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Van het bestuur (Wim van Wijk)
Inmiddels is het fietsseizoen in volle gang. Het mooie
beetje begonnen met onze openingstocht en tot op
hebben we al in aangename temperaturen mogen
De eerste trainingsavonden worden erg goed bezocht, een teken
dat iedereen weer staat te trappelen om lekker te fietsen en te
werken aan de conditie en bijkomende gezelligheid.
Dit hebben wij ook hoog in het vaandel staan en blijkt nog eens
des te meer uit de druk bezochte jaarvergadering van januari jl.
Een vergadering waarin we Theo als nieuw bestuurslid hebben
mogen verwelkomen. Een man met het fietshart op de juiste plaats
en iemand die zijn rol in ons bestuur snel zal weten te vinden.
Het afscheid van Gabe verliep niet zonder slag of stoot, maar zijn
keuze om te stoppen hebben we inmiddels geaccepteerd.
Langs deze weg nogmaals onze dankbetuigingen aan Gabe
voor al die jaren, dat hij onze vereniging met hand- en spandiensten
heeft geholpen (en nog steeds blijft doen voor de kleding).
Verder inmiddels het positieve nieuws te melden, dat onze shirtsponsor Van Baaren Aannemers het sponsorcontract met nog
eens twee jaar zal verlengen. Dit betekent, dat de contracten van
al onze sponsoren zullen lopen tot en met 2019. Aan ons verder
de schone taak de naam van onze sponsoren op een sportieve
en beschaafde manier naar buiten toe uit te dragen.
Ook de nieuwe leden zijn inmiddels voorzien van onze bekende
WTC kleding, zodat we dit met zijn allen in onze clubkleding
kunnen realiseren.
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50 JAAR – JAN HENDRIKSE (via Hennie Beenen)

SPECIAAL VOOR THEO ENGEL (Anoniem)
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06-11-2016 WTC FUNTOCHT (Rogier Schinkel)
Het voordeel van een verslag dat je later kunt indienen, is dat je het kunt actualiseren. Dus om
maar gelijk met de deur in huis te vallen; de laatste Funtocht, is niet de laatste Funtocht!
Op zondag 6 november stond de laatste Fun Tocht op het programma. Deze klassieker, net
als de Bruggentocht, staat al jaren standaard op het programma van onze club. Met het spreekwoordelijke
lood in de schoenen, stapte ik op de fiets om helemaal naar Hennie te fietsen.
Ondanks de weersvoorspellingen wil ik vandaag toch aanwezig zijn om deze tocht te fietsen. Ik heb deze tocht
richting het einde van het seizoen altijd erg gewaardeerd. De hartelijke ontvangst bij de familie Beenen, de
heerlijke versnapering en de koffie deden het goed. Ook kreeg je altijd een leuk verrassingszakje mee, waar
vooral de kinderen enthousiast van werden; en dan bedoel ik die thuis zitten, en niet die op de fiets ;-)
Voor vertrek richting Maartensdijk, waar we gebruikelijk in de buurt de koffie doen, wordt de laatste ludieke
foto gemaakt.
Voordat we in de buurt van Maartensdijk arriveren, hebben we via de Radiolaan (deze keer geen valpartij van
de organisator) naar Nieuwegein gefietst om vervolgens langs het Lekkanaal richting Plettenburg te fietsen.
Hier steken we het Amsterdam Rijnkanaal over om via Fort Vechten en langs Fort Rhijnauwen richting Zeist te
fietsen.

Dan buigen we af richting
Bilthoven, vanuit Bilthoven rijden
we naar de koffiestop – nog wel
een lekke band als ik het mij
goed herinner – en doen we
“doorweekt” een bakkie koffie.
We hebben aardig wat
regendruppels te verwerken
gehad en we lopen echt
kleddernat het restaurant binnen.
De garderobe, met verwarming,
krijgt in de korte tijd geen tijd de
kleding te drogen.

