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Van de redactie (Rogier Schinkel)
Hierbij ontvangen jullie alweer de laatste Journal de
Cyclopik van 2018. Dit jaar is het helaas niet gelukt
4 edities uit te brengen als gevolg van het tekort aan
kopij dat is aangeleverd.
Voor komend jaar is het toch weer de uitdaging om voor minimaal
4 edities te gaan. Een tip, die overigens al jaren geleden door ons
bestuurslid Theo Engel is gegeven, is om voorafgaand aan het vertrek van een clubrit, te vragen wie een verslag schrijft van de tocht.
Door het schrijven van een leuk verslag, neem je clubleden mee in
de ervaring die jezelf of met je kameraden hebt meegemaakt.
Daarnaast verankert het schrijven van een verslag een extra sterke
herinnering zodat je jaren later nog de kleinste details kan terughalen. Wat een glimlach zal dat geven!
Naar de toekomst toe, ga ik in verband met de hoeveelheid werk
die komt kijken bij het samenstellen van het clubblad, zaken wel iets
anders aanpakken. Het verwerken van de verjaardagen is hiervan
een specifiek onderwerp. Ik ga proberen de verjaardagen voor
een heel jaar in de eerst editie van 2019 te verwerken. Dit maakt
de Cyclopik enerzijds een naslagwerk; anderzijds biedt het meer
ruimte voor verslagen in de edities (2,3 en 4) na het eerste kwartaal.
Dit is over het algemeen ook de periode dat het aantal kopij groter
is dan na de gure wintermaanden.
Naast alle tekstverwerking door de redactie, moet het clubblad
ook nog eens bij alle lezers op de deurmat vallen. Een woord van
dank gaat dan bij deze uit naar de vrijwilligers die de verspreiding
van het clubblad voor ons allemaal verzorgen; klasse! Dit wordt
enorm gewaardeerd.
De redactie wenst jullie alvast fijne feestdagen toe. Geniet ervan!
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Van het bestuur (Eric Klever)
Beste fietsvrienden,
Een korte introductie van mijzelf; Ik ben Eric Klever, wonend in Lopik
en sinds dit jaar bestuurslid. Ik heb Jan-Luc opgevolgd. Het lijkt
allemaal vanzelfsprekend dat er tochten worden georganiseerd,
ziekenbezoek wordt geregeld, administratief en financieel de boel
op orde hebben maar ik kan jullie zeggen dat dat niet zo
vanzelfsprekend is.
Voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan de WTC: bedankt voor
jullie inzet afgelopen jaar!
Het fietsseizoen zit er weer bijna op. Voor sommigen betekent dit weer mountainbiken en
voor anderen betekent het een winterslaap. Ik blijf zelf zo veel mogelijk op mijn winterfiets
wegkilometers maken. We hebben dit jaar een uitzonderlijk goed fietsjaar gekend door het
prachtige weer. Er zijn bijna geen trainingsavonden en clubtochten in het water gevallen.
Zelf fiets ik meestal op dinsdag- en donderdagavond en waar mogelijk doe ik ook met de
clubtochten mee. Ik blijf me verbazen over hoe de organisatoren van deze tochten steeds
weer een mooi stuk in de route kunnen vinden die voor mij nieuw is.
Zo ben ik ook regelmatig te vinden op de zaterdagmorgen om dan met een aantal
‘fietsroutekenners’ op pad te gaan. Ben Schep met de route op de stang van knooppunt
naar knooppunt navigerend of met Hans van Middelkoop die mijns inziens heel de provincie
op zijn duimpje kent en dus vanuit het blote hoofd meedeelt waar we heen gaan.
Ook dit jaar heb ik weer menig sintel- en bospad gezien en steeds kwam ik weer thuis met
een gevoel van; ik heb weer mooie stukjes provincie gezien waar ik het bestaan niet van
wist.
Er is mij trouwens nog iets opgevallen afgelopen fietsjaar. Het aantal valpartijen binnen de
WTC is volgens mij erg laag geweest. Laten we dit zo houden en goed op het verkeer en op
elkaar blijven letten; vandaag en morgen!
Ik wens iedereen fijne feestdagen en op naar een sportief en gezellig nieuw fietsjaar!
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Verhuisbericht (Theo Engel)
De fruitkisten van Mon Hoogendoorn en onze fietskar hebben jarenlang
een goede relatie gehad. Maar zoals dat in een relatie soms gaat, raakt
vroeg of laat de een op de ander uitgekeken.
In dit geval was het de kist die zich ergerde aan de kar. Wilde de kar weg dan stond de kist
in de weg. En kwam de kar terug dan moest de kist weer in beweging komen. En dat kwam
nooit lekker uit.
Enfin, ze waren het zat en besloten dan toch maar uit elkaar te gaan met als gevolg dat de
kar op zoek moest naar nieuwe woonruimte. En gelukkig, die is gevonden, namelijk 9 km
verderop in IJsselstein.
Daar aan de Handelsweg 6 staat de bedrijfshal van Ravesteijn IJsselstein BV (het bedrijf van
WTC-lid Kees Ravesteijn). En in die hal mocht ons lid Jan Hoogendoorn (ex werknemer en
oom van Kees) een mooi plekje uitzoeken om de kar te stallen. En die vond hij: hoog en
droog op de vide. Een klein nadeel is wel dat de heftruck er aan te pas moet komen om de
kar naar beneden te halen, maar dat neemt de kar graag voor lief; hij is al lang blij dat hij
weer onderdak heeft.
De kar is huisbaas Kees ontzettend dankbaar voor het beschikbaar stellen van de ruimte en
dankt de familie Hoogendoorn voor de vele jaren veilig onderdak.
Het nieuw adres is: HANDELSWEG 9, IJSSELSTEIN

(bron: website Ravensteijn IJsselstein BV)

