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Hallo, wellicht kennen jullie mij niet meer, maar ik
ben
Jan-Luc.
WTC
Dijkentocht
ben Jan-Luc Bestuurslid van de WTC
50 Jaar
Lopikerwaard en op dit moment niet echt actief
T-B-T
op de fiets. Misschien kennen jullie dat wel, je bent lid van een club, betrokken,
HomeRide - Bedankje
maar door omstandigheden niet actief aanwezig bij de activiteiten. WTC Klimtijdrit
Ik heb er last van.
WTC Ploegentijdrit
Agenda e.d.

Vorig jaar heb ik mijn leven omgegooid en mijn
carrière een totaal andere wending gegeven. Voor mezelf
bepaald dat ik alles een jaar opzij zet om het te laten slagen.

Nu ben ik een jaar verder…. Maar wat is de stap groot om weer
terug op de fiets te klimmen. Het lijkt wel of alles een reden is om
niet te gaan. Berichten van valpartijen, net teveel kans op regen
of gewoon geen zin om te haasten.
9 Juli staat er een grote uitdaging bij mij op de agenda. Ik doe
mee met de Gran fondo Fausto Coppi in Italië. Ongeveer 170 km
met 5000hm. Voorbereid? Nee. Verwachtingen? Gewoon een
mooie dag van maken. Op die manier kan fietsen toch ook
leuk zijn?
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Aandacht voor alle sponsoren? (Floré Mulder)

