heeft Tom in z’n beste Frans nog een extra “ravitaillering ” geregeld. Maar
deze aardige vrouw zag alleen Tom staan en dacht; “Dat kan wel. “ Zij had niet op nog 9 man extra
gerekend…
Na wat dwalen de weg maar gevraagd aan een Fransman. Deze bleek dronken en dacht als hij zou
schreeuwen we hem wel zouden verstaan. Niets is minder waar. Vervolgens stapte hij in zijn BMW om
ons voor te rijden naar de hoofdweg. Hier stonden de routeborden al voor zaterdag klaar. Dus daar
hadden we geluk mee. We gingen
over de provinciale weg terug richting
Luxeuil Les Bains. Helaas werden we
ingehaald door een franse wielrenner
die nog niet moe was. Dus werd er
gedemarreerd; eerst Tom, Jeroen en
Jody en daarna de rest ook maar. Hij
zal wel gedacht hebben; “maffe
Hollanders”. Terug bij het hotel
hebben we 136 km en bijna 2600 hm
op de klok bij een max van 37C. De
rest van de club was ook al binnen en
gezamenlijk hebben we nog een
biertje genuttigd.
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12-06-2015 Trois Ballons (Jos van Lint)
De dag begon al vroeg, ook voor het hotel waar vanaf 5.00 het ontbijt klaar stond.
Hier werd stevig gebruik van gemaakt, want er moest zoveel mogelijk energie
gestapeld worden voor de vele hoogte meters die op het programma stonden.
Echt rustig ontbijten is er dan even niet bij. Iedereen is toch wat gespannen en bezig met de
voorbereidingen. Kleding, eten, drinken, de fiets, alles moet op orde zijn en wel
ruim voor de start die gepland stond gepland op 7.15. Omdat er meer dan 4000 deelnemers waren,
wilden we 6.45 uur op weg gaan naar de start (1km van het hotel).
Ongeveer 6 “snelle” jongens van de WTC stonden toen al opgesteld want die wilden vooraan
starten.
En dan om 7.15 uur klonk het startschot en kwam de stroom fietsers op gang. In het begin voorzichtig
over de rotonde omdat de weg nog nat was en vervolgens de eerste 25 kilometer over mooie brede
wegen.
Hierdoor konden de snelle renners die laat gestart waren vele anderen inhalen waardoor de renners
mooi verdeeld werden en opstoppingen voorkomen.
Tevens had de organisatie vele mensen ingezet op kruispunten om voldoende doorgang te creëren.
Na zo’n 25 km aangekomen aan de voet van de
eerste serieuze klim. Het was toen nog best druk
en het liep flink omhoog (10%) waardoor het hier
en daar toch nog wat wringen was op de Col des
Chevreres. Eenmaal boven was er meteen de
eerste voedselstop. Hier hebben we gewacht tot
er een groep van zo’n 15 WTC’ers verzameld was.
Na wat afdalen weer omhoog naar de eerste
ballon (Ballon d’Alsace). Op deze ballon was het
13 graden en miezerig. Gelukkig stond daar Arno
met poncho’s welke in de afdaling erg goed van
pas kwamen.
Inmiddels was jammer genoeg Jan van Lieshout ingestapt bij Arno vanwege klachten aan zijn knie.
Na het afdalen werd de weg droog en het weer steeds beter.
Beneden splitste deze groep zich. Een deel ging voor 140km en een deel voor de 220km.
Zelf ging ik voor de 220km. Na wat kleine klimmetjes doemde Le Grande Ballon op. De klim was 6-7%
en 15 km lang naar een hoogte van 1310 m. Hier viel de groep dan ook behoorlijk uit elkaar.
Het was een prachtige klim met mooie vergezichten. Na 5 km was ik alle WTC’ers van de groep uit
het oog was verloren maar gezien het aantal deelnemers fiets je niet alleen. Af en toe dan ook leuk
gebabbeld heb met andere deelnemers uit België en Nederland. Eenmaal boven heb ik 5 minuten
van het uitzicht genoten tot Gabe boven kwam. Vervolgens gingen we samen weer verder. Na
enkele kilometers was er weer een etenspost waar we onze voorraden aanvulden en even later
kwamen de anderen van de 220km groep er ook weer bij.
Besloten werd weer verder te rijden en dat we niet meer op elkaar zouden wachten. En inderdaad
na een volgende klim was de groep weer uit elkaar, in elk geval zat ik alleen en ben toen verder
gereden.
www.wtclopikerwaard.nl
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Dit omdat het goed ging en ik wel met enige
voorsprong op een aantal WTC’ers binnen wilde
komen om zeker te zijn dat ik genoeg redenen
had om de rode lantaarn die ik de avond er voor
gehad weer door te kunnen geven.
Na nog een zeer lastig klimmetje nog zo’n 30 km
te gaan. Glooiend op een prachtige route tussen
de meren door fietste ik na al die kilometers nog
prima.
Uiteindelijk de laatste 8km iets naar beneden tot
de finish even aan kunnen pikken aan een
groepje wat nog flink door reed. En toen ja hoor,
de finish voor mij na 10uur en 31 minuten. Het was
heel leuk om daar heel fanatiek toegejuicht te
worden door de WTC leden van de 220 en 140 km
die al binnen waren en Lia.