Belangrijk voor wie de kar wil lenen:
Ons gewaardeerde lid Jan Hoogendoorn heeft aangegeven als contactpersoon te willen
optreden. Neem dus ruim van te voren (minimaal een week) contact met hem op om het
af te stemmen. Jan is bereikbaar op 06-22796449.
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NTFU Nieuws (via Hennie Beenen)
In het laatste overleg van de regio UTRECHT van de NTFU op 1 oktober ’18 zijn wat
relevante mededelingen gedaan, maar ook problemen inzake het nog kunnen
organiseren van MTB toertochten kenbaar gemaakt.
De eerste mededeling is dat de zgn. jaarkalender met toertochten komend jaar over een viertal Fiets-sport
uitgaven verdeeld zal worden, daarmede beter aansluitend op de actualiteit.
Dan zal er aan nieuwe leden vanaf 1 januari geen toer fietskaart meer verstrekt worden.
Je kunt hem uitprinten via mijn producten via de ntfu-site. (Digitaal overnemen vanaf de profielpagina) of
alsnog fysiek bestellen voor € 5,=
Dan heeft zowel de DTC Driebergen als Tempo Soest veel problemen met het rond krijgen van een MTB
parcours, in Driebergen kan het wel eens zover komen dat men uitsluitend van het bestaande vaste parcours
gebruik mag maken en ook de bestaande fietspaden, omdat de eigenaren van de diverse landgoederen
zoals Utrechts Landschap, maar ook Staatsbosbeheer geen toestemming meer willen geven om in hun gebied
nog een MTB-rit toe te staan. Ook in Soest schijnt zulks meer dan moeizaam te gaan.
In Leusden mag men nog wel 1 x per jaar door het landgoed Den Treek.
Ook wordt het überhaupt steeds lastiger om normale toertochten georganiseerd te krijgen,
In Veenendaal is men voor Veenendaal-Veenendaal alleen al € 700,= aan legeskosten kwijt, en ook het
gebruik maken van fietspaden voor een toertocht wordt al her en der beperkt, zoals onlangs in/ nabij
Haarzuilens gebeurd schijnt te zijn.

29-12-2018 Bereveldrit – Benschop – Burgerronde 15:00 uur
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Mulheim 1 en 2 september (Leo van Vliet)
De jaarlijkse trip voor een weekend naar het buitenland staat al jaren in September
op de WTC kalender dus ook dit jaar heeft Arno zich daar voor ingespannen en weer
een locatie uitgekozen.
Mulheim aan de Rhur is het dit jaar geworden op een kleine 225 Km van Utrecht af.
Dat betekend dat het tijdstip van vertrek op de zaterdag pas om 10.00 uur is gepland met 4 auto’s
met daarin elk 3 WTC’ers zetten koers naar Duitsland. Jens die al in Zuid Limburg was ging op eigen
gelegenheid en zullen die daar al aantreffen toen wij er om 12.15 uur aankwamen.

Na de sleutels van de kamers te hebben opgehaald
was het verkleden in een wieleroutfit om een route
van de plaatselijke RTF van Mulheim te fietsen; een
route die we op de navigatie moeten volgen en zo’n
77 kilometer lang is. Om op deze manier een route te
rijden was een goed oefening voor de zondag want
de route van 159 KM was niet geheel gepijld en
zullen we die ook op de navigatie moeten rijden. Zo
rond 13.00 uur begonnen de wielen te draaien en
staken de Rhur over om zo oostwaarts te trekken en
het gebeid te verkennen.

