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Van het bestuur (Leo van Vliet)
Als nieuw bestuurlid dit jaar was het mijn buurt om een stukje te
schrijven. Waar zal je het dan anders over gaan hebben dan
fietsen natuurlijk, iedereen heeft het dit jaar op zijn eigen manier
ingevuld en of je verwachtingen zijn uitgekomen is voor ieder
verschillend. Wat zeker belangrijk is dat veiligheid nooit onderschat
niet in groepsverband zowel als je solo een rondje gaat rijden. De
belangrijke factor daarin; hoe hoger die is hoe groter de kans dat
het mis kan gaan.
Het blijft dan ook belangrijk om onderweg te blijven coachen wat voor obstakels er op
ons pad opdoemen. Je seizoen kan door een valpartij onschuldig of niet voor veel
ongemak zorgen. Wat de diversen taarttochten betreft zijn deze goed bezocht met een
record van 48 leden tijdens de openingsrit; ook de Schinkel tocht met 40 leden was een
uitschieter. Het gemiddelde komt afgerond uit op 22 leden per tocht, dit hoge aantal kan
er mee te maken hebben dat het weer dit jaar zeker niet in het nadeel was tijdens de
tochten. Ook het aantal leden neemt nog steeds toe. Dit jaar hebben zich ook weer
nieuwe leden aangemeld en al meerdere malen tijdens de trainingsavonden meegedraaid.

Wat de buitenlandse trips betreft die waren dit jaar ook weer goed bezet en
werden er mooie sportieve prestatie geleverd door een ieder, ook was het amusement
gehalte van een hoog niveau, zeker het uitstapje naar Lauenau gaat de boeken in als er
één op om terug te kijken. Ook de temperatuur was daar zeker driemaal zo hoog als bij
het uitje in Frankrijk daar werd op de zaterdag een diepte punt van 4 graden gemeten
dit bij regen en dat op 1400 meter hoogte met een gemiddelde van 9 graden over de
hele dag. Van de16.000 gestarte deelnemers die dag waren er zo’n 200 met
onderkoelingsverschijnselen opgevangen door de hulpdiensten. Gelukkig waren de
meeste WTC’ers erop voorbereid en zich die dag van voldoende kleding voorzien en
hebben allen de afstand waar ze op ingeschreven hadden uitgereden. Zo zie je maar dat
het weer ook een belangrijke factor speelt bij het fietsen en dat je kleding bij je moet
hebben voor alle omstandigheden tijdens een meerdaagse trip.

De zomer in Nederland kwam laat op gang en pas na half augustus werden er record
temperatuur gemeten en dat standvastige weer hield tot begin november aan. Er breekt
nu een tijd aan om bijvoorbeeld met de mountainbike het bos in te gaan en die groep
binnen de WTC leden groeit ook. Misschien een idee om eens een tocht op de kalender
te zetten die in het najaar of winter wordt verreden. Ook zijn er leden die zich aan het
voorbereiden zijn op een winter met een vorst periode zodat eindelijk weer eens op de
sloten en kanalen geschaatst kan worden. Hier ben ik zelf ook een liefhebber van.
Voor je het weet staan de feestdagen weer voor de deur en is het jaar weer voorbij.

Bij deze wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en gezond en veilig fietsplezier in 2017 toe.
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Van Fausto naar Coppi (Bron: Het Kontakt)
SCHOONHOVEN • Eerbetoon aan een wielerlegende en
reclame voor de Italiaanse koffiecultuur. Alles valt samen
op de eerste toertocht 'van Fausto naar Coppi', die op
zondag 16 oktober om 8.30 uur bij café Fausto aan de
Voorhaven in Schoonhoven begint.
Na aankomst in Rotterdam en het eerste 'bakkie koffie' bij
café Coppi aan de Bergweg rijdt het peloton rond 10.00
uur terug naar Schoonhoven. Om 11.30 uur wachten de
barista's van Fausto hen op met geurige espresso's en
appeltaart.
Er wordt geen strak schema aangehouden, benadrukken de eigenaars Jan-Luc Coenen (Fausto) en Yoran
Viveen (Coppi). "Het gaat om een ochtendje wielerplezier met twee gezellige keerpunten. Zoals in Italië op
zondagen de heren in hun nette pak de fiets grijpen voor een rondje, onderweg in hun stamcafé een espresso
nemen en een praatje maken met de mannen uit het dorp. Het gaat bij deze tocht niet om snelheid of tijd. Je
hoeft je ook niet aan te melden en je bent geen inschrijfgeld verschuldigd."
Voor Coenen en Viveen is het avontuur met hun bike-cafés precies een half jaar oud. Zonder het van elkaar te
weten besloten ze de voor- en achternaam van de legendarische Italiaanse wielervedette Fausto Coppi
(1919-1960) aan hun zaak te koppelen. Klanten die regelmatig de Randstad doorkruisen, attendeerden hen op
dat toeval.
"Ik ben daarna in contact gekomen met Yoran Viveen. We bleken beiden begin mei open te zijn gegaan. Zo
ontstond het idee voor een wielertocht tussen beide cafés", aldus Coenen. "Het is een free-ride, die bij
voldoende deelname mogelijk naar meer smaakt. Uiteraard rijden wij beiden mee."

Wilier Test Dag – Bike Totaal Nieuwenhuizen (Redactie)
Op zaterdag 8 oktober jl. organiseerde Tjabel Nieuwenhuizen de Wilier Testdag. Dit terugkerende evenement
biedt de mogelijkheid om enkele Wilier fietsen uitvoerig testen. Daarnaast heeft Tjabel ook veel leuke
aanbiedingen op deze dag en is het vooral ook een dag om mede fietsliefhebbers te ontmoeten en te
spreken. De redactie was helaas net te laat om een groepsfoto te maken van de WTC’ers die deelnamen aan
de toertocht die Tjabel vanuit Oudewater organiseerde. Hieronder een impressie:

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 20 Nummer 4

3

1996-2016

Journal de Cyclopik

De Stelvio Challenge (Ron Bregman)
Vorig jaar december kwam er vanuit de
afdeling de oproep om mee te doen met
een sportief evenement voor het goede
doel. Na de goede verhalen van de beklimming van de
Mount Ventoux van 3 jaar geleden besloot ik mij in te
schrijven voor de Stelvio Challenge.
www.stelviochallenge.nl
Het goede doel van de Stelvio Challenge is de PIM Foundation:
De zorg voor je kinderen is belangrijk. Iedere ouder wil het beste voor zijn kinderen,
helaas is het voor deze kinderen erg moeilijk om een goed toekomst perspectief te
bepalen. De ouders zijn behalve met de zorg van nu, ook bezig met de toekomst. Een
onzekere toekomst voor hun kind. Deze kinderen hebben veel zorg nodig. Van de
ouders wordt verwacht dat zij de zorg voor een deel financieren. Een onmogelijke
opdracht. De bezuinigingen in de zorg zullen hard aankomen bij deze groep. Meer
dan ooit is steun nodig.
Dat kan steun zijn in de vorm van een aangepast vervoersmiddel, een tillift of duo-fiets.
Maar ook een geweldig dagje uit, een wens die in vervulling gaat, een vakantie om
even weer kind te mogen zijn en waarbij de ouders hun rust mogen pakken.
Een glimlach op het gezicht van een kind dat ernstig ziek of meervoudig gehandicapt
is doet wonderen. Zo puur dat alle problemen even verdwijnen. Dat zijn de momenten
waar wij het voor doen !! http://www.stichting-pim.nl/content/visie
Met een team van 18 collega’s (fietser en
(hard)lopers)) zijn we in de week van 22 juni naar
Bormio in Italië vertrokken. De sponsor tocht was op
vrijdag 24 juni.
De aankomst van de van de collega’s was op
verschillende dagen. Ik ben samen met een
collega op woensdag ochtend aangekomen. In
de ochtend hadden we de Stelvio met de auto
gereden. We waren morgens vroeg boven op de
top. Een bus met fanatieke skiërs arriveerde net
voor ons. Skiën in juni. Klink ook goed, maar we
kwamen om te fietsen.
De woensdag hebben we in de ochtend en
middag een korte rit gemaakt.
Voor de donderdag stond er een rit gepland naar Cancano vanuit Bormio. Totale rit 38 km.
Klim 8,2 km / 6,9% gem. De perfecte test voor fiets en renner. Korte redelijk eenvoudige klim
waar we je kunnen voorbereiden op de volgende dag.
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Donderdag avond was er in het gemeente
huis van Bormio een buffet voor de
deelnemers en een presentatie van de
SoccorsoClown (de Italiaanse tak van de
clini clowns).

Tijdens de presentatie werd het doel van de
challenge nogeens uitgelegd en de regels
voor de beklimming. De challenge is
éénmaal de Stelvio beklimmen. Meerdere
keren van verschillende kanten is
toegestaan. Een enkeling maakt hier gebruik
van.

