In Memoriam Jos Maton (Theo Engel – namens bestuur)
Op maandag 2 april jl. ontvingen wij het trieste bericht dat Jos Maton op de leeftijd van 53 jaar is
overleden. Voor iedereen die het hoorde sloeg dit nieuws in als een bom. Deze dag, Tweede paasdag,
de dag dat veel van onze leden traditioneel de Bultentocht rijden, zal vanaf nu altijd de herinnering aan
Jos oproepen.
Enige jaren geleden was bij Jos een lekkende hartklep geconstateerd. Hierdoor moest hij het met fietsen
(en hardlopen) iets rustiger aan doen. Het vooruitzicht was dat hij op termijn geopereerd zou worden en
dat moment kwam eind maart.
Jos kreeg een nieuwe hartklep en de operatie leek geslaagd. Echter kort daarna ontstonden
complicaties, een bloedprop en een hartstilstand. Na langdurige reanimatie bleek dat de schade ernstig
was en dat voor het ergste moest worden gevreesd. Jos heeft het uiteindelijk niet gered. Voor ons
allemaal en in het bijzonder voor zijn vrouw Jolanda, kinderen, familie en vrienden is dit nauwelijks te
bevatten. Niemand die daar rekening mee gehouden heeft.
Aan Jos, die heel snel na de oprichting lid werd van onze club, bewaren we fijne herinneringen. Hij was
voor velen een echte fietsvriend. De afgelopen 22 jaar was hij afwisselend meer en minder actief als
toerfietser. Maar als hij er was dan kon je niet om zijn aanwezigheid heen. Een vrolijke, humoristische kerel
die er altijd vol enthousiasme tegenaan ging. Het kopwerk schuwde hij nooit.
Jos op een racefiets was een lust voor het oog, prachtig zoals hij één was met zijn fiets. Een mooie atleet
die klasse en energie uitstraalde. Jos kon heel hard fietsen maar was soms ook een tikkeltje overmoedig.
Bijvoorbeeld wanneer hij met zijn Benschopse vrienden in de bergen reed. Met een iets te groot verzet
kun je jezelf wel eens tegenkomen heeft Jos menigmaal moeten ervaren. Dit tot vermaak van zijn
vrienden en uiteindelijk ook van hem zelf. En als hem een jaar later hetzelfde overkwam kreeg hij van zijn
vrienden te horen: Jos die berg is echt niet platter geworden hoor; de humor van sportvrienden onder
elkaar. Een onverbeterlijke optimist was hij, een man uit een stuk, eerlijk en recht door zee. Voor niemand
een straf om met hem de sportieve strijd aan te gaan.
Persoonlijke herinner ik me nog de hotelkamer die we met z’n drieën deelden in Nauders (Dreiländer giro):
Jos, Jan Schinkel en ik. Super gezellig was dat, we hebben veel gelachen. Alleen jammer dat Jos telkens
weer erg vroeg uit de veren was, terwijl Jan en ik liever nog wat langer doorsliepen.
Naast fietsliefhebber was Jos ook een enthousiaste hardloper, wandelaar en motorrijder. Met name de
Benschopse WTC-ers zullen hem erg missen.
Het bestuur van de WTC Lopikerwaard wenst Jolanda, kinderen, familie en iedereen die Jos na aan het
hart ligt heel veel sterkte toe.
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Van de redactie (Rogier Schinkel)
Hierbij ontvang je het eerste clubblad van het jaar 2018.
In deze editie weer een verscheidenheid aan artikelen,
waarbij o.a. al een verslag is te lezen over de Openingstocht van dit jaar
die onder zeer gunstige weersomstandigheden is gereden.
Tevens wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen voor op
de stads- en of elektrische fiets. De elektrische fiets is overigens “booming”
in Nederland en beheerst inmiddels al behoorlijk het straatbeeld, wat nog
verder gaat uitbreiden volgens de deskundigen.
In het openingswoord van een bestuurslid, veel aandacht voor het
voorbije winterseizoen en staat vooral in het teken van De Weissensee.
Wat hebben toch veel WTC-ers plezier gehad van de vorst, wat nog niet
eens zo lang is geleden, wat een schaatsplezier hebben zij beleefd!
Oer-Hollands!
Het fietsweer om jezelf voor te bereiden op de komende clubtochten en
andere trips is nog niet voor een ieder aanleiding geweest om veel
kilometers asfalt onder de fiets te hebben weggetrapt, maar we hopen
weer op een mooi, zonnig, gezond en veilig wielerseizoen.
Met oog op deze matige omstandigheden en het programma wat is
samengesteld door de TTC, is achter in het clubblad een mededeling te
vinden inzake de Clubtocht IJsselstein – Ysselsteyn – IJsselstein.
Nogmaals, een heel fijn wielerseizoen gewenst namens de redactie van
jullie clubblad. Sla snel om naar de volgende pagina’s om sowieso de
ervaringen te lezen die door anderen met ons worden gedeeld!
Tot snel!
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Mutaties en Verjaardagen

Aangemeld:
Ron Klever
René Koot
Jean Paul vd Akker
Afgemeld:
Reinier Reijerse
Jeroen Eikelenboom
Hans Pul
Gerard Ravenstein
Nijs Verburg
Marius Overbeek
Arjan Verbree

10 April

3 Mei

Kees Cluistra

Gerben Bergstra

14 April

10 Mei

Richard Vergunst

Ernst-Peter Scheffer

20 April

Erik Eikelenboom

Floré Mulder

15 Mei

21 April

Wim Perlot

Carl van der Heijden

17 Mei

24 April

Wim Volle

Sjors van Vliet

Patrick Ravesteijn

26 April
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André Geurts

Rogier Schinkel

27 April

23 Mei

Léon van den Ende

Wim Kootkar
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Yolanda van Elteren