In de eerste kilometers kregen we al een
goede indruk wat ons te wachten staat.
Het wegdek was hier en daar niet al te
best, zeg maar gerust slecht. Voordat
we in het heuvelachtige gebied zouden
aankomen was er eerst een lang recht
fietspad met goed asfalt en die licht
steeg zodat na enige tijd het tempo iets
omlaag moest om de groep bij elkaar te
houden. Bij de heuvels aangekomen die
erg op Zuid Limburg deed lijken: kort,
smal en redelijk steil. Na zo’n 45
kilometer zal er een koffie stop zijn die
we in eerste instantie voorbij reden
omdat deze boven op een heuvel lag
iets van de weg.
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Maar voordat we daar erg in hadden was de afdeling al ingezet en beneden
aangekomen en het bordje van het café zagen staan, zat er niets anders op
dan wat extra hoogte meters in de benen te stoppen. Het was zeker de moeite
waard om dat te doen want de horeca gelegenheid lag op een mooie locatie
en was berekend op wieler groepen. In rap tempo werd de koffie geserveerd
met daarbij door een ieder zelf uitgekozen stuk taart. Op het terras in het
zonnetje met een mooi uitzicht zou je er lang kunnen blijven hangen maar
nadat de koffie en taart weggewerkt waren stapten we weer op. Bij de fietsen
aangekomen was er een lekke band bij een van de WTC’ers, er werd snel gehandeld en snel werd
er een nieuwe binnenband gemonteerd en konden we weer verder. De weg na de koffie zal meer
een dalend karakter hebben dan voor de koffie maar er zaten toch nog een paar leuke klimmetjes
in die de benen weer op spanning zetten.
Ook was er nog een lekke band wat niet verwonderlijk was na al het slechte wegdek wat we al
onder de wielen hebben gehad. De teller zat al over de 80 kilometer en Mulheim was nog niet in het
zicht maar nadat we langs de Rhur kwamen te fietsen kon het niet ver meer zijn. Ook wilden we nog
naar de start fietsen om zo zondag niet te verkeerd te fietsen vanaf het hotel. Bij het hotel
aangekomen waren de kilometers opgelopen naar de 93 en de tijd had ook niet stil gestaan en tijd
om te bieren voor het eten zat er niet in.
Arno had om 19.30 uur gereserveerd bij een restaurant langs de Rhur en voordat iedereen was
opgeknapt hadden we de tijd hard nodig om niet te laat te komen voor het eten. Daar
aangekomen werd de keuze gemaakt om binnen te gaan zitten aangezien de temperatuur snel
daalde met de heldere hemel die na een zeer fraaie dag zich aanbood.
Nadat iedereen een plek aan tafel had
genomen en de drank was besteld,
kwamen de eerste lach salvo’s los omdat er
een pikant onderwerp was aangesneden
door een zeer spraakzame WTC’er.
Maar wat leven in de brouwerij is altijd
welkom en aan dit was deze avond zeker
geen tekort. Het eten was ook goed te
verteren en zo was het al weer tegen tienen
voordat we weer bij het hotel waren en de
meeste terug naar de kamers gingen om
zich klaar te maken voor de nacht. Maar
om een uur of 11 werd er in de regio een
behoorlijk stukje vuurwerk afgestoken wat
een goed kwartier in beslag nam en daarna
keerde de rust weer terug en zo zat de
eerste dag van dit weekend er al weer op.
Ik wil hierbij Arno nogmaals bedanken hoe hij dit weer op poten heeft gezet en al in januari het hotel
had gereserveerd en de contacten met de plaatselijke club regelt om zo een geslaagd weekend te
plannen. Het weer zat ook deze keer weer geweldig mee.
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Wedstrijdmodus (via Gabe Bergstra | Bron: Grinta)
Begin juli, vakantie met mijn vrouw op de fiets naar Utrecht en vandaar met
de trein naar Limburg om het Fietserpad te gaan fietsen. Namiddag
temperaturen tot 31gr c beginnen we dan aan onze tocht.
Op de helling richting Maastricht zien we twee andere wielertoeristen een 100 tal meters
voor ons uit rijden. Ik probeer in te schatten hoe snel ze rijden en bij de vaststelling dat wij iets
harder gaan begint mijn hart onwillekeurig te kloppen. Ik versnel, “rustig aan” zegt mijn
vrouw. “Ja ja, we moeten de koplopers pakken voor de top”, antwoord ik. En ik versnel nog
wat. “Oude gek”, hoor ik mijn vrouw nog roepen als ik op volle kracht de achtervolging
inzet. De twee voor mijn worden groter en groter. Op nog honderd meter van de top heb ik
ze bijgehaald. Twee bejaarde knarren, op overjaarse koersfietsen met geitenharen sokken
aan de voeten. Puffend en blazend hijsen ze zich omhoog, terwijl ik bij het voorbijsteken een
tandje bijsteek om het inhaaleffect nog groter te maken. Het zijn twee ouden van dagen.
Maar ik heb ook al wat jaren op de teller . Een overwinning blijft een overwinning!
Ik zet voet aan de grond om op mijn vrouw te wachten. De twee fietsen komen langs en
kijken me niet begrijpend aan. “Waarom moest dit nu weer?” zegt mijn vrouw. “Punten
pakken voor de bergprijs” zeg ik.
Zo gaat dat dus iedere keer bij een fietstocht. Om de een of andere reden kan ik nooit de
knop in mijn hoofd afzetten. Het is sterker dan mezelf. Ik beeld me in dat ik deelneem aan
een koers. En dat is niet goed en kan en mag niet, zeker niet in een groep. Soms zit de wind
op de kop maar je blijft een onhoudbare versnelling duwen. Ik weet dat het belachelijk
klinkt. Mijn prestatie op de fiets stellen al lang niets meer voor, als ze dat al ooit hebben
gedaan.
Toch is er steeds die fantasie. En ik ben er zeker van dat nog meer fietstoeristen aan deze
afwijking lijden. Zo haalden wij een ouder mannetje met een prachtige fiets bij( merk weet ik
niet meer). Maar hij had nog wel een gebreid truitje aan .Toen we hem passeerden wist ik
meteen: dit kereltje op zijn koersfiets zal het nooit over zijn kant laten gaan dat hij door twee
banale wielerrecreanten wordt achter gelaten. En ja hoor een kilometer verder knalde hij
ons voorbij .Wedstrijdmodus in zijn kop ongetwijfeld. Wat te doen met deze aandoening?
Bestaan hier therapieën voor? Zelfhulp groepen? Die vragen komen niet van mezelf maar
van mijn vrouw. Wat mij betreft verlaat deze fietskwaal me het liefst nooit.
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Start2Bike (Jolanda van Schaik)
Afgelopen voorjaar heb ik een cursus via de NTFU gevolgd die heet Start2Bike. Het waren 4
zondagochtenden van 9.00-11.30uur gegeven door Bike Totaal Mastwijk in Bilthoven, de
dichtstbijzijnde startlocatie voor mij.
Op de fiets erheen, meteen een leuke training vooraf. Daar aangekomen aan de koffie om met instructeur
Dave en 4 andere cursisten op pad te gaan. We startten op een plein bij het stadhuis. Eerst de beginselen van
wielrennen wat betreft veiligheid:

•
•
•
•
•

Hoe draag je je helm; riempjes om de oren . 2 vingers tussen kin en riem en pootjes van de bril over de
riempjes.
Hoe je je fiets checkt voordat je opstapt.
Balans houden bij heel langzaam fietsen; Licht verzet blijven fietsen en dan slepend remmen.
Bij remmen iets staan en naar achteren zitten ter voorkoming van slippen.
Leren stil staan voor de trap van het stadhuis te De Bilt.

Veel oefenen en soms oja… en soms…..ok……
Daarna in het groepje nog fietsen; leren aangeven, strak naast elkaar fietsen….
Toch nog wel leerzaam ook al fiets ik in een groep bij de WTC.
Teruggekomen even een bakkie met wat lekkers en dan weer op weg naar huis. Zo’n zondagmorgen fietste ik
toch wel tegen de 100km en nog zeer leerzaam ook.
Zo nog 3x geweest. We leerden remmen, bochten rijden, hoe je het beste kan klimmen, hobbels nemen en
vooral ook dat je fit moet zijn om te fietsen, dus ook oefeningen als planken en andere buikspieroefeningen. Ik
heb nog wel wat te oefenen, ahum…schiet er thuis nog wel eens bij in.
Ik was die cursus gaan doen en was daar wel de meest ervaren rijder van het groepje. Maar toch heb ik er wel
heel wat van opgestoken. Fijn om eens te horen hoe het hoort. Om het ook zo te doen vergt toch nog wel wat
oefening.
Laatst fietste ik bij Maastricht in de heuvels en heuvel op dacht ik oja niet alleen duwen ook de pedalen
omhoog trekken. En bij het dalen in de beugels gaan zitten : je compact maken, druk op de wielen houden en
niet remmen in de bochten maar corrigeren met sturen. Leuk om te proberen en soms voel je echt dat het lukt.
Dan is wielrennen echt leuk !
Wat me ook is bijgebleven van de cursus is :
“ Waarom fiets je ?” Wat is jouw doel om te fietsen?

vrij zijn

Voor mij is het:

Lekker fietsen
Je best moeten doen , maar niet tot het uiterste.

Mijn kop leeg fietsen

Gezelligheid

soms grensverleggend (naar België)

Gezond

bezig zijn en genietend van de omgeving en mooie paadjes.