Ook hoe we elkaar allemaal feliciteerden met onze prestaties was mooi en ook verdiend want het is
een mooie rit maar toch ook best pittig (220km met 4400 hoogtemeters). Eenmaal binnen hebben
we alle anderen die nog binnen kwamen ook enthousiast onthaald. Na wat eten (trouwens ook
goed geregeld door de organisatie) zijn we met z’n allen weer richting hotel gegaan.
Meteen onder de douche en vervolgens lekker eten met wijn en later ook bier. De spanning was er
af en iedereen blij met zijn prestatie wat de sfeer erg goed deed.
Vervolgens nog een briefing van Floré gevolgd door de items :”de rode lantaarn” en “de vijf
vragen”. De rode lantaarn ging uiteindelijk naar Mon omdat hij de 220 km uitgefietst had terwijl hij de
dag er voor nog met rugpijn naar de fysio is geweest, net als Jan echter Mon was in Frankrijk mijn
kamergenoot en had daarom net een streepje voor.
De 5 vragen waren voor Jan van Lieshout.
En uit de antwoorden bleek maar weer dat
Jan samen met Floré veel werk hebben
gehad aan de organisatie/planning/routes
etc. Iedereen was het er dan ook meteen
over eens dat zij dit echt voortreffelijk
gedaan hebben, nogmaals dank heren.
Na de briefing bleef het nog lang onrustig
in de straten en hebben we nog veel lol
gehad.
P.s. Jeroen was de snelste 220km WTC’er,
gefinisht net binnen de 8 uur en zijn broer
slechts 5 minuten later.
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2015 Trois Ballons (Mon Hoogendoorn)
De laatste avond heeft mijn kamergenoot {Jos van Lint}, mij opgezadeld met de
“De Rode Lantaarn”. Overigens een initiatief van ons nieuwe bestuurslid Jean Luc.
Het hield in dat de drager van de Rode Lantaarn een verslagje van de dag
moest maken.
Over de laatste dag is weinig te melden naar mijn mening, je kan het over de route hebben of over
de benzine in Luxemburg, die bijna 2 kwartjes goedkoper is dan in Nederland, is niet erg interessant
lijkt mij.
Om me er niet te gemakkelijk van af te maken heb ik het onderwerp “De Rode Lantaarn”
aangaande de Tour de France aangesneden.
De Rode Lantaarn wordt spreekwoordelijk uitgereikt aan de renner, die als laatste eindigt in het
eindklassement van de Tour de France. Dit jaar komt er naast de gebruikelijke gele, groene, witte en
bolletjestrui, een trui voor de Rode Lantaarndrager.
Absolute recordhouder is de Belg Wim Vansevant, driemaal in het eindklassement de Rode
Lantaarndrager
Nederlandse “winnaars”: met bekende namen zoals o.a. Rob Harmeling, Frits Hoogerheide, John
Talen en Mathieu Hermans[2x].
Opvallend is de Rode Lantaarndrager in 1906, Georges Bronchard.
Met een 14de plaats, winnaar v/d Rode Lantaarn.
Bijna bizar is de achterstand van Antoine Delfloterie te noemen, namelijk meer dan 101 uur op de
winnaar in het begin van de 20ste eeuw. [volgens mij meer dan 5 dagen fietsen?]
Een ander opmerkelijk feit is in 2014 als de Chinees Ji Chang de Rode Lantaarn veroverd.
In 2015 wordt er in Utrecht een Rode Lantaarn bier gebrouwen. Een speciaal bier omdat de start in
Utrecht is. Overigens een bier voor zowel winnaars als verliezers.
Als laatste een spreuk…………………..
De Rode Lantaarn dragen? Tot in lengte van dagen, maar nooit van mijn levensdagen.
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WTC Zoab Tocht (Yivat Mozes)
Verslag van een eenzame vrouw uit het peloton
Klokslag 12 uur vertrokken 16 WTC’ers vol goede moed om te beginnen aan de
langverwachte ZOAB tocht. ZOAB staat voor Zeer Open Asfalt Beton en ook voor Zonder
Onder Andere Bregman.
Laatstgenoemde verkoos het verre New York boven een tocht met z’n fietsvrienden. Dit mocht de pret niet
drukken, het zonnetje scheen, de temperatuur was goed en het eerste stuk hadden we wind mee. De tocht
voer ons over allerlei wegen van asfalt, beton en soms ook los grind. Op een smal weggetje in, als ik me niet
vergis, Tull en ’t Waal waar ik al keuvelend naast Teus fietste, kon ik een valpartij op het nippertje voorkomen.
Het paadje waar we reden was omgeven door hoog gras en ik had een bocht naar links over het hoofd
gezien. Dat komt natuurlijk door al die fijne, brede ruggen die me uit de wind konden houden indien nodig.
Gelukkig remde ik, zoals ik me tijdens de koffie heb laten vertellen, precies goed op pompende wijze. En kwam
ik er met de schrik vanaf.
Speciale vermelding verdient Hans. We hebben hem nog nooit zo weinig gehoord tijdens welke tocht dan ook.
Hij was volgens eigen zeggen echt niet naar de Toppers in Concert of de Manebrug geweest. Hij klonk echter
wel alsof hij een zware nacht achter de rug had.
De weg vervolgde via de Lekdijk naar Wijk bij Duurstede. Over de dijk, waar we korte tijd volle zijwind hadden,