Robert Overbeek
31 Mei
Kees de Hoop
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Van het bestuur (Leo van Vliet)
Nu eindelijk de laatste winter prikkelingen het land uit zijn, kunnen we ons gaan
focussen op een nieuw wielerseizoen. De openingstocht was weer een groot
succes! Maar liefst 42 WTC’ers waren aanwezig op zaterdagmiddag 10 maart.
Martin Spruit was de wegkapitein en heeft ons weer langs een aantal kernen van
onze gemeente gebracht.
Als je dan nagaat dat we de week ervoor nog op de schaats stonden na een barre winter week die
daar aan vooraf ging met gevoelstemperaturen van tegen de -15 graden, dan kunnen we niet
anders concluderen dat het klimaat niet meer is zoals we gewend waren. Als je nagaat dat we op
15 oktober 2017 de Jacques Anquetil tocht reden in ons korte fietsbroek en onder leiding van Jens
Bezemer de koffie stop buiten op het terras konden nuttigen, dan kan je afvragen waar gaat dit
heen en hoe extreem zal het uiteindelijk gaan worden?
Toch wil ik het over de winter hebben; zoals men misschien weet zijn er in januari een behoorlijk
aantal WTCers afgereisd naar de Weissensee om daar te gaan schaatsen. Op zaterdag 20 januari
hadden zij zich rond 6.30 uur in de vertrekhal van vliegveld Rotterdam The Hague verzameld om met
Transavia om 8.00 uur de lucht in te gaan en zo’n 1,5 uur later te landen op het vliegveld in
Klagenfurt. Daar stond al een medewerker van de VVV Weissensee ons op te wachten en als je van
te voren had opgegeven om de laatste kilometers in 1,5uur met de bus te overbruggen, melden wij
ons om 12.00 uur in ons pension.
Deze manier van reizen was dit jaar voor het eerst mogelijk en is tot stand gekomen in samenwerking
tussen Transavia en VVV van de Weissensee en de kans is zeer groot dat dit volgend jaar ook weer
gaat gebeuren.
Na snel uitgepakt te hebben werd het tijd het ijs te gaan verkennen want daar moet het dinsdag op
gebeuren. Maar door de vele sneeuwval en het wisselvallige weer was er geen meter zwart ijs te
bekennen. De weken er voor waren de dagtemperaturen zo hoog dat de ijsmeester het ijs niet eens
op kon om het te prepareren en pas donderdag 18 januari een parcours van 12,5 km heeft vrij
gemaakt. Nu was alleen nog de buitenste ring toegankelijk een rondje van 4,3 km om daarop de
eerste kilometers te gaan maken voorzichtig beginnen om zo af te tasten wat er op dit ijs mogelijk is.
De weersverwachtingen de komende dagen waren zo’n beetje hetzelfde in de nacht; 5 tot 7
graden vorst en overdag een maximum van 5 graden met veel zon en niet al te veel wind. Na
zaterdagavond met zijn 17e te hebben gegeten, liepen we het restaurant uit en waren verrast dat
het sneeuwde - hopelijk niet te veel van dit witte poeder.
De zondag waren meer mensen op het ijs dan de dag ervoor; gezellig druk en zo maakte we vele
rondjes van 4,3 km in een lekker tempo. De wind begon op te steken en de toplaag van de ijsvloer
werd rond de middag steeds zachter zodat je er in weg begon te zakken. Om 14.00 was het gedaan
met schaatsen en was het meer strompelen.
Maandagochtend -7 hoe zal het ijs er aan toe zijn? Kan er geschaatst worden? Na het ontbijt snel
het ijs op gegaan. De hele baan is open nu kunnen we de ronde van 12,5 kilometer testen maar de
diepe groeven die in buitenste ring zijn, zijn verraderlijk als je daar in terecht komt, remt dat behoorlijk
af en verlies je je evenwicht en dan val je voorover; iedereen is die dag wel een keer gevallen.
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Ik zelf kwam hard op mijn rechter heup en elleboog terecht zodat er een behoorlijke bult op de heup
kwam te staan. Het lopen ging ook niet zonder pijn in de lies - bleek bij thuiskomst na een bezoek
aan de huisarts dat ik een spierscheuring heb opgelopen bij de val - nooit geweten dat dit mogelijk
was.
We starten morgen, de meningen waren verdeeld, ‘s middags bij de rijdersbijeenkomst in de tent
werd er aandachtig naar de spreker geluisterd wat de verwachtingen zullen worden. Ik zelf had me
voorgenomen om te starten mits ik zonder al te veel last van mijn lies uit de nacht zou komen.
Dinsdag; de wekker ging om 5.30 uur af, de
nachtrust had me goed gedaan echter niet veel
geslapen door de spanning die zich had
opgebouwd om weer aan dit evenement deel
te nemen. Snel aangekleed en tussendoor
pannenkoeken en bananen naar binnen
gewerkt om zo rond 6.15 naar de tent te gaan
om dan 7.00 uur van start te gaan. Van de 640
deelnemers waren er nog geen 50 in de tent te
zien toen ik aankwam. Waren er dan zoveel
afgehaakt? Nou ja we zien wel. Na de schaatsen
te hebben aangetrokken ging ik om 6.40 naar
buiten op naar de start waar hooguit 30
schaatsers achter het lint waren verzameld.
Langzaam volgden er meer, moeilijk in te
schatten hoeveel er uiteindelijk van start gingen,
maar eindelijk was het zover - 7.00 uur klonk het
startschot en in het donker maar wel tegen een
heldere hemel kwamen we in beweging.
Een lange stoet schaatsers versnelde langzaam maar zeker totdat de eerste onderuit gingen, links en
rechts gleden ze over het ijs, zo werd de groep waar ik in zat steeds kleiner en nadat we voor de
eerste keer de finish passeerden, zat ik bij de eerste 20 rijders en net binnen het half uur dat
betekende dat de snelheid ronde de 25 km per uur lag. Zo ging dat vier ronden lang en had in de
gaten dat ik dit niet 200 km vol ging houden voelde ook mijn lies op spellen en besloot de groep te
laten gaan en een ander op te zoeken. Maar dat viel niet mee, er was geen groep in mijn omgeving
te zien. Toen ik aan het einde van mijn zesde ronde zat, lag ik voordat ik er erg in had weer op het ijs
en sloeg met mijn kin tegen het ijs met een snee ondermijn kin als gevolg. Hoe erg dit was kon ik zelf
niet zien en besloot de ronde af te maken en dan naar de EHBO te gaan. Daar aangekomen werd
de schade bekeken, het viel mee maar een hechting was wel nodig om de wond dicht te houden.
Dit was wel een mentale dreun die je dan te verwerken krijgt en nadat de hechting beschermt was
met een plakker en ik weer buiten op het ijs stond besloot ik er mee te stoppen en niet het risico
wilde lopen om wie weet hoeveel keer nog te gaan liggen vallen.
Dus na 75 km in goed 3 uur zat het erop, heb geen spijt dat ik toen gestopt ben, heb de dagen dat
we daar waren lekker geschaatst, genoten van de zon die maar van geen ophouden wist.
Nu was dit niet mijn eerste keer dat ik op de Weissensee ben geweest en zoals ik het ervaar zijn de
omstandigheden vooraf en tijdens het evenement elke keer verschillend ten op zichtte van andere
jaren. Nu kunnen de schaatsen weer in het vet op zolder gestopt worden en breekt het voorjaar aan;
kunnen wij er weer op uit met de fiets om met elkaar de tochten die gepland staan op de WTC
kalender te rijden en treffen wij elkaar daar wel weer.
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Winter Elfsteden Tocht 2018 (Martijn Carlier)
Half vier in de ochtend. Ik eet mijn kom havermout en drink een mok sterke koffie.
Alles wat ik nodig heb, staat klaar. Op dit vroege uur moet men niet hoeven
nadenken over wat er nog mee moet in de tas.
Vier uur, op weg naar Leeuwarden. De temperatuur: 2 °C. Donker en stil op de weg.
Ik nader Friesland over de Afsluitdijk en jawel, de eerste sneeuwbuien slaan tegen de voorruit. Gaat
het dan toch een herhaling worden van die barre tocht in 2016, toen velen moesten afstappen en
slechts enkelen de eindstreep haalden?
Zes uur, de Elfstedenhal. Ruim op tijd om het
startsetje in ontvangst te nemen. Kopje matige
koffie in de kantine. De ruimte vult zich met
afgetrainde en dik ingepakte mannen van
middelbare leeftijd. Geen mooi-weerfietsers, maar
knoestige, tanige types.
Half acht, de derde en laatste startgroep mag
aantreden. Ik heb een maatje gevonden, Atse,
met wie ik samen zal gaan rijden. Het is zover! Na
twee weken dubben over de juiste kleding,
checken van het weerbericht, prepareren op
tegenwind, zijwind, meewind, nadenken over
proviand en noodrantsoen, mag ik eindelijk op
weg.
Half negen, Sneek, eerste stempelpost. De lampjes kunnen uit. Ik besluit mijn regenjasje aan te
trekken. Mijn beste beslissing van de dag.
Tot Stavoren is het wind mee. En dan begint het echte werk. Mijn kompaan Atse laat ik achter mij;
ieder zijn eigen tempo is nu het devies. Hindeloopen, Workum, Bolsward - voordat je moe kunt
worden, dient de volgende stad zich al weer aan. Bij elke stempelpost moet je van de fiets af en in
ganzenpas klunend de kroeg in om je stempel te halen. Het geeft een ijsclub-gevoel aan deze tocht.
Zo gaat het door tot Franeker, waar ik om kwart voor twee café De Doelen verlaat, op weg naar het
legendarische Stiens. Hier wordt de snert geserveerd die clubgenoot Ronald de Ridder in 2016 door
deze hel van het Noorden sleepte en hem als enige WTC’er de onmenselijke tocht deed volbrengen.
Vandaag zijn de omstandigheden aanmerkelijk plezanter, maar ik lust toch ook wel een bordje.
Ik fiets alleen, in de verwachting dat ik weldra door een groepje zal worden bijgehaald en mij dan in
hun kielzog kan voegen. Na enkele kilometers is het nog steeds stil om mij heen. Geen sterveling te
zien hier op het Friese platteland, alleen motregen, tegenwind en overal draaiende windmolens.
Waar is iedereen gebleven? Waar zijn de pijltjes? Net als ik besluit om bij het eerstvolgende plaatsje
mijn positie te gaan controleren - en er ook al een Elfstedenfietser in tegengestelde richting is
gepasseerd - zie ik tot mijn opluchting weer een officiële routepijl aan een lantaarnpaal hangen. De
stevige tegenwind heeft het deelnemersveld zo uiteengeslagen, dat er grote gaten tussen de
groepjes zijn ontstaan. Het speelkwartier is nu wel over! Doorfietsen dan maar.
Visioenen van dampende erwtensoep.
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Ik zie een plaats aan de einder met
onmiskenbaar Stienzige trekken. Zo’n kerktoren
met een zadeldak. Het is inderdaad Stiens. Volg
de pijlen.
Waar zijn de pijlen? Ik vraag de weg en moet
de andere kant op, naar de ijsclub. Zie
inderdaad weer een pijl en fiets voor ik het
