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Van het bestuur (Wim van Wijk)
Sinds de oprichting van onze club hebben we dit jaar
het mooiste fietsweer ooit. Na een prachtig voorjaar
zitten we inmiddels al wekenlang met echte zomerse
temperaturen, waar geen eind aan lijkt te komen.
is en wordt hierdoor ook veel gefietst.
Ons wielerseizoen is in volle gang en iedereen is op zijn eigen
manier bezig met zijn (fiets)planning. Onze C-enioren laten zich
ieder week, zowel op donderdag als op zondag, in grote getalen
zien. De beide 2-daagse zijn erg goed verlopen en over de
buitenlandse trip naar de Mont-Ventoux heb ik alleen maar
positieve geluiden gehoord. Van al deze activiteiten zijn verslagen
te vinden in deze Cyclopik.
Niet voor iedereen schijnt echter de zon. Zo strijdt Teus alweer tegen
die rotziekte en is Bert geveld door een ernstige Hernia. Namens ons
allen wensen wij hen veel sterkte bij deze strijd en het herstel.
Strijd is er ook in de Tour de France, waar onze Nederlandse troeven
Tom en Steven hun huid duur verkopen. Er gloort in ieder geval een
podiumplaats, hetgeen in 1990 met Erik Breukink voor het laatst was
in de Tour de France.
Voor velen van ons staat de vakantie voor de deur of heeft men
deze er al op zitten. Een periode om even lekker bij te komen van
alle druktes en beslommeringen en te genieten van je
welverdiende vrije tijd met familie, vrienden enz.
Vanaf deze plek een ieder alvast een hele prettige en goede
vakantie gewenst met (indien mogelijk) plezierige fietskilometers.
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Inloggen op de Club Website
Inloggen op de website biedt je als voordeel dat je o.a. berichten kan posten op het gastenboek
waarbij je naam wordt getoond (en een afbeelding).
Daarnaast kun je informatie oproepen over andere leden (via ledenlijst) en bovendien kun je jezelf
inschrijven voor clubtochten die worden georganiseerd. Als je bent ingelogd, biedt het tevens de
mogelijkheid te kijken wie er mee gaan met een clubtocht en staan de edities van het clubblad
digitaal online.
Je kunt inloggen door je voor- en achternaam achter elkaar in te voeren (kleine letters) en als
wachtwoord dient je NTFUnummer te worden ingevoerd.
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Een gedenkwaardige 1e avondrit (Robin van Wijngaarden)
Het is dinsdag 27 maart 2018. Dat betekent dat afgelopen weekend de klok weer een uurtje vooruit
is gegaan. Maar misschien nog wel veel mooier; de avondritten met de WTC Lopikerwaard gaan
weer beginnen.
Helaas zijn de weersvoorspellingen voor deze dag niet zo gunstig gestemd.
Zoals velen wellicht al weten, ontvangen wij in april de sleutel van ons nieuwe paleisje. Daar gaan
nog de nodige uren arbeid in zitten, dus elke mogelijkheid om nog een rondje te draaien, wordt met
beide handen aangepakt.
Nog een laatste blik op weeronline leert dat het net na zessen tot zeker kwart voor acht droog zou
moeten zijn. Dat houdt maar één ding in; fietsen! Snel omkleden en op naar de Schouw. Onderweg
sloeg de twijfel toch al snel toe of dit niet een verkeerde beslissing was.
Eenmaal aangekomen in Lopik stond alleen Wim van Wijk op wacht. Wellicht stond hij nog zijn
speech voor de eerste avondrit voor te bereiden. Die speech bleef Wim bespaart. Na mij, volgden
alleen André Geurts en Martijn Carlier nog. Met nog wat toepasselijke woordspelingen werd besloten
toch de koers te aanvangen met een rondje Harmelen.
Dat het nat was, daar waren we het alle vier wel over eens. Maar agrarisch Nederland is ook
ontwaakt, regelmatig waren de wegen glibberig van de nodige modder en mest. Even leek het met
de neerslag minder te worden, maar toen we bij Harmelen de blinde weg op draaiden beseften we
dat een droge overtocht naar huis er niet meer in zat. Met een koude wind tegen en een gezicht vol
bagger hebben we er toch het beste van gemaakt.
Bij de Mastwijkerdijk besloot Wim linksaf richting IJsselstein te fietsen, waardoor wij nog met zijn drieën
overbleven. Waren de weersomstandigheden al gedenkwaardig, onze verbazing werd gewekt toen
halverwege M.A. Reinaldaweg een politie wagen tergend langzaam naast ons kwam rijden. Het
bordje ‘politie volgen’ ging aan. Martijn en ik keken elkaar nog even aan; was dit onthaal nou echt
voor ons bedoeld?? De politie auto stopte op de provinciale weg, de zwaailampen gingen er zelfs
bij aan, een auto daarachter werd staande gehouden. Gelukkig, het was niet voor ons.
Ik heb achteraf via de nodige media niet kunnen achterhalen wat hier nou precies aan de hand
was. Ondertussen regende het door en zo goed als doorweekt kwam ik thuis.
Zo kwam er een einde aan de eerste avondrit van 2018. Ik denk met recht een gedenkwaardige rit.
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15 April Stoemperstocht (Eric Klever en Jan Schalkwijk)
15 april was de datum dat de Stoemperstocht op het programma stond die aan Eric en mij was
toevertrouwd door de TT-commissie. Waren de weersverwachtingen eerder in die week erg goed
echter een dag van tevoren werd het nog spannend! Een regengebied zou die nacht èn vroege
ochtend overtrekken , wat ook gebeurde, maar vanaf 8 uur zou het droog zijn. Even voor achten
gelijk Buienradar gekeken en die beloofde droog weer dus dat kwam wel goed. Na een stevig