Wat is jouw doel ?
www.wtclopikerwaard.nl
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Tijdrit 2018 weer mooie omstandigheden en mooie tijden
(Hennie Beenen)

Als in de aanhef genoemd, waren de omstandigheden voor de individuele tijdrit van
2018 (ditmaal op 28 augustus) wederom gunstig, mooie temperatuur en weinig
wind.
Wel had het aantal deelnemers iets groter gekund,
uiteindelijk 18 stuks, en dat valt weer een beetje
tegen, zeker met het mooie weer maar ook met de
inmiddels opgedane ervaring dat het na afloop
altijd weer buitengewoon gezellig is.
Dat was ook nu het geval, en dankzij een mooi
aantal vrijwilligers was het terras bij de Schouw na
afloop toch nog goed gevuld.
Het vaststellen van de uitslag kostte iets meer tijd
dan te doen gebruikelijk, enerzijds vanwege het
starten om de 1,5 minuut, hetgeen rekenkundig iets
lastiger is, maar ook vanwege de opdeling in
jongere oudere en oudere jongere.
De snelste fietser had overigens het idee ooit wel sneller
gereden te hebben, dat waren ook maar 6 tellen, had in
2017 nog 18.52 gerealiseerd, ook toen waren de
omstandigheden goed las ik dat verslag, daarentegen
was broer Jody wel 22 seconden sneller dan vorig jaar en
Ronald liet daarentegen ook weer 7 seconden liggen.
Bij de jongere oudere waren de verschillen minimaal,
Marinus was ruim een seconde sneller dan de maar 13 jaar
oudere Gabe, die evenwel op zijn tijd van vorig jaar bijna
een halve minuut moest toegeven, ongetwijfeld zal zijn
veel te lange opwarmritje (ruim 110 km die dinsdag) daar
debet aan zijn geweest, had hij een normaal opwarm
rondje van ca. 15 km gedaan, zal hij ongetwijfeld weer in
de buurt van zijn snelle tijd van vorig jaar uitgekomen zijn.
Later wist hij ook nog te melden opgehouden te zijn door
een (lokale) “trekker-rijschool”, dat had hem toch zeker 56 seconden en misschien zelfs meer aan tijd gekost, maar
zoiets treffen alle deelnemers wel eens.
Voor ons lid uit Cabauw, die nog wel eens succes in de
wielerronde van Oudewater boekt, verliep de tijdrit minder
succesvol, zal ongetwijfeld last gehad hebben van de
naweeën van de huldigingperikelen na afloop van die
ronde.
www.wtclopikerwaard.nl
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Grappig overigens te zien dat broer Jan erg veel schik
had toch nog weer iets rapper gefietst te hebben dan zijn
jongere broer Ab, die evenwel het excuus had na de
tweedaagse Nijmegen niet meer op de fiets gezeten te
hebben, behoudens de zondag voorafgaand aan de
tijdrit, toen hadden de twee maal twee broers gevieren
een fors trainingsrondje richting Algerabrug gereden,
(kwam ze die zondag min of meer tegen)
Doordat één der deelnemers zich zonder aan te melden
gekomen was, echter als voorlaatste gestart, doch
onderweg voorbij gereden door de als laatste gestarte Ronald waren enkele bochten bij zijn
passage niet meer bezet door de vrijwilligers, hadden paraat dat Ronald de laatste zou zijn en
hadden dus na zijn passage hun post verlaten, dat vonden zij erg vervelend.
Als vaker gemeld sluit de inschrijving redelijk laat, meestal kan ik omstreeks 17.00 uur nog de
startvolgorde aanpassen en bij aanvang uitdelen aan de vrijwilligers.
Tot slot, als bij overhandiging van de RITTER sportrepen als prijs aan de twee maal drie snelste fietsers
gemeld: “ter deling” en ik kan melden:die chocolade smaakte verdomd lekker.
Op de site is nog een uitgebreide fotoreportage te zien van bijna elke deelnemer twee keer tijdens
de rit en ook nog de nodige foto’s na afloop op het terras van de Schouw., foto’s gemaakt door
Leo.
Overigens toch ook vermeldenswaard dat Eric Klever bijna een minuut sneller was dan vorig jaar; zou
“besturen” hem snelheid geven, of was hij vorig jaar nog niet geheel hersteld van de aanrijding op
de Lekdijk? Dan onderstaand de uitslag:
Uitslag tijdrit 2018
“OUDERE JONGERE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jeroen Schinkel
Jody Schinkel
Ronald de Ridder
Tom Boere
Eric Klever
Erik Eikelenboom
Robin van Wijngaarden
Johan Hartman,
Jan van Lieshout
Jos van Lint,
Jan Schalkwijk
Martijn Carlier
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“JONGERE OUDERE” (vanaf 55+)
18.58
19.10
19.47
20.28
21.17
21.38
21.48
22.03
22.08
22.23
22.41
22.42

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marinus Dijkman*
Gabe Bergstra*
Jan Schinkel*
Ab Schinkel*
Hans van Middelkoop*
CeesJan de Leeuw*
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21.21
21.48
22.54
23.44
24.09
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Een 5000 kilometer topper! (Hennie Beenen)
Begin 2002 leidde een gelijkwaardig stukje als onderstaand (geplaatst in een Cyclopik eind
2001) bijna tot een blokkade om toe te mogen treden tot het bestuur van de WTC;
desalniettemin toch maar weer eens zo’n stukje op papier gezet, dit vanwege het meer dan
bijzondere karakter van het gevolg van regelmatig fietsen.
Want onlangs kon ik nog weer een mijlpaal inzake het bereiken van 5000km op de racefiets vieren, het vinden
van een acceptabele gelegenheid wordt echter wel steeds lastiger, omdat het enigszins bijzonder moet zijn,
vervolgens nooit eerder bezocht en ik moet er ook langs gefietst zijn.
Gelukkig deed zich het gegeven voor, dat begin eind vorig jaar in Parc Broeckhuizen nabij Leersum, restaurant
Voltaire is geopend, kreeg al direct goede recensies, maar blijkt dan ook onder de supervisie van Jacob Jan
Boerma, “uitbater” van de Leest*** in Vaassen, te staan.