We rijden weg, op naar Achtienhoven/Westbroek – het begint nu wel droog te worden en door de (rij)wind
droogt onze kleding toch redelijk snel op. Dwars door Maarssen gaan we weer vertrouwd richting Haarzuilens.
Via Harmelen – Montfoort komen we weer in de Lopikerwaard waar we ter hoogte van Benschop afscheid
nemen van de eerste renners. Bij Lopik valt het overgebleven peloton uiteen.
De Funtocht is niet meer!
Tijdens de ledenvergadering afgelopen januari, doet Bert Zwanenburg toch een beroep op Hennie de
Funtocht in 2017 weer op de kalender te zetten. Tijdens de vergadering belt Hennie met het thuisfront en kan hij
nog tijdens de vergadering bevestigen dat de vrouw des huizes, akkoord is met het continueren van dit
evenement.
De Funtocht is niet meer! Lange leve de Funtocht !
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FIETS AIRBAG (Hennie Beenen)
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31-12-2016 OLIEBOLLENTOCHT (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 31-12-2016 stond de oliebollentocht op het programma. Normaal
gesproken gaat deze tocht aan mij voorbij maar dit jaar, op zaterdag, kon ik deze
tocht niet laten schieten.
Vorig jaar heb ik met enige jaloezie naar de foto’s van de tocht gekeken hoe de deelnemers zich te
goed deden aan de heerlijke oliebollen bij de Familie Bregman; ik moet hier bij zijn ☺.
Afijn, het was niet warm en het was wat nevelig; dus op de omstandigheden gekleed, vertrok ik vol
goede moed richting Lopik. Er staat een stevige Westenwind en er wordt besloten dat we richting
Krimpen aan den IJssel rijden. Er rijden weer een paar klasbakken mee die veel kopwerk verrichten
richting Krimpen. Zelf schuw ik ook niet wat kopwerk, maar de beurten duren niet lang en
gaandeweg zak ik verder weg in het peloton. Ik probeer achterin weer een beetje op adem te
komen, met andere woorden; ik hoop dat de koffiestop snel volgt.
Nog amper bekomen van de kilometers tegen
de wind in, draaien we langs Capelle aan den
IJssel met de wind mee. Van even bijkomen is
geen sprake; richting Gouda gaat de snelheid
omhoog en is het een kwestie van bijhouden
en bijblijven. Dat laatste valt niet altijd mee
omdat we veel over de smalle weggetjes
fietsen langs Hollandsche IJssel waardoor soms
enige gaatjes vallen die je toch weer moet
dichtrijden, want voorin ging het wel door.
Via Vlist komen we in Polsbroek en komen we
bij Ron Bregman thuis. Hier zitten we aan de
keuken tafel aan de koffie met heerlijke
oliebollen. Ook dit jaar zijn ze weer dik in orde.
Hans neemt er nog wat mee in z’n rugtas, want
thuis moeten ze deze kwaliteit ook proeven!
Ondanks dat het niet nodig is, legt een ieder weer een leuk bedrag op tafel voor het goede doel.
De familie Bregman is ons hiervoor dankbaar. Gelukkig Nieuwjaar.
Via Lopik rijden we allen terug naar huis om ons langzaam voor te bereiden op een leuke
jaarwisseling. De laatste kilometers rijd ik huiswaarts met Jens en Henri. In Kapel aangekomen word ik
helaas ontvangen door de politie en brandweer…….
Henri en Jens bedankt voor jullie warme berichten en geuite zorg; en Jens bedankt voor je komst
naar ons thuis. Dit is enorm door ons gewaardeerd.
Ondanks alle tegenslag bij thuiskomst, heb ik genoten van de fietstocht, de oliebollen en was het
een mooie afsluiting zo op de laatste dag van het jaar. Mogelijk dat ik de
2017-editie weer meefiets, het kan niet anders dat deze mooier zal eindigen
dan 2016. Best gek dat je in maart, wanneer ik dit stukje schrijf, nu al kan
uitkijken naar het einde van jaar ;-).
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OVERZICHT KOERSEN 2017 (Rogier Schinkel)

Dag

Maand

Wielerkoers

1
2
3-8
5
9
12
16
19
23
25 - 30
5-28
14 - 20
4 - 11
10 - 18
14 - 18
1 - 23
29
1-5
7 - 13
19 - 10/9
3 -10
8
13
17, 20 en 24
7
8

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Augustus
Augustus
Augustus
September
September
September
September
Oktober
Oktober

