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Van het bestuur (Gabe Bergstra)
Beste allemaal,
Hier dan de 2de uitgave van de Cyclopik van dit jaar.
Ik hoop veel verhalen van clubtochten en internationale tochten te lezen.
Deze worden weer keurig op volgorde gezet door onze fantastische
redacteur.
Ik houd dus mijn voorwoord maar kort, want er zijn veel interessantere
verhalen te lezen. Meestal staan er 2 buitenlandse tochten op het
programma, maar dit jaar dus drie. Als ik dit schrijf zijn er al 2 geweest.
Frankrijk…. Waar het voor sommigen echt niet vanzelf ging door bar
slecht weer en waren er zelfs mensen onderkoeld! Dan praat je dus wel
over een barre tocht. (net zoiets als de winter 11stedentocht).
Volgens mij nog nooit gebeurd in de WTC geschiedenis.
Gelukkig is iedereen wel weer heelhuids terug gekomen, dus van mijn
kant : van harte gefeliciteerd allemaal.
4 personen hebben Trondheim-Oslo gefietst, waaronder ikzelf, dus ook
allemaal gefeliciteerd. Het 2de weekend van september krijgen we dan
nog het Duitsland weekend.
Dit jaar bestaan we ook 20 jaar! Dit is gevierd bij Roozeboom in Benschop
en dat was ook een gezellig gebeuren met een heleboel grote verhalen.
U leest er misschien nog over in deze uitgave. Verder wens ik iedereen
veel fietsplezier en een heel fijne vakantie toe en vooral gezond weer
terug.

Van de redactie (Rogier Schinkel)
Hierbij dank ik een ieder weer voor z’n bijdrage aan het clubblad. Deze
keer weer een goed gevuld blad, leuke verhalen en diverse foto’s die
de verhalen zonder woorden vertellen. Ik verwacht nog de nodige verslagen te ontvangen en hoop op een vliegende start voor het volgende
nummer van dit jaar. Ik zie ontzettend uit naar een verslag en foto’s van
het Jubileumfeest, Trondheim – Olso en nog veel meer….
Ik wens jullie allemaal een geweldige vakantie toe en zie jullie graag
weer gezond en wel op de fiets terug na jullie welverdiende vakanties.
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Mutaties en Verjaardagen

Volg WTC LOPIKerwaard ook op:

Check ons gastenboek:
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1 Juli

Jan Schalkwijk

Joop de Keijzer

Joop Verkleij
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Frans Streng

Wilco Boere
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Ben Schep

Willem van den Bedem
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Tom Hoogendoorn

Henny Hoogstraaten
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Kees Ravesteijn

John van Nieuwenhuizen
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Ron Bregman
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Ab Schinkel
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Peter Schenkel
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André Broekhuizen
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Rogier van Baaren
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Kees Smaling
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Ridder te Fiets (Bron: Zenderstreek Nieuws)
Ons clublid, Wim Perlot is
bevorderd tot Ridder in de orde
van Oranje Naussau.
Sinds 2004 is hij voorzitter van de
Stichting Jumelage Lopik en
organiseert hij regelmatig
uitwisselingen en heeft hij
contacten met de drie
partnersteden Grebenstein,
Lezoux en Sarsina.
Op 29 april 2010 was hij al
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau op basis van zijn
langdurig lidmaatschap van de
Lopikse gemeenteraad (21 jaar)
en zijn wethouderschap (4 jaar).

Geboren: Tygo Schinkel (Frida en Jeroen Schinkel)
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23-04-2016 WTC Moccataarttocht (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 23 april jl. stond de WTC Moccataart
Tocht op het programma. Het vertrek staat gepland
om 13:00 uur. De ochtend heeft het plaatselijk
geregend en gehageld, maar de vooruitzichten
voor de middag zijn hoopgevend.
Ik kom als eerste aan in Lopik en al snel volgen meer renners. De
opkomst valt eigenlijk tegen; er had zo’n 20 man ingeschreven op
deze tocht die door Ron Bregman is georganiseerd, maar met een
opkomst van 12 man was het enigszins een domper. We vertrekken
vanuit Lopik richting Montfoort om onze weg te vervolgen naar
Woerden. Rechts van ons langs de Provinciale Weg zie je de regen
vallen boven IJsselstein/Nieuwegein en wij rijden in de zon. De grootste tegenstander is de wind die vanuit het
Noorden / Noordwesten tegen onze lichamen op beukt en ons probeert te vertragen.
Op het industrieterrein in Montfoort, vangen we Piet Schep op die alvast vooruit was gefietst vanuit ons
vertrekpunt. Na Woerden rijden we richting via Portengen naar De Hoef. Onderweg nog wat herinneringen
opgehaald zoals de glijpartij in een bochtje in de buurt van Portengen waar onder andere mijn vriend Theo
Engel, ondanks zijn ervaringen als winterfietser, helaas tijdens de jaarlijkse Uitbuiktocht eens onderuit is gegaan.
Overigens net na dit punt hebben we te kampen gehad met de enige lekke band tijdens deze tocht; wellicht
dat Ben toch eens een Latex binnenbandje moet overwegen ;-).
In De Hoef wordt de koffie en het gebak geserveerd. Geen Moccataart zoals deze clubtocht zou doen
vermoeden maar een Appelpunt met slagroom (7,5). Heerlijk taartje en goede koffie. Eindelijk terug naar
plaats van bestemming met jawel, de wind mee! De snelheid waarderend rijden we maximaal een kilometer of
32 per uur en met wat draaien en keren hebben we de wind soms van opzij maar meest van de tijd vol in rug.
Via Woerdense Verlaat en Zegveld rijden we ontspannen richting Woerden en maken we nog een lus via
Nieuwerbrug en Waarder naar Hekendorp. Het zijn behoorlijk bekende wegen, maar ik kom hier zeker niet op
regelmatige basis en volgens mij vind een ieder het een prachtige route. Hans van Middelkoop zag zelfs ergens
in het veld nog twee grote oren van een haas boven de grassprieten uitkomen….”je moet ook van de natuur
genieten”, zegt hij dan.
Ergens voor Haastrecht bleek overigens maar weer hoe belangrijk het is elkaar aanwijzen te geven: verbaal en
non-verbaal. Ik riep nogmaals luid “tegen” waar Hans me dankbaar voor was, want de aankomende scooter
op hoge snelheid had Hans niet gezien en hij fietste toch een stukje links van z’n voorganger……ik denk dat we
hier erger hebben voorkomen zonder dat iedereen het heeft doorgehad.
We nemen afscheid van Ron in z’n woonplaats en net na
Polsbroek gaan de Apeluiers en Bereschieters rechtdoor en
de overige renners rijden naar Lopik(erkapel).
Ik denk dat de IJsselsteiners, Benschoppers en de enige
renner vandaag uit Lopikerkapel het als enige vandaag
niet droog hebben gehouden. Net na Lopik kreeg ik nog
regen en lichte hagel te verwerken, maar net na Uitweg
scheen het zonnetje weer en met de stevige wind die er
stond, kwam ik toch weer droog aan in het mooie
Lopikerkapel en lachte de Holle Brug me weer toe bij mij
thuiskomst.
Het was een prachtige tocht in een goed gezelschap en ik
ben met 112 km. op de teller geëindigd. Hartelijk dank voor het uitzetten van deze tocht.
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Even voorstellen: Jolanda van Schaik
Ik ben Jolanda van Schaik. Getrouwd met Marinus Dijkman. (Ja. Ik heb mijn eigen
naam gehouden.)
Sinds mei fiets ik soms mee met de WTC Lopikerwaard. Ik ben lid geworden en heb
ook zo’n mooi pakkie aan ☺.
Ik probeer mee te fietsen met de clubritten, waar niet keihard wordt gereden. Met de C-enioren op
de donderdagochtend, die een prettige snelheid aanhouden. Waar ik na een besloten
spoedvergadering, terwijl ik op toilet zat , ben toegelaten.
Ik vind het heel gezellig met de mannen mee te fietsen. Ik heb al vele verhalen gehoord en ook
verteld. Een zeer sociaal gebeuren.
Ook de taart, beschuit met muisjes…de 2 bakkies koffie iedere keer smaken me prima.
In de wandelgangen hoorde ik dat er ooit een C-groep heeft gereden op de dinsdagavond. Maar
deze is helaas door te weinig animo verdwenen. Misschien een idee om deze weer nieuw leven in te
blazen en wie weet willen meer vrouwen dan meefietsen. Want de A- en B-groep gaan hard, voor
mij te hard. En ik schat zo in dat het voor sommige andere vrouwen en mannen ook heel hard gaat,
vooral als je net mee fietst. Is er animo voor de C-groep, ik hoor het graag. Je kunt me vaak vinden
tijdens een clubrit of tussen de C-enioren. ( Ik ben die ene met de gele helm.) Of bel, of mail….
Veel fietsgroeten,
Jolanda van Schaik
Graafdijk 76a, Lopik
0348 557881of vanschaikjolanda@gmail.com

