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Van het bestuur (Wim van Wijk)
Het is half November als ik dit schrijf en de wereld staat op
zijn kop door de aanslagen in Parijs. Onze vrijheid wordt
bedreigd en de roep om veiligheid is groot.
Ook binnen onze WTC is veiligheid een punt van blijvende
aandacht. Het wil wel eens verslappen, maar van belang is, dat we te
allen tijde alert moeten blijven op de situaties en omstandigheden in
de groep en op de weg, ook weer in het nieuwe jaar.
Een nieuw jaar, dat qua programma in de steigers staat en weer
genoeg uitdaging zal bieden voor al onze (doel)groepen. Uitdagingen
met elkaar en voor elkaar. De gezelligheid staat tenslotte hoog in ons
vaandel, er is al onenigheid genoeg in deze wereld.
Langs deze weg wil ik jullie alvast namens het bestuur prettige
feestdagen toewensen en een heel sportief en vooral gezond 2016.
Ik heb er zin in en zie jullie graag snel in ons peloton.

Van de redactie (Rogier Schinkel)
Hierbij ontvangen jullie alweer de laatste editie van het
huidige jaar van ons clubblad “Journal de Cyclopik”.
Inmiddels ben ik alweer meerdere edities verder en heb
ik mijn eerste volledige jaar achter de rug als redactie.
Het is een tijdrovende maar uitermate bevredigende activiteit. Jullie
reacties op het blad zijn overwegend positief; ik heb daarom besloten
er maar weer een jaar aan vast te plakken. Hoewel een jaar? Ik hoorde
onlangs informeel tijdens een zaterdagrit dat als je de redactie voert, je
jezelf volgens de ongeschreven regels binnen de club voor 10 jaar
bindt in deze rol. Nou…nog 9 jaar te gaan dan!
Deze editie staat ook weer boordevol met leuke verslagen die ik van
jullie heb mogen ontvangen; meestal voorzien van leuke foto’s die
onze ervaringen extra luister bijzetten. Goed te zien is dat nieuwe leden
ook “de pen” oppakken en ons voorzien van hun ervaringen.
Ontzettend veel lees- en kijkplezier gewenst! Op naar 2016!
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Getrouwd !

Op 12 september is ons vrouwelijk clublid Yivat in
het huwelijksbootje gestapt met haar Niels.

Namens de WTC LOPIKerwaard van harte
gefeliciteerd met jullie huwelijk en ontzettend
veel geluk samen.

Geboren !

Op 20 augustus jl. zijn Lisette en Tjabel de trotse
ouders geworden van Nika.
Maud is dolblij met haar zusje.
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29-08-2015 Hans van Middelkoop Classic (Jan Schalkwijk)
Zaterdag 29 augustus, het zou de dag van de Gerard Depardieu Classic en het
NK Toerfietsen moeten zijn maar helaas de tocht van de filmster werd na de
eerste aflevering vorig jaar al niet meer voor dit jaar georganiseerd ! Ook was er
al niet zo veel animo voor het NK toerfietsen en na het afhaken van nog 2
deelnemers werd de spoeling zo dun dat deelname niet mogelijk was.
Hans had het daar toch wel moeilijk mee na al die jaren deelname èn verschillende keren op het
podium te hebben gestaan. Hij had op een trainingsavond al een keer zijn ongenoegen daarover
geuit aan de toen aanwezige bestuursleden.
Ik denk dat het bestuur daarom had besloten om Hans zijn eigen TT (Classic) te geven en ook omdat
hij toch elke zaterdag weer een route uit zijn hoge hoed tovert. Dat is toch een hele eer; een tocht
met koffie en appelpunt . En laten we wel zijn, volkomen terecht. Daarom reed hij op die schitterende
zaterdag de hele tocht zo trots als een aap met 3 lu…. rond!
Het was heerlijk fietsweer, ‘s ochtends nog wat fris en met een zuidoosten windje in de rug reden 13
man om even over achten weg bij de Wiekslag richting de Damweg. De koffiestop was gepland in
Nieuwveen en via Oudewater ,Papekop langs het spoor naar Hogebrug , Driebruggen ,Bodegraven
richting Zwammerdam. De Ziende door naar Aarlanderveen en via Kortenaar en Papenveer naar
Nieuwveen.
De koffiestop was naast een golfbaan en op een zeer ruim terras zaten we om 10 uur al aan de koffie
met punt. Opvallend waren de vele mussen daar en ook de velen wespen. Die laatsten waren af en
toe wel hinderlijk en je moest oppassen met een hap appeltaart dat er niet 1 mee in je mond
verdween. Maar ja er zijn dit jaar in het hele land erg veel wespen dus wat kan je er verder aan doen?
Ik hoorde trouwens van een lid dat er erg veel eikels en noten zijn dus … een strenge winter!
Na de stop koersten we een stukje noordwaarts om langs het Amstel-Drecht kanaal via Vrouwenakker
en De Hoef langs de Kromme Mijdrecht naar Woerdense Verlaat te fietsen. Dan via de Kanis naar
Kamerik en Harmelen om niet via de blindenweg maar langs de A12 naar Woerden te gaan. Dan bij
Cattenbroek de A12 overfietsen naar Montfoort en Benschop. Bij de stoplichten namen we afscheid
van de IJsselsteiners en Benschoppers en de organisator besloot om via Polsbroekerdam terug naar
Lopik te fietsen . Om ongeveer 12.45 uur en na 103 km zette ik mijn fiets in de schuur na deze vlot
verlopen eerste H.v.M.-Classic.
Volgend jaar deze tocht weer op de kalender zou ik zo zeggen, alleen niet op de laatste dag van
augustus omdat dan meestal het NK toerfietsen is en ik hoorde Hans tijdens de koffie het idee
opperen om in 2016 de donderdag C-nioren naar het NK af te vaardigen! Wordt vervolgd.
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02-09-2015 Toertocht door de Kempen (Ad Schouwenaars)
Woensdag 2 september vertrokken om 7.30 uur 7
leden van de C-nioren naar Eindhoven voor een
tocht vanaf de luchtmachtbasis vliegveld Eindhoven
van 120km.