ontbijt en nog ff de start van Max in de F1 gekeken te hebben, was ik zo rond 8.50 bij De Schouw.
Om 8 uur stonden er toch 31 man en Karin klaar voor vertrek. Na een kort woord van Eric over onze
tocht nam Wim nog even het woord om te vertellen over hoe kleding te bestellen via de Bioracersite.
We vertrokken in 2 groepen via Cabauw, Bonrepas naar Haastrecht. Door de regenval die nacht is
de opdrogende, plakkerig aanvoelende weg meestal goed voor een aantal lekke banden en waar
we al bang voor waren gebeurde ook net voorbij IJsclub Vlist (Van Diemen). André B. reed voor lek
en na dat oponthoud vertrokken we verder naar Hekendorp, Hogebrug langs het spoor naar
Papekop. Net voorbij de tunnel had Hennie B. een stootlek. De tweede lek en net aan het einde van
de Tureluur de derde lekke band van Nico. Gelukkig bleef het bij die 3 lekke banden die dag!
Via het Oosteinde naar Kromwijk waar de weg over een
meter of 25 was opgebroken en we over gebroken puin
reden en je prompt te horen krijgt “voorgereden met
een trekker zeker” (ik zal geen naam noemen maar hij
zit in de redactie). Dan de A12 onderdoor om parallel
aan de snelweg naar het viaduct van Kattebroek
gefietst te hebben. Beneden gelijk rechts gegaan langs
een recreatieplas naar Harmelen om via Gerverskop
naar Kockengen te fietsen. Langs Jan Stam (bekend
van Man bijt Hond) naar Breukelen waar de koffie was
gepland.
Een kwartiertje te laat en dat liet de uitbaatster gelijk ff
weten door met haar kenmerkende(rokers) stem te
roepen “te laat”! De lach op haar gezicht verried dat ze
het niet echt een probleem vond en al vlot had
iedereen zijn warme drank met appelpunt.
Na de koffie gelijk weer het ARK over om via de
kanaalweg door Maarsen heen de fietsbrug over de A2
naar Haarzuilens te gaan. We kruisten het Maximapark
en langs een heel lang fietspad dwars door Leidse Rijn
heen kwamen we aan bij de Zandweg in De Meern. Het
water over en via Strijkviertel de A2 onderdoor naar de
Put van Weber.
De IJsselsteiners waren thuis en de meeste Benschoppers bogen ook af omdat wij via Kapel naar
huis reden, het laatste stukje door de Uitweg en na precies 90 km weer thuis in het Lopikse.
Al met al een soepel verreden tocht dachten we, voor velen niet op nieuwe weggetjes gefietst (valt
niet meer mee om op onontdekte wegen terecht te komen) maar met prima fietsweer toch weer de
nodige kilometers verreden en lekker bij gekletst onderweg.
www.wtclopikerwaard.nl
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2 Juni Tweedaagse Nijmegen (Kees Kok)
Zaterdagmorgen 2 juni vertrokken wij uit Lopik met 13 man.
Jan en Peter gingen mee tot Amerongen waarna ze samen weer op huis aan gingen.
Het was bewolkt weer maar droog en de wind in de rug.
Onze bagage was meegenomen door Hennie die daarmee naar ons hotel ging in Duiven.
Via Houten, Wijk bij Duurstede, Amerongen, over de Utrechtse Heuvelrug, richting Rhenen,
Wageningen kwamen we bij de koffiestop in Renkum.
Toen hadden we er al 85 km opzitten en de nodige heuvels beklommen.
De koffie met appelgebak ging er dus ook prima in!!
Na de koffiestop stapten we weer uitgerust op, richting de Posbank, waar Hennie ons zou opwachten. Via
Oosterbeek, Rozendaal kwamen we bij Hennie aan. Die zat te wachten op een terras in Rheden.
Na een gezellig samen zijn met cola en sterke verhalen gingen we weer met goede moed op pad.
Na nog een rondje Posbank kwamen we via Doesburg in ons hotel aan.
Alles goed geregeld, mooie kamers en fietsen in de boxen.
Na een heerlijke douche zijn we lekker gaan borrelen en dineren. Super goed allemaal!!
Het was een heel gezellige avond, vol grote praat en veel gelachen.
De volgende dag gingen we om half acht aan een “super” ontbijtbuffet. Je kon je flink dik eten……niet
normaal!
Tassen in de auto geladen en om 9 uur vertrokken we richting Nijmegen.
Hennie ging mee tot Nijmegen en daarna terug om met de auto richting Lopik te gaan.
Via Berg en Dal naar de Duivelsberg en weer terug. Helaas kreeg Mon pech en heeft Hennie hem opgehaald.
Heel jammer. Via Berg en Dal, de zeven Heuvelenweg, Groesbeek, naar de koffie.
Het weer was zonnig en een lichte wind tegen.
Voor de terugreis hadden we een nieuwe kopman nl. Jan van Lieshout, want Johan was naar huis gegaan
voor een feest. Na de koffie met alweer gebak (!), trokken we door het Land van Maas en Waal. Bij BenedenLeeuwen de Waal over richting Tiel.
Na een stop in Culemborg was het eindpunt al bijna in zicht.
Om ongeveer 15:00 uur kwamen we bij Gabe aan waar Hennie de bagage had gebracht.
Onder het genot van een afzakkertje hebben we de tweedaagse nog even doorgenomen en de conclusie
was……….we gaan nog eens, want het was super georganiseerd.
Johan en Leon harstikke bedankt!
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Activiteit – RTF Mulheim Ruhr (Arno Sluijs)
Het is nog niet zo ver, maar bij deze alvast de namen van 16 deelnemers
aan het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 September. Er zijn afstanden
te fietsen van 71, 111 of 150 kilometer. Ik heb een hotel in Mulheim a/d Ruhr
dat op ca. 2 kilometer van de start ligt.
Hotel-Friederike. Ik heb een reservering staan voor 9 x 2 persoonskamers , dus heb nog plek
voor 2 personen.
De 16 deelnemers tot nu toe zijn:
1.Bert Zwanenburg
2.Jos van Lint
3.Paul Zwambag
4.Eric klever
5.Jan Spelt
6.Leo van Vliet
7.Sjors van Vliet
8.Nico van Vreeswijk