Lauenau zaterdag 10 & zondag 11 september (Arno Sluijs)
In september gaan we ons jaarlijkse weekend Duitsland
weer doen. Ditmaal in gebied waar wij volgens mij nog niet
zijn geweest. Wij gaan deelnemen aan de RTF Lauenau in
de buurt van Hannover.
Er zijn 3 afstanden mogelijk om te rijden, 119 – 151 of 210 kilometer. Ik heb een hotel gevonden dat
op ca. 1 kilometer van de start ligt. Men heeft mij verzekerd dat wij vroeg kunnen ontbijten ( vanaf
06.00 uur ) zodat wij eerder dan vorig jaar aan de start kunnen staan. Ik heb in dit hotel 16
slaapplaatsen gereserveerd staan voor ons. ( kan nog verhoogd worden). Tot nu toe heb ik 13
deelnemers op de lijst staan. Te weten: Teus Lekkerkerker, Jan van Lieshout, Jos van Lint, Hans van
Middelkoop, Michel Nederpel, Peter Schenkel, Robert Schenkel, Ab Schinkel, A rno Sluijs, Jan Spelt,
Martien Spruit, Leo van Vliet, Bert Zwanenburg.
De afstand van Lopik naar Lauenau is ca. 350 km, dus zaterdagmorgen om 07.30 / 08.00 weg en ’s
middags daar een rondje van ca. 70 km fietsen. Zondag de RTF rijden en zondagmiddag weer op
huis aan. Thuis ’s avonds ergens rond 20.00 uur. Dus als er nog mensen zijn die interesse hebben,
meld je aan. Bij Floré Mulder of bij Arno Sluijs.
Voor info van deze tocht ga naar : www.radsport-victorialauenau.de/rtf
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05-05-2016 Dauwtraptocht 2016 (Peter Verhoef)
Iedereen weet dat “dauwtrappen” heel vroeg
opstaan is om vervolgens een wandeling in de
natuur te maken. Al in de negentiende eeuw
stonden mensen op Hemelvaartsdag al om
drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te
dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.
De dauw op het gras zou een zuiverende en genezende
werking hebben en onder meer zeer heilzaam zijn tegen
zomersproeten. Het dauwtrappen moest volgens het
Centrum voor Volkscultuur zo vroeg gebeuren, omdat de
ochtendwandelaars wel op tijd terug moesten zijn voor de
mis om negen uur. Veel dauwtrappers verdreven de
ochtendkou met een meegenomen borrel. Via WhatsApp werd al gezinspeeld dat er tijdens deze
tocht naast koffie en appeltaart ook (Friese) kruidenbitter zou worden geserveerd.
Met deze wetenschap had Sjors een mooie tocht voorbereid, enkele weken daarvoor had Tom al
laten weten dat hij de voorbereiding van deze tocht niet in zijn planning paste, tevens had hij zich
afgemeld voor deze tocht.
Op Hemelvaartsdag rond 7 uur stonden er 26 renners klaar om de polder in te trekken, bij een
temperatuur van slechts 3 graden was Piet Schep de enige (bikkel) die met een korte broek aan de
start stond. Van dauw was geen sprake, maar het ging wel even duren voordat de zon voor enige
opwarming kon zorgen.
Sjors nam het woord en vertelde dat deze
tocht in de mooie en directe omgeving van
Lopik gereden zou worden met een snelheid
rond de 28 km per uur, hij zou proberen om
de gehele tocht op kop te rijden. De
beloofde de koffiepauze op een niet
alledaagse locatie te houden, voor velen
van ons een onbekende locatie die afwijkt
van de vele restaurants die wij normaal met
de wielerclub bezoeken. Het wachten was
nog even op Hennie Beenen. Juist op het
moment dat hij gebeld werd, kwam Hennie
op zijn racefiets aangesneld, ook hij was
gekleed in een korte wielerbroek.
De tocht ging in één grote groep via de
Damweg richting Oudewater, indien nodig zou er gesplitst worden. Aangezien Tom ontbrak greep ik
de kans om samen met Sjors het eerste deel op kop te rijden. Achteraf een goede keus omdat we
soms niet over de allerbeste wegen van de Lopikerwaard koersten, wegen met scheuren, gaten,
grintpaden en een enkel tegel- en zandpad stemden niet iedereen tevreden, gelukkig bestond het
grootste deel uit mooie asfaltwegen.
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Na het stadje Oudewater koersten we via de
Ruige Weide en de Poppelendam naar de
Reeuwijkse Plassen, vervolgens reden we
langs Gouda om Haastrecht heen via de
Goudseweg naar Stolwijk. Na de Bilwijkerweg
reden we een stukje langs de mooie rivier De
Vlist, vervolgens over het Hoonaardpad en de
Hoenkoopse Buurtweg weer terug naar
Oudewater. Om de gemoederen gerust te
houden, meldde Sjors telkens dat we de koffie
in zicht hadden, echter werd dat telkens
uitgesteld.
Nadat we nog even beide kanten van de
Lange Linschoten hadden gezien arriveerden
we om kwart voor negen op de
verrassingslocatie, de teller stond inmiddels op
48 kilometer.
We waren aangekomen bij “De Schuur”, inderdaad een schuur die is omgebouwd naar een mooie
ruimte met bar en zit- en statafels. We werden verwelkomd door de gastvrouw Cobi Verdouw. In de
Schuur worden workshops gegeven en arrangementen verzorgd zoals: Wandelarrangementen,
schilderarrangementen, workshop bloemschikken, rozenarrangementen en kookworkshops. Meer
Informatie is te vinden op de website http://www.struinenenvorsen.nl.
We werden door het ontvangstcomité geleid naar de gezellige ontvangstruimte en werden
getrakteerd op verse koffie met uiteraard appeltaart, later was er voor de liefhebbers ook nog cake.
Dat iedereen het naar zijn zin had, bewijzen de foto’s wel!
Onderwijl kwamen de dienbladen met de langverwachte kruidenbitter tevoorschijn en dat smaakte
naar meer. Nadat nog even werd gespeculeerd over de provisie die Sjors zou ontvangen werden de
helmen weer opgezet om de tocht voort te zetten. De zon was inmiddels lekker doorgekomen en
dat was ook te merken aan de vele plezierboten in het hartje van Oudewater.
We zetten koers naar Papekop en via
Diemerbroek reden we parallel aan
de A12 om daarna af te buigen naar
Linschoten, daarna via de
Cattenbroekerdijk en Waardsedijk
naar Snelrewaard om opnieuw te
arriveren in (je raad het al)
Oudewater. Vandaar zijn we via de
Damweg weer teruggekeerd naar
het vertrouwde Lopik.
Even na half elf waren we weer thuis
en hadden 78 kilometer op de teller
staan. Sjors, bedankt voor deze leuke
en verrassende fietstocht waarbij we
de 30 km/uur niet aangetikt hebben.
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Appeltaart bij Clubtochten erg populair (Martien Spruit)
Dat we bij de WTC-Lopikerwaard altijd maar
weer worden getrakteerd op koffie met
appeltaart bij de zondagse tochten, is toch altijd
weer een ‘opsteker’. Ik verbaas me weleens
over de grote aantallen WTC-ers die bij vooral mooi weer op
zondag weer klaar staan om mee te gaan. Want zulke grote
groepen als bij onze club vaak het geval is, zie ik toch niet zo
vaak. En vooral wanneer we ons in drie groepen splitsen, dan is
het toch een hele sliert.
Maar de reden van die grote aantallen bij onze club weet ik
denk wel een beetje: de appeltaart! En wat laten we die ons
altijd weer goed smaken. Je merkt ook dat de renners bij een
koffiestop mèt appeltaart lolliger zijn dan wanneer ze het
moeten doen met een droge krentenbol die ze van moeder de
vrouw hebben meegekregen.
Voor dit jaar was de gratis appeltaart eerst nog erg onzeker, maar de financiën lieten het
blijkbaar toch weer toe. En een leuke foto hiervan wil ik jullie niet onthouden. Ik heb ‘m
gemaakt tijdens de openingstocht op zaterdag 12 maart.