weet Stiens weer uit. Ligt die ijsclub dan buiten
de bebouwde kom? Het zou kunnen.
Tegen de tijd dat ik zeker weet dat ik de post en de soep - heb gemist, is er geen weg meer
terug. “Fok it” zoals de Friezen zeggen. Door
naar Dokkum. Het bruggetje bij Bartlehiem
boeit me niet. Doortrappen.
Ik word ingehaald door een clubje uit Sneek, man of tien, gestadig tempo, gedisciplineerd en rustig.
De noordelijke evenknie van de WTC Lopikerwaard, zeg maar. Ik voel me direct op mijn gemak bij
deze ploeg en volg ze tot Dokkum.
Vier uur, laatste etappe. Wind mee naar Leeuwarden, achter mijn nieuwe vrienden aan. Wat gaat
het makkelijk en wat gaan we hard! Ik kijk op mijn teller, we rijden nauwelijks 30 km per uur... de
power is er toch wel een beetje uit, blijkbaar. Om klokslag vijf uur zijn we binnen. Het was een mooie
tocht.
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TWEE-EN-TWINTIGSTE JAARVERGADERING WTC 2018 (Hennie Beenen)
Een week eerder dan voorgaand jaar, werd dit maal op 12 januari 2018 voor de
tweede keer op rij de JV van de WTC in buurthuis de Triangel te Polsbroekerdam
gehouden.
Tijdig datum vastprikken is wel eens griezelig in het kader van wel/niet kunnen
schaatsen, evenwel is in het bestaan van de WTC dit volgens mij maar een keer
gebeurd dat de ijsbaan in Lopik geopend was; toen werd er vergaderd in de
voormalige discotheek de Manebrug.
Ook dit jaar was de opkomst weer niet slecht,
had weliswaar gehoopt dat de teller een keer
boven de 80 zou stoppen, maar daar bleven
we net onder. (78)
Wel grappig dat een eerste vijftal leden er al
om 19.30 uur waren en prompt dan ook op de
achterste rij plaatsnamen en vervolgens dus
goed overzicht hadden wie er zoal
binnenkwam. (zie t.z.t. ook ‘n foto in jaarboek
2019) De zesde JV tocht kent helaas geen
groei, slechts een beperkt aantal die de kou
trotseerden en op de fiets kwamen.
Zeer kort na 20.00 uur opende Wim de vergadering.
In redelijk straf tempo werden de zakelijke beslommeringen zoals verslag vorige vergadering en ook
het jaarverslag over 2017 er door heen gejast. De financiële paragraaf koste iets meer tijd.
Ook dit jaar een redelijk positief saldo, en t.o.v. een jaar eerder feitelijk quitte spelend begroot, zeker
niet tegenvallend. De twee leden die vorig jaar na de jaarvergadering lid geworden waren konden
zich nog eens voorstellen en van de twee die dit nog prille jaar lid zijn geworden was er slechts een
aanwezig, deze mocht eveneens uit zijn stoel omhoog komen.
Vervolgens vrij uitvoerig werd het programma van 2018 besproken met als opvallend detail het
voorstel de buitenlandse activiteit het beklimmen van de Mont Ventoux vanwege het niet
beschikbaar zijn van de benodigde hotelbedden een week naar voren te halen.
Het aantal inschrijvingen heeft er ogenschijnlijk overigens niet onder geleden.
Omdat JanLuc het in zijn Fausto te Schoonhoven te druk heeft met koffie serveren en het organiseren
van andere fiets-gerelateerde activiteiten, had hij besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen.
In de persoon van Erik Klever hopen we een goede opvolger gevonden te hebben,
Zonder een tegenkandidaat werd met zijn voordracht door het bestuur, door de aanwezigen
ingestemd.
Vervolgens was er tijdens de vergadering door bijv. de secretaris verzuimd om melding te maken dat
ook de voorzitter aftredend was, maar dat hij zich ook herkiesbaar had gesteld; een daarvoor
terecht applaus is daarmede achterwege gebleven en dat spijt het bestuur ten zeerste.
Voorzitter Wim slaat met verve ook tijdens de JV met de voorzittershamer zowel ter opening als ter
afsluiting maar m.n. tussendoor weet hij met de nodige humor de vergadering aan elkaar te praten,
en dit jaar zelfs zeer humorvol te anticiperen op een (heel toevallige) laatkomer.
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Ook steekt hij behoorlijk wat tijd in het zgn. intermezzo, meestal is daar wel een soort samenspel maar
ditmaal was ook ondergetekende, verrast als zijnde de bekendste benen binnen de WTC, dit naar
aanleiding van de diverse foto’s van de benen van enerzijds een Poolse tourrenner maar ook van
verscheidene WTC-benen.
Ook de snottebel werd anders gepresenteerd dan voorgesteld, maar in de aankondiging van “de
snot voor de ogentocht” uiteindelijk meer dan toepasselijk.
Voor het bestuur was het een uitgemaakte zaak om Peter Verhoef te benoemen tot lid van het jaar.
Zijn inzet, kennis en kunde ten gerieve van de site maakte die keuze eenvoudig en gelukkig is Peter
nadien niet opgehouden met de perfectionering van de site.
Ben zelf vaak positief verrast door de soms maar kleine toevoegingen die hij weet te implementeren.
De hoofdredakteur van de Cyclopik had, zo hij uitvoerig besprak, de Persprijs 2017 toebedacht aan
Tom Boere, hetgeen Tom de uitspraak ontlokte in 2018 toch minimaal twee artikelen aan te leveren,
zijn goed schrijvende Parker met inscriptie kan hem daar ongetwijfeld bij helpen, hopelijk levert hij
deze echter wel per mail aan. Nog niet eens zoveel jaar geleden kreeg de vorige redaktie nog wel
eens een handgeschreven verslag aan.
De fotoprijs ging naar de vrouw van ons nieuwe (en nog steeds zeer fiets-enthousiaste) lid Martijn
Carlier, zij was begeleidster tijdens een van z’n eerste buitenlandse tripjes. (Tilff-Bastogne-Tilff)
Uiteraard kreeg Rogier als hoofdredakteur van de Cyclopik de nodige lof toegezwaaid, wel hoopte
hij dat hij in 2018 iets minder om stukjes hoeft te leuren. Dat was in 2017 nog wel eens trekken en
sleuren. Naast de bloemen voor de redaktie, een aftredend bestuurslid, lid van het jaar waren deze
ook voor Hennie Broekhuizen voor het opstellen van de jaarrekening alsook het automatisch
incasseren van de contributie.(deze waren hem voorafgaand aan vergadering al aangereikt.)
Inzake de kleding werd bekend gemaakt dat hier een nieuw bestelsysteem voor geïntroduceerd
gaat worden.
De collecte voor het sport-gehandicaptenfonds was weer meer dan voorgaand jaar (nu € 112,=
t.o.v. € 94,= een jaar eerder) Uiteraard alle gevers daarvoor hartelijk dank.
Omdat er in het najaar gedacht was dat het resultaat over 2017 misschien wel negatief zou zijn, was
gezocht naar een goedkoop presentje, dat is het in ieder geval geworden.
Het aanschaffen in diverse vestigingen van een winkelketen koste weliswaar meer tijd dat het in
elkaar fröbelen van het presentje. Overigens leek niet iedereen een presentje meegenomen te
hebben, dacht er precies genoeg te hebben, maar hield er nog een klein aantal over.
Overigens droeg de ten tijde van de JV toegezegde sponsoring van koffie en oliebollen bij de
laatstgehouden oliebollentocht door de direktie van Fausto ook nog bij, aan een positief saldo.
Tot slot nog de melding dat Maria en Caroline van de Triangel zeer tevreden waren over het verloop
van de avond en dus werd bij de afsluiting gevraagd of we in 2019 weer komen, dat evenwel moet
nog in de groep gegooid worden, er is evenwel al wel een optie voor vrijdag 11 januari genomen.
Overigens is een probleem nog niet getackeld en dat is de stalling van de fietskar, zie ook apart
kadertje in de CYCLOPIK. Er is tussentijds door Theo onderzocht om de kar te verkopen en indien
nodig een fietskar te huren maar dat is financieel totaal niet aantrekkelijk.
Een uitvoeriger verslag is reeds vervaardigd voor plaatsing in het jaarboek 2019, ook is al een kleine
aanzet voor het jaarverslag 2018 gedaan.
www.wtclopikerwaard.nl
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Voorlichtingsavond 2018 met Theo Heuzen (Hennie Beenen)
In zijn openingswoord wist Theo Engel te melden dat het steeds lastiger wordt om een
goede invulling aan zo’n avond te geven, hij was er evenwel van overtuigd bezien
het zeer vele voorbereidende werk welke Theo met de andere Theo had gehad en
het zonder meer een boeiende avond kon worden.
Vervolgens wist Theo de nodige informatie over Theo Heuzen te geven, niet alleen
een fervent wielerliefhebber maar ook actief schaatser, zou hij , in het zeer
uitzonderlijke geval er een 11-stedentocht gehouden zou worden, op of nabij 16 februari, niet in
Lopik verschijnen maar op de Friese vaarten en meren vertoeven.
Daarnaast blijkt Theo H. ook nog de nodige trainingen te verzorgen bij diverse universiteits-fiets- en
schaatsgroepen.
Vervolgens schrijft Theo H. met regelmaat in
het blad fietssport van de NTFU. Ook heeft hij
samen met een maatje (red. Edwin Haan)
een site “slimmer Fietsen.nl. Het kan geenszins
kwaad deze eens door te nemen.
Veel wat daar op te lezen valt, kwam ook
deze avond voorbij en dan maakt een
interactie tussen de leden en spreker
aangenamer en vooral veel duidelijker dan
alleen het droog te lezen.
Vanuit voornoemde disciplines wist hij ons het
nodige voor te schotelen, veelal uiteraard
bekend maar toch ook nog enkele
onderdelen van het fietsen die bij de meeste
leden totaal onbekend waren.
Zeer nuttig was zijn advies om eens op het kantje te trainen, doe dat niet alleen bedenk ik, maar zorg
dat je een maatje bij je hebt; wat is dat trainen op het kantje, dat is zeer kort langs de rand van de
weg rijden en soms wordt je door een manoeuvre van een voorganger gedwongen de berm in te
rijden, dan is het belangrijk daar op te anticiperen, bijv. door niet direkt de weg op te sturen maar te
kijken waar dat in ieder geval veilig kan omdat er vaak een vervelende opstaande rand kan zitten.
Ook ver voor je uitkijken en vooral anticiperen zeker bij onoverzichtelijke bochten was een wel
bekend gegeven, maar kon geen kwaad dat nog eens aan te horen. Vervolgens natuurlijk hoe je
het beste uit de wind kan blijven en helaas is dat voor sommige op kop- rijders een lastige, welke
kant van de weg te nemen, altijd perfect uit te proberen op de Stuivenbergweg bij het rondje
Harmelen, veelal wind van opzij, geen of nauwelijks verkeer dus alle ruimte om dat uit te proberen.
Vervolgens het nodige over bochtentechniek, zoals de klassieke bocht, maar vooral over de
skibocht had Theo het nodige te melden, uiteraard ook de omgang met medeweggebruikers, zowel
fietsers als ook auto’s met zo nodig de coaching daarvan.