vorderden we gestaag richting Amerongen om een mooie ronde door de Utrechtse Heuvelrug te maken. In
Elst beklommen we de Defensieweg, een mooie opwarmer voor de Amerongse Berg die later zou volgen.
De bult van Amerongen kon natuurlijk niet beklommen worden zonder brandstof in de magen. Daarom werd
er op het zonovergoten terras van het Osje in Overberg een flink stuk appelgebak mét slagroom verorberd. De
schrijfster van dit stuk begon ondertussen nerveuzer en nerveuzer te worden voor de terugtocht met wind en
hoogtemeters.
Na het tweede kopje koffie, dat warmer was dan het eerste moesten we eraan geloven. Direct was daar de
berg van Amerongen en kon er geklommen worden. Ik had me niet voor niets zorgen gemaakt over de wind,
want die was erg goed te voelen. Gelukkig had ik voldoende mannen om achter weg te kruipen en kreeg ik
speciale begeleiding van Rogier, waarvoor mijn dank meer dan groot is!
Onze tocht bracht ons verder door onder andere het prachtige Leersum, Langbroek en Cothen op steeds
bekender terrein. De wind werd steviger, de benen vermoeider en de eenzame vrouw in het peloton vroeg
zich meerdere malen af waarom ze hier ook alweer aan begonnen was. Onder het mom: ‘waar je aan bent
begonnen, maak je ook af’ bereikte ik al hijgende uiteindelijk de vertrouwde Dorpstraat. Wat was ik blij om
thuis te zijn. En ook trots dat ik ‘toch maar eventjes’ bijna 120 kilometer op mijn teller had staan met een
gemiddelde snelheid van 27,4 kilometer per uur.
Respect heb ik voor Teus die zichtbaar genietend de volle tocht heeft meegemaakt, dan mag ik toch nooit
meer klagen! Op deze manier wil ik alle brede en minder brede ruggen bedanken. Ik hoop dat ik nog veel van
dit soort ritjes met jullie maken mag.
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28-06-2015 WTC Klinker Tocht (Rogier Schinkel)
Bij het samenstellen van deze editie van het clubblad, viel me op dat er geen artikel/verslag is
binnengekomen van de WTC Klinkertocht. Ik ben maar in de pen geklommen om deze
prachtige tocht nog enigszins te beschrijven, hoewel het wel een aanslag doet op mijn
geheugen ;-)
Op zondag 28 juni jl. rijden we onder ideale omstandigheden vanuit Lopik richting Schoonhoven om de
Klinkertocht te rijden. Het peloton verschijnt bij het Pont om de oversteek te maken om richting Gorinchem te
rijden.
Het gevoel bekruipt me dat we al aan het trainen zijn voor de komende Bruggentocht, inmiddels een echte
WTC-klassieker, want we rijden een groot deel, zo lijkt het voor mij, over deze route.
Bij Gorinchem ontstaat enige verwarring c.q. een potentieel gevaarlijke situatie als onze kapiteins te laat glas
op het fietspad bovenop de brug zien liggen. Dit leidt tot zigzaggende fietsers of er wordt vol in de remmen
geknepen; gelukkig loopt het goed af en meen ik me te herinneren dat op later tijdstip toch een lek is
ontstaan, mogelijk door deze glasresten op de brug. Foto’s van de tocht staan overigens op de website van
onze club.
Vanuit Gorinchem rijden we grotendeels over de dijken richting Woudrichem. Een prachtige tocht tot nu toe
met mooie weersomstandigheden. Ergens tussen Andel en Hedel hebben we de koffiestop….overigens een
langdurige stop. Voordat we überhaupt op het terras terecht komen, komt een WTC’er bijna letterlijk
binnenvallen omdat hij net iets te langzaam het terras op fietst en het heel kleine stoeprandje over het hoofd
ziet. Een kleine, doch minder komische, val is het resultaat en zelfs de leuke dames op het terras schrikken
ervan…..of lette hij meer op de dames dan op de stoeprand? We zullen het nooit weten ;-)
Het schenken van de koffie duurde echt lang en ik denk dat in de tijd dat ik lid ben van de club nog nooit zo’n
lange koffiestop heb meegemaakt. De meesten wilden uiteindelijk toch na een bakkie al vertrekken; ook
omdat er berichten binnenkwamen van regenbuien en in ieder geval de bevestiging via telefooncontact dat
Lopik het al niet droog had gehouden.
Uiteindelijk toch vertrokken na twee koffie en een appelpunt richting Zaltbommel. Via binnendoor wegen
richting Beesd waar inmiddels een WTC’er voor een andere weg huiswaarts had gekozen. De route was nog
steeds fantastisch ondanks dat we veel bekende wegen hebben gezien. We hebben onderweg wel wat
regen gehad, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Via Zijderveld en Hagestein, rijden we weer terug
naar de Lopikerwaard en hebben we een prachtige tocht achter de rug onder leiding, piepend en krakend
weliswaar, van Albert Klinkerberg. Allen bedankt voor deze gezellige en sportieve tocht.