Clublid gespot met wel erg soepel lopende fiets (Martien Spruit)
Over de gewone elektrische fiets hoeven we niet meer geheimzinnig te doen. Vroeger
schaamde je jezelf ervoor, er een in je bezit te hebben. Maar tegenwoordig hoor je bijna bij
de minderheid als je nog ‘normaal’ rijdt. Als iemand achter je fietst, je voorbij gaat en ook
nog fier recht op de fiets zit, dan weet je het bijna zeker. Dat is een elektrische fiets. Voor de
zekerheid kijk je dan nog wel even naar het voorwiel. Als daar een grote naaf in zit dan weet
je het echt zeker. En tegelijkertijd is dat dan weer een geruststelling voor jezelf. Het lag niet
aan jouw conditie dat je werd ingehaald.
Maar we kennen inmiddels allemaal ook wel de
verhalen van race- of mountainbikefietsen met
motortje, wel of niet stiekem weggewerkt. Afgelopen
voorjaar was dat nog in het nieuws toen er bij het WKveldrijden voor de dames in het Belgische Zolder zo’n
fiets werd gesignaleerd. Die fiets was van favoriet
Femke van den Driesche.
Maar onlangs heb ik ook een lid van onze WTC –
Lopikerwaard gespot met een makkelijke fiets. Maar
het motortje was niet stiekem weggewerkt, hij was er
heel open over. En hij had er wel een redelijk excuus
voor : Als hij met z’n lieve vrouwtje gaat fietsen, dan
wil hij wel gelijkwaardig rijden, vandaar!
www.wtclopikerwaard.nl
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26-05-2016 WTC Kernenploegentijdrit (Peter Verhoef)
Naar aanleiding van een bericht in het Activiteitenprogramma 2016 waarin een team uit
de Rubenslaan werd aangekondigd, heb ik me hiervoor opgegeven. Ik dacht samen met
Simon en Paul deze tijdrit te rijden. Toen Wim de startlijst op 23 mei in het Gastenboek
publiceerde, zag ik een lijst met allemaal indrukwekkende namen voorbij komen en geen
bekenden uit de Rubenslaan. Het beeld van de individuele tijdrit van vorig jaar flitste meteen door mijn
hoofd, professionele fietsen met dichte wielen, gestroomlijnde valhelmen en neusklemmen en -sprays om
de longen van veel zuurstof te kunnen voorzien.