Komende vanaf de rotonde tussen Doorn en Leersum richting Langbroek ben ik er toch wel een aantal keren
langs gefietst. Overigens ook in omgekeerde richting, maar dan minder waarneembaar.
Dus Matty eerstens gemeld richting Leersum te rijden, bij de rotonde richting het landgoed en alleen de
ambiance is al het vermelden waard, een prachtig pand, omgeven door een parkachtige tuin en aan de
achterzijde tevens een groot terras met uitzicht op een eveneens grote vijver; ik denk dat een aantal WTC-ers
het pand wel eens gezien heeft. Overigens kun je er ook nog overnachten.
Hetgeen we voorgeschoteld kregen was werkelijk fantastisch zowel qua presentatie maar zeker ook qua
smaakbeleving. Ook het theatrale van bediening vermeldenswaard, maar ook het benoemen dat wij het idee
hadden dat achter mij een heer zat te dineren met een daarvoor ingehuurde chaperonne, hij ging nog wel
eens roken, en liet dan prompt zijn servet op de grond vallen waarna een van het bedienend personeel deze
opraapte en verving door een nieuw exemplaar, deze ook weer keurig gevouwen op tafel plaatste, waarna
eerder genoemde heer deze weer verfrommelde, aldus volgens Matty, (zij had ook waargenomen, dat zijn
hand heur knie nog wel eens beroerde)
De eerste amuses waren zeer verrassend, overigens prachtig vormgegeven en een rijke smaakvariatie, een
zuurtje en wat makreel en ook eetbare bloemetjes. (zie foto I) en bijzonder: te knabbelen korstdeeg/kroepoek
, op het plaatje ook nog een beetje groen van kleur van de limoen.

Foto I amuses

www.wtclopikerwaard.nl

foto II

krab
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De tweede amuses, twee soorten echt lekkere bouillon, de kommetjes niet direct om op foto te zetten,
bovendien vind ik dat zulks ook een beetje heimelijk moet gebeuren, en dat lukt niet altijd.
Het eerste voorgerecht bestond uit een bedje krab, met daar om heen de nodige variaties van tomaat en
mozzarella .(zie foto II)
Het tweede voorgerecht, heerlijke griet, met biet als compote maar ook gegrild, ook dit met zeer verschillende
smaken. (Zie foto III)

Foto III griet

foto IV duif

Vervolgens een stukje duif met paddenstoelen mousse en de uitbater kwam er zelfs voor terug om te melden
dat hij in de toelichting verzuimd had te melden dat er ook gegrilde aubergine op het bord lag, was evenwel
een stukje van maar 2 cm2 , overigens wel erg lekker. (Zie foto IV)
De vierde gang een mix van mango, rijstmousse en jasmijn, (helaas geen foto, te veel geloop)
En tot slot nog een vijfde wederom overheerlijke toet met bosbessen compote, chocolade en ook nog
smakelijke schuim. (Zie foto V)

Foto v. toetje
Er werd trouwens veel met schuim gewerkt, doordat ik vanaf mijn positie zicht op de (warme) keuken had, kon
ik ook zien hoeveel aandacht er aan de opmaak van borden werd besteed, veelal met twee man, ook werd
er naast een schuimspuit ook veel met een zachte spuit gewerkt om de juiste garnering en vormgeving af te
ronden, hoe er in de koude keuken gewerkt werd, kon ik helaas niet zien.
Overigens ook nog te melden dat er bij aanvang op de tafel reeds een messing-kleurige bestek-trommel stond,
gevuld met meer dat voldoende bestek en kon je zelf naar believen mes-vork en/of lepel pakken. Overigens
was er meer dan voldoende bemensing aanwezig om een ieder gelijktijdig van drank en spijs te voorzien.
Na afloop vond Matty dat deze in ieder geval een top drie in de 5000km reeks verdiende, zelf zou ik hem haast
nog hoger willen plaatsen; al met al weer een mooie avond om daarmede de nodige credits inzake het
veelvuldig fietsen te verkrijgen en zelfs aangemoedigd te worden wederom de 5000 km te halen.