Weekend Lauenau 16 & 17 september (Arno Sluijs)
In september gaan we ons jaarlijkse weekend Duitsland weer doen. Wederom naar Lauenau
Wij gaan weer deelnemen aan de RTF Lauenau in de buurt van Hannover.
Er zijn 3 afstanden mogelijk om te rijden , 119 – 151 of 210 kilometer. Ik heb hetzelfde hotel geboekt
als vorig jaar ,dat op ca. 1 kilometer van de start ligt. Men heeft mij verzekerd dat wij vroeg kunnen
ontbijten ( vanaf 06.00/ 07.00 uur ) zodat wij bijtijds aan de start kunnen staan .
Ik heb in dit hotel 20 slaapplaatsen gereserveerd staan voor ons . Tot nu toe heb ik 18 deelnemers op
de lijst staan.
Te weten : Teus Lekkerkerker , Jan van Lieshout , Jos van Lint , Hans van Middelkoop , Michel
Nederpel , Arno Sluijs, Tom Boere , Martien Spruit , Andre de Vos , Bert Zwanenburg, Paul Zwambag,
Nico v. Vreeswijk, Gerard v. Klaren, Theo Engel, Erik Eikelenboom, Leon v.d. Ende ,Jens Bezemer,
Gabe Bergstra . De afstand van Lopik naar Lauenau is ca. 350 km , dus zaterdagmorgen om 08.00
weg en ’s middags daar een rondje van ca. 70 km fietsen . Zondag de RTF rijden en zondagmiddag
weer op huis aan . Thuis ’s avonds ergens rond 20.00 uur.
Dus als er nog mensen zijn die interesse hebben ,meld je aan . Of bij Floré Mulder of bij Arno Sluijs.
Voor info van deze tocht ga naar : www.radsport-victorialauenau.de/rtf
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27-04-2017 WTC Koningstocht (Willem van den Bedem)
Op 27 april stond als clubrit de Koningstocht gepland, georganiseerd door
Simon en Peter (red. respectievelijk, de Wit en Verhoef). De voorspelling op
de weersites was droog maar wel aan de frisse kant. Op de website kan je je
aanmelden om mee te doen, zie ik dat alleen Simon en Peter zich hadden aangemeld.
Ik denk dat de tijd er ook wel mee te maken had vanuit mijn gezichtspunt, vertrek 8 uur!
Dit is niet mijn sterkste punt, het vroege opstaan wel, maar meteen actief iets gaan doen
nee. Dus de avond ervoor alles klaar gelegd, bandjes van de fiets opgepompt , wekkertje
gezet op 6 uur.
Dit is wel een generale repetitie, want op 6 mei moet ik zelf met Rogier een clubrit
organiseren ook vertrek om 8 uur, toercommissie nog bedankt!
De wekker gaat, stap mijn bed uit en doe mijn dingetjes
op de automatische piloot.
Kijk even uit het raam en zie dat de autoruiten bevroren
zijn, gelukkig die hoef ik niet te krabben, we gaan
fietsen. 07.20 uur op de fiets naar Lopik, wel fris 2 graden,
weinig wind, prima te doen.
Ben nog niet helemaal helder toen ik in IJsselstein langs
het podium fietste, wat is hier te doen, wat een drukte,
tuurlijk Koningsdag; iedereen heeft zijn zolder leeg
gehaald en zometeen komen andere mensen om deze
spullen weer op hun zolder te zetten. Dit heet kringloop,
vroeger was dit de voorjaarsschoonmaak.
Bij de Wiekslag aangekomen zijn er toch ongeveer 25 man die het vroege en koude uur
hebben overwonnen. Simon belt nog naar de koffiestop om te zeggen dat we eraan
komen, maar die vonden het ook nog veel te vroeg om Simon te woord te staan.
Via de bekende weggetjes via de Uithof naar de Bilt, Groenekan, Maartensdijk en bij
Hollandsche Rading aan gekomen, moesten we even van de fiets omdat de straat was
afgezet en voor de kinderen een opblaasbare stormbaan op de weg was gezet.
Hier stonden we voor de stoplichten om over te steken naar Tienhoven, ik was de laatste en
het verkeerslicht gaat op rood, daar ik een aantal dagen eerder in een zelfde situatie stond
, maar wel doorreed (ging allemaal net goed). Vond het dus nu maar verstandiger om maar
te wachten. Het peleton, ook bij onze wtc, wacht op niemand en fietste verder, moest toen
bij groen licht een intervalletje doen.
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Rogier Schinkel en Wim van Wijk wachtten mij op en met zijn drieen nog het laatste stukje
dicht rijden. Rogier bleef hard op kop rijden, weer bij de groep aangekomen draait Rogier
zich om naar Wim, en zegt:”Waarom nam je niet over?” Wim antwoordde droog:”Wat goed
gaat moet je niet veranderen”.
Gelukkig zijn we aangekomen bij de koffiestop in Tienhoven.
We werden hartelijk ontvangen en ze hadden zelfs slingers voor ons op gehangen.
Bij de koffie kregen we een heerlijke oranje tompouce.
Na de koffie rijden we langs de strook naar
Breukelen en via Maarssenbroek naar Haarzuilens
door het Maximapark naar De Meern, hier
hadden we een korte onderbreking om dat er
iemand een spaakbreuk had, en ik erachter
kwam dat ik een afloper had.
Had geen zin om een band te wisselen of op te
pompen, dus maar doorrijden en maar zien hoe
ver we komen. Met Rogier, Wim en nog 2 wtc-ers
voor Montfoort afgelagen naar IJsselstein op de
rechte stukken flink doortrappen en in de
bochten rustig aan.
Heb het gehaald zonder te pompen.
Complimenten aan Simon en Peter; goed
georganiseerd, langs het hele parcours werd er
gevlagd en gejuicht toen wij langs kwamen.
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09-01-2017 Lucien van Impetocht (Michel Nederpel en Jan Spelt)
Lucien van Impe is een Belgisch klimmer die van 1969 tot 1987, 15 maal de Tour de France uitreed. In de grote
rondes duelleerde hij vaak met Bernard Thévenet, Eddy Merkx en Joop Zoetemelk. Hij won 8 maal het
bergklassement in de Tour de France. Dus terecht dat de Belgen trots op hem zijn en wij een tourtocht naar
hem vernoemd hebben.
Zondag 9 April is een mooie dag en er staan totaal 39 mannen en vrouwen aan de start bij “de Schouw”. Het
was ook een mooie dag omdat Max Verstappen na een fantastische inhaalrace 3 e wordt in de Formule 1 van
China en Sebastian Langeveld 3e wordt bij Parijs-Robaix.
Toen Michel en ik hem eind Maart “voor reden”was het zulk mooi weer dat
lekker ging in korte broek. Nu was het vanwege het vroege tijdstip in het
begin toch wel koud met korte broek maar na de koffie ging het goed en
werd het uiteindelijk heerlijk zonnig en prachtig lenteweer.
Besloten wordt om – vanwege de hoge opkomst – in drie groepen te rijden.
Na een lekke band na een uurtje fietsen worden dat twee grote groepen,
maar dat ging zonder problemen. We zijn via Haarzuilen en Ouder Aa naar
Vinkeveen gefietst. Netjes 29 km/uur gereden, soms hoorde ik nog wel een
opmerking dat we na een paar bochten rustig aan moesten doen. Op een
Zondagmorgen zijn zelfs in Vinkeveen niet alle restaurants open. Na wat
zoeken hebben we gekozen voor “de Plashoeve”.
Vanwege het grote aantal deelnemers en beperkte bezetting in de
bediening hadden we gekozen voor een soort zelf bediening / afhaal buffet.
Zoals je op de foto kunt zien ging dit goed en zijn de meeste er snel bij als er
iets lekkers te halen is. We konden even rustig op het terras aan de waterkant bijpraten voor het 2e deel van de
tocht. De koffie ging snel maar het vertrekken niet.
Als je bang bent dat je fiets wordt meegenomen - we zitten tenslotte al
dichter tegen Amsterdam - dan zet je hem op slot. Als je echter weg wilt en
het slot wil niet open dan heb je een probleem. We zijn wel handig maar
blijkbaar toch geen snelle fietsen dieven want een paar profs waren toch
bijna 10 minuten bezig voordat het kabeltje door was.
Terug hadden we iets wind tegen maar bleven we toch dicht bij de 29 km/uur.
Een flink deel van de terug weg hebben onze semi prof weg kapitein Hans en
Ron kopwerk gedaan, waarvoor onze dank. Dat geldt ook voor Arno die in de
tweede groep constant in de wind heeft gereden. Een aantal van ons had de
zaterdag ervoor Veenendaal-Veenendaal gereden en dat merkte je toch wel
een beetje.
Via Wilnis en Woerden waren na 85 km op de teller weer in Lopik. Wij vonden
het geslaagd en we hopen dat jullie het ook leuk vonden.