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Mont Ventoux (Willem van den Bedem)
Al een paar jaar wil ik graag eens een berg op fietsen. 2 jaar terug hadden we
een camping geboekt bij de Alpe d`Huez. Na het boeken van de camping
begon de voorpret, zoals ik het noem.
Hoe is de beklimming, voor de vrouw wat is er te zien en te doen in de omgeving.
3 weken voordat we zouden afreizen sloeg het noodlot toe, mijn vrouw viel in de
tuin en had haar enkel gebroken en van allebei de enkels de enkelbanden gescheurd. Dus de
vakantie en de beklimming van de Alp ging niet door.
In januari had ik het plan om dit jaar de Mont Ventoux te gaan fietsen. Op internet info opgezocht,
op de site van de kale berg en op Youtube naar filmpjes gekeken.
Ik had er zin in, ondanks dat ik niet echt het lichaam heb van het prototype klimmer, lengte 2 meter,
gewicht 115 kilo, en ja dat moet allemaal omhoog, inclusief gewicht van de fiets, eten en bidons met
drinken, want ja ik had geen volgwagen.
Je kon 3 routes nemen om de top te bereiken via Bedoin dit is de bekendste en de zwaarste, via
Sault dit is de lichtste ook wel de “watjeskant” genoemd en dan nog vanuit Maulecene, deze is
minder zwaar dan via Bedoin. In principe wilde ik ze alle drie rijden.
Als voorbereiding heb ik nog de Zuid Veluwe Klim Toer gereden en voor de 10e keer Limburgs
Mooiste.
Zaterdag 13 juli vertrok ik samen met mijn dochter(deze fietst niet) voor morele ondersteuning en
voor de gezelligheid, want mijn vrouw kon geen vrij krijgen.
Zondagochtend kwamen we aan op de camping in Vaison La Romaine. Na de caravan op zijn plek
te hebben gezet, eerst even ontspannen, zwemmen lekker eten en `s avonds de fiets in orde maken
en alles klaar leggen voor de volgende dag. Ik had besloten om maandag maar meteen de route
vanuit Bedoin te gaan doen, dan had ik dat maar gehad.
`s Ochtends eerst goed ontbijten op de fiets richting
Bedoin, net na Maulecene komt er een fietser naast me
rijden, dit was een belg uit Brugge. Ga je de Ventoux
beklimmen vroeg hij. Ja zei ik, en U.
Hij ging ook de Ventoux beklimmen, zaten met elkaar
wat te kletsen over het fietsen.
Ik vroeg of hij de Ventoux al een keer beklommen had.
Ja zei hij, dit wordt de 95e keer, ik viel bijna van verbazing
van mijn fiets, en vroeg of ik zijn leeftijd mocht weten, 60
antwoordde hij.
Ik dacht als hij het 95x gedaan heeft moet het mij toch
zeker 1x lukken? Voor de Ventoux moesten we nog een
klein klimmetje doen, Col du Madeleine.
Het verhaal wordt nog mooier, hij vroeg of ik de site “de
kale berg” ken. Ja, die ken ik, hij begon te vertellen dat je
uitdagingen hebt, en hij is 1 van de 5 die zich “Cannibale
du Mont Ventoux”mag noemen.
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Dit houd in dat hij op 1 dag 6 beklimmingen heeft gedaan, de 3 fiets routes en 3 mountainbike
routes.
Aangekomen in Bedoin kletsen we nog wat over het fietsen en geeft me nog wat goede adviezen.
Ga zo licht mogelijk trappen vanaf het begin en probeer te blijven zitten.
Ken je de jan Janssen bocht? Nee, die ken ik niet. Jullie Nederlanders hebben een nlse-berg, een
nlse-bocht. De Jan Janssen bocht is de bocht waar Jan Janssen demarreerde en de tour won.
Aan de binnenzijde is hij ongeveer 16% en de buitenzijde loopt hij lekker omhoog 8% voordat we
afscheid van elkaar namen wilde ik nog even op de foto met Marc Monballieu. Vond dit wel een
bijzonder moment om zo iemand te ontmoeten.
Vanaf hier is het 15 km naar Chalet Reynard en 22 km naar de top, dat is de zelfde afstand als van
IJsselstein over de dijk naar Schoonhoven. Als je het zo ziet staan denk je, dat is een makkie.
De start is bij het fonteintje en een stukje verder een start streep van steentjes, met de woorden van
Marc nog in het hoofd begin ik aan de uitdaging.
De eerste kilometers gaan lekker, nu kom ik bij het beroemde bos en ja het gaat al lekker omhoog.
Na zo'n 8 à 9 km deed alles zeer, steeds maar drinken en nu dacht ik moet eten.
Maar de vermoeidheid was al zover en de weg zo steil met een gemiddelde tussen de 9 en 11% dat
ik het eten en de gelletjes niet uit mijn rugzakje kon krijgen. Moest even stoppen, eindelijk even mijn
benen laten ontspannen en eten. Je benen en je lichaam hebben geen moment ontspanning, je
moet druk op de pedalen houden anders kom je niet vooruit. Bij wielercommentaar van Maarten
Ducrot zegt deze wel eens, ze zitten achterstevoren op de fiets en roepen om hun moeder.
Nu weet ik wat hij bedoelt.
Stap weer op de fiets voor het laatste stukje naar Chalet Reynard,
dan zie ik voor mij fietsers een bocht bijna rechtstandig omgaan,
het leek wel of ze alleen op het achterwiel reden, nee dit was de