9. Arno Sluijs
10.Jan Schalkwijk
11.Hans van Middelkoop
12.Jan van Lieshout
13.Gabe Bergstra
14.Gerard van Klaren
15.Jens Bezemer
16.Peter Verhoef

Mocht er nog een WTC Lid zijn dat denkt, dat lijkt mij wel wat. Mulheim is slechts ca. 2½ uur
rijden van uit Lopik , Dan aub een mail aan mij of inschrijven op de site .
E-Mailadres: sluijslansen@tele2.nl

Contactadvertentie

Leuke en aantrekkelijke fietstransportkar zoekt nieuwe relatie.
Al geruime tijd merk ik dat mijn huidige verzorger, steeds minder ruimte
voor me heeft; letterlijk en figuurlijk.
Ik ben daarom op zoek naar een leuke nieuwe locatie waar ik mijn
wielen zo nu en dan kan laten rollen.
Heb jij ruimte voor een mooie en aantrekkelijk fietskar?
Vind jij het niet erg om mijn banden zo nu en dan eens op te pompen?
Wil je me af en toe een beetje poetsen, zodat ik lekker voor je kan
glimmen?
Neem contact op met mijn huidige verzorgen: Mon Hoogendoorn.
Graag tot snel; ik kijk naar je uit.
www.wtclopikerwaard.nl
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C-enioren 2 Daagse (Karin Boekhorst)
Donderdag 24 mei stonden 2 dames, 18 man en Frits met de materiaalwagen klaar voor
vertrek.
Voordat we vertrokken waren er nog wat mededelingen, waaronder de introductie van ‘het
fluitje’. Eén keer fluiten betekent ‘gevaar’ (auto/paaltje bijv.), twee keer fluiten = achter
elkaar rijden. Dit alles vereiste enige gewenning, maar we volgden gedwee.
Hans M. kende de gehele route uit zijn hoofd, tot Apeldoorn aan toe.
Al snel klonken er twee fluitjes en we ritsten allemaal achter elkaar….. het werkte prima.
Bij ‘Boerderij Het Leersumse veld’ hadden wij op 50 km onze eerste stop. Prachtige locatie in
een weids gebied. In het zonnetje genoten wij van de koffie met appelgebak.
Ik heb me laten vertellen dat ‘Het Leersumse Veld’ een natuurgebied is en het stilste plekje in
Nederland. Nou, niet toen wij daar rondreden. Het was een vrolijke, gezellige boel.
Na de lokroep van Hans M. reden wij achter elkaar aan het Gelderse landschap tegemoet.
Het fluitje werkte zo goed dat medeweggebruikers al dan niet van schrik direct het
fietspad/de weg afvlogen en alles vrij maakten. Er werd zelfs geopperd ‘het fluitje’ tot de
standaarduitrusting te laten behoren tijdens onze donderdagochtendritten.
Onderweg kwam ik tot de ontdekking dat er toch wel wat renners enigszins bijgelovig zijn. Zo
wordt het spatbord ondanks hitte en zonneschijn bewust op de fiets gemonteerd en gaat
het regenjack standaard mee. Een ander klaagde erover dit vergeten te zijn en was ervan
overtuigd dat dit ongeluk zou brengen. Ik had niets van dit alles mee en was misschien
slecht voorbereid, maar hoopte de dans te ontspringen. Als het eenmaal gaat regenen
word je in die warmte met een regenjack toch ook nat was de gedachte.
Niet veel later (in de buurt van Veenendaal) begon het wat te regenen, zodanig dat de
jasjes aan gingen. Zodra alles aan, of half aan was hield het plotseling op en alle jasjes
gingen weer uit. Juist toen alles weer zorgvuldig was opgeborgen kwam het onheil in alle
heftigheid naar beneden. De jasjes gingen weer aan.
We vervolgden onze route. Al met al hebben we misschien hooguit 10 minuten in de regen
gefietst. Niks aan de hand dus. Ware het niet dat er vanwege de drukte voor een
fietspaadje gekozen was waar mooi wit zand op lag. Dit had als gevolg dat wij er na dit
paadje alle 20 uitzagen als een snel fietsende stukadoors, helemaal wit.
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Na dit paadje volgde Ede en reden we langs Nationaal Park De Hoge Veluwe om op 90 km
te stoppen voor een pittige tomatensoep en een cola.
Daarna ging de rit door Nationaal Park Veluwezoom waar Schotse Hooglanders ons
gadeslagen toen wij flitsend voorbij kwamen😉. Prachtig stukje natuur. Echt genieten hoor in
zo’n mooie omgeving.
Zonder twijfelen leidde Hans ons door allerlei paadjes en wegen naar Apeldoorn, waar wij
omstreeks 4 uur aankwamen. Onderweg werd ik goed op de hoogte gehouden van waar
wij ons bevonden (ik had geen flauw idee), een stukje historie over de omgeving, de
gewassen, het aantal hoogtemeters dat we maakten en zelfs de temperatuur, die maar
bleef stijgen.

We verbleven in Stayokay hotel in Apeldoorn. De meesten streken hier direct voor de tv neer
om de Giro te volgen, terwijl anderen een verfrissende douche namen. Omstreeks 6 uur
hadden wij in de eetzaal een buffet met pasta/spaghetti etc.
Na het toetje vonden sommigen het tijd om de benen te strekken voor een wandeling.
Daarna verzamelden we ons in de ‘huiskamer’ waar we gezellig bij elkaar zaten en nog
konden genieten van enkele moppen, van Frits uiteraard.
Zo kwam er een eind aan deze eerste dag. Dikke pluim voor de organisatie, planning en
voorbereiding door Hans M, Hans G en Simon.
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17 juni Mont Ventoux (Jan Spelt)
Vaak wordt de Alp d Huez de “Nederlandse” berg genoemd, vanwege de Nederlandse etappe
winnaars in de Tour de France. Maar misschien kunnen we de Mont Ventoux ook wel de
Nederlandse of Oranje berg noemen. De Mont Ventoux behoorde vroeger (bijna) toe aan het
prinsdom “Orange”. Met o.a. de steden Orange, Avignon en Carpentras behoorden het prinsdom
lange tijd niet tot Frankrijk maar tot de Nederlands koninklijke familie. Onze Vader des vaderlands,
Graaf van Nassau of wel Willem de Zwijger erfde dit prinsdom rond 1600 van zijn oom. Sindsdien
mochten hij en zijn oudste erfgenamen zich Prins van Oranje noemen. Sommige van ons zijn tijdens
de heen- of terugreis misschien wel door de stad Orange gereden. De Prinsen van Oranje had ook
als lijfspreuk “Je maintiendrai” vrij vertaald, ik zal handhaven, nou dat hebben we gedaan op die
berg, ons tempo vasthouden/handhaven. Maar genoeg over de geschiedenis.
Voor onze tochten op en rond de Vent Ventoux hadden Jan en Floré een mooi hotel gevonden in
Mollans sur Ouvéze. Een typisch Frans plaatsje met oude gebouwen en smalle straatjes iets ten
noorden van de berg. Er was 1 buurtsuper, een boulangerie en 2 café’s waar het redelijk rustig was.
Officieel heeft het plaatsje ruim 1000 inwoners maar we hebben er maar een paar gezien.