Ik was ingedeeld met Marinus en Jos, voor mij zeker
een uitdaging met de vraag of ik hun tempo
gedurende 14 kilometer kon volgen en ook nog de
kop zou kunnen overnemen. Hoe moest ik mij
voorbereiden op deze discipline? Op donderdag 26
mei reed ik om 18:00 uur naar de start op het parcours
te verkennen en zag in de berm een WTC-shirt en een
rugtas liggen, ik was dus niet de eerste. Met een rustig
tempo van iets boven de 30 reed ik richting
Schoonhoven en kwam meteen al renners tegen die
ook aan het inrijden waren. Aangezien ik geen held in
het bochtenwerk ben, vond ik het belangrijk om het
fietspad in Schoonhoven onder de loep te nemen.

Bij Willige-Langerak werd ik ingehaald door Gabe, van hem kreeg ik de tip om tijdens het inrijden een paar
keer ‘diep’ te gaan, en dat hebben we ook meteen gedaan. Terug in Lopik sloot Jos aan en hebben nog
een klein rondje gereden als voorbereiding. Toen Marinus gearriveerd was hebben we de ploegentactiek
besproken waarbij het belangrijk was om in ieder geval bij elkaar te blijven. Gelet op zijn wedstrijdlicentie
en conditie zou Marinus het meeste (kop)werk voor zijn rekening nemen.
We gingen als derde van start en zaten al snel op 42 km per uur, bij Cabauw konden we even doortrekken
naar de 46, we hadden immers wind in de rug. Het fietspad verliep voor mij niet geheel vlekkeloos, ik kwam
met mijn voorwiel in een scheur terecht en kon ternauwernood overeind blijven.
De samenwerking was goed en toen kwam het zware deel van het parcours, op de dijk en wind tegen,
gelukkig hadden we een “Dijkman” in ons midden die vooral veel op kop reed met een constante snelheid
van 38. Jos en ik konden wel overnemen maar onze beurten duurden aanmerkelijk korter waarbij de
snelheid ook terugviel.
Toen we bij Nico linksaf de dijk verlieten hadden we eerst met een tegenligger (auto) te maken waardoor
we geen binnenbocht konden nemen. Nog vervelender werd het toen we op het smalle stuk een
vrachtauto tegenkwamen, waar je normaal een hoge snelheid kunt behalen, moesten we nu achter
elkaar in de remmen. Voor mij altijd moeilijk om daarna de draad weer op te pakken.
De eindsprint was voor mij dan ook lastig en ik kreeg nog een zwieper voorwaarts. Uiteindelijk zijn we als
zesde geëindigd, volgens Strava was onze rit 13,2 km en duurde 20 minuten en 27 seconden, met een
(berekend) gemiddelde van 38,7. Bij de prijsuitreiking bleek het team uit IJsselstein het snelste, gefeliciteerd!
Opmerkelijk waren soms de geringe onderlinge verschillen, een videofinish lijkt me dan ook voor volgend
jaar onmisbaar.
Bedankt voor de organisatie.
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26-05-2016 WTC Kernenploegentijdrit 2016 (Hennie Beenen)
Op donderdag 26 mei vond de Kernenploegentijdrit plaats, dit keer niet gehinderd
door slecht weer en of een avondvierdaagse.
De omstandigheden waren acceptabel, klein beetje wind en een matig zonnetje,
helaas viel het aantal deelnemers wederom wat tegen, (slechts 7 teams) daags na
de tijdrit nog eens wat namen toegevoegd die mogelijk mee zouden kunnen fietsen
en ik kwam aan een dubbel aantal deelnemers, deze zullen in 2017 uiteraard geheel
vrijblijvend benaderd worden.
De onderlinge strijd was weer als vanouds en ook de bekendmaking van welk team de wisseltrofee
had gewonnen, was weer een gezellige bijeenkomst in de kantine van de tennisvereniging.
Nadien begrepen dat er toch wel een paar slecht geslapen hadden zo teleurgesteld waren zij over
de uitslag en dat is een goede zaak want het typeert de ware sportgeest.
Onderweg heeft onze redacteur Rogier nog een aantal spectaculaire foto’s geschoten en wat
opmerkelijk was dat een aantal zogenaamde kopmannen daar juist niet op kop reden, zie enkele
bijgevoegde foto’s maar ook https://goo.gl/photos/cK59yD8VHKrSrkwg6.
(De links naar de foto’s staan op het gastenboek + permanente links naar fotoalbums op rogierheefteen.blogspot.nl)

Vanzelfsprekend ook een foto van het winnende team, had deze foto ook even bij de ouders van
één van de winnaars door de bus gedaan, waarop zijn moeder belde met de mededeling dat zij
daar niets van in de Zenderstreeknieuws of het Kontakt had gelezen.
Dit jaar voor de winnaars geen grootschalig ontvangstcomité bij de grens van IJsselstein, maar wel
een fotograaf die het bijgevoegde plaatje kon schieten.
Onderstaand de uitslag:
1. Team IJsselstein Erik Eikelenboom-Johan Hartman-Jeroen Schinkel
2. Team Cabauw Tom Boere - Jan Hendrikse - Ronald de Ridder
3. Team Lopik. Gabe Bergstra - Gerben Bergstra - Sjors van Vliet
4. Team Benschop. Jan van Lieshout - Ab Schinkel - Jody Schinkel
5. Team Lopik-Cabauw Jan-Luc Coenen – Harry van Beek - Jan Schalkwijk
6. Team Lopik. Marinus Dijkman - Jos van Lint - Peter Verhoef
7. Mixed team Arjan Verbree - Leo van Vliet - Bert Zwanenburg

19.15 minuten
19.30
19.31
19.54
20.36
20.38
21.29

Vanzelfsprekend kon het laatste team nooit
winnen, bezien de mix van kern samenstelling,
desondanks hulde voor hun deelneming.
Overigens weer een mooi aantal vrijwilligers, bij
het fietspad langs de nieuwe wijk Thiendenland
van Schoonhoven hebben we ze heel hard
nodig, dus hopen we straks bij de individuele
tijdrit op 30 augustus weer een beroep op jullie
mogen doen, nogmaals met name namens de
rijders, hartelijk dank.
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Fietsplezierig (via Bert Zwanenburg)
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Jan Schalkwijk ziet Abraham