Het weer zou volgens buienradar droog zijn, maar onderweg vanaf
Den Bosch begon het al te regenen en de buien duurden tot circa 12
uur.
Aangekomen op de locatie eerst omgekleed en de startbewijzen opgehaald en een kopje koffie
genuttigd. Om 9.30 uur gestart met droog weer; na zo'n 20 km begon het flink te regen en we
moesten gaan schuilen voor een stevige plensbui.
Nog eens op buienradar gekeken maar het zag er niet goed uit. Toch maar weer op de fiets gestapt
in de regen en richting België vertrokken. We zouden op het splitsingspunt op de grens verder zien of
we toch voor de 120 km gingen of voor de 80km. Hier aangekomen tot op het bot nat en blauw van
de kou toch maar beslist om voor de 80km te gaan.
Na 50 km aangekomen op de lunchplaats werden we verwend met een gigantisch lunchpakket en
warme koffie en het werd droog. Na de lunch weer vertrokken met volle zakken koeken, bananen,
drank etc. Op de eerstvolgende splitsing op 70 km konden we weer kiezen voor de korte tocht van
80km of voor de langere tocht van 100km. Het was droog en de zon kwam een beetje door en
besloten om voor de 100km naar de finish te gaan. Tot de lunchpauze hebben we niet echt kunnen
genieten van de Brabantse omgeving maar dit werd hierna voldoende gecompenseerd. De
snelheid ging omhoog en de wind blies ons in ieder geval droog zodat we droog bij de finish
belandden.
Al met al genoten van de mooie tocht die we zeker nog een keer gaan doen en dan maar hopen
dat het weer beter is. Na een kopje koffie en een heerlijke douche weer voldaan naar Lopik
vertrokken.
Namens,

Hans, Hans, Piet, Piet, Floor, Teus en Ad.
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06-09-2015 WTC Kasseientocht (Peter Verhoef)
Na een zware avond vanwege een buurtbarbecue fietste ik op zondagmorgen om 8
uur naar De Wiekslag om mee te rijden met de Kasseientocht van 120 km. Er werd
toen al medegedeeld dat degene die zich zou misdragen een verslag van deze
tocht moest maken voor het clubblad. Uiteraard heb ik me afgevraagd wat ik had
fout gedaan, wellicht het verlaten van de groep tijdens een sprintje over het viaduct
bij Harmelen? (dit was inderdaad het moment, red.)
Voor mij is dit tevens een mooie gelegenheid om me even voor te stellen. Ik ben Peter Verhoef en
woon inmiddels 20 jaar in Lopik. In april dit jaar heb ik een (klassieke) racefiets overgenomen van exWTClopikerwaard lid Martien Drogenbroek. Een week later ben ik hiermee flink tegen het asfalt
gegaan waarna ik me heb afgevraagd of wielrennen wel iets voor me is. Gelukkig heb ik doorgezet
en via Jan Schuit en Simon de Wit heb ik besloten in juli lid te worden van deze gezellige club.

De tocht.
Na de regenjacks te hebben aangetrokken
vertrokken we met 21 man via Waarder richting
Woerdense Verlaat. Voor de kopmannen Theo en
Paul was het beuken tegen wind en regen, het
duurde lang voordat de spieren warm werden.
Gelukkig hoefden zij het kopwerk niet alleen te
doen.
Dat het rijden in een groep de nodige discipline
vergt, werd weer eens bevestigd toen Kees-Jan in
een bocht letterlijk in de wielen werd gereden en
ten val kwam. Beide renners kwamen met de schrik
vrij en konden gelukkig de rit voortzetten.
Na zo’n 20 kilometer moesten Simon de Wit en Piet
Schep de tocht voortijdig staken wegens blessures.
De tocht zette zich voort naar Uithoorn en langs de
Amstel richting Amsterdam, ondertussen werden we
nog even getrakteerd op enkele regenbuien.
Inmiddels waren we voor mijn gevoel al halverwege
en ik verlangde naar warme koffie en naar een
andere lichaamshouding.

In Abcoude was het zover, alhier hebben we bij restaurant “De Eendracht” genoten van koffie of
thee met warme appelgebak. Nadat de blazen waren geleegd en de bidons gevuld, pakten we de
draad weer op.
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Bij de loopbrug over het riviertje kluunden we naar de
overkant en daarna reden we langs het Amsterdams
Rijnkanaal richting Loenersloot om vervolgens via een
mooie toeristische route langs de rivier De Vecht te
koersen langs Vreeland, Loenen en Breukelen (mijn
geboorteplaats). Hier en daar brak inmiddels de zon
door en hadden we de wind schuin in de rug, dat
reed een stuk prettiger.

Via Maarssen reden we naar Haarzuilens, uiteraard
langs Kasteel de Haar, om vervolgens via Harmelen
en Montfoort huiswaarts te keren.