Jan Janssen bocht flitste het door mij heen. Ik naar de linkerkant
van de weg tegen het verkeer in, en Marc had gelijk via de
buitenkant was dit heel goed te doen, maar aan de binnenzijde
was het erg steil zeker 16%. Nu kon het toch niet ver meer zijn, het
begint te regen en te hagelen. Nu moest ik even stoppen om mijn
regenjasje te pakken, ga schuilen onder de bomen, lijkt wel een
wolkbreuk en hagelstenen als knikkers.
Wil mijn jasje pakken, vergeten, deze ligt nog in de caravan.
Er komt een fietser bij mij staan om ook even te schuilen, deze
was alweer op de terug weg naar beneden.
Boven op de top is het echt noodweer zegt hij.
Het hagelen hield op en het regende nog wel, op de fiets voor het laatste stukje naar Chalet
Reynard.
Daar aangekomen eerst even lekker zitten met een bakkie koffie, wat was ik daar aan toe.
Eten nog wat drinken, bidons vullen en een regenjasje gekocht. Het laatste stuk van 7 km naar de
top, is gem. 7,5% dit was goed te doen de 1e km nog regen daarna een paar km in de mist gereden,
boven de wolken begon het zonnetje te schijnen en was het weer prachtig weer.
Bij het monument van Tommie Simpson begon ik kramp te krijgen, een mooi excuus om even bij dit
monument te stoppen. Nog even op de tanden bijten, en bij het zien van de top krijg ik vleugels
vermoeidheid is weg en de vreugde overheerst.
www.wtclopikerwaard.nl
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Ik ga afdalen via Maulecene, zonder te trappen en veel de rem
gebruiken val ik naar beneden, netto fietstijd naar boven was 3 uur en
44 minuten en de afdaling ging in 24 minuten. Aangekomen bij de
camping ben ik gaan zwemmen de benen ontspannen veel drinken
en eten, heb de hele nacht niet geslapen, mijn benen waren zo
onrustig, had het gevoel of ik lag te stuiteren in mijn bed.
Dinsdag dagje Avignon gedaan, woensdag niet de Ventoux op, de
schrik zat er nog goed in en de benen voelen niet goed. Toch maar
een rondje fietsen om te proberen ongeveer 30 km, dit ging lekker en
er zaten toch 500 hoogtemeters in. Donderdag de auto gepakt en
naar Sault gereden, dit is trouwens ook een mooie fiets route.
Bij Sault staat een bord mt ventoux 26 km met gemiddelde stijging van
4,5% dat is toch al de helft als bij Bedoin. Dit wordt ook wel de
watjeskant genoemd, het begin gaat lekker naar beneden en daarna
is het lekker klimmen, ik houd de snelheid rond de 10 km/u, ik kan wel
harder maar durf niet. Dit had alles te maken met maandag, de angst
zat er nog goed in.
Het was nog een km of 4 tot dat ik bij Chalet Reynard zou zijn, toen er 2 Zwitsers me voorbij kwamen.
Deze gingen iets harder als ik en trok de stoute schoenen aan en zette iets aan om in het wiel te
komen, zo en nu lekker blijven plakken tot het Chalet. Het was prachtig weer, bij het Chalet was het
gezellig druk en over en weer werden er ervaringen gedeeld, wat ook voor iedereen herkenbaar
was. Het laatste stuk naar de top ging lekker, geen kramp, alleen harde wind tegen. En had nu voor
de 2e keer de top bereikt.
Een derde keer zal er nu niet in zitten want zaterdagochtend gaan we terug naar huis en had mijn
dochter belooft dat we samen nog wat gaan doen op vrijdag.
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Brevet des Cyclistes (Rogier Schinkel)
Het begon ooit als idee om “een stok achter de deur te hebben” om erop uit
te trekken en vooral kilometers te maken op minder bekend terrein in
Nederland. Zo besloot ik 3 jaar geleden deel te nemen aan het Brevet des
Cyclistes; een “uitdaging” waarbij je in 3 jaar tijd tenminste deelneemt aan 10
georganiseerde toertochten. De tochten gaan altijd over heuvelachtig terrein
en zijn qua lengte tussen de 115 en 150 kilometer.
9 tochten heb ik individueel afgelegd en volbracht en 1 tocht heb ik samen
met een oud-collega gefietst. Dit is Rondom de Totenhugel geweest.
Het was een fantastische ervaring om deze tochten individueel te rijden. Over
het algemeen is het me niet tegengevallen en heb ik ze eigenlijk probleemloos
volbracht zonder ook pech te hebben gehad. Eén keer heb ik de laatste 10 kilometer met een lekke
voorband hebben moeten volbrengen. Dat was ff gas erop houden en “halfzacht” rondrijden
omdat ik in dit laatste deel van de tocht echt geen zin meer had om een bandje te wisselen. Voor
de rest ook nimmer slechte weersomstandigheden gehad en overal een prima sfeer. Het leukste is
dat je echt in andere delen van het land aan het fietsen bent…en dan ontdek je nog meer in wat
voor mooi land we eigenlijk wonen.
De tochten die ik heb gereden zijn:
Jaar
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2013