Volta Limburg Classic
Ronde van Vlaanderen
Ronde van het Baskenland
Scheldeprijs
Parijs-Roubaix
Brabantse Pijl
Amstel Gold Race
Waalse Pijl
Luik-Bastenaken-Luik
Ronde van Romandië
Ronde van Italië
Ronde van Californië
Critérium du Dauphiné
Ronde van Zwitserland
Ster ZLM Toer
Ronde van Frankrijk
Clasica San Sebastian
Ronde van Burgos
Eneco Tour
Ronde van Spanje
Ronde van Groot-Brittannië
GP Quebec
GP Wallonië
Wereldkampioenschappen
Ronde van Lombardije
Parijs - Tours
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WEER MOOIE OPKOMST JAARVERGADERING (Hennie Beenen)
Ook in 2017 waren weer veel leden naar de jaarvergadering gekomen, ditmaal voor
het eerst sinds 15 jaar weer in de Triangel in Polsbroekerdam.
Aan het eind van de avond hadden 67 leden de presentielijst ondertekend en zelf
kon ik er de volgende ochtend nog 6 aan toevoegen, voor die laatste 6 feitelijk
jammer want zij namen uiteindelijk niet deel aan de immer spectaculaire verloting.
Ook vermeldenswaard dat maar liefst 17 leden te kennen had gegeven dat ze
verhinderd waren, een aantal in de sneeuw en zelfs één in Havana.(Cuba). Van de 73 leden
hadden er zes deelgenomen aan vijfde JV tocht.
Na de gebruikelijke zakelijke rituelen zoals de snelle afwikkeling van
verslagen van de secretaris liep ook het financiële deel redelijk snel.
Vervolgens kwamen we bij een zeer treurig deel, namelijk het
afscheid van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Gabe.
Tijdens de speech die voorzitter Wim voor hem in petto had, werd hij
al rap onderbroken door Piet Schep, deze kwam terug op enkele
bijzondere momenten tijdens een tweetal ledenvergaderingen,
namelijk het nogal nadrukkelijk zwaaien met witte zakdoekjes door de
leden, de eerste maal bij zijn verkiezing en de laatste maal tijdens de
herverkiezing drie jaar geleden.
Op de foto van die laatste herverkiezing (die bij de laatste spam tot
uitnodiging voor de JV was meegezonden) was Piet wel degene die
buitengewoon enthousiast aan het zwaaien was en dus vond hij dat
hij het nu goed moest maken, dit met een aantal fraai ingelijste witte
zakdoeken. Op het oog leek Gabe hier zeer verguld mee. (zie ook
foto)
Nadien kon Wim zijn verhaal afronden en hem vele complimenten kon doen toekomen en Gabe
naast een mooi boeketje hem ook een collage met foto’s van activiteiten op de fiets met o.a. wtc
vrienden kon aanbieden, ook deze collage deed Gabe zicht baar goed.
(een uitgebreider verhaal van dat afscheid in het verslag van de vergadering zie jaarboek 2018)
De verkiezing van het nieuwe bestuurslid Theo Engel riep geen reacties of bedenkingen uit de zaal
op, in zijn maidenspeech bedankte Theo de zaal voor het in hem gestelde vertrouwen, hoopte het
zodanig te doen dat hij minimaal in de schaduw van Gabe zou komen en hij zou zeker zijn daartoe
best doen, hoopte als hij in april met pensioen gaat, hij er voldoende tijd in kan steken, tot slot wist hij
te melden dat hij de gemiddelde leeftijd van het bestuur met zeker 6 maanden omlaag had
gebracht. (overigens is de gemiddelde leeftijd van de WTC volgens de NTFU 53,99 jaar.)
In het intermezzo de keuze van het koudste gezicht van 2016 , keuze uit Jens, Floré, Theo en Erik
helaas ontbrak in de cyclus een ongetwijfeld koud gezicht van Marinus tijdens de Ardechoise, die
ook een poosje staande gehouden was vanwege onderkoeling. De winnaars kregen allen een
“warm-houd folie” daadwerkelijk toegeworpen. Vervolgens nog een verkorte versie van een film
van de zgn. Styrkeproven 2016 , waar Flore, Gabe, Ronald en Tom aan hadden deelgenomen,
helaas lukte de aansluiting van het geluid niet, dus moest er een mondeling commentaar van Floré
aan toegevoegd worden.
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Na de pauze werd hoofdredacteur Rogier van de Cyclopik weer uitgebreid gecomplimenteerd voor
zijn goede en bijzondere verdiensten voor het clubblad, het voorbije jaar ook alle pagina’s voorzien
van een jubileum voet-regel vanwege het 20-jarig bestaan de WTC. Naast een kadobon ook de
bloemen voor zijn Cindy.
Aansluitend mocht Rogier zelf nog even de persprijs en fotoprijs toekennen.
De persprijs (pen met inscriptie) was ditmaal voor Martien Spruit, had het voorbije jaar meer dan
goed zijn best gedaan, niet alleen in de kwantiteit maar ook in de variatie van aangeleverde
onderwerpen. De fotoprijs (al een paar jaar niet toegekend) was ditmaal voor Hans Gerritsen, die
had een foto aangeleverd van de zgn. C-eniorentocht, deze foto gaf exact de doelgroep van de
deelnemers weer, zelfs de grijstinten waren mooi tot uiting gekomen volgens Rogier. (Red: over
grijstinten is niet gesproken; echter wel over de sprekende foto die goed laat zien hoe hoog
kameraadschap binnen de club in het vaandel staat) De prijs een fotoboek is hem later thuis
aangereikt.
Een spannend onderdeel is altijd de verkiezing van “lid van het jaar”, ditmaal was het bestuur er snel
uit, mede ook op voordracht van een zgn. “schaduw-zijlijn-bestuurslid” .
Een lid van het jaar die overigens weinig of in het geheel niet (meer) fietst, wel vanaf de oprichting
actief is voor de vereniging, ooit nog weleens samen met een voornaamgenoot een zgn.
Leeuwtocht had georganiseerd, (koffie in de Gouden Leeuw in Geldermalsen) en een versnapering
toe in de Roode Leeuw in L’kapel met uiteindelijk een buitengewone memorabele afloop; daarvoor
evenwel kreeg hij niet de oorkonde- wisselbokaal en fles wijn, maar m.n. voor zijn inspanningen om
de financiële jaarstukken samen te stellen, daarnaast heeft hij enkele jaren gelden ook nog zorg
gedragen voor de automatische incasso van de contributie; kortom meer dan verdiend in 2016 de
naam van Hennie Broekhuizen op de wisselbokaal.
Omdat we geen leden meer konden vinden die met de collectebus voor het sport
gehandicaptenfonds op pad willen gaan, had het bestuur besloten om een bus met de JV rond te
laten gaan, die bracht het mooie bedrag van € 93,12 op. (volgens de Sportraad een heel mooi
resultaat)
Voor de rondvraag en antwoorden verwijs ik jullie naar het jaarboek 2018 en verslag van de
vergadering welke aan het eind van het jaar ongetwijfeld weer uitgebracht gaat worden.

Wel kan nog gemeld worden
dat onder de aanwezigen een
nekverwarmende buff is
uitgedeeld,
Deze schijnen de afgelopen
maanden volop gebruikt te
zijn, en voor hen die niet op de
vergadering zijn geweest,
deze zijn voor € 5,= bij Gabe te
koop.
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Vanzelfsprekend
bedankte Wim in zijn
slotwoord alle
vrijwilligers, zowel de
tt.cie, als de
bezorgers van de
Cyclopiks maar ook
de vrijwilligers bij de
verschillende
tijdritten.