PS. We dachten laten we snel een stukje schrijven dan hoeft Rogier er niet 3 x om te vragen. Dus donderdag
stukje naar Michel gestuurd om te laten controleren/aanvullen, valt vrijdag de Cyclopik in de bus met een
mooi stuk van Rogier over de Lucien van Impe tocht, dank je Rogier. Hierbij onze aanvulling.
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Aanrijder gewonde wielrenner lijkt van aardbodem verdwenen
(Bron: Algemeen Dagblad)
Hij weet wie hem en zijn wielermaats vorige week op de Lekdijk van de fiets reed,
maar de 22-jarige Utrechter is onvindbaar en dus kan Eric Klever (47) uit Lopik er niet terecht
om de schade te verhalen.
Intussen zit hij thuis op de bank met een dubbele armbreuk, een ontwrichte schouder en
gekneusde ribben. ,,Het kan nog wel tien weken duren voor ik hersteld ben en dan heb ik
het nog niet over de schade aan mijn fiets.'' Hij schat de totale schade aan de drie
betrokken fietsen alleen al op ruim 6000 euro. ,,Begin juni zouden we een weekje gaan
fietsen in Duitsland, dat zit er niet in. Mijn seizoen is over.''
Motorrijder
Diverse media, waarbij ook het AD, berichtten woensdagavond over het ongeval. De eerste
lezing was dat Klever met een groepje wielrenners in botsing was gekomen met een
stilstaande motor. Maar dat verhaal klopt niet, zegt hij met stelligheid. ,,Die motorrijder heeft
dat wel tegen iedereen die het horen wilde gezegd, terwijl wij bezig waren met onze
verwondingen en schade.''
Klever: ,,De scooterrijder reed stapvoets aan de verkeerde kant van de weg. Hij zocht iets of
zo en besloot opeens zonder te kijken het gas maar open te draaien. Van schrik stuurde hij
terug, maar het domino effect van de valpartij bij ons was al ingezet omdat wij hem
probeerden te ontwijken.'' Daarna tuimelden Klever en twee van zijn ploegmaats over
elkaar heen. De andere drie konden de scooter ontwijken.
Spoorloos
,,Ik heb de gegevens van de motorrijder gekregen van de politie, maar het
telefoonnummer is opeens buiten gebruik. Ik heb het verschillende keren geprobeerd. Dan
houdt het voor mij een keer op. De
politie heeft zijn ouders benaderd,
maar die zeggen ook niet te weten
waar hij is. De scooter zei de
bestuurder overigens geleend te
hebben van iemand anders.'' Ook
pogingen van deze krant om met de
22-jarige Utrechter in contact te
komen stuiten op een afgesloten
telefoonnummer. Hij was daardoor niet
bereikbaar voor commentaar. Op de
Lekdijk bij Lopik gebeuren zeer
regelmatig ongelukken. Daarom
mogen motorrijders in het weekend
niet over de dijk rijden.
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06-05-2016 WTC Luis Ocana Tocht (Martien Spruit)
Deze tocht was weer benoemd naar een bekende oud profwielrenner en er
kwamen toch maar weer 22 man en 1 dame op af, ook al was het nog niet
warm. Maar zoals vanouds stond er weer de bekende koffie met
appelgebak- en natuurlijk de slagroom op het programma.
We vertrokken weer met de hele groep vanaf De Schouw onder leiding van- en met
voorrijders als Rogier Schinkel en Willem v.d. Bedem. De tocht ging heen tegen de wind in
en dat was ook wel te zien. En ondanks dat het nog niets te warm was, werden er toch al
positievellingen gesignaleerd met korte broek of mouwloos. Rogier en Willem moesten er ook
behoorlijk aan trekken, en vooral Wim, want die heeft nogal wat mee te nemen :-).
We reden door de buurt via
Lopikerkapel om onderweg nog even
Hennie Beenen bij huis gedag te
roepen. Via de Hoge Biezendijk,
Strijkviertel en de De Meernbrug ging
het richting de Dafne
Schippersbrug(ja die bestaat echt).
De Dafne Schippersbrug is een fietsen voetgangersbrug, over
het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht.
Op 13 mei 2017 zal Dafne Schippers
de brug dan ook officieel openen.
Onderweg was er nog wel even een kort oponthoud vanwege technische mankementen
aan een fiets, maar lekke banden bleven ons bespaard. De weg was ook droog. En een
korte onderbreking daar zitten de meesten ook niet mee, want bijpraten hoort er ook bij.
In het parcours zat ook de opgang naar de Vleutense Brug
welke op Strava de mini Stelvio wordt genoemd. Via
Maartensdijk, Dierenpark Amersfoort en het Koningin
Wilhelminapark gingen we richting Amersfoort en zaten alweer
op de helft van de te rijden kilometers.
Daar zijn we aan de koffie gegaan met de overheerlijke
appeltaart en een heel grote toef slagroom bij de
Kabouterhut. Menigeen- ,waaronder ikzelf, ging met een
gedeelte van het zelf meegebrachte eten weer naar huis.
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Na de koffie werd de rit richting huis weer aanvaard en
gingen we via Soesterberg, Huis ter Heide, het UMC, Ford
Vechten en Amelisweerd richting Nieuwegein. Onderweg
werd er ook weer genoten van het mooie landschap en
de toch wel weer onbekende weggetjes. Maar er zijn er
onder ons waar weinig onbekend voor is.
Sommige coureurs weten ieder plekje in Nederland en
soms nog bij onze Zuider- en Oosterburen. Willem plaatste
bij het inleidende gesprek over de te rijden route, niet voor
niets de opmerking: “ We zullen eens kijken of er weggetjes
bij zijn die Hans nog niet kent.” En onderweg bleek dan ook
weer dat er voor Hans v. M. weinig geheimen meer zijn, op
fietsgebied dan.
En in de buurt van Nieuwegein gekomen, was er weer het moment waarop diverse rijders
alweer de ‘weg naar huis’ insloegen. En zo ‘verlies’ je als club steeds meer van het peleton,
tot dat bijna iedereen weer voldaan thuis komt.
Terug door Lopikerkapel Hennie ook nog even ‘goeiemiddag’ gewenst, kwamen we
allemaal weer heelhuids thuis.