Mollans sur Ouvéze
Wasplaats en fontein in het “centrum”
Op vrijdag en zaterdag waren er al veel gesprekken wie gaat wat doen, 3x van verschillende kanten
op een dag is het ideaal, maar toch wel erg zwaar. Of 2 x maar dan niet de klim van uit Bedoin want
die is toch wel erg zwaar. Maar ja de klim van uit Sault hadden we vrijdag al gedaan, dan toch maar
de klim vanuit Malaucene en daarna de klim vanuit Bedoin dan kun je toch zeggen dat je ze alle 3
gedaan hebt.
Op zaterdagavond wilden Flore, Arno, André (Jens en Paul) Malaucene en Sault doen. Ron, Jos van
Lint, Michel, Leon en ik wilden Malaucene en Bedoin doen. De rest wilde ze alle 3 doen. Tot in
Malaucene reden we als groep, daarna was het ieder voor zich. De groep die de 3 beklimmingen
wilde doen, had natuurlijk een iets hoger tempo en was dan ook na een minuut of 5 uit het zicht. De
rest bleef toch redelijk bij elkaar, met een tempo onder de 10 km/uur ging iedereen gestaag
omhoog.
We begonnen om 8.20 met klimmen vanuit Malaucene dus het was nog niet zo warm. Het laatste
stukje vond ik erg mooi dus moest ik even een foto maken. Op de foto lijkt het misschien of Ron aan
het dalen is, maar dat is toch echt niet zo.
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Boven was het redelijk druk want daar was
de finish van de Granfondo Mont Ventoux
een cyclo van 135 km. Er stond een grote
finishboog en een aantal standjes snoep,
eten drinken enz. We waren bijna gelijk
boven met eersten van de cyclo. Zij waren
om de berg gereden en hadden de klim
vanuit Bedoin gedaan. Boven hebben we
even op elkaar gewacht en een fotootje
gemaakt. Daarna zijn we afgedaald naar
Bedoin. Dit moest natuurlijk rustig aan
vanwege de vele Granfondo tegenliggers
met begeleidende auto’s. Toen we bijna
beneden waren, gingen de jongens van de
3 beklimmingen al omhoog.
Beneden rustig een colaatje genomen, de bidons gevuld met lauw water, beetje verdacht maar het
kwam zo uit de kraan bij het restaurant. Voor de 2e klim nog een foto genomen bij de fontijn. Eric
kwam toevallig langs en mocht ook op de foto. Even voordat we weer omhoog gingen kwamen
Paul en Jens er aan, ze hadden zich bedacht en waren toch naar Bedoin gegaan i.p.v. naar Sault.
Ja de klim vanuit Bedoin is toch de zwaarste. De stijging was steeds rond de 10 % en het was warmer
waar ik zelf toch wel last van had. Voordat we bij “Le Chalet Reynard” waren, waren allebei mijn
bidons leeg. Dan toch maar even een cola en vers water.
Jos en Ron waren er inmiddels vandoor en Leon en Michel zaten heel kort achter me, dus konden
we even samen van de cola genieten voor het laatste kale stuk. Vanuit Bedoin fietsen we samen
met vele Granfondo renners. Sommige gingen wel sneller maar de meeste van deze renners hadden
het toch net zo moeilijk als ons. We hoorden veel gezucht en gesteun.
Het laatste “kale” stuk viel nu eigenlijk wel mee,
het was maar 9 %. Jos, Ron en Michel hadden
blijkbaar eenmaal boven nog zoveel energie
over dat ze besloten om dan toch de afdaling en
klim van uit Sault er maar bij te doen. Leon en ik
vonden het wel mooi genoeg zo en zijn
afgedaald naar Malaucene waar we Jos
Henneveld al op het terras zagen zitten.
Met mooi weer en goed uitzicht op alle
Granfondo renners was het prima daar.
Na een pizza zagen we Johan de Bruijn, Flore,
Arno, André, Paul en Jens ook aankomen.
Het was een mooie dag en we waren allemaal
tevreden over onze prestatie.
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Senioren ClubTocht met zomerse temperaturen (Martien Spruit)
HET WAS 5 JULI 2018 EN PIET SCHEP EN FRITS VAN ROSSUM ZOUDEN ONS EEN MOOI
GEBIED LATEN ZIEN, WAARVAN DE BIESBOSCH EEN GROOT DEEL UITMAAKTE.
Zo even voor negenen melden de eerste renners zich al voor de rit. Piet vertelde in
grote lijnen waar we heen gingen. Maar tot ieders verassing vertelde hij ook dat ie
door het bestuur was gebeld met de mededeling dat de beloofde koffie met appelgebak geen
doorgang kon vinden vanwege de toch wel hoge uitgaven steeds. En, zo vertelde Piet, “er zijn
mensen die met bijna alle tochten meegaan, en die hebben wel heel veel gebak. Nou, dat werd
dus niet met applaus ontvangen en er werd al gemord. “Dat kon toch niet en dat is niet eerlijk. Voor
dat gebak ga ik juist mee werd er al gemompeld”. Dus de toon was al gezet. Maar er was ook een
enkeling, Piet kennende, die zei: “ik geloof er niks van, hij houdt ons voor de gek. En aan Piet was niet
te zien dat hij de waarheid niet sprak. Maar ja, we moesten het er maar mee doen en gingen op
pad met 14 mannen en 2 vrouwen: Karin en Jolanda. Het werd weer gezellig dus.
We reden via de Lekdijk gelijk Salmsteke op, om daar het pontje naar de overkant te nemen. Dat
had Piet van tevoren al goed afgesproken met de Kapitein, want hij lag al aan de Lopikse kant i.p.v.
bij Ameide. Dat scheelde weer een kwartier. Eenmaal weer op de fiets gingen we toch wel vol
goede moed op weg over de Zouwendijk en langs de A27 richting Meerkerk. En onze kopmannen
waren nu, ja echt waar, Piet en Frits. Na Meerkerk bogen we af om door Noordeloos en langs
Overslingerland langs de Giessen te rijden. Daarna gingen we langs heel veel water, door
Giessenburg en zo door naar Schelluinen. Allemaal heel mooie weggetjes door mooie stille dorpjes.
Na Schelluinen gingen we de Boven Merwede over, een grote oversteek dus, langs de A27, en zo
langs het brede water door Werkendam richting De Biesbosch. Onderweg kwam de appeltaart die
we misschien moesten ontberen, weer ter sprake. Maar we gingen gewoon verder, het was trouwens
fantastisch weer. Tijdens onze tocht moesten we ook diverse wateren over, dus we hebben ook veel
bruggen genomen. De een was wat groter dan de ander, en vooral in De Biesbosch liggen er veel.
En ondanks dat Piet en Frits voorreden, moesten ook wij nog wel eens roepen: verzamelen! Ook zij
trokken wel eens te snel op.
Aangekomen bij de jachthaven Oversteeg werd de koffiestop
gehouden. Lekker in de schaduw genoten wij van de koffie en thee,
geen taart erbij dus. Ieder had het verder best naar de zin en er werd
flink gelachen, wat wil je als Piet en Frits erbij zijn. Op een gegeven
moment is Piet Schep naar Ben Schep gaan bellen. De laatste was er
niet bij, want hij was jarig die dag. Als hij er nou bij was geweest hadden
we misschien wel gebak gehad, maar dat was nou eenmaal niet zo.
Maar Piet vroeg aan Ben of hij niet bij de Plus gebak kon gaan halen