Vrijdag morgen. De start is om 8 uur in het
centrum van Bormio. De burgemeester is
uitgenodigd om het startschot te geven.

De temperatuur was prima om morgens
vroeg te starten. De lopers starten eerst en
werden met een busje vanuit het centrum
naar de eerste bocht van de klim gebracht.
Daarna zijn we als fietsers gestart.
De totale afstand vanuit het centrum was 23
kilometer, welke ik een tijd van 2 uur en 5
minuten heb afgelegd.
Een bijzondere ervaring van een goed georganiseerd evenement.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 20 Nummer 4

5

1996-2016

Journal de Cyclopik

10-09-2016 RTF Lauenau – De Zaterdag (Leo van Vliet)
Het wel bekende weekend naar Duistland van begin september stond weer
op de WTC agenda. Deze keer was er gekozen om naar Lauenau te gaan
net boven het Weserbergerland daar organiseerde de plaatselijke RFT een
mooie tocht. Arno en Floré hadden het voorwerk goed verzorgt zelfs de
weersverwachting zag er super uit.
17 leden verdeeld over 4 auto’s en ook de
kar werd weer eens van stal gehaald.
Zaterdag morgen was het tijdstip van
vertrek iets aangepast zo mailde Arno ons
ruim van de voren. Echter was er een die
Floré vrijdag avond laat nog een app
stuurde van morgen vertrek om 8.00 uur??
Nee antwoorde hij 7.45 uur is het, dit
bericht werd helaas niet meer gelezen.
En jawel op zaterdag morgen 7.45 werd er
nog een lid gemist, de telefoon werd
geraadpleegd en jawel deze zat nog
lekker aan een bakkie luit te wachten tot
de kerkklok 8.00 uur zou slaan voordat hij
naar de wiekslag zou gaan.
Hier werd weer op alle manieren op gereageerd door de andere WTCers. De koers werd
naar IJsselstein gezet om daar de laatste leden op te halen toen was het hoog tijd om koers
richting het oosten te zetten met een koffie stop bij een Autohof afslag 7 in Duitsland. Na die
stop was het nog een kleine twee uur rijden dat werd iets meer door de drukte en
wegwerkzaamheden waren we om 13.00 uur bij het Hotel Montana aangekomen.
Gepland was om dan de middag tocht te starten maar na kort overleg en snel inchecken
fietsten we net voor 14.00 uur weg om via een route in Hameln uit te komen ja die plaats die
door een rattenvanger bekend is geworden. We hebben
ook de weg niet gevraagd hoe we in Hameln moeten
komen dat ging bijna vanzelf. Op een lekke band na dan
zal ook het hele weekend bij een blijven. Nadat er een leuk
terras was gevonden in de hoofdstraat werd er meer cola
dan koffie gedronken dat zal wel met de temperatuur te
maken hebben gehad die was lekker opgelopen naar zo’n
28 graden.
Bij terug komst in Lauenau reden we even na de startplek
waar we morgen ochtend zullen vertrekken. Het was bij het
zwembad daar was nog niets te zien wat er zou lijken dat er
morgen een tocht gestart zou worden. Weer bij het centrum
aangekomen viel ons oog op een pleintje waar wat
gaande was een kleine jaarmarkt of zoiets er werd
geïnformeerd of er een goed restaurant in de buurt was
waar we vanavond kunnen eten.
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Er was een mobiele bier tape waar het
goudgele vocht rijkelijk werd geschonken tijd
om de fiets aan de kant te zetten en er een
paar achterover te slaan.
Dit ging niet onopgemerkt door de lokale
bevolking die graag wilde weten van wie en
wat de organisatie die ook een goed
woordje over de grens kunnen praten
werden gehoord. En Floré bleek zich te
hebben overgehaald om voor twee bier zich
aan de schandpaal te laten boeien. Was dit
te vertrouwen het bleek van niet want er was
niet gezegd wie de twee bier zou krijgen in
ieder geval niet Floré. Het bier werd aan twee
andere WTCers veergeven. Helemaal droog
zou het voor Floré niet blijven er werd hem
wel bier aangeboden maar kreeg daar niet
de kans voor het op te drinken. Het werd
eerder een bierdouche hem aangereikt door
een paar WTCers die het plaatselijke bier
blijkbaar niet lekker vonden. Er werd hier niet
minder om gelachen door de overige leden
dit gebeuren is ook vastgelegd voor het
archief van de WTC.
Onze Ooster buren waren ook nieuwsgierig of we ook een Hollands lied wilde zingen en
jawel het kleine café aan de haven klonk over het plein uit de kelen van de meeste WTCers
en zo werd er weer geschiedenis geschreven. En dat ook een WTCer goed bij stem moet zijn
als daar om gevraagd wordt. En of dat het daar mee gedaan was wel nee ook zetten we
nog mijn tante uit Marokko in om ze te overtuigen dat het geen toeval was.
Ondertussen was er ook al een restaurant geregeld om te kunnen eten 19.30 uur was de
reservering gepland. Na nog een laatste biertje te hebben gedronken was het op naar het
Hotel waar het inmiddels 18.45 was geworden werd het nog een race tegen de klok om op
tijd in het restaurant te komen.
Na een heerlijke tomatensoep en uiteraard schnitzel te hebben gegeten was er nog wel
ruimte voor ijs die we bij de Burger King die naast het Hotel was gelegen te hebben
genuttigd was het tijd om het voor gezien te
houden en de benen rust te gaan geven om
de volgende dag fris aan de start te staan.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 20 Nummer 4

7

1996-2016

Journal de Cyclopik

Scan & Go – Ledenpas Informatie ! (via Hennie Beenen)
Bij het eerste Fietssport Magazine van het jaar was het vaste prik: je nieuwe NTFUledenpas was er weer! Dit jaar gaat het iets anders; door de komst van Scan&Go en de
digitale ledenpas via Fietssport.nl is het overbodig geworden om jaarlijks een nieuwe pas te
versturen. Daarom blijft de ledenpas die op dit moment in je portemonnee of fietstasje zit geldig
zolang je lid bent.
Scan&Go
“Het aantal toertochten dat Scan&Go gebruikt blijft maar groeien en mede
daarom hebben we er nu voor gekozen om een ‘pas for life’ uit te geven,”
vertelt Linda Beliën van de NTFU. “Via de scanner kunnen de organisatoren
van toertochten namelijk zien of iemand lid is en dus korting krijgt op de tocht.
Dit maakt de ledenpas met een jaartal erop overbodig.”
Handig: je ledenpas op je mobiel
“Daarnaast hebben we een aantal maanden geleden Fietssport.nl
gelanceerd, een platform waar je onze toertochten en fietsroutes vindt,”
vertelt Linda. “NTFU-leden kunnen hier gratis een PLUS-account aanmaken,
zodat je je ledenpas ook digitaal hebt.”
Wil jij je ledenpas digitaal? Maak dan een basic account aan op Fietssport.nl
en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je lidnummer van de NTFU in. De
barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig!

Rijgedrag automobilisten over de grens milder (Martien Spruit)
Als je in de landen om ons heen aan het fietsen bent, dan voel je je meer serieus genomen dan in je eigen
land.
Dit jaar ben ik in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg geweest. Maar het gedrag van de automobilisten daar is
toch beduidend anders dan hier. Ieder van onze club heeft denk ik wel eens een agressieve automobilist
meegemaakt. Ikzelf heb het in eigen land meegemaakt, dat ik bij een zebrapad lopend niet de kans kreeg de
overkant van de weg te bereiken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel nette rijders waarvan we vaak voorrang
krijgen bij het oversteken van een rotonde bijvoorbeeld. Wij steken dan ook dankbaar het bekende ‘handje’
op.
In Duitsland is men bijvoorbeeld ook veel allerter op voetgangers en fietsers. En in Frankrijk zijn wij onlangs met
de club geweest voor de L’Ardechoise en hebben daar zelf ervaren dat ze voorzichtig met ons omgaan als
fietsers. Ik heb er borden langs de weg zien staan met erop, hoeveel meter afstand de auto’s moeten houden
van de fietsers. 1,5 meter heb ik zien staan.
En onlangs ben ik in Luxemburg geweest waar de auto’s met een boog om je heen rijden. Als de weg breed
genoeg is rijden ze soms links van de witte middellijn om je heen. Nou rijden er daar ook heel veel
Nederlanders(waar zitten die nou niet?), en als je daar op de fiets wordt ingehaald heb je al, voordat je het
nummerbord hebt gezien, in de gaten of het een landgenoot is of een
Luxemburger. Rijden ze de ‘vouw uit je broek’ ,dan was het misschien wel je
eigen buurman of dorpsgenoot.
Wat van dit alles de reden is? Ik kan er alleen maar naar gokken. Misschien
komt het wel omdat wij geen noemenswaardige bergen hebben. Het kan in
ieder geval niet liggen aan het aantal fietsen hier, want die zijn er hier genoeg.
Maar misschien is dat het wel, hebben we er hier in Nederland te veel?
Maar met een beetje liefde van beide kanten komen we hier ook een eind.
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Aandeel vrouwen was hoog (Martien Spruit)
Donderdag 10 november was het koud, vochtig en nat met een temperatuur van zo’n 4 graden. Er had zich al
een aantal c-enioren afgemeld al dan niet vanwege het mindere weer. Ik besloot toch maar te gaan, al was
het maar voor de gezelligheid.
Vanuit Lopik reden we die ochtend over de Jan Blankenbrug
richting Schoonrewoerd. Over de Diefdijk ging het langs Asperen om
via Beesd aan te komen bij Pannenkoekenboerderij De
Stapelbakkerij op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt om daar
de koffiestop te houden.
We waren er ook wel aan toe na de frisse tocht met toch wel een
aardig tempo. Maar dat was niet zo vreemd, we hadden een sterk
duo in ons midden. We waren met z’n vijven: de drie mannen waren
de twee Hansen en ondergetekende, en de twee anderen waren
de twee sterke vrouwen Jolanda en Karin. Ons gezelschap bestond
dus voor 40 % uit vrouwen. En dat was soms ook wel te merken.
Zij hebben het nodige kopwerk gedaan en het tempo lag beduidend hoger dan normaal gebruikelijk op de
donderdag, en dat ondanks het zeer gure weer. Na de koffiestop ging het langs Zijderveld weer richting de
Viaanse Brug om toch weer met de nodige kilometers thuis te komen. Ik kon er weer 100 bijschrijven. En lady’s,
bedankt voor de inzet en we zien jullie er weer graag bij.