Hierbij de organisatie en de club weer bedankt voor de mooie rit en de overheerlijke koffie
met gebak.
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27-04-2017 WTC Koningstocht (Simon de Wit en Peter Verhoef)
Dit keer de eer aan Simon en mij om deze tocht, die inmiddels voor de derde keer plaatsvond, te
organiseren. Met temperaturen die lager zijn dan de laatste kerstdagen en een weersverwachting
waarin alle ingrediënten aanwezig waren, wisten we dat de opkomst afhankelijk was van de
weerssituatie rond 8 uur ‘s morgens .
En we hadden geluk, met droog weer en een zonnetje telden we maar liefst 24 deelnemers. Even
was er paniek toen Simon het aantal appelpunten/tompoezen wilde doorbellen aan het restaurant
halverwege de tocht, hij kreeg de voicemail waarin werd gezegd dat ze pas om 12 uur open zouden
zijn die dag. Gelukkig werd Simon even later teruggebeld en werd alles geregeld.
In twee groepen zetten we koers richting IJsselstein alwaar onze Wim aansloot. Het was heerlijk rustig
met het verkeer en we genoten van het mooie gezang van de ‘vroege’ vogels . We reden parallel
aan de A2 richting Nieuwegein, rond Fort Jutphaas en vervolgens langs Fort ’t Hemeltje, Fort
Vechten, Fort bij Rhijnauwen en tot slot Fort op de Voordorpse Dijk.
Simon had een stukje van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het parcours opgenomen, een unieke
historische verdedigingslinie die dateert van 1815. De totale linie is 85 kilometer lang en bestaat uit
zo’n 50 forten. In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO werelderfgoedlijst te
komen.
Dat Willem Alexander vandaag zijn 50e verjaardag viert, werd wel duidelijk toen bij Hollandsche
Rading arriveerden, het leek wel of we een stukje over de kermis koersten.
Bij Maartensdijk ging het even mis, na het wachten voor een verkeerslicht bleek later dat Willem niet
meer met groen licht over kon, door de tegenwind kostte het veel energie om het gat met de groep
weer dicht te rijden.
Net voor de koffie had Simon nog een paar ‘hobbels’ met een mooi stukje natuur voor ons in petto,
even van de fiets om een houten hek te passeren om daarna over een soort ‘karrenpad’ te fietsen
richting Tienhoven, meteen even wat beelden van de deelnemers vastgelegd op de digitale plaat.
Bij eetcafé “Het Olde Regthuys” in
Tienhoven werden we opgewacht door het
bedienend personeel, nooit verwacht dat
het weer zo goed was dat we buiten op het
terras konden genieten. Ook logistiek
hadden ze het goed voor elkaar, binnen notime waren we voorzien van koffie met
appeltaart dan wel de traditionele Koningstompouce. Bij de tweede koffieronde
werden we nog getrakteerd op een
stroopwafel.
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Na deze onderbreking klikten we de pedalen weer vast en reden naar Breukelen met het doel om
daarna richting Kockengen en Harmelen te koersen, echter zagen we in die richting een gitzwarte
lucht opdoemen en na ampel overleg besloten we onze koers te veranderen richting
Maarssenbroek, Haarzuilens en op Koningsdag konden wij het Maximapark niet overslaan.
Bij de Meern brak er een spaak van het wiel van Frits en hij besloot om op eigen gelegenheid naar
huis te fietsen, later hoorden wij dat Frits het niet zo erg vond om het even wat rustiger aan te doen.
Bij Achtersloot verliet een aantal renners dat in de buurt van IJsselstein woont, de groep, wij reden
over Blokland naar Benschop en Lopik. Alhoewel het de koudste Koningsdag uit de geschiedenis was
krijgen wij toch een warm gevoel bij deze tocht.
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21-05-2017 WTC Dijkentocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 21 mei jl. stond de Dijkentocht op het
programma van de WTC Lopikerwaard. Er was
een keuze tussen 175 of 250 kilometer. Ik had me
in januari nog enthousiast opgegeven voor de
175 km., maar ik twijfelde enorm of ik dit aan zou kunnen. Het aantal
gereden kilometers dit jaar, laat te wensen over.
In de week voor de 21e kreeg ik nog een berichtje van Floré of ik
meeging; ik gaf aan dat ik twijfelde over de afstand, maar dat ik
altijd de weg wel terugvind naar huis. Reactie Floré was louter: “Tot
zondag”. Hij heeft gelukkig meer vertrouwen in een goede afloop
dan ik.
Ik sluit aan in IJsselstein, waar ik gelijk met Wim van Wijk aankom. We rijden in een groep van 23 man over de, jawel, dijken,
richting Amerongen. Het tempo is prima en we hebben de wind mee of schuin van achter; niet verkeerd voor mij om mee
te starten dus. Vanuit Amerongen rijden we richting Rhenen en we rijden over de Grebbeberg…tijd geleden dat ik hier heb
gefietst zeg.
Wageningen gaat geruisloos aan ons voorbij en we rijden richting Heelsum. Hier steken we langs de A50 de Neder-Rijn over.
Via Heteren rijden we via leuke landweggetjes richting Herveld. Vanuit Herveld rijden we wederom parallel aan de A50 nu
de Waal over. Via Winssen komen we eindelijk in de buurt van de koffiestop. Deze stop is in Bergharen.
We nemen de tijd om te herstellen dan wel om ons voor te bereiden op de komende kilometers. Twee bakkies en soms zelfs
drie bakkies koffie gaan er wel in en een enkeling proeft zelfs van de appeltaart (magere 7) en ook nog eens van de
Cheesecake. Ik zal geen namen noemen.
Via Batenburg vervolgen we onze weg over de dijk richting Appeltern. Niet geheel onbekend voor velen. O.a. door het
Rondje Nederland van vorig jaar. Richting Maasbommel en Alphen komen we uit bij de Waal in de buurt van Dreumel. Tot
deze tijd hebben we het gevoel dat het vrij goed gaat met deze GPS-tocht. De navigatie van Theo (een MIO) brengt nu
enige verwarring. Er wordt geroepen dat de Garmin ons in de steek laat, maar hiermee wordt bedoeld navigatie…..oftewel
MIO. Geen Garmin. Dat dit maar duidelijk is ;-)
Het schijnt dat kilometers terug toch een bord is gezien met Zaltbommel erop. In Dreumel doen we een rondje dorpskern
omdat de MIO dit aangeeft. Vervolgens moeten we terugrijden waar we net vandaan komen? Theo kijkt goed naar het
scherm van zijn MIO, maar zit er zo dicht op dat je haast zou denken dat deze uitstaat……en dat we daarom zoekende zijn.
Met oog op de gereden kilometers en de inschatting van de te rijden kilometers besluiten we het fietspont te pakken
richting Tiel. Vanuit deze stad, bekend van Flipje, rijden we dijk af naar Zaltbommel.
In Waardenburg splitst de groep zich op; de 250 km rijders
rijden door en de 175 rijders gaan richting Beesd. Nu is het
voor de meesten weer bekend terrein en gaan we via
Culemborg richting Zijderveld weer richting Vianen.
Nog even de brug bij Vianen over en we kunnen herstellen
en lekker onder de douche stappen. Floré spreekt me nog
aan hoe het is gegaan vandaag. Fijn dat de zorg en
aandacht er is; misschien is het zelfs wel een complimentje
dat ik het heb volbracht, het verschillende kopwerk te
hebben gedaan en dan ook nog zo links en rechts heb
kunnen navigeren zonder gebruik van een Mio of Garmin.
Het was een leuke, lange en afwisselende tocht waarbij
toch 23 clubleden aanwezig waren. Uiteindelijk stonden er
net iets meer dan 182 km. op mijn Garmin….volgende keer
mss de navigatie maar eens aanzetten ;-)
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Jolanda van Schaik 50 jaar!
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04-06-2017 T-B-T (Robin van Wijngaarden)