voor ons, dan konden wij nog gebak gaan eten na terugkomst in Lopik.
Want zo zei Piet tegen Ben, “je krijgt bij de Plus de korting wat je leeftijd
is, dan is 60 % toch niet niks”. Zo werd gevraagd wie er nog mee gingen
naar Ben, dan keken we wel hoeveel gebak er in Lopik was. Ook Frits
moest Ben nog even in de maling nemen door de telefoon van Piet
over te nemen.
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En Frits vertelde mij ook dat momenteel de peren in het algemeen, het nogal moeilijk hebben. Door
de droogte moet er volgens Frits nogal veel beregend worden omdat de peren dorstig zijn, en dat
kost veel. Maar dat dorstig zijn geld niet alleen voor de peren tijdens deze warme- en droge dagen.
Maar tijdens de koffie moest Piet de waarheid nog even vertellen wat het gebak betrof. Hij had
besloten om met dit warme weer in plaats van appelgebak een lekker ijsje te gaan halen. En zei Piet:
“jullie mogen straks zelfs twee bolletjes ijs nemen. Dus iedereen weer blij en we gingen vol goede
moed op weg naar het ijs.
Na de koffie moesten we een grote oversteek maken: we gingen met de pont de Nieuwe Merwede
over en kwamen bij ‘Kop van ’t land’ weer aan wal. Daar reden we langs het tweede deel van De
Biesbosch. Een prachtig gebied trouwens, het is er een en al rust.
En zo verlieten we via de Baanhoekbrug De Biesbosch, en gingen via Dordrecht weer richting
Hardinxveld-Giessendam. Daarna ging het richting Schelluinen om vandaar aan te komen in
Giessenburg bij de welbekende Boerderij met het verse Schep-ijs. En er werd zichtbaar genoten van
het lekkere ijs, en de ontbrekende appeltaart was weer helemaal vergeten.
Daarna ging het over mooie weggetjes weer richting Goudriaan, om via Nieuwpoort en de veerpont
in Schoonhoven aan te komen. Zo hadden we vele oversteken gehad, waarvan 3 met een
veerpont.
Hierna sloegen er al enkelen af, en de rest ging nog mee naar Lopik om Ben Schep van zijn gebak
en bier af te helpen. Bij Ben aangekomen werd ons, na hem gefeliciteerd te hebben, gebak, drank
en hartige hapjes aangeboden. Zo werd het een rit die nogal was uitgelopen qua tijd. Maar
gezelligheid kent geen tijd.
En zo maakte dit een afsluiting van weer een goed georganiseerde- en geamuseerde tocht op de
donderdag.
Piet en Frits, allebei weer bedankt voor de mooie tocht en de appeltaart uh uh uh, ik bedoel voor het
ijs. Bedankt!
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20 mei IJsselstein – Ysselsteyn – IJsselstein (Eric Klever)
Dit jaar voor het eerst als georganiseerde rit binnen de WTC opgenomen en meteen al 20 kandidaten die
zichzelf wilden gaan testen. En ja jezelf testen was het ook al was het maar om verbaal je mannetje te staan
binnen deze 20 bikkels die de 247 km lange rit vanaf de Schouw in Lopik wilden gaan voltooien. De
weersverwachting was boven verwachting een stuk beter nadat er in het begin van de week eerst een straffe
noordenwind met kracht 4 was voorspeld. Ik dacht dat gaat wat worden.
Het vertrek van de eerste groep bikkels was
klokslag 7:00 bij de Schouw om vervolgens
bij het bekende huisje langs de Lek te
verzamelen waar ook de bikkels uit de
omgeving IJsselstein reeds verzameld
waren.
Voor aanvang van het echte werk heeft
Willem ons allemaal nog wat moed
ingepraat en ik kreeg als advies dat, omdat
ik altijd een grote mond heb, maar eens
een verslag moest schrijven van deze rit.
Ik heb dat maar klakkeloos aangenomen van Willem maar daar stond, vond ik, wel tegenover dat er alleen
een fatsoenlijk verslag geschreven kon worden als ik de boel van achteruit kon bekijken. Daarmee had ik
natuurlijk meteen van alle medestrijders steun en beaamden volmondig dat ik het kopwerk voor deze dag
maar moest vergeten in het kader van een mooi verslag. Hoe jammer ik dat ook vond...
Vanaf hier zijn we met 20 man in een lichte mist vertrokken en na het opstappen werden we uitgezwaaid door
Hennie Beenen die ook meteen van de gelegenheid gebruik maakte door liggend in het hoge gras enkele
foto’s te maken van al deze nog frisse mannen. Meteen de brug bij Vianen over en richting Everdingen via
Beusichem en Buren naar Tiel. Ik ga meteen wel erg snel want ik meen dat er voor Buren al een eerste plasstop
werd ingelast door het brullen van leeeeeekkkkk...nog net geen uur onderweg.
Maar goed kan gebeuren. Tussen Tiel en de Prins
Willem Alexanderbrug hoorde ik opeens..
leeeekkkkk.. ik keek op mijn Garmin en ja hoor bijna
2 uur onderweg en wederom dezelfde mannen als
van het eerste uur. De een na de ander had een
reden voor de stop; feestje gehad, snap er niks, ik
heb dit normaal nooit. Er werd nogmaals benoemd
dat we GEEN koffiebreak hadden en dat we de
eerste 120 km in 1 x moesten voltooien wat ook de
nodige commentaren op leverde van die en gene.
Via Beneden Leeuwen, Appeltern en Zeeland
(Willem meteen in de war, die zag Zeeland staan
op een bord langs de weg en prompt rijden we
verkeerd) op naar de N277. Dit is een provinciale weg van 66 km lang en ik had het idee dat we deze
onderhand helemaal uit moesten rijden om in Ysselsteyn uit te komen. Wat een lang eind was dat zeg.
Maar net voordat we de N277 op gingen hoorde ik weer leeeeekkkkk...en ja hoor precies op 3 uur rijden. Het
begon nu toch echt wel op een tochtje van de Zonnebloem te lijken. Plaswekker aan en elk uur een korte stop;
de ‘bikkels’ moesten weer. Nu zelf ook maar even ‘meegedaan’ om in ieder geval de auteur van dit stuk geen
schuld van al dit nodeloze oponthoud te kunnen geven.
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N277 op en maar trappen, trappen en nog eens trappen. Ik vond dit een redelijk saai stuk van de tot dan toe
prachtige rit. Dit kwam misschien ook wel door de aantrekkende oostenwind die schuin op de kop stond en de
eindeloze betonplaten die onder je wielen door bonkten. En opeens... Ysselsteyn op een bord, dat was een
opluchting want ik begon toch wel trek te krijgen. Nog maar 15 km en we konden lekker aan een tafeltje gaan
zitten en de rit tot dan toe evalueren. En nog maar 1 lekke band tot dan toe (Hans Middelkoop).
Op het terras scheen een heerlijk zonnetje en er was meteen aanspraak van de lokale aanwezigen. Helemaal
vanaf IJsselstein? Wat een eind en ga zo maar door. Je voelt je op dat moment trots maar er spookt ook
meteen door je hoofd; ja inderdaad een heel eind en nu nog eenzelfde stuk terug…..maar gelukkig met een
wind die de goede kant op staat.