En over tijdrit geschreven,omdat de deelname aan de kernenploegentijdrit een beetje tanend lijkt,
had bestuur bedacht maar eens een ploegentijdrit niet gebonden aan een kern te houden, daartoe
een verdeling gemaakt met sterke rijders, iets minder sterke rijders, en nog weer iets minder sterke
rijders, deze namen onderverdeeld in een drietal bokalen en deze werden getrokken door good old
Piet en de voorlopige uitkomst/ deelnamelijst staat elders in deze Cyclopik.
Om exact 22.30 uur (volgens interne planning) kon Wim de laatste klap met de voorzittershamer
geven, nadien bleef het nog langdurig buitengewoon gezellig, zelf omstreeks 01.15 uur vertrokken
en toen was ik zeker niet de laatste.
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C-Enioren onderweg bij Holle Brug – Hans in tweede wiel?! (Hennie Beenen)
Via Hennie Beenen ontving de redactie onderstaande foto met daarbij de opmerking dat Hans nota
bene bij Karin in het wiel ziet.
De C-Enioren-ploeg (hoewel - met Jolanda, Karin en Arno in het midden?) rijdt langs de prachtige
Holle Brug in Lopikerkapel. Verder Simon, Kees Groenevelt, Hans Gerritsen, Ed Kootstra en Piet Schep
in het allerlaatste wiel.
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GOEDE OPKOMST VOORLICHTINGSAVOND (Hennie Beenen)
De voorlichtingsavond op 17 februari met als gast ERIK DEKKER bracht maar liefst 2
dames en 43 mannen naar het Dorpshuis te Lopik. (ook nog 9 afmeldingen)
Onder leiding van de zich wederom zeer goed voorbereide Theo Engel werd de
aanwezigen een boeiende avond voorgeschoteld.
Weliswaar maaide Theo bij de introductie veel gras voor Erik’s voeten weg, hetgeen
ook door Erik geroepen werd maar Theo liet zich niet uit het veld slaan en ging rustig
door.
Na Theo’s introductie kreeg Erik het woord en kregen we weliswaar met andere beelden
ondersteund een nagenoeg identiek verhaal te horen, zodat de meeste aanwezigen uiteindelijk
zeer goed geïnformeerd zijn over de (succesvolle) prestaties van Erik.
Vervolgens hield Erik een betoog over talent, hoe daarmee om te gaan en vooral ook hoe niet,
zeker m.b.t. begeleiding, daarbij (achter)naamgenoot als voorbeeld aanhalend.
Vervolgens langzaam maar zeker verschuivend naar het nut en gebruik van vermogensmeters, op
zijn vraag wie van de aanwezigen over zo’n meter beschikte ging 1 arm omhoog.
De prijzen zijn nu nog relatief hoog met ook een nogal verschillend prijskaartje, variërend van € 400,=
tot € 3.000,= met daaraan in zijn optiek gekoppeld ook een hoge variatie in betrouwbare cijfers
ofwel er zit nogal verschil in de ene t.o.v. de andere meter.

Zelf reed hij inmiddels ook met een
vermogens-meter, en in tegenstelling
tot een hartslagmeter die vanwege
bijv. emotionele omstandigheden wel
eens kan afwijken, “liegt” de
vermogensmeter niet, die geeft een
constant (vermogens-resultaat) aan.
Conclusie binnen ons peloton zal de
vermogensmeter nog niet snel te
vinden zijn.

