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Van het bestuur (Hennie Beenen)
Beste allemaal,
Het fietsen in seizoen 2016 rijdt op het moment van schrijven op z’n
laatste wielen, desondanks niet het idee dat we meer lekke banden
mogen noteren, hoewel tijdens een ritje naar Amsterdam eind
augustus toch wel keer of vijf het woord “lek”door de groep schalde,
maar toen was het af en toe wel nat.
September lijkt dit jaar de mooiste fietsmaand te worden, prachtig nazomerweer, hoge
temperaturen en relatief weinig wind, m.u.v. de eerste zondag maar die was door al door
een clubactiviteit op de zaterdagmiddag langs prachtig bloeiende bermen in de Biesbos
vooraf gegaan.
Vanuit het bestuur weinig spektakel te melden, ik moet bekennen wat weinig vergaderd
te hebben, eerstens al doordat een der leden een dubbele agenda had en het vervolgens niet lukte nog voor de vakantie bij elkaar te komen en zodoende pas na de
vakantie een tweede vergadering plaatsvond.
Alles fietst evenwel gewoon door, in september had de ntfu nog een regio-overleg in
Soest gepland, was feitelijk voornemens daar heen te gaan, omdat er als agendapunt
genoteerd stond de veiligheid in het peloton, echter veel te mooi weer om in zo’n heet
zaaltje te gaan zitten, bovendien zij beginnen al om 19.30 uur en dat redden wij van huis
uit normaliter niet. Uiteindelijk jammer er niet geweest te kunnen zijn, hopelijk vinden we in
een verslag nuttige adviezen.
Want de snelheid, zeker op de trainingsavonden blijft indien alle aanwezigen als een
groep vertrekt een issue; bij dat vertrek wordt weliswaar afgesproken “we houden
rekening met de minst snelle of langzamere fietser”, maar bij Krimpen zijn er toch een
aantal die dat op de een of andere manier weer vergeten zijn. Zullen eens op zoek gaan
naar een “memoryboard” od.
Helaas hebben we toch ook te maken gehad met een aantal valpartijen, zo ik mocht
opmaken lag dat toen niet aan te hoge snelheid, enerzijds een kwestie van korte
onachtzaamheid, en in één geval een haperend hart, gelukkig beschikt Kees over een
icd zodat zijn hart weer rap op gang kwam. Helaas moet hij eerst volledig herstellen en
moet ook de oorzaak van die hapering vastgesteld worden, voordat hij weer tussen de
wielen mee mag pedaleren. Overigens mocht ook ikzelf vanwege het uit een pedaal
schieten een schuiver en kopje onder de wetering in maken, overigens zonder ernstige
verwondingen en ook een fiets zonder enige schade.
Dan komt op korte termijn ook de toertocht commissie weer bij elkaar om het programma
voor volgend jaar te bedenken en vast te stellen.
Tot slot het bericht dat de C-eniorenclub het buitengewoon goed schijnt te doen, hoorde
onlangs een getal van 15 leden op een donderdagochtend en da’s niet gering. Zelfs een
voormalig lid die inmiddels een paar keer is meegeweest met die club heeft zich weer
aangemeld als “heraantredend” lid.
Kortom ook voor de ouderwordende leden ligt een prachtige toekomst in het verschiet
bij de WTC.
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Mutaties en Verjaardagen

Volg WTC LOPIKerwaard ook op:

2 Augustus

2 September

Marinus Dijkman

Hans Jongbloed

9 Augustus

19 September

Henri Bosman

Jan Spelt

12 Augustus

Jos van Lint

Nico Back

23 September

14 Augustus

Ronald de Ridder

Gabe Bergstra

25 September

Arie Vuurens

Robert Schenkel

23 Augustus

26 September

Ron Doets

Johan Janszen

24 Augustus

Johan Hartman

Ed Slof

28 September

29 Augustus

Jan Luc Coenen

Kees-Jan de Leeuw
31 Augustus

9 Oktober

Arie van den Ende

Jos Maton
12 Oktober

Check ons gastenboek:

4 September

René Straver

Hennie Broekhuizen

15 Oktober

7 September

Floor Versluis

Hans Smiesing

20 Oktober

13 September

Gian de Keijzer

Johan Boonstra

23 oktober

Marius Overbeek

Nico van Vreeswijk

15 September
Jeroen Eikelenboom
Thijs Janmaat
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07-05-2016 WTC Koningstocht (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 7 mei jl. heeft de WTC Koningstocht plaatsgehad. Deze tocht stond eigenlijk
gepland op woensdag 27 april jl. maar is destijds afgelast i.v.m. de minder goede
weersvoorspellingen.
Ondanks dat het de ochtend van 27 april over het algemeen droog is gebleven, was 7 mei een prachtige dag
met zomerse temperaturen. We vertrokken om 08:00 uur vanuit Lopik, allen in de korte broek en korte mouw,
hoewel een enkele twijfelaar nog met een windjackje kwam, maar deze ook weer snel in de achterzak staken
of even snel thuis afgaven.
Jan Schalkwijk en Johan Kuipers hadden de organisatie in
handen en de route bracht ons langs Koninklijke wegen.
Vanuit Lopik vertrokken we “door de buurt” richting Bunnik.
Er werd dikwijls voor alternatieve wegen gekozen om rond
Nieuwegein te rijden; hoewel ik daar regelmatig over deze
weggetjes m’n trainingsrondjes rijd, was het gelukkig eens
anders fietsen dan te doen gebruikelijk voor de meesten.
Via Zeist reden we naar Soest en was er zelfs even tijd voor
een fotomomentje bij Paleis Soestdijk. Jan kon direct bellen
naar het koffieadres dat we er spoedig aankwamen zodat
men alvast op het aantal renners voorbereid was dat zij mochten verwelkomen.
De koffiestop was in Lage Vuursche en de koffie was prima incl. de punt appeltaart (6,5). Vanuit Lage Vuursche
reden we door een prachtig bosrijke omgeving via Bilthoven en De Bilt terug richting de Lopikerwaard.
Via Nieuwegein rijden we over de dijk op huis aan. De IJsselsteiners slaan af en onze secretaris slaat af op de
Radiolaan richting “Kapel”. De overige renners rijden de dijk verder af naar Lopik. Zelf besloot ik mee te rijden
en niet af te buigen op de Radiolaan naar huis. Met zulk prachtig weer maak ik graag een extra rondje. Samen
met Ron Bregman ben ik nog verder gereden en ben ik in Schoonhoven via Cabauw teruggreden; Ron reed
nog even verder door!
Bijzonder tijdens de tocht was, dat we twee keer hebben ervaren dat niet iedereen in het verkeer even goed
oplet of zelfs begrijpt dat een auto NIET op de linkerhelft van de weg behoort te rijden.
We hebben een prachtig en goed georganiseerde tocht mogen meemaken. De snelheid zoals afgesproken in
het jaarboek is uitmuntend nageleefd door de wegkapiteins. Ik denk namens alle deelnemers een compliment
waard.
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29-05-2016 WTC Rondje IJsselmeer (Floré Mulder)
De generale repetitie voor Trondheim Oslo.
In het trainingsschema van de 4 Noorwegen-gangers was dit de laatste
voorbereiding. Daarna stond er rusten, onderhouden, rusten en rusten op het programma.
Zondagmorgen om 5 uur verzamelden zich
8 mannen voor de grote ronde over de
afsluitdijk nl.: Kees, Ab, Bert en Ben als zeer
gewaardeerde hulptroepen voor Gabe,
Tom, Ronald en Floré. 5 renners te weten
Arno, Henry, Paul, Wim en Cees-Jan
hadden zich gemeld voor de kleine ronde
over de dijk Lelystad Enkhuizen. Verder nog
Johan Hartman die een familiebezoek in
Dronten gepland had en dus een mooi
stuk met ons mee fietste en Hennie die
onze gids wilde zijn naar de Stichtse brug
bij Almere. Echter de belangrijkste persoon
die dag was onze ploegleider/verzorger in de auto Teus Lekkerkerker. Vanuit Lopik togen we naar
IJsselstein alwaar we de mannen uit Benschop en IJsselstein oppikte.
Hennie loodste ons via Bunnik, Bilthoven, Laage Vuursche, Baarn, Eemnes en Huizen naar de
Stichtsebrug waar we omstreeks 7 uur overheen gingen. Over de brug hadden we onze eerste
pitstop gepland bij het Shell station. Met koffie en ongelofelijk lekkere gebak van Connie (van Kees),
dit alles direct uit de ploegleidersauto was dat prima en snel geregeld.
Na wat fotoshoots vertrokken we weer met lichte tegenwind over de Vogelweg richting Lelystad. Bij
de Knardijk sloegen de 5 eerder genoemde mannen af om via de dijk naar Enkhuizen te rijden. Zij
hadden hun werk voor ons gedaan en kwamen met 270 km op de teller in Lopik aan.
Wij vervolgenden onze weg via de Swifterweg, waar we onze eerste en enigste lekke band kregen.
Geweldig om dan een auto bij je te hebben met een echte fietspomp dan heb je geen getob met
een handpompje om er dan maar 4 bar in te krijgen.