Op zondag 04-06-2017, 1e pinksterdag, stond Tilff – Bastogne – Tilff op het programma.
’s Ochtends om 04:30 uur gaat de wekker af. Vandaag moet het dan toch gaan
gebeuren. Mijn vuurdoop voor een eerste buitenlandse tocht. En wat voor één; de
Belgische Ardennen! Met een stevig ontbijt stap ik de auto in richting Lopik. Nadat
alles transportklaar is gemaakt, vertrekken we richting IJsselstein om zo de laatste renners op te
pikken. Met een waterig zonnetje wordt koers gezet richting Luik. Hoe dichter we bij België kwamen,
hoe natter het wegdek werd. Het had er tot ’s ochtends vroeg toch nog aardig geregend. Na een rit
van iets meer dan twee uur arriveren we in Luik. Na een korte zoektocht hadden we een geschikte
plek voor de auto’s gevonden.
Rond de klok van 08:45 startten we met
twaalf mannen en één vrouw bij de
Country Hall Liege. 11 renners, waarvan ik
er één ben, rijden de 172 kilometer. 2
anderen rijden uiteindelijk de 121
kilometer. Een behoorlijke afstand. Drie
andere WTC’ers waren al eerder gestart
om de langste afstand van 254 kilometer
te voltooien. Petje af voor de mannen die
dat hebben gedaan.
Vrijwel direct wordt de afdaling ingezet
richting het dorpje Tilff. Vanaf hier wordt
koers gezet langs een snelstromend riviertje. Het is nog niet overdreven warm in de Ardennen en het
is bewolkt. Neemt niet weg dat de omstandigheden om te fietsen verder hartstikke goed waren.
Na een aantal kilometer het riviertje gevolgd te hebben is het dan toch echt tijd voor de 1e klim; de
Côte de Chambralles. Met vol enthousiasme begin ik aan deze klim. Wat ik op dat moment nog niet
ontdekt had, is dat bij dit soort beklimmingen aan het begin de afstand, stijgingspercentage en het
steilste stuk beklimming wordt weergegeven op een verkeersbord.
Buiten adem bereik ik de top, als dit de volgende beklimmingen ook zo zou gaan, dan zou het een
verschrikkelijke dag worden. Met de nodige tips van andere WTC’ers vervolgen we onze weg.
Niet lang daarna valt de groep uiteindelijk in tweeën en sluit ik aan bij de voorste mannen.
De eerste bevoorradingspost is in zicht. Bij de katholieke kerk Saint-Donat kunnen de reserves weer
aangevuld worden.
Bananen, sinaasappelen, mueslirepen, rozijnen, honing, (stroop)wafels, zoute stengels, tuc, winegums
en grote tanks met sportdrank. Aan eten en drinken geen gebrek. Hartstikke goed geregeld door de
Belgische organisatie. Net als de bewegwijzering overigens.
Met gevulde bidons wordt de rit hervat en volgt nog een aantal beklimmingen die relatief goed te
doen waren.
De tweede echte beklimming was de Côte de Warremont. De snelweg onderdoor, linksaf, en
klimmen maar. Al snel rijd je de bossen in. Het is dat je druk en geconcentreerd aan het fietsen bent,
want het uitzicht halverwege is absoluut een foto voor het plakboek waard!. Inmiddels was ik wel
ruim voor deze klim al gelost uit de voorste groep, dus was een aantal kilometer aangewezen op
eigen kracht. Nadat de Côte de Warremont bedwongen was, volgde al snel daarna de tweede
stop van de dag in Stavelot.
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Daar werd ik al opgewacht en onthaald door andere WTC’ers. De bidons worden gevuld, er wordt
goed gegeten en gedronken, waarna we weer gezamenlijk verder fietsen.
Als F1 liefhebber kom ik bekende namen op de verkeersborden tegen. Spa-Francochamps moest
wel in de buurt zijn. Helaas geen glimp van het circuit op kunnen vangen, maar in de verte werden
wel brullende motoren gehoord.
Nog geen 500 meter na de tweede stop worden we linksaf gestuurd. Cote d’Aremont lag voor ons.
Direct terugschakelen naar het kleine voorblad, want er moest gelijk aardig geklommen worden.
Inmiddels weet ik mijn krachten aardig te doseren na goed geluisterd te hebben naar andere
renners. Ook de Cote d’Aremont wordt goed doorstaan.
Met nog verschillende klimmetjes en
rappe afdalingen naderen wij de derde
bevoorradingspost in Sougné. Op dit
moment beginnen mijn benen toch licht
te protesteren. Direct na de stop wacht
namelijk de Redoute. Veel verhalen over
gehoord en gelezen, maar nog nooit zelf
beklommen.
Met een relatief vlakke aanloop ga je de
snelweg onderdoor, rechtsaf en dan
begint het echte werk. Telkens als je
denkt dat je er bent, volgt er weer een
bochtje en gaat de klim verder. Wat een
steile stukken! (max 23% als ik het onderweg goed gelezen had.)
Maar wat een geweldig gevoel geeft het om dan uiteindelijk boven te zijn.
Nadat we boven op de Redoute verzameld hebben, zetten we koers richting Luik. Er volgen nog
twee beklimmingen, maar ook die werden prima doorstaan.
Tegen de klok van 16:30 uur passeer ik de finish en worden de handen geschud met de andere
WTC’ers die al binnen waren. Wat een ongelofelijke super ervaring was dit vandaag. Alle dank ook
naar de andere renners voor alle tips en trics en motivaties!
Binnen een half uur was ook de tweede groep gefinisht en kort daarna kwamen ook de drie WTC’ers
over de finishlijn die de langste afstand hadden gefietst. Er werd nog gezellig wat gedronken en
nagebabbeld over de belevingen van vandaag.
Met nog een rit van zo’n twee uur werd er koers gezet richting lopik.
Een bijzonder mooie dag met een hartstikke mooie rit!
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04-06-2017 T-B-T (Martijn Carlier)
Overmoed, onbezonnenheid of overmatig optimisme? Als nieuwkomer in de sport leek het mij een
mooie uitdaging om het grote parcours van de TBT te rijden, dus 248 km. Gesterkt door recente
ervaringen in de hoogte (3.700 hm op één dag in de Dolomieten) en in de lengte (de 200 km lange
Dijkentocht) leek mij dat de combinatie van beide dimensies in deze Ardennenklassieker ook zou
moeten lukken.
Met andere woorden, in de dagen aftellend naar zondag 4 juni kreeg ik toch wel de kriebels.
Bijvoorbeeld toen ik hoorde dat slechts twee andere clubleden de volle afstand zouden doen,
Ronald de Ridder en Wilco Boere. Wat nu als zij een veel hoger tempo aan de dag zouden leggen
dan ik kon bijbenen? Mij de halve tocht op sleeptouw zouden moeten nemen? Een bericht van
Ronald op mijn telefoon stelde mij helemaal gerust: “Vannacht lekker slapen. Niet zenuwachtig
worden. We blijven bij elkaar. Komt best goed. Het is geen wedstrijd!!!” Als dat geen kameraadschap
is!
Zondagmorgen, 6.25 uur. Bij de startlocatie is het nog overzichtelijk qua drukte en hebben wij elkaar
snel gevonden. Mijn echtgenote Miranda zet ons op de foto en dan kunnen we vertrekken.
De afdaling naar Tilff geeft ons de
gelegenheid om de remmen en het
bochtenwerk een beetje te testen.
Daarna volgt een ontspannen rit van zo’n
20 km langs de Ourthe. Je zou haast
vergeten dat er ook geklommen moet
worden… Deze Morgenstimmung wordt
ruw verbroken met een routepijl naar
rechts, die ons onverbiddelijk uit het dal en
tegen de steile helling opjaagt. De Côte
de Chambralles is niet voor de poes.
Lengte 1.550 m, 147 hoogtemeters ,
gemiddeld stijgingspercentage 9,5% met
uitschieter naar 20%... wakker worden!
Aldus geconfronteerd met de harde
realiteit van deze tocht mogen we weer
een flink stuk over licht glooiende wegen.
Wilco gooit het tempo omhoog; we
stoppen voor een eerste ravitaillering en
daarna gaat het richting Bastogne.
De Côte de Bonnerue op 79 km is niet zo venijnig als de eerste beklimming, wel een stukje langer.