Als iemand overigens toch voornemens was een vermogensmeter aan te schaffen, dan bij voorkeur
niet bevestigd aan de pedalen, m.n. bij een valpartij kunnen deze dan naar z’n “galamiezen” zijn.
Overigens reed Erik zelf op een Apex fiets met een prijskaartje van ca. € 4.000,=
Liet aansluitend nog wat voorbeelden zien waarbij de prijs van de wielen alleen al dat bedrag ging
benaderen of overtreffen.
Had overigens nog wel ‘n boeiend voorbeeld over lichaamsgewicht en het beklimmen van bijv. de
Alpe D’Huez, een verschil van 5 kg kan ook een verschil in tijdwinst van ca. 2.00 minuten opleveren.
Overigens verwacht hij wel dat binnen enkele jaren alle nieuwe racefietsen voorzien van
schijfremmen, op zijn veldritfiets waren deze ook gemonteerd, gewoon omdat deze onder alle
omstandigheden remmen.
Dus koop je een nieuwe fiets, dan één met schijfremmen.
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Na de pauze werd het wielercafe geopend, tussentijds nam voorzitter Wim nog even afscheid
van Simon de Wit als lid van de tt.cie, Simon had een jaar of 8 zijn inbreng in het jaarprogramma
gehad en werd daarvoor uitdrukkelijk bedankt vergezeld van flesje wijn.
Theo had wat vragen voor Erik voorbereid en we konden constateren dat Erik daar open en
gemakkelijk pratend zijn antwoorden op gaf. Een moeilijke was misschien wel de vraag over
zelfverzekerdheid, wanneer dat kwam?, feitelijk kwam dat na het behalen van de nodige successen
en vooral dat drietal in de tour de France in een jaar waar deelname aan de tour niet eens gepland
was, had aanvankelijk gedacht om op de baan tijdens de Olympische spelen deel te nemen, maar
een opgelopen elleboogbreuk in Parijs Nice gooide roet in eten en zo kon hij zich in mei niet
kwalificeren, zijn latere herstel zeker in de giro was evenwel zo goed dat hij mee mocht naar de tour
met de 3 overwinningen als hoogtepunt.
Het einde van z’n carrière kwam
redelijk onverwacht.
Door een lelijk gat in een Belgisch
wegdek kwam hij in het begin van
de Tour de France zodanig op zijn
gezicht terecht dat dit het einde van
zijn actieve wielercarrière
betekende, hoewel de
schaafwonden na 12 dagen amper
meer zichtbaar waren, (heeft niet
genoemd hoe lang de
implementatie van 12 tanden heeft
geduurd) zou m.n. herstel naar
niveau om mee te doen te lang
duren en zou feitelijk het seizoen
voorbij zijn en zodoende kon hij eerder dan gepland beginnen als ploegleider.
Dat bleek uiteindelijk ook een vak apart, ook m.n. vanuit en opmerkelijke financiële situatie dat je als
ploegleider (ofwel baas van de groep) de renners die soms wel 10 keer meer verdienen dan de
ploegleider moet vertellen wat ze moeten doen, maar ook dat je ze niet opstelt voor een koers.
Daar heeft hij wel een poosje voor nodig gehad om dat te leren.
Nog een bijzonderheid tijdens de tour zitten ze met ca. 33 man uit een ploeg aan tafel terwijl ze
maar met 9 man fietsen, de rest begeleiding, mecaniciens, verzorgers maar ook twee man die de
eigen persoonlijke matrassen, dekbedden airco’s van de renners moesten verzorgen.
Uiteindelijk bleken gaandeweg dat zijn gedachten m.b.t. het professionele fietsen en de organisatie
die de gelden beschikbaar stelt zodanig uiteen liepen dat hij de ploeg heeft verlaten.
En dus doet Erik zijn eigen ding, fietst nog veel, beschikt nog over een strak (jongensachtig) lijf
begeleidt wat jeugd, geeft wat clinics en doet ook nog mee aan de koersen.
Kort na 22.00 uur maakte Theo een eind aan de sessie terwijl er nog voldoende te vragen was, zo
had ik graag vernomen welk euforisch gevoel hij zou hebben beleefd na zijn overwinning in Parijs
Tours.
De slotvraag van Theo of hij lid wilde worden van onze WTC werd beantwoord met de vraag naar
de contributiekosten, overigens valt hij m.i. buiten de kern en of regio.
Tot slot bood Floré die het kontakt had gelegd hem nog een flesje wijn aan verpakt in een WTC buff.
Die laatste zou hij ZEKER gebruiken.(was die ochtend tijdens trainingsritje nog omgekeerd naar huis
om er een om te doen.)
www.wtclopikerwaard.nl
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ZWETEN OP ZOLDER (via Hennie Beenen / Bron: NRC)
Er is veel en ver gefietst deze winter – binnen dan. Dankzij
computerprogramma Zwift en het virtuele fietseiland Watopia is
dat nog nooit zo leuk geweest.
Rolf Snaterse (35) zat ’s avonds televisie te kijken toen een vriend
belde. Of hij niet even samen de vulkaan op wilde fietsen. Het
was niet heel moeilijk Snaterse over te halen. Amper een kwartier
later stond hij drijfnat van het zweet op zolder na te hijgen.
Het is een bekend verhaal onder gebruikers van Zwift. Het nieuwe
fietsspel zorgt ervoor dat binnen fietsen leuker is dan ooit.
Wielrenners kunnen hun racefiets in een ‘slim’ trainingsapparaat
zetten en via de computer zien hoe ze, net als vele andere
gebruikers in de rest van de wereld, over een virtueel eiland
fietsen. Als er een bergje in het parcours zit, meldt de computer
dat aan het trainingsapparaat, dat zorgt dat je dan harder moet
trappen. Zo lijkt het of je omhoog fietst, dat je iemand kunt
inhalen en zelfs dat je voordeel van de wind hebt als je achterin
een groep rijdt. Je voelt al trappend wat je op het beeldscherm
ziet gebeuren.
Vanaf dit jaar zijn er dagelijks meerdere wedstrijden. Het maakt
de verslaving voor veel Zwift’ers alleen maar groter. Je doet een computerspel zonder het
schuldgevoel tijd te verspillen, want je hebt nuttig gesport. Naast het spelelement is de
laagdrempelige manier om op te staan en wat te sporten zonder al te veel moeite te hoeven doen
misschien de belangrijkste reden voor de populariteit van Zwift.
Leon Geuyen (45) verliest enkele keren per week bakken zweet op zijn zolder in Utrecht. Hij was er
twee jaar geleden als een van de eersten bij om de bètaversie (software die bijna af is) van Zwift uit
te proberen. „Ik ben medeoprichter van wielerblog Het Is Koers. We hadden van het bedrijf Wahoo
een Kickr (fietstrainer) te leen gekregen. Zo konden we ook Zwift uitproberen”, vertelt Geuyen. „Ik
heb me die eerste keer helemaal kapot gefietst. Het was erg leuk. Ik had al een trainer thuis, maar
dat was er een waar je alleen je fiets in kunt zetten en kunt rondtrappen. Dat is geestdodend in het
kwadraat. Dus ik heb de goedkoopste slimme trainer gekocht en ben met Zwift begonnen. Nu race
ik drie keer in de week.”
Geuyen en Snaterse hebben jonge kinderen en roemen het gemak van Zwift. Snaterse: „Als ik nu
buiten ga fietsen moet ik allemaal laagjes aan, ik moet mijn overschoenen aan doen, na afloop mijn
fiets poetsen. Dan ben je al snel een paar uur bezig. Er is niks leuker dan buiten fietsen, maar Zwift is
zoveel makkelijker. Ik fiets bijna altijd ’s avonds op het apparaat, als de kinderen slapen. Met
omkleden en douchen erbij kost het me anderhalf uur. Buiten kan ik lang niet zo diep gaan als op
Zwift. Het is efficiënt en effectief.”
Geuyen is wel van plan om snel meer buiten te gaan fietsen nu het weer beter wordt en de dagen
langer. „Maar soms is vrijdag de enige dag in de week dat ik tijd heb en als het dan regent, ga ik
toch maar weer op Zwift.”
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Al moet het voorjaar nog komen, de Zwift-gebruikers zijn ervan overtuigd dat het binnen trainen hun
veel voordeel gaat brengen op de weg. Snaterse heeft al het gevoel dat bergjes buiten nu
makkelijker gaan. Geuyen traint voor een zware bergtocht in de Dolomieten in juli en doet een deel
van zijn trainingsschema op Zwift. Suzanne Aikema Katt (34) uit Hoogland denkt dat ze door Zwift in
het voorjaar met plezier in de Ardennen kan fietsen met een vriendengroep. Ze gebruikt de training
sinds november, samen met haar man fietst ze op zolder. Ieder achter een eigen scherm. „Voorheen
sportte ik niet zoveel in de winter. Nu fiets ik drie keer per week: twee avonden en overdag in het
weekend. Vroeger kwam ik in het voorjaar niet vooruit. Ik denk dat ik nu sneller fit ben.
„Zwift is natuurlijk anders dan het echte werk, maar de spierpijn die je ervan krijgt is niet virtueel.
Afgelopen zondag reed ik een wedstrijd en toen ik dinsdag weer wilde racen, voelde ik mijn benen
nog echt wel.”
Bewegingswetenschapper Leon Burger waarschuwt voor overbelasting bij Zwift-gebruikers. De oudwedstrijdrenner gebruikt Zwift ook en kent de verlokkingen van het racen. Maar om vooruitgang te
boeken, kunnen wielrenners het beter af en toe rustig aan doen, zegt hij. „Als wielertoerist word je in
de winter echt niet beter. Je kunt met zo’n fietstrainer in huis wel goed je conditie op peil houden.
Dan kun je in het voorjaar, in april en mei progressie maken op de weg. Veel wielrenners trainen voor
een lange tocht in de zomer. Dan moet je duurtrainingen doen waarbij je energie uit de
vetverbranding komt. Door die korte wedstrijdjes op Zwift komt je energie uit het verbranden van
koolhydraten. Dan train je eigenlijk verkeerd en ligt ook het gevaar van overbelasting op de loer: als
je weer gaat fietsen als je eigenlijk nog niet helemaal hersteld bent van de vorige inspanning.”
Als sportfilosoof en fanatiek fietser ziet Ivo van Hilvoorde ook nadelen in Zwift. „Kijk eens naar
kinderen. Die moeten meer bewegen. Maar ze op een loopband zetten is echt iets anders dan
samen sporten. Sporten is ook gebaseerd op frustratie, dat iets niet lukt of dat iemand beter is.
Fysiologisch is Zwift bijna hetzelfde als echt fietsen, maar je hebt nooit de primaire ervaring die je in
een peloton hebt. Je mist de geuren, de spanning en de interactie. Ook vermijd je op Zwift de
negatieve ervaringen van het echte sporten, het is niet gevaarlijk en niemand kijkt je afkeurend aan
als je een kopbeurt overslaat. Toch zie ik daar charme in, die ik niet zou willen inwisselen.” Hij vreest
zelf ook de verslaving die Zwift kan opleveren, „dan kom ik helemaal mijn huis niet meer uit.”
Zwift kan door de snelle populariteit nog niet voldoen aan veel eisen van gebruikers, denkt Leon
Geuyen. „Sinds dit jaar kun je wel zien welke wedstrijden er dagelijks zijn. Maar niet de uitslagen,
gebruikers hebben daarvoor de site Zwiftpower gemaakt met alle gegevens per wedstrijd.” Wat
volgens hem ook verbetering behoeft: het trage opstarten, het gemak waarmee je kunt frauderen
met gegevens, de onmogelijkheid om te pauzeren.
En dan het geluid. Zeker de goedkopere modellen doen aan een centrifugerende wasmachine
denken. „Als mijn man boven aan het
fietsen is, lijkt het beneden wel alsof er een
vliegtuig opstijgt”, zegt Suzanne Aikema.
Leon Geuyen heeft rubberen tuintegels
onder zijn trainer gelegd toen de buren
vorig jaar kwamen vragen wat er toch bij
hen aan de hand was. Nu staan alleen de
kinderen soms op zolder om te kijken wat
hun vader in hun voormalige speelkamer
uitspookt. „Het is nogal lastig als ze iets
komen vragen, omdat ik vaak zo buiten
adem ben dat ik niks kan terugzeggen. En
ze willen altijd weten of ik voorop fiets, dus
zeg ik maar ja.”
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VOORLOPIGE indeling Ploegentijdrit 2017 (via Hennie Beenen)