Bij Benschop viel de groep uiteen en toen ben ik nog meegereden naar IJsselstein om via Uitweg
terug te keren naar Lopik. Alhoewel ik nauwelijks kasseien ben tegengekomen, (ik heb ze ook niet
gemist), was het een zeer mooie tocht, met dank aan de organisatoren!
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12-09-2015 Zaterdagrit De Betuwe (Jan Schuit)
Ben Schep had een route gemaakt van 125km. Dat gaat heel gemakkelijk via
planjeroute.nl. Je hoeft hem niet voor te rijden, ook kan je de exacte kilometers
zien. Om 09.00 uur vertrokken wij met zes man: de gebroeders Piet en Ben Schep,
Simon de Wit, Theo Engel, Willem van den Bedem, en ondergetekende.
Bij vertrek was het bewolkt en een beetje fris, later zou de zon er door
komen en de temperatuur al gauw oplopen tot zo’n 20 graden, heerlijk
weer om te fietsen. Na de nodige nieuwtjes uitgewisseld te hebben,
gingen we op pad om door ons mooie rivieren landschap via Vianen,
Zijderveld (om Culemborg heen) naar het prachtige stadje Buren te
fietsen, waar wij dachten aan een koffie stop.
Helaas had Ben dat niet gepland; dat zou nog wel even duren. Ondanks
een stevige wind werd er door één op één te rijden een behoorlijk tempo
aangehouden; zo rond de 30km. Over mooie landweggetjes en fietspaden reden we via Kapel Avezaath, Wadenoijen, om dan over de Waaldijk met zijn prachtige vergezichten naar Ophemert
te fietsen. Op die dijk kwam de wind van links en ontstond er een waaier waarbij de achterste rijders
moeite kregen er bij te blijven.
Theo zag dat en maakte er twee waaiers van. Bij café het Veerhuis in Varik was de koffiestop. Een
lekker bakje leut met voor de een krentenbollen en voor de ander appeltaart. Theo en Simon
beoordeelden de kwaliteit van de koffie, meestal zijn ze het wel eens, maar vandaag kwamen ze er
niet uit. Het was gezellig toeven in het oude Veerhuis. We hadden er nog wel even willen blijven
zitten, maar je moet toch een keer opstappen. We volgden onze route weer richting Waardenburg.
Vanaf Waardenburg kregen we de wind in de rug en werd het tempo zo opgeschroefd dat slimme
Piet zowaar op kop kwam om het tempo te drukken,( we moesten tenslotte nog +/- 50 km. naar huis
fietsen). Via Beesd en de Diefdijk naar Everdingen weer in Lopik. Wat mij opviel, en niet alleen
vandaag, is dat Theo een zeer sociale fietser is (Lid van het jaar 2015?)
Ben, bedankt voor deze prachtige route ( misschien een clubroute??).
Groeten, Jan Schuit.
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Snel trappen heeft weinig zin voor de amateurfietser (via Hennie Beenen)
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12-09-2015 Weekend Boppard - Dag 1(Arno Versluis)
Zoals vele voorgaande jaren zijn wij het 2e weekend van September weer naar
Duitsland geweest. Dit jaar was Boppard aan de beurt. Deelname aan de
Sebamed Bike day.
Om 07.30 uur was het verzamelen bij de Wiekslag om vervolgens met 13 personen te vertrekken
naar Boppard. Ongeveer 340 km rijden, dus halverwege een koffiestop bij Raststätte Bedburgerland
langs de A61. Om ca. 12.00 uur reden wij de afslag Boppard van de A61 af en “daalde” af naar het
aan de Rijn gelegen plaatsje. Een mooie afdaling moet ik zeggen. De moeite waard om met de fiets
te proberen er weer tegenop te fietsen. Afijn beneden aangekomen moesten we 1 straat rechtdoor
oversteken om vervolgens de 1e rechts en dan de 2e links te nemen om in de Beyerhoffgasse te
komen waar ons Hotel Hubertus zat.
Gelukkig hadden wij alles in 4 auto’s kunnen laden zodat de fietskar niet mee hoefde. Het was
namelijk erg krap allemaal. Eigenlijk mocht je niet eens met een auto daar komen. Maar goed, snel
de spullen uitgeladen en de auto’s een stuk verderop geparkeerd. Wij waren zelfs iets te vroeg.
Aanmelden kon pas vanaf 14.00 uur zodat sommigen even geduld moesten hebben omdat de
kamers nog niet allemaal gereed waren. Het lukte ons toch om ca. half 3 aan het geplande rondje
van ca. 70 km te beginnen. Ik met mijn kaart in de aanslag en Jan van Lieshout de route in gevoerd
in de Garmin.
Bij aankomst in Boppard regende het nog, nu was het inmiddels weer droog geworden. Beter
konden wij het niet treffen. Wij gingen vanuit Boppard langs de autoweg B9 langs de Rijn richting
Koblenz. Via de plaatsen Spay en Rhens om vervolgens aan een klim te beginnen naar Waldesch. Dit
was een leuke opwarmer van ca. 5 km lengte. Tijdens deze klim kregen wij te maken met een
opmerkelijk feit: eerdere berichten/ geruchten waren alarmerend!! Hans van Middelkoop zou niet
meer kunnen klimmen, werd er verteld. Maar wat hij hier liet zien deed ons alle vermoeden dat hij
zoals gewoonlijk een ieder van ons voor de gek hield . De heer H. v. M kwam gewoon bij de eerste
5 boven. Uitermate fris en klaar voor de grote heuvels.
Boven op de “top” ( Nou ja top, zo hoog is het nou ook weer niet ) werd er op elkaar gewacht om
vervolgens weer af te dalen richting de Moezel. Dan onder de grote Autobahn - Moezelbrug door
langs de Moezel rijden richting het plaatsje Brodenbach voor een Koffiestop met Duits gebak. Daar
bij Café Welling buiten op het terras gezeten, leek het alsof wij een grote bui regen op ons hoofd
zouden krijgen . Maar gelukkig bleef het bij wat spetters waar je amper nat van werd. Nadat de
koffie en grote stukken Duits gebak verorberd waren ging het weer verder.
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Nu vanaf de Moezel weer omhoog richting Autobahn A61 en dan
weer afdalen naar de Rijn richting Boppard . De klim was een
mooie. Zo eentje waar je naar boven kijkt en dan de weg
slingerend ziet gaan met op verschillende hoogtes een WTC
fietser. Jammer dat daar geen foto van is gemaakt. Wij hadden
ook nog te maken met een klein route probleempje. Mijn kaart
gaf aan dat er een weg moest lopen van Schloss -Schoneck naar
Dieler , de Garmin van Jan wilde ons om laten rijden. Na enig
beraad en Jan die eerst op verkenning ging , toch de kaart route
gevolgd , als was dit een stenen pad dat niet voor herhaling
vatbaar was. Daarna volgden gewone wegen met een mooie
snelle afdaling naar de plaats Bad Salzig. Daar zijn wij bij de Start
wezen kijken. Altijd makkelijk om goed voorbereid te zijn.