Via Swifterband over de Ketelbrug de NoordOost Polder via Urk naar Creil waar Teus een
verzorgingspost had ingericht op het dorpsplein.
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Het was super dat we met 8 man waren, we wisselde goed af aan de
kop en we zorgden dat de snelheid er goed in bleef maar wel zo dat we
het vol zouden kunnen houden. Tot de afsluitdijk hadden we immers wind
tegen.
Ben wist niet zeker of hij alles zou fietsen (Teus had zijn rek mee genomen)
maar uiteindelijk reed hij hem helemaal uit net als Ab die bij de Knardijk
nog twijfelde maar met zijn basisconditie en doorzettingsvermogen
maakte hem een zeer gewaardeerd deelnemer aan dit rondje.
Gabe begon zich steeds meer, harder en onverstaanbaar te praten want Friesland kwam in zicht.
Via Lemmer, Woudsend, Oudega en Parrega (wat een namen!!!) reden we naar Makkum. De wind
was inmiddels behoorlijk aangetrokken maar we waren bijna bij het keerpunt.
Het was maar goed dat Kees overal de weg weet!! en we ook nog een kaart bij ons hadden. Hij had
met veel zorg en aandacht de route op de pc uitgezet, vervolgens had Wim hem geholpen om hem
op de Garmin te zetten. Daar bleek iets niet goed gegaan te zijn want Kees activeerde de Garmin
maar wat er ook op het scherm verscheen, er kwam geen route tevoorschijn. Geen paniek maar wel
Polsbroeks gevloek!!. In Makkum omstreeks 13.00 uur een stop in een eetcafé op het dorpsplein.
Allemaal soep en een broodje hamburger, lekker makkelijk en dat werkt het snelst. De bidons
werden weer gevuld en we togen naar de Afsluitdijk. Geweldig wind in de rug en Ronald en Tom
zetten zich op kop met een heerlijke snelheid van 5-36. Heel langzaam ging die ongemerkt omhoog
richting de 50. Dat hebben we maar als max aangehouden want we moesten nog een flink stuk. De
33 km van de dijk was wel binnen 45 minuten afgelegd. Bij den Oever direct linksaf over de dijk naar
Medemblik. Daar staken we rechtdoor naar Oostwoud en toen was het even zoeken maar met Teus
voorop reden we zo naar Hoorn. Daar hadden we weer een ravitaillering gepland.
Met de wind in de rug snelden we met 35-40
km per uur door Noord Holland. We hadden
onze krachten goed verdeeld want iedereen
was nog fris en fruitig. Via de provinciale weg
N247 langs Volendam Monnickendam zo naar
Amsterdam. Via wat knooppunten richting
Diemen en Zeeburg naar het Amsterdam
Rijnkanaal. En dan is het makkelijk, alsmaar
rechtdoor langs het kanaal, nog steeds droog
en met de wind in de rug naar Breukelen.
Daar bij het station Teus weer opgezocht om
de laatste pannenkoeken en energierepen te
nuttigen en de bidons voor de laatste keer te
vullen. Op het laatste stuk via Haarzuilens,
Harmelen, Montfoort naar Benschop begon
de lucht te betrekken. De voorspelling van een
regenachtige dag was gelukkig niet uitgekomen. Maar in Benschop begon het dan toch te
druppelen.
Snel een foto gemaakt bij het bord Benschop voor de WTC app. We gaven de Benschoppers een
high five en bedankten hen voor de geweldige steun. Teus verdiende en kreeg een groot applaus
voor zijn support met de auto. Super man. Via de provinciale weg en de Lopikerweg brachten we
Gabe en Ben in Lopik. Precies 15 uur onderweg geweest met een gemiddelde fietssnelheid van 29,3
km en met lichte pijn in het zitvlak. De Noormannen waren zeer tevreden over deze generale en
kijken nu vol vertrouwen uit naar Trondheim Oslo.
www.wtclopikerwaard.nl
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L’Ardechoise (Gerben Bergstra)
Of ik een stukje wilde schrijven over de 1e dag in Frankrijk. Ik begreep niet echt waarom dit
uitgerekend mij werd gevraagd maar ja dit kun je niet weigeren als Nico van Vreeswijk dit vraagt.
Misschien maar goed ook dan kan ik dit nog een beetje naar mijzelf toeschrijven werd er geroepen.
Dit begreep ik ook niet helemaal… ik was tenslotte als 1 van de eerste terug in het hotel
aangekomen die dag.. ☺
Voor mij was het de eerste keer dat ik met de buitenlandse trip meeging en zelf voor het eerst dat ik
in Frankrijk ging fietsen en dat heb ik geweten ook..
Vooraf natuurlijk de nodige informatie van Gabe (Pa) meegekregen zoals, het is daar niet heel steil
en de klimmen lopen niet heel lang door. Vroeger luisterde ik al niet altijd naar hem maar nu weet ik
weer waarom. (Max 17% en een klim van 35km gehad).

Jan had 2 routes uitgestippeld. 1
van 85 km en 1 van 135km. De
grootste groep koos voor de
lange route en gezamenlijk
vertrokken we. Het weer was deze
dag redelijk. Zag er dreigend uit
maar we zijn om de buien heen
gereden.
We begonnen met een prachtige
afdaling naar St Felicien waar we
Paul Willers oppikten. Dat was
natuurlijk een heerlijke start welke
mede mogelijk werd gemaakt
door de voortreffelijke keuze van
het hotel BOVEN op de berg.