Na de nodige versnaperingen, van cola en broodjes gezond tot uitsmijters, zijn we even na enen weer
opgestapt en na nog geen half uur fietsen draaiden we daar toch een slechte weg op. Meteen 2 lekke
banden (Jan Schalkwijk voor en ik achter en allebei een stootlek) nadat we daar een gat in klapten.
Binnenband wisselen en ondertussen lek gestoken worden door muggen is toch wel een aparte ervaring ben ik
achter gekomen. En hop weer op de fiets en met zijn allen weer verder. Schuin wind in de rug richting Gemert
en via Veghel en Nuland richting Den Bosch. En toch werd het steeds stiller in de groep. Of we waren
uitgekletst of de kleine 200 km in de benen begonnen hun werk te doen.
Nog even een “snelle cola en bidon vulstop” net na Den Bosch bij een truckstop waar ik even de naam van
kwijt ben (ja ook de auteur was niet meer een van de meest frisse) zijn we weer opgestapt en via Zaltbommel,
Beesd en Vianen weer richting huis gereden.
Ik begon de kilometers meer en meer te voelen in de beentjes en zag zelfs tegen de aanstaande Viaanse brug
op. Na deze uiteindelijk geslegt te hebben kon mijn dag niet meer stuk. Nog een klein stukje naar Lopik en dan
weer lekker thuis waar ik als eerste de koelkast op zou trekken en er een lekker koud biertje uit zou gaan
pakken. Wat een vooruitzicht na netto 8 uur en 30 minuten op het zadel te hebben gezeten.
Het was een prachtige rit met in totaal ruim 247 km voor mij en ik zou het zo weer doen als er weer een rit van
deze orde gepresenteerd zou worden. Ik ben nu een paar jaar lid van WTC Lopikerwaard en het is in mijn
optiek een prachtige club waar ieder lid trots op mag zijn. Er is ruimte voor iedereen op ieder zijn/haar niveau
en er wordt voor elkaar gezorgd tijdens gezamenlijke ritten als er bepaalde mensen even door zitten of elkaar
helpen sturen in het handhaven van de verkeersregels. Heel basic maar motto blijft: samen uit samen thuis.
Dit viel mij echt op vanuit mijn positie van achter uit het peloton. ☺
Alle deelnemers bedankt voor deze prachtige ervaring en als laatste Willem en Rogier, GEWELDIGE RIT EN
VOOR HERHALING VATBAAR!
www.wtclopikerwaard.nl
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Ventoux – Dag 2 (Arno Sluijs)
Na een mooie en inspannende vrijdag waarbij de Mont Ventoux 1 x door
ons via de “makkelijke kant” was beklommen, zouden wij zaterdag volgens
Jan van Lieshout een rustige mooie route gaan fietsen waarin niet te veel
hoogtemeters (ca. 1300 hoogtemeters) zouden zitten. Niet iedereen zou zaterdag
meegaan. Jens zou zijn vrouw op gaan halen van de trein in Avignon alwaar zij ’s avonds
zou aankomen. Eric Klever en Paul zouden met hem meegaan en dingen in Avignon gaan
bekijken. Andre de Vos en Johan Hartman hadden beiden een wiel waarvan het lager
nogal veel herrie maakte. Zij zouden op zoek gaan naar een fietsenzaak om te kijken of er
iets aan de wiellagers kon worden gedaan. Dus gingen wij met 13 man op weg voor een
toeristisch rondje.
Vanuit het hotel ging het na ca. 1
kilometer linksaf de d40 op richting
Brantes, waarbij gelijk de 1e beklimming
van de dag begon, 5 kilometer lang met
een stijgingspercentage van ca. 5 tot 6
%. Ondanks dat de temperatuur rond de
20 graden zat op dat moment, werd er
menig zweetdruppeltje achtergelaten op
deze klim. Afkoelen kon daarna weer in
de mooie, brede afdaling van ca. 5
kilometer die daarop volgde richting
onze geplande koffiestop in Sault.
Koffiedrinken met gebak bij Brasserie ‘La Promenade “ alwaar je vanaf het terras in de verte
de top van de Mont Ventoux kon zien. Mits deze niet in een mistwolk verdween. De top
zouden wij vandaag laten voor wat het was. Wel ging het na de Koffie een paar kilometer
richting Bedoin, om vervolgens af te slaan en de route van de Gorges de la Nesque te gaan
volgen. De schoonheid van deze route het kan ik het best omschrijven als een rit door de
Grand Canyon in Colorade (USA), maar dan in het mini. Mooie door water, weer en wind
uitgesleten rotsen. Bovenaan even de toerist uitgehangen, genoten van de vergezichten,
foto’s gemaakt en toen weer verder een ca. 20 kilometer lange lichte afdaling ( 2 a 3 %)
door tunneltjes langs de bergwand de weg volgend naar Bedoin, alwaar wij een Lunch stop
zouden houden.
Na even zoeken een terras gevonden waar wij alle 13
konden zitten. Door 2 lieftallige dames werden wij
algauw voorzien van cola en een heerlijke
Hamburger met friet. De keuze was niet zo moeilijk,
iets anders hadden ze simpelweg niet. Na deze lunch
de fiets weer opgepakt en het laatste 20 kilometer via
Malaucene naar het Hotel in Mollan sur Ouveze
afgelegd. Heerlijk even het zwembad in om te
ontspannen en wat na te praten. Behalve “Stalen
Ronnie”, die kreeg van Tom het advies om niet het
water in te gaan, want dan kon hij gaan roesten.
www.wtclopikerwaard.nl
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Koude Droom (Hans Gerritsen)
Donderdag, 5 juli zou het weer zover zijn. De inmiddels jaarlijkse
C-enioren toertocht zou verreden worden. De organisatie was
in handen van Piet en Frits. Dus een heerlijk vooruitzicht, lekker
fietsen …….. en in de pauze koffie en gebak van de
vereniging…….