Startplek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Deelnemer 1
Jan van Lieshout
Bert Zwanenburg
Kees Jan de Leeuw
Wim van Wijk
Peter Verhoef
Erik Eikelenboom
Ed Kootstra
Arjan Verbree
Leon van den Ende
Jos van Lint
Karin Boekhorst
Jan Spelt
André de Vos
Wilco Boere

www.wtclopikerwaard.nl

Deelnemer 2
Jan Achterberg
Hans van Middelkoop
Mon Hoogendoorn
Jens Bezemer
Paul Zwambag
Gabe Bergstra
Ron Bregman
Robin van Wijngaarden
Jan Hendrikse
Leo van Vliet
Michel Nederpel
Ab Schinkel
Jan Schalkwijk
Johan Kuipers
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Deelnemer 3
Jody Schinkel
Johan Hartman
Harry van Beek
Sjors van Vliet
Janluc Coenen
Johan de Bruijn
Tom Boere
Ronald de Ridder
Jeroen Schinkel
Pierre Blok
Marinus Dijkman
Gerben Bergstra
Jeroen Bargeman
Floré Mulder
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OPENINGSTOCHT 2017 (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 11 maart stond de openingstocht op het programma van onze club. De
officiele aftrap van het wielseizoen die meestal op een grote opkomst kan rekenen.
Zo ook dit jaar was men weer met tientallen op de fiets gestapt en naar Lopik
gekomen om samen met de fietskameraden te starten aan het wielseizoen 2017. De een met een
overvol programma, de ander met specifieke doelen en enkelen, zoals ik zelf, met een zeer beperkte
planning. Zij zien wel of de agenda wat traningsritten toelaat en hoe we het weekend gaan indelen
met wat ritten met de club, individueel wat rijden of met een georganiseerde tocht meedoen in het
(buiten)land.
De sfeer is weer uiterst vrolijk. Hennie Beenen
doet het openingswoord bij de afwezigheid van
Wim van Wijk (ziek) en de nadruk ligt op een
veilige fietsseizoen. De Schenkels lichten ons toe
hoe we ons weer zichtbaar gaan maken in de
Kernen en we rijden met ik geloof, 4 groepen
weg uit Lopik richting Lopikerkapel. Via de
Radiolaan rijden we langs de A2 richting
IJsselstein en rijden we door IJsselstein
vervolgens de hele Zuid IJsseldijk af.