De eerste beklimmingen gingen vrij gemakkelijk en reed ik redelijk voorin mee. Goh dat ging best
lekker voor een anti klimmer als ik of hield de rest gewoon een beetje in? Bovenaan op de klimmen,
waaronder 1 van 15%, werd er netjes op elkaar gewacht en zo gingen we na een puur uurtjes een
bakkie doen en de plaatselijke bakker overvallen op het plein in Annonay. Dit beviel zo goed dat we
hier ook maar de 2e stop hebben gehouden.
Hierna hebben we onze weg weer vervolgd en konden we de beklimmingen weer aan. Na de
pauze kregen we een klimmetje die wel lekker liep. Bovenaan draaiden we naar rechts en ik hoorde
nog iemand zeggen.. Zo deze loopt nog een stukkie door…. Na een voor mijn gevoel een paar
kilometer constant 10% op de Garmin te zien zag ik daar iemand langs de kant van de weg staan..
Het bleek de man met de hamer te zijn..
Het werd gelukkig nog iets steiler 17% en bleef lang doorlopen. Met hulp van Sjors uiteindelijk naar
boven gekomen. (ja ik weiger toe te geven dat ik even afgestapt ben!)
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Bovenaan even uit staan hijgen en de
route zoeken. We moesten 500 meter over
een keienpad. Eerst verder omhoog en
daarna naar beneden.
1 lekke band verder konden we onze route vervolgen over de normale weg. Gelukkig naderen we
Lalouvesc weer en hadden we nog maar 1 klimmetje te gaan.
Dat klimmetje duurde en duurde maar en de pedalen wilden niet heel hard meer rond. Na een klim
van 7km kwamen we eindelijk boven. Vanaf hier is het alleen nog maar dalen naar het hotel zei Sjors
van Vliet. We sloegen linksaf en na een paar honderd meter wist ik waarom Sjors het zo goed met pa
kan vinden.. De Garmin gaf weer 8% omhoog aan en dit liep weer aardig door.
Vloekend en tierend ben ik uiteindelijk boven gekomen en heb mijzelf wel een aantal dingen
afgevraagd.
-

Hier ben ik toch niet voor gemaakt. Ik hoor af te dalen! En..
wie vind dit nou leuk zo lang omhoog rijden! En last but not least…
Wie verzint het om een hotel BOVEN op een berg te nemen!!

Gelukkig was dit echt het laatste klimwerk en kon het afdalen beginnen. Hier nog even alle frustraties
eruit gereden en zo als 1 van de eersten in het hotel aangekomen.
’s Avonds aan onze geweldige mechanicien Peter S gevraagd of hij mijn buitenblad achter kon
monteren. Dit ging helaas niet maar gelukkig was er wel een pion met een iets lichter verzet
beschikbaar waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt.
‘s Avonds gezellig nog het EK zitten kijken en de dag goed afgesloten met sterke verhalen.
Gelukkig heb ik zaterdag nog beetje revanche op mijzelf kunnen nemen en hebben we het
weekend met een goed gevoel afgesloten. Volgend jaar zeker weer!
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Valpartij (Marinus en Jolanda)

ASFALT Het kan zo mooi zijn, maar…..
Valpartij
Een beetje nerveus, maar vol goede moed
Niets wees op een dag vol tegenspoed
Een race door het Lopikse groen
Draaien en keren over de asfaltwegen
Doorgaan waar anderen afstegen
Hier is het de wielrenner om te doen
Maar plots een wegdraaiend stuur
Het doofde mijn vuur
Huid kapot, maar niets gebroken
Maar erger nog, mijn droom vervlogen
Die anders zo trouwe fiets
Hij interesseerde me even niets
Maar na een week vraag je je af
Heeft hij dit verdiend?
Waar is mijn stalen vriend?
Je vraagt niet meer waarom je om hem gaf.

…ook zo hard !
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C-enioren Groep wordt steeds groter èn leuker (Martien Spruit)
Ik ben nog wel geen 65 jaren oud, maar ben al wel in de gelegenheid om
op de donderdagen mee te fietsen met de ‘oudjes’. Oh, sorry, Jolanda is
zelfs nog jonger dan ik.
Maar wat schetst mijn verbazing: de groep is qua grote zo onderhand aan
het concurreren met de andere groepen bij onze club. Ik heb al meegemaakt dat we met
15 man/vrouw waren. En het begint nog een soort leuk te worden ook. Hoewel het aantal
bruggen dat onderweg van onze tochten open staat, is bijna niet te tellen. Zo komen we
niet aan een hoog ‘gemiddelde’. Soms verdenk ik de organisator van de ritten ervan dat hij
ze gewoon opzoekt en opneemt in de geplande tocht. Maar dat mag de pret niet drukken.
Wat wel bijzonder leuk is, dat we al regelmatig worden getrakteerd op gebak omdat er
weer iemand is die iets te vieren heeft. En wees nou eerlijk, appeltaart met slagroom op een
gewone donderdag-morgen wanneer al die andere leden hard aan het werken zijn, is toch
geen straf.
En soms is het nog leuker. Op donderdag 7 juli reden we de georganiseerde tocht van de Cenioren welke in elkaar was gezet door Hans Gerritsen en Piet Schep. Het was een mooie
tocht door de Biesbosch met soms een stuk waar je wel je vraagtekens bij zet. Zo reden we
een doodlopende weg in, maar de verklaring was: “wel wilden gewoon even aan het eind
kijken”. Maar al met al maakt dat niet uit, als we maar kilometers maken toch?
En de tocht zou niet mede door Piet Schep georganiseerd zijn als hij er niet nog meer leuks
van zou maken, al zijn het alleen al zijn ‘praatjes’. Na de koffie zei Piet al gauw, “straks gaan
we op mijn kosten een ijsje halen”.
En warempel, zo’n 10 kilometer voor Schoonhoven aan de andere kant van de Lek,
moesten we van Piet bij een zuivelboerderij het erf op voor, hoe kan het ook anders, een
Schep-ijsje.
En we konden kiezen uit zoveel smaken, dat ik het niet meer snapte. Ik weet wel veel van
koeien af, je hebt melk, biest, yogurt, karnemelk, roomboter e.d. Maar dat die koeien er ook
nog smaken als aardbeien, mocca, straciatella, vanille, en zelfs met rozijnen van kunnen
maken, ik vind het knap hoor. En zo zaten we als WTC-ers aan het eind van de tocht aan
het ijs. En niet te vergeten: we zijn twee keren met de pont overgezet, zelfs dat werd voor
ons betaald.
Hans en Piet, bedankt!
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07-07-2016 C-Enioren Tocht 2016 – De Biesbosch (Hans Gerritsen)
Volgens het activiteitenplan 2016 zou op 7-7-2016 de tourtocht
door de donderdag groep georganiseerd moeten worden. Frits
van Rossum en Piet Schep namen voor deze tocht de
organisatie op zich. De bestemming zou De Biesbosch worden. De reden
hiervan is dat het alweer enige tijd geleden was dat we daar geweest zijn. En
voor een reguliere donderdag tocht is het net iets te ver.
Donderdagmorgen stonden 13 fietsliefhebbers klaar om samen met Piet en Frits
mee te fietsen. Het was eindelijk redelijk zomerweer, in ieder geval droog, een
waterig zonnetje en een weinig wind. Na al die natte weken een verademing.
Via de lekdijk naar Schoonhoven en daarna over Ottoland langs de boezem (
in de winter deel uitmakend van de Molentocht) naar Giessenburg en daarna
Gorinchem. Over de Boven Merwede langs Werkendam de Biesbosch in.
Hier begon het mooiste deel van de tocht. .......Waar een paar jaar geleden
nog aardappelvelden en vlasteelt te bewonderen was, bleek nu een geheel
nieuw natuurgebied te zijn ontstaan (aangelegd). Het overgrote deel van dit
gebied bleek moeras te zijn geworden. Dit deel van de Biesbosch heeft de
functie gekregen van waterreservoir in geval van dreigend hoog water. Indien
er risicovol hoog water verwacht wordt, kan door deze extra opslagcapaciteit
tijdelijk water opgevangen worden zodat andere gebieden van eventuele
wateroverlast bespaard blijven.
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Er is een gebied beschikbaar gekomen voor onder meer recreatieve fietsers
met prachtige fietspaden met mooie boogbruggen over inmiddels open
watergebieden. Op de foto’s, genomen vanaf zo’n brug is een waterpartij
goed te zien. Hier zijn er velen van. Via de knooppuntenroute is het mogelijk
het gebied geheel te doorkruisen. Piet en Frits hadden op deze wijze een zeer
mooi traject uitgezet.