Intensieve Hoogte Training Wim van Wijk – Via Whatsapp ontvangen
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Rondje Nederland – Ravenstein 180 km. (Rogier Schinkel)
Zondag 15 mei jl., eerste Pinksterdag, stond het rondje Nederland op het
programma van onze wielertoerclub. Eigenlijk is het niets voor mij zulke
afstanden, maar 150 km. moet te doen zijn, maar daarna heb ik de ervaring
dat het kaarsje heel snel dooft, als dat al niet is gebeurd.
Dit jaar ook nog niet gefietst wat ik voor ogen had, dus benieuwd of ik het ga redden?
We vertrekken in één groep die
zich net na de koffiestop in
Ravenstein zal opsplitsen in een
groep van 150 km. en 240 km.
rijders. De weersvoorspellingen
zijn zo dat het overwegend
bewolkt zal zijn, hier en daar
een bui en vooral een forse
noord-westenwind; minimaal
windkracht 4-5.

Na het welkomstwoord en de toelichting over de tocht van vandaag door de voorzitter,
rijden we om 07:00 uur met 20 man vanuit Lopik richting Vianen. Omstreeks 07:20 uur ligt in
Lopikerkapel een fotograaf op de loer die het passerende peloton vastlegt op de gevoelige
plaat. De fotograaf ging vandaag helaas niet mee. We rijden in een rustig tempo vanuit
Vianen de dijk op richting Culemborg om vanuit C’borg onze weg over de dijk te vervolgen
richting Rijswijk. Ze zijn druk bezig aan de dijken en de modder en de iets natte wegen
zorgen dat het wat glad kan zijn. Ben Schep en ik voelen overigens inderdaad onze
achterband wat wegglijden maar dit leidt niet tot een valpartij….hooguit wat angstige
beentjes.
Vanuit Rijswijk rijden we richting Tiel. Hier maken we helaas een valpartij mee van Hans Pul.
Schijnbaar een “blackout” want hij rijd (nog) niet tegen iemand aan noch tegen een
obstakel. Gelukkig kan hij zijn weg vervolgen, waarbij we hem wel goed in de gaten blijven
houden, want het blijft toch vreemd dat iemand vanuit het niets ter aarde stort. Met name
Ronald de Ridder blijft goed bij Hans in de buurt.
Via Beneden Leeuwen rijden we de streek waar ik ben opgegroeid weer uit en komen we
via Appeltern op de dijk naar Batenburg. Op dit stuk de enige lekke band (voor de 150 km
groep tenminste) van Theo Engel; het bandje lag er snel weer om en konden verder richting
Ravenstein. Overigens wel leuk dat op het wegdek en langs de weg nog behoorlijk wat te
zien was van de eerder verreden etappe van de Giro D’Italia 2016. Vanuit eerder gereden
georganiseerde tochten vanuit Nijmegen en Siebengewald kwam het me overigens
enigszins bekend voor hier in de omgeving.
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De eerste 75 km. zitten erop; nu eerst koffie met een appelgebakje (7) om nog 105 km. te
gaan! Dit beloven zware kilometers te worden want het wordt nu voornamelijk met wind
tegen fietsen. Het eerste stukje rijden we nog gezamenlijk op, maar bij Lith splitst de groep
zich op in 11 mannen die uiteindelijk uitkomen op zo’n 240 km. en 9 man die voor de 150 
wat uiteindelijk 180 km. wordt.
We besluiten bij Lith niet via het pont over te varen. We zouden anders weer in een gebied
komen waar we regelmatig vertoeven en waar we “net” gereden hebben. We rijden
voornamelijk over de dijk langs de prachtige Maas. Zo nu en dan is er zelfs tijd om ook van
de omgeving te genieten, want het is hier erg fraai. Via Lithoijen krijgen we net naar MarenKessel weer met een behoorlijke valpartij te maken waarbij helaas weer Hans Pul is
betrokken. Bij het omkijken voor verkeer raakt hij aan de voorzijde met z’n wiel de
achterbrug van de fiets van Leo en valt. Hij kan wederom z’n weg vervolgen echter wel met
een flink beschadigde knie. Het ongeval gebeurde dichtbij een woonhuis waar hij nog even
is verzorgd.
Via Empel rijden we naar Den Bosch om vervolgens via de bekende wegen weer huiswaarts
te keren. Bij de diverse viaducten, bruggen etc. is het dikwijls even op elkaar wachten daar
de verschillen in kracht en tempo naarmate de afstand toeneemt, groter worden. Samen
uit, samen thuis is het motto en gezamenlijk rijden we via Beesd richting Culemborg om naar
Vianen te trekken en terug te keren in de Lopikerwaard.
Helaas was de accu van mijn telefoon helemaal leeg en is mijn Strava activiteit gestopt voor
Vianen. Uiteindelijk zijn we met 180 km. op de teller thuis gekomen. Door het omrijden zo’n 20
km. extra gefietst, maar ik vond dit het in ieder geval meer dan waard.
Jan Hendrikse, Jan Schalkwijk, Peter Verhoef…hoewel laatste dikwijls wel net iets te veel voor
de groep uit rijdt om profijt te hebben van het uit de wind houden, en Ben Schep hebben
vooral in de laatste tientallen kilometers het kopwerk niet geschuwd. Hierdoor hebben zij
diverse renners uit de wind kunnen houden en is een ieder toch weer veilig thuisgekomen.
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17-06-2015 L’Ardechoise (Leo van Vliet)
Vrijdag 17 juni de dag voor het rijden van de Ardechoise ook wel de rustdag
genoemd. Er staat maar een activiteit gepland om 14.30 uur is er afgesproken om
met zijn alle naar de start te fietsen om daar onze startnummers op te gaan halen.
De startplaats ligt wel 13 kilometer lager dan waar wij ons nu bevinden, wetende dat je zaterdag na
de tocht deze 13 kilometer ook nog omhoog moet afleggen om weer in het hotel te eindigen. Om
zo even te voelen wat je nog aan energie moet overhouden om dat te volbrengen.
Niet dat er in de morgen niet werd gefietst niets is minder waar, Jan van Lieshout had een klein
tochtje van zo’n 50 kilometer uitgezet voor de liefhebber zullen we maar zeggen. Het animo was niet
groot drie man inclusief Jan gingen op pad; het weer was goed lekker zonnetje dat zo nu en dan
achter de wolken kroop. Later stapte nog twee man op de fiets en trapte zo ook nog wat kilometers
weg.
Marinus had een andere missie die had donderdag zijn camera die op zijn stuur zat in een afdaling
verloren en ging daar naar op zoek. Dat leek een mission impossible te worden maar naar wat na
vraag gedaan te hebben waar we donderdag het laatste stuk hebben gefietst ging hij erop uit.
Er vertrokken twee auto’s naar Annonay om daar lekker op een terrasje een bakkie te gaan doen. Bij
het hotel werden er fietsen gepoetst, banden gewisseld, andere verzet gekozen en zelfs lagers
ingevet. Ook daar zaten we daar aan een bakkie koffie toen er bericht kwam dat het regende in
Annonay, dat was zo’n 25 kilometer lager gelegen plaats aan de rivier de Rhône. Bericht kwam er
ook van de drie die een rondje van 50 kilometer aan het volbrengen waren en klim van 16% zat erin.
Er werd ook nog twee rondjes jeu de boule gedaan nu we toch in Frankrijk zijn, hoort dat er zeker
eigenlijk wel bij. Zo liep de ochtend naar het einde toe en was een ieder weer bij het hotel
gearriveerd om zich klaar te maken om naar de start plaats St Felicien te gaan. In de loop van de
dag waren er al geluiden dat niet iedereen het een goed idee vond om dit met de fiets te doen. Het
weer werkte ook niet mee de zon was zo goed als verdwenen en de wolken werden met het uur
donkerder.
Uiteindelijk stapte een man of
zes toch op de fiets en zette de
afdaling in deze verliep niet
geheel droog, hoe het weer in
de Ardeche kan verschillen
tussen het ene of het andere
dal is behoorlijk. In St Felicien
aangekomen waren er heel
wat kraampjes met diversen
fiets merken en kleding. Er
werden nog de laatste inkopen
gedaan regenjasjes waren erg
in trek bij de WTC’ers dit was al
een teken aan de wand voor
wat we zaterdag over ons
hebben heen gekregen.
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Sjors met zijn handels instinct snapte die Fransen niet de regenjasjes waren afgeprijsd dat doe je toch
niet als ze slechtweer opgeven. Zo belanden we in de sporthal waar we onze startnummers en een
tas vol promotie materiaal ontvingen. Ook een wielershirt van de 25 ste editie zat bij het pakket
gevoegd nadat we dat allemaal in ontvangst hadden genomen, zijn we op een klein terrasje
beland om daar een paar lokale gerechten te nuttigen zo werden we verrast met wat we besteld
hadden. Het werd tijd om terug naar het hotel te gaan om ons voor de zaterdag voor te gaan
bereiden.