Daar werden wij hartelijk ontvangen door mensen van RSC-Boppard, ook Dhr. Toni Neier met wie ik
contact had gehad over deze tocht was daar aanwezig. Bij dit korte bezoek zijn gelijk een paar
mooie foto’s gemaakt met onze foto toestellen en ook door iemand van RSC Boppard. Daar werd
ons ook duidelijk dat deze Bike Day wel heel erg Mountainbike gericht was. Ca.600 MTB deelnemers
tegenover ca. 50 racefietsers.
Maar goed, na deze meeting de fiets weer gepakt en de laatste 5 km terug gefietst naar ons hotel.
Biertje drinken, douchen en eten. Bier drinken in het Hotel geen probleem, maar eten ? Nee helaas,
de kok wilde een vrije dag dus dat hebben wij vanavond niet. Ik zou zeggen 13 hongerige fietsers,
leuke omzet te hale . Maar dat maakte die mensen niks uit. Zij hebben voor ons keurig een Gasthaus
op gezocht en gereserveerd zodat wij toch heerlijk konden eten, bier / wijn drinken en zoals
gebruikelijk grote verhalen konden vertellen . Eind verslag dag 1 op naar verslag dag 2.
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13-09-2015 Weekend Boppard - Dag 2 (Marinus Dijkman)
Na een ruige nacht in de plaatselijke rock kelder
vol drank en rook, ging om 7.00 uur de wekker.
Naar buiten kijkend bleek het zowaar droog te zijn.
Zou het dan toch mee vallen met de regen die voorspeld was?
Gauw de tassen pakken, auto’s op halen en na een lekker ontbijt
naar de start die 5km verderop lag. We waren wel wat laat
omdat we niet eerder konden ontbijten maar om ongeveer half
negen vertrokken we met 13 man om de150km te overbruggen
en de ruim 2100 hm.
De eerste 22 km. gingen nog vlak langs de Rijn maar in het eerste de beste stadje gingen we rechts
af door een poort heen omhoog door de wijnranken met bovenop een prachtig uitzicht over de Rijn.
We hadden inmiddels 27 km gefietst en de eerste verversingen post diende zich aan.
Na ongeveer 40km ging het dan toch regenen en dit bleef zo tot de finish dus rustig in de afdalingen.
Bij de finish aangekomen was de organisatie de boel al aan het opruimen. Johan kuipers was al
gearriveerd, hij had de 114km gereden. We zijn toen de douchejes op gaan zoeken; dat viel nog niet
mee om die te vinden. Toen we ze eindelijk hadden gevonden, wilden zij hem net afsluiten. Gelukkig
mochten we naar binnen en ook de latere groep kon nog douchen. Helaas was er geen warm
water meer maar ja alles beter dan niks we moesten tenslotte nog zo’n 3/5 uur naar huis rijden.
Halverwege nog een stop gemaakt om wat te eten. Terugkijkend op het weekend was het een
geslaagd uitje en heeft iedereen zich wel vermaakt.
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13-09-2015 Weekend Boppard - (Gabe Bergstra)
Marinus wilde wel een stukje schrijven, over de tocht van Boppart. Aangezien we
Marinus bij de eerste beklimming al kwijt waren( niet dat hij achter ons aan reed
maar juist voor op) weet ik dus niet waar hij over gaat schrijven. Dus probeer ik maar
wat op papier te zetten van de groep waar ik in terecht kwam.
Aan fietsen is niets voorspelbaar. Elke dag voelen je benen
anders aan en op de ene dag heb je er meer zin in dan op de
andere dag. Je fietst weg, je kijkt om je heen en elke
fietsbeleving is anders. Het regent, het miezert of het giet. Bij
ons was het van alles wat.
Wij waren met 5 man: Kees K, Wilco B, Jos v L, Tom B, en mijn
persoon. De eerste beklimming was meteen de zwaarste. Ik
dacht al snel: Opa, waar ben je aan begonnen! En ik vroeg
al gauw :” jullie gaan me toch niet naar de klote rijden hè?”
Antwoord Tom : “ik zou niet durven”, met een smile op zijn
gezicht. Kees: “een kerel van 67 jaar fiets je niet naar de
kloten”. “Nee” zei Jos, “die houd je uit de wind” en Wilco er
gelijk achter aan: “als het moet, gaf ik je mijn laatste drinken of
gelletje”.
Nu wat kan er dan gebeuren dacht ik, helemaal niets toch?
Het was een prachtige tocht met mooie beklimmingen, de een wat steiler dan de ander. De
snelheid werd ook steeds wat hoger, maar ik kon nog aardig volgen. Op elke verzorgingspost, die
overigens heel goed waren, werd er even gewacht op elkaar zodat ieder zijn hapje en natje weer
binnen had. Na ongeveer 80 km begonnen de verschillen wat op te lopen.
Dan was Jos weer als eerste boven, de volgende Wilco of Kees, ik was ook niet steeds de laatste,
want daar heb ik echt een hekel aan, maar het loopt wel eens anders.
We moesten nog 70 km, komt Wilco naast me rijden en zegt: “kan het wat rustiger?” Wat nu, denk je
dan! Komt Kees er ook nog naast en zegt hetzelfde. Gaat het net lekker en heb je dat! Wat is er aan
de hand, vraag ik. “Tom zit er door!” Ja hoor, we zijn hier met 3 opa’s en Tom zit er door!
“Rijden”, hij zal er wel een grap van maken zeg ik tegen de jongens. Dus wordt er flink gas gegeven.
Bij de volgende controlepost (waar we overigens 5 min hebben gewacht op onze Tom) hebben we
maar afgesproken dat we de laatste 50 km toch bij elkaar blijven. Want zelfs het dalen ging moeilijk
bij onze jongeling. Toen hebben we besloten om hem maar de bergjes op te duwen. Je moet er
toch niet aan denken dat je wordt geduwd door een opa van 67, een opa van 56 en een opa van
52!. Jos v Lint gaf het tempo aan. Dit was toch te gek, dus de wijze mannen gaven advies:
Tom luister nu eens naar je meerdere. Neem nou een gelletje en ook nog een reepje en je moet ook
nog drinken!!
Hij pakte alles aan wat hij maar kon pakken. En zowaar: hij knapte op!
Hij kreeg weer praat, hij ging weer versnellen. Zo kwamen we bij de
finish, waar de biertjes weer goed smaakten. Na een half uurtje kwam
ook de tweede groep al binnen. Na een koude douche, weer
huiswaarts.
Het was een prachtige tocht, goed georganiseerd en we hebben
veel gelachen. Dus mensen: aan fietsen is niets voorspelbaar.
www.wtclopikerwaard.nl
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17-10-2015 Betonpadentocht - (Peter Verhoef)
Op zaterdag 17 oktober 2015 vertrokken we met dertien deelnemers in de richting van de
Utrechtse Heuvelrug voor de Betonpadentocht. Betonwegen doen mij aan het mooie Brabant
denken, maar in de buurt van Utrecht was ik ze nog niet tegengekomen.
Jan Schuit en Simon de Wit waren de organisatoren van
deze tocht, echter door omstandigheden had Simon de voorbereiding
deze keer door Hans van Middelkoop laten
uitvoeren, waarvoor dank.
Nadat Piet Schep nog een dikkere jas had gehaald, vertrokken we richting
De Meern. Helaas geen zonnig weer, wel zware bewolking en dreiging van
regen, handschoenen, regenjack en een spatbord waren dus geen
overbodige luxe. Het wegdek was vochtig en de eerste lekke band diende
zich aan bij De Meern, voor sommigen ook het moment om de altijd onder
druk staande blaas te legen.
Na wat omwentelingen over de fietspaden (betontegels) en de altijd op
rood staande verkeerslichten, zetten we koers richting Maarssen. Het kon
niet uitblijven, opnieuw een platte band, opnieuw was Kees-Jan het
slachtoffer. Gelukkig hebben we altijd een mecanicien in ons midden en
was deze band weer snel gefikst.