De koffie werd gedronken op een
bekend adres aan de Jachthaven.
Een flink stuk appelgebak hielp mee
de eerste 50 km op een prettige
wijze te verteren.
Speciaal op mijn verzoek werd
aanvullend een tochtje over het
doodlopend fietspad dat naast de
Jachthaven loopt, richting het
Hollands Diep, in het programma
opgenomen.
Alle eerdere keren dat we de Biesbosch bezochten wekte dat doodlopende
fietspad bij mij de nieuwsgierigheid op. Ik had al eens op de kaart gezien dat
vanaf het eindpunt de Moerdijkbrug te zien zou moeten zijn. Ik verwachte daar
een prachtig uitzicht op het Hollands Diep. Dat van de Moerdijkbrug klopte,
met de kanttekening dat tegen het einde van het fietspad de brug inderdaad
te zien is. Maar het verwachte mooie uitzichtpunt bleek niet te kloppen. Na
ongeveer 5 km verspert een hek de verdere doorgang naar dit punt.
Voor de terugrit was gekozen voor de kortste route, over het dijkje langs de
Nieuw Merwede, naar Werkendam.Voorbij Gorinchem werd nu de rechtse
route naar Schoonhoven gekozen ten opzichte van de
Provincialeweg via Schelluinen en Goudriaan. Echter
halverwege, aan de Giessen werd ijsboerderij Den Boer
aangedaan. De organisatoren hadden bedacht dat
naast de moeite tourtocht ook een ijsje er bij hoorde.
Prima bedacht.
Al met al was deze tocht van uiteindelijk 105 km zeer geslaagd.
Piet en Frits bedankt.
www.wtclopikerwaard.nl
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STYRKEPROVEN 2016 Trondheim Oslo op 18-19 juni (Floré Mulder)
Op 21 januari zijn Gabe, Tom, Ronald en Floré er nog eens een keer goed voor gaan zitten.
Gaan we nog naar Noorwegen of niet?? Vorig jaar al over gehad maar toen bedachten
Tom en Coraline te gaan trouwen. Dus op die avond elkaar nog eens goed in de ogen
gekeken en de site van de Styrkeproven geopend om informatie op te zoeken die we al
lang wisten.
Het is 540 km met ruim 3000 hoogtemeters en het parcours is 36 uur open. Er kan worden gestart vanaf
vrijdagavond 22.00 uur om het kwartier in groepen van 80-100 renners. De laatste groep start op
zaterdagochtend om 10.00 uur. Nou wat doen we vraagt Gabe, ik word ieder jaar ouder, het wordt tijd dat het
gaat beuren! We kijken elkaar nog eens in de ogen en zeggen soort van in koor… WE GAAN. Diezelfde avond
schrijven we ons in en betalen de € 185 inschrijfgeld.
De eerste startgroepen zijn al volgeboekt en we kiezen ervoor om zaterdagochtend om 07.45 uur te vertrekken.
Het parcours is dan nog ruim 26 uur open. Al pratend over onze verschillende kwaliteiten bepalen we onze
doelstelling: “We blijven bij elkaar en willen het binnen 24 uur afwerken”.
We rekenen 22 uur fietsen met gemiddeld 25 km per uur. Dan moet je op de fiets 27-28 rijden. Dat moet te
doen zijn, hoewel er moeten ook nog ruim 3000 hoogtemeters overwonnen worden en dat is het onbekende.
En de grote onbekende waar we niets aan kunnen doen, het weer. 540 km wind mee of tegen dat maakt
nogal wat uit. Ik ga ’s avonds naar huis en vertel het aan Anita, we gaan. Ze is enthousiast maar ik kom die
avond maar slecht in slaap. Iedere keer moet ik denken aan de andere 3 mannen die sterker zijn, kan ik ze wel
bij houden? Tom onze schoonzoon, het is toch speciaal om het met hem te gaan doen, jonge sterke vent met
hoge snelheid in zijn benen, En dan Ronald met die grote versnelling die blijft maar malen. En wat te denken
van die ouwe Gabe die nooit moe wordt. En dan ik als diesel en mentaal wel sterk denk ik dan maar.
Ik ga zaterdagochtend 23 januari maar gelijk met Hans mee!!

Op 29 februari komen we weer bij elkaar om
de zaken verder af te stemmen. Gabe, Tom
en Floré gaan op vrijdagochtend 17 juni met
het vliegtuig van Amsterdam naar Trondheim
en Ronald vertrekt donderdagochtend met
zijn broer Marcel en zoon Jelle met de auto
en neemt onze fietsen mee. 1800 km sturen.
Dan hebben we gelijk een auto en
verzorging op het parcours dat lijkt ons super.
We boeken de terugvlucht voor
zondagavond 19.30 uur vanaf Oslo. Dan
moeten we in ieder geval terug zijn!!

In Trondheim vinden we een hotel vlak bij de start waar we van vrijdag op zaterdag overnachten. Die avond
maken we ook ons trainingsschema. Iedereen zit zoveel mogelijk al zaterdag en zondag op de fiets zodat we
al snel boven de 170 km in een weekend zitten. Ook het klimmen wordt niet vergeten. Als ik alles bij elkaar tel
komen we makkelijk aan de 2500 km trainingskilometers. We maken ook een Trondheim Oslo app en houden
elkaar zo op de hoogte van de trainingsarbeid en de motivatie om geen training over te slaan.
En dan is het zover, Coraline van Tom brengt ons op het vliegveld op vrijdagochtend we zijn ruim op tijd maar
toch presteren we het om omgeroepen te worden waar we blijven. Op de app lezen we dat de autoreis
voorspoedig verloopt.