Toertocht
Sur Place Tocht
L-M-L
Oude IJsseltocht
Rondom de Totenhugel
De Merx Klassieker
Tour de Haute Veluwe
ETT Veluwe Heuveltocht
Tour de Force
Zuid Veluwe Klimtour
Schwalbe Lentetocht

Startlocatie
Oldenzaal
Langenboom
Ulft
Siebengewald
Berghem
Bennekom
Twello
Barneveld
Ede
Nunspeet

Afstand
137 km.
125 km.
128 km.
125 km.
125 km.
115 km.
123 km.
150 km.
123 km.
130 km.

Hoogtemeters
678
513
651
529
497
562
488
718
1152
422

Eigenlijk kom ik nooit in de richting van het Oosten en juist hier had ik de laatste tocht van het Brevet.
De start en finish in Oldenzaal met prachtige lussen door het landschap wat ook deels door Duitsland
liep. Deze tocht heeft qua omgeving de beste indruk op me achter gelaten; erg leuk in heuvelachtig
terrein. Enige nadeel is dat je wel even moet autorijden om er te komen, maar het is de rit
zondermeer waard. Wellicht een tip om eens met wat kameraden van de club naar toe te gaan?
De zwaarste tocht is de Zuid Veluwe Klimtour vanuit Ede geweest. Hierin zaten de meeste
hoogtemeters en had ik juist deze bewuste dag niet de beste benen. Het gave is toch wel weer dat
je achteraf toch weer realiseert dat je het gevecht met jezelf toch weer hebt gewonnen.
Ik heb er van genoten en dergelijke initiatieven zoals op www.klimmersbrevet.nl zijn zeer de moeite
waard. Individueel, met een paar vrienden of met clubgenoten.
Pak deze wielerhandschoen op; je krijgt er geen spijt van!
Van bijna alle tochten die ik heb volbracht, heb ik een verslag staan op mijn blogspot. Hierop staan
overigens meer artikelen over individuele tochtjes, clubtoertochten etc. Als je het leuk vind, kun je op
internet het nodige nalezen: http://rogierheefteen.blogspot.nl
www.wtclopikerwaard.nl
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05-07-2015 Tour de Francetocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 5 juli jl. stond de TDF Tocht op agenda. Het idee was gevat om vanuit
Lopik naar Utrecht te fietsen en dan “formeel” te vertrekken onder de Domtoren.
Het beloofde prachtig weer te worden met een kans op een buitje. Om de
spanning alvast weg te nemen omtrent de weeromstandigheden, meld ik
alvast dat de regenbui inderdaad is gevallen. We hebben wat regen
gehad, maar het meeste is gevallen toen wij binnen aan de koffie zaten in
een restaurantje(De Posthoorn)net voor Montfoort.
De positieve spanning was deze dag te snijden. Logisch? Jawel, wel een
beetje. Voor het eerst doet de Tour de France onze regio aan en als
fietsclub kunnen we dit van wel heel dichtbij meemaken. Er werd flink
uitgepakt, dat wil zeggen: Semi Professionele fotocamera’s werden
meegenomen, Go Pro Camera’s legden bewegende beelden vast, Gele
“Tour de France” sokken kleuren ons peloton etc.
We waren op zich “vroeg” in Utrecht en we konden zowaar nog bij de Dom
komen alwaar nog een foto is genomen van de deelnemers van deze
clubtocht. Door de straten van Utrecht, die autovrij waren (op de
geparkeerde auto’s na dan voor de critici) was het heerlijk en vooral uniek
fietsen. We reden over wegen waar je normaal gesproken met de fiets niet
eens mag komen.
Wat een geweldige sfeer! Ondanks het tijdstip
waren de mensen (organisatie en al een paar
toeschouwers) erg enthousiast en werden we
eigenlijk overal onder applaus over het parcours
gestuwd. Een enkeling raakte misschien wel
over enthousiast en bij elke bruggetje, viaductje
werden demarrages uitgevoerd. Hoewel het
daadwerkelijke hoogtepunt vandaag toch wel
in Oudewater lag, is voor Theo Engel het
hoogtepunt al in Utrecht als hij het prachtige
stadion Nieuw Galgenwaard ziet liggen als we
over de Waterlinieweg fietsen.Zigzaggend door
Utrecht rijden we richting De Meern en het
toeschouwersaantal langs de weg neemt rap
toe net als het enthousiasme waarmee wij
worden begroet als we passeren in onze
Blauw/Witte Wieleroutfit.
Parallel aan de A12 rijden we richting Montfoort en vallen de eerste spatjes regen. Gelukkig zijn we
dichtbij de koffiestop en als we de koffie genuttigd hebben, is het alweer droog buiten. We rijden
verder richting Oudewater en je ziet wat de Tour met mensen doet: enthousiasme, gezelligheid,