Concept Store (Martien Spruit)
Bij een korte vakantie in Luxemburg zag ik een wel heel speciaal fietsje, vast en
zeker voor de beginnende Tour de Frans rijder.
Ik was in de maand juli in Luxemburg waar ik en mijn echtgenote in de regio ‘Klein
Zwitserland’ een aantal trials hebben gelopen. Het is daar namelijk schitterend
mooi. En ik heb er natuurlijk ook een paar pittige klimmetjes en afdalingen gedaan. En bij een
bezoek van de toeristische plaats Echternach kwam ik een heel mooi klein fietsje tegen van ook nog
eens een bekend merk.
Er was daar namelijk een Concept Store van Specialized gevestigd.
En als je de foto’s goed bekijkt zie je dat ze de fietsen daar niet weggeven. Wat het kinderfietsje met
zijwieltjes moest kosten weet ik niet. Had ik wel kunnen vragen natuurlijk, want kleinkinderen heb ik
ook. Maar ik denk dat opa dan wel flink in de buidel zou moeten tasten.
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11-09-2016 RTF Lauenau – De Zondag (Michel Nederpel)
Op de tweede dag van het weekend staat de RTF Lauenau toertocht op het programma.
Er is keuze uit drie afstanden: 120 km; 150 km of 225 km. De lange afstand blijkt echter qua
tijdsplanning nauwelijks haalbaar. Onder meer doordat we in het hotel pas om 7 uur
kunnen ontbijten. De lange afstand rijden zou dan betekenen dat we de thuisreis pas na 18
uur zouden kunnen aanvangen. Niet haalbaar dus. De meesten kiezen daarom voor de
150 km. Teus, Peter en Robert rijden de 120 km.
In tegenstelling tot het eerste buitenlandtripje naar de Ardèche is het dit weekend prachtig weer. ’s Ochtends
nog licht bewolkt, maar het wordt steeds warmer en zonniger. Veel drinken is dus het devies. Ook de streek is
geweldig mooi. Veel groen, een glooiend landschap en over het algemeen rustige wegen. Ideale
omstandigheden dus voor onze tocht!
Afgesproken wordt om de eerste 30 km bij elkaar te blijven en dat ieder daarna een groepje van eigen niveau
zoekt. In de praktijk blijkt dat toch lastig omdat er ook redelijk veel klimwerk gedaan moet worden. Over het
algemeen zijn de beklimmingen niet al te steil, maar er zitten toch een paar venijnige klimmetjes in.
Hans van Middelkoop heeft z’n eigen tactiek. Na elke
controlepost gunt ie zich zo min mogelijk tijd en rijdt als
eerste weg zodat ie al een voorsprong heeft op de
rest. Een paar km na de pauze pikken we hem dan
weer op en verandert de doelstelling van Hans in het
aanpikken in het wiel van z’n voorganger.
Al snel ontstaan er drie groepen. We vallen daarin
trouwens wel op want de Duitsers zelf rijden vrijwel
allemaal in hun uppie. Alleen tijdens de soms lange
beklimmingen wil de groep wel uit elkaar vallen. In de
afdeling komt iedereen dan weer bij elkaar. Alleen
Martien Spruit mist tijdens zo’n moment een afslag en
verliest de aansluiting met de eerste groep. Gelukkig
vindt hij de route weer terug en komt zowaar de
tweede groep tegen. Met Floré, Arno, Bert en Gerard
fietst Martien naar de finish.
In de eerste groep heeft Ab Schenkel een bijzondere strategie om z’n gebrek aan klimmersbenen te
compenseren. Zolang we niet hoeven te klimmen, zet-ie ‘m in standje triatlon en rijdt ie als een strijkijzer in een
stevig tempo naar de volgende beklimming waar de echte klimmers het overnemen.
Als we bij een veerpont aankomen is er even tijd voor rustpauze en kunnen we wat eten en vooral drinken met
het warme weer vandaag.Na de overtocht krijgen we een lang, relatief vlak stuk tot aan de laatste
beklimming. Gabe zet zich aan kop en sleurt kilometers lang aan kop van de groep waar ook enkele Duitse
renners proberen aan te sluiten.Net als in een echte klassieker ontploft het in de laatste beklimming. Het is een
verraderlijke beklimming. Halverwege lijkt het erop dat de top bereikt is maar een 100 meter vals plat verder
gaat het weer steil omhoog. Er wordt heel wat gevloekt en gekreund om als eerste boven te komen.
Jos van Lint klimt het beste en gaat in de afdeling vol door naar Lauenau, een km of 20 verderop met
voornamelijk vals plat naar beneden. Daarachter proberen Gabe Bergstra (die misschien teveel heeft
gegeven in de aanloop naar de klim), Erik Eikelenboom en Jan van Lieshout erbij te komen, maar dat lukt net
niet. Kort daarachter proberen Jan Spelt, Leo van Vliet, Ab en ikzelf nog bij de voorsten te komen, maar wij
rijden uiteindelijk korte tijd later met z’n vieren Lauenau binnen.
Moe maar voldaan wachten we tot de rest ook binnenkomt. Met z’n allen genieten we op het terras van een
typische Duitse bratwurst en een lekker koud biertje (meteen een halve liter…).
Iedereen is erg enthousiast over het weekend en de streek. Vandaar dat er al meteen wordt gezinspeeld op
een herhaling volgend jaar zodat er nog meer mensen kunnen genieten van deze prachtige streek en
toertocht, die op redelijk kortbij is vanaf Lopik. Als we dan ook op zulk mooi weer kunnen rekenen, dan ben ik er
zeker weer bij.
www.wtclopikerwaard.nl
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15-09-2016 Toertocht door de Kempen (Ad Schouwenaars)
Woensdag 15 september 07:30 uur vertrokken bij de Wiekslag met de fietskar en 5 leden en
in IJsselstein nog 3 leden opgehaald voor de jaarlijkse fietstocht door de Kempen
georganiseerd door WTC Welschap Vliegbasis Eindhoven.
Aangekomen bij de poort werden we ontvangen door strenge controleurs, ieder moest zijn paspoort
afgeven die dan werd gecontroleerd, we hoefden niet gefouilleerd te worden.
Nadat we de auto's geparkeerd en ons aangemeld hadden zijn we vertrokken voor de 120km tocht door
de Kempen.
De weersomstandigheden waren t.o.v. van vorig jaar (we hebben toen de eerste 3 uur door de regen
moeten ploeteren en werd het pas om 12 uur droog) zeer goed te noemen; 30 graden en weinig wind.
Na een aantal kilometers werden we geconfronteerd met een paar Engelse renners die links reden en
voor ons bleven rijden. Na ze aangesproken te hebben en gevraagd de weg vrij te maken hebben ze
toen de rest van de dag achter ons aan gefietst, bij iedere stop dachten we ze kwijt te zijn, maar daar
waren ze weer. Rogier wilde de snelheid nog opvoeren naar boven de 35km maar dat was gezien de
groepsamenstelling geen optie, dus accepteren maar.
Na 50 km door de bosrijke omgeving
gereden te hebben, wat toch de
nodige verkoeling gaf, de grens
gepasseerd naar België bij Voorheide.
Via Arendonk langs het Albertkanaal en
bij Postel naar de lunchplaats op 70km,
weer terug in Nederland. We kregen hier
weer de bekende zak met broodjes, fruit
en fris en deze was minder overdadig,
maar wel ruim voldoende.
Voor de laatste 50km weer richting
vliegbasis vertrokken door het prachtige
Brabantse landschap met nog altijd de
Engelse gasten achter ons aan. De
wegen kronkelde van dorp naar dorp
het leek af en toe wel of we op dezelfde
weg reden.
Met nog ruim 10km op de teller werd er
geroepen om te stoppen om nog een
ijsje te pakken, het werd geen ijs maar
fris, een van de WTC 'ers kon zich niet
meer beheersen en bestelde vlot 2
biertjes (hij had zo'n dorst) we hebben
hem ook niet meer op kop gezien.
De laatste km in de felle zon naar het eindpunt gereden. Afscheid genomen van onze Engelse vrienden
(die ons toch nog bedankten) ons vaantje opgehaald, heerlijk gedoucht en weer naar Lopik vertrokken.
Wij hebben genoten van deze dag.
Het is zeker een aanrader om deze toertocht door de Kempen een keer te rijden.
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WTC gaat Olympisch (Thijs Geurts & Wim van Wijk)
Ons WTC-lid Thijs Geurts (34 jaar) is afgelopen zomer als sport
masseur/therapeut actief geweest op de Olympische spelen van Rio
de Janeiro. Ooit had Thijs (zoon van André) een goed lopend bedrijf
in de metaal, maar door zijn grote interesse in fysiotherapie e.d., heeft
hij zich de afgelopen jaren omgeschoold tot sport masseur-therapeut.
En niet onverdienstelijk, want Thijs heeft inmiddels een eigen praktijk en zijn plek verworven in een
aantal takken van de topsport wereld.
Doordat Thijs ook veel aanwezig is op Papendal heeft hij
daar inmiddels een grote ‘klantenkring’ aan topsporters
opgebouwd. Zo is hij al jaren één van de vaste masseurs
van de Nederlandse roeiploegen, heeft hij allerlei atleten uit
de atletiek onder zijn hoede en is hij actief in het
wielerpeloton met o.a. de baanrenners en diverse
profteams (Lotto-Jumbo).
Zo trainen hier diverse atleten onder de hoede van de
Amerikaanse trainer Rana Reider, zoals Christian Taylor
(wereld- en olympisch kampioen hinkstapspringen) en
Dafne Schippers. Met Christian Taylor heeft Thijs inmiddels
een sterke band opgebouwd en hij wil Thijs eigenlijk overal als zijn vaste masseur mee naar toe
nemen. Zo ook naar de OS, maar dat lag sportbond technisch nogal moeilijk en lukte dus niet.
Die OS kwamen er uiteindelijk toch, want ook onze roeiers, waar Thijs al jaren mee werkt, wilden hem
persé mee hebben naar Rio. Thijs is eigenlijk een vast onderdeel van dit team, want gaat mee op
trainingskampen, is aanwezig op de Bosbaan en heeft een goede klik met deze topsporters. Roeiers
trainen erg hard en zwaar, zijn geen zeurders en er is veel wederzijds respect en vriendschap
onderling. Tijdens trainingskampen probeert Thijs zelf ook actief te zijn door in de boot te zitten of in
het krachthonk mee te doen. Vindt hij zelf leuk, maar weet hierdoor ook wat er van de sporters
gevraagd wordt.
En zo vertrok Thijs dus met de roeiploegen naar Rio, waar
hij in een appartement bij de roeibaan verbleef. Hij
pendelde heen en weer naar het Olympische dorp waar
alle atleten verbleven en vond de eerste dag daar erg
indrukwekkend en overweldigend.
Naast het massagewerk probeert Thijs zich ook nuttig te
maken met begeleiding en mentale ondersteuning van
de sporters. Als er behoefte aan is, wordt er veel gepraat
en luistert hij naar hun verhaal.
Als ze liever zwijgen ook geen probleem. Thijs hoeft niet
op de voorgrond te treden, maar stelt het belang van de (top)sporter op de voorgrond. Hun
prestaties voelen wel echt als een teamprestatie en ook Thijs zelf heeft de zenuwen als ‘zijn sporters’
moeten presteren. En de prestaties waren super voor de roeiers, met goud (vrouwen lichte
dubbeltwee), zilver (vrouwen dubbelvier) en brons (mannen acht).
De prijsuitreikingen bezorgde Thijs ook momenten van kippenvel en waren ook één van zijn
hoogtepunten op de Olympische Spelen.
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Daarnaast is hij ook bij de kwalificaties van Christian Taylor,
de hinkstapspringer, wezen kijken in het Olympisch stadion.
Vanwege de geringe belangstelling tijdens deze
kwalificaties, zat Thijs op een gegeven moment langs de
baan bij de trainers en kon het allemaal van dichtbij
meemaken. En ook ‘zijn Christian’ haalde uiteindelijk goud
met een sprong van 17,86. Na de Spelen stond Christian
ineens bij Thijs op de stoep om hem te bedanken en dit
samen te vieren. Hier spreekt de betrokkenheid van Thijs en
zijn sporters uit, een kwaliteit waar Thijs veel waarde aan
hecht.