www.wtclopikerwaard.nl
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Rond de middag lopen we het hotel in Trondheim binnen en daar hangen 3 voor ons bekende mannen in
banken en stoelen. Een nacht overgeslagen zijn ze nu toch aardig brak.
Maar ’s middags kunnen ze op een echt bed toch wat bijslapen. We halen ook onze startbewijzen op in een
soort van sportcentrum en zien verschillende renners in de stad zenuwachtig heen en weer lopen. We
prepareren en controleren onze fietsen nog maar weer een keer en jawel hoor die van Tom schakelt niet
goed. Maar dan is er toch weer Gabe die het fikst.
We nuttigen die avond een stevige pastamaaltijd en gaan op tijd
naar bed. Slapen lukt nu veel beter dan de avond dat we ons
ingeschreven hadden. We hebben vertrouwen, voelen dat we
goed voorbereid zijn en voelen ons een team, we gaan het doen.
Om 06.00 uur hangt het ontbijt van 2 broodjes en wat sap aan de
deurkruk van de hotelkamer. Gelukkig hebben we uit Cabauw nog
genoeg ander spul meegenomen.
Om 07.30 uur fietsen we naar de start. Er staat een grote boog
opgesteld en een soort van starthok. Marcel en Jelle zijn er ook en
Marcel is al begonnen met foto’s maken en filmen. Jelle bestuurt de
ploegleiders wagen. Verdraaid ontmoeten we net voor de start 4
mannen van team Ottoland. Net overkant van de lek. Ze vragen
wat ons plan is. Bij elkaar blijven en zien dat we met 24 uur in Oslo
zijn. Wij ook, vertelden ze. Zullen we kijken of het past om met elkaar
te fietsen stellen ze voor. Prima gaan we doen.
We staan achter in het starthok en de eerste 4-5 km gaat door de
stad, het miezert dat is jammer. Van lieverlee formeren we ons in 2
tallen en beginnen we te draaien. Al gauw hebben we 20 man aan
de trekhaak hangen. Van Trondheim naar Oslo is een rechte weg
en die 540 km kun je met 10 pijlen uitzetten. We rijden op de
hoofdweg de 31 en krijgen veel aanmoedigingen van
automobilisten die soms lang achter ons moeten blijven voordat ze
ons kunnen passeren. Wat een vriendelijke mensen en een
geweldige natuur en omgeving.
We hebben onze dames ook aan de app groep toegevoegd en Marcel verzorgt de berichtgeving vanuit de
koers naar het thuisfront. Gabe heeft op zijn stang een lijstje met de kilometers waar de verzorgingsposten zijn.
Op 60 km de eerste post. Het ontbreekt aan niets, we hadden niets mee hoeven nemen voor onderweg. Maar
het is super dat we een auto met spullen hebben. Door de regen heb ik natte voeten en een natte broek dus
droge spullen aangetrokken. Geweldig, en de tassen staan klaar en het wordt geregeld. We stoppen zo kort
mogelijk, de gang erin houden. Vooraf hebben we afgesproken om op 200 en 400 km iets langer te stoppen
en dan ff de tijd te nemen om goed te eten.
Marcel meldt het volgende:
10:20:10: Eerste stop is geweest. Ruim 60 km in 2 uur. 30 km
gemiddeld. Het moraal is goed. Kleding aangepast aan
omstandigheden. Eten drinken en plassen en weer verder gegaan.
Volgende stop over 40 km. Het is nagenoeg droog.
11:02:04: Marcel de Ridder: WTC Lopik veroorzaakt een file op de
berg. Nog nooit een file geweest in Noorwegen. Ze rijden met een
mooie groepje waar ook Nederlanders inzitten, de mannen van
team Ottoland. De weg heeft twee banen en de auto s wachten
rustig af tot ze er langs kunnen maar dat kan even duren. Het is
droog weer en een graadje of 13.
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12:09:19: Marcel de Ridder: Tweede stop is geweest. Moraal erg (!) hoog. Zitten ze aan de drank tussendoor of
zo? Eten, drinken plassen en foto en weer verder. Nu komt zwaarste stuk. 90 km "bergje" op naar hoogste punt
van de rit. We gaan elke 15 km op ze wachten om te kijken hoe het gaat en of we wat kunnen doen. Het is
droog en prima temperatuur (in de auto) haha maar
buiten ook.
13:33:25: Marcel de Ridder: Ze zijn nu ongeveer halverwege
de berg. Het gaat ze goed af. Ze lachen allemaal nog en
hebben nog babbels genoeg. Op naar de volgende
doorgang. Ondertussen genieten we van de schitterende
uitzichten. Er is zelfs een waterig zonnetje. Jelle en ik gaan
zo de soepen aanzetten.
Op 170 km zijn we boven. Het gemiddeld stijgingspercentage is ongeveer 3 tot max 4 %. We kunnen het
allemaal goed aan. Het waait wel gruwelijk hard op de kam en wind tegen hier. En flink koud. We komen met
flink doordraaien net aan de 25 km. Maar daar zien we de ploegleiders wagen en de dampende soep.
Geweldig lekker, we delen de soep met de mannen uit Ottoland. De wind staat vanaf de start NoordNoordOost in de rug. Heerlijk.
De kam is ongeveer 20 km en daarna gaan we van 1000 meter terug naar 100 meter.
Het dalen gaat als een speer, 40-45 op het gemakkie. Als we in Lillehammer zijn op 350 km zitten we gemiddeld
boven de 30. We spreken af het iets rustiger aan te doen om onszelf niet over de kop te rijden. We moeten er
nog 200. We kijken af en toe naar de klok en zien dat we al flink voorlopen op ons schema. Vanaf nu is het ligt
op en af met holletjes van 100 hoogtemeters verschil.
De ploegleiderswagen geeft het volgende door aan onze dames;
18:06:02: Marcel de Ridder: Ze hebben tot nu toe prima weer. Klein buitje aan het begin. Het is een prachtig
land hoor! Ze hebben het goed. De eerste pijntjes beginnen te komen maar ze zijn al over de helft en kunnen
nog steeds lachen. De chauffeurs maken het ook goed. We wachten ze steeds op voor de foto en film en voor
eventuele gebreken (tot nu toe nul). Kortom: het gaat top
22:52:56: Marcel de Ridder: Hierbij even een up date. Het gaat naar omstandigheden goed. Er zijn geen lekke
banden of valpartijen geweest. De "beesten" draaien een gemiddelde van zo n 30 km pu op de fiets. Jelle en
ik worden dierentuin oppasser. Man man man. Wat een buffels, diep en diep respect voor deze berggeiten.
Er zijn wel wat pijntjes maar het gaat goed. Ze hebben het bord van de laatste 150 gezien. Het schemert nu
maar het wordt niet helemaal donker. Ze eten goed en drinken genoeg. Perfect georganiseerd de hele race.
Volgende up date na de volgende stop. Groeten vanuit de ploegleiderswagen.
De nacht in rijden is geweldig. We ontsteken de lampen die we niet nodig hebben om zelf de weg te zien.
Maar natuurlijk wel om gezien te worden. Er is niemand die begint te gapen of over slaap begint te praten. We
zitten vol adrenaline, we voelen ons goed en we gaan het halen. Er wordt nog volop gepraat in het peloton
een goed teken. Juist in de nacht die duurt tot ongeveer 3 uur rijden we op de slechtste wegen. Nog lang niet
zo als bv in België, maar we moeten alert blijven en het stuur goed vast houden. Verder zijn de wegen top hier.
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00:40:32: Marcel de Ridder: De boys hebben nog twee stops voor de boeg en dan de gladiolen. Het wordt nu
duidelijk zwaarder maar na een korte stop met een noodle mix van Jelle sprongen ze weer op de fiets en
waren vertrokken voor we het wisten. Alle vier maken ze het redelijk tot goed al gaan de km s wel tellen
natuurlijk Tot zo ver vanuit de radiowagen.
02:56:46: Marcel de Ridder: We staan bij de laatste stop te wachten op de komst van de buffels. Groep is nog
steeds compleet. Ze doen een korte stop en dan naar de laatste 40 km en het bier.
Gabe vertelt me dat hij zich slap begint te voelen en hij krijgt er niets meer in. Een klein likkie soep lukt nog net.
Om ongeveer 22.00 uur voelde ik me ook ineens slap worden en begon wat te zweten. De hongerklop. Eten
ging gelukkig goed met wat yelletjes, energierepen en tarwe- en krentenbrood was ik weer snel in balans.
Terugdenkend had ik bij de vorige stop alleen maar soep op en geen brood o.i.d. Ik besluit om naast Gabe te
blijven rijden en een extra oogje in het zeil te houden. Ook Tom is iets stiller en komt wat minder op kop. Ronald
wil weer snel vertrekken want hij wil binnen de 21 uur finishen…Hij doet nu ook veruit het meeste kopwerk. We
stappen dus weer snel op en hoe jammer, het begint te regenen.
Om 05.16 uur appt Marcel:
Jawel, met meer dan diepgaand respect kunnen we vanuit de radiowagen melden dat onze kanjers allemaal
veilig binnen zijn in een toptijd van net onder de 21 uur. Grote klasse met een hele heel diepe buiging voor
deze pedaalknallers.
Inderdaad in 20.59.44 uur hebben we 543 km gefietst met een gemiddelde fietssnelheid van 29.3 km. We
krijgen bij binnenkomst in een grote hal direct een medaille omgehangen en er lopen verschillende fotograven
en filmploegen. Het laatste uur regende het pijpenstelen en we zijn dan ook dwarsdoornat en ijskoud. Maar
wat zijn we trots en blij en we genieten met volle teugen van deze geweldige prestatie. We delen onze
vreugde met de mannen uit Ottoland. Het paste prima met hen. Mede daardoor hebben we het zo snel af
kunnen leggen.
Het beloofde bier hebben we wel bij ons maar smaakt nu echt niet en de dames van de renners uit Ottoland
de zogenaamde kissmissen zijn er ook niet.
We duiken snel onder de douche om op te warmen. Daar hebben we wel een half uur voor nodig gehad.
Daarna gaan Tom en Gabe ff onder de dekens op het kunstgrasveld. De andere mannen laden de auto weer
in. En omstreeks 9 uur rijden de 2 geweldige ploegleiders Marcel en Jelle en Ronald weer richting Cabauw. De
terugreis is 540 km korter.
Wij ontbijten en lunchen in Oslo en bezoeken nog een kerk. Een kennis van Gabe van de Roprarun rijdt ons nog
door Oslo en brengt ons bij de skischans. Van daaruit hebben we een fantastisch uitzicht over deze prachtige
stad en natuur. De terugreis met het vliegtuig verloopt volgens plan en onze dames stonden ons met een grote
gouden medaille op te wachten. Wat een geweldige ervaring en prestatie hebben we met elkaar beleefd.
Om nooit te vergeten.
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30-08-2016 WTC Individuele Tijdrit (Hennie Beenen)
De tijdrit die dit jaar al op 30 augustus verreden werd, kende prima omstandigheden, mooie
temperatuur van ca. 21 graden en niet onbelangrijk heel weinig wind. Overigens waren de
meningen over de wind verdeeld, sommigen hebben toch liever een pittig briesje op de
heenweg om op de terugweg op de dijk te kunnen knallen.
Een tweetal had gedacht-gehoopt een keer een tijd onder de 19 minuten te kunnen scoren,
één had al eens tijdens een (rustig) trainingsrondje zo hij sprak 19.10 gereden, maar kwam
daar nu niet in de buurt. Opkomst weliswaar acceptabel, gehoopt door middel van een late oproep via de
mail en het gastenboek het aantal op 25 te krijgen, maar dat was niet gelukt, nu bleef het bij 18 deelnemers.
De vaste medetijdwaarnemer Ben stond ten tijde van de tijdrit in de file bij Antwerpen, maar gelukkig bleek zijn
broer Piet daar ook zeer bekwaam in te zijn en konden zodoende gelijktijdige waarnemingen afgedrukt
worden, echter om de “honderdste” verschillen in twee situaties waar te nemen, moest van de “electronica”
gebruik gemaakt worden.
In het praatje voorafgaand aan de bekendmaking van de uitslag werd gemeld dat het drinken van
chocomelk als een goede hersteldrank zou werken, maar vervolgens werd ook gemeld dat de combinatie
van muesli met chocomelk een buitengewoon lekkere is en ook nog een prima voedingsbodem voorafgaand
aan het fietsen. Vervolgens kregen de eerste drie van zowel de jongere oudere alsook de oudere jongere een
zakje muesli en paar kleine pakjes chocomelk, op zich had een literpak gekund maar die passen niet in het
rugpand van het fietsshirt.
Bij de oudere jongere (tot en met 55 jaar) was Sjors de snelste en bij de jongere oudere (plus 55 jaar) was Gabe
de snelste, deze had zelfs gehoopt de snelste tijd ooit door hemzelf gereden te hebben, maar bij het nazien
van de diverse uitslagen uit voorgaande jaren bleek hij toch wel eens sneller gefietst te hebben, mogelijk toen
wel op een tijdritfiets en ook nog aerodynamische helm,desondanks bleek hij nu toch een puike tijd gereden te
hebben.
De wisselbeker werd Sjors overigens overhandigd door Colin, de zoon van Rogier, die onderweg en ook na
afloop de nodige plaatjes had geschoten die middels een link via het gastenboek nog te bekijken zijn. (zoeken
bij berichten datum 30 augustus of via de fotoalbums op rogierheefteen.blogspot.nl)
Hieronder de uitslag waar nog aan toegevoegd mag worden dat Hans van M een geweldige gangmaker
vond in de persoon van Ab Schinkel die na hem gestart was, er derhalve een voor zijn doen zeer snelle tijd kon
laten noteren, helaas was dit niet door de jury geconstateerd en werd hij niet gediskwalificeerd.
Overigens was de opkomst van het aantal vrijwilligers erg goed en stonden m.n. in Schoonhoven ook
voldoende mensen voor de veiligheid van de deelnemers, na afloop telde ik buitengezeten bij de tennisclub
meer dan 30 leden en dat is toch een mooie opkomst, ook de sfeer was weer als altijd buitengewoon
geanimeerd en met name voor dat laatste doen we het.
Vanzelfsprekend alle vrijwilligers namens de deelnemers wederom zeer bedankt.