L’Ardechoise – De Avondetappes (Hennie Beenen)
Zoals ik vier jaar geleden vanwege de uitzonderlijke keukenprestaties in Vaujany al
eens een verslag gemaakt had van de avondetappes, vervolgens ook 2 jaar
geleden in Morzine dat weliswaar dunnetjes overgedaan. Dus voelde ik mij enigszins
verplicht ook onderstaand weer een poging te wagen om de sfeer aan het einde
van een paar inspannende dagen weer te geven.
Het hotel bleek een voormalig klooster te
zijn, waar een 25-tal kamers, een enkel
appartement en diverse verblijfsruimten in ondergebracht
waren, de voormalige kapel waar nog de nodige
relikwieën stonden werd ditmaal de stallingsruimte voor de
fietsen gebruikt.
Wat bovenal plezierig was, er was een zeer royale
“huiskamer”/lobby waar we met gemak alle 24 konden
chillen, ouwedeuren, voetbal kijken en zelfs een heuse teambespreking konden laten plaatsvinden,
ook stond daar een koelkast met fris en bier en na een dag zelfs ook nog alcoholvrij bier, ook was
witte en rode wijn voorradig. Buiten zitten was er vanwege de lage temperatuur dit jaar niet of
nauwelijks bij.
Voor ons zelf was een eigen eetsalon beschikbaar waar we exact met onze 24 leden in pasten en
waar ook wij ons zelf wederom konden voorzien van drank; de karaffen met wijn werden ,overigens
met kundige en vaste hand, leeggeschonken door Sjors, die had in ieder geval een hekel aan lege
wijnglazen.
De eerste (woensdag)avond na een toch
best wel lange auto reis konden we
omstreeks 19.00 uur aan tafel, de meesten
waren tussen 17.00 en 18.00 uur gearriveerd.
Het voorafje stond, voordat een luide
koeienbel ons ter tafel deed gaan, reeds op
tafel uitgeserveerd zodat we redelijk snel na
kort moment van stilte konden aanvallen.
Het eerste voorgerecht bestond uit een klein
bosje lauwwarme asperges omwikkeld met
ham op een bedje sla, slechts één van ons
leek dat niet zo smakelijk, maar dat bleek
later een moeilijke eter te zijn; vervolgens
kwam er een flinke schnitzel voorbij met wat
aardappel-porties en wederom ook wat sla.
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De salade met lekkere dressing werd ook nog in schaal toegevoegd. Tot slot nog een cake-taartje
met wat vanille ijs; het diner verliep verder in een redelijk tempo hetgeen feitelijk op alle avonden
plaatsvond. Het uitserveren werd door een drietal (jonge) dames met ondersteuning van één man in
vlot tempo uitgevoerd zodat we allen gelijktijdig konden eten.
Aansluitend koffie of thee en retour richting de huiskamer, sommigen maakten nog een ommetje
door het overigens zeer rustige dorp, waar de kerk wel bezienswaardig was, ook het uitzicht over het
Loiredal vanaf het plein voor de kerk was de moeite waard.
Aan het ontbijt mankeerde weinig, meer dan voldoende, diverse soorten brood, kort na 7.00 uur bij
de bakker in het dorp gehaald, dus vaak nog warm, voldoende vleeswaren, zachte maar zeer
smakelijke kaas, muesli en cruesli en yoghurt, koffie, thee en sappen naar believen.
Ook stond er nog een schaal met verschillende soorten fruit.
De tweede avond bestond het voorgerecht uit huisgemaakte paté omwikkeld in een korstdeeg wat
een mix was tussen brood en cake, ook weer op bedje met salade, vervolgens hamburger tussen
een broodje, wat frites en ook weer salade, tot slot een ijsje met wat vruchten.
De derde avond de dag voor de cyclo-sportive wasvanzelfsprekend de stapeldag dus na de
heerlijke meloen met ham een bord vol “ouderwetse” elleboogjes-macaronie met bolognaise saus,
aanvankelijk leek dat aan de krappe kant maar gelukkig kwamen er ook nog schalen met verse
elleboogjes en saus op tafel en volgens mij ging alles op, helaas voor Sjors kon hij die avond wat
minder wijn kwijt.
De laatste avond werd helaas geen gezamenlijke
maaltijd, de eerste 12 gingen omstreeks 19.15 uur aan
tafel en toen mochten er nog een paar binnenkomen,
ditmaal bestond het voorgerecht uit een
warmmakende (broccoli) soep, soep met ballen en
croutons, aansluitend een stukje gegrilde kabeljauw
met wortels en gebakken aardappel, helaas was er
een tweetal dat geen vis lust, doch gelukkig voor hen
kon de kok nog een stukje kip serveren, aansluitend
werd nog een creme brulée geserveerd.
Groep twee ging ruim een uur later aan tafel en
degene die het laatst binnen gekomen was, was zo
moe dat zelfs het bewegen van z’n kaken hem moeite
koste. Vanwege de vermoeidheid gingen de meeste
weer bijtijds te bed en werd er minder nagepraat als in Morzine en/of Vaujany, ongetwijfeld waren
de weersomstandigheden van de zaterdag daar debet aan.
Resumerend kunnen we m.i. terugkijken op een tevreden verloop van de avondetappes, een hotel
weliswaar sober doch passend in de sfeer van een klooster, maar vanwege zijn secundaire
verblijfsruimten en ook door de buitengewone gastvrijheid van de uitbaters die het ons zonder meer
naar de zin wilden maken, een prima lokatie voor onze wtc. Helaas ligt het niet direct ideaal voor
een vertrek uit St. Felicien en dan m.n. de terugrit na de tocht naar het hotel maar een verstandig lid
past daarop de lengte van de gekozen route aan en dit jaar was het buitengewoon jammer dat het
bar slecht weer was, zeker in de middag, om zelfs nog even de laatste renners die door het dorp
kwamen aan te moedigen was het feitelijk te nat en vooral te koud. Eén onzer had op z’n Garmin
een laagste temperatuur van 4 graden aangetroffen wist hij later te melden.
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Klimtijdrit 2016 (Hennie Beenen)
Onder goede omstandigheden werd de klimtijdrit 4 x over de Viaanse brug verreden,
weliswaar bewolkt maar daardoor geen last van een laagstaande en dus verblindende zon
zeker als je onder de tunnel vanaf Vianen kwam, een temperatuur van boven de twintig
graden maar bovenal een zuidelijke wind die op het steilste stuk van de brug de zgn.
Lexmondse kant toch een soort duwtje in de rug gaf, alsof je met een motortje fietste.
Vervolgens ditmaal zeer opmerkelijk, de vele toeschouwers van uit zeer rustig langsrijdende
auto’s, vanwege de file, veroorzaakt door een “sinkhole” op de A2 nabij Everdingen. Een file
die geheel Midden Nederland deze dinsdagnamiddag en avond een verkeersinfarct bezorgde.
Aanvankelijk ook nog last van zgn. “sluipers” die dachten de parallelweg te nemen waar wij wilden fietsen, de
melding aan de bestuurders dat het gerucht ging dat er aan de andere kant van de brug politie stond, deed
iedereen (op één uitzondering na) omkeren.
Dat laatste had Mon dus goed voor elkaar gekregen, heeft er zeker 10 laten keren dacht hij na afloop,
overigens zijn de kosten € 220,= indien je in de auto over de parallelweg rijdt en betrapt of wel bekeurd wordt.
(volgens dorpsgenoot die met regelmaat biljart bij boer Bertus)
Bekendmaking van de uitslag te doen gebruikelijk in de Roode Leeuw, allen in een grote kring gezeten en
waar de animositeit hoogtij vierde, alzo ook een goede weergave van de sfeer binnen de WTC. Gelukkig dat
bij de meesten deelnemen belangrijker is dan winnen en daar gaat het tenslotte om en na afloop ook nog
even overlegd om volgend jaar een half uur later te starten.
Mogelijk dat we dan nog een vijftal leden meer aan de start kunnen krijgen, omdat er deze avond
ongetwijfeld enkelen opgehouden zijn door het eerder genoemd verkeersinfarct.
Op verzoek van een veelvuldig top drie rijdend lid was er ditmaal niet gekozen voor prijsjes voor de top drie
maar waren er stimuleringsprijsjes welke door het lot (getrokken door Colin, zoon van Rogier Schinkel) bepaald
werd, laat nou ook degene die het voorstel gedaan had, ook nog met een “verrukkelijke” notenkoek naar huis
gaan; uiteindelijk toch ook nummer 1 nog maar zo’n koek overhandigd, omdat het budgettair verantwoord
was.
Vanzelfsprekend “last but zeker not least” ook de vrijwilligers nog hartelijk dank namens de deelnemers, en
ook nog degene die mijn vergeten bezem alsnog is wezen ophalen en thuis netjes voor de deur heeft gezet.
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25-06-2015 WTC Kersenvlaaientocht (Jolanda van Schaik)
Het is zaterdagochtend. De wekker gaat om 7.00uur. Oja, ik ga vandaag met de
clubrit meefietsen. Gek op een zaterdag. Gewoonlijk ga ik met mijn dochter naar
paard rijden, maar Marinus doet dit nu zodat ik mee kan☺. 7.45 uur richting de
Wiekslag. Er staan al heel wat mannen te popelen.
Rogier spreekt de groep toe over mooi weer, in 2 groepen rijden en een onverhard pad dat we
ondanks regenval toch gaan rijden. Ok ik ga het zien.
20 Mannen en ik gaan op weg. Ad(riaan) zegt nog
: “Kom op Jolan , in de eerste groep”. Ik moet altijd
even op gang komen.( Een diesel.) Meteen 30
km/uur , maar in de groep goed te doen. En de
hele rit ook niet harder gegaan. Heel fijn. Bij Vianen
staat de 21e man te wachten, die gaat ook nog
mee. We gaan richting Tiel waar we bij een
camping op een zonnig terras
genieten van de 2 bakkies
Simon de Wit uit al
koffie en een stuk
z’n enthousiasme
appeltaart met
over de WTC
slagroom. Toch even
Kersenvlaaientocht:
wat anders dan
paarden borstelen op
“De koffie was
de manege. Ik heb het
goed”
reuze naar mijn zin. Nog even naar toilet. Is trouwens zeer rustig bij de
damestoiletten als ik met de club meega.
En ja, hier was het onverharde pad en nee geen plassen of modder…. Heel goed te
doen.
Helaas had toch iemand nog een lekke band nabij Beesd, maar was snel vervangen. Ik begon wel
te voelen dat we al een eind op weg waren. Hé een wegonderbreking! Fietsen optillen even lopen.
Ook wel lekker voor de spieren. En dan op naar huis.
Het tempo ging iets omhoog. Ze roken de stal al….. Ik ook, dus ik ga gewoon mee.
Weer heel thuis gekomen tegen 13.00uur en 110 km op de teller. Zoals was voorspeld.
Rogier en Willem bedankt ! En natuurlijk ook de andere clubgenoten…
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05-06-2016 WTC Heel Cabauw Bakt Taarten Tocht (Hennie Beenen)
Op de terugweg van het begeleiden tot aan de eerste stop aan de andere kant van
de Stichtsebrug van de mannen die het rondje IJsselmeer wensten te fietsen, kwam ik
ter hoogte van fort Vechten Jody Schinkel tegen, wel in het kielzog van mij
onbekende coureurs.
Later die dag volgde er enig “app” verkeer waarbij mijnerzijds de vraag gesteld werd
of hij voorbereidingen voor de “Heel Cabauw Bakt Taartentocht” aan het treffen was;
oeps was zijn antwoord, dat had hij niet paraat.
Maar bezien de info via de site, later die week, leek dat toch wel goed te komen.
En dus was er op de zondag van die taartentocht een zeer grote opkomst, in het openings- welkomswoord sprak Jan dat ze aanvankelijk ook een “katerverdrijftocht” van slechts
60 km hadden bedacht, omdat de avond ervoor oorspronkelijk het jubileumfeest zou plaatsvinden;
die hadden ze toch maar gehandhaafd, zodat ook bijv. Frits mee kon fietsen hetgeen uiteindelijk
ook geschiedde.
Vervolgens nam Jody het over, die
sprak dat deel II zou voldoen aan de
gewenste afstand, ook refereerde hij
dat zij bij een vorige door de familie
georganiseerde tocht, wel de duurste
koffieplek (Abcoude) van het seizoen
hadden gescoord, hij hoopte dat de
familie dit keer beter zou
scoren.Terloops wist hij nog te melden
dat broertje Jeroen vanwege op de
koffie komende kraamvisite
verhinderd was.
En tot slot dat er ook nog twee
plaspauzes ingelast zouden worden.