Dat dit bij velen aanspreekt, blijkt wel uit zijn steeds groter wordende klantenbestand. Zo behandelt
Thijs regelmatig Ellen van Dijk, Ellis Ligtlee (ook olympisch goud in Rio), Marianne Vos, Hugo Haak en
vele andere wielrenners waaronder ook die van de Lotto-Jumbo ploeg. In het prof peloton is het
trouwens niet altijd ‘plezierig’ werken. De onderlinge ‘strijd’ voert nog wel eens de boventoon en dat
is niet aan Thijs besteed.
In de atletiek behandelt Thijs overigens ook Dafne Schippers op regelmatige basis. Ook ander
internationale atleten als Shara Proctor, Desiree Henry, Churandy Martina en zelfs Jan Schinkel liggen
regelmatig bij Thijs op de tafel. Ook de leden van de kernenploeg uit IJsselstein bezoeken Thijs op zijn
tijd en inmiddels beginnen ook de handballers aan hem te trekken.
Zelf heeft Thijs niet zoveel tijd meer om intensief te sporten, maar probeert toch op zijn tijd met zijn
‘sporters’ mee te doen. Daarnaast blijft hij zich verder ontwikkelen op zijn vakgebied, zoals blessurebehandeling en herkenning, bindweefselmassage e.d. Ook de samenwerking met manuele- en
fysiotherapeuten breidt hij steeds verder uit.