Ik had een onrustige nacht. In mijn droom stonden we aan het vertrek van onze Ceniorentocht. Zoals het hoort, vroeg organisator Piet het woord en vertelde ons dat
de rit naar De Biesbosch zou gaan en wees op het matige tempo waarop er
gefietst zou gaan worden.
Toen kwam het: Hij vertelde ons dat hij door het bestuur gebeld was. Omdat er al zo veel succesvolle
toertochten, door de WTC georganiseerd, verreden waren, werd het voor de clubkas een te groot belasting,
als wij bij de koffie gebak zouden nemen. De vereniging zou dat niet op kunnen brengen. Deze mededeling
werd gelaten door de deelnemers aangehoord. Zonder al te veel commentaar ging de tocht van start.
Maar onderweg begon het gemor. Men vond toch onbegrijpelijk, onredelijk enz. Er werd gesuggereerd dat
bepaalde leden, die met elke toertocht meegingen, bevoordeeld waren door deze maatregel. Die hadden
de buit allang en breed binnen. Maar de senioren, de oudjes, die een keer per jaar een tocht rijden en nu
eindelijk aan de beurt waren, werden door de maatregel gepakt. Zo voelde het.
En dat terwijl de oudjes toch al keer op keer gepakt worden door onvoordelige belastingmaatregelen, hoge
zorgkosten en niet geïndexeerde pensioenen. De protesten werden steeds luider. Het werd misschien tijd voor
een eigen organisatie binnen de WTC: een soort 50+ C-enioren vleugel.
Het werd alleen nog maar erger toen er gevraagd werd wie dat bestuurslid dan wel geweest was.
Piet stelde dat dit bestuurslid anoniem wilde blijven. In het hele peloton ging het over niets anders meer. Wat
een slap gedoe……….
En inderdaad, bij de koffie geen gebak.
Piet stelde dan ook dat we bij de uitnodiging op de site hadden moeten
vermelden dat er geen gebak beschikbaar gesteld zou worden. Dan
hadden de deelnemers hierop kunnen anticiperen door geld mee te
nemen om zelf het gebakje kunnen betalen of men had ook brood mee
kunnen nemen of iets dergelijks……….
Maar gelukkig……. Zwetend werd ik wakker. Het bleek een nare droom.
In werkelijkheid bleek tijdens de fantastische toertocht dat een koud ijsje
van de WTC een welkome traktatie vormde met de hoge temperaturen
waaronder de tocht werd verreden.
Een ijsje paste deze dag veel beter dan een gebakje. Dus een
uitmuntende en verassende keuze.
En de vereniging blijkt en is gelukkig altijd al geweest - een vereniging
voor iedereen -.
Disclaimer; de organisatie van de hierboven beschreven C-enioren rit laat weten het te betreuren dat in de
uitgehaalde grap het bestuur is misbruikt. Hiervoor excuses ….., maar helaas dat kon niet anders.
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Klimtijdrit Viaanse Brug – editie 2018 – Hennie Beenen
De inmiddels wel klassiek te noemen klimtijdrit op
de Viaanse Brug werd dit jaar onder zeer ideale
omstandigheden verreden, heerlijke temperatuur
(plus 20 graden) en weinig wind en dan ook nog
uit het zuiden.
Daarom wel ‘n enigszins teleurstellende opkomst
met slechts 15 deelnemers, een lid kon zich niet
snel genoeg van z’n werk losmaken en melde zich alsnog om 18.00
uur af.
Daarentegen wel weer een mooi aantal vrijwilligers voor de
hoekbezetting en voor hen namens de deelnemers ook weer
hartelijke dank en dat is zonder meer plezierig; de drukte op het
fietspad aan de Kapelse kant viel dit aar overigens wel mee.
De start te doen gebruikelijk bij de dilatatievoeg op de brug, zodat
na afloop veilig uitgereden kon worden richting de dijk.
Met een drietal de tijden bijgehouden en hoewel sommigen er aan
twijfelen kwamen ze alle drie zeer overeen, de stopwatches tot 0,1
achter de komma, de telefoon tot twee cijfers achter de komma,
en dat bleek bij de eerste twee maar ook bij 13-14 ook noodzakelijk.
Na afloop kwam Matty aan de voet van de brug met nog een extra traktatie in de vorm van waterijsjes en die
gingen er gretig in.
Voor het eerste in de historie de bekendmaking van de tijden in de terras-tuin van de Roode Leeuw en ook dat
was te doen gebruikelijk weer een plezierige happening.
Bij de bekendmaking van de uitslag, wel eerst een teleurstellende mededeling dat we voor de tweede keer
een deelnemer hebben moeten “diskwalificeren” omdat hij een rondje teveel had gereden, we hadden
gemeend als je bij het schaatsen een buitenbocht extra rijdt wordt je ook gediskwalificeerd, dus dan ook bij
een extra rondje, overigens was Bert ook zonder dat extra rondje niet in de top vijf geëindigd.
In de uitslag bij hem dus twee tijden, één na vier rondjes en één na vijf rondjes, waarbij zelfs op te merken valt
dat hij in dat laatste rondje toch nog 24 seconden verspeeld had op zijn gemiddelde in de voorgaande vier
rondjes.
Hoewel hij meldt er gruwelijk de pest aan te hebben, ook goed dat Theo helemaal uit Schoonhoven naar de
brug was komen fietsen, om deel te nemen.
Op de site staan trouwens veel foto’s van deze tijdrit.
Bij dit stukje nog een paar foto’s in de terrastuin.
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Hieronder dan de uitslag met tijden tot 2 cijfers achter de komma, waar nog aan toegevoegd kan worden dat
Ronald met zijn derde plek zeer verguld was!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeroen schinkel
Jody Schinkel
Ronald de Ridder
Sjors van Vliet
Jan van Lieshout
Erik Eikelenboom
Jos van Lint
Mon Hoogendoorn