www.wtclopikerwaard.nl
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02-09-2018 Mulheim a/d Ruhr (Arno Sluijs)
Na een goede nachtrust in Hotel Friederike en een uitgebreid ontbijt , op weg
naar de start in Mulheim-Saarn. 4 man met de auto en de rest met de fiets. Leon
van de Ende had zaterdag ge-appt dat hij ook zou komen en ons op zou
wachten bij de start. Na verwelkomt te zijn door de organiserende Wielerclub
RTC- Mulheim Ruhr , moesten er eerst foto’s gemaakt worden al voor wij van start
konden gaan. Men had 2 renners van RTC Sturmvogels voor ons geregeld om ons te begeleiden. Maar
deze begeleiding duurde niet zo lang. Met recht hadden zij de naam Sturmvogel , want al na ca. 20
kilometer gingen zij op eigen gelegenheid verder.
Hun tempo lag namelijk veel te hoog voor ons. Bij de finish kregen wij te horen dat beide heren het parcours van 159 km,
met een gemiddelde snelheid van rond de 30 km per uur hadden afgelegd . Dat van ons zou wat lager uitkomen , zo rond
de 23/24 km gemiddeld. Maar goed, verder dus met onze eigen groep van 14 man naar de 1e controle op ca. 35 km.
Hier splitste de groep zich vanzelf en ging 8 man
vooruit, gevolgd door 6 iets minder ( niet veel
minder ) snelle rijders, waaronder ik zelf. De route
ging vanuit Mulheim richting Ratingen , Velbert (en
toen was ik het kwijt), onderlangs door het
Ruhrgebied. Kwijt bedoel ik mee, normaal kan ik mij
van te voren op een kaart heel goed oriënteren
waar wij heen gaan , maar door al het gedraai en
gekeer en doordat wij een aantal mensen met
Garmin erbij hadden wist ik niet precies meer waar
wij ongeveer zaten. Maakt verder niet uit.
De route was deels uit gepeild en een stuk van de
159 km route niet. Dus de Garmin was een welkom
hulpmiddel. Inmiddels was bij de 3e controle groep
1 toch even de weg kwijt die met de gps gevolgd
moest worden en gingen wij tijdelijk weer verder als
1 geheel.
De route liep via allerlei landelijke wegen, paden en door dorpen/ stadsdelen. Kortom een groene weg door het
Ruhrgebied. Nadat wij bij een kruising links af waren gegaan, kwamen wij erachter dat er een aantal van 6 personen niet
meer volgde waaronder Sjors van Vliet. Even gewacht maar er kwam na 10 minuten nog steeds niemand. Problemen?
Totdat ik mij bedacht dat Paul en Jens het over koffiedrinken hadden gehad. Sjors was bij hen gebleven want hij had niet
het goede verzet voor het heuvelachtige terrein gemonteerd en had besloten om het iets rustiger aan te doen zodat hij
zich niet helemaal stuk zou rijden. Met 8 man verder gegaan om na de 4e controle weer op de gepeilde route te komen.
Weer door richting Mettman, Ratingen richting eindstreep in Mülheim. In het laatste redelijke vlakke gedeelte, kreeg Gabe
een soort boost,(altijd al verdacht gevonden die rare snoeppies die hij uit zijn achterzak haalt) trekt hij door met een
snelheid die rond de 37 / 38 km per uur lag. Een redelijke tijd kunnen volgen, maar toen vond ik het best, ik was door al dat
klimmen, draaien en weer optrekken, aardig door mijn krachten heen geraakt. Toen toch iets rustiger de laatste paar
kilometers gereden en kwamen wij met 8 man weer in Mülheim aan de streep.
Nummer inleveren en een heerlijke koude Pils naar binnenwerken en natuurlijk ook een heerlijke Duitse bratwurst. Toen was
het wachten op de laatste 6 van onze groep. Tijdens het wachten kwam er een echtpaar over de streep dat de hele dag
,dan weer voor ons, dan weer achter ons aan had gereden. Zij ,voorop rijdend (die er best wel leuk uit zag), kreeg van ons
een mooi onthaal bij binnenkomst, voor hem gebeurde er eerst niets, totdat wij het wel een beetje lullig voor hem vonden
en hem toch ook maar een welkomst applaus gaven.
Beiden konden dit applaus zeer waarderen en schoven bij ons aan tafel aan ,om de dag nog eens te bespreken. Na ca. 3
kwartier kwamen de overige 6 van ons ook over de streep. Snel gedoucht en toen naar huis . Wel lekker dat wij deze keer
niet zo ver weg zaten. In 2 uurtjes tijd terug in Lopik.
Verder kan ik melden dat dit een heel mooie, pittige, goed georganiseerde tocht was door een groen gedeelte van het
Ruhrgebied. Op naar het jaar 2019 , eens kijken waar er dan wat moois georganiseerd wordt om heen te gaan.
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De beste plekjes in het peloton
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Leyetocht 2018 (Rogier Schinkel)
Op zondag 28 augustus jl. werd in het Brabantse Helvoirt de Leyetocht georganiseerd.
Hennie Beenen neemt binnen onze club het initiatief met een aantal deelnemers deze
tocht te rijden. Eerlijk gezegd, stond deze tocht wel in mijn agenda, maar door mijn
gebrek aan conditie (hoewel niet iedereen dit geloofd) had ik ernstige twijfels om deel te nemen.
Het is dat Hennie en ik zouden carpoolen, want anders was ik afgehaakt. En wat ben ik blij dat ik ben
gegaan. Samen met acht andere WTC’ers (Kees, Hennie, Robin, Paul, Gabe, Arno, Jan Spelt en
Jens) stonden we rond 07:00 uur aan de voet van de Jan Blankenbrug om onze weg richting Helvoirt
te volgen.
Rond 08:00 uur, alles verloopt keurig op het tijdschema van Hennie, rijden we rustig weg uit Helvoirt.
Het gave van de Leyetocht is dat deze elk jaar een andere route kent – ten opzichte van veel
andere toertochten, dus zeker geen rondje rond de kerk met deze uitstekend georganiseerde tocht.
In het begin van de tocht, lijkt het samen uit, samen thuis
niet te lukken door de snelheidsverschillen tussen de
deelnemers van de WTC. De groep lijkt te splitsen in een
groep van 4 en een groep van 5 personen. Gelukkig
binnen de 20 kilometer komen we samen en vervolgen we
onze tocht over de autoluwe en verkeerslichtvrije tocht.
Vanuit Distelberg, rijden we richting Drunen om vervolgens
via Heesbeen/Heusden, de dijk op rijden via Well en
Ammerzoden naar Zaltbommel. Onderweg treffen we links
en rechts al enkele mooie machines die ons passeren of
die wij passeren – er rijdt voor wat geld rond tijdens die
tochten zeg!
Dwars door Zaltbommel rijden we over de dijk langs de Waal naar Zuilichem. Net onder Brakel,
hebben we bij de lokale Wielerclub de koffiestop. De wens van Paul om voor de 80 km. een stop te
hebben komt hiermee uit. Volgens mij hebben we op dit moment zo’n 65 km. achter de rug. Het
appelgebak is goed (8) waarbij de slagroom de beste is, die ik ooit bij een gebakje heb gehad. De
koffie is ook meer dan prima (8).
De wind zit vandaag niet mee; zoals we aan het einde van de tocht inschatten, is zo’n 80% continu
tegenwind geweest en 20% mee of schuin van de zijkant mee. Eigenlijk wel een domper, maar met
het aanpassen van de snelheid en het in waaier rijden, trotseerden we de wind op deze mooie en
gezellige dag.
Langs Giessen rijden we over bekende wegen naar Andel, Veen en Wijk en Aalburg om vervolgens
het pontje over te varen bij Dussen – niet onbekend voor enkele zaterdagrijders – en daar waren we
Kees even kwijt omdat hij met enkele toppers van een sneller peloton mee spurtte.
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Via Waspik reden we richting Loon op Zand en
de eindstreep lonkte al naar ons. Via het alom
bekende Kreitenmolen rijden we richting Gijzel
om vervolgens de finishstreep in Helvoirt te
passeren.
We hebben zo’n 145 kilometer afgelegd met
bijna gemiddeld 29 kilometer per uur. Prima
gezien de omstandigheden. Op het feestplein
krijgen we nog een drankje van Hennie
aangeboden omdat hij de groep dankbaar is
voor het hem de hele dag uit de wind houden.
Een mooi gebaar van onze secretaris, wat
enorm wordt gewaardeerd, maar eigenlijk niet
nodig is.
We zorgen onderweg goed voor elkaar en daar maakt het uit de wind houden ook onderdeel van
uit. Samen uit, is samen thuis.
Hennie bedankt voor het initiatief om deze tocht op de agenda te krijgen en voor je inspanningen
om deze tocht geheel volgens planning te laten verlopen.
Benieuwd waar de Leyetocht ons volgend jaar kan brengen.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 22 Nummer 3