saamhorigheid onder de mensen..fantastisch om te zien. Ook onder de toeschouwers bevinden zich
Clubleden, waarvan we er later zelfs één, weliswaar zonder uniform, zien fietsen op een
zogenaamde stadfiets. In Oudewater haakt een deel van ons peloton af en rijdt een groep van 12
man verder. Zij hebben een “plaats” gekocht op de Tribune bij Tjabel.
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Dit geeft de mogelijkheid om de Tour vanaf de Tribune te volgen en/of via de TV Schermen die
Tjabel heeft neergezet. Dit onder het genot van een soepje, slaatje, Saté en uiteraard een drankje.
De opbrengst van het inschrijfgeld gaat deze keer weer naar de KWF Kankerbestrijding –
opgevenisgeenoptie!
In Oudewater zien we dat Tjabel goed is
voorbereid op onze komst, maar we rijden is
nog door tot in Haastrecht alvorens we hier
rechtsomkeert maken op de rotonde richting
Oudewater. Lachen hoor die menigte om je
heen die ons toejuicht en foto’s aan het maken
is en dergelijke. Wacht maar tot straks de profs
langskomen! Het is echt een explosie van geluid
waar die mannen doorheen mogen fietsen.
Als de tourkaravaan voorbij is getrokken met
hun prullaria (ik begrijp best dat ze dit
weggooien), is het wachten op de profs. Er is
een kopgroepje ontstaan, waaronder de
Nederlander Stef Clement. Zij razen als eerste
door de straten van Oudewater, waarbij het
peloton enkele minuten later zal voorbij
schieten.
Op de TV Schermen volgen we de Tour verder en zien
we ook dat het weer vanuit Zeeland drastisch aan het
veranderen is. De omstandigheden zijn erbarmelijk en
deze bui komt onze kant op. De wind is al flink
aangewakkerd en we hangen al aan de stokken om
het maar zo te zeggen. We besluiten de TV Schermen
binnen in de winkel te zetten en de Partytenten af te
breken. De eerste mannen besluiten al huiswaarts te
keren, wat eigenlijk ook het keerpunt is van de euforie
van de dag.
Snel komt een klein groepje terug met Albert een wit
opgetrokken gezicht en snel blijkt dat hij een serieuze
kwetsuur heeft opgelopen als het gevolg van een
afgebroken zadelpen die in de binnenzijde van zijn
bovenbeen is geschoten. Binnen luttele minuten zijn
de hulpdiensten ter plaatse om Albert te verzorgen en
wordt hij op later tijdstip per ambulance afgevoerd.
De sfeer is omgeslagen door dit zeer vervelende
voorval waar hij blijkt later sneller van hersteld is, dan
we op het eerste gezicht zouden vermoeden…..en
gelukkig maar…… De overige mannen besluiten
uiteindelijk ook huiswaarts te keren.
Later blijkt dat Zeeland en daarmee deze etappe
uiteindelijk een tijdsverlies heeft veroorzaakt voor Quintana die niet meer overbrugd kon worden
waardoor Froome het gele tricot weer aangetrokken kreeg op de Champs Elysees.
www.wtclopikerwaard.nl
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Kernploegentijdrit 2015 (Hennie Beenen)
Ook dit jaar was de kernenploegentijdrit weer een mooie activiteit binnen de WTC,
een acceptabel aantal deelnemers ( 8 teams van 3 man.)

De weersomstandigheden waren niet zo slecht, een gemiddeld
windje, soms wat zon maar in ieder geval droog. Het fietspad
langs de nieuwe wijk Thiendenland gerepareerd en volgens de
haaientanden op het wegdek hebben de fietsers op het fietspad voorrang op
de auto’s die de wijk in- dan wel uit willen, desondanks blijft het uitkijken. Ook de
bemensing van de diverse bochten was goed te noemen.

Ondanks dat de samenstelling van het
IJsselsteinse team voor een/derde gewijzigd was,
wist dit team even als in 2014 de snelste tijd te
realiseren en op ruime afstand gevolgd door
een van de twee teams uit Benschop.
De daarop volgende Teams ontliepen elkaar
kwa tijd niet zoveel.

De bekendmaking van de uitslag was met ca. 35
aanwezigen weer een gezellige boel en ditmaal
binnen het clubgebouw van de
tennisvereniging. Een man of tien bleef na
afloop ook nog even gezellig nababbelen,
kortom als geopend een mooie activiteit.

www.wtclopikerwaard.nl
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Hieronder dan de uitslag en nu met de tijden.