www.wtclopikerwaard.nl
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Hoewel hij nog lang niet “uitgeluld” was, maakte onze
Theo er kort na 22.00 uur een eind aan, nadien werd er
nog langdurig nagesproken, zowel in de zaal als aan de
bar en ook Theo H. had geenszins zin huiswaarts te gaan,
het was voor hem een eerste keer en hoewel hij gewend
is als organisatieadviseur voor een groep mensen te
staan en toe te spreken was dit van andere orde, was
evenwel content met verloop en interactie.
Onze Theo kon hem na afloop uitvoerig bedanken, had
naast de envelop zijn Nel een flesje wijn laten kopen, dat
moest dus een heel goede zijn, want zij is liefhebber
waren zijn eigen woorden.
Vervolgens kreeg hij nog een WTC buff, en omdat Theo Heuzen ook nog een prisma-bril had
uitgevonden, (bril voor tijdrijders zodat zij als het ware om een hoekje kunnen kijken en hun hoofd niet
hoeven te heffen om vooruit te kijken), kon Theo hem ook ons laatste JV presentje de
gecombineerde tandenborstels kado doen. Grijnzend nam hij ook deze in ontvangst.
Kortom we konden weer terugkijken op een geslaagde avond.
De penningmeester telde overigens 31 betalende leden en voorts 1 betalende gast.
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Revolutionaire band zonder lucht van Schwalbe (via Bert Zwanenburg)
Schwalbe brengt het revolutionaire Airless System op de markt, een band
zonder lucht. In plaats van lucht bestaat de binnenband uit een extreem
elastisch thermoplastisch Polyurethaan. De montage en verkoop vindt
exclusief plaats via de gecertificeerde fietsenwinkel; een groot pluspunt
voor de vakhandel.
Dankzij de Schwalbe Airless System kan de consument 100 procent
onderhoudsvrij fietsen. Het elastisch thermoplastisch Polyurethaan zorgt
voor een lichte loop en comfort. Het Schwalbe Airless System kreeg al een
nominatie Fiets Innovatie awards, onderdeel van de Fiets awards.
10.000 kilometer zorgeloos fietsen
Zorgeloos fietsen, dat is bij deze band letterlijk het geval. Bij normaal gebruik kan er tot wel 10.000
kilometer zorgeloos worden gefietst met het Airless System. Zonder onderhoud. Je kunt nooit meer
lekrijden en je hoeft nooit meer te pompen.
Band ‘gedraagt’ zich als band met lucht
Met een gevoelsmatige luchtdruk van rond de 3,5 bar zijn de rijeigenschappen vergelijkbaar met die
van een binnenband. “Wat betreft het comfort, de levensduur en het onderhoudsvrije systeem, biedt
ons Airless System voor het eerst een echt alternatief voor de binnenband,” zegt René Marks,
Schwalbe product manager touring.
Verhuur, forens, elektrische fietsen
De Schwalbe Airless System banden zijn zeer geschikt voor fietsverhuurders en forenzen. Maar ook
voor fietsers die nooit meer lek willen rijden en pompen. De banden zijn speciaal geschikt voor
elektrische fietsen die nu eenmaal hogere eisen aan een band stellen op grond van hun hoge
gewicht, hogere snelheden en hogere belasting in bochten. “Bij elektrische fietsen profiteren
consumenten extra van de lange levensduur en het onderhoudsvrije Airless System,” aldus Marks.
Materiaal geeft nieuwe dimensie in veerkracht
Massieve binnenband systemen bestaan al. Wat dit nieuwe Airless System zo buitengewoon maakt,
zijn de technische eigenschappen van de foamdeeltjes, bestaande uit thermoplastisch
polyurethaan (E-TPU), bekent onder de merknaam Infinergy van BASF (patent). Het is hetzelfde
materiaal dat in de zolen van Adidas BOOST hardloopschoenen gebruikt wordt. Zo heeft de Airless
tube een uitstekende demping, biedt het veel comfort en geeft zelfs een energieboost dankzij de
uitmuntende flexibiliteit van het materiaal.
Veerkracht maakt het verschil
“Precies die sensationele veerkracht maakt hét verschil in vergelijking met de tot dusver gebruikte
foamsoorten voor solid tubes,” verklaart Marks. “De fysieke kracht waarmee het gecomprimeerde
materiaal weer naar haar oorspronkelijke vorm terugveert, is bij dit E-TPU foam meer dan tweemaal
zo hoog dan bij bestaande systemen. De oorzaak: het E-TPU-foam bestaat uit duizenden hermetisch
verzegelde luchtkogeltjes. Ze vormen samen een zeer elastisch luchtkussen, dat niet wordt beïnvloed
door permanente belasting veroorzaakt door continu rollen en grote temperatuurschommelingen.”
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Duizenden mini luchtkussentjes
“De Airless tube met zijn duizenden mini luchtkussentjes en enorme regeneratievermogen biedt
geweldige voordelen ten opzichte van huidige materialen voor massieve binnenbanden en is een
echt alternatief voor de binnenband,” verklaart René Marks. “De technische voordelen gaan
gepaard met een licht prestatieverlies. De rolweerstand en het gewicht zijn iets hoger dan bij
binnenbanden. Maar overal waar een 100% onderhoudsvrij systeem de prioriteit heeft, verslaat het
Airless System de binnenband.”
Montage exclusief bij de vakhandel
Het Schwalbe Airless System wordt met een speciale montage tool gemonteerd. De montageduur is
met slechts vijf tot tien minuten niet veel langer per band dan bij een normale montage. De
montage is uitsluitend bij de fietsvakhandel mogelijk en alleen door fietstechnici, die na een training
van Schwalbe gecertificeerd zijn. “Een leek kan dit systeem niet monteren. De montagetool en het
driedelige Airless System verkopen wij uitsluitend via de gecertificeerde vakhandel, omdat men
alleen daar over de noodzakelijk technische expertise beschikt”, aldus René Marks.
Airless tube in combinatie met ring
Het systeem bestaat uit een Airless band in de afmeting 40-622, een Airless tube uit wit
thermoplastisch polyurethaan en een blauwe Airless ring. Deze ring zorgt ervoor dat het systeem
uitstekend aansluit met verschillende velgmaten. Het systeem is geschikt voor velgen met een
velgbedbreedte van 19 tot 21 millimeter. In de verkoop heeft een Airless System, bestaande uit één
band, tube en ring voor één wiel, een consumentenadviesverkoopprijs van € 84,90.
Vakhandel kan zich certificeren
De trainingen door Schwalbe zullen beginnen in mei 2018, in eerste instantie uitsluitend in Nederland
en Duitsland. “Omdat de training van de vakhandel vrij intensief en tijdrovend is, kunnen wij in het
eerste jaar slechts een beperkt aantal fietsdetaillisten certificeren. Wij verzoeken geïnteresseerde
fietsdetaillisten dan ook om zich snel aan te melden,” geeft Marks aan.
Marks voegt toe: “Voor fietsers daarentegen, die veel waarde hechten aan goede prestaties en een
fijn uitgebalanceerd spel tussen band, binnenband en ondergrond, blijft de binnenband de eerste
keus. Met name sportieve fietsers zijn met de klassieke butyl-binnenband of tubeless systemen het
beste af.”
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10-03-2018 WTC LOPIKerwaard Openingstocht (Hans Gerritsen)
De omstandigheden.
Terwijl er een kleine week van tevoren nog een regenkans van 90% werd opgegeven, was het
zaterdag 10 maart 2018 droog en aangenaam. De week ervoor vroor het nog en werd er volop
geschaatst. Het geluk was geheel aan onze zijde.
Wij zijn als liefhebber van fietsen afhankelijk van het weer. Hoe mooier het weer des te meer plezier
beleven we aan het fietsen. Met een temperatuur van 14 graden en een matige wind werd aan
onze wens gehoor gegeven. Prima omstandigheden voor een mooie openingstocht van het seizoen
2018.
De tocht.
Aan Martien Spruit was gevraagd een route uit te zetten
van ongeveer 70 km. Hij koos ervoor niet alle kernen aan te
doen maar een rondje uit te zetten via IJsselstein en
Oudewater en langs de Reeuwijkse Plassen weer richting
Lopik.
Voor de meeste van ons bekend terrein. Zeker voor de Cenioren. Zij rijden met hun wekelijks ritten immers altijd
ongeveer deze afstand en komen vaak langs delen van de
uitgezette tocht.
Maar hoe vaak je deze omgeving ook aandoet, het is toch
altijd weer genieten om door de polders van de
Lopikerwaard te rijden en in deze rit ook de polders boven
de IJssel en langs de Reeuwijkse Plassen. Door Martien en
Theo werd de richting aangegeven aan kop van het 1e
peloton. Er werd uiteindelijk met 3 groepen gereden.