Ondertussen zijn we meer op hoogte gekomen en is het mistig en vrij koud. Typisch Ardennenweertje.
Op koud weer kun je jezelf kleden. Waar je niet veel tegen onderneemt, zijn de punaises die de een
of andere imbeciel over de weg heeft gestrooid. Ronald rijdt lek; Wilco en ik ontspringen de dans;
om ons heen zijn tientallen fietsers de pineut. Uiteraard kunnen wij smakelijk lachen om deze
geslaagde practical joke, al blijft het jammer dat wij de grappenmaker niet persoonlijk kunnen
feliciteren met zijn originele vondst.
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We rijden verder, tikken Bastogne aan en daarmee hebben we
de eerste 100 km achter ons liggen. Iets in mij zegt dat het nog
niet gedaan is… Aan bevoorradingsposten geen gebrek. Bij
Gouvy is de derde. Omdat alleen de deelnemers aan het langste
parcours hier stoppen, is het lekker rustig. Bovendien breekt nu
eindelijk de zon een beetje door en kunnen de armstukken af, c.q.
Wilco’s jasje uit. Het is kwart over twaalf, we zijn vijfenhalf uur
onderweg en hebben 138 km gereden met een gemiddelde van
25 km/u. Nota bene: mijn geheven armen op de foto zijn geen
overwinningsgebaar, maar een kleine rekoefening.
We draaien mee met een groepje renners en maken een goed
tempo. Op naar de laatste 75 km met daarin nog 6 beklimmingen,
te beginnen met de Wavremont. Dat blijkt een onregelmatige
rotklim met knap steile gedeelten. Daarna de Amermont met 9%
helling. De Col du Rosier Est is vooral heel lang, maar niet al te
zwaar.
We dalen af en volgen het riviertje de Amblève tot aan Remouchamps. Ronald ontpopt zich als de
gelijkmatige gangmaker, Wilco en ik er achteraan. Onontkoombaar dringt zich nu de Angstgegner
van vandaag aan ons op, de legendarische Redoute. Op de rustplaats hangt de sfeer van een
soldatenkampement voorafgaand aan de veldslag. We moeten de vuurlinie in en we weten het. Ik
sein mijn geliefde in, niet om afscheid te nemen, maar om te checken of zij op de helling is
gearriveerd samen met mijn dochter.
We zetten de bestorming in; links en rechts vallen medestrijders van hun fiets die de tocht lopend
voortzetten, het is achterlijk steil, mijn voorwiel komt los van het wegdek, ik worstel en kom boven! Het
is maar 600 m en eigenlijk is het zo voorbij. Toch blij dat het achter de rug is.
Tabel: het Strava-klassement voor La Redoute
Ronald komt als tweede boven en heeft
een verbijsterende prestatie geleverd
door op zijn polderverzet (geleende fiets,
cassette niet verwisseld) op pure macht
naar boven te stampen. Indrukwekkend!
Wilco komt als derde binnen; de fleur is er
een beetje af bij hem. Achter de brede
rug van Ronald vervolgen we de route, in
de wetenschap dat het zwaarste achter
ons ligt. De Côte du Hornay blijkt een
brede, rechte weg omhoog die geen
problemen veroorzaakt. De slotklim naar
de finish schijnt vooral problematisch voor
diegenen die beneden in Tilff al aan het
bier gaan. Dit is absoluut de verkeerde
volgorde. Wij peddelen braaf door,
finishen even na vijven en zien daar
eindelijk onze clubgenoten.
Het is volbracht!
www.wtclopikerwaard.nl
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Wilco en Ronald, dank voor de steun en begeleiding, het was een memorabele dag!
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Bedankt voor de donaties (Hans van Middelkoop en Richard Vergunst)
Wij bedanken alle W.T.C. Leden die ons een donatie hebben gedaan voor de Home
Ride op 24 /25 Juni voor de Ronald Mc Donald Huizen. Onze hartelijk dank.
Ps. zijn er die ons nog willen sponsoren het kan nog via de site www.HomeRide.nl t.n.v. ons team :
DMO doneer aan Richard Vergunst of Hans van Middelkoop.
De opbrengst komt ten goede van de ouders van zieke kinderen , zo verkleinen we de afstand
tussen zieke kinderen en hun ouders.
Alvast enorm bedankt.
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09-05-2017 Klimtijdrit weer een mooie strijd(Hennie Beenen)
Op dinsdag 9 mei werd al weer voor de achtste keer de klimtijdrit over de
Viaanse brug gehouden, de opkomst was niet slecht, 22 deelnemers,
desondanks miste ik nog wel een paar mannen die ook een aardig stukje
kunnen fietsen.
Daarentegen was de bezetting van de bochten dik onder de maat, nogal wat
afmeldingen, daar moet wel wat mee gebeuren, wil graag beschikken over
een “groter blik” bochtbewakers.
Wel was er een heel groot lichtpunt en dat was dat voor het eerst in
de geschiedenis van de WTC een vrouwelijk lid deelnam aan een
tijdrit.
Zij kan voorlopig dan ook de titel snelste vrouw van de club met zich
meedragen.
Ten opzichte van de mannen kwam ze evenwel tekort, ondanks dat
ik haar vier keer buitengewoon sierlijk gezeten op de fiets en
ogenschijnlijk met puike snelheid de brug zag afdalen, vrees ik dat
het klimmen haar minder goed afging. Heb verzuimd vanaf de
startpositie naar de overzijde van de brug te kijken, maar daar
hadden Piet en og. ook geen tijd voor; m.n. ook als er op enig
moment 22 man gelijktijdig over de brug aan
het koersen is, en soms met 3 of 4 man vrijwel
gelijktijdig op de tussentijdse finishstreep aankwamen.
Daarnaast was het deze avond ook redelijk druk met groepen niet WTC
gerelateerde toerfietsers.
Vooral Piet had het druk, door elke ronde de passagetijd te noteren.
De omstandigheden waren matig, het was gelukkig droog maar aan
de frisse kant en de fietsers hadden bij de klim aan de Lexmondse kant
de noord-oosten wind tegen; ook voor de tijdwaarnemers was het fris
zat, op de site een beetje overdreven, maar we hebben het wel eens
aangenamer getroffen.
Nog wel een punt van frustratie was dat
een tweetal leden het nodig vonden om
nog extra warm-rij-rondje te fietsen zodat
ze niet tijdig aan de start verschenen, dit
jaar hebben we ze geen tijdstraf van
minimaal 1 minuut gegeven, maar
volgend jaar gaat dat wis en waarachtig
gebeuren.
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Na afloop weer geanimeerd kortstondig verpozen in de Roode Leeuw, ook Truus en
Annelies schijnen het leuk te vinden, kijken vanachter de tap geamuseerd naar wie het
hoogste woord voert.
Gaven na afloop aan dit jaar toch ook een aantal nieuwe gezichten te zien.
De top drie was geen verassing, hooguit de volgorde iets anders dan voorgaande jaren,
daarentegen waren de tijden wel ‘n fractie langzamer dan wel eens heeft
plaatsgevonden.
Overigens werden evenals vorig jaar niet de drie winnaars beloond maar mocht Piet een
nummer gerelateerd aan de uitslag trekken, waarbij ook ditmaal de vrijwilligers die in een
bocht stonden meegenomen waren en warempel was Andre die in de bocht nabij Vianen
stond één van de gelukkigen, overigens vorig jaar geen klachten over de koek gekregen,
dus ook ditmaal deze nog even gauw om 17.00 uur in de winkel opgehaald.
Hieronder dan de uitslag met de tijden, de handgeschreven uitslag met rondetijden is nog
dezelfde avond aan alle deelnemers toegezonden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jeroen schinkel,
Sjors van Vliet
Jody schinkel
Jeroen Bargeman
Ronald de Ridder
Johan Hartman,
Harry van Beek
Jan van Lieshout,
Jos van Lint
Erik Eikelenboom,
11. Robin van Wijngaarden
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23.25
23.36
23.40
23.14
24.30
25.18
25.31
25.50
25.56
26.16
26.20