Kortom, Thijs heeft zijn passie gevonden en de Spelen smaken naar meer. Zo heeft hij nog altijd de
grote wens om ooit actief te zijn als sportmasseur tijdens de Diamond League en de Tour de France.
Als Thijs zijn handen maar laat spreken, gaat dat zeker een keer goed komen.
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Hoeveel fietsen hebben we in de schuur staan? (Martien Spruit)
Wij weten allemaal dat Nederlanders veel fietsen hebben. Maar zitten wij als
leden van een fietsclub niet ver boven dat gemiddelde?
Ik ben eens op zoek gegaan naar cijfers hierover en ben het een en ander te weet
gekomen. Het schijnt dat Nederland zo’n 22,7 miljoen fietsen bezit.
Dat is dus ongeveer 1,3 fiets per inwoner. Ter vergelijking: in België is dat 0,5- en in Spanje 0,2
fiets per inwoner.
Daarnaast heeft 16 % v.d. Nederlanders helemaal geen fiets. Elektrische fietsen zijn er
momenteel ook veel, bij ongeveer 17 % van onze landgenoten staat er eentje.
Maar wat is nou de reden daarvan?
In de jaren ’70 zijn de mensen in Nederland gaan demonstreren omdat er zoveel
ongelukken gebeurden door de auto. Men wilde meer fietspaden. Nou die zijn er gekomen
hoor. Er ligt nu zo’n 35.000 kilometer aan fietspaden in Nederland. We gaan met de fiets
naar school-, het werk en fietsen voor het plezier. En de gemiddelde Nederlander fietst +/900 km/jaar. Maar wat zeker bijdraagt aan al dat fietsen: Nederland is plat!!
Maar hoe staat het met het fietsenbezit van mensen die nogal sportief zijn ingesteld of lid zijn
van een fietsclub. Als je zo eens rondvraagd, blijken veel mensen ver boven het gemiddelde
uit te komen. Bij mij thuis staan momenteel negen fietsen, en de kinderen wonen niet meer
thuis. Daar zitten vouw-, hybride-, gewone-, oude-, vouwfiets en racefietsen bij.
Ook bij een dochter en haar man met kindje staan wel 9 fietsen van allerlei pluimage in de
garage. Ik heb eens bij leden van onze club rondgevraagd hoeveel fietsen er daar in de
schuur staan. Er zijn er bij die, wanneer ze weer een nieuwe fiets hebben aangeschaft, de
andere de deur moeten uitdoen. Gewoonweg omdat daar dan geen ruimte meer voor is.
Maar er zijn ook andere gevallen bekend. Zo hebben we een Hans onder ons die er ook
genoeg in zijn bezit heeft, hoewel er nu geloof ik wat verkocht is.
Het is volgens mij net zoiets als met schoenen. Ga die maar eens tellen. Voor elke andere
bezigheid hebben we wel weer een ander paar. En soms een dubbele omdat we de oude
nog niet weg willen gooien omdat ze toch zo lekker ‘zitten’.
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19-09-2016 Chocoladetaart Tocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 19 september stond de WTC Lopikerwaard Chocoladetaarttocht op het
programma. Léon had op het gastenboek nog extra aandacht gevraagd voor deze
tocht, echter ook aangegeven dat we diverse gravelpaden over moeten fietsen.
Voor mij persoonlijk niet echt uitnodigend, want ik ben niet zo dol op “off road” rijden
met m’n racefiets. Dit zit voornamelijk tussen de oren, omdat ik bang ben op dit soort
paden lek te redden. In het peloton zijn er enkelen echter van overtuigd dat mijn Italiaan vooral niet
vies mag worden, niet tegen regen kan etc.
Deze ochtend toch op het gemakkie, samen met m’n dorpsgenoot Hennie Beenen, naar de
startlocatie in Lopik gefietst om eens te kijken wat Leon en Johan te bieden hebben. Leon beloofd
ons een ritje wat we niet standaard op de zondag zouden fietsen, geen chocoladetaart maar
appelgebak en mooie natuurgebieden.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Er was geen chocoladetaart, maar ook geen
appelgebak! Op de koffielocatie was men volgens mij een beetje vergeten dat we kwamen en
kreeg een aantal man een abrikozengebakje en de rest mocht het doen met twee plakjes cake met
slagroom. We hebben het ook maar bij één rondje koffie gehouden anders zouden we niet voor het
donker thuis zijn geweest.
Afijn, we rijden weg uit Lopik, gelukkig ook weer met Albert in ons midden. Hij probeert vandaag
weer een stukje mee te rijden en haakt in Nieuwegein af. In de tussentijd, ter hoogte van de
Baronnye in IJsselstein wachten nog 4 renners ons op en sluiten aan. Via Nieuwegein rijden we
richting Bunnik en via Zeist rijden we naar Den Dolder. De beloofde nieuwe paden blijven voor mij
nog een beetje uit, maar ik (of beter we) word(en) niet teleurgesteld.
Na Lage Vuursche gaan we werkelijk de gravelpaden op, deze zijn echter heel goed te doen en
laat ons de prachtige natuur zien van ons landje. Uiteraard spelen de gunstige
weersomstandigheden een positieve rol dat het er geweldig mooi uit. Het gebied waar we ons
bevinden ligt tussen Hilversum en Laren in (o.a. Westerheide, Blaricummerheide) en is werkelijk
fantastisch. Eerlijk is eerlijk: nog nooit gefietst en verdiend een dik compliment! Via deze prachtige
omgeving rijden we via leuke weggetjes richting Naarden waar de koffiestop is.
Na de koffiestop is het even zoeken hoe we weer op weg geraken richting de Lopikerwaard. We
vervolgen onze weg dwars door Bussum richting Kortenhoef. Langs Oud-Loosdrecht en door
Nieuwersluis komen we in Breukelen en heeft een ieder weer beeld bij onze terugweg.
Via Haarzuilens rijden we door Harmelen richting Montfoort. Bij
Benschop valt het hele peloton uit elkaar en zit onze tocht er
nagenoeg op. Bij Lopik bedank ik Leon en Johan voor de
prachtige en goed georganiseerde tocht, wat mij/ons werkelijk
op niet eerder gereden wegen heeft gebracht. Echt klasse
mannen!