17

Journal de Cyclopik

14-10-2018 WTC Waaiertocht (Jos van Lint)
Begin 2018 werden Andre de Vos en ik gevraagd de Waaiertocht in oktober te organiseren.
Een tocht in oktober heeft altijd het risico van slecht weer. En na die hele mooie zomer waren
we bang dat het in oktober wel eens een stuk minder aangenaam fietsen zou zijn.
Maar goed, waar moet die tocht naar toe? Iedereen is zo’n beetje overal al geweest en om in
een waaier te fietsen heb je wel wind nodig. Een tocht door het bos werd het dus niet. We hadden route nodig
door een open landschap. Uiteindelijk ging de tocht naar een polder onder de rook van Amsterdam; de
Ronde Hoep.
Het is zoals de naam zegt het, een ronde polder waar een
dijk omheen ligt. In het noorden begrensd door de Amstel
en het zuiden de Waver. Speciaal aan de polder is dat, in
het midden een gebied van ruim 200 hectares in bezit is
van het Noord Hollands Landschap en is ingericht en wordt
beheerd speciaal voor weidevogels. Een verhoogd
waterpeil, minder mest, laat maaien en vooral veel
bloemen en kruiden maken dit gebied in het voorjaar een
paradijs voor vogels als de grutto en tureluur. Twee jaar
geleden heb ik er als weidevogelbeschermer (ook een
hobby van me) in het voorjaar een kijkje mogen nemen.
Maar goed zondagochtend 14 oktober 9.00 stond er een groep van bijna 30 mensen bij de Schouw voor het
vertrek. Een super opkomst maar het was dan ook een mooie zonnige ochtend. Dit rit ging werd via Montfoort
naar Woerden waar we via Gerverscop en Portengen noordwaarts fietsten.
De wind was zuidwest dus waaiers waren niet nodig met zo’n lekker windje in de rug. Enkele renners sloegen ter
hoogte van Wilnis af om op tijd thuis te zijn vanwege andere verplichtingen.
Met 24 renners sloegen we na het passeren van Vinkeveen rechtsaf naar Botshol (ook een mooi natuurgebied).
Via de Botsholsedijk kwamen we op een dijk met rechts de Waver en links de polder Ronde Hoep. Weidevogels
waren er niet meer te zien. Deze waren inmiddels gevlogen naar warmere oorden. Al slingerend, want de
Waver is geen rechte rivier en de polder is echt rond, reden we tot aan Oudekerk aan de Amstel. Net voor de
A9 linksaf en toen na een kilometertje kwamen we bij boerderij Polderzicht.
De hele familie had al op ons gerekend. De boer, de boerin, hun dochter, opa en oma waren behulpzaam om
ons te voorzien van thee en koffie met daarbij appelgebak met indien gewenst slagroom. Het weer was prima
en er was ruimte genoeg om er lekker buiten te zitten. Daar stond ook een houten koe met spenen en die
werd ook nog even gemolken door onze WTC melkers Jolanda en Martin.
Na een tweede ronde koffie gingen we op pad voor de
terugreis. Aangezien we tot de stop 55km alleen wind
mee gehad hadden werd het nu tegenwind. Tijd voor de
waaiers!!
Na de Hoep bijna rond gefietst te hebben sloegen we af
richting Amstelhoek om via de Kromme Mijdrecht, en
Zegveld naar Woerden te fietsen. Tempo lag nu onder de
30 want het windje stond toch continu tegen. Bij
Woerden nog even een lusje naar Nieuwerbrug om via
Waarder en Oudewater de tocht als een 100+ tocht de
boeken in te laten gaan.
Alle deelnemers nog bedankt voor de deelname en toch leuk om de 100km nog een keer aan te tikken zo laat
in het seizoen.
www.wtclopikerwaard.nl
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Toertocht door de Kempen (Rogier Schinkel)
Ruim van te voren, dien je jezelf op te geven voor deze tocht die (bijna) jaarlijks wordt
georganiseerd door WTC Welschap. Je moet dus een gokje wagen om in te schrijven
als je alleen met mooi weer wilt fietsen. Of zoals ik het doe, ik schrijf in en als de
omstandigheden dramatisch zijn of er worden op mijn werk afspraken ingepland die
echt niet op een ander moment kunnen plaats hebben, dan meld ik me af en dan ben ik inderdaad
een heel laag bedrag aan inschrijfkosten kwijt……of je komt tot de conclusie dat de thuisblijvers
geen gelijk hebben.
En die thuisblijvers kregen bijna gelijk…..wat een onweer en een regen zeg deze afgelopen nacht.
Verslapen is er zeker niet bij als het zo dondert en bliksemt. Mijn buurvrouw zegt nog tegen ons, dat
we wel weer een knappe dag hebben uitgezocht…ahum. Samen met Hans en Ad, rijden we vanuit
Lopikerkapel naar Eindhoven. En jawel, we rijden naar het licht. In de verte laat een blauwe lucht
zien, dat het geenszins van plan is om een druppel te laten vallen tijdens onze fietstocht door de
prachtige omgeving van De Kempen.
We vertrekken vanaf de vliegbasis in Eindhoven om te starten met een autoluw en verkeerslichtloze
tocht. De wegen drogen snel op en we rijden langs de luchthaven van Eindhoven het drukke
industrieterrein af om te genieten van de natuur.
Richting Middelsbeers rijden we in een mooi tempo richting
Landgoed De Utrecht. We komen bijna geen andere fietsers
tegen net als het aantal voertuigen dat we de hele dag
nauwelijks hebben gezien.
Via Hooge Mierde rijden we richting Arendonk en passeren we
vandaag ook de grens met België. Blijft toch grappig om een
landsgrens over te steken en de oude douaneposten te zien
wegkwijnen langs de weg waar je vroeger nog staande kon
worden gehouden.
Via Hulsel en Casteren rijden we door Hapert en nog steeds is er geen druppel regen gevallen.
De koffiestop was overigens ook dit jaar weer perfect geregeld. Dit jaar wel erg druk omdat er
diverse schoolklassen op het klimparcours waren met een sportdag tegenover het restaurant waar
wij onze koffie nuttigden. De tas met proviand die we ontvingen, was weer overdreven rijkelijk gevuld
met diverse drankjes, veel broodjes en fruit.
Helaas nog geen drie kilometer voor de eindstreep toch nog een lekke band bij Hans, maar dat
kleine oponthoud was zo opgelost en na een frisse douche lekker naar huis gereden en nagenieten
van een prachtige dag, waar we
volgend jaar echt weer met zo’n 10
man naar toe moeten. Deze tocht is