Oudere Jongere
1
Sjors van Vliet
2
Jeroen Schinkel
3
Jody Schinkel
4
Tom Boere
5
Ronald de Ridder
6
Erik Eikelenboom
7
Jan Schalkwijk
8
Johan Kuipers
9
Jan Luc Coenen
10
Jos van Lint
11
Jan van Lieshout
www.wtclopikerwaard.nl
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Jongere Oudere
Gabe Bergstra
Ab Schinkel
Jan Schinkel
Martien Spruit
Hans van Middelkoop
Bert Zwanenburg
Ad Schouwenaars
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04-06-2016 Zwijndrecht – Zwijndrecht (Ron Bregman)
Een vlakke toerklassieker met 3 NTFU sterren waarvan de netto opbrengst ten gunste
van de sichting KIKA is.
De geschiedenis van de toertocht Zwijndrecht Zwijndrecht begint in
1978.
Een jaar na de oprichting van de toerafdeling van DRTC (Dordtse
Renners en ToerClub) “De Mol”, werd voor de eerste keer van het
Nederlandse Zwijndrecht naar het Belgische Zwijndrecht en terug
gereden. Jan Jongman, de bedenker van deze tocht, kwam met
het idee door een voorval van een Belgische
vrachtwagenchauffeur. Deze moest zijn lading lossen in Zwijndrecht
nabij Antwerpen in België, maar toen bleek dat hij bij het bedrijf van
Antwerpen in het “verkeerde” Nederlandse Zwijndrecht stond.
Van 1978 tot 1991 was de ontvangst in het Belgische Zwijndrecht
geregeld in het oude maar zeer ruime Gildenhuis. Daarna werd de
nieuwe sporthal de ontvangstlocatie. De Belgische wielerclub De Meteoor zorgde voor de
pauzeaccommodatie en de contacten met Schout en Schepenen (burgemeester en wethouder)
van Antwerpen voor politiebegeleiding in België.
De 220 kilometer-tocht vertrekt van het sportpark Bakestein in Zwijndrecht. De eerste etappe gaat
grotendeels door het Brabantse land, waar vlak voor de grens de eerste pauze plaats vindt. Na deze
stop wordt er koers gezet richting het Belgische Zwijndrecht. Vanuit Nederland werden de
deelnemers van de tocht jaren kundig begeleid door motorrijders van motorclub Contact. Nu zijn er
al geruime tijd twee vriendenclubs de hele dag in de weer om belangeloos het grote peloton veilig
over de Nederlandse wegen te geleiden.
In België wordt deze begeleiding
overgenomen door 10 tot 12 motoragenten. Zij
wachten de deelnemers net over de grens op
en escorteren het peloton met loeiende sirenes
en zwaailichten door België. Dwars door
Antwerpen, waar ook de Waaslandtunnel -die
normaal gesproken voor fietsers verboden istijdelijk wordt afgezet. Voor Nederlandse
begrippen is zoiets ondenkbaar, in het
wielerland België is dat gewoon mogelijk.
De deelnemers rijden in België over de grote
weg, waarbij de motards alle kruispunten
afzetten en het tegemoetkomende verkeer
zonder pardon de kant insturen.
Als de deelnemers door de dorpen in België en in Antwerpen rijden lopen de cafés en de winkels
leeg om het gebeuren aan te zien en staan de mensen vaak te applaudisseren. Je voelt je even een
echte wielrenner…
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Tijdens de lange pauze in Zwijndrecht vindt er een officiële ontvangst plaats met toespraken van
Burgemeester en Schout met veelal een bijdrage aan het KIKA fonds. Ook de Nederlandse
wethouder van sportzaken of de burgemeester van Zwijndrecht Nederland zijn daar vaak aanwezig.
Sommige deelnemers uit Zwijndrecht België haken hier af, maar het peloton wordt versterkt met de
deelnemers die er voor hebben gekozen om het eerste stuk vanuit het Nederlandse Zwijndrecht met
de bus te doen. Dezelfde bus die eerder de Belgische deelnemers naar het Nederlandse Zwijndrecht
bracht is met deze deelnemers vanaf het sportpark Bakestein vertrokken.
De 3e etappe gaat weer onder dezelfde politiebegeleiding naar de Belgisch-Nederlandse grens
waar met veel kabaal afscheid wordt genomen van de Begische wetsdienaren. Na een luttel aantal
kilometers wordt de 3e rustplaats bereikt. Na een pauze van een half uur wordt aangezet voor de 4e
etappe. Deze is vaak de zwaarste als gevolg van het oplopend aantal kilometers. Deze etappe gaat
door een ander deel van west Noord-Brabant dan de eerste etappe en is door zijn afwisselende
natuur de kers op te Zwijndrecht-Zwijndrecht-taart.
Het peloton wordt om te beginnen gevormd door de
Mol-volgauto en 8 voorrijders die het tempo bepalen.
Om het zogenaamde “harmonicaeffect” te
verkleinen wordt het grote peloton gesplitst in
meerdere kleine groepen, die op een afstand van
ongeveer 300 meter van elkaar fietsen. Deze
groepen hebben een zestal voorrijders die de
afstand tussen de voorgaande groep blijven
controleren. In de laatste groep toerfietsers bevinden
zich een tiental achterrijders, die pechvogels met
lekke banden en dergelijke terug brengen naar de
groep.
Samengevat: iedere editie van Zwijndrecht-Zwijndrecht kan worden gezien als een prachtige tocht
door steden, dorpen, polderlandschap, bossen en heide. Met daarbij een gemotiveerde en kundige
begeleiding.
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28-09-2016 WTC Bavaroisetocht (Martien Spruit)
Zondagochtend 28 augustus stonden we in Lopik met 16 man klaar
voor de tocht welke ons naar Amsterdam zou brengen, 120 kilometer
was het plan. Paul Zwambag en Bert Zwanenburg waren onze
voorrijders dus we hadden er alle vertrouwen in. Er waren diverse
afmeldingen, maar daarentegen waren er ook weer extra
aanmeldingen die dat weer goedmaakten. Voordat we vertrokken
hoorden we al een klap onweer en begon het al flink te regenen. We
dachten dat het wel mee zou vallen, maar Hans van Middelkoop vertelde dat we
waarschijnlijk met de bui mee fietsten. Nou, daar leek hij aardig gelijk in te krijgen. Want
tot en met het Amsterdam Rijnkanaal hebben we in de stromende regen gereden. Eerst
probeer je nog om het achterwiel van je voorganger te mijden wat het opspattende regenwater betreft. Maar
spatlap of niet, het mocht allemaal niet baten want vies en nat werden we toch. En laat Hans nou net die dag
geen spatlap op zijn fiets hebben. Al ‘vallen de mussen van het dak’, Hans heeft ‘m er altijd op zitten, maar
deze dag niet. Regenjasjes werden ook wel aangetrokken, maar daar heb je later weer last van. Want het
regende gewoon warm water en voor de temperatuur hoefde je ook geen jas aan te trekken.
In het begin van de tocht diende de eerste lekke band zich al aan. Die was van mijzelf notabene. Dat was al
de derde nieuwe buitenband dit seizoen die aan vervanging toe lijkt.
Nou hoor ik jullie al denken, ‘dan moet je nodig een ander merk aanschaffen’. Misschien is dat wel zo. Later in
de tocht moesten er nog 2 maal twee banden er aan geloven, ook lek dus. Maar met dit weer was het wel te
verwachten hoorde ik al roepen. De rit ging via Woerden over het ‘Sneeker- en Veluwemeer’ (straten in
Woerden), Breukelen, Loenen a/d Vecht, en langs het A’ dam Rijnkanaal naar de grote Stad. De al
aangekondigde vele verkeerslichten maanden ons wel tot extra oplettendheid.
En daar zaten we dan ineens midden in de metropool Amsterdam met een stel ‘boeren uit Lopik’ en schoven
we allemaal aan op het terras. Het was inmiddels wel droog geworden. Wij zaten strak tegen een druk
verkeersplein aan met de voetgangerspaal naast onze stoel welke constant ratelde. Hans zei dan ook, “jij
drukt daar zeker steeds op?’.
Op ons terras hadden we ook alleraardigste serveersters, maar die Hollandse taal die wij uit de Lopikerwaard