Veiligheid.
Wim van Wijk verzorgde het openingswoord (staande naast onze nieuwe burgermeester Laurens de
Graaff) en legde het accent op de veiligheid. Tijdens de rit bleek dat wel degelijk een issue. Een
aantal keren was het toch weer spannend in het verkeer. Onder andere in Mastwijk ging een
bewoner in zijn auto nog even vlak voor het aankomende peloton, vanuit zijn afrit de weg op. Maar
hij moest direct volop in de rem omdat voor hem een andere auto plotseling stopte. De 1e groep
kon de auto ternauwernood ontwijken door links en rechts te passeren.
Wat mij betreft mag vanuit de voorste renners in de groep nog nadrukkelijker geroepen worden als
er iets gesignaleerd wordt. Een armbeweging is vanuit de achterste posities immers niet waar te
nemen en dus onvoldoende.
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Pauze.
Door Martien was een leuk koffieadres uitgekozen. In Oudewater op
de markt in eetcafé Lumière werd gepauzeerd en van de koffie en
de traditionele appeltaart genoten.
Het eetcafé is een bijzonder locatie. Wij mochten als groep
plaatsnemen achterin het pand. Daar bleek voldoende ruimte voor
onze grote groep. Dit deel van de locatie zag er bijzonder uit. De
één vergleek de ruimte met een gevangenis, een ander vond het
meer weghebben van een VOC schip.
Na de pauze werd de rit vervolgd richting Driebruggen en via een
smal fietspad over de enkele Wiericke naar de Reeuwijkse Plassen.
Ongeveer half vier waren we weer in Lopik.
Door de matige snelheid was er voldoende gelegenheid om met
elkaar te praten. Daar werd dan ook druk gebruik van gemaakt. Dit
maakt deze tocht dan ook gezellig.
Terugkijkend hebben we een mooie, droge openingstocht verreden.
Martien, bedankt voor je inspanning. Het was de moeite waard.
Foto: Leo Bennis
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Een ongeluk zit in een klein hoekje (Peter Verhoef)
Het was dinsdag 19 december 2017, ik had de rest van het jaar vakantie met
de feestdagen in het vooruitzicht. Omdat de weersomstandigheden goed
waren begon het te kriebelen om nog een middagrit in de buitenlucht te
maken.
Omstreeks 15:00 uur vertrok ik vanwege de wind richting het zuidwesten met bestemming
Lekkerkerk, halverwege Cabauw kwam ik de eerste groep scholieren al tegen die de volle
breedte van de Lopikerweg opeiste, dus in de remmen met een vermaning.
Vervolgens lekker doorgefietst, vanwege de tegenwind kostte dit behoorlijk wat energie
maar het was wel een goede wintertraining. Na het Loetbos kwam de verlossende
ommekeer en de meesten onder ons herkennen dit moment om het gemiddelde op te
schroeven, dus het grote blad erop en in één tempo voor de wind gaan. Bij Ammerstol
kwam een groep van circa 10 scholieren mij tegemoet, zij reden met zijn drieën naast
elkaar. Om mij toch wat ruimte op het fietspad te geven, werd de groep wat smaller maar
kennelijk had niet iedereen door dat er een tegenligger aankwam. Waar ik dacht langs de
groep te kunnen, doemde er ineens een jongen met een “bakkersfiets” op, mijn
handremhandel raakte de ‘bak’ waardoor mijn voorrem blokkeerde en ik meteen op de
kop sloeg.
Gelukkig heeft mijn helm de klap opgevangen, toch ben ik met het nodige letsel afgevoerd
naar het ziekenhuis en heb nog steeds last van de zware hersenschudding.
Op zaterdagmiddag 23 december 2017 werd ik aangenaam verrast toen ons nieuwe
bestuurslid Theo met een grote fruitmand van de WTC op de stoep stond, mijn ongeval was
niet onopgemerkt gebleven. Dat blijkt ook uit de vele reacties die ik via de sociale media
heb ontvangen, ook hiervoor bedankt!
Fijn dat er binnen onze club veel saamhorigheid is.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 22 Nummer 1

16

Journal de Cyclopik

Bike Motion – The Movie (Hennie Beenen)
Op uitnodiging en instigatie van Martijn Carlier konden we op zondag 21 januari deelnemen
aan opnames voor een promotiefilmpje voor de beurs BIKE MOTION.
Op de bewuste zondagmorgen was de temperatuur dik onder mijn opstapniveau, maar
omdat zich op het laatste moment nogal wat mensen hadden afgemeld vanwege griep, mij
alsnog aangemeld, ook waren een aantal potentiële deelnemers zich aan het
warmschaatsen op de Weissensee voor de alternatieve 11-stedentocht twee dagen later.
Aanvankelijk gedacht op de fiets te gaan maar om 07.30 uur was de Lopikerweg-oost spekglad, dus maar
app. gestuurd dat ik in de auto zou aansluiten.
Kort na 09.00 uur kon ik aanpikken bij Martijn, Richard en Floré, in Utrecht bleek Ad zich al gemeld te hebben,
ook hij was per auto gekomen, onderweg nog app. van Erik gehad, die was vanuit IJsselstein op de fiets
onderweg, ook hij kwam ondanks de gladheid op tijd aan.
Overigens gleed op het jaarbeursterrein de op z’n fiets gestapte Richard al direkt onderuit, dus verder toch
maar lopen. Ontvangst in het jaarbeursrestaurant met koffie en instructies aanhoren.
Alvorens we echter mochten figureren moesten we eerst een “vrijwarings-verklaring” omtrent portretrecht
ondertekenen. Daar moest ik als zijnde de “bekendste Beenen sedert de JV” toch wel even over nadenken.
Gelukkig had ook de Jaarbeurs nog een drietal fietsers aangeleverd zodat er ogenschijnlijk voldoende leden
het zgn. clubhuis ter begroeting binnenkwamen, feitelijk misten we wel onze WTC-toneelspeler, zijn
schoonvader had nog wel pogingen gedaan hem mee te krijgen maar het was uiteindelijk niet geheel
duidelijk of zijn kind niet geheel lekker was of het hemzelf aan frisheid ontbrak, voor hem evenwel een gemiste
kans een mooie hoofdrol te kunnen spelen.
Na de binnenopnamen naar buiten om op de oprit van de Jaarbeurs een aantal filmopnamen te maken,
verscheidene keren heen en weer fietsen, gelukkig had de zon al wat kracht dus was het wachten in de zon
niet vervelend.
Na een break met broodjes, koffie, melk en koeken naar het fietspad langs het kanaal, ook daar vanuit
verschillende posities gefilmd en ook nog vanuit een rijdende auto.
Na afloop werden we allen verblijd met een grote fles CHIMAY bier, doordat Erik direkt op de fiets naar huis
ging, nam Martijn deze mee, ook ging Richard op de fiets huiswaarts, want volgens Ad hadden we maar 6
kilometer gefietst. De fles van Richard kan mogelijk op de eerstvolgende JV in de verloting.
Ook werden toegangskaartjes voor de BIKE-MOTION toegezegd, deze zijn inmiddels per mail binnengekomen
en zelfs gebruikt.
Kort na 13.00 uur weer thuis en kon ik terugkijken op memorabele ochtend, waar ik niet moe geworden was en
het wachten alleszins meeviel. De filmploeg ging overigens nog door naar de Nedereindse Berg voor wat
opnames met een tweetal op de MTB.
Het resultaat was tijdelijk te zien op de home-page van de WTC en is nog steeds te zien op BIKE-

MOTIONBENELUX.nl tabblad video’s en duurt ca. 55 seconden, vervolgens is de film ook gebruikt als
reclame-item m.n. bij Euro-Sport en Discovery-channel, volgens Ben.
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Mountainbiketocht Nijmegen (Theo Engel)
Dankzij Johan de Bruijn, ons nieuwe lid van de Toertochten Commissie, werd voor
2018 een MTB-activiteit in het jaarprogramma opgenomen. Johan wilde dit samen
met zijn vaste maat Léon organiseren. Als datum werd zondag 18 maart geprikt.
Aanvankelijk hadden 10 mannen zich opgegeven, nog niet wetende onder welke omstandigheden
dit zou gaan plaatsvinden. En in maart kun je van alles verwachten, regen met glibberige paden,
zon en warmte met minder glibberige paden of vrieskou met een bevroren ondergrond. Het werd
het laatste en daarnaast waaide er een harde ijzige wind. En wellicht was dàt ook de reden dat we
uiteindelijk met slechts 6 man vertrokken richting Mook bij Nijmegen. Een klein, voor het mooie te klein
groepje eigenlijk.
Niettemin waren de deelnemers André de Vos, Jos
Hennevelt, Theo Engel, Ron Klever (kersvers lid), Léon van
den Ende en Johan de Bruijn na afloop erg enthousiast.
Johan, kenner van het parcours en buitencategorie MTB-er
reed voorop en Léon fungeerde als ‘bezemwagen’ om de
groep bij elkaar te houden en dat lukte prima.
Zelf ben ik geen ervaren mountainbiker, mijn fiets had ik
november 2016 voor het laatst gebruikt tijdens een MTBweekend met mijn toenmalige collega’s van de
Omgevingsdienst Midden-Holland.
Mijn bezwaar tegen MTB-en is dat je altijd met de auto op pad moet. Maar je kunt het ook
gemakzucht of luiheid noemen, met andere woorden een zwak excuus dus. Maar ik heb wel altijd
dezelfde ervaring na afloop: toch wel leuk, afwisselend terrein, andere natuur, ‘anders moe’. Met
dat laatste doel ik op de afwisselende belasting.
Waar je op de weg meestal in
een vlak tempo rijdt met een
wat hogere hartslag tijdens het
kopwerk, schiet het tijdens het
mountainbiken alle kanten op.
Van diep in het rood tijdens het
klimmen tot rust tijdens het dalen
en alles wat daar tussen in zit.
Natuurlijk waren er ook wat
kleine tegenslagen. Zo was er
een niet met name genoemde
deelnemer die zijn schoenen
vergeten was, wat uiteindelijk
kon worden opgelost door de
pedalen van Theo te gebruiken.
Deze waren uitgevoerd met aan
één kant een plateau voor het
rijden met sportschoenen.
www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 22 Nummer 1

18

Journal de Cyclopik
En daarnaast was er een lekke band van diezelfde niet met name genoemde deelnemer. Tijdens het
plakken en pompen kon ik ook eens goed naar het materiaal van Johan kijken. Hij reed op een zeer
moderne Cannondale Lefty, die volgens de reclamefolder lichter, sterker, stijver en soepeler is dan
andere fietsen. En volgens mij is daar niet verkeerds mee gezegd.
Vooral het gewicht, de enkele voorpoot (vreemd gezicht eigenlijk) en het ontbreken van een
voorderailleur vallen op. En dan mijn fiets een Trek, tweedehands gekocht bij onze sponsor Tjabel
Nieuwenhuizen, waar ik overigens zeer tevreden mee ben.
Maar toch kreeg ik enkele tips: als het droog
weer is hoef je geen spatborden te
gebruiken, het stuur moet vervangen
worden door een bredere en vooral geen
‘bar ends’ gebruiken.
Daarnaast zijn mijn wielen (geldt ook voor
Jos) veel te klein: anno 2018 rijden ‘we’ op
29-ers en niet met die kleine 26 inch wielen.
En over banden was er ook veel te vertellen.
Gelukkig had ik de avond tevoren nog bij
Johan geïnformeerd naar de ideale
bandenspanning en moest ik lucht laten
ontsnappen van 3 bar naar 1,8 bar.
Zo leer je nog eens wat. Voor iedereen die meer wil weten is mijn advies ‘vraag het aan Johan’.
Na afloop uiteraard koffie en appelgebak bij Herberg Restaurant ’t Zwaantje en gezellig nakletsen.
Dit alles op rekening van de penningmeester die dan weer blij is met het geringe aantal deelnemers.
Ons nieuwe lid Ron, broer van Eric, past overigens prima in de groep. Hij kan goed fietsen, is gevat en
valt bij de andere WTC-ers, niet uit de toon….. daar gaan we meer van horen.
Normaal gesproken zijn nieuwkomers gelijk aan de beurt om een verslag te schrijven. Helaas ben ik
zo dom geweest dit niet aan hem te vragen. Maar hij komt er niet onderuit wat mij betreft, de
volgende keer ben je aan de beurt Ron!
Léon en Johan, bedankt voor het organiseren van de tocht, het was prima geregeld.
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Klimmend en dokkerend door ‘t Vlaamse land
Jens en Martijn rijden Ronde van Vlaanderen 2018
In 1913 won Paul Deman de eerste Ronde van
Vlaanderen met een gemiddelde snelheid van 26,9
km/u. Op een fiets van ruim 20 kilogram zonder
versnellingen. Geen technische assistentie. In een
wollen wielertrui. Ook niet onbelangrijk: de ronde was toen 324 km
lang.
Laten we dus niet doen of het ook maar iets voorstelt als wij op onze
lichtgewicht fietsjes, comfortabel gehuld in waterafstotende en
ademende kleding, in tien uur van bevoorradingspost tot
bevoorradingspost rijden. Met een gemiddelde van 25 km/u , maar
dan wel exclusief vijf keer uitgebreid pauzeren om onze bidonnetjes te
vullen met sportdrank en onze magen met energierepen, wafels en
stukjes banaan.

Paul Deman. Het is niet bekend
of hij de Ronde in dit tenue
volbracht.

Dat neemt niet weg dat het toch een hele tocht was en zeker een
belevenis. Omringd door Belgen, Engelsen, Spanjaarden, Fransen,
kortom door wielrenners uit alle windstreken, trapten Jens en ik onze
weg door het veelbezongen Vlaamse land. De volle lengte van bijna
230 kilometer.