Afsluitend meld ik nog het materiaalpech van deze tocht: 1 x lek
(Theo) en 1 x gebroken spaak (Teus).
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02-10-2016 WTC Bruggentocht (Martien Spruit)
Bij de bruggentocht, welke werd verreden op 2 oktober, lieten in vergelijking met
andere jaren, weinig leden hun gezicht zien. De reden lag er dik bovenop: de
weersverwachting was niet best!
Op zondag 2 oktober moest de bruggentocht worden verreden. De geschiedenis
leerde dat er dan meestal een legertje WTC-ers klaarstaat. Maar dat was deze
keer anders. Ik had de avond er voor het weerbericht al angstvallig gelezen. Ik heb toen toch maar
vast alle fietsspullen in orde gebracht en banden opgepompt. En dacht daarbij: het valt misschien
wel mee. Maar volgens de berichten zou het flink gaan regenen en waaien.
De andere ochtend nog maar even het weerbericht gadegeslagen en op de website gekeken of er
nog nieuws was. Nee dus,maar van de berichten kon ik niet vrolijker worden.
Het regenjasje lag bijna te verstoffen na zo’n mooie nazomer, maar deze moest nu toch echt mee.
Aangekomen bij De Wiekslag trof ik nog maar 1 man aan, maar de andere 6 kwamen er ook al
gauw aan. Onder leiding van Jan van Lieshout gingen we op pad richting het oosten met de wind al
flink in de rug. Onderweg zouden we er nog 2 oppikken en met 9 man verder gaan. Nog maar kort
onderweg moest er bij Arno al een stootlek worden gerepareerd.
Het weer leek nog mee te vallen, het was nog droog hoewel het wel koud was. Maar ik had geen
spijt van mijn been- en armstukken. Toch nam ik nog heel wat blote benen waar, brrrr.
De eerste brug van onze tocht was de Viaanse- of anders gezegd de Jan Blankenbrug. Die gingen
we op met 9 man, waarbij ik het niet kon laten nog even een sprintje te trekken. Enkele
wetenswaardigheden: deze brug bestaat uit 2 nieuwe bruggen die naast de oude bestaande brug
zijn gelegd. De eerste kwam er in 1999 ten westen van de oude brug, en de tweede kwam er in 2004
bij. Totaal zijn er 11 rijstroken met een breedte van bijna 60 meter en een mvt/etmaal van meer dan
145.000. De oude- ligt er nog, maar daar zijn plannen voor om er een recreatieve voorziening van te
maken omdat slopen ook veel geld kost. Kijk voor meer info op viaansebrug.nl.
En zo reden we aan de andere kant van de lek via Vianen, Hagestein, Zijderveld richting Diefdijk.
Jan had zijn Garmin navigatie op het stuur welke ons de hele tocht goed de weg wees. Ik had mijn
‘slecht weer glazen’ in mijn bril gedaan, maar het weer viel nog erg mee. We reden regelmatig met
een ‘open’ lucht en redelijk wat zonneschijn. Bij Zaltbommel staken we de Waal over en reden
vervolgens, met nog steeds een flinke wind in de rug steeds verder van huis, over de Waaldijk. Hierbij
kwamen we door dorpjes zoals Dreumel en Wamel waar ik niet eerder van had gehoord. Arno was
inmiddels afgezwaaid richting huis om daar voor een ‘huis’ visite te zorgen. En zo hadden we ruim de
helft van de tocht erop zitten en was er koffie met appeltaart bij Hotel Restaurant ’t Veerhuis bij het
veer naar Tiel. Daar hebben we wel weer zitten genieten van het appelgebak met slagroom, met
de gedachte dat velen van jullie dat weer gemist hebben.
Na de koffie kwamen we buiten en was het nog steeds droog, het viel dus nog steeds mee. Waarom
bleven al die anderen toch thuis? Toen vervolgden we onze tocht weer en gingen niet met dit veer
naar de overkant. We trokken verder om bij Beneden Leeuwen over de imposante Prins Willem
Alexanderbrug de Waal te overbruggen richting Echteld. De enige brug in Nederland met betonnen
tuien en een totale lengte van 1419 meter welke in 1974 in gebruik werd genomen. De brug stond
jarenlang bekend als de ‘brug van niks naar nergens’ omdat de tweebaansweg aan de zuidkant van
de brug ophield en overging in een enkelbaans weg naar een aantal dorpen in het Land van Maas
en Waal.
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Daarna ging de rit via Echteld aan de noordkant van
het Amsterdam Rijnkanaal richting Wijk bij Duurstede,
in de volksmond daar, gewoon ‘Wijk’ genoemd.
Daar staken we met de veerpont de Nederrijn over.
Trouwens, met zo’n oversteek heb ik altijd een beetje
een vakantiegevoel, ook toen. Aan het weinige
verkeer op het veer was ook te zien dat er slecht
weer was opgegeven. Maar wij hadden nog steeds
het gelijk aan onze kant.
Na ‘Wijk’ moesten we een stuk door de polder, om
daarna bij ’t Goy weer langs het kanaal richting
Nieuwegein te rijden. We reden wel veel in een
waaier om de wind niet helemaal ‘vrij spel’ te geven.
Ook was het al vrij stil in het peloton want er werd flink gebikkeld zo tegen de wind in.
Het was trouwens een mooie rit door het gevarieerde landschap dat we doorkruisten: veel water
maar ook veel ‘groen’.
En zo kwamen we in Nieuwegein aan, reden gedeeltelijk om het Wijnfort Jutphaas, om vervolgens bij
ijssalon Toscane aan de Herenstraat te stoppen. Ik dacht nog even dat we een ijsje gingen scoren,
maar nee hoor, we reden niet met de c-enioren. Nee, de echte reden was dat het toch begon te
regenen en de lucht niet veel goeds voorspelde. De regenjasjes werden aangetrokken. Maar we
hadden geen klagen, want we hadden er al 125 hele kilometers droog op zitten en nu begon het
pas te regenen. Toen ging de rit verder en bleek al gauw dat we de jasjes niet voor niets uit het stof
hadden gehaald. In korte tijd kwam het met bakken uit de lucht en kon je bijna ‘geen hand meer
voor ogen’ zien.
Toen ging de rit langs het ‘Sint Antonius’ richting huis, waarbij ieder besloot de kortste weg te nemen,
want het weer werd er niet beter op. Zo werd iedereen-, en vooral Jan van Lieshout, weer bedankt
voor de begeleiding en de aanwezigheid en ging ieder zijns weegs.
Ik kwam drijfnat thuis in Vlist, maar met 151 op de teller, en blij dat ik toch ben meegeweest met nog
8 andere mannen.
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100 Cols Tocht 25-08-2016 t/m 03-09-2016 (Wim van Wijk)
In 2015 zijn Jan Achterberg en ik gestart met de 100cols tocht. Dat eerste jaar reden we 1.000
km met 17 côtes en 21 cols en liep de route van de Vogezen naar de Dordogne. De
weersomstandigheden waren belabberd met veel regen en wind.
Dit jaar zouden we een vervolg geven aan onze tocht. Zelf ben ik tijdig gestart met de
voorbereidingen. En ook deze keer liep het niet altijd gesmeerd. Op een tweetal lange
tochten in het voorjaar, waar uiteraard ook onze Trondheim-Oslo deelnemers van de partij waren, heb ik last
gehad van hartkloppingen/hartritme stoornissen en zat ik na de koffie pauzes als een dood vogeltje op de fiets.
Met het afzweren van koffie en cola hoop ik de oorzaak gevonden te
hebben en kon ik tijdens de zomervakantie in o.a. de Vogezen en Franse
Alpen weer het nodige fiets- en klimritme opdoen.
We hoopten dit jaar op beter weer dan de vorige keer en onze wens
werd ruimschoots verhoord. We vertrokken woensdag 24 augustus naar
de Dordogne en tijdens onze heenreis werd de 39 graden al aangetikt.
Na een eerste nacht in een bloedheet bed & breakfast te Souillac
stonden we op 25 augustus rond 10.00 uur aan het vertrek in Payrac,
waar we vorig jaar geëindigd waren. En natuurlijk begon gelijk de
stempeljacht, omdat de voorschriften zo zijn, dat je in ieder geval aan het
begin en eind van de dag een stempel scoort.
Onze 1e etappe werd een warm dagje met maximaal 38 graden en eindigde na 129km met 5 côtes en ruim
900 hm in Donzac. We overnachtten in het verderop gelegen Valence op de camping. De 2e etappe bracht
ons na 140km en 1000 hm in Diusse. Wederom een bloedhete dag over glooiende wegen en heel veel
zonnebloemen langs de route. Helaas bleek de geplande camping
niet meer te bestaan en vonden we na het nodige speurwerk alsnog
een kleine camping onder beheer van een Nederlandse dame.
Tijdens de 3e etappe werden de heuvels hoger en reden we al richting
de eerste uitlopers van de Pyreneeën. Echter deze dag stond in het
teken van drinken, drinken, drinken. ’s Middags was de temperatuur
continu boven de 40 graden met uitschieters naar 43 graden. Jan kon
er iets beter tegen dan ik en aan het eind van de rit was ik voor mijn
gevoel volledig gesloopt. Op de laatste klim kwam ik niet meer vooruit
en tijdens een stop merkte ik, dat mijn hartslag zich ook niet meer
herstelde. De route enigszins ingekort tot 118km met 1250 hm en ter
plekke een camping gevonden in Bunus. Bleek daar die avond een
grote feestavond te zijn, waar wij vlakbij stonden met onze tentjes. Lekker bijkomen dus (niet). Die nacht
regelmatig de tent uit met allerlei kramp verschijnselen. We waren pas drie dagen onderweg en nu al een
aardige aanslag op het gestel, hoe moest dat verder?
Tijdens de 4e etappe doemden de eerste echte cols
op. Gelukkig bleek het een dag met mist, motregen en
bewolking te zijn. Dat je daar blij mee kan zijn, is
nauwelijks voor te stellen, maar na de afgelopen
dagen was dit een feestje. De Col de Gamia, Col de
Burdincurutcheta (een echte viezerik) en de Col
Bagargui werden bedwongen en na slechts 70km met
2000hm zijn we neergestreken in St. Engrace. Door het
koelere weer ben ik deze dag goed doorgekomen en
ging het klimwerk me aardig af. De nacht en ochtend
erop regende het, zodat we onze 5e etappe pas rond
de middag begonnen. Ondanks de uitgestelde start
reden we nog 85km met 1900hm. Bovenop de Col de
Soudet regende het en ook de afdaling was erg nat.
www.wtclopikerwaard.nl
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Een schitterende afdaling trouwens over smalle en bochtige wegen in een bosrijke omgeving. Na de Col de
Hourat doemde de Col de Marie Blanque op, een col die bij Jan in de top 3 van ‘onmogelijke’ cols komt te
staan. Met een gemiddelde van 14% over de laatste drie kilometer een echte rotzak. Bovenop was het koud
en mistig en in het dal was het beter toeven op de camping in Aste. Het was al schemerig toen we aan de
pasta zaten en bespraken de komende dagen. Het zou nu pas beginnen, want iedere dag stonden er drie
grote cols op het programma met vele hoogtemeters.
De 6e etappe bedroeg 75km (waarvan 26km bergop) met 2000hm en voerde ons over de Col d’ Aubisque, Col
du Soulor en Col de Bordéres. Een groot deel van de etappe waar Robert Gesink een paar dagen later zijn
etappe in de Vuelta zou winnen. In de afdaling van d’Aubisque nog even gestopt bij de bocht, waar Wim van
Est in zijn gele trui naar beneden stortte met zijn alom bekende Pontiac.
We overnachtten in Luz St. Sauveur aan de voet van de
Tourmalet en deze avond trakteerden wij ons op een
overheerlijke pizza. Jan had liever zijn eigen kostje gekookt
(houdt niet van pizza), maar wij (onze begeleider Huub en ik)
genoten des te meer. De nacht verliep stroef. Mijn luchtbed was
niet meer tegen de druk bestand en moest deze ’s nachts van
frisse lucht voorzien. Dit deed ik dan met een pomp, die zoveel
geluid maakte, dat de hele camping recht overeind zat. Een
ritueel, dat zich de komende nachten zou herhalen.
De start van de 7e etappe was vanaf de camping gelijk de Col
du Tourmalet op. Het weer was prachtig, zonnig en warm, zodat
we volop van deze legendarisch klim konden genieten. Deze
dag hadden we bestempeld als onze Koninginnerit, met ook nog
prachtige heroïsche bergen als de Col d’ Aspin en de Col de
Peyresourde op het programma. Een echte Tour-etappe
waardig. Met 86km (waarvan 26km bergop) en 3000hm reden
we moe maar voldaan de camping in Garin op.
De 8e etappe bevatte wederom 3 gerenommeerde cols. Weer een prachtige dag en vanuit het vertrek gelijk
de Port de Balês op. Tijdens de eerste steile kilometers met 12 a 14% voel je de benen dan wel. Verderop in de
klim nog kennis gemaakt met het harde asfalt. Opeens mijn ketting eraf en na twee keer trappen in het
luchtledige, lig je dan onderuit. Met een pijnlijke knie en kleine schaafwondjes de rit vervolgd. Een prachtige
klim en tevens prachtige afdaling met vele grazende dieren. De temperatuur was inmiddels alweer ruim boven
de 30 graden toen we aan de Col de Menté begonnen. Door de hitte waren de eerste kilometers nauwelijks
door te komen, maar naarmate we hoger kwamen, ging het gelukkig beter. Vervolgens op weg naar de Col
de Portet-d’Aspet waar we uiteraard het monument van de verongelukte Fabio Casartelli bezocht hebben. Na
100km (waarvan 27km bergop) en 2200hm arriveerden we in Castillon.
Ook onze 9e etappe konden we weer aan de bak. Een dag met prachtige beklimmingen en vergezichten op
de Col de la Core, Col de Latrape en Col d’Agnes. Wat minder bekend bij ons, maar o zo mooi. Tijd genoeg
om te genieten tijdens deze rit van 80km (waarvan 29km bergop) en 2400hm. De benen voelde nog steeds wel
goed, maar de vermoeidheid begon toch ook wel zijn tol te eisen. Het opstarten werd steeds trager, zo was
het maar goed dat we aan onze laatste dag begonnen.
Een korte 10e etappe van 40km met als opwarmertje de Col des Caougnous en als klapper op de vuurpijl de
Col de Péguère. Slechts vier kilometer, waarvan de eerste 2 kilometer gemiddeld 18% waren met uitschieters
van ruim boven de 20%. Vierkant op de fiets, maar wel voldaan boven gekomen. Na een mooie lange
afdaling zijn we geëindigd in Foix, waar we die middag vertrokken voor al een deel van onze terugreis.
Een 2e gedeelte met (erg) warm weer en prachtige cols in de Pyreneeën. Zonder pech en geen enkele lekke
band hebben we volop genoten van de vele cols en côtes, de beklimmingen, de afdalingen, de
vergezichten, de campings, de koolhydraten, de lekkernijen, de kilometers en vele hoogtemeters.
De totaalteller staat nu op ruim 1.900km met een kleine 32.000hm. Inmiddels 41 cols en 53 côtes op de teller en
we zijn nog niet eens op de helft! Kortom: volgend jaar gewoon weer lekker verder door o.a. het Centraal
Massief, via de Vaucluse (Mont Ventoux) naar de Alpen. Ik kijk er alweer naar uit.
www.wtclopikerwaard.nl
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Impressie van een barre Ardeche Tocht (Martien Spruit)
Het is alweer enige tijd geleden dat we in De Ardèche in Frankrijk een barre tocht hebben
gereden, waarbij toch wel diverse renners in de problemen zijn geraakt door het bar
slechte weer. Hierbij nog een impressie van mijzelf.
Het was half juni 2016 dat wij met een groep renners van de WTC-Lopikerwaard richting de
Ardèche in Frankrijk vertrokken om daar de bekende tocht L’ Ardéchoise te gaan rijden.
Het zou een 25-jarige jubileumtocht worden. Normaal is het daar geschikt weer tot zeer warm heb ik me laten
vertellen. Maar de verwachtingen waren nu niet al te positief.
Nadat we op woensdag 15 juni waren aangekomen in Lalouvesc zijn we op de donderdag een flink ritje
wezen rijden om toch te wennen aan de heuvels die we hier niet zo hebben. Er lag die ochtend nog een flinke
laag hagel langs de weg van die nacht. Het was er koud en om het een beetje behaaglijk te hebben was de
verwarming in het hotel ‘gewoon’ aan. De ervaringen op die dag waren ook al niet zo best want het was zelfs
toen al soms afzien. We zouden toen een stuk weg ‘afsnijden’ door een kort stukje over slecht terein te gaan.
Nou was dat stuk veel langer dan aangegeven en zo slecht dat je er niet eens fatsoenlijk kon lopen van alle
keien die er lagen, laat staan fietsen.
Maar toen was het zaterdag 18 juni, de dag van de
waarheid. Er was de avond ervoor al op diverse laptops
van alles en nog wat ‘uitgedokterd’ , maar toen moest
het echt gaan gebeuren.
We waren vroeg op, velen waaronder ook ik, hadden
maar weinig geslapen. Het waren toch de spanningen
die ons ‘parten’ speelden. Snel een goed ontbijt erin
werken waarbij een ieder daar weer zijn eigen idee over
heeft. Maar trek had nog niemand maar het moet wel
om een buffer te hebben. Voor het hotel werd eerst
nog een foto gemaakt van de groep, waarbij menigeen
al een regenjasje had aangetrokken want het regende
al. Ik had toen al een rot gevoel over de tocht, maar
‘het zal vast beter worden’ probeerde ik mezelf in te
prenten.