Omdat er ca. 40 leden aanwezig waren werd er kort na 08.00 uur in drie groepen vertrokken.
Via welbekende, vanwege zonneschijn, mooie stapelwolken en het nog immer frisse groen over de
prachtige dijkwegen langs de Lek en voorbij Schalkwijk op ’t Goy aan;
daar was voor een aantal toch nog een niet bekend stukje weg langs het landgoed Wickenburg,
een schoon stukje Nederland in onze contreien, vandaar weer op het fietspad richting het
Amsterdam Rijnkanaal, daarvoor al kreeg ik het vermoeden dat de koffie wel eens bij Jeroen thuis
geserveerd zou kunnen worden.
Toen we echter door Nieuwegein de Nedereindseweg richting DE meern/Montfoort reden kreeg ik
dienaangaande twijfels, echter al rap werd weer de richting IJsselstein gekozen en zeker toen we na
Marnemoende het fietspad opgingen en kort nadien ook nog gestopt werd voor de tweede
plaspauze was het klip en klaar.
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Jeroen had het goed voor elkaar, had een aantal
statafels klaar staan en naast de koffie bijna
vanzelfsprekend beschuit met blauwe muisjes
vanwege de geboorte van Tygo, drie weken
eerder.
Ook had hij op één der tafels de eerder gewonnen
KERNENPLOEGENTIJDRITBOKAAL (grondig) gepoetst,
neergezet, dat riep bij Sjors toch wel zeer veel
hartzeer op.
Na het tweede bakkie werd de weg vervolgd
richting Gouda, bij de afslag aan het eind van de
straat namen Piet en Frits overigens afscheid richting
Lopik/Cabauw.

