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Van de redactie (Rogier Schinkel)
Het is weer gelukt; een jaar de Journal de Cyclopik
produceren. Wat een getrek en gesleur om het blad te
vullen om elke editie het maximaal aantal pagina’s van 24 te vullen.
Het mooie is, dat ik weer goede voornemens heb voor 2018.
Ik ga wederom trekken en sleuren om weer een jaar lang het clubblad
bij jullie op de deurmat te krijgen. Daarnaast is het blad natuurlijk ook via
de sterk vernieuwde website digitaal te lezen.
Inclusief deze editie hebben we 61 artikelen, van foto’s tot en met stukken
uit lokale en nationale kranten in onze Cyclopik voorbij zien komen.
Van een halve pagina met alleen een foto of artikelen en ervaringen die
minimaal 3 pagina’s beslaan.
Toch leuk om zo aan het einde van het jaar hierop terug te kijken.
Voor de komende editie heb ik al een voorzichtige toezegging dat we
Weer kunnen lezen over de ervaringen van Jan en Wim tijdens hun
100 Cols uitdaging.
Naast dat de redactie 11 artikelen heeft aangereikt t.b.v. de
Cyclopik, is Hennie Beenen in 2017 hofleverancier geweest van de
artikelen die het blad hebben gehaald. Maar liefst 16 artikelen zijn aangeleverd. De winnaar van de Persprijs 2016, Martien Spruit, heeft ook dit
jaar weer flink van zich laten horen. Acht artikelen van hem hebben we
met veel plezier – en bovenal met verrijking van kennis – kunnen lezen.
Goed te zien dat steeds meer leden voor een goed doel fietsen!
Overigens is er dit jaar weer ontzettend veel gefietst en kijken velen
alweer uit naar het komende programma van 2018. De agenda staat al
grotendeels achter in deze Cyclopik.
Ik hoop weer op jullie inbreng om ons blad volgend jaar weer succesVOL
door jullie brievenbus te krijgen.
Rest mij jullie heel fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en
sportief nieuwjaar te wensen.
Tot onder in de Ganzenveer.
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Journal de Cyclopik
Wielertoerclub L O P I K e r w a a r d
van de secretaris

Lopikerkapel/Lopik, 1 december 2017

U I T N O D I G I N G
voor de 22

ste

Algemene Ledenvergadering en contactavond van de

WTC LOPIKerwaard.
Datum :
Plaats :

“

vrijdag 12 januari 2018
BUURTHUIS DE TRIANGEL

”

Benedeneind nz 468 B TE POLSBROEKERDAM
Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee zal klaar staan!)
Vrienden van de fiets,
Ook dit keer wordt deze uitnodiging begonnen met de vaststelling dat de algemene ledenvergaderingen van onze
WTC zeer bijzondere bijeenkomsten zijn.
De grote opkomst van de leden is inmiddels vanzelfsprekend en ook nu zal weer geprobeerd worden met de nodige
humor de vergadering op te vrolijken.
Daarmee hoopt het bestuur er weer een memorabele avond van te maken.
De avond moet vooral in het teken van “het gezellig samen zijn” staan.
Naast het fietsen hebben we ook de doelstelling dat er plezier bij hoort, zodat het bestuur te doen gebruikelijk
weer een strak vergaderschema heeft opgesteld, om zodoende de vergadering op tijd te kunnen afsluiten.
Wil je een introducé meenemen, dan is deze van harte welkom.
Na afloop zal er uitgebreid gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge banden
verder aan te trekken en plannen te maken gerelateerd aan het ons inziens wederom mooie en zeer afwisselende
programma van 2018.
De koffie met (klein en/of groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,
OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club.
Alle alleen op deze 22ste algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer een voor de WTCtoerfietser EXCLUSIEF en waarschijnlijk “HANDMATIG-VERVAARDIGD” en zowel in de zomer als ook in de
winter BUITENGEWOON NUTTIG WTC-presentje.

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: VANZELFSPREKEND niet vergeten het Activiteitenprogramma 2018 met daarin de jaarstukken 2017 en
uit het programma 2018,ook nu de zeer vele ingevulde strookjes,mee te nemen.!!!!!!!!!!!!!!
namens het bestuur,
hennie beenen secr.
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Van het Bestuur (Hennie Beenen)
Om de bestuur bijdrage in de laatste CYCLOPIK van 2017 te schrijven is enerzijds
gemakkelijk omdat er terug gekeken mag worden op het voorbije WTC-jaar, anderzijds
moet je onderweg bedachte onderwerpen laten vallen en bewaren voor een volgend
maal voor zover het dan nog actueel is.
Dat terugkijken kunnen we; ik denk zelfs op een goed fietsseizoen, weliswaar niet voor
iedereen, ken er die t.g.v. aanrijding langdurig uitgeschakeld zijn geweest, ook zal het
voor Jan van Lieshout de laatste maanden van 2017 niet makkelijk zijn geweest met uiteindelijk zelfs het
afscheid te moeten nemen van zijn geliefde Wynette, goed te zien dat wel veel WTC-ers naar de
mogelijkheid tot condoleren zijn geweest.
Zelf ervaren dat de eerste helft van het jaar het weer niet altijd bijdroeg om op te stappen, weet van
Koningsdag dat de temperatuur om 07.30 uur nog rond het vriespunt lag, en bij de Bahamontestocht op
2 juli regende het om 07.30 in L’kapel. (daar nog iets over gemeld in het jaaroverzicht-jaarboek)
Had ik op 1 juli pas 1500km op de teller staan, in de tweede helft van oktober kon ik de stand van 5000km
passeren, zodat het daar mee verdiende etentje voor Matty in een etablissement wat zij niet kent, maar
waar ik ooit langs gefietst ben weer gepland kon worden. (sedert 2001 de viertiende of vijftiende keer)
In de tweede helft van het jaar ook nog grote opkomsten bij Bahamontestocht, de Induraintocht maar
vooral de Anquetil tocht, de laatste nota bene half oktober, had een ongekend groot aantal
deelnemers.
Het bestuur heeft ook dit jaar betrekkelijk weinig vergaderd, Theo als opvolger van Gabe heeft met name
de taak ”het bezoeken van geblesseerden” zeer goed overgenomen, geeft hem zelf een bevredigend
gevoel laat hij ons, na een bezoek, weten. Ook heeft hij een overigens niet zoveel gebruikte bestuursapp.
aangemaakt; kortom ik mag na een jaar stellen dat hij Gabe meer dan goed heeft opgevolgd en zijn
woorden op de JV uitgesproken, tot op heden waar gemaakt heeft.
Ongetwijfeld zal hij op de JV ook nog wel iets melden over de door hem op- en uitgezette enquête.
Zelf de afgelopen tijd ook nog druk geweest met programma 2018, niet alleen samen met de tt.cie maar
ook de produktie van jaarboek kwam maar net gereed, ik kwam ondanks minder of nauwelijks fietsen in
november eigenlijk tijd te kort. Overigens op de receptie na de beëdiging van de nieuwe burgemeester
begin november hem een WTC-jaarboek 2017 overhandigd, zodat hij ook een beetje kennis van onze
WTC kan opdoen. (had er nog een over).
Rest me jullie eerstens goede en bovenal plezierige feestdagen toe te wensen en vervolgens een
geweldig fietsseizoen in 2018, hoop jullie alle 124 op 12 januari in de Triangel de hand te schudden; voor
programma 2018 en terugblik 2017 verwijs ik graag naar het jaarboek dat gelijktijdig met deze Cyclopik
verspreid is.
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Mutaties en Verjaardagen

4 November

27 December

9 Februari

Simon de Wit

Elske Coenen

Kees Kok

Paul Willers

2 Januari

Thijs Geurts

10 November

Arno Ultee

Ernout van Gils

Jeroen Bargeman

3 Januari

12 Februari

11 November

Hennie Beenen

Jos Hennevelt

Aart van der Sloot

Teus Lekkerkerker

21 Februari

15 November

5 Januari

Sven Jongeneel

Ronald Vermeulen

Jan van Lieshout

23 Februari

18 November

6 Januari

Paul Zwambag

Bert Zwanenburg

Mon Hoogendoorn

24 Februari

23 November

Pierre Blok

Johan Boer

Kees Sluijs

10 Januari

1 Maart

26 November

André de Vos

Jan Schinkel

Jeroen Schinkel

18 Januari

6 Maart

6 December

Arjan Verbree

Jan Hoogendoorn

Wim van Wijk

21 Januari

Wim Dekker

7 December

Martijn Carlier

7 Maart

Piet Lamboo

24 Januari

Hans van Middelkoop

8 December

Michel Nederpel

9 Maart

Hans Pul

25 Januari

Aswin van Rossum

10 December

Jan Schuit

14 Maart

Bart Reissenweber

29 Januari

Leo van Vliet

13 December

Jan Achterberg

17 Maart

Jody Schinkel

2 Februari

Tom Boere

14 December

Hans Gerritsen

18 Maart

Jens Bezemer

3 Februari

Harry van Beek

16 december

Wies Scheeper

24 Maart

Johan de Bruin

4 Februari

Arno Sluijs

18 December

Peter Verhoef

Robin van Wijngaarden

Johan Kuipers

6 Februari

26 Maart

20 December

Albert Klinkerberg

Jan Hendrikse

Piet Schep

Gerard Boere

Martien Spruit

23 December

Charles van Beek

Frits van Rossum
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Geboren: Kay Schinkel (Jeroen, Frida en Tygo Schinkel)

Tegeltjeswijsheid
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23-09-2017 Buiten de Regio Tocht (Ed Kootstra)
Op zaterdag 23 september verzamelden we met zestien man bij de Wiekslag om “de
tocht buiten de regio” te rijden. De rit is door organisator Bert Zwanenburg “De
Westland toertocht” genoemd.
We vertrokken rond acht uur in een aantal auto’s vanuit een mistig Lopik. Ondanks de mist was
iedereen in een prima stemming. De weersverwachting was namelijk buitengewoon goed: Volop
zon en nauwelijks wind.

Startplaats voor de tocht was de Siciliëboulevard te Rotterdam (nabij Zevenhuizen en Nieuwerkerk
aan den IJssel). Na aankomst alhier werden de fietsen in gereedheid gebracht en konden we voor
negen uur aan de rit beginnen. We gingen richting Vlaardingen.
Als snel hadden we een gedwongen korte onderbreking door een lekke band, we hadden nog
geen tien kilometer afgelegd. Gelukkig bleef het bij deze ene lekke band, de rest van de dag
hebben we geen tegenslag gehad.
De rit ging meest over fietspaden, het ene
pad wat smaller als het ander. Bert had een
autoluwe route beloofd, dat is hem goed
gelukt! Omdat we ons natuurlijk in stedelijk
gebied begaven waren er wel de nodige
fietsers, joggers en “hondenuitlaters” waar we
rekening mee moesten houden.
De rit ging langs Maassluis richting Hoek van
Holland. Bij de Maeslandkering hebben we
even tijd genomen voor een fotomoment. Bert
gaf hierbij nog enige uitleg over deze kering,
onderdeel van de Deltawerken.
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De koffiestop stond gepland voor Hoek van Holland. We werden verwacht bij ‘Beachclub One’ aan
de Zeekant 69. Onder het motto “wielrenners zullen wel weinig tijd nemen om ff rustig te zitten”
werden koffie en appelrondo’s met slagroom vlot geserveerd. Het tweede kopje werd nota bene al
gebracht terwijl een deel van de groep z’n eerst bakkie nog niet eens op had. En dat terwijl wij
helemaal geen haast hadden: We zaten er heerlijk buiten in de zon.

Na de koffiestop, we hadden nog zo’n vijftig kilometer te gaan, ging het via Midden Delfland en
Delft richting Lansingerland. Onderweg kruisten we nog een ware hondensurvivaltocht. Honden
moesten samen met hun baas door water waden en andere hindernissen nemen. Een mooi
schouwspel, we hebben er zelfs even bij staan kijken.
Rond 14.30 uur kwamen we weer aan op de Siciliëboulevard.
We hadden een kleine 120 kilometer op de teller staan.

De Maeslantkering is de enige stormvloedkering in de wereld met beweegbare onderdelen die zo
groot zijn. De waterkerende deuren zijn elk 240 meter lang. Bij normale omstandigheden staan de
deuren helemaal open, zodat de scheepvaart toegang heeft tot de haven van Rotterdam. De
deuren zijn dan opgeborgen in dokken van 210 meter lang die langs beide oevers liggen.
Bij stormvloed lopen de dokken onder water en gaan de holle deuren drijven. Ze worden dan het
water “ingevaren”. Dat duurt ongeveer een half uur. Als de deuren in het midden van de rivier
liggen, worden er kleppen geopend waardoor de deuren vol met water lopen. Door hun gewicht
zakken de deuren vervolgens naar de bodem toe.
Na ongeveer een uur liggen de deuren op een drempel. Het waterpeil aan zeezijde is dan hoger
dan aan de rivierzijde. De kracht die tijdens een storm tegen de kerende wand beukt, bedraagt 350
Meganewton.
www.wtclopikerwaard.nl
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01-10-2017 WTC Bruggentocht (Martien Spruit)
Op zondag 1 oktober werd de alom bekende bruggentocht gereden en we
hebben weleens slechter weer gehad met ook veel meer klei op de weg. Want zo
om deze tijd zijn de akkerbouwers vaak aan het oogsten en als het dan ook nog
eens nat is, dan kom je als veldrijder thuis. Maar weinig van dat alles gelukkig.
Voor vertrek bij De Schouw vandaan, vertelde Theo Engel welke richting we uit gingen en dat er op
de Hoge Dijk bij Vianen nog een aantal renners ons zouden opwachten waaronder de organisator
Wim van Wijk. We gingen dus met 12 mannen en 1 vrouw(Jolanda) op weg, waar later nog een 8-tal
mannen zich bij ons voegden.
We vertrokken richting de uitweg en zouden de snelheid 30 aanhouden, want we hadden tenslotte
ook een vrouw onder ons. Maar onderschat haar niet! Na Lopikerkapel ging het omhoog de dijk op,
en ter hoogte van de Lage Dijk voegden de anderen zich bij ons. En zo gingen we al met een lekker
vaartje, tegen de wind in, de Viaanse Brug over. En dat was toch echt al de tweede brug, al was
die andere veel kleiner. Bedenk maar eens welke dat was. In Vianen gingen we over al weer de
derde brug, de ophaalbrug over de sluis, waarna we rechtsaf gingen via het industrieterrein van
Vianen.
Langs Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Schoonderwoerd ging het richting de Diefdijk. Het tempo
bleef er aardig in ondanks de toch straffe tegen- en zijwind. Ook Jolanda liet zich nog voorin zien. En
er werd regelmatig van kop gewisseld, hoewel enkelen zich stiekem van die taak onthielden en
achterin bleven hangen. Maar ja, je hebt nou eenmaal sterke- en minder sterke renners ☺.
De Linge hebben we ook nog aangedaan en zijn er ook over heen gegaan door middel van, hoe
kan het ook anders, een brug. Onbekend is hoe die brug heet. Na Beesd en Waardenburg kwam
ook Zaltbommel in zicht. Daar gingen we via de Martinus Nijhoffbrug de Waal over.
De Martinus Nijhoffbrug is een 990 mtr. lange tuibrug uit
1996, die de vervanger werd van de Bommelse Brug uit
’33. Op 1 april 2012 was de Martinus Nijhoffbrug doelwit
van een grap. Iemand zou een kabel van de brug
hebben zien bewegen. Hierop zou Rijkswaterstaat in
opdracht van het KLPD op het water en op het land de
brug zijn gaan inspecteren. Rijkswaterstaat zou een
ingenieur in dienst hebben, met T.W. Lirpanee
(omgedraaid: Eenapril) als naam. De ophef kwam via
het socialemediaplatform Twitter tot stand. Het bleek
echter niet waar te zijn. [bron?]
Naast de brug ligt ook nog een spoorbrug, de Dr. W.
Hupkesbrug uit 1869 en is vernoemd naar de voormalig
directeur van de Nederlandse Spoorwegen.
Van de Waal gingen we richting Hedel en kwamen we bij de Maas die we ook moesten
overbruggen. We kwamen zo ook van de provincie Gelderland in Noord Brabant. De grens ligt daar
precies in het midden van de Maas.
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Onderweg kwamen we af en toe wel bagger op de weg
tegen, maar dat maakt het om deze tijd ook een beetje ‘echt’.
Ook moesten de mannen aan kop af en toe wel worden
gemaand wat op de snelheid te letten en een beetje te
matigen. Want de 30 werd ook nu weer overschreden. Maar als
het lekker gaat is het zo lastig om je in te houden.
Zoals zo vaak werd er ook nu wel eens verkeerd gereden,
waarbij we weer moesten omdraaien. Maar het voordeel
daarvan is dat je dan weer eens naast iemand anders rijdt, of
het nadeel dat je dan ineens op kop rijdt in plaats van achter in
de groep.
Bij Hedel gingen we weer een grote brug over, de Hedelse Brug.
Dit is een boog- en liggerbrug uit 1937. Van 1864 tot 1937 lag
daar een schipbrug, een rij van 18 pontons met daarop een
wegdek welke kon worden weggevaren bij passerende
schepen. Net zoiets als de pontjesbrug op Curaçao.
En al gauw moesten we ook de passage maken over de Sluis
van Engelen, een schutsluis met ophaalbrug in het Diezekanaal.
Ondertussen kwamen we al aardig in de buurt van Heusden, er stond ook al zo’n 80 km. op de teller,
en iedereen rook de koffie al. Zo zijn we neergestreken in het hele mooie vestingplaatsje Heusden bij
De Pannenkoekenbakker. Daar werden we allemaal weer getrakteerd op heerlijke koffie of thee met
taart met slagroom. En we kregen ook nog de zon te zien tijdens de stop. Heusden heeft ook een
hele mooie nostalgische ophaalbrug bij de haven(zie foto) welke we niet zijn overgegaan.
Hedelse brug

Heusden

Bij de koffie werd al geroepen: zo straks zullen we wel met een flink gangetje naar huis rijden want
we zouden de wind in de rug krijgen. Iedereen was weer voldaan en we gingen dus vol goede
moed aan de andere helft van de tocht beginnen, maar over de helft waren we vast.
Al gauw gingen we de Bergsche Maas over via de Heusdense Brug. Ook een tuibrug uit het jaar
1987, na in de oorlog twee keer te zijn verwoest. De eerste oeververbinding stamt uit 1904.
Na Genderen zetten we met z’n allen echt de vaart erin, we gingen Noordwaarts en kregen de
zuidenwind goed in de rug. De snelheid liep soms al op naar de 4-5- en 36 p/uur wat ook af en toe
weer een beetje getemperd moest worden, maar Jolanda kon er bij blijven, top!
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Zo kwamen we weer aan bij De Waal bij Woudrichem. Dit vestingstadje dat rondom in het water ligt
zijn we ook over gegaan, hoewel velen dat denk niet eens goed gemerkt hebben. Hierna gingen via
de A27 de Merwedebrug over om de Boven Merwede te overbruggen.
Daarna gingen we nog een keer het water over en door Schelluinen richting Goudriaan. We zijn dus
heel veel bruggen over gegaan, maar velen worden maar amper opgemerkt. Dat kan zijn omdat ze
klein zijn en niet opvallen, of omdat we niet goed om ons heen kijken. Ja, naar het voorwiel van onze
voorganger!
Om je heen hoorde je al zeggen, ik heb er al …zoveel kilometer opstaan, en jij? Waarbij iedereen
toch zeker de 120 zou gaan aantikken. En we hadden flink doorgetrapt, want ik had aan het eind
van de rit toch een gemiddelde van 28,3 p/uur.
Het was zo rond 13.15 toen we bij de veerpont bij Gelkenes aankwamen. Aan de overkant in
Schoonhoven aangekomen, zwaaiden er al enkelen af, waaronder ondergetekende. De rest van de
club had nog een flink stuk te gaan, oa. Lopik en zelfs naar IJsselstein en Nieuwegein.
De club had weer onze overtocht betaald en zo hielden we er weer een goed gevoel aan over, de
zondag was weer goed besteed. De bruggentocht 2017 kon de boeken in als droog, niet te veel
bagger op de weg, een flink aantal deelnemers en zeer geslaagd!
Organisatie, weer bedankt voor deze dag!
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WTC’ers op stage in de Boomgaard bij Mon (Martien Spruit)
SOMMIGE RIJDERS LATEN MET FIETSEN WELEENS VERSTEK GAAN,
MAAR DAT BETEKENT NIET DAT ZE STIL ZITTEN.
Zo in de nazomer met mooi weer, verwacht je eigenlijk de meesten wel op de fiets tegen te
komen. ‘Maar er moet ook brood op de plank komen’ is een veel gehoord gezegde. Zo liet
ondergetekende uit z’n mond vallen dat ik de collega perenplukkers wat meer op de fiets had verwacht. Maar
het antwoord was: “Wij zijn hier ook aan het trainen, maar dan op een andere manier.
En dat mag zeker gezegd, het is niet voor watjes. Peren plukken doe je onder alle weersomstandigheden. Het is
net fietsen, of toch weer niet? Als er voor een geplande fietstocht regen op de radar staat, zijn er toch rijders die
zeggen daar geen zin in te hebben en gewoon thuis blijven. Want je wordt dan nat en vies en je stalen ros zit
onder de bagger. Die moet dan ook weer een grondige wasbeurt hebben en daar zit niet iedereen op te
wachten.
Maar dan het peren plukken. Er wordt door Mon een tijd
gepland wanneer er geplukt gaat worden. Dat is meestal zo
begin september en afhankelijk van het weer en de grootteen omstandigheden van de peren. En dan wordt er op een
gegeven moment ook gewoon begonnen met plukken. Of
het nou koud- of warm is, of dat het pijpenstelen regent en je
bijna met lieslaarzen door de boomgaard moet. Dat maakt
allemaal niet uit. De peren moeten geplukt worden en kunnen
niet wachten. Dus afzeggen of een appje sturen dat je geen
zin hebt is er niet bij. Het zijn dus eigenlijk allemaal bikkels.
Al die mensen die zich van ’s-morgens vroeg 7.00 uur tot ’savonds laat, vaak ook weer tot zeven uur, 3 weken lang
inzetten om toch maar genoeg van die grote bakken vol
peren te plukken.
En dat moet ook gezegd: je hoeft ’s-avonds echt niet meer te
sporten! Laat staan dat je daar de tijd- en zin nog voor hebt.
Als je dan ook eenmaal gegeten hebt en je nog even in de
luie stoel plaats kan nemen, dan voel je ook dat er geen
ledematen zijn die niet aan de beurt zijn geweest. Want die
peren hangen niet altijd voor het grijpen. Ze hangen laag, ze
hangen hoog, ze hangen soms verdekt opgesteld. En soms
dan heb je een heel mooie lange verleidelijke peer eindelijk te
pakken, blijkt een vogeltje je net voor geweest te zijn.
Dan is alle moeite dus weer voor niets geweest en is ie dus ongeschikt. Want anders wordt de partij later
afgekeurd en dat schiet nou ook weer niet op.
Maar het komt er eenvoudig op neer dat je met het plukken je hele lichaam aan het werk hebt gezet. Je voelt
al je armspieren, je handen en nagels, je rug- en beenspieren en verder alles wat je maar kunt voelen. Dus peren
plukken is wel anders dan fietsen, maar het is zeker geen stilzitten. Het is dus wel degelijk je hele lichaam trainen.
Dus als er in september enkele renners wat minder in beeld zijn, dan zou het zo maar eens kunnen dat ze tussen
de peren in de takken verward zitten.
Maar alles bij elkaar is het een heel leuke bezigheid. Je bent van de straat en je bent met een heleboel ‘toffe
peren’,een hechte groep, actief bezig.
En op zijn tijd een bakkie met een flinke koek erbij maakt het helemaal top.
www.wtclopikerwaard.nl
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Wilier Test Dag – Bike Totaal Nieuwenhuizen (Martien Spruit)
Op zaterdag 4 november was onze wielerclub goed vertegenwoordigd met zo’n
30 man, waarbij de dag in het teken stond van het alom bekende fietsmerk WILIER,
inclusief een fietstocht.

Vanaf 8.45 uur was er ontvangst bij de
fietsenzaak van onze sponsor Tjabel
Nieuwenhuizen. Er was voor iedereen al
gelijk een heerlijk bakkie koffie in de in
Italiaanse sferen- en kleuren gehulde winkel.
Alles ademde Italie en Wilier, zelfs de
koffiebekers en servetten waren van
italiaans design. Ook buiten voor de winkel
was Wilier bezig alles klaar te zetten voor de
dag, inclusief de vele-mooie Wilier race- en
mountainbike fietsen. Ook stond er een
keuze aan elektrische fietsen voor de
liefhebbers.
Rond 9.00 uur maakte iedereen zich op voor de fietstocht van ongeveer 50 kilometer. En ook Tjabel
had tijd vrijgemaakt, en maakte deel uit van het hele peloton. We vertrokken met een bont
gezelschap richting de Hekendorpse Buurt. Dan reden we door Hekendorp heen en gingen via
Haastrecht over de Steinse Dijk richting Haastrecht.
Het was een heel mooie dag, de zon scheen en iedereen had het naar zijn zin, getuige het drukke
gepraat op de fiets. Van Haastrecht ging het richting Gouda. Via de Haastrechtse Brug(zo heet de
brug bij Gouda) gingen we links van de Ijssel over Gouderak, Lage Weg naar Ouderkerk a/d Ijssel.
Het buurtschap ‘Lage Weg’ is waarschijnlijk vroeger zo genoemd, omdat daar ter plaatse de hoge
dijk langs de Ijssel, overgaat in een lager gelegen weg. Dit is ooit zo aangelegd om voor het
autoverkeer de enorme bocht in de IJssel te omzeilen.
Voor Krimpen a/d Ijssel ging de rit naar
beneden dwars door de polder, om
vervolgens door het Loetbos weer richting
Oudewater aan te vangen. Dwars door de
mooie groene polder kwamen we ook door
het plaatsje Vlist. Onderweg ook af en toe
nog een grote roofvogel spottend. We reden
tenslotte door ‘Het Groene Hart’. Over de
brede kant in Vlist gereden, gingen we via de
Vrouwenbrug(daar schijnt vroeger een
Cappeltgen of Vrouwenhuysge gestaan te
hebben) naar de smalle kant, de
Oostvlisterdijk. En het was geen slome rit, want
er werd stevig doorgereden. Het zal vast de
koffie met gebak zijn geweest die in het
verschiet lag.
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Bij de locatie van de Polstokvereniging Vlist ging de rit dwars door de polder, en door de
Hoenkoopse Buurtweg gereden, kwamen we omstreeks 11.00 uur weer aan bij de winkel van Tjabel
Nieuwenhuizen.
Daar werden we hartelijk welkom geheten met verse koffie en heerlijk appelgebak met slagroom.
Iedereen liet het zich goed smaken, terwijl er al driftig werd rondgekeken bij al dat moois in- en rond
de winkel. Buiten en binnen schitterde het van de in mooie kleuren gespoten Wilier fietsen. Ook
waren er in de winkel vele aantrekkelijke aanbiedingen van kleding, schoenen, helmen ed. Daarna
waren er in de winkel de hele dag door hapjes en drankjes voor iedereen.
Een viertal mannen, waaronder ondergetekende, zijn daarna nog een extra rondje gaan rijden
omdat we de krap 55 kilometer nog niet genoeg vonden. En trouwens, het was schitterend weer. Na
dat extra rondje, dat via Papekop, Waarder, Woerden, Linschoten,Montfoort, Waarder en
Snelrewaard ging, kwamen we weer bij Nieuwenhuizen aan. Daar nog even een paar nieuwe
schoenen aangeschaft, gingen we weer op de pedalen richting Lopik en thuis.
Alles bij elkaar: de dag was zeer geslaagd, mede door de inzet van onze sponsor Tjabel
Nieuwenhuizen en zijn medewerkers. Oudewater ‘staat weer op de kaart’. Tjabel, ik denk dat ik
namens iedereen wel mag zeggen: Bedankt!
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Sponsor in de Spotlight (Bron: Ondernamen Lopikerwaard)
Tekst: Jitske Kattenberg-Tuk | Fotografie: Aschwin Snel
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IJsselstein – Ysselsteyn - IJsselstein (Rogier Schinkel)
Op vrijdag 31 Augustus ontving ik in de middag een berichtje van
Willem. Hij meldt dat hij gek gaat doen en naar Ysselsteyn wil
fietsen....en oja....ook terug. Of ik zin heb om mee te gaan?
Eigenlijk staat zondag 3 september een clubtocht op het programma
waaraan ik wil deelnemen, maar het is ook wel weer een uitdaging
om eens een langere afstand te fietsen. Verder kan ik Willem dat hele
stuk niet alleen laten fietsen, onverantwoord toch?
Op zondag sta ik rond 07:20 uur bij het "huisje" boven aan het segment
"verbeterde muur van IJsselstein". We hebben om 07:30 uur
afgesproken, maar ik ben er vroeg bij en sta in de dauw te wachten
op Willem. Net nadat Willem is gearriveerd en we vertrekken, komt
Henri nog langs vanuit Vianen die zijn weg vervolgd richting Lopik om
deel te nemen aan de clubtocht.
We rijden via de dijk naar Wijk bij Duurstede om via Tiel naar Beneden
Leeuwen te rijden. Het gaat niet verkeerd qua planning. We bouwen rustig op met oog op de te
rijden afstand en rijden continue tussen de 28 tot max. 30 km/u. Het gebied waar we rijden, voelt
vertrouwd. We zijn hier vaker met clubactiviteiten in de buurt geweest, dus zonder navigatie hadden
we zeker tot aan Maasbommel gekomen. Hoewel zonder navigatie? Zo voelde het ook wel want de
Mio van Willem hield de spanning er wel in :-(.
Bij Maasbommel komen we rond 09:30 uur bij het pont. Helaas, om 10:00 uur vertrekt deze pas.
Achter ons krijgen we vanuit een camper de definitieve bevestiging. Om 10:00 uur scherp gaan de
motoren pas aan om ons aan de overkant van de Maas te brengen. We besluiten te wachten en
krijgen het aanbod van de mensen op de dagrecreatie om koffie te komen drinken.
Onder het geniet van twee kopjes koffie wisselen we leuke verhalen uit over fietsen, kamperen,
wandelen en uiteraard het schitterende weer van dit weekend.
We worden uitgezwaaid en vervolgen onze weg richting Ravenstein - ook geen onbekende
koffiestop voor ons - en rijden richting Elsendorp. Wat een prachtige rit door De Peel zeg! Echt clubrit
waardig.

Vanuit Elsendorp is het nog een stukje naar
Ysselsteyn. Het is best buffelen want er staat toch
nog wel een zuchtje wind. De verwachting was
dat het maximaal windkracht 2 zou zijn, maar
Willem denkt dat het meer is. Sterker nog; ik geef
aan dat als ik even achter hem fiets dat het toch
echt windstil is, waarop Willem antwoord als hij
achter mij fietst hij windkracht 3 ervaart. Gezellig
dus onderweg! Ik heb echt mijn best gedaan.
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In Ysselsteyn even een selfie gemaakt en wat drinken en een omelet gegeten. Na wat rek- en
strekoefeningen stappen we weer op de fiets. Richting Elsendorp slaan we nu af richting Handel, Erp
naar Veghel. Onderweg stuurde de Mio ons zigzaggend door het mooie gebied, maar gaf ons het
gevoel dat we in de steek werden gelaten. Ons/Mijn richtingsgevoel gaf aan dat we toch echt
richting Den Bosch moesten, maar we werden toch echt om Den Bosch heen gestuurd. Ik kreeg
steeds meer het vermoeden dat we met 250 km. nog niet thuis zouden zijn. Niet echt een
comfortabel gevoel en het gaat "vreten" tussen je oren.
Ter hoogte van Rosmalen, weer bekend gebied voor mij, houden we toch Empel en Den Bosch aan
en zie ik weer bekend terrein. Zowel voor mijn werk als met de club kom ik hier nog wel eens, dus kom
maar op!
Via Hedel gaan we op weg naar Zaltbommel. Bij Zaltbommel nog even een korte stop om de bidons
te vullen, een colaatje te drinken en nog wat laatste voeding tot ons te nemen. We kunnen op weg
en die gekke Mio van Willem geeft aan dat het nog zo'n 50 km. is. Zit dat ding er toch niet ver naast!?
We rijden via de Marijkestraat de A15 over. Bij Zaltbommel moest ik wel even wachten op Willem
voordat hij de brug over was, maar op dit viaduct duurde wel erg lang voordat Willem verscheen.
Nu voelde ik me nog steeds goed en kon ik nog steeds een redelijk tempo aanhouden, maar om
Willem zover achter te laten rijden, is niets voor mijn attente rijstijl om niemand alleen achterop te
laten geraken. Uiteindelijk komt Willem eraan...jawel.....spaak nummer 18 is eruit. De laatste tochten,
springt er wel eens spaak uit. Met een slingerend achterwiel en aangepast tempo rijden we via
Rumpt naar Beesd.
Ondertussen al div. malen gestopt want de ketting vliegt er om de haverklap vanaf en biedt geen
perspectief op een triomfvol einde voor de tocht van Willem. Bij Beesd toch besloten dat hij z'n vrouw
belt om hem op te halen. In overleg rijd ik verder vanaf Beesd naar Culemborg.
Ongelooflijk dat het nog steeds zo lekker gaat? Er staan meer dan 200 km. op m'n teller? M'n Garmin
geeft nog 7% batterij aan. Jawel...die gaat het halen tot aan Kapel. De laatste 20 - 25 kilometer weet
ik het tempo rond de 30 km/u aan te houden. De Viaanse brug doet me wel zeer, maar het asfalt
verdwijnt toch meter voor meter onder m'n Italiaanse kameraad en laat ik achter me liggen.....voor
de volgende keer.
Rond 17:30 uur kom ik thuis aan en komen via de Whatsapp al wat berichten binnen; fijn dat je weer
veilig thuis bent, knappe prestatie en van Willem; hij is ook thuis, balend dat hij de tocht door
materiaalpech niet heeft kunnen volbrengen.
Het is een onvergetelijk tocht geworden die met het gereden tempo meer dan prima te doen was.
Of ik het nog een keer zou doen? Geen idee,
maar 250 begint wel te kriebelen ;-).
Laten we met meer clubgenoten gaan ☺.

.
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Zomaar een donderdag (Martien Spruit)
Het is donderdag 7 december 7.00 uur, het is donker en guur, de temperatuur is laag, er
staat veel wind en de weerberichten zijn niet best.
Ik had de dag ervoor de weerberichten al gezien, en was daarom op woensdag al maar
vast mijn ritje wezen doen. Want donderdag zou het toch niets worden. Maar het was nu
donderdag inmiddels 8.00 uur en het regende ook nog. Eerst nog maar even buienradar gecheckt in mijn
ochtendjas, en die gaf aan dat als ik om 9.00 uur in Lopik moest zijn, ik het eerste half uur al in de regen zou
rijden. Daar had ik weinig zin in, dus besloot ik om vandaag maar lekker binnen te blijven.
Maar opeens hoor ik een WhatsApp berichtje binnenkomen. Die was
van Hans Gerritsen: of het een idee was om een half uur later te
starten. Nou, dat veranderde de zaak, want dan kon ik toch alvast
droog naar Lopik. Toen toch maar gauw het fietspakkie
aangetrokken, wat eten en drinken mee, en voor de zekerheid het
regenjasje er overheen. Om vijf voor negen op de fiets gesprongen en
in een forse tegenwind naar de verzamelplaats getogen. Daar
aangekomen was ik nog de enige en ik dacht: “ik zal toch niet alleen
zijn”. Maar al gauw kwamen Simon en Hans Gerritsen er ook aan. En
gelijk zeiden we ”kijk eens, daar komt Jolanda ook aan”. Jolanda is
namelijk ook niet zo benauwd en zegt wel eens tegen ons als we een
rit afblazen: “Jullie zijn watjes”. Daar houden we wel van.
Maar het was inmiddels negen uur geworden, en Hans v.M. was er nog niet. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Als
er eentje is die nooit verstek laat gaan, is hij het wel. En we vroegen ons al af of ie soms ziek zou zijn en
overwogen nog om hem te bellen.
We zijn toen toch maar vertrokken met zijn vieren, en zouden een rondje Stormpolder doen. Eerst tegen de
harde- en onberekenbare westenwind in, en al gauw achter elkaar rijdend en kop over kop rijdend om elkaar
nog een beetje uit de wind te houden. Zo ging het over Bergambacht, door het Loetbos heen, richting
Krimpen a/d Ijssel. Het was erg uitkijken, want de harde wind was onvoorspelbaar. Soms kreeg je ineens een
opzwieper zodat je bijna in de kant zou belanden.
En eenmaal aangekomen bij de opgeknapte tent
‘Stormpolder’ hebben we met zijn vieren weer genoten van
een lekker bakkie koffie. Maar zonder Hans, en we wisten nog
steeds niet de reden. Na de koffie ging de rit bijna als vanzelf,
omdat we de wind nu knap in de rug hadden. Voorbij
Bergambacht werd besloten om over het Geerpad richting
Vlist te rijden om ondergetekende thuis ‘af te leveren’.
We hadden er weer geen spijt van dat we op pad waren
gegaan en kregen toch weer zo’n 70 kilometer op de teller.
En eenmaal thuis kwam ik er door een berichtje achter, dat
andere Hans v.M. toch ook was wezen fietsen, maar dan in
zijn eentje. Hoe kan het ook anders! Hij stond al vroeg op de
normale tijd, negen uur, bij de Wiekslag en dacht natuurlijk
dat niemand zin had. Maar toen stonden wij er nog niet.
En ook Hans was weer droog thuis gekomen.
Dus, slechte weerberichten of niet, er wordt bijna altijd wel door enkelen gekoerst.
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Houd je hoofd warm (Bron: Mantel.com)
Fietsmutsen, fietssjaaltjes, buffjes en helmmutsen. Ze houden allemaal je hoofd warm en droog. Maar om je
hoofd op de juiste temperatuur te houden is het belangrijk dat je niet alleen de elementen buiten houdt, maar
dat je zweet ook goed afgevoerd wordt. Want vocht en wind zijn de twee zaken waar je hoofd het meest door
afkoelt. We zetten de verschillen tussen de verschillende soorten koubescherming voor je hoofd voor je op een
rijtje.
Het warmhouden van je hoofd kan echt het verschil maken op de fiets. Je verliest namelijk de meeste
lichaamswarmte via je hoofd. En dan hebben we het nog niet eens over het comfort. Want met een koud
hoofd rondfietsen vindt niemand fijn.
Het is dus belangrijk om je hoofd lekker warm en comfortabel te houden en er voor te zorgen dat je ook het
zweet goed afvoert.
Fietssjaaltjes en fietsbuffjes
Fietssjaaltjes zijn niets meer dan vrij dunne doeken die een buisvorm
hebben. Daardoor zijn ze op allerlei verschillende manier te gebruiken.
Zo kun je zo’n fietssjaaltje gebruiken als fietsmuts, als bandana maar
ook als balaclava.Ideaal voor wisselvallige dagen waar je niet precies
weet wat je aan moet. Je kunt dan het doekje in een handomdraai
even aanpassen zodat je bijvoorbeeld ook je nek en oren warm kunt
houden. Je kunt een sjaaltje uiteraard ook alleen voor je nek gebruiken
of om bijvoorbeeld alleen je oren af te dekken. Een erg multifunctioneel
fietsaccessoire dus!
Fietsmutsen voor meer warmte
Een fietsmuts is vaak iets dikker dan een fietssjaaltje en zit ook net iets
strakker. Daarmee houdt je wat meer de wind buiten en ze zijn ook net iets
warmer.
Sommige fietsmutsen lopen ook aan de achterkant wat langer door om
ook je nek aan de onderkant warm te houden. En de oren worden ook
niet vergeten.
Een goede fietsmuts is ook nog eens erg goed ademend. Als je dan tijdens
een inspanning begint te zweten voert de stof jouw zweet van je hoofd af
naar de buitenkant waar het kan verdampen.
Omdat je zweet dan niet vanaf je huid verdampt houdt je het een heel
stuk warmer en comfortabeler op de fiets. Daarnaast zijn fietsmutsen ook te krijgen in winddichte varianten om
de elementen helemaal goed buiten te houden.
Balaclava’s voor extreme kou
Slaat de winter echt hard toe? Dan is een gesloten fietsmuts zoals een balaclava een goede optie. Dit is
eigenlijk de fietsvariant van de bekende bivakmuts. Maar dan uiteraard wel een stuk beter ademend.
Omdat dit type fietsmuts uit een geheel bestaat wordt jouw warmte veel beter vastgehouden. Ook je nek,
oren en mond worden hiermee goed beschermd.
Helmmutsen en helmcovers voor elk weertype
Een helmmuts of helmcover is te gebruiken in alle weertypes. Je draagt deze over je helm heen en ze worden
voornamelijk gebruikt om regen van je hoofd weg te houden. Maar omdat een helmmuts ook isolerend werkt
kun je deze in de winter ook als extra laag dragen of hele koude dagen.
Ook als je snel last hebt van een koud hoofd kan een helmmuts voor extra comfort zorgen.
En natuurlijk zijn alle fietsmutsen, helmmutsen en andere zaken om je hoofd warm te houden op de fiets ook te
krijgen in Hi-vis varianten. Daarmee houd je je hoofd niet alleen warm en droog, maar ben je ook nog eens
extra zichtbaar tijdens de donkere dagen.
www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 21 Nummer 4

19

Journal de Cyclopik

Laat je niet misleiden (Bron: Algemeen Dagblad | Thijs Zonneveld)
Er was over nagedacht. Niet zomaar een berichtje, maar een weloverwogen boodschap.
Chris Froome slingerde gisteren rond twaalf uur een tweet de wereld in die veel verraadde
over hem én over zijn strategie in de salbutamolaffaire.
Hij speelde de astma-kaart.
In zijn tweet zei hij dat hij verdrietig was dat er zoveel verkeerde aannames waren over astma en
salbutamolgebruik. En dat hij hoopte dat sporters met astma nu niet bang zouden worden om hun puffer te
gebruiken. Want astma is niet iets om je over te schamen. Hartstikke lief, op het eerste gezicht. Maar ronduit
kwalijk als je er iets langer over nadenkt.
Froome verschuilt zich achter zijn aandoening en achter miljoenen astmapatiënten over de hele planeet. Hij
probeert zichzelf gelijk te stellen aan al die andere sporters die worstelen met astma. Hij doet voorkomen alsof
zijn dopingzaak een heksenjacht is op astmapatiënten. Hij schuift astma naar voren als het centrale probleem
van zijn dopingaffaire. Dat is gelul.
Het lijkt angstig veel op de manier waarop Lance Armstrong zich verschool achter zijn ziekte. Armstrong wees
tien jaar geleden bij dopingbeschuldigingen naar kanker en naar andere kankerpatiënten. Hij verschoof de
discussie keer op keer van hemzelf naar zijn ziekte en plaatste zichzelf en passant op een moreel superieure
positie. Een aanval op Armstrong was een aanval op kankerpatiënten.
Froome probeert hetzelfde te bereiken: hij wil dat de juridische, morele en farmaceutische discussie van de
komende maanden niet over hém gaat, maar over astma. Je kunt de verdediging van hem en van Sky nu al
uittekenen: de grens van 1000 nanogram salbutamol per milliliter ligt te laag, er moet meer onderzoek gedaan
worden naar salbutamol en de gevolgen van uitdroging. Ze gaan zich opwerpen als de verdedigers van de
belangen van astmapatiënten.
Dat is een farce.
Er zijn talloze sporters met verschillende vormen van astma. Vooral in duursporten komen astma en astmaachtige aandoeningen vaak voor: de longen worden in de loop der jaren steeds sneller geprikkeld, vooral als
er wordt gesport in extreme omstandigheden. Al die sporters gebruiken salbutamol en daar is niets raars aan.
Maar het komt zelden tot nooit voor dat er een te hoge concentratie in hun urine wordt aangetroffen. En al
helemaal niet zo’n idioot hoge waarde (2000 nanogram per milliliter) als bij Froome. Als de grenswaarde van
1000 te laag zou liggen en uitdroging werkelijk een probleem was, dan zou het salbutamolaffaires moeten
regenen.
Laat je niet misleiden. De dopingzaak van Froome gaat niet over astma.
Het gaat over de vraag of hij astma heeft misbruikt om harder te fietsen.
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OVERZICHT KOERSEN 2018 (Rogier Schinkel)

Dag

Maand

Wielerkoers

24
25
3
4 - 11
7 - 13
17
23
25
28
31
1
2-7
8
11
15
18
22
24 – 29
4 - 27
13 – 19
3 – 10
9 – 17
13 – 17
7 – 29
4
13 - 19
25 - 16/9
2 -9
7
13

Februari
Februari
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
April
April
April
April
April
April
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Augustus
Augustus
Augustus
September
September
Oktober

Omloop het Nieuwsblad
Kuurne – Brussel - Kuurne
Strade Bianchi
Parijs – Nice
Tirreno - Adriatico
Milaan – San Remo
E3 Harelbeke
Gent – Wevelgem
Dwars door Vlaanderen
Volta Limburg Classic
Ronde van Vlaanderen
Ronde van het Baskenland
Parijs-Roubaix
Brabantse Pijl
Amstel Gold Race
Waalse Pijl
Luik-Bastenaken-Luik
Ronde van Romandië
Ronde van Italië
Ronde van Californië
Critérium du Dauphiné
Ronde van Zwitserland
Ster ZLM Toer
Ronde van Frankrijk
Clasica San Sebastian
Binckbank Tour
Ronde van Spanje
Ronde van Groot-Brittannië
GP Quebec
Ronde van Lombardije
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Mountainbiken (Bron: Wikipedia)
Mountainbiken is een sport, meer bepaald een tak van wielersport, waarbij men over
ruige terreinen fietst, meestal met een speciaal daarvoor ontworpen mountainbike.
Het is zowel een wedstrijd- als recreatieve sport. Er worden wedstrijden georganiseerd, waaronder de
wereldkampioenschappen mountainbike en de Transalp Challenge en gecombineerde wedstrijden
en prestatietochten, zoals de Grand Raid Cristalp in Zwitserland.
De sport is in Californië ontstaan. Mountainbiken begon
daar in de late jaren 60 en vroege jaren 70 van de 20e
eeuw. De eerste mountainbikes waren gebaseerd op de
frames van Schwinn. De rijders gebruikten luchtbanden
voor op het strand en voorzagen de fiets van versnellingen
en een stuur, dat in de motorcross wordt gebruikt. Ze
konden daarmee over paden in de bergen afdalen, van
de mountain fireroads.

Pas een tiental jaren later kwam de industriële productie van mountainbikes op gang. Hierbij maakte
men gebruik van lichtgewichtmaterialen. Inmiddels lijken ze minder op normale wegfietsen. Ook de
omvang van de sport en het aantal beoefenaars ervan is met de jaren gegroeid.
In Nederland zijn meer dan 170 officiële mountainbikeroutes. Deze
mountainbikeroutes zijn bewegwijzerde routes wat inhoudt dat je net zoals
een wandelroute door de omgeving wordt geleid. De routes zijn meestal
voorzien van het internationale mountainbike symbool. Dit symbool geeft
tevens de richting aan die gefietst moet worden.
De routes in Nederland variëren van zwaar tot erg gemakkelijk. Een
voorbeeld van de zwaardere routes zijn o.a. Schoorl en Zeddam. De
makkelijke routes zijn bijvoorbeeld Soest en Lage Vuursche. De meeste routes
bestaan uit singletrack wat inhoudt dat het spoor meestal niet breder is dan
een 30 à 40 centimeter.
Mountainbiken is als sport onder te verdelen in vijf categorieën: crosscountry, downhill, freeride,
enduro/all mountain en dirt jumping.
In de mountainbikesport worden verschillende disciplines onderscheiden. Voor elke discipline/gebruik
is er een apart model mountainbike. Hieronder een korte omschrijving van de twee meest populaire
disciplines in Nederland:
Crosscountry (XC) Mountainbikes zijn bedoeld voor korte wedstrijden met weinig hoogteverschil.
Snelheid is belangrijker dan comfort. De fietsen hebben een voorvering met korte veerweg (80100mm) en zijn licht (bij voorkeur niet meer dan 7 tot 9 kg). Dit is haalbaar door gebruik van
lichtgewicht materialen zoals aluminium, titanium en koolstofvezel.
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Voor de vering wordt gebruikgemaakt van lucht. Gedempt wordt met olie. De geometrie is gericht
op trap-efficiëntie. Het zadel komt daardoor vaak hoger uit dan het stuur. De stuurhoek valt vaak
steiler dan 70°. Het gebruik van fullsuspension komt steeds vaker voor, daar waar gewicht
ondergeschikt is aan beheersing van de fiets, vooral bij afdalingen. Door wijziging van de geometrie
en constructieve maatregelen is men erin geslaagd het deinen van de vering te vermijden, zodat dit
geen effect meer heeft op het rendement.
Enduro/All Mountainbikes zijn bedoeld voor langere wedstrijden (marathons) of om te toeren. De
fietsen zijn meestal comfortabeler dan de XC fietsen. Minder gericht op wedstrijden en trapefficiëntie, eerder op all-round inzetbaarheid. Daardoor gedragen deze fietsen zich minder
zenuwachtig in afdalingen. Kenmerken: meer vering (120-160 mm), dikkere banden, grotere
remschijven en een rechtere fietshouding.
De sport mountainbiken is eind jaren 80 overgewaaid vanuit de Verenigde Staten en werd in korte
tijd heel populair, ook in Europa. In Nederland werd de populariteit versterkt door de gouden
medaille die Bart Brentjens won tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta - de eerste keer
dat dit sportonderdeel op de Olympische agenda stond.
De laatste jaren zijn langeafstandswedstrijden (80-120 km) in opkomst onder de naam Marathon per
mountainbike. Ook Brentjens houdt zich nu bezig met deze tak van sport. Overigens kent België een
paar wereldkampioenen mountainbike: Filip Meirhaeghe in crosscountry (2003), en Patrick
Meersschaert bij de masters (2005-2007).
In Nederland vindt de wedstrijdsport plaats onder auspiciën van de KNWU. Hiervoor is een licentie
benodigd:
Elite Mannen/Vrouwen (Mannen vanaf 23 jaar / Vrouwen vanaf 19 jaar)
Belofte (19 tot 23 jaar)
Masters 1 (30 jaar en ouder)
Masters 2 (40 jaar en ouder)
Junioren / Junior-dames (17-18 jaar)
Nieuwelingen / Nieuweling-meisjes (15-16 jaar)
Amateurs (vanaf 19 jaar)
➢ Funklasse (alle leeftijden)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 21 Nummer 4

23

Journal de Cyclopik

Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke 1e zondag van de maand vertrek om 08:00 uur).
Trainingsavonden

(di/do) vertrek om 18:30 uur [vanaf di 27 maart 2018]

C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
DI 26 december 2017
ZO 31 december 2017
VR 12 januari 2018
VR 16 februari 2018
ZA 3 maart 2018
ZA 10 maart 2018
ZO 18 maart 2018
DI 27 maart 2018
MA 2 april 2018
ZA 7 april 2018
ZO 15 april 2018
VR 27 april 2018
ZA 5 mei 2018
DI 8 mei 2018
DO 10 mei 2018
VR 11 mei 2018
ZO 20 mei 2018
DO-VR 24 & 25 mei 2018
ZO 27 mei 2018

Activiteit
WTC Uitbuik Tocht
WTC Oliebollen Tocht
Algemene Ledenvergadering
Voorlichtingsavond
Bezoek Bike Motion
WTC Openingstocht
MTB Tocht Veluwe
1e Trainingsavond
Bultentocht Driebergen
Veenendaal – Veenendaal
WTC Stoemperstocht
WTC Koningstocht
WTC Bevrijdingstocht
WTC Klimtijdit Viaanse Brug
WTC Dauwtraptocht
Veluwse KlimTocht Ermelo
IJsselstein – Ysselsteyn – IJsselstein
WTC C-Enioren Tweedaagse
WTC Ploegentijdrit

Verzamellocatie
De Schouw
De Schouw
Polsbroekerdam
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
Viaanse Brug
De Schouw
Ermelo
De Schouw
De Schouw
N210 Rabobank

Tijdstip
09:30 uur
10:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
09:00 uur
12:00 uur
08:00 uur
18:30 uur
07:15 uur
07:00 uur
09:00 uur
08:00 uur
08:00 uur
19:00 uur
08:00 uur
08:00 uur (ERM)
07:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
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