Toen begonnen we met zijn allen aan de afdaling van zo’n 11 km. naar Saint-Félicien, want daar was de start.
En hoe meer we afdaalden, hoe droger het werd en zelfs de weg was beneden nog droog.
Toen met zijn allen de startplaats opgezocht, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want denk je
maar eens in, 16.000 deelnemers zouden er mee doen. En de meesten willen niet als laatste weg. Maar toen
was daar het moment van vertrek. Sommigen van ons hadden toch al weer een regenjasje aangetrokken
want ook nu begon het alweer te regenen. In het begin heeft ieder zijn eigen plan, ook ik. Ik dacht in de buurt
te blijven van een aantal van ons die ongeveer mijn tempo zouden rijden. Maar dat was al gauw heel moeilijk.
Ik kon met moeite in de buurt blijven van een klein aantal
WTC-shirtjes.
De eerste flinke klim was de Col du Buisson van ik schat zo,n
11 kilometer welke op 950 meter hoogte lag. Ik wist gelijk
waar ik aan toe was. Met een gemiddelde van 17 km./uur
mocht ik niet klagen. Het was inmiddels weer droog
geworden en ook mijn aangetrokken regenjasje ging ik
uitdoen. Onderweg ging ook mijn ketting er al een keer af
en wordt je voorbij gereden door clubgenoten. Maar ook
zij moesten door en konden niet voor elk wisjewasje
stoppen.
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Maar inmiddels was ik zo’n beetje iedereen kwijt. Want ook door al die verschillende kleuren regenjasjes zag ik
niet meer wie van onze WTC-club was en moest ik ook daar maar mee ‘leren leven’. Maar niet getreurd, al met
al ging het lekker. Ik reed mijn ‘eigen tempo’ en vond dat ik, ondanks dat ik nog niet veel had geklommen in
de voorbereiding, toch aardig omhoog kon komen. Theo Engel was zo goed geweest om thuis voor mij een
andere cassette erop te zetten zodat ik in de bergen wat beter ‘uit de voeten’ kon.
De weg hoefde ik niet te zoeken, want voor- achter en naast me reden nog meer van die idealisten die deze
dag toch een missie wilden volbrengen. Wel moest ik een klein beetje in de gaten houden dat ik bij de splitsing
van verschillende afstanden wel de goede richting nam, namelijk de 178 kilometer-route. Hoewel ik tijdens de
hele tocht wel eens een heel klein beetje de verleiding had om de kleinere route te nemen vanwege het later
optredende barre weer. Maar eenmaal gekozen, dan moest ik het maar afmaken zei ik stilletjes tegen mezelf.
En wat gezegd moet worden. De Fransen hielden er wel de moed in met toch overal ‘dweilorkestjes’ onder zeil,
en verzorgd werden we ook goed. Eten en drinken konden we op veel plekken, hoewel later op de rit hoefde
je je mond maar open te houden en het regenwater liep er vanzelf in.
Maar na zo’n 47,5 kilometer en ook de Col des
Nonières, begon de reuze beklimming van de Col du
Gerbier. Een reus van een berg met een hoogte van
1400 meter, welke in z’n geheel wel zo’n 35 km. in
beslag zou nemen. Ook toen was het nog redelijk
weer. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe lang
het duurde voor ik de top bereikte. Steeds zag ik
bordjes met de hoogte ter plekke en dacht ik: de top
is niet ver meer. Maar ook hier: ‘schijn bedriegt’. Dan
was ik weer enkele honderden meters verder en dan
stond er weer een bord met weer een ander getal.
Maar dat kon ook niet anders want ik dacht dat er
‘geen einde aan zou komen’. De top leek steeds
weer verder te liggen. Ik kan me gelukkig ook nog wat
moois herrinneren. Het was daar boven op de Col du
Gerbier schitterend met hele velden sterk ruikende
gele brem. Het leek wel of ‘Hugo Boss’ daar zijn hele
asortiment had uitgestrooid. Wel betrok de lucht toen
al sterk.
Toen was ik ongeveer op de helft van de rit, en al tijdens de afdaling van De Gerbier begon het te regenen.
En op een gegeven moment hield het op met langzaam regenen. Het viel met bakken uit de lucht. Dat zou
het beeld gaan bepalen van grotendeels de rest van de rit. Op een afstand van 111 kilometer begon ik aan
de 3e grote puist. Volgens mij was dat de Col de Clavière met een hoogte van zo’n 1100 meter waar ik over
een afstand van 18,6 kilometer 9,4 km./uur haalde.
Het weer was inmiddels op zijn Hollands gezegd, bar en boos geworden. Het was koud, zo’n 6-7 graden Celcius
en alsmaar stortbuien. Het was gewoon doorgaan geblazen, want de neerslag werd alleen maar erger. Ik ben
nog ergens gestopt om naast een schuur te schuilen waar nog enkele andere franse renners stonden. Ik dacht
dat het niet harder kon, maar de hemelsluizen stonden echt helemaal open. Ik zag tijdens het schuilen
honderden andere-, zo niet duizend-, ander renners voorbij stoempen. Na ik denk een twintig minuten ben ik
toch maar weer opgestapt, want beter leek het toch niet te worden. Door- en door nat was ik toch al, en koud
begon ik het ook wel te krijgen. Zomerweer was toch wel anders dacht ik nog. Alles aanziend en waarnemend
dacht ik op een gegeven moment wel: “Wat moet dit worden, dit gaat een drama worden voor veel renners
en een probleem voor de organisatie”.
Afdalen in de stromende regen was ook niet zonder gevaren. Ook in de afdaling nam ik wel eens een risico,
door toch met een flinke vaart over een drijfnat wegdek naar beneden te ‘vliegen’ want anders duurt het
allemaal veel te lang. Ik heb nog gedacht aan opgeven, maar wat moest ik dan? De organisatie opbellen
om me op te laten halen? En dan onderkoeld raken omdat je niet meer verder gaat en wacht op de
‘hulptroepen?
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Op een gegeven moment was ik ergens ‘onderaan’ bij een verzorgingspost. Ik trof ook daar alleen maar
ontredderde renners aan die met honderden onder een zeiltje probeerden te schuilen. Maar dat alles hielp
niet. Het hele pleintje stond zo ongeveer blank waardoor ik met mijn mooie open witte fietsschoentjes door het
gulle water sjokte. Ik moest zelfs bij die post mijn handen zien op te warmen onder mijn drijfnatte shirt. Want
tijdens de afdaling had ik al grote moeite mijn remmen in te knijpen. Dat begon ik dan ook doodeng te vinden.
Bij zo’n post stond ik dan eigenlijk ‘tegen beter weten in’ te wachten totdat het beter werd. Maar toen bij me
doordrong dat er maar één optie was, doorgaan, ben ik weer opgestapt om verder aan de volgende
beklimming te beginnen. Dat bleek wel soort mijn redding. Gegeten en gedronken had ik genoeg, en met het
klimmen moet je lichaam weer werken. En die combinatie zorgde ervoor dat ik het wonderwel weer warmer
begon te krijgen. En dat ondanks de nog steeds hevige regenval waar ik nog steeds niet blij van werd.
Ook kom je dan per toeval nog een paar maatjes van de club tegen, maar die gingen al weer op pad toen ik
bij de post aankwam. Dus daar had ik ook niet veel aan. Alleen wist ik dat die twee het tot dan toe nog
overleefd hadden. Ondertussen had ik ook al heel wat witte bussen van de organisatie op de route
waargenomen. Naar later bleek waren die verschillende deelnemers aan het ophalen omdat die om
begrijpelijke redenen niet meer in staat waren de tocht te vervolgen.
Later hoorde ik dat er ook van onze club enkele deelnemers last hebben gehad van onderkoeling. En zich zo
ongeveer moesten laten uitkleden omdat ze dat zelf niet meer konden, en onder een alu-zeiltje hebben
gelegen om weer op tempertuur te komen. Groot pluspunt is wel dat de heren de ‘moed weer bijeen hebben
geraapt’, op de fiets zijn gestapt en de tocht hebben volbracht. We kennen allemaal wel de instelling van de
meeste renners, in tegenstelling tot dat van voetballers, wat vaak wordt gezegd. Als een fietser wat overkomt
roept ie het eerst: “ Waar is mijn fiets want ik moet verder”, ongeacht hoe zijn toestand is.
Nou wist ik wel dat ik op weg naar de Finish in Saint-Félicien eerst vlak langs het hotel in Lalouvesc zou komen.
De fiinsh lag onderaan de berg. En ik wist ook dat ik, na over de meet te zijn gereden, weer die heel grote bult
terug op moest om in het warme hotel en bij de ‘warme prak’ te komen bij de andere ‘grootheden’.
Dus onderweg in de stromende regen heb ik wel stiekem gedacht om er bij het hotel in Lalouvesc ‘de brui’ aan
te geven. Maar dacht ik toen, ik heb er nu zoveel voor gedaan, ben nu al zover. Dat bittere eind moet er ook
maar bij, dus toen maar weer mijn verstand op nul gezet en alleen maar doorgaan, doorgaan.
En de laatste 11 kilometer waren wel soort
bevrijdend voor me. Het zonnetje liet zich een
beetje zien, en nog belangrijker: Ik dacht: “IK
GA HET HALEN”. Wat was die laatste afdaling
mooi, de mooiste die ik heb meegemaakt! En
toen kwam ik over de streep, moest ik nog wel
uitvogelen waar ik mijn transponder moest
inleveren en mijn certificaat ophalen. Enkele
WTC-ers konden mij nog wel de weg wijzen
maar gingen al vast naar ‘huis’.
Mijn laatste ritje terug de Col du Buisson op was
wel zwaar, maat toch weer licht. Er was een
‘last van mijn schouders’ gevallen. Al met al
was het een zware tocht onder erbarmelijke
omstandigheden. Maar er zijn nog nooit zulke
verhalen ‘over de tafel’ gegaan als die avond.
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20-01-2017 Algemene Ledenvergadering