12. Gabe Bergstra
13. Jan Schinkel,
14. Jan Schalkwijk,
15. Ab Schinkel
16 Jan-Luc Coenen
17. Bert Zwanenburg
18. Wim van Wijk
19. KeesJan de Leeuw
20 Floré Mulder
21. Hans van Middelkoop
22. Karin Boekhorst
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26.21
26.33
26.44
26.58
27.17
27.38
28.53
28.58
29.06
29.16
30.23.
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08-06-2017 Ploegentijdrit volgens nieuw concept (Hennie Beenen)
Bij de bekendmaking van de uitslag van de ploegentijdrit op 8 juni 2017 kon ik
beginnen te melden dat elk nadeel ook zijn voordeel heeft, doordat er namelijk
nogal wat afmeldingen waren, was het voor de tijdwaarnemers dit keer eenvoudig
om de volgorde vast te stellen.
Op zich jammer, aanvankelijk 42 deelnemers (14 teams) via loting op de JV tot
teamsamenstelling gevormd en uiteindelijk slechts 18 deelnemers.
De uitslag is onderstaand te lezen vergezeld van tijdwaarneming met ook nog behoorlijke verschillen,
meer dan te doen gebruikelijk, nu waren de meeste teams vanwege die vele afmeldingen tamelijk
ad hoc samengesteld, slechts het winnende team was vanaf het begin als zodanig samen gesteld.
Bij de voorbereidingen klaagden de in-rijders over de
meer dan straffe wind die over de Parallelweg waaide,
echter op het moment dat het aftellen begon leek dat in
de luwte van het Oerlemansbos op dat moment meer
dan mee te vallen, de deelnemers echter hadden het
over het algemeen zwaar, behoudens de zgn.
kopmannen, er was er één die zei dat hij een makkie
had.
Helaas dus maar zes teams, gelukkig wel meer dan voldoende vrijwilligers langs het parcours en
uitgaande dat veiligheid voor alles gaat gaf dat weer reden tot TEVREDENHEID.
Vanzelfsprekend wederom hartelijk dank, aan die over het algemeen vaste kern, van vrijwilligers.
Eén hunner dacht dat de tijdrit op de Viaanse brug verreden zou worden,hem kwam ik in de Lopiker
Buurt tegen, heeft nog zijn hand opgestoken , maar is toch doorgefietst om zeker te zijn dat er niet
over de brug gefietst zou worden.
Na afloop weer een geanimeerde bijeenkomst bij de
tennisvereniging, prettig dat we daar buiten konden
zitten en nagenieten van het aangename weer.
Ook grappig op te vangen dat binnen de kernen er
toch ook nog enig competitie gevoel was met
betrekking tot de uitslag, ook dat de winnaar stiekem
trachtte de uitslag te ontfutselen en een kort moment
baalde omdat hij dacht een snellere tijd te lezen dan
hij zelf had geklokt.
Tot slot is op de (scherpe) foto’s van Leo goed waar
te nemen dat er de nodige inspanning verricht moest
worden, dit aan de verbetenheid op de gezichten te
zien.
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Hieronder dan de uitslag met op ruime afstand het eerste team t.o.v. het tweede team en
vanzelfsprekend ook de overige teams
UITSLAG PLOEGENTIJDRIT 8 JUNI 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeroen Schinkel
Jody Schinkel
Johan Hartman
Harry van Beek
Martijn Carlier
Marinus Dijkman