Het vervolg bleek door Ab de week voorafgaand aan de tocht in allerijl uitgezet te zijn, en ook hier
over voor de meeste toch wel bekende wegen en paden, uiteindelijk kwam ik toch aan een
respectabel aantal kilometers op deze mooie zondagochtend nl. 133, vervolgens later in de middag
ook nog even naar ZWERVEN DOOR DE KUNST gefietst, zodat uiteindelijk voor deze zondag, bijna een
160 km in herinnering bij zal blijven.
Het was overigens goed Jan Schinkel er weer bij te hebben nadat hij een zeer vervelende groteteen-blessure had opgelopen, tijdens het “jaarlijkse”, maar dit keer zeer natte rondje van maar 100
km rennen door het Limburgse heuvelland, over holle weggetjes maar ook over niet direkt
herkenbare paden door de natte weilanden en boomgaarden.
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke 1e zondag van de maand vertrek om 08:00 uur).
Trainingsavonden (di/do) vertrek om 19:00 uur.
C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
9 en 10 juli
Zondag 21 augustus
Zondag 28 augustus
Dinsdag 30 augustus
Zaterdag 3 september
10 en 11 september
Zondag 18 september
Zonderdag 2 oktober
Zaterdag 15 oktober
6 of 13 november

Activiteit
Tweedaagse Nijmegen
Leyetocht – Helvoirt
WTC Bavaroisetaarttocht
WTC Individuele Tijdrit
WTC Schwardzwaldertaattocht
Hameln – Duitsland
WTC Chocoladetaarttocht
WTC Bruggentocht
WTC Vruchtentaarttocht
WTC Funtocht

Verzamelactie
De Schouw
De Schouw
De Schouw
N 210 nabij Rabobank
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
Lopikerkapel

Tijdstip
07:30 uur
06:30 uur
08:00 uur
18:30 uur
12:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
08:00 uur
12:00 uur
09:30 uur
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