1
2
3
4
5
6
7
8

Johan Hartman - Jeroen Schinkel - Wim van Wijk IJsselstein
Ab Schinkel - Jody Schinkel - Bert Zwanenburg Benschop
Gerben Bergstra - Hans van Middelkoop - Sjors van Vliet Lopik
Jan Schinkel - Jos Matton - Kees Jan de Leeuw Benschop
Ron Bregman - Cees Cluistra - Kees Kok Polsbroek
Tom Boere - Jan Hendrikse - Flore Mulder Cabauw
Wilco Boere - Frans Streng - Jeroen Bargeman C-S-IJ
Léon v.d. Ende - Jos van Lint - Leo van Vliet Lopik – Uitweg

www.wtclopikerwaard.nl
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12-07-2015 Schelpenpadentocht (Kees Kok)
Om half 7 stapte ik op de fiets terwijl de eerste druppels al vielen ( hier was ik al
bang voor, gezien de voorspellingen). Aangekomen in Lopik ging het steeds
harder regenen maar toch kwamen er 12 Kleppers aan waaronder 1 Prof!!!!!
Om 7.00 uur vertrokken we met; Mon, Jan H. , Jan S., Ronald, Arno, Ben, Ron, Theo, Jos, Ab, Gabe,
Paul en ondergetekende!
Allen in een regenjas voor een rondje door het Land van Maas en Waal. Al heel snel, bij Hagestein,
was er de eerste lekke band….Jan H. Daarna volgden er nog vier!!
Theo gaf nog advies om je banden goed na te kijken, steentjes eruit halen, maar ook hij kreeg een
lekke band net over de brug bij Zaltbommel. Heel eigenaardig, vonden wij!!!!!!!!!!
Inmiddels droog geworden en we konden onze regenjas uit doen. Lekker voor de wind op weg naar
de koffie . De koffiestop was op 85 km in Appeltern en in een prachtige thee/koffietuin.
De koffie stond al klaar met huisgemaakte dadeltaart……..wat een verwennerij en ook zo snel.
Na de koffie gingen we nog een klein stukje verder richting Batenburg. Via de polder terug: Horssen,
richting Beneden-Leeuwen over de Waal. Daarna Echteld, bij Tiel het Amsterdamrijnkanaal over en
zo reden we de Betuwe in.
De wind was niet gunstig, we hadden alles tegen wind. Maar het tempo was goed strak door onze
geweldige samenwerking. Bij Culemborg kwamen we weer op de dijk, richting Vianen, de Lek over
enzo de Lopikerwaard in.
Om 14.00 uur waren we terug in Lopik met 170 km op de teller. De regen viel mee, want vanaf Beesd
is het droog gebleven.
Het was een gezellige tocht, maar toen ik thuis kwam was het ook voor mij genoeg!!!
Groetjes,

Kees

www.wtclopikerwaard.nl
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Vooraankondiging Jaarvergadering (Hennie Beenen)
De meeste zomervakanties zijn inmiddels weer voorbij en zo links en rechts hoor ik
al mensen die bezig zijn met de voorbereiding van een wintersportvakantie en
dan is het misschien handig om te weten dat je om de onvergetelijke avonden van de WTC
niet te missen er voor moet zorgen dat je vrijdag 15 januari 2016 daar vrij voor moet houden.
Nadere informatie over lokatie, tijdstip etc. volgt kort voor de Kerstdagen in het traditionele
jaarprogramma 2016.

WTC Jubileum 2016 (Hennie Beenen)
Volgend voorjaar bestaat onze WTC 20 jaar en dus reden om daar ook extra aandacht aan
te schenken.
Dat kan middels een bijzondere jubileumtocht, een feestmiddag, een feestavond misschien
iets anders dan fietsen, doen we dat met alleen de leden, laten we de partners delen in de
feestvreugde kortom, we willen graag jullie als lid een voorstel laten doen.
We hebben inmiddels weer 120 leden, als de helft reageert hebben we 60 ideeën en kan de
toertochtcommissie en het bestuur daar hopelijk iets onvergetelijks uit distelleren. Kortom we
zien jullie mails binnen twee weken na het verschijnen van deze Cyclopik met belangstelling
tegemoet.

Volg WTC LOPIKerwaard ook op:

www.wtclopikerwaard.nl
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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: 18:30 uur
C-nioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten

Datum
Dinsdag 1 september
Zondag 6 september
Za/Zo 12 en 13 september
Zaterdag 19 september
Zondag 4 oktober
Zaterdag 17 oktober
Zondag 15 november
Zaterdag 26 december

Activiteit
Individuele Tijdrit
WTC Kasseientocht
Boppard Duitsland
WTC Gravelpadentocht
WTC Bruggentocht
WTC Betonpadentocht
WTC Funtocht
WTC Uitbuiktocht

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

Tijdstip
18:30 uur
08:00 uur
08:00 uur
13:00 uur
08:00 uur
12:00 uur
09:00 uur
09:30 uur

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