Een frisse start in Antwerpen bij Het Steen, hop de Waaslandtunnel door en toen op weg naar de
Vlaamse Ardennen, waar het echte werk zou beginnen. In een massale kolonne bewogen wij ons
soepel voort, hier en daar voorzichtig toegejuicht of op z’n minst aangestaard door dorpelingen die
in de ochtendkou op hun stoepje het schouwspel gadesloegen. Een paar valpartijen voor en achter
ons onderstreepten dat we wel het koppie erbij moesten houden.
Na het oversteken van de Schelde bij Schoonaarde
begon het landschap bij Aalst wat te glooien. De
vervaarlijk klinkende Berendries bleek nog prima te
hanteren. Het was natuurlijk de beruchte Muur van
Geraardsbergen die ons in gedachten bezighield. Mijn
virtuele parcoursverkenning had bestaan uit het bekijken
van YouTube-filmpjes. Voor je het weet, beland je dan in
de opgeklopte heroïek van de Hoogmis van
Vlaanderen, waarin stoempende Flandriens zich op hun
tandvlees over de kasseien rammen om, eenmaal
boven aangekomen, in de Kapel trillend op de knieën te
zakken en een kaarsje voor de Heilige Maagd te
ontsteken uit dankbaarheid dat zij, zondaars, deze
helletocht hebben mogen volbrengen.
De praktijk was toch wel iets prozaïscher en enigszins
blasé durf ik te stellen: een fluitje van een cent. Het hele
ding is een kilometer lang, inclusief de aanloop. Als je de
zwakke broeders die rechts, maar ook links de weg
versperren, weet te omzeilen, sta je zo boven. Weer een
heilige die van zijn voetstuk dondert…
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Fraaie marketing van Kwaremont. Opmerking: de
kasseien liggen er in werkelijkheid niet half zo strak bij.
En van het drinken van dit bier wordt je zéker geen
kopman, hooguit een man met koppijn.
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Wat niet echt meeviel, waren de kasseien. Het schijnt een goed idee te zijn om iets lucht uit de
banden te laten lopen voordat je gaat dokkeren over deze pokkenwegen en dat advies zal ik de
volgende keer zeker volgen. Wat een gestuiter! Het zal mij niet verbazen als nog eens wordt
vastgesteld dat je er hersenschade van oploopt. Het “shaken cyclist syndrome” of zoiets.
Ik zal niet alle hellingen hier bespreken. De meesten waren te doen. In combinatie met neerslag,
modder en enorme drukte bleek de kasseienstrook van de Koppenberg helaas onneembaar en
moest ik knarsetandend afstappen. De Kwaremont voltooide ik wel in het zadel, aangemoedigd
door inmiddels honderden toeschouwers, die vooral fan leken te zijn van het ter plaatse ruim
verkrijgbare, gelijknamige bier.
Zo naderden we, zestien bergen en een kilometer of twaalf aan kasseistroken later, zoetjesaan het
einde van deze mooie Ronde. Nog even lekker knallen op het laatste vlakke stuk en dan met volle
vaart over de finishlijn. Even voelde ik mij de man. Paul Deman.
P.S. Wat is het Vlaamse equivalent van de koffiestop met appeltaart? Het antwoord kregen wij bij het
Oude Brughuys, de dag voor onze Ronde. Drie wielrenners rolden net naar buiten en bestegen met
moeite hun renfietskes. “Awel, wij hebben meer pinten gedronken dan kilometers gemaakt!”

Jens en Martijn in het Wielermuseum Ronde van
Vlaanderen in Oudenaarde.
Strakke koppies nog voor de koers
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Modder (Jolanda van Schaik)
Als ik aan dit najaar en winter denk, denk ik aan MODDER
MODDER(ook, slijk, bagger en/of blubber genoemd) is een vloeibaar of semi- vloeibaar
mengsel van klei, silt en water, een suspensie.( Bron: Wikipedia).
In het weiland waar onze pony’s lopen is het MODDER. De hond met modderpoten naar binnen.
Modder…modder…modder…..
Marinus lijkt van MODDER te houden. Kreeg dan ook MODDER in zijn Sint-surprise. Hij gaat ongeveer
om de week geheel vrijwillig en eigen keus wedstrijd rijden door de MODDER met zijn mountainbike.
Soms ga ik ( en Wies ook in zijn vispak en kaplaarzen) kijken en
aanmoedigen hoe mountainbikers ploeteren door de MODDER.
“ Zet ‘m op”
“ Pak ‘m “
“ Ga door !”
De mountainbikes kraken, steunen en kreunen.
Een vrouw loopt voorbij met haar mountainbike op haar nek: Ketting
gebroken.
Na de finish wandelt ze voorbij, op zoek naar haar ketting want ze
moet nog naar huis. Die gaat ze nooit vinden in de MODDER.
Het geeft een apart sfeertje die MODDER.
Niet iedereen houdt van MODDER. Met de C-enioren fietsen komt
menigeen op zijn ‘winterfiets’. En o jee, dat wordt weer fietsen
poetsen, en ook je helm. Ad zei nog : “ Hé muts, vergeet je muts niet
schoon te maken. “(haha)
Ook hoor je regelmatig : “ Pas op, voorzichtig, MODDER op de weg. “
Onze wasmachine slurpt MODDER, onze doucheput slurpt MODDER en wij modderen nog even aan
hier op de Graaf.
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Mededeling: IJ – Y – IJ (Rogier Schinkel)
In overleg met het bestuur hebben we de uitgangspunten van onze clubtocht
IJsselstein-Ysselsteyn-IJsselstein bijgesteld. Het gaat immers om de zgn.
marktwerking; het aanbod is er maar is er ook vraag? Om dit goed in balans te
houden en de vraag vanuit de markt te respecteren, is een wijziging
doorgevoerd.
Tijdens diverse contactmomenten, o.a. tijdens de Openingstocht 2018, is ter sprake gekomen, dat
deze tocht, en dan met name door de afstand doch ook de gecommuniceerde snelheid, behoorlijk
vroeg in het seizoen is gepland door de toertochtcommissie. Dit schrikt (potentiële) deelnemers af te
participeren tijdens deze schitterende tocht.
Om de drempel te verlagen en meer deelnemers te bereiken, is besloten de initiële richtsnelheid
naar beneden bij te stellen. Deze tocht zal net als andere tochten met een maximale snelheid van
30 km/u worden gereden. De startsnelheid (rekening houdend met windomstandigheden) zal
langzaam worden opgebouwd naar zo’n 30 km/u. Met de wind mee, zal deze snelheid wel iets
hoger liggen. Dit om deze lange rit op sportieve doch vooral verstandige en gezonde wijze te
overbruggen……voor een ieder, maar mede voor de organisatie ;-)
De clubtocht IJsselstein – Ysselsteyn – IJsselstein van zo’n 240 km (bij start vanuit Lopik) start om 07:00
uur vanuit Lopik. Deelnemers kunnen ook starten in IJsselstein, zij kunnen zich melden om uiterlijk 07:20
uur bij het “huisje” bovenaan de Lekdijk.
De koffiestop zal plaatshebben in Ysselsteyn, de deelnemers kunnen hier rekenen op een gepaste
“lunch” om de terugweg goed gevuld te kunnen volbrengen.
Inmiddels is het deelnemersaantal dat zich heeft ingeschreven opgelopen tot 15 deelnemers.
Nadrukkelijk verzoek is je in te schrijven via de website (!) of een e-mail te sturen naar de redactie
van het clubblad. Geef aan voor welke afstand je jezelf inschrijft. Let wel; tot op heden zijn er geen
inschrijvingen voor de korte afstand.
De route(s) zullen waarschijnlijk ook als GPS bestand beschikbaar worden gesteld.
De organisatie, die zeker niet de topprestaties van onze club op de kaart zet, heeft vorig jaar deze
tocht gefietst en succesvol volbracht. Indien je van jezelf weet dat je met een max. van 30 km/u zo’n
150 à 175 kilometer kan afleggen, dan ga je zonder twijfel deze afstand volbrengen. Schrijf je in!
Deze leuke en unieke tocht staat in het teken van veilig samen uit en veilig samen thuis.

IJsselstein – Ysselsteyn - IJsselstein
Afstand
Ongeveer 240 km.
Snelheid
+/- 30 km per uur
Startlocatie
Lopik
Startlocatie
IJsselstein
Organisatie
Willem vd Bedem 0647026975
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07:00 uur De Schouw
07:20 uur Huisje Lekdijk
Rogier Schinkel 0641412895
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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 – tot en met 30 april
(di/do) vertrek om 19:00 uur – vanaf dinsdag 1 mei

C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten

Datum
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
ZA-ZO 2 & 3 juni 2018
ZA 9 juni 2018

Activiteit
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
Tweedaagse Nijmegen
Twee Vingers in de Neus Tocht

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

Tijdstip
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
08:00 uur
09:00 uur

Journal de Cyclopik verschijnt minimaal 4 x per jaar
Kopij: redactiecyclopik@gmail.com

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 22 Nummer 1

24