U I T N O D I G I N G
voor de 21

ste

Algemene Ledenvergadering en contactavond van de

WTC LOPIKerwaard.
Datum :

vrijdag 20 januari 2017
BUURTHUIS DE TRIANGEL

Plaats :
“
”
Benedeneind nz 468 B TE POLSBROEKERDAM
Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee zal klaar staan!)
Vrienden van de fiets,
Bijna altijd is deze uitnodiging begonnen met de vaststelling dat de algemene ledenvergaderingen van onze WTC
zeer bijzondere bijeenkomsten zijn.
De grote opkomst van de leden is inmiddels vanzelfsprekend en ook nu zal weer geprobeerd worden met de nodige
humor de vergadering op te vrolijken.
En daarmee hoopt het bestuur er weer een memorabele avond van te maken.
De avond moet vooral in het teken van “het gezellig samen zijn” staan.
Naast het fietsen hebben we ook de doelstelling dat er plezier bij hoort, zodat het bestuur te doen gebruikelijk
weer een strak vergaderschema heeft opgesteld, om zodoende de vergadering op tijd te kunnen afsluiten.
Wil je een introducé meenemen, dan is deze natuurlijk ook van harte welkom.
Na afloop zal er uitgebreid gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge banden
verder aan te trekken en plannen te maken gerelateerd
aan het ons inziens wederom mooie en zeer afwisselende programma van 2017.
De koffie met (klein en/of groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,
OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club.
Alle alleen op deze 21ste algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer een voor de WTCtoerfietser wel HEEL EXCLUSIEF en zowel in de zomer als ook in de winter BUITENGEWOON NUTTIG
WTC-presentje.

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: VANZELFSPREKEND niet vergeten het Activiteitenprogramma 2017 met daarin de jaarstukken 2016 en
uit het programma 2017,ook nu de zeer vele ingevulde strookjes,mee te nemen.!!!!!!!!!!!!!!
Namens het bestuur,
Hennie Beenen secretaris
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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 - vanaf 28 maart 2017
C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
MA26 december
VR 20 januari 2017
ZO 26 februari 2017
VR 3 maart 2017
ZA 11 maart 2017
ZA 18 maart 2017
DI 28 maart 2017
ZO 9 april 2017
MA 17 april 2017
DO 27 april 2017
ZA 6 mei 2017

Activiteit
WTC Uitbuiktocht
Algemene Ledenvergadering
Baanclinic – Apeldoorn
Voorlichtingsavond
WTC Openingstocht
Joop Zoetemelk Classic - Leiden
Eerste Trainingsavond
WTC Lucien van Impetocht
Bultentocht - Driebergen
WTC Koningstocht
WTC Louis Ocana Tocht

Verzamellocatie
De Schouw
Triangel - Polsbroekerdam
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
09:30 uur
20:00 uur
12:30 uur Vertrek
20:00 uur
12:00 uur
07:00 uur Vertrek
18:30 uur
09:00 uur
07:15 uur Vertrek
08:00 uur
08:00 uur

Distributie Journal de Cyclopik:
Floor Versluis
Albert Klinkenberg
Jan Schalkwijk
Jan Schinkel
Hennie Beenen

Hans van Middelkoop
Frits van Rossum
Bert Zwanenburg
Johan Hartman

Floré Mulder
Piet Schep
Maria Geurts
Jeroen Schinkel

Namens de redactie en het bestuur hartelijk dank voor jullie hulp met het distribueren van de Cyclopik. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Journal de Cyclopik verschijnt minimaal 4 x per jaar

Kopij: redactiecyclopik@gmail.com

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 20 Nummer 4

24