Via Achthoven vervolgen we onze weg richting Cattenbroek om uiteindelijk in Papekop uit te
komen. Hier doen we een kop koffie met een gebakje. Ik meen dat dit de DijkeTelg is. Prima locatie,
die een grote groep zoals wij vandaag zijn prima in staat is goed te bedienen.
Via Hekendorp en Haastrecht rijden we naar Stolwijk. We duiken vervolgens de dijk op richting
Schoonhoven. In Schoonhoven komen we nog langs hèt lokale koffieadres voor de fietser en zwaait
JanLuc enthousiast naar al z’n clubmaten.
We zijn alweer bijna in Lopik; een deel van het peloton besluit in Lopik nog een aflsuitend drankje te
doen. Zelf fiets ik met Jens en Willem via “de buurt” terug naar Lopikerkapel / IJsselstein. Van even
uitfietsen komt het niet echt; Jens moet natuurlijk trainen en trapt hard door. Ik kan geloof ik nog een
keer overnemen en voor de rest is het hardwerken om z’n wiel te houden. Na Uitweg gaat het
tempo iets naar beneden zodat we wel gezamenlijk “Kapel” kunnen bereiken en Willem dan nog in
het wiel van Jens thuis gebracht kan worden.
Bedankt voor deze leuke openingstocht die kon worden volbracht onder prima
weersomstandigheden. De kop is eraf!
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HOME RIDE 2017 (Richard Vergunst)
Beste wielerliefhebbers,
Wij vragen graag de aandacht voor de Homeride. Hans Middelkoop en Richard
Vergunst gaan deze rit van 500 km. lang rijden.
Wie Hans is en wat hij doet, is denk ik wel bij een ieder bekend. Richard Vergunst is een nieuw lid.
Richard is in april 1963 geboren in Gouda en kwam in zijn vroege jeugd in aanraking met het
wielrennen bij de Goudse ren- en tourclub Excelsior en heeft bij de nieuwelingen, junioren,
liefhebbers en de amateur-c wedstrijden gereden. Zoals jullie weten is deze sport geen goedkope
sport en ik kreeg een gezin en heb het wielrennen even moeten laten voor wat het is.
In 2003 ben ik naar Lopik verhuisd en ben actief geworden bij de tennis verenging Lopik. Vele Jaren
heb ik met plezier 35+ competitie getennist. In 2104 een goedkope Cannondale Caad4 gekocht om
het weer te proberen en ben ik wat actiever gaan toeren.
Afgelopen jaar de keuze gemaakt om me aan te sluiten bij onze tourvereniging, en ben blij dat ik de
keuze heb gemaakt. Het bloed kruipt toch waar het niet heen kan gaan en ik hoop dit jaar zeker
6000 km op het fietsje weg te trappen.
Hans en Richard weken allebei bij Defensie materieel organisatie, Hans bij het kleding bedrijf en
Richard bij het ICT bedrijf, samen nemen we deel aan HomeRide; dit is een uniek wielerevenement
dat op 24 en 25 juni 2017 voor de zevende keer plaatsvindt. Deze 24 uur durende en 500 kilometer
lange tocht gaat dit jaar van Utrecht naar Utrecht en heeft de vorm van een hart dat langs de
Ronald McDonald Huizen voert en laat je voor de Huizen sponsoren.
Als team, moeten we 7000 euro sponsor geld binnen brengen, dit komt ten goede van het Ronald
MC Donald Kinderfonds, zodat ouders die een ziek kind hebben de nachten in een Ronald MC
Donald huis kunnen door brengen in de nabijheid van hun zieke kind. De huizen moet het echt
hebben van dit soort acties want zij krijgen geen enkele overheidssteun.
Wil je Hans of Richard sponseren? Ga dan naar de site Homeride.nl, en bij zoeken kan je invullen
DMO. Je selecteert dan DMO en kan dan de renner selecteren die je wilt, je mag ook aan het team
doneren.
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WTC LUCIEN VAN IMPETOCHT (Rogier Schinkel)

Op zondag 9 april jl. stond de WTC Lucien van Impe tocht op het programma.
Allereerst wie is Lucien van Impe?
Van Impe was beroepswielrenner van 1969 tot 1987. Hij blonk
vooral uit in meerdaagse wedstrijden zoals de Ronde van Frankrijk,
die hij in 1976 wist te winnen. Ook stond hij eenmaal als tweede en
driemaal als derde op het podium. Vijftien maal kwam hij aan de
start en telkens haalde hij de finish in Parijs. Hij is hiermee
recordhouder voor België.
Van Impe was bovenal een vermaard klimmer, die met zijn 8
eindoverwinningen in de bergklassementen van 2 van de 3 Grote
Rondes de beste van zijn generatie en een der besten uit de
geschiedenis genoemd kan worden. Hij werd tweemaal eerste in
het bergklassement van de Ronde van Italië, en zes keer eerste in
het bergklassement van de Tour de France, Het laatste aantal
deelt hij met Federico Bahamontes. Het record is hij in 2004
kwijtgeraakt aan Richard Virenque, die dat jaar voor de zevende
maal eerste werd in het bergklassement van de Ronde van
Frankrijk.

Enfin; om 09:00 uur stond het vertrek gepland voor twee dames en ongeveer 33 heren. Jan Spelt
neemt namens de organisatie het woord. Hij geeft aan dat we richting Vinkeveen gaan in 3 groepen
(van ongeveer 12 personen).

We vertrekken vanuit Lopik richting IJsselstein om vervolgens
via Achthoven en Harmelen richting Kortrijk / Breukelen te
fietsen. De weersomstandigheden zijn prachtig. Goede
temperatuur voor een fietstocht, toch nog wel een
verraderlijk windje en een droog wegdek. De kans op een
lekke band is dus vrij klein, maar helaas hebben we in het
eerste deel van de tocht toch een lekke band te vervangen.
Het tempo is prima te doen; zelf rijd ik in de derde groep
waar ook Tom Broere deel van uitmaakt. Nou, die houd de
sfeer er wel in; we hebben erg veel lol gehad met elkaar.
Overigens tijdens het tweede deel van de tocht, heerlijk
inhoudelijk met Tom gesproken over leidinggeven,
management competenties en loopbaanplanning. Het
wordt toch alweer snel maandag, dus de start op
maandagochtend na zo’n afsluiting met Tom, zorgt voor een
snelle opstart op de maandag ;-).
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De koffiestop is bij Restaurant “De Plashoeve” en
warempel, bij de entree ligt ook een enorme plas
water. De koffie is prima en het appelgebak staat
klaar en de slagroom is naar wens aan te
brengen. De tactiek/techniek bij Nico van
Vreeswijk, is de slagroom erop te spuiten zolang
hij zijn naam uitspreekt. Dit werd dus een Nico
van Vreeeeeeeeeeeswijk, waardoor hij een
behoorlijk bord slagroom had met een gebakje
eronder. Nico meende zelfs nog dat hij begon te
stotteren waardoor de slagroombus nog langer
z’n werk kon doen.

We vertrokken….ho stop!.... we wilden vertrekken
maar twee fietsen waren niet meer van elkaar te
scheiden. De Cannondale en de Ridley leker wel
met elkaar vertrouwd; alleen de ring was een slotje
dat niet meer open wilde gaan. Dat was dus
minuten lang tobben om deze open te krijgen. Een
aangebracht idee van mij om gewoon op te
stappen en dicht naast elkaar te fietsen, vond men
niet zo’n goed idee. Toch jammer, want diverse
fietskameraden juichen dit initiatief juist toe.
Na de vertraging vertrokken we voor het tweede
deel van de tocht. Via Kamerik, Woerden en
Montfoort raken we weer in de kern van de
Lopikerwaard en voelt een ieder zich direct weer
thuis.
Bij Benschop valt het hele peloton uit elkaar en rijden we naar de TV om vervolgens deze middag
Greg van Avermaet zijn eerste monument te zien winnen. Parijs – Roubaix is zijn prooi geworden…en
hoe!
Bedankt voor de organisatie van de tocht; het was een heerlijke “zon”dag.
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Oost-West FietsRoute op de schop door gemeente Lopik (Bron: Het Kontakt)
Een bericht van 15 december 2016
LOPIK • De oost-west fietsverbinding door de gemeente Lopik wordt aangepast aan de eisen van
deze tijd. Inzet is het verbeteren van de verkeersveiligheid van de gebruikers.
Politiek Lopik ging dinsdagavond akkoord met het uitrekken van ruim 2 miljoen euro voor dit project,
onder voorwaarde dat de provincie Utrecht de helft van de kosten bijdraagt.
Communicatie
Adrie Strien: "Het CDA hamert al jaren op de veiligheid van fietsers. We zijn blij dat het er nu van gaat
komen. We willen daarbij een goede communicatie met aan- en omwonenden, vooral daar waar
de fietspaden worden aangepast.
Ook de andere partijen legden de nadruk op dit aspect, want er moeten nogal wat aanpassingen
worden verricht om de hele oost-west fietsroute –van Lopikerkapel tot en met Cabauw, in totaal 14,6
kilometer- door de gemeente te verbeteren. De VVD-fractie diende er zelfs een motie voor in, al
bood die volgens enkele andere partijen (CDA en ChristenUnie) geen meerwaarde boven het
bestaande voorstel van B&W. De motie werd wel aangenomen, ook door het CDA.
2 miljoen
Het forse bedrag van 2 miljoen euro dat met dit project gemoeid is, had politiek Lopik er wel voor
over. "Als de veiligheid van fietsers hierdoor verbeterd wordt, is het dat ons zeker waard", stelde Bert
de Leede namens de ChristenUnie. Ron van den Berg (PvdA): "Het is duur, maar noodzakelijk. De
veiligheid van fietsers staat voorop."
De fietspaden in de gemeente Lopik zijn gedateerd dan wel onveilig. Vooral daar waar fietsers niet
duidelijk zijn afgescheiden van het overige verkeer, ligt gevaar voor de zwakke verkeersdeelnemer
om de hoek. Ook de komst van nieuwe vervoermiddelen als e-bikes, krat- en bakfietsen speelt een
rol. Deze hebben letterlijk meer ruimte nodig, zeker als ze elkaar passeren.
Het werk vraagt een grote voorbereiding. "Dit is niet zomaar een wegvak dat je aanpast, maar een
heel tracé van fietspaden. Dat vraagt een nauwkeurige aanpak", stelde wethouder Gerrit Spelt.
Inzet is om de aanpassing van de fietspaden in de jaren 2018 t/m 2020 te laten plaatsvinden.
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Kleurplaat
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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
(di/do) vertrek om 19:00 uur – vanaf 2 mei 2017

C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
ZO 9 april 2017
MA 17 april 2017
DO 27 april 2017
ZA 6 mei 2017
DI 9 mei 2017
ZO 21 mei 2017
DO 25 mei 2017
VR 26 mei 2017
DO 1 juni 2017
ZO 4 juni 2017

Activiteit
WTC Lucien van Impetocht
DTC Bultentocht - Driebergen
WTC Koningstocht
WTC Louis Ocana Tocht
WTC Klimtijdrit Viaanse Brug
WTC Dijkentocht (170&250 km)
WTC Dauwtraptocht
Veluwse Klimtocht Ermelo
WTC Kernenploegentijdrit
Tilff – Bastogne – Tilff

Verzamellocatie
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
Viaanse Brug
De Schouw
De Schouw
De Schouw
N210 - Rabobank
De Schouw

Tijdstip
09:00 uur
07:15 uur Vertrek
08:00 uur
08:00 uur
19:00 uur
07:00 uur
08:00 uur
07:00 uur
19:00 uur
05:30 uur
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