Toen we onze weg richting Westbroek vervolgden kwam de eerste regen naar beneden, voor de brildragers
een extra handicap en na enige tijd voelde ik het water in mijn schoenen lopen. Doorfietsen was de enige
optie om enigszins warm te blijven. Even waande ik me in Engeland toen we in Westbroek de linkerkant van de
weg namen, toen het aantal spookrijders te groot werd, zijn we toch maar naar de rechterkant overgestoken.
Via een mooie bosweg, waar het ‘gelukkig’ nog even doorregent als de buien zijn gestopt, zetten we koers
naar Soest, en ja we zijn hier de echte betonpaden tegengekomen.
Maar ook glibberige bospaden en de laatste klim naar Restaurant ’t Hoogt
was niet voor iedereen gemakkelijk. Bij het bestellen van de koffie kwamen
we erachter dat Hennie niet meer bij het gezelschap zat, had Hennie de
“Beenen” genomen? Toen de zoekploeg wilde uitrukken parkeerde
Hennie net zijn fiets bij het restaurant, hij had een alternatieve route
genomen waardoor hij bij een ander restaurant aankwam alwaar geen
wielrenner te zien was.
Na koffie, thee, chocolademelk en appeltaart waren we enigszins
opgewarmd voor de terugtocht, het water in mijn schoenen was inmiddels
ook iets opgewarmd. Statistisch gezien hadden we nog 2 lekke banden
tegoed, we lagen dus prima op schema.
Nadat we de oude vliegbasis Soesterberg waren overgestoken reden we
naar Zeist.
Hier reed Kees-Jan lek, geen pretje om met al die nattigheid een band te
verwisselen, alles zit onder de bagger en vet van de ketting.
Inmiddels was het weer wel iets beter geworden en konden we droog naar huis rijden, inderdaad kwamen we
hier en daar een betonpad tegen en reden via Houten naar Nieuwegein. Bij Lopikerkapel reed Simon bijna op
zijn velg, dat was zijn derde lekke band van die week. Dit keer werd er geen binnenband verwisseld maar is
deze twee keer bijgepompt om toch nog thuis te kunnen komen. Ondanks het miezerige weer was het mooie
tocht waarbij we aan het eind toch weer 102 kilometer op de teller hadden staan.
Heren bedankt voor de organisatie!
www.wtclopikerwaard.nl
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Van de Gadget Beurs uit Berlin begin September (via Hennie Beenen)
De Livall Bling Helmet (circa 142 euro) is de fietshelm die alles
kan. En dan Echt Alles. Behalve dat hij je hoofd beschermt
zitten er ledlampen in, waarmee je via een afstandsbediening
richting aan kunt geven. Hij meet je trapbewegingen en
snelheid, geeft een noodsignaal af als je valt, je kunt hem
gebruiken voor handsfree gesprekken of om op de fiets een
muziekje te luisteren en onderweg foto’s of filmpjes te maken.

Free Electric: Uurtje fietsen voor 24 uur stroom (via Hennie Beenen)
Het klinkt te mooi om waar te zijn: een uurtje aan je conditie werken, zodat je genoeg energie
opwekt om je huis 24 uur lang van stroom te voorzien. Volgens Manoj Bhargava, oprichter en
eigenaar van de energydrink 5-Hour Energy, is het mogelijk met Free Electric.
Free Electric is een hybride hometrainer die, bij gebruik, een generator aandrijft. De generator laadt
op zijn beurt een batterij op. Met deze batterij kunnen gebruikers hun huishouden van stroom
voorzien. Een groot voordeel van energie opwekken met Free Electric: het levert geen enkele vorm
van milieuvervuiling op.
Multimiljardair Bhargava heeft
aangegeven dat hij 99 procent van
zijn vermogen (ongeveer 4 miljard
dollar) gaat spenderen aan het
verbeteren van de wereld. Free
Electric is hier een voortvloeisel van.
Momenteel zijn er ongeveer drie
miljard mensen op aarde die geen
elektriciteit hebben. Bhargava wil zijn
uitvinding gebruiken om juist dat
onderdeel van de wereldpopulatie
van stroom te voorzien. Zo kunnen
honderden miljoenen extra mensen
toegang krijgen tot het internet en
alle kennis en
opleidingsmogelijkheden die
hiermee gepaard gaan.
Of de hybride hometrainer ook daadwerkelijk voor 24 uur stroom opwekt, is afwachten. Er zijn
vooralsnog geen specificaties van het apparaat bekend. De 24 uur aan stroom zou dus ook enkel
kunnen opgaan voor huishoudens in derdewereldlanden, waar het energieverbruik beduidend lager
ligt dan hier.
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100 COLS Tocht (Wim van Wijk)
Verslag 1e gedeelte 100cols tocht van 13 t/m 22 september 2015.
Gereden door Jan Achterberg en Wim van Wijk.
In 2012 hebben Jan Achterberg en ik samen deelgenomen aan Tour for Life, een
sponsortocht t.b.v. Artsen zonder Grenzen, die ons in 8 dagen van Italië naar
Nederland voerde met zeer vele hoogtemeters in de Alpen, Jura, Vogezen, Ardennen en ZuidLimburg.
Onze liefde voor het fietsen en ook met name in bergachtige gebieden, bracht ons toen al op het
idee ooit eens de fameuze 100 cols Tocht te gaan fietsen.
Afgelopen september zijn we daar dan ook echt mee gestart, na er drie jaar alleen maar over
gepraat te hebben. Hieronder treffen jullie een kort verlag van mijn ervaringen en belevenissen
tijdens het eerste gedeelte van deze ‘zwaarste fietstocht ter wereld, zoals in de subtitel wordt
vermeld.
Na een kwakkelend voorjaar met griep e.d. heb ik in mei en juni een aardige inhaalslag kunnen
maken qua kilometers en conditie. De Trois Ballons met de WTC heb ik naar behoren gereden, niet
super, maar toch wel met een voldaan gevoel. In de zomervakantie ging de fiets mee op vakantie
naar Zwitserland en de Elzas. Tijdens deze drie weken heb ik behoorlijk wat hoogtemeters kunnen
maken en voelde dat het met het klimwerk steeds beter ging. Na de vakantie kreeg ik echter last
van een zere voet en dikke enkel en vervolgens ging ook mijn knie nog opspelen. De weken
voorafgaand aan ons vertrek hierdoor wat minder gefietst, veel bietensap gedronken en ook maar
eens bij onze huismasseur Thijs langs geweest. Met de nodige twijfels, maar wel met een kleine
6000km op de teller, vertrokken we op 12 september naar Frankrijk.
De weersvoorspellingen zagen er voor de eerste dagen niet goed uit. Er werd veel regen en wind
verwacht. Vanuit ons hotel in Saverne zijn we op zondag 13 september gestart voor onze 1e etappe
van 139km met 2250 hm. En ja, het grootste deel van de dag in de regen. Deze dag reden we
zuidwest door de Vogezen. Je verwacht wel wat bekende beklimmingen tegen te komen, maar het
was mij grotendeels onbekend met o.a. een de Col de Valsberg en Col du Donon. Gelukkig hadden
we Huub bij ons, die de hele week de volgwagen bestuurde en ons meestal halverwege de dag
voorzag van de nodige calorieën e.d. Vanwege het ontbreken van een camping hebben we de
eerste nacht in een hotel in Epinal geslapen. Maar goed ook, want het was die avond compleet
noodweer.
’s Ochtends zowaar een waterig zonnetje en vertrokken we voor de 2e etappe die uiteindelijk 146km
met 1800 hm zou bedragen. Een dag met pittige buien en een zeer stevige wind tegen. Rond 19.00
uur op de dorpscamping in Sacquenai neergestreken, waar we de enigste gasten waren.