www.wtclopikerwaard.nl

23.00.04
23.00.68
23.31.48
23.37.70
24.45.89
25.02.23
25.05.73
26.14.11

9
10
11.
12.
13
14
15

Jan Schalkwijk
26,22.02
Jan Spelt
26.23.76
Gabe Bergstra
26.33.89
Jan Schinkel
26.48.31
Bert Zwanenburg
27.27.83 (34.32.25)
Theo Engel
27.27.97
Hans van Middelkoop 29.23.33
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C-enioren 2 Daagse (Jolanda van Schaik)
De 2e dag
De wekker gaat om 6.45 uur (oeff) Het is vrijdag 25 mei. We zijn wat
muggenbulten rijker (vooral Karin heeft er veel) maar alsnog fris en fruitig aan
het ontbijt om 7.30uur. Een zeer uitgebreide keuze. Lekker hoor !
Alle tassen weer in de auto van Frits, de bedden afgehaald en de sleutels ingeleverd.
Ondertussen werden de banden gecheckt, Door de ervaren toerrijders: “ Niets vervelender
dan weg willen rijden en je band is lek. Kan zomaar gebeuren. “ Maar nu even niet :)
We kunnen om 8.30 uur weg rijden. Over mooie bospaadjes. Komen we bij Radio Kootwijk.
Even heen en terug erlangs rijden, een imposant gebouw. Gebouw A (Radio Kootwijk) Hans
wilde ook graag op de foto ( Haha)
Volgens Wikipedia:
Gebouw A is het hoofdgebouw van het zenderpark Radio Kootwijk bij het dorp Radio
Kootwijk. Het geheel uit beton opgetrokken gebouw is een rijksmonument.
De architect, Julius Luthmann, heeft zich voor het
ontwerp vooral gebaseerd op het Großfunkstation van
Telefunken bij, waaraan hij een aantal bezoeken heeft
gebracht. Daarnaast heeft hij zich laten inspireren door
het beeld van een sfinx. De vorm van dit mythische
wezen is erin te herkennen, met name vanuit de lucht.
De bekendste bijnaam van het gebouw is 'de
Kathedraal'; meermaals is een vergelijking gemaakt
met de Grote Kerk van Veere. Het gebouw in art decostijl, met sculpturen van beeldhouwer Hendrik van den
Eijn-de, is een mengvorm van de Berlijnse en de
Amsterdamse School met Scandinavische invloeden
(Luthmann was onder meer sterk beïnvloed door de
Finse architect Eliel Saarinen). Gebouw A spreekt tot de
verbeelding van artiesten, kunstenaars en
theatergezelschappen. Sinds 2005 is Staatsbosbeheer
de eigenaar van het gebouw onder de merknaam
'Hier Radio Kootwijk' en wordt het verhuurd als
evenementen- en vergaderlocatie.
Wie weet ooit eens een WTC-jaarvergadering
ofzo…Wel een eind fietsen.
Veel mooie ‘plaatjes’ gezien onderweg. Zo ook Schotse Hooglanders. Verklaart de vlaaien
en de wildroosters.
Verder door bospaadjes en landweggetjes op weg naar Lunteren. Daar stond een oud
boerderijtje . Bord vooraan met boerderij uit de IJzertijd. Gespeurd op Google toen ik thuis
was, want we reden verder.
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(Had ik maar “LEK” geroepen) Zo zag het er vanaf de weg uit. Op dat gele bord stond het.
Ik ben gek op oude boerderijen.
We gingen verder naar Renswoude. Want daar was de bakker met koffie , en hoe kan het
ook anders , weer heerlijke taart. Op het terras onder de schaduw van een monumentale
kastanje boom. Zo kun je hele gesprekken hebben over koffie, taart en bomen. Errug
gezellig…maar…we moeten door.
Piet stapte bij zijn slaapmaatje in de auto en zij verzorgden netjes onze bagage.
Op naar Bunnik , over bospaadjes. Sorry Theo, het schiet niet op! Onze vaste stek in Bunnik
was maar wat blij dat we de pot leeg gingen maken. De bitter-ballen werden met smaak
gegeten en ook de drankjes waren heerlijk. Wat hebben we het goed. De Giro wordt
nogmaals besproken en er wordt gerekend hoe laat we thuis kunnen zijn om de Giro nog te
zien. Iedereen rijdt weg , richting Uithof, anders dan anders. Ad stond nog in Bunnik en gaat
dus de weg die we normaal nemen. Oeps Ad kwijt.
Via IJsselstein , bij Benschop is ons verloren schaap er weer bij. Bert, Karin en Kees-Jan zijn
bijna thuis. Wij verder naar Lopik naar de garage van Piet waar de rest van de bagage ligt.
Floor begint te bluffen: Wil nog wel een ommetje Gouda, zegt nu net de gang te hebben. (
Zet ‘m op Floor.)
Hans M. pakt tevreden zijn tas gaat het laatste stuk met tas lopen. Hij heeft zijn taak
volbracht. Iedereen weer veilig thuis.
Martien gaat met tas naar de auto, gaat vanavond samen met zijn vrouw nog een stuk
uitfietsen.
Andre heeft zijn taak als mede-koprijder zeer serieus op zich genomen, hij vond het nog leuk
ook. Moet nu gauw naar huis om zijn dochter in een dikke bolide naar gala te brengen.
Hans G. was even mantelzorger af. Het bier smaakte hem goed maar hij had wel slecht
geslapen. Hij ging weer graag naar huis. Alle bonnetjes van onze uitgaven mee.
Simon , moe maar voldaan. Goed geregeld Simon !!!
Tom , die past het laatste stukje naar huis nog even op zoals hij ons ook meerdere malen
heeft toegeroepen om op te passen.
Ik vond het 2 heel leuke dagen. Het voelde voor mij als een vakantie.
Hans Middelkoop en Simon wil ik dan ook mijn complimenten geven en bedanken. Goed
gedaan heren. Ik denk dat ik namens ons allen spreek.
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14-07 WTC Snot voor de Ogen tocht (Willem van den Bedem)
Op zaterdag 14 juli stond de toertocht “snot voor de ogen” op het programma,
georganiseerd door Ron Bregman.
Zoals we van Ron gewend zijn, zal dit ook dit jaar weer een prachtige tocht worden.
Mijn probleem en er zijn er meerdere, dat vertrek om 8 uur!
Het vroeg opstaan is geen probleem voor mij, maar meteen op de fiets en "druk bezig zijn".
De avond ervoor alles al klaar gelegd; kleding, krentenbolletjes en de bandjes opgepompt.
Ik was een paar weken ervoor met een trainingsrit
over een kei gereden en had daardoor een scheur
in mijn velg, dat betekent maar 1 ding nieuw wiel
bestellen. Tot overmaat van ramp breekt weer mijn
Mio af in de WTC tocht die georganiseerd werd
door Jolanda.
Eigenlijk vond ik dit niet zo erg, zoveel problemen
met die Mio, 3 keer afgebroken, navigatie werd
zomaar beëindigd of de batterij was leeg. Nu heb ik
een Garmin en dat is toch wel een wereld van
verschil en met een nieuw achterwiel, deze dag
moet toch een feestje worden.
Om 23 uur krijg ik nog een een watsappje van Eric
Klever dat ik moet gaan slapen, zodat ik fris en
fruitig bij de start zal staan.
Tegen achten kom ik aan bij de wiekslag en
stonden daar met 12 man, Wim zou ons opwachten
bij IJsselstein.
Ron houd zijn praatje het is een gevarieerde tocht met van alles wat en er moet ook wat
geklommen worden. Eric springt meteen in de stress als hij hoort dat er geklommen moet worden.
Ron en Henry gaan op kop en aan het einde van de tocht moet ik zeggen, die 2 mannen hielden
het tempo als een Zwitsers uurwerk op de 30 km/p/u; groot compliment mannen.
We vertrekken richting IJsselstein waar Wim al staat te wachten en aansluit om de bekende wegen
te volgen om de Lopikerwaard uit te komen. Fietsend richting Austeritz en voor mij èèn van de
mooiste gebieden in de provincie "Den Treek" waar ik ben op gegroeid gaan we verder langs
Achterveld naar Renswoude.
Eindelijk koffie, hier keek ik al de afgelopen 20 km naar uit, T`s net benzine voor mij en een appelpunt.
Rogier is van de cijfers voor appeltaart en denk dat hij hier een 6 voor zou geven, hij is tenslotte
kritisch. Daar werd unaniem door Theo besloten, dat ik dit stukje moest schrijven, probeer een
gezagsdrager uit het bestuur maar eens tegen te spreken.
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Na de koffie vervolgen we onze weg richting Amerongen.
Ik fiets naast Rogier en merk aan hem dat er iets is, hij is compleet van de leg. Bleek dat hij een
akkefietje had met Theo bij de koffiestop en dat ze met de neuzen tegenover elkaar stonden.
Ben naar Theo gegaan om er over te praten en heb mij zelf opgeworpen als mediator.
Dit wierp zijn vruchten af en alles was weer koek en ei.
Aangekomen bij de Bergweg in Amerongen begon Eric al te piepen, nu moest hij gaan klimmen.
Ron stuurde over het spoor naar rechts, en de ontspanning kwam weer terug bij Eric.
Vervolgens naderen we de Scherpenzeelseweg naar Leersum, het ging Eric alweer dun door de
broek, hij denkt dat elke berg de Mont Ventoux is. Gelukkig voor hem reden we door.
Vanaf Doorn reden we richting Schalkwijk, de brug op en aan de andere kant eraf.
Kijk achterom en zijn dan maar met 7 man.
Eric kon het tempo op het viaduct niet volgen en de navigatie van Theo of Theo zelf wisten de weg
niet meer.
Aangekomen bij de brug van Vianen stopt Ron om iedereen te bedanken, vooral Henri die de hele
weg ook op kop heeft gereden. Ik heb weer een heel leuke dag gehad met de WTC.
Ron bedankt voor deze schitterende toertocht door mooie gebieden en auto luwe wegen.
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke 1e zondag van de maand vertrek om 08:00 uur).
Trainingsavonden

(di/do) vertrek om 19:00 uur

C-enioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten

Datum
ZO 19 augustus 2018
DI 28 augustus 2018
ZA-ZO 1&2 september 2018
ZO 16 september 2018
ZA 22 september 2018
ZO 7 oktober 2018
ZO 14 oktober 2018

Activiteit
Leyetocht – Helvoirt
Individuele Tijdrit
Muhlheim – Duitsland
WTC Onder in de Beugel Tocht
WTC Buiten de Regio Tocht
WTC Bruggentocht
WTC Waaiertocht

Verzamellocatie
De Schouw
Rabobank
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
06:45 uur
18:30 uur
10:00 uur
09:00 uur
08:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
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