gebruiken konden zij niet veel mee. Ik hoorde Gabe nog zeggen, “ze moeten maar Nederlands praten hoor”.
Nou waren wij misschien een soort bezienswaardigheid daar, maar wij hadden onze ogen natuurlijk ook niet in
onze zak zitten. In de ‘grote stad’ is ook genoeg te zien als je begrijpt wat ik bedoel. Menigeen had dan ook
soms meer aandacht voor het publiek op het terras en de straat , dan voor de toch wel lekkere koffie met
bijbehorende appeltaart. We kregen ook heel netjes bestek met servet op tafel, waarbij we ons al afvroegen
of het bij appeltaart zou blijven.
En zo gingen we zoals altijd na het tweede
kop koffie weer op de pedalen om zo
richting huiswaarts te gaan. We kwamen
daarbij langs diverse bekende plekken in
Amsterdam die sommigen alleen kennen
van tv of horen zeggen. Dat waren dan
de bekende Jodenbuurt, de Hermitage,
Koninklijk Carré, het Amstel Hotel en het
Martin Luther Kingpark.
De tocht ging vervolgens via Ouderkerk
a/d Amstel, langs de Vinkeveense Plassen,
Kanis en Woerden, richting waar we
vandaan waren gekomen. We wilden
allemaal wel weer naar huis want alles,
inclusief de lekke banden hadden nogal
wat tijd gevergd. Al met al hadden Paul
en Bert ons weer naar een niet alledaags
terras gebracht en was denk ik, iedereen
weer tevreden. Bedankt!
www.wtclopikerwaard.nl
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03-09-2016 WTC Schwarzwaldertaart tocht (Ad Schouwenaars)
Zaterdag 3 september start om 12.00 uur bij de Wiekslag met 16 leden voor
een tocht richting Brabant. De weersvooruitzichten waren goed, droog en
weinig wind ZW3.
Via de brug bij Vianen naar het zuiden vertrokken langs het Merwedekanaal richting
Meerkerk, Arkel naar Gorinchem. 4 WTC-ers haken hier af en volgen een andere route terug
naar Lopik.
We gaan met 12 man verder via Sleeuwijk, Nieuwendijk, Hank naar de jachthaven van
Drimmelen waar een stop is gepland voor de koffie met kersengebak bij café De Kroeg aan
de haven.
Nadat iedereen weer verzadigd was, werd onze tocht vervolgt naar de Moerdijkbrug met
de wind die wat aangewakkerd was op de kop.
De temperatuur inmiddels opgelopen naar boven de 20 graden.
Via de Kop van het Land, de spoorbrug bij Sliedrecht richting Schoonhoven gereden en nog
bij Ottoland de nieuwe betonweg genomen.
Via de pont naar Lopik, aankomst om 17.30 uur en 130 km op de teller. Al met al een mooie
droge tocht en zonder lekke banden of mechanische pech.
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Mobiele Hulpdienst (Martien Spruit)
Donderdag 21 juli jl. reden we weer het gebruikelijke rondje met de C-enioren. Er
werd besloten richting de Van Brienenoord brug te rijden, want werd er gezegd:
‘daar rijden we niet zo vaak’. Maar laten we nou net de zondag er voor met de Atjes ook precies hetzelfde rondje gereden hebben, alleen ging dat een beetje
harder! Maar dat mocht de pret niet drukken, erg warm was het zeker wel en
regen hadden ze al helemaal niet opgegeven. Hoewel, velen zouden dat op dat moment zelfs als
een zegen hebben ervaren, want het kwik kwam zeker weer boven de 30 graden Celcius net als de
dag er voor.
Maar we waren de Van Brienenoord al ruimschoots over en reden in de buurt van Barendrecht
alweer richting ‘de koffie’. Dat zou worden bij De Vinkenwaard/ pannenkoekhuisje Alblasserdam.
We waren met 11 man en namen in de verte al een wielrenner waar die in de problemen zat. Hij liep
namelijk met de fiets aan de hand, en toen wij bij hem waren vroegen wij, zo behulpzaam als wij zijn,
even naar zijn probleem. Nou, dat was een lekke band achter. En voordat wij stil stonden vroeg hij al
meewarig: “Heeft iemand een binnenbandje voor me?”. De reden daarvoor was , zo zei hij, dat hij
zijn tasje thuis in de auto had laten liggen. Daaraan twijfelden we al wel een beetje, want je hebt
altijd wel weer mensen die zonder ‘spullen’ van huis gaan. Maar goed, hij kreeg nog niet direct
antwoord van ons, maar Piet Schep is de kwaadste niet en zei al gauw: “Ik heb er wel eentje voor je”
en zocht gelijk een bandje op.
De beste man had al wel direct een 5 Euro biljet tevoorschijn gehaald als vergoeding voor het
bandje, want veel meer kosten die dingen toch niet. Maar de ‘eenzame fietser’ zei zichtbaar
opgelucht: “wat ben ik blij, dit is me eigenlijk wel vijfentwintig euro waard. Waarop Piet heel serieus
kijkend zei: “Doe de helft”. Maar het bleef toch bij die vijf euro.
Ondergetekende was al begonnen met de eigen bandenlichters om de buitenband er af te halen.
Want ondertussen kreeg ik al wel het idee dat hij er niet zoveel ‘kaas van had gegeten’, als jullie
begrijpen wat ik bedoel. Maar al gauw merkten wij die heel ‘sportieve’ hoge velgen op en zeiden
tegen elkaar: “Piet, we denken dat jouw ventiel te kort is, dat gaat nooit passen”. En inderdaad, al
gauw bleek dat de waarheid dus kreeg Piet zijn bandje terug en zei gekscherend: “die vijf euro heb
ik vast”.
Maar niet getreurd, ik wist dat ik bandjes bij me had met een heel lang ventiel. Want wees nou
eerlijk, te kort kunnen ze wel zijn maar nooit te lang. Dus mijn binnenbandje erin en als toegift kreeg
hij ook nog heel snel gratis lucht van ons. Het achterwiel hebben we hem er zelf nog in laten zetten.
Dat kon ie geloof ik nog wel. En zo gingen we ieder
zijns weg.
Ja zo zie je maar weer, de dag kon niet meer stuk
want we hadden als WTC-ers toch weer een goede
daad vericht die dag.
En dat briefje van Vijf, die heb ik bij de koffie toch nog
van Piet gekregen.
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WTC LOPIKerwaard Wielerkleding (Bestuur)
Onze gangbare voorraad kleding is op. Inmiddels hebben we een aantal nieuwe
leden, die nog aangekleed moeten worden, maar ook al verschillende verzoeken
ontvangen om bij te bestellen.
Hierbij vind je de actuele bestellijst, die je kunt gebruiken voor nieuwe/extra bestelling van onze WTC
Wieler Outfit. Het formulier kan je voor 10 oktober 2016 inleveren/mailen bij Gabe Bergstra
liaengabe@tele2.nl of Wim van Wijk wimvanwijk@kpnplanet.nl
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke 1e zondag van de maand vertrek om 08:00 uur).
Trainingsavonden (di/do) vertrek om 18:30 uur.
C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
Zonderdag 2 oktober
Zaterdag 15 oktober
6 of 13 november
26 december
20 januari 2017

Activiteit
WTC Bruggentocht
WTC Vruchtentaarttocht
WTC Funtocht
WTC Uitbuiktocht
Algemene Ledenvergadering

Verzamelactie
De Schouw
De Schouw
Lopikerkapel
De Schouw
Volgt

Tijdstip
08:00 uur
12:00 uur
09:30 uur
09:30 uur
Volgt

Vooraankondiging
In januari 2017 zal de jaarvergadering gehouden worden op vrijdag 20 januari,
Dit keer niet in Lopikerkapel, maar in een andere kern,en daar was een week eerder niet
mogelijk.
De lokatie zal nader bekend gemaakt worden te doen gebruikelijk in het JAARPROGRAMMA 2017
alsook in een nader bericht in de volgende CYCLOPIK.
Mogelijk dat jullie met de boeking van een wintervakantie hier rekening mee kan houden.

Volgende Cyclopik:
In de volgende Cyclopik o.a. meer over: de ledenvergadering, prachtig verslag van Stelvio
Challenge van Ron Bregman, nog meer over de LÁrdechoise, Lauenau, een verslag van de
Chocoladetaarttocht, verslag van de Toertocht door de Kempen en nog veel meer……….
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