www.wtclopikerwaard.nl
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Om straks in het register te worden opgenomen,
moesten we ook dagelijks een start- en
eindstempel halen. Ook tussendoor zijn er vaste
stempelplaatsen vastgesteld. Al gauw bleek, dat
dit mijn specialiteit ging worden, omdat Jan het
idee had, dat er in heel Frankrijk geen
stempelpost te vinden zou zijn. Dagelijks dus op
jacht naar de felbegeerde stempels, ik voelde me
net Hans v. M. van onze WTC. Zo ook aan het
begin van onze 3e etappe toen ik al wachtend bij
de plaatselijke broodbus mijn oog liet vallen op
het plaatselijke ‘bureau de Marie’. Met mijn
stokbroden in de hand volgde ik de secretaresse
van de burgermeester naar het bureau, alwaar ik
onze stempel uit een middeleeuwse kast wist te
scoren. De voorspellingen voor de derde dag
waren redelijk droog en zo vertrokken we dan
ook.

Maar na een kwartiertje voelde we de eerste druppels alweer en hebben de rest van de dag in de
regen gereden met een temperatuurtje van 10 a 11 graden en een stevige wind tegen. Totaal deze
dag een 110km door weliswaar een zeer gevarieerd landschap.

In Beaune troffen we een volle camping, maar wij
lieten ons niet wegsturen en wisten een plekje te
bemachtigen. De start van onze 4e etappe
hebben we uitgesteld tot omstreeks 12.00 uur. De
hele ochtend regende het pijpenstelen. En toen
we eenmaal op weg waren, bleek er een storm
opgestoken te zijn met een windkracht 7 tot 8,
maar inmiddels wel met ruim 20 graden op de
thermometer. Vanuit Beaune reden we kilometers
lang door uitgestrekte wijngaarden met vele
mooie dorpjes. Daarna werd het pirouette fietsen
met de storm tegen en omgewaaide bomen en
takken op de weg. Na een slopende middag
arriveerden we op de camping in Cluny (90 km
ten noorden van Lyon), bekend van de fameuze
benedictijner Abdij. Op de camping was het een
aardig waterballet en de storm had verschillende
voortenten e.d. doen wegwaaien. ’s Avonds
begon het weer te regenen en het is nooit meer
droog geworden. We besloten dan ook om de
volgende dag niet op pad te gaan en hebben
een nat cultuurrondje door Cluny gedaan, waar
we ook het plaatselijke concours Hippique nog
hebben bezocht.

www.wtclopikerwaard.nl
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Op de zesde dag en onze 5e etappe hebben we zowaar een droge, maar frisse dag. We plannen
120km te rijden en krijgen 6 cols voor de kiezen. Een afwisselende dag, waar het venijn in de staart zit.
Een venijnige Côte (zonder naam) van maar liefst 13 km. Bovendien blijkt de geplande camping net
een paar dagen dicht te zijn en we moeten nog eens 15km verder waar we in Feurs belanden. We
(met name Jan) koken trouwens iedere avond bij de tent en ook deze avond zitten we weer in het
donker te ‘dineren’.
Onze 6e etappe voerde ons van Feurs naar La Chaise Dieu
over 100km. Helaas, ook deze dag kenmerkt zich weer
door veel regen en fris weer. Maar ook door mooie
beklimmingen en de mooiste afdaling van onze trip,
namelijk die van de Col des Pradeaux over de D44. Een
echte aanrader. We eindigen met een klim van 14km tot
op de camping, die op 1075 meter ligt. Ook hier weer de
enigste gasten en een soort van koude douche. Het koelt
’s avond al snel af en we hebben een fris nachtje gehad
met een paar graden boven nul. Voor het eerst in mijn
carrière heb ik met fietskleding en al in mijn slaapzak
gelegen.

Onze 7e etappe begint dan ook
erg koud, maar wel met een droge
dag in het vooruitzicht. Het blijkt
een soort nationale Jagersdag te zijn, want rond de vele boswegen waar we
reden, zagen we alleen maar jagers. We gokten er maar op dat ze die
‘vreemde vogels uit Holland’ met rust zouden laten. Ook een dag waar Jan
zijn fiets een kraakje liet horen. Na een schoenwissel en weet ik niet wat
allemaal, bleek het probleem niet te verhelpen. Na een frisse zonnige dag
reden we door een grote plas water de camping in Murat op. Bleek de
waterleiding gesprongen te zijn en konden we het douchen wel vergeten.
Ook deze nacht weer vet koud en met het ijs op de tent ’s ochtends
ontwaakt. Maar de zon straalde en dit zou onze topdag worden qua weer.
In onze 8e etappe strak blauwe luchten, rond de 20 graden en mooie
beklimmingen met o.a. Col du Pas de Peyrol (Puy Mary) en Col de Bruel. De
hele dag door prachtige kleine en rustige weggetjes met schitterende uit- en
vergezichten. De geplande camping bleek deze keer helemaal niet meer te
bestaan en na nog een lekke band en het ontwijken van aanvallende
honden reden we uiteindelijk in St. Céré de camping op. Morgen zou onze
laatste fietsdag worden en we wilden nog met een flinke afstand afsluiten.
Bij de start van deze 9e etappe begon het toch al weer te regenen en in de
stromende regen besloten we deze dag maar 52km te rijden. Na het
passeren van het pittoreske Rocamadour eindigden we in Payrac in de
Dordogne. Na exact 1000km, 20 cols, 36 côtes en 15.500 hm. zit ons eerste
deel van de 100cols tocht er op. Een deel, dat ik ondanks het slechte weer,
goed heb verteerd. De pijntjes van het begin zijn zelfs verdwenen en de
conditie bleef op peil. Volgend jaar gaan we voor deel twee en wacht het
echte werk met o.a. de Pyreneeën op het programma. Ik hoop, dat het
plaatselijke regenfront ons dan niet achtervolgd en we lekkere lange
fietsdagen kunnen maken.
www.wtclopikerwaard.nl
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04-10-2015 WTC Bruggentocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 4 oktober jl. werd de Bruggentocht georganiseerd. Dit is echt een klassieker te
noemen binnen onze vereniging daar deze jaarlijks terugkeert op de agenda en overigens
altijd druk wordt bezocht. Mijn eerste jaar bij de club heb ik deze tocht met grootste moeite
voltooid, echter de laatste jaren lukt het mij de serieuze renners tijdens deze tocht wel
bijhouden.
Het verzamelen van de renners gebeurde weer in Lopik bij de Wiekslag. Vanuit Lopik rijden we richting
Schoonhoven waar we nog enkele clubleden oppikken en vanaf de Zilverstad met de Bruggentocht startten.
Het was overigens fris deze ochtend; zaterdag was het mooi
weer geweest en de voorspellingen voor vandaag waren
beter. Op basis van de zaterdag vertrokken met een korte
broek en met goed zichtbare armstukken om beter zichtbaar
te zijn in de mistige omstandigheden maar het was van
belang goed in beweging te blijven om het lichaam op
temperatuur te brengen en te houden.
Na de oversteek met het pont te hebben volbracht, rijden we
langs Nieuwpoort naar Brandwijk om vervolgens richting
Sliedrecht te gaan om naar Dordrecht te komen. Hier fietsen
we naar Moerdijk om de weg te vervolgen richting
Drimmelen. Hier hebben we de koffiestop.