Jan Hendrikse
Robin van Wijngaarden
Bert Zwanenburg
Jos van Lint
Erik Eikelenboom
Jan Schalkwijk

Leon v.d. Ende
Wim van Wijk
Hans van Middelkoop
Floré Mulder
Gabe Bergstra
Andre de Vos.

20.02.36
20.44.73
21.11.58
21.22.73
21.31.75
22.21.46

Er staat me bij dat de deelnemende teams wel eens allen binnen de minuut geëindigd waren, zal
dat eens uitzoeken ten gerieve van de statistieken, die Jody schijnt bij te houden.
(misschien heeft hij ze inmiddels voorradig)
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke 1e zondag van de maand vertrek om 08:00 uur).
Trainingsavonden

(di/do) vertrek om 19:00 uur

C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten

Datum
14-18 juni 2017
ZO 2 juli 2017
DO 6 juli 2017
ZA 8 juli 2017
ZO 20 augustus ‘17
DI 29 augustus ‘17
ZO 3 september ‘17
16-17 september ‘17
ZA 23 september ‘17
ZO 1 oktober 2017

Activiteit
OberHARZer ADLERrunde
Frederico Bahamontes Tocht
C-Enioren Tocht
Bernard Hinault Tocht
LEYE Tocht Helvoirt
Individuele Tijdrit
Miguel Indurain Tocht
Lauenauer Tour
Buiten de Regio Tocht
Bruggentocht

Verzamellocatie
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
N210 thv Rabobank
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
07:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
06:45 uur
18:30 uur
08:00 uur
08:00 uur
08:00 uur
08:00 uur
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