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Van de Redactie (Rogier Schinkel)
Hierbij ontvangen jullie het derde nummer van de
jaar. De kopij is de laatste weken weer volop aangeboden
direct voor een piekbelasting op de redactie. Niemand
gezegd dat het makkelijk zou zijn, maar dit terzijde.
Verder is de redactie een periode uit de lucht geweest in
verband met problemen met de hardware en software waarmee
het blad wordt samengesteld. Dit zorgde ook voor een
achterstand en heb ik niet altijd iedereen een bevestiging kunnen
sturen dat de kopij is ontvangen, waarvoor mijn
verontschuldigingen. Ook de verspreiding heeft hierdoor vertraging
opgelopen.
Enfin,
Zoals de deelnemers uitkijken naar de buitenlandse trips, kijkt de
redactie ook altijd uit naar deze bijzondere trips. Er komen namelijk
altijd mooie verslagen binnen via het e-mailadres van de redactie.
Net als de deelnemers stapel ik ruim van te voren koolhydraten om
alles te verwerken in het clubblad. Toch, en dat zie je wel aan mij,
gaan de koolhydraten met het fietsen er harder vanaf dan alleen
maar met een stukje tekstverweking op de laptop.
De periode rond en na de zomervakantie, zorgt altijd voor meer
verslagen omdat we eigenlijk midden in het wielerseizoen zitten.
Hierdoor is het mogelijk dat verslagen van enkele tochten pas
in het volgende clubblad worden geplaatst en langer moet
wachten tot de editie uitkomt met een “zomers verslag” in de
winter.
In deze editie weer leuke en mooie verslagen van onze
georganiseerde tochten, buitenlandse tochten, een tijdrit en een
tocht die in het Brabantse Land is gereden.
Kortom weer een blad vol met verslagen. Extra dank aan de leden
die alle kopij hebben aangeleverd en vanzelfsprekend een
uitnodiging aan een ieder om leuke verslagen, krantenknipsel etc.
aan de redactie te (blijven) mailen.
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Van het Bestuur (Theo Engel)
Als nieuw bestuurslid mag ik voor deze editie het voorwoord schrijven.
Ik doe dat direct na thuiskomst van de wielerronde van Oudewater.
Niet als deelnemer maar als supporter van vijf clubgenoten. De koers
werd helaas vroegtijdig afgebroken als gevolg van een valpartij waar
gelukkig niemand van ons bij betrokken was. Een uitslag is er niet gekomen
en dat is vooral jammer voor met name Gerben en Tom die in een groepje van drie om de plaatsen
twee tot en met vier vochten met een zekere podiumplek voor de WTC als resultaat.
Alhoewel we een toerclub zijn, houden veel renners ook van het wedstrijdelement, dat zien we door
de deelname aan de wielerronde maar ook aan de deelname aan onze eigen tijdritactiviteiten. En
daar is niets mis mee, vind ik.
Terugfietsend naar huis (half negen) besef ik hoe snel het alweer donker wordt en dat de
doordeweekse avondritten over enkele weken weer afgelopen zijn. Terugkijkend op de afgelopen
maanden wil ik twee dingen aanstippen.
Allereerst de website. Nadat Steven van Oosten, de bouwer van de site, te kennen had gegeven zijn
werkzaamheden te moeten beëindigen, vonden we heel snel een vervanger in de persoon van
Peter Verhoef. Zo snel als hij op de fiets is, zo snel heeft hij de website weten te vernieuwen. We
hebben hier veel waardering voor en zijn met het resultaat zeer tevreden. En samen blijven we
natuurlijk werken aan verdere verbeteringen.
Daarnaast hebben we moeten constateren dat het verzetten van de ploegentijdrit geen goede
actie is geweest. We hebben onvoldoende beseft dat dit de planning van sommigen ernstig in de
war heeft geschopt. De kritiek hebben we ons ter harte genomen door in gesprek te gaan met Sjors
die een van de belangrijkste promotors van deze activiteit is. Zijn insteek is: een spannende wedstrijd,
teambuilding en hopelijk een verrassende uitslag. Via een enquête gaan we inventariseren hoe
groot de animo is, wie als teamcaptain wil optreden en op wie we een beroep kunnen doen als
vrijwilliger.
Ook is er ruimte voor het inbrengen suggesties. Jullie horen hier snel meer van.
En voor we het weten, gaat ook de toertochtencommissie weer aan de slag om zich te buigen over
het activiteitenprogramma 2018.
Waar een ‘bestuurslid zonder portefeuille’ zich ook mee bezig houdt, is het bezoeken van mensen in
de lappenmand. Ik hoop het niet al te druk te krijgen.
Mooi is trouwens dat er leden zijn die zeggen: we zien Arie niet meer, hoe gaat het eigenlijk met
hem, bezorgen jullie hem ook een fruitmand? Jazeker, dat doen we, het bezoek is ingepland en nu
al weet ik dat hij dat waardeert.
Tot slot voor wie het gemist heeft, ik geniet sinds enkele maanden van mijn pensioen. Ik heb het druk
en kom nauwelijks toe aan extra kilometers op de fiets. Het moment dat ik ga aansluiten bij de
succesvolle en gewaardeerde C-enioren-groep komt met de dag dichterbij. En dat zie ik zeker niet
als een degradatie want daar zou ik deze groep ernstig mee te kort doen.
Ik wens jullie veel leesplezier toe en hoop op mooi najaarsweer.
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06-07-2017 WTC C-enioren Tocht (Martien Spruit)
Op donderdag 6 juli is de jaarlijkse C-enioren clubtocht gereden, en waar
we dachten de 20 man/vrouw te halen, lukte dat net niet. Maar met 19
deelnemers op de donderdag was de club toch goed vertegenwoordigd.
Tien minuten voor negen staan tegenwoordig al de eerste deelnemers bij De Schouw. Want
als je daar niet op tijd staat, dan mis je toch al een heleboel praatjes en roddels. Zo ook nu,
en voor dat het echt negen uur was stonden er 17 man en 2 vrouwen klaar voor vertrek. Het
weer was perfect: tot 25 graden zou het worden en niet veel wind. De organisatie lag in
handen van Hans Gerritsen en Piet Schep.
We vertrokken vanuit Lopik langs de N210 over de parallel weg richting BergambachtKrimpen a/d IJssel. Dat rijdt makkelijk want het is een lekker breed pad. Iedereen had het
blijkbaar naar zijn zin, want het gekakel kwam nog boven alle auto’s uit. Maar daar was ook
‘lucht’ genoeg voor, want het tempo lag niet hoog en ieder kon goed mee komen. In
Krimpen a/d IJssel gingen we, met de twee vrouwen aan kop, de IJssel over via de
Algerabrug.
Deze brug is aangelegd over De stormvloedkering
Hollandse IJssel of Algerakering. En deze is een stuw
in de Hollandse IJssel om te voorkomen dat bij
extreem hoogwater, er te veel water landinwaarts
zou lopen. De kering is het oudste kunstwerk van de
Deltawerken. Op 22 oktober 1958 werd de kering in
gebruik genomen. De naam Algera-kering kwam
van de oud minister van verkeer en waterstaat
Algera. De twee blauwe schuiven van de kering zijn
ruim 80 meter breed en 11,5 meter hoog en zijn ieder
aan staalkabels opgehangen aan twee torens van
45 meter hoog. Als de schuiven gesloten zijn, zijn ze
rood verlicht als waarschuwing voor de scheepvaart.
Daarna ging het richting de Van Brienenoordbrug. Daar gingen we niet over maar
onderdoor en zo langs de Erasmus Universiteit richting de Kralingse Plas. En bij deze plas
aangekomen wordt je altijd weer verrast door de rust en schoonheid van de natuur, en dat
terwijl je haast denkt in de stad beland te zijn. Van de zuidkant van de plas reden we er
helemaal omheen om zo over de Rottekade en langs de Rotte naar de Rottemeren te rijden.
Daar zijn we lekker in de zon neergestreken bij Café Restaurant Meerenbos aan de westkant
van de Rottemeren. Waar we anders meestal aan de andere kant van de plas bij De
Roerdomp neerstrijken. Dus lieten we ons de koffie met appelgebak en slagroom weer goed
smaken en we namen er dan ook de tijd voor want niemand had haast.
www.wtclopikerwaard.nl
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Sommigen hadden helemaal geen haast, maar dat zijn meestal dezelfde. En voordat we
weer zouden opstappen voltrok zich weer een veel voorkomend fenomeen. Een aantal
renners ging om Frits heen staan, want Frits zat nog rustig aan z’n drankje, en zeiden tegen
hem: “Frits, eerst nog een goeie mop vertellen voor we weer gaan”. Nou dat is voor Frits
geen probleem, want hij schudt ze als geen ander uit z’n (korte)mouw. Dus werd er door Frits
een goeie mop verteld waarbij je bij wijze van spreken al moet lachen voordat ie klaar is,
maar hij was goed! Maar één was niet genoeg, dus werd er nog een mop getapt en toen
kon iedereen schaterlachend weer zijn stalen ros opzoeken. En ze stonden er nog allemaal,
ook belangrijk!
Toen reden we nog een staartje van de Rotte, om daarna met een paar hele mooie
bochten de A12 over te gaan en richting Waddinxveen/ Gouda te nemen.
Bij Waddinxveen zie je dan links het grijsgeblokte spiksplinternieuwe DC van Lidl liggen. Dat is
het modernste en milieuvriendelijkste van Nederland, het meest duurzaamste dus. Het dak is
zelfs ingericht als geschikte broedplaats voor scholeksters.
Na Gouda ging het met zijn allen richting Haastrecht en langs het mooie riviertje De Vlist
naar huis. Want anders dan wanneer we uit het oosten komen, vallen er hier geen gaten.
Want er zijn weinig of geen leden die uit de omgeving van Gouda komen. Ondergetekende
is denk ik het meest westelijk wonende lid. En ik werd dan ook bijna thuis afgezet waar de
rest nog een kilometer of 10 door moest.
Het was weer een geslaagde dag met mooi weer en een heel mooie route!
Hans en Piet, weer bedankt voor de organisatie en de volgende keer gaan we voor de 20.
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02-07-2017 WTC Frederico Bahamontes Tocht (Fam. Schinkel)
1 Juli, het jaar is weer doormidden. Wij de Schinkels mochten een tocht uitzetten
en wel één die de rest moest overtreffen. Het is moeilijk om weer iets nieuws te
verzinnen, maar we gingen er weer voor.
Om zeven uur werd ik wakker en het begon net iets te motregenen, maar dat ging helaas over in
echte regen. Normaal had ik dan weer mijn warme nestje ingedoken, maar nu moest ik toch echt
naar Lopik en dan maar hopen dat er verder niemand stond! Maar onderweg pikte Jos M, Jody,
Jeroen, Ab en Kees-Jan al aan. Waaronder dus de vier Schinkels die het geregeld hadden, maar ook
twee die wel zin in een tochtje hadden. Bij de Schouw aangekomen stond er nog een heel clubje te
wachten waardoor we met 23 mannen en 1 vrouw vertrokken, zeer de moeite waard.
We vonden het mooi dat Piet Schep namens de C-groep had gebeld met de vraag of het tempo
van 30 naar 28 zou kunnen, want dan zouden er een vijftal extra mee gaan. Dit vonden wij erg
gezellig dus de keuze was snel gemaakt. Jeroen zette deze informatie op de site. Ook onze Kees had
dat gelezen en dacht ik ga het ook weer eens proberen. Wij vonden het geweldig om Kees er weer
bij te hebben.
Na een saaie aanloop naar
Breukelen hadden we besloten
om aan de oost-kant van de
Vecht omhoog te fietsen langs
deze mooie rivier met prachtige
optrekjes en veel woonboten.
Onze Hansje M. was zelfs
verbaasd dat we voorbij Vreeland
zelfs op een weggetje reden waar
hij heel het bestaan niet van wist
en dat mensen….. dat wil wat
zeggen!
Het voordeel was dat je geen
eens 28 km per uur kan fietsen
door al die bochten.

Na 60 km waren wij in Muiden en de Vecht hield op dus konden wij onszelf trakteren op een
welverdiend bakje koffie met appelpunt. Het weer was enorm opgeknapt. Simon vond het zelfs
veroorloofd om op het terras te zitten bij Ome Co wat een geweldig plekje was zo naast de sluizen.
We konden zo de stress van sommige schippers van dichtbij meemaken. Ook kwam er een boot met
Duitsers langs die al om half elf volop aan het bier zaten. Waar die tijdens ons eerste
onderhandelingsgesprek nog van niets van wilde weten, kwam de baas van het café Ome Co
achter de serveerster aan tijdens het betalen en zei: voor de mannen uit Lopik 10% korting.
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Terug langs Abcoude en Kockengen ging onze route weer huiswaarts. Onderweg ging het wel een
paar keer mis, maar vriend Theo bleef rustig, lachte er zelfs om en zei bij mij ging het ook wel eens
mis. Verder hebben we super ontspannen en gezellig gefietst. Iedereen had het naar zijn zin, dit kan
niet door ons gekomen zijn….. Ik denk dat het de snelheid was, iedereen kon nu met elkaar praten
onderweg, geen gefluit en fit van de fiets na 120 km fietsen.
Wat hebben wij hier dus van geleerd:
- Voortaan max 28 km per uur, wind mee af en toe 30;
- Weer eens contact leggen met onze vrienden van de C-groep;
- Niet voor een beetje regen thuisblijven, want na regen komt zonneschijn.
Jan Schinkel
Jan spreekt in zijn verslagje over wij Schinkels mochten de tocht organiseren, maar uiteindelijk heeft
hij de hele route in zijn eentje in de regen voor verkend. Namens Ab en je zoons, bedankt! 
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Op Pad Met De C-enioren (Martien Spruit)
De groep fietsers op de donderdag wordt steeds populairder.
Er komen er ook steeds meer bij. En er gebeuren wel eens verassende
dingen.
De groep op donderdag wordt steeds groter. Er fietsen dit seizoen
af en toe weer een paar nieuwelingen mee die op de
arbeidsmarkt een beetje zijn uitgekeken, de een meer dan de
ander. Dat zijn o.a. Theo Engel en Bert Zwanenburg. En het is
duidelijk: hoe meer zielen hoe meer vreugd. En niet te vergeten:
onze twee dames-leden zijn ook regelmatig van de partij. En het
mag gezegd: ‘ zij staan hun mannetje wel’. Zij mogen nogal eens
kopwerk doen van de mannen omdat er genoeg power in zit.
Nou gebeuren er niet zulke spectaculaire dingen, maar opvallend
in de maand juni was toch wel de aanwezigheid van slangen. Nou zul je denken, slangen? Jazeker.
Of het door het warme weer kwam weten we niet. Maar twee donderdagen achtereen zijn we
tijdens de tocht een toch wel flinke slang op ons pad tegengekomen. Deze zeker wel 75/85
centimeter lange slang, kronkelde zomaar voor ons op de weg. En voordat de koprijders het in de
gaten hadden en de slang nog net konden ontwijken, reed een andere rijder er al overheen. Maar
die slang zal daar niet veel aan over gehouden hebben. En de tweede achtereen volgende week
was het weer hetzelfde verhaal, maar dan wel op een heel andere plaats. Ook hier kon een
enkeling ‘m niet ontwijken. We hebben ze nog net niet tussen de spaken gehad. We vroegen ons
nog wel af of het geen paling was, maar dat was niet het geval. Volgens kenners onder ons waren
het ringslangen, niet echt gevaarlijk dus.
Ons was in ieder geval wel duidelijk geworden dat de dames onder ons er eigenlijk niets van
moesten hebben, er werd zelfs gegriezeld.

Onze Sporthelden (via Hennie Beenen)
Tijdens het Sporthelden Gala van de Gemeente Lopik, zijn onze vier Trondheim – Olso deelnemers
gehuldigd. Als blijk van waardering ontvingen zij een prachtig beeldje.
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17-06-2017 Goslar Harz Tocht (André de Vos)
Hierbij het verslag van mijn eerste bergetappe in Harz.
Eigenlijk begon het 16 juni want toen kregen we ons avondmaal voor de toertocht
van 17 juni. We kregen een groot bord spaghetti wat de helft niet eens op kon.
Op 17 juni stond de wekker om 5.30, eerst wassen en ontbijten en om 6.30 verzamelen om
gezamenlijk naar de start te fietsen, ca 400m.
Eigenlijk start de 250 km en 210 km om 7.00 en de 165 km en 110 km om 8.00. maar Flore had voor
elkaar gekregen dat we allemaal om 7.00 uur konden starten (wel zo gezellig), dus ook de 165/110
km. Flore had ook een inschrijf korting bedongen waar niet op gerekend was.
Voor de start van 7.00 kregen we eerst een toespraak (in het Duits) van de wedstrijdleiding en er
werd door de wedstrijdleiding van ons een groepsfoto gemaakt. Klasse!!
Eindelijk konden we dan om 7.00 vertrekken en werd er goed op gehamerd dat we niet te hard van
start moesten gaan. Eerst reden we door het plaatsje wat redelijk vlak was en daarna reden we door
de natuur eerst ook nog vlak maar daarna werd het steiler. De kaarten werden geschud en ik wist
gelijk waar ik stond.
Na deze beklimming wachten (Piet, Nico, Peter, Paul en ik) boven op elkaar. Daarna reden we
verder en konden we genieten van de mooie natuur. Ondertussen werd er kennis gemaakt met
andere fietsers die we steeds weer tegen zouden komen.
De rit ging verder op een mooi fietspad dat tussen de bergen omhoog liep. Het werd steiler en steiler
tot het moment dat het echt niet meer ging en ik dus moest afstappen. Dit was dus mijn eerste echte
ervaring met een berg. De overige uit mijn groep hadden een beter lichter verzet en konden wel
blijven fietsen. Daarna komt natuurlijk ook het dalen en dat was geweldig. Lange afdalingen met
redelijk overzichtelijke bochten. Ik reed voorzichtig maar ging toch gauw boven de 70 km per uur.
Daarna kregen we na ca 40 km de eerste stop en konden we van alles eten en drinken. Het was top
verzorgd door de organisatie.
Met zijn 5en zetten we de tocht verder en hadden we veel steun aan elkaar (ik aan de rest). Boven
op de berg wachtten we elke keer op elkaar en ook onderaan wachtten we op elkaar.
De volgende stop was al na15 km, ook daar stopte we aten en dronken wat.
Daarna werd het toch weer snel steiler en ging de gemiddelde snelheid omlaag. Er werd besloten
om voor de 110 km te gaan. Op een gegeven moment kwamen we bij de Neckelberg en ik dacht
dat dat een grote uitdaging zou kunnen worden. Nou dat bleek ook wel te kloppen. Beklimmingen
van 18%!! Toen ik bezig was met dat steile stuk bedacht ik mij dat dit het moment was voor een
gelletje alleen duurt het dan nog even voor het werkt. Boven wachtten we op elkaar (ik was
natuurlijk de laatste) en fietsten we verder naar de volgende post. Daar aten en dronken we en
gingen we op zoek naar een koffie tentje. Dit bleek nog niet zo makkelijk want we hebben deze
onderweg niet gevonden. Zo waren we om ½ 2 binnen na een mooie bergtocht met lange klimmen
en heel mooie lange afdalingen.
Daarna namen we bij de finish één gebakje om onze calorieën weer aan te vullen en konden we
gaan douchen.
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Enkele WTC-ers toeren door het Brabantse Land (Hennie Beenen)
Op zondag 20 augustus hadden we kort voor 07.00 uur met nog een 6-tal wtc-ers
verzameld bij de oprit van de Viaanse brug om van daaruit in ongeveer een half uur
naar Helvoirt te rijden en daar deel te nemen aan de Leyetocht, een tocht die dit
jaar voor de 40-ste keer georganiseerd werd.
Dit in het kader van een twee jaar geleden op een ledenvergadering geuite wens,
eerst ‘n kort stukje met de auto en dan in andere omgeving rond te fietsen.
Vorig jaar zouden we al deelgenomen hebben maar toen viel er die dag zoveel
regen dat er in de zeer vroege ochtend besloten werd niet meer deel te nemen, men had die
zondag in Helvoirt ook nog nooit zo weinig deelnemers gehad.
Net voor 08.00 uur konden we vertrekken voor een tocht van 150 km. vanaf een terrein nabij een
sporthal midden in het centrum van Helvoirt, het parkeren feitelijk probleemloos op ca, 400-500 meter
en eveneens midden in het dorp.
Elk jaar hanteert men bij de Leyetocht een andere route en dit maal grotendeels in zuidelijke richting,
te beginnen langs de Drunense duinen (passeerden bij de zaterdag-fietsers bekende “de rustende
jager”) om Tilburg heen, vervolgens wel veel wenden en keren, vele kleine dorpjes gezien en
uiteindelijk in totaal maar 2 stoplichten.
Rogier kon in de nabijheid van Molenschot-Rijen even een
sprintje trekken en z’n ouders die langs de route stonden een
vlugge hand geven. (was ook de enige lokatie waar we
applaus en/of aanmoedigingen ontvingen.)
Verder opvallend erg veel met klinkers geplaveide wegen en
ook nog de diverse kasseistroken,(voor stratenmakers blijft daar
altijd werk), bij de kasseistroken werd als ware het ParijsRoubaix, de strook langs de kasseien opgezocht, dacht ook nog
even in België te rijden maar de Poppel werd net niet
aangedaan.
Nabij Chaam nog volop geverfde aanmoedigingen op de
straat vanwege de jaarlijkse 8 van Chaam.
Controlepunt resp. koffiestop in Riel (Alphen en Riel) daar
kwamen ook de rijders van de 100 km voor idem stop, dus net
voor ons werd de laatste appelpunt verkocht, wel voordeel
voor de penning-meester, en omdat het daar relatief druk
bleef, het ook maar bij 1 koffie gehouden. (kosten € 14.40)
Wat verder zeer opvallend was de rust op de wegen, vrijwel geen autoverkeer en ook het aantal
deelnemers voor de 150 km bleek niet groot, dus was het rijden over echt stille wegen.
Ook opmerkelijk dat de mais in het Brabantse land zeer hoog stond en soms ook wel erg strak langs
een fietspad ingezaaid, menigmaal tot de laatste centimeter benut.
Het aantal koeien dat buiten liep leek minder dan in onze contreien, wel ook gigantische stallen
gezien en vaak de varkenslucht gesnoven, ook dubbel gelaagde stallen gezien, een daarvan werd
gebruikt voor de kippen, dus een zgn. kippenflat, met wel een bord “scharreleieren te koop” aan de
weg; wat omgeving m.b.t. de agrarische sector betrof kwam Floré zeer aan zijn trekken.
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Voor Martijn was het fietsen in het Brabantse land een primeur, en na afloop kon hij melden dat het
hem goed bevallen was.
Jos had de pech lek te rijden en het splintertje na heel veel “gepunnik” uit z’n band te krijgen, een
man of meer hadden hun nagels er aan besteed.
Bij Diessen klaagde Martien over een zgn. hongerklop, had natuurlijk
de taart gemist en ook verder was er geen verzorging vanuit de
Leyetocht, dus daar nog even gestopt en uiteindelijk namen allen
van die gelegenheid de maag te vullen.
Vandaar was het nog ongeveer 25 km tot de finish en ook hier bleef
het erg opvallend rustig op de wegen, overigens kregen we het
gevoel pas de laatste 20 km de wind in de rug te krijgen.
Omstreeks 14.00 uur draaiden we weer het start/finishparcours in
Helvoirt op, daar mocht ik het 7-tal dat mij de gehele dag uit de wind
had gehouden nog een colaatje od. aanbieden, vervolgens ook nog
vermeldenswaard dat Marinus trakteerde op een lekker Brabants
worstenbroodje, daar knapte een iedereen goed van op.
Vervolgens richting auto en kort na 15.00 uur terug in Kapel
(opgehaald en thuis gebracht door KeesJan, welk een luxe) en
dankzij uit de wind gehouden te zijn geenszins verrot, terwijl het mijn
eerste rondje net boven de 150 km was.
Afhankelijk waar de Leye-route volgend jaar heen gaat zou deze tocht nogmaals in te plannen zijn
en ook nog een aanrader te noemen, zeker ten aanzien van het fietsen buiten de regio.
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08-07-2017 WTC Bernard Hinault Tocht (Martien Spruit)
Voor deze clubtocht waren 12 leden aangemeld, maar waarschijnlijk door het
mooie weer stonden er veel meer. Er gingen 24 mannen en 1 vrouw van start.
De tocht ging onder aanvoering van Ad Schouwenaars en Johan Kuipers. Voor aanvang stelde Ad
al te hopen dat ze bij de koffie genoeg gebak zouden hebben, want hij kon ze niet bereiken.
Zo gingen we van start in twee groepen vanwege de veiligheid. Via de Rolafweg Zuid gingen we
omhoog de Lekdijk op, langs Jaarsveld richting de Viaanse brug(Jan Blankenbrug).
Daar gingen we onder de A2 door, en over de bouwput Prinses Beatrixsluis Nieuwegein. Hier wordt
een enorme klus geklaard. Daarbij kwamen we ook langs de 1,6 miljoen kilo wegende Kazemat(een
voormalig verdedigingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) Schalkwijkse Wetering, die onlangs
verplaatst is. Deze is er een van een serie van drie die ruimte moeten maken voor de nieuwe sluis.
Er werd druk van gedachten gewisseld tijdens het fietsen, want het ging met een aangenaam
tempo en het weer was fantastisch.
Verder ging de route langs Tull en ‘T Waal, Schalkwijk en via de
Schalkwijkse Brug het Amsterdam Rijnkanaal over. Deze brug is in 1950
geopend en tegelijkertijd werd ernaast de Schalkwijkse Spoorbrug
aangelegd en in 1952 geopend. In 1965 werd begonnen met het
verbreden van het kanaal, waardoor beide bruggen ondertussen
alweer zijn vervangen door een nieuwe en langere in respectievelijk
1973 en 1976.
Daarvoor, in de jaren ’30/40, toen het kanaal werd gegraven en het land in
tweeën werd gesplitst, is een rijdend pontveer ingesteld om de mensen en
ook koeien, toch naar de andere kant te brengen. Hiertoe werd toen een
pontveerrailbaan van 9 meter breed op de bodem van het kanaal
aangelegd. Boeren konden daardoor alsnog hun land bereiken zonder te
hoeven omrijden over de Schalkwijkse Brug of de plofsluis.
Verderop fietsten we door een groen gebied De Beverweerd bij Werkhoven. En ook verderop bij
Doorn, voor de koffie, reden we door een grote mooie bosrijke omgeving. Hier reden we wel op hele
smalle bospaadjes en moest het allemaal achter elkaar. We moesten ons ook goed concentreren,
want je lig er anders zo naast in de braamstruiken.
En eenmaal aangekomen bij De Notabelen in Doorn, werd er toch gezorgd voor koffie of thee en
appeltaart voor iedereen. Ondanks dat ze niet wisten van onze komst. De fietsen hoefden we niet
aan het slot te zetten want we hadden er toch de kijk op, het kan tijd schelen . En altijd worden er
weer mensen gekscherend gemaand hun laatst gekregen koffie snel op te drinken. Maar die laten
zich niet gek maken en de rest wacht dan maar even.
www.wtclopikerwaard.nl
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Na de koffie en de noodzakelijke plaspauze gingen we weer gezamenlijk op pad. Eerst nog een
mooi stuk groen, daarna achter de Rijkspolitie in Driebergen langs. En via Odijk, Bunnik en Fort
Vechten ging het richting Nieuwegein.
Fort Vechten is gebouwd van 1867 tot 1870. Binnen de
grenspalen is het 23 ha. groot en er zijn 16 miljoen bakstenen in
verwerkt. Van 1950 tot 1996 was het in gebruik bij Defensie voor
opslag en sinds 2015 is hier het Waterliniemuseum gevestigd.
Het fietsen ging allemaal lekker en van lekke banden zouden we
deze rit ook gespaard blijven. Na nog eenmaal het Amsterdam
Rijnkanaal overgestoken te hebben, kwamen we langs Fort
Jutphaas.
Rond Nieuwegein en IJsselstein waren er al weer leden die afzwaaiden omdat de thuisbasis weer
nabij was. En hoe meer we richting Lopik naderden zwaaiden er steeds meer af.
Het was niet vroeg meer, maar ik heb niemand horen klagen en het was een heel goed
georganiseerde tocht. Bravo Ad en Johan.
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17-06-2017 WTC Goslar (Arno Sluijs)
Bij de aanmelding voor Goslar, had ik opgegeven de 215 km te gaan fietsen. Maar
later zat ik te denken : 215 km , het is nogal een afstand om te fietsen. Mede
omdat ik de voorgaande jaren in Morzine en bij de Trois Ballon problemen had met
het warme weer en de afstand, bleef ik er lang over nadenken wat te doen. Zelfs
nadat Wim en Floré op donderdag met de vraag kwamen wat ik ging doen, wist ik het eigenlijk nog
steeds niet zeker. Ik zei dat ik waarschijnlijk de 165 km ging doen.
Afijn zaterdag 16 juni de dag van de waarheid, start om 07.00 uur. Eerst werden een paar foto’s bij
de start gemaakt door onze eigen mensen en door de organisatie. 26 Deelnemers met allemaal
hetzelfde tenue maakte toch wel indruk. Dan gaan we op weg met zijn allen, fietsen , fris 10 graden,
door Goslar op weg naar de heuvels van de Harz. Eerst een mooi stuk vlak en na ca. 3 kilometer
begon de weg omhoog te lopen , niet stijl , maar je voelde het wel.
Eerst maar eens zien of je in een lekker tempo kan komen. Op
zo’n eerste aanloop zie je gelijk verschillen ontstaan en splitst de
groep vanzelf in snellere/ sterke klimmers en de iets minder
snelle/ sterke klimmers . Algauw had ik een lekker trapritme te
pakken op deze eerst helling van de dag. Bovenaan gingen we
linksaf over een stuwdam , door de bossen richting Torfhaus. Dit
was een mooi licht oplopend pad. Gerard van Klaren zei nog,
als het zo blijft gaan, is de 165 km een makkie. Jammer Gerard,
Torfhaus ligt op 800meter hoogte .Dus we zullen zo wel aan het
echte klimwerk gaan beginnen.
Nog niet gezegd of de weg begon al steiler omhoog te gaan.
Lekker steil, Ik weet niet precies hoeveel procent , maar ergens
tussen de 10% en 18% werd het wel . Ook deze klim ging lekker, ik
had tijdens het klimmen nog de puf om te praten en dat is voor
mij zelf het teken dat het goed gaat. Boven uit het bos ging het
rechtsaf , liep de klim nog verder door tot aan Torfhaus.
Daar gingen we rechtsaf richting Altenau voor de 1e controle. Daar aangekomen even gewacht om
te zien wie er nog kort achter ons aankwamen en daarna zijn we met zijn 7-en verdergegaan en
afgesproken om bij elkaar te blijven.
Bij een grote kruising moesten wij linksaf en volgde een prachtige mooie lange afdaling, niet stijl
maar je kon wel lekker tempo rijden op weg naar het plaatsje Siebertal voor de volgende
controlepost. Mag gezegd worden de Controle / verzorgingsposten waren goed voorzien van allerlei
zaken om de krachten op peil te houden zoals mueslirepen , koeken en vele andere lekkere dingen.
Deze 2e controlepost had ook koffie voor de liefhebbers. Daar onder het genot van koffie werd ik
door Floré en Wim overgehaald om toch de 215 te gaan doen. Het voelde goed, dus waarom niet
dacht ik. Verder met Floré, Wim, Bert, Leo, Jan Spelt, Jens en Gabe. Gerard ging met Paul en Kees
Jan verder voor de 165 km. En zo gingen wij op weg met zijn 8-en.
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Heerlijk gereden, mooie beklimmingen zoals die ene van ca. 300 meter maar wel 18% in St.
Andreasberg alwaar er 2 afstapte en de andere fietsend boven kwamen. Gabe stond boven aan
ons aan te moedigen om gewoon door te blijven trappen, en een auto van de organisatie had de
ramen open en draaide luide muziek om de boel op te zwepen.
Op weg naar de 3e controle in Wieda , daar werd zelfs pasta
geserveerd . Verzorging top !! De rest van de route moest wel goed
komen met zo’n verzorging . Verder maar weer. Omhoog is de een
wat rapper dan de ander maar dat geeft niet. Boven even
wachten op elkaar of gewoon wat rustiger omlaag zodat de
andere weer bij konden komen. Met name Bert en Flore zijn daar
sterk in. Ze gaan wat langzamer omhoog , maar gaan als vallende
stenen omlaag. Ik weet niet meer precies welke afdaling het was,
maar ik reed iets van 69 km per uur , word ik eerst met gang door
Floré ingehaald ca.75/80 per uur , komt Bert nog eens Floré voorbij.
Snelheid ? Hoog !! Wel lekker, hoef je niet zo lang te wachten. Bij
de 4e controle zijn we Jens kwijtgeraakt. Was ook wel apart
aangegeven deze controle. Je ging na een afdaling rechtsaf en
moest gelijk na 20 meter rechtsaf een pad in.
Klinkt raar, maar Jens zat wat achter ons in de afdaling en heeft de afslag naar de controle volledig
gemist. Wij hadden ook niet gelijk in de gaten dat Jens er niet meer bij was. Hebben hem nog
gebeld maar hij reageerde niet.
Wij kwamen tot de conclusie dat Jens niet in 7 sloten tegelijk zou fietsen en we hem waarschijnlijk bij
de volgende controle wel weer zouden zien. Dat is niet gebeurd, Jens heeft het laatste stuk alleen in
zijn eigen tempo uitgereden. Met zijn 7-en hebben we de laatste kilometers van de 215 kilometer
uitgereden zonder lekke banden of andere problemen. En ik kan alleen maar zeggen : blij dat ze me
omgepraat hebben bij de 2e controle, Ik had dit niet willen missen.
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14-06 t/m 18-06-2017 Oberharzer Adlerrunde (Tom Boere)
Hallo allemaal, er werd mij vriendelijk gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over
mijn bevindingen van de tocht die we op zaterdag 17 juni jl. hebben gereden. Nou
dat wil ik wel.
Nu is het zo dat ik bijzonder slecht in het onthouden van wegen en plaatsen ben maar dat mag de
pret niet drukken. Ik zal een zo goed mogelijk beeld proberen te schetsen voor de thuisblijvers.
De tocht van zaterdag begint eigenlijk al veel eerder. Dan denken we natuurlijk gelijk aan een
goede voorbereiding met liefst de nodige klimmeters erin verwerkt. Mijn ‘klimwerk’ begint meestal bij
de bultentocht in Driebergen omdat deze toch wel bij mijn favorieten zit en zo ook de Amstel
Goldrace. Deze stonden ook dit jaar weer op mijn lijstje en heb ik aangevuld met onder andere de
Ermelose klimtocht en Tilff Bastogne Tilff. Tot zover een kleine indicatie van mijn voorbereiding wat
fietsen betreft. Dan hebben we nog de voorbereidingen op de dag ervoor. Vrijdags hebben we met
een klein groepje een klein rondje gereden ‘op het gemakkie’, want we zouden sparen voor de dag
van morgen…. Dat is met vlagen gelukt;)
Begin van de middag weer bij het hotel aangekomen zijn we vlot gaan douchen en hebben we
lekker in het stadje gegeten. Na nog een heel kleine wandeling toch maar besloten om snel terug te
gaan naar de kamer om alvast maximale rust te pakken. Om een uur of vijf, half zes hebben we nog
een laatste fiets check gedaan, al mijn kleren, helm, bril, schoenen, bidons, reepjes en gelletjes klaar
gelegd en stonden toen echt gesteld voor de grote dag. Rond half acht in de avond stond er weer
een stevig diner te wachten met dit maal een flink bord spaghetti. Ik keek eens om mij heen en zag
toch dat niet iedereen zijn bord leeg kreeg. Omdat de spanningen zachtjes voelbaar werden heb ik
toch maar besloten om een aantal rode wijntjes te genieten om mezelf wat te kalmeren. Lekker spul
overigens. Na het eten maar weer snel richting bed gegaan omdat ik mijn rust hard kon gebruiken
na alle inspanningen van afgelopen dagen. Ik kon echter de slaap maar niet vatten en het werd
uiteindelijk rond middernacht voordat ik goed en wel sliep.
De grote dag.
De wekker om half zes in de morgen. Klokslag zes uur ontbijt.
Omkleden. Ik had nog niet echt zin. Ik voelde nog niet de
energie die ik graag wilde voelen. Het was nog fris en bewolkt.
Wel of geen jasje mee? Met dalen en eventuele regen kan het
nog flink afkoelen. Toch maar besloten om het niet te doen.
Dat pakte gelukkig goed uit. De spanningen gingen door mijn
lijf. Nog even gauw naar de wc, je kent het wel. Uiteindelijk
stond iedereen beneden op mij te wachten. Ik was de
spanningen nog niet de baas. En ik zat Theo Engel nog wel uit
te dagen dat hij zo gespannen was, dat was trouwens ook
goed zichtbaar.
Er zijn trouwens mensen bij ons op de WTC die zich zo goed
voorbereiden dat zij van ieder pukkeltje kennis hebben
wanneer deze er aan komt, hoe lang hij duurt en welk
stijgingspercentage er van toepassing is. Zo ben ik naderhand
in het bezit weten te komen van zo’n bijzonder briefje. Ik zal
geen namen noemen maar als je dit doet dan ben je er echt
goed mee bezig! Trouwens ook makkelijk als deze persoon in je
groepje zit ;)
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Afijn, op het gemak naar de start waar we weg geschoten werden. Er waren in mijn optiek niet
bijzonder veel deelnemers, wat de start lekker rustig maakte. Ik moest immers toch nog warm worden
en zin krijgen. We hadden in de dagen ervoor al een beetje een groepje geformeerd wat aardig
aan elkaar gewaagd was. Al moet ik zeggen dat de gebroeders Schinkel hier eigenlijk niet in thuis
horen. Zij hadden besloten om er de hele dag bij te blijven, waardoor er voor ons weer het nodige
kopwerk bespaard bleef.
Verder waren er nog bij; Erik Eikelenboom, Johan Hartman, good old Theo Engel en good old Jan
Schinkel. Gerben Bergstra, zoon van levende legende Gabe Bergstra, heeft als ik mij niet vergis zo’n
beetje 160 kilometer met ons opgereden en heeft daarna zijn eigen weg vervolgd. Wij hadden als
doel ‘lekker rijden’ en om toch enigszins bij elkaar te blijven. Vrij in het begin liep Gerben al averij op
met een lekke band. Ik zat in deze klim al iets achter hem omdat ik mij vooral zo lang mogelijk
probeerde te sparen. 250 kilometers met ruim 4600 hoogtemeters is natuurlijk niet niks. Op dat
moment reed ik ontspannen samen met Gabe. Gabe zag het gelijk al van een afstandje dat het om
zijn zoon ging. Gerben had al een beginnetje gemaakt en werd vakkundig bijgestaan door Gabe.
Beter kun je niet treffen als je met pech staat. Ik heb van de nood een deugd gemaakt en gelijk een
sanitaire stop gemaakt. Dit was iets wat die dag nog wel vaker voor zou komen. Vrij vlot konden wij
onze weg weer vervolgen en het zou niet heel lang duren voordat wij ons weer konden
samenvoegen bij de rest van ons groepje. Er werd met vlagen redelijk door gereden en de
gebroeders Schinkel gaven het tempo zo aan dat iedereen zich er prettig bij voelde. Knap als je dit
kan zonder dat er iets gezegd hoeft te worden. Net iets over de helft van de rit was er een
verzorgingspost waar we ook pasta konden verkrijgen. Hier zijn we iets langer gestopt zodat iedereen
weer maximaal op kracht kon komen. Dat was even lekker. Tot ongeveer 170km had ik me voor mijn
gevoel aardig kunnen ‘sparen’.
Ik had overigens nog wat goed te maken met de Deutsche
bergen. Na de ‘Hanky Panky’ een aantal jaren terug verliep mijn
fietsrit niet zo als van te voren gehoopt. Ook een jaar later had ik
ondanks een goede voorbereiding met een ferme hongerklop te
maken. Vandaag zouden we het heel anders doen had ik
besloten. En het liep exact zoals ik graag voor ogen had. De eerste
paar uren rustig blijven, waar ik wel eens moeite mee heb, en dan
op het einde overhouden, waar ik ook wel eens moeite mee heb;)
Ik moet er ook bij zeggen dat wij af en toe onderweg gestalkt
werden door 2 WTC’ ers die ook voor de 250km gingen. Deze
deden dat op hun eigen tempo, maar tot vlak bij de laatste stop
zijn we ze tegen blijven komen. Bij het wegrijden hoorden wij achter
ons iemand roepen: RUSTIG OPTREKKEN.. ‘Heinz’ Hans Middelkoop
en ‘Stalen Ronnie’ Ron Doets. Een diepe buiging voor deze heren
met hun ferme krachtsinspanning. Ik heb mezelf laten vertellen dat
zelfs ‘Heinz’ een stukje kopwerk heeft gedaan..
Onderweg zijn we ook nog een paar maal gestopt om even een
fotootje te schieten. Erik Eikelenboom was de avond ervoor in het
bezit gekomen van de felbegeerde ‘wakzozieaward’. Hier kun je als ik het goed heb alleen voor in
aanmerking komen als je een bijzondere prestatie of buitengewone bijdrage geleverd hebt. De
‘wakzozieaward’ bestaat uit een oranje bril die flink groter is dan gemiddeld. Deze ‘wakzozieaward’
is dan ook de gehele rit mee geweest en dat monde uit in leuke plaatjes en leuke praatjes.
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Pas na 170 begon ik me echt goed te voelen. Ik kon iets
meer en langer van voren zitten en de hellingen lagen
mij ook steeds beter. Dalen dat gaat altijd wel. Het
rustig blijven, mezelf goed voorzien van eten, drinken en
af en toe een gelletje werkte erg goed. Het voelde als
een soort overwinning. Op het einde was het toch nog
even ieder voor zich en ik was dan ook best trots dat ik
als derde van onze groep omhoog en naar beneden
kwam de laatste berg. Ik vond het dan ook mooi om te
zien hoeveel strijd er nog zit onder de ‘oudere’ garde.
Theo moest na hard werken zijn meerdere herkennen in
Jan Schinkel. Deze 2 ‘oude’ kleppers leveren toch ook
even een flinke prestatie en je mag ze dan ook nooit
afschrijven want ze zijn bijzonder taai. Na heel even
beneden gewacht te hebben waren we weer
compleet en zijn we met een voldaan gevoel naar de
finish gereden waar de overige WTC’ers ons onder
applaus al op stonden te wachten.
Ik vind het dan ook mooi om de saamhorigheid bij
iedereen te zien. Na daar even wat gegeten te hebben
en een alcoholfrei bier geprobeerd te hebben werden
ook ‘Heinz’ en ‘Stalen Ronnie’ onder luid applaus
binnen gehaald. De dag was geslaagd.
Iedereen was veilig binnen en er waren weer mooie herinneringen gemaakt. We zijn maar snel naar
ons hotel gegaan want daar hadden we echte biertjes en goed eten. Het bleef nog lang onrustig….
Johan Hartman, Erik Eikelenboom, Theo Engel, Jan Schinkel, Jody Schinkel, Jeroen Schinkel en
Gerben Bergstra bedankt voor de vele kilometers uit de wind zetten, de mooie dag en het genieten.
Het was een eer om met jullie te koersen.
Jan van Lieshout en Floré Mulder bijzonder bedankt voor de buitengewone organisatie.
Alle anderen die mee waren ook bedankt voor jullie positieve bijdrage. Volgend jaar ben ik graag
weer van de partij!
Zoals Arie dat altijd zo mooi zegt;
Tot onderin de beugel!
Groeten, Tom Boere
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Clubkas Campagne – Steun de WTC ! (via Leo van Vliet)
De WTC heeft zich opgegeven bij de Rabobank Utrechtse
Waarden om mee te doen aan de jaarlijkse Clubkas
Campagne.
Alle verenigingen en stichtingen uit de Lopikerwaard en
Schoonhoven kunnen zich hiervoor inschrijven. Vanaf 25
september tot 16 oktober kan er gestemd worden mits je lid
bent van de Rabobank krijg je bericht om je stem uit te
brengen je in een beveiligde internet omgeving.
Elk lid mag van de vijf stemmen maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging
uitbrengen.
Er zijn 11.000 leden die kunnen stemmen er word een bedrag van 70.000 euro door de
Rabobank beschikbaar gesteld en naar ratio verdeeld onder de ingeschrevenen.
Elke stem brengt geld op laat je stem niet verloren gaan en spek onze clubkas.
Bedankt voor jouw aanmelding voor UW Rabobank Clubkas Campagne.
Beste meneer van Vliet,
Wij hebben de aanmelding van jullie club voor UW Rabobank Clubkas Campagne
ontvangen.
Binnen twee weken ontvang je van ons bericht met daarin de definitieve goedkeuring van
de deelname van jouw vereniging/stichting aan UW Rabobank Clubkas Campagne van
Rabobank Utrechtse Waarden.
Op www.rabobank.nl/uw vind je meer informatie over UW Rabobank Clubkas Campagne.
Ook vind je hier een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden hierop.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur dan een email naar
communicatie.uw@rabobank.nl of bel naar (0348) 559 480.
Met vriendelijke groet,
Rabobank Utrechtse Waarden
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Tijdrit 2017 met vele PR’s (Hennie Beenen)
Aanvankelijk leek de deelname voor de individuele tijdrit op dinsdag 29 augustus
2017 dik onder de maat, echter op de laatste dag kwamen er toch nog weer vier
leden bij om deel te nemen en die hebben daar vanwege gereden tijden m.i. geen
spijt van gehad.
Had zelf voorafgaand aan het vertrek ook nog even gauw gefietst en bemerkt dat
de omstandigheden ideaal waren, weinig wind en een temperatuur ruim boven de
20 graden, hetgeen de spieren bij mij althans lekker soepel maakt, er zijn er wel die beweren: “ geef
mij eerst maar een lekker bekkie wind tegen” maar uiteindelijk bleken de resultaten deze avond
buitengewoon goed.
Gelukkig ook nu weer voldoende mensen op de diverse hoeken en zeker Schoonhoven was goed
bemenst, daar had ons bestuurslid Theo uit Schoonhoven voor gezorgd, vandaar dat Piet verbaasd
was dat “zijn” rotonde bij aankomst al ingenomen was.
Klokslag 18.30 uur werd er gestart, een aantal meenden dat de startstreep verplaatst was, maar
volgens mij werd er ook in het verleden bij de lantaarnpaal waar ik de streep getrokken had gestart
en ook gefinisht zodat de finishers voldoende uitloop na de finish hadden en niet direkt in een klit
mensen nabij een op de dam geparkeerde auto inrijden.
Helaas verliep voor sommigen niet alles vlekkeloos, er was nogal wat agrarisch verkeer op de
Parallelweg, trekkers met hooiwagens, een repte later op de app van een onwel riekende gierkar,
echter Hans had weer het geluk te kunnen stayeren, ditmaal niet achter een deelnemer, maar een
nog veel meer wind wegnemende hooikar, omdat deze op het laatst ook nog ging inhouden
hebben we uiteindelijk geen compensatie toegepast.
Ook hebben we dat niet gedaan bij een lid dat nog
voor het “go” klonk al vertrokken was, die had later de
deceptie voorbij gefietst te zijn door een achter hem
gestart lid; en dat ondanks dat we om de anderhalve
minuut starten, trouwens dat kwam nog een keer voor,
en het mag gemeld worden : voor de tijdwaarnemers is
dat best lastig, gelukkig schrijft Ben de tijden direkt
achter de naam, terwijl ik op de telefoon alle
“rondetijden” verzamel en pas na afloop kan
toevoegen op de lijst.
Gelukkig kwamen we er ditmaal ook weer zonder
discussie uit, en klopten onze geklokte tijden exact.
Maar dan toch wel iets opmerkelijks, en dat is dat een
van de jongere oudere zichzelf overtroffen heeft, heeft
half augustus de respectabele leeftijd van 69 jaar
bereikt en weet zelfs nu nog een PR te scoren, heeft in
het verleden ook wel eens met een tijdritfiets en ook nog
tijdrithelm op z’n hoofd deelgenomen, maar dit jaar was
hij uitzonderlijk snel.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 21 Nummer 3

20

Journal de Cyclopik
Is kort ervoor nog wel in Noorwegen geweest, vermoed dat hij a la Lasse Viren veel van het
rendierenvlees gesnoept zal hebben, maar vooral denk ik dat hij dankzij gerichte training tot zulk een
onwaarachtige prestatie is gekomen, waarvoor een dik CHAPEAU.
Ook een CHAPEAU voor de snelste “oudere jongere”, had hem bij vertrek aangemoedigd onder de
19 minuten proberen uit te komen en warempel hij flikte het door in 18.52 te eindigen, zeer ruim voor
broer Jody met een verschil van zelfs 40 seconden!!!!!!!, overigens meende ook Jody nimmer sneller
geweest te zijn.
Voor de (vanwege werk) afwezige Sjors toch iets om nog eens aan de bak te gaan, die had
gehoopt vorig jaar de 19.00 minuten-grens een keer te slechten, maar kijkend naar Gabe zou er voor
hem natuurlijk ook die potentie nog zeker in moeten zitten.
Tot slot ook nummer 3 in de rangschikking was meer dan content met zijn behaalde plaats, maar
nog meer met zijn gerealiseerde tijd van 19.40, voorwaar ook fantastisch, in menig voorgaand jaar
zou hij daar dik winnaar mee geworden zijn, vond onderweg ook een lekkere stimulans om de voor
hem gestarte Marinus te achterhalen en hem zelfs voorbij te stuiven {mijn woorden want Marinus
kwam ook een halve minuut na hem (gedesillusioneerd)} binnen, kortom ook voor Marinus (in het
verleden wel eens winnaar) een schone taak zich te herpakken.
Onderstaand de uitslag zoals ook al op het gastenboek geplaatst, maar nu voorzien van de gereden
tijden. Jody zal nog eens een overall-klassement uitwerken, zo mogelijk ook met jaartallen en windregen- ofwel weersomstandigheden.
De foto’s bij start en na bekendmaking uitslag zijn gemaakt door Wim (vz)

Uitslag tijdrit 2017
“OUDERE JONGERE”
1. Jeroen Schinkel
2. Jody Schinkel
3. Ronald de Ridder
4. Erik Eikelenboom
5. Marinus Dijkman
6. Robin van Wijngaarden
7. Jan Schalkwijk
8. Jos van Lint
9. Eric Klever
10 Peter Verhoef
11 Martijn Carlier
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“JONGERE OUDERE”
18.52
19.32
19.40
21.09
21.41
21.47
21.59
22.10
22.11
22.35
22.54

1. Gabe Bergstra*
2. Jan Schinkel*
3. Ab Schinkel*
4. Mon Hoogendoorn*
5. Martien Spruit*
6. Bert Zwanenburg*
7. Hans van Middelkoop*
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Mindset en Groepsdynamiek (via Peter Verhoef)
Woede in je buik, verstand in je kop en mededogen in je hart
Mindset
Wielrennen is een spel van afwisselend samenwerking en competitie. Daarnaast moet je om hard te
gaan gedoseerde agressie in jezelf aanboren. En agressie gaat niet altijd samen met verstandig of
empatisch zijn. Het racefietsen in groepen stelt dus tegenstrijdige eisen wat betreft je mentale houding.
Vooraf denk je vaak anders dan je tijdens de rit doet
Je bent van plan om een rondje rustig te rijden. Maar er rijdt een lekker groepje langs. En je haakt aan. En ineens rij je veel
harder dan je van plan was.
Iedereen in de groep heeft zware benen en wil het rustig aan doen. Je weet eigenlijk wel: langzaam maar zeker gaat het
harder. Met uitzondering van zeer gedisciplineerde wedstrijdrijders die een bepaalde training doen, gaan de meeste rijders
in een groepje uiteindelijk toch hard rijden. Ook ik, ook jij. Onder invloed van adrenaline gaat ons denken anders dan in
rust. Trek je je fietsschoenen aan en voel je het zadel, dan zegt het lijf : “Yes, gas!”
Hoe het werkt werkt het, je doet soms niet wat je je voorgenomen hebt of wat verstandig is. Je handelen wordt niet alleen
door je verstand bepaald. Het aardige is dat er wel een voorspelbaarheid in zit. Door die voorspelbaarheid kun je er
rekening mee houden.
Hoe ermee om te gaan?
Als je weet hoe je mindset verandert tijdens het rijden kun je ingrijpen in dat mechaniek, bijvoorbeeld door op een andere,
positieve manier tegen langzaam rijden aan te kijken. Het beeld van langzaam rijden verander je van negatief: ‘loser’,
‘slecht’ of ‘zwak’ naar positief: ‘herstel’, ‘opbouw’, ‘vacances’.
Afspraken maken verstandig èn moeilijk
Je kan proberen afspraken te maken, ook in informele groepen. Waar wordt hard gereden? Gaan we sprinten of niet?
Zodat je wel lekker competitief los kan gaan, maar dan op een goede plek en niet op een vol en druk fietspad
bijvoorbeeld. Heel verstandig zeker. Maar ook hartstikke moeilijk.
Je weet niet zeker of je het zelf wel wilt. Anderen roepen dat we ‘gewoon een rustig rondje’ gaan rijden en willen het er
eigenlijk niet over hebben. Jij wilt je ook niet in de kaart laten kijken. Bovendien weet je dat anderen gaan reageren. Terwijl
je zegt dat je wilt afspreken of en waar er hard gereden wordt krijg je te horen: “Zo, je bent in vorm zeker.”
Niets regelen of iets afspreken waar toch niet aan gehouden wordt betekent dat er ook op foute plekken vol gas wordt
gegeven.
Beeld over andere weggebruikers
Als je elke week in weer en wind met je groep een bepaalde route rijdt dan vind je het vervelend als ‘jouw’ route op
zomerse dagen in beslag genomen wordt door ‘mooi weer’-fietsers.
De kunst is daar een ander positief beeld c.q. gevoel aan te koppelen. Een woord als ‘medeweggebruikers’ heeft
bijvoorbeeld een ander effect op je mindset dan het woord ‘ander verkeer’. Een slimme mindset is nog moeilijker te
creëren als het fout of bijna fout gaat. Je wordt bijvoorbeeld gesneden door een auto of een E-bike. De adrenaline was al
hoog van het fietsen en nu dit nog. Je schrikt en wordt woest. Heel begrijpelijk, emotioneel heel bevredigend:), maar
meestal niet zo slim.
Schakelen in je kop
Tijdens een rit moet je dus kunnen schakelen in mindset. Tussen woede in je buik, verstand in je kop en mededogen in je hart. Probeer
je zelf voor te programmeren op verschillende situaties. Waar heb je een wedstrijdstand nodig, waar een toerstand of soms zelfs een
flaneerstand (langs de terrassen:)). Hoe voelen die verschillende mindsets? Hoe snel kan je wisselen? Hoe doe je dat, dat schakelen van
mindset?
Als je in volle vaart een ouder met een klein kind tegenkomt op een fietspad: terugschakelen naar mededogen en toermodus. ‘Leuk dat
zo’n kind al op de fiets zit’.
Als je bijna in een scheldpartij of erger dreigt te komen: de-escaleren. Heb een startopmerking paraat: “Gaat het?’’ “Oef, hier moet ik
even van bijkomen.” In de bebouwde kom: ‘interval rust’ en genieten van de terraszitters.
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Je schakelt niet alleen je derailleur maar ook je mindset. Zoals topsporters die kort voor een wedstrijd nog relaxt een interview geven,
terwijl ze al lang in de wedstrijdvoorbereiding zitten. En dan, tjak, schakelen naar de wedstrijdstand. Dat is mooi om te zien. Of een
sprinttrein in volle finale. Dat is niet alleen blinde woede in de benen. De lead-outmannen en de sprinters blijven kijken en
communiceren.
Mooi ook om dat schakelen in de mindset ook zelf te kunnen. Een zonnige zondag is een goed moment om dat te oefenen:)
Groepsdynamiek
Het beheersen van je mindset is niet alleen een individuele zaak. Ook de groepsdynamiek zorgt voor een vloeiend of
hectisch, een veilig of onveilig, een sociaal of niet sociaal weggedrag.
Status en invloed
De verstandigste mensen hebben niet altijd de meeste invloed. De status van de rijders in een groep is verschillend. Meestal
hebben de sterkste benen de grootste invloed. Zij kunnen die ook aanwenden voor een slim rijden als groep. Of ben je
alleen met je eigen ding bezig?
Als zwakste heb je meestal minder status en ben je al druk genoeg om jezelf in koers te houden. Om dan toch invloed uit te
oefenen op het groepsgedrag moet je wel sterk in je kop zijn.
Er is een bepaalde cultuur in de groep. Vraag maar naar de bijnaam die de groep van anderen krijgt:)
Allemaal zaken die soms een slim fietsen in de weg zitten. Hoe dat te veranderen of te verbeteren?
Het is al moeilijk om je eigen mentale houding te beïnvloeden, die van een groep te veranderen is nog lastiger.
Feedback geven, het goede voorbeeld geven of met je voeten stemmen en afhaken, het is een begin.
Helm als mindgame
Je stapt vaak met een ander idee op de fiets dan het later wordt.
Je mindset vooraf: een rustig rondje in m’n ééntje. En dus (???) geen helm op. Er komt een groepje voorbij, je pikt aan en
ineens rij je hard, in een groep, die je ook nog niet eens kent.
Het is winter. Je hebt een muts op in plaats van een helm, want je gaat een rustige duurtraining doen. En jij als echte
wielrenner hebt meer dan voldoende vaardigheden voor zo’n rustig ritje, toch? Sterker: de muts zet je mindset op ‘rustig’.:)
Blijkt de weg wel een beetje nat en glad te zijn.
De dag voor de grote tocht in de bergen doe je een rustig ritje bergop in eentje. Knie- en armstukken aan, benen een
beetje los rijden. Dus geen helm, waarom ook? O ja, ook nog afdaling, o ja, ander verkeer.
Naar de wedstrijd toe fiets je met je helm op/aan de rugzak, want pas echt hard gaat het in wedstrijd. Daaraan herken je
de echte wielrenner, toch? Een helm is voor toerrijders of alleen als het verplicht is in de wedstrijd. Een pizzakoerier heeft
haast en gaat aan de foute kant van een paaltje langs….
Herkenbare situaties?
Je bedenkt wat anders dan het uiteindelijk wordt. Allerlei gedachteconstructies zijn er (on)bewust om niet het juiste te
doen. Een helm zweet bergop! Ja, en zonder helm zweet je niet? Heb je ook nog een verbrande kop. Helmen worden de
laatste jaren zelfs weer dichter vanwege aerodynamica en dan rijden we er wel mee.
Hoezen onder of over helm werken tegen kou even goed als alleen een dikke muts op je hoofd, waaronder je oorlelletjes
steeds uitpiepen? Snap je jezelf nog?:) Geen bezwaar, maar toch… een hersenkraker
Kortom: Technisch gezien is er geen bezwaar tegen een helm, er zijn alleen maar voordelen. Maar toch doen we soms niet
het juiste. Dit is geen moreel oordeel, van “Boe, mag niet” of “Stom”. Je maakt je eigen keuzes, toch? Het is wel een
constatering met een vraag om verder te denken.
De helm is een hoofdzaak, niet alleen om je hersens te beschermen, maar ook om ze te gebruiken:). De helm is in feite een
mindgame.
Je traint wel je mindset voor de wedstrijd of cyclosportief, maar niet voor een mindgame als de helm? Zoek een manier om
voor jou een positieve mindset te hebben over de helm. ‘Stoer’, ‘goed voorbeeld, want jij hebt de meeste invloed’, ‘goed
tegen zonnebrand’, ‘hoef ik niet steeds na te denken of het nu zo hard zal gaan dat ik hem wel op doe of dat het zo
langzaam zal gaan dat ik zonder helm ga’.
Kijk wat jouw mind bepaalt en probeer er een functionele draai aan te geven. Het spelen met je mindset is een prachtige
game waar je ook in andere (wedstrijd)situaties veel plezier aan kunt beleven.
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke 1e zondag van de maand vertrek om 08:00 uur).
Trainingsavonden

(di/do) vertrek om 18:30 uur

C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
ZA/ZO 16/17 september ‘17
ZA 23 september ‘17
ZO 1 oktober 2017
ZO 15 oktober 2017
DI 26 december 2017
ZO 31 december 2017

Activiteit
Hameln Duitsland
Buiten de Regio Tocht
Bruggentocht
Jacques Anquetil Tocht
Uitbuik Tocht
Oliebollen Tocht

Verzamellocatie
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
08:00 uur
08:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
09:30 uur
10:00 uur
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