Tijdens de stop gaan nu bij de meesten de beenstukken af, want de temperatuur is omhoog gegaan en het
zonnetje doet haar werk supergoed. Na de versnapering vervolgen we onze tocht en gaan we via Hank terug
naar ons vertrekpunt. Eindelijk ook weer wat meer op bekend terrein voor mij, omdat ik nog al eens richting
Breda ga en over Hank rijdt. Via mooie nog niet eerder gereden wegen (althans door mij) rijden we naar
Werkendam om naar Gorinchem te komen.
Na Hoornaar gaat het overgrote deel via Schoonhoven huiswaarts en het andere deel van de club gaat via
Lexmond naar Vianen. Van de laatste groep maak ik zelf ook onderdeel uit.
Bij Vianen test iedereen nog even z’n benen op de brug en ik kom hier lekker vooruit al zeg ik het zelf. Heerlijk,
hoewel ik het ook wel voel, want divers kopwerk heb ik vandaag niet geschuwd. Het was een fantastische rit
en zeker geen “rondje om de kerk – Bruggentocht”. Er is voor een prima afwisseling gezorgd en ik vond het een
heerlijke tocht van net geen 131 km waarbij we gemiddeld net boven de 29 km/u hebben gereden.
Bedankt voor de organisatie en graag tot volgend jaar!
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TIJDRIT 2015 GOEDE OMSTANDIGHEDEN EN MOOIE STRIJD (Hennie Beenen)
De omstandigheden voor de individuele tijdrit op 1 september 2015 waren geenszins slecht,
acceptabele temperatuur en ook acceptabele windomstandigheden en toch zou het
kunnen zijn dat tussen de eerst en laatst gestarte deelnemer de wind iets afgenomen zou
kunnen zijn, dit wil ik m.n. vermelden om het gemoed van de nummer 2 van de uitslag van de
eerste groep enigszins gerust te stellen, naderhand kan de winnaar wel roepen: ik wist
ongeveer de tijd van nummer 2 dus wist ik hoe
hard ik moest fietsen, maar in mijn beleving wordt er altijd tot het uiterste gefietst om
een zo’n goed mogelijke tijd neer te zetten.
Overigens waren ook nog enkele deelnemers nog niet geheel hersteld van
de inspanning geleverd ten tijde van de ronde van Oudewater op de
zaterdag voorafgaand aan onze tijdrit.
De uitslag is in onderstaande staatjes terug te lezen.
Een ander opmerkelijk fenomeen deed zich na afloop bij de bekendmaking
van plaatsing en tijden voor; er werd al bedacht dat enkele van de zeer
snelle mannen binnen toch afzienbare tijd vanuit de “oudere jongere”(tot 55
jaar) in de jeugdige oudere groep ingedeeld zou kunnen worden, waardoor
een aantal kanshebbers voor een podiumplek in die groep dan min of meer
kansloos zouden worden.
Binnen de tt.cie daar uitvoerig over gesproken hoe dit op te lossen en we
hebben het volgende bedacht, op de ledenvergadering zal voor die leden
die zich aanmelden voor de tijdrit een weegschaal geplaatst worden en zal
er met behulp van een (nog) niet uit te leggen rekenformule de tijd
verrekend worden door een deelfactor over de kilo’s en dat wordt weer
verrekend met behulp van een idem deelfactor over de leeftijd zodat uiteindelijk een zeer verrassend
klassement gevormd kan worden. Ook kan er bij (alleen) westenwind rekening gehouden met een seconden
bijtelling voor afnemende wind.
Beïnvloeding van de jury/ tijdwaarnemers kan hierdoor vanaf volgend jaar wel degelijk deel uitmaken van een
uiteindelijk hele goede klassering*.
Tot slot was het bekendmaken in het gebouw van de tennisvereniging wederom een gezellige en
geanimeerde bijeenkomst, of de worsten, klein voor nrs. 3, ’n tussenmaat voor de nrs.2 en groot voor nrs. 1 in
de smaak gevallen zijn (nog) niet vernomen, vanzelfsprekend ook op deze plek natuurlijk nogmaals hartelijk
dank aan alle vrijwilligers die voor het bewaken van de bochten hebben zorg gedragen, mogelijk dat er op
het fietspad overgaand in de Tiendweg nog extra bemensing bij mag komen, zoals ook bedacht bij de inrit
naar Thiendenland.
Positie
Naam
Tijd
Positie
1
Jeroen Schinkel
19:28
1
2
Sjors van Vliet
20:00
2
3
Jody Schinkel
20:29
3
4
Tom Boere
21:08
4
5
Marinus Dijkman
21:27
5
6
Ronald de Ridder
21:28
6
7
Jos van Lint
22:14
7
8
Jan-Luc Coenen
22:26
8
9
Jan Schalkwijk
23:08
10
Peter Verhoef
24:00
11
Jan van Lieshout
24:10
nb * omkoopbedrag wordt bespreekbaar bij > 1 miljoen pp.
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Jan Schinkel *
Gabe Bergstra *
Mon Hoogendoorn *
Ab Schinkel *
Bert Zwanenburg *
Frans Streng *
Paul Willers *
Hans van Middelkoop *
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22:02
22:11
22:21
23:05
23:43
24:32
24:39
25:19
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19-09-2015 WTC Gravelpadentocht (Rogier Schinkel)
Op zaterdagmiddag 19 september jl. stond de Gravelpadentocht op ons programma.
Een verrassende tocht die ons vandaag richting de Biesbosch zou brengen.
Na het verzamelen in Lopik, vertrokken we onder droge, mooie doch winderige
omstandigheden richting Salmsteke. In Ameide konden we ons goed laten zien aan de
lokale bevolking; als ik me goed meen te herinneren werd zelfs de lokale wielerronde georganiseerd waar
menigeen nog goede en slechte herinneringen aan heeft.
Vanuit Ameide rijden we via Den Dool naar
Noordeloos om via Hoornaar naar Schelluinen te
rijden. Dan rijden we in een keer door Uppel (of all
places?) om parallel aan de A27 uiteindelijk de
oversteek te maken naar de Biesbosch. Er werd
behoorlijk doorgereden door de Biesbosch maar
we konden genoeg aandacht schenken aan de
prachtige omgeving, waar ikzelf niet of nauwelijks
te vinden ben. En dan bedoel ik op de fiets, want
als we hier verstoppertje gaan spelen, kan dat
wel eens de hele dag duren.
Langs de Nieuwe Merwede (als ik mij niet vergis),
is de koffiestop. Gezellige locatie met prima koffie
en gebak….en een eerlijke locatie! Hans van
Middelkoop kreeg hier z’n mobiele telefoon weer
terug die hij de week ervoor i.v.m.
voorbereidingen van de tocht had laten liggen! Ik
denk dat hij toen nog geen Strava had ;-)
De terugweg toch wat wind tegen, maar goed geanticipeerd door enkele clubleden om het tempo
goed te bewaken opdat een ieder op enigszins verantwoorde wijze thuis zou geraken.
Langs Werkendam terug richting Gorinchem, waar uiteraard de beentjes weer werden getest op de
brug……zoals gebruikelijk!
Via Goudriaan rijden we huiswaarts en breekt eigenlijk het begin van de avond al aan.
Vandaag zijn we bijna 5 uur (vanuit L’Kapel gerekend) aan effectieve reistijd kwijt geweest met een
gemiddelde snelheid van bijna 27 km/u met zo’n 127,50 km.
Het was een prachtige tocht door een voor mij in ieder geval minder bekend gebied. Dank jullie wel.
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Wielertoerclub LOPIKerwaard
van de secretaris

Lopikerkapel/Lopik, 15 november 2015

VOORAANKONDIGING-UITNODIGING
voor de

20

ste

Algemene Ledenvergadering en contactavond van de

WTC LOPIKerwaard.

Datum :

vrijdag 15 januari 2016

Plaats :

“ BUURTHUIS D ’OUWE SCHOOL”

LOPIKERWEG-OOST 181 TE LOPIKERKAPEL
Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee staat klaar !)

Vrienden van de fiets,
De eerste regel in deze uitnodiging begint meestal met de vaststelling dat onze algemene ledenvergaderingen altijd
bijzondere bijeenkomsten zijn, omdat:
de grote opkomst van de leden bijna vanzelfsprekend is en vooral ook omdat geprobeerd zal worden om tijdens de
vergadering d.m.v. veel humor i.p.v. de gebruikelijk beenspieren eens de lachspieren te laten gebruiken.
En daardoor hoopt het bestuur er weer een avond van te maken, waar nog eens over nagebabbeld wordt.
De avond moet vooral in het teken van “het gezellig samen zijn” staan.
Naast het fietsen hebben we ook de doelstelling dat er plezier bij hoort, dus heeft het bestuur weer een strak
vergaderschema opgesteld, om naast de noodzakelijke agendapunten ook de hopelijk vrolijke intermezzo’s te kunnen
laten plaatsvinden en dan uiteindelijk ook nog de vergadering op tijd te kunnen afsluiten.
Wil je een introducé meenemen, dan is deze natuurlijk ook van harte welkom.
Na afloop zal er uitgebreid gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge banden
verder aan te trekken en plannen te maken gerelateerd
aan het ons inziens wederom mooie en zeer afwisselende JUBILEUM programma van 2016.
De koffie met (klein en/of groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,
OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club.

Alle alleen op deze 20ste algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer een voor de WTCtoerfietser wel HEEL EXCLUSIEF en soms ook BUITENGEWOON NUTTIG en dan zonder meer gewenst WTCpresentje.

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Geen NK Toertocht 2016 (Hennie Beenen)
In het afgelopen najaar had de tt.cie bedacht om met het bestuur en de tt cie
gezamenlijk een team te formeren om deel te nemen aan het NK tijdrijden in 2016 en
mogelijk daardoor ook een tweede team te enthousiasmeren om ook de strijd aan
te gaan.
Op de site van de NTFU was evenwel nog geen datum en/of lokatie voor 2016 te
vinden, ik had verwacht dat er in het oktobernummer van TOERFIETS wel een artikel
aan dat NK tijdrijden gewijd zou, echter helemaal niets, zelfs geen uitslag en of foto
van de winnaars eind augustus in Dieren.
Dus maar eens met de NTFU gebeld, daar werd mij enigszins beschroomd meegedeeld dat het
HOOFDBESTUUR had besloten het evenement te schrappen, over de reden bleef men wat vaag
vond ik, te weinig groei, het evenement bleef al een paar jaar op ca. 50 teams steken.
Wel werd mij gemeld dat er op 11 september op Papendal een dag met jubileum activiteiten
georganiseerd gaat worden vanwege het 60 jarig bestaan van de NTFU, met iets voor de racefietser
en mtb-er waaronder ook een tijdrit.
Gemeld dat wij dan een tweedaagse in Duitsland op het programma hebben staan.
Dus is in ons WTC programma 2016 het onderdeel NK tijdrijden geschrapt en kan helaas het bestuur
tezamen met de tt.cie waarin twee voormalige “coachende wegkapiteins” zitten niet meer voor
een top drie klassering gaan.
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:30 uur (vanaf maart vertrek om 09:00 uur).
Trainingsavonden (di/do) vertrek vanaf 29 maart 2016 om 18:30 uur.
C-nioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum

Activiteit

Verzamelactie

Zaterdag 26 december
Vrijdag 15 januari 2016
Zondag 31 januari 2016
Vrijdag 19 februari 2016
Zaterdag 12 maart 2016
Maandag 28 maart 2016

WTC Uitbuiktocht
Algemene Ledenvergadering
Baanclinic – Amsterdam
Thema avond
WTC Openingstocht
Bultentocht – Driebergen

Wiekslag / De Schouw
Buurthuis Lopikerkapel
Wiekslag / De Schouw
De Schouw
Wiekslag / De Schouw
Wiekslag / De Schouw

Tijdstip
09:30 uur
19:30 uur
13:45 uur
20:00 uur
12:00 uur
N.N.B.

Andere initiatieven vanuit de leden:
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

31-12-2015
02-04-2016
09-04-2016
16-04-2016
23-04-2016

Oliebollentocht
Ronde van Vlaanderen (130KM)
Parijs – Roubaix (163KM)
Amstel GoldRace (200KM)
Luik - Bastenaken - Luik (156KM)

Houd het gastenboek in de gaten.
Houd het gastenboek in de gaten.
Houd het gastenboek in de gaten.
Houd het gastenboek in de gaten.
Houd het gastenboek in de gaten.
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