een echte aanrader voor de renners
die mogelijkheden hebben om door
de weeks een dag verlof op te nemen
of zelfs niet meer hoeven te werken.
Tot volgend jaar!
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16 - 25 augustus 2018 – 100 Cols Tocht (Wim van Wijk)
Dit jaar staat dan alweer ons laatste gedeelte gepland van onze 100cols
tocht.
Tijdens de zomervakantie heb ik me goed voor kunnen bereiden in de
Dolomieten. Op mijn nieuwe Trek Madone heb ik daar o.a. de Gavia,
Giau en de Sella ronde gereden en het gevoel voor het klimwerk weer
gekregen.
We starten dit jaar in Guillestre in de Alpen. We hebben gepland om in 10
dagen 1054km, 30 cols, 36 côtes en 20.000 hoogtemeters te maken.
Deze 1e etappe voert ons gelijk over de Izoard en via
Briancon naar de Lauteret. We hebben warm weer en de
lange autorit van de dag ervoor zit nog aardig in de benen.
Onderweg veel (Nederlandse) fietsgroepen, die daar ook
de diverse cols aan het beklimmen zijn en waar we in de
klim mee op fietsen. Deze dag al 2400 hmtr weggetrapt met
maar 83 km. Dit jaar ook een nieuwigheid bedacht. We
hebben stickers gemaakt, die we op de toppen van de cols
op de bekende bordjes willen plakken, zodat we laten zien
deze niet ‘anoniem’ te hebben beklommen.
Vanaf de camping in Le-Monetier-les-Bains starten we de 2e
etappe aan de voet van de Galibier. Onderweg nog even
gestopt bij het monument van Henri Desgrange, de
grondlegger van de Tour de France. De afdaling van de
Galibier is lekker lang en blijft erg mooi. Via de Telegraph
rijden we door naar een col de Madeleine. Deze col willen we nog even meepakken, omdat er vanaf morgen
regen wordt voorspeld. Helaas, de laatste kilometers verlopen al nat en met het opzetten van de tentjes gaan
de sluizen open. Gelukkig ’s avonds in de plaatselijke bouwkeet ons potje kunnen koken.
De 3e etappe start verrassend genoeg met een waterig zonnetje. Dat is mooi, want we rijden in de aanloop
van de Iseran. De klim is prachtig en met 2.770 meter gelijk de hoogste van dit jaar. Ook de afdaling is lang en
mooi en via Val d’Isere rijden we door gevaarlijke, donkere tunnels met allerlei gaten naar de voet van de
Cormet de Roselend. Ook deze Col is een lust voor het oog, maar in de klim begon het al flink te waaien en
betrok de lucht. Vanaf het Lac hebben we de laatste 15km afgedaald in een geweldige hoosbui tot aan de
camping in Beaufort. ’s Avonds was het idee om pizza te gaan eten, maar helaas. De enigste hut in het dorp
was net gesloten en uiteindelijk hebben we maar rookworst en chips als avondmaal genuttigd. Jan kon hier
erg van genieten (niet dus) en zou in het vervolg zelf wel voor de reservering zorgen.
Ook de 4e etappe starten we weer met zonnig weer. Via de Col de
Saissies, met uitzicht op de Mont Blanc, op naar de Col des Aravis.
Net op tijd boven om in onze volgauto te schuilen voor weer een
stortbui van 3 kwartier. Ook nu weer een natte afdaling en na
107km gestopt in Sillingy. De camping hier hadden we ooit eerder
bezocht tijdens Tour for Life in 2012. Toen Jan het restaurant zag,
kwam hij gelijk in actie om pizza’s te bestellen. Zo was de pizza-kater
van de dag ervoor weer weggespoeld en heeft zelfs Jan zijn pizza
helemaal opgegeten.
De 5e etappe zou weer een bijzondere worden. In het begin de Col
du Clergeon. Een zeer onregelmatige klim met steile passages en
waar geen eind aan leek te komen. Ik besloot in 1x keer naar
boven te rijden maar Jan was er even klaar mee. Even later kwam
hij ook boven en hoopte daar een colaatje te kunnen scoren.
www.wtclopikerwaard.nl
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Helaas, helemaal niets. Wat een deceptie voor hem. Ook de afdaling was het niet voor Jan. Hij kreeg hier de
enigste lekke band van dit jaar en bleef gelukkig overeind. Na de reparatie afgezakt naar het snikhete Culoz,
waar we begonnen aan de klim van de Grand Colombier. Na enkele kilometers bleek de weg afgesloten,
maar wij konden ons langs de afzetting wurmen en tussen de stenen en rotsblokken door na 4km weer het
afgesloten gedeelte verlaten. Toen begon pas het echte werk. Kilometers lang 14 a 16%, zwoegend en
ploeterend omhoog. Onze verplichte stempel moesten we 2km onder de top in een Auberge halen. Bleek een
zijweggetje/schapenpad te zijn wat erg steil was en tot overmaat van ramp bleek de toepasselijk Auberge
J(e)an ook nog gesloten.
Uiteindelijk de stempel toch bemachtigd en door naar de top. Hier wachtte ons een prachtig uitzicht over de
Jura en was onze conclusie, dat dit toch wel een erg zware klim was, ondanks de hoogte van 1501 mtr. Ook de
afdaling was een beproeving. Deze bleek onlangs geasfalteerd en voorzien van nieuwe steentjes. Rustig aan
dus en tegen de schemering gearriveerd op de gemeente camping in Songieu. Met slechts een paar
kampeerders, deze keer overnacht voor een bedrag van € 10,40. Het kan nog in Frankrijk !!!.
De 6e en 7e etappe leiden ons door de Jura naar de Vogezen, waar we in de 8e etappe o.a. de Ballon d’Alsace
beklimmen en eindigen op de camping in Moosch. Onze volgauto blijkt er nog niet te zijn, omdat onze
ploegleider Huub op de verkeerde camping blijk te staan!!!
In het begin van de 9e etappe doemt gelijk de Grand Ballon op. Blijft toch ook een vervelende klim, ook omdat
het steeds harder gaat waaien en we boven in de mist arriveren. Over het plateau en Le Markstein komen we
in Munster weer een beetje in beter weer. In de klim van de Collet du Linge blijkt de weg (over het terrein van
een sanitorium) echt afgesloten. Ondanks de camerabewaking, hekken en al, weten we ons over het terrein te
wurmen en via Ste. Marie-aux-Mines (waar Jos Brecht toch niet in de bossen blijkt te zitten) eindigen we de
voorlaatste dag, met onderweg weer behoorlijk veel regen, in Germaingoutte. De laatste dag alweer en het
regent weer. We wachten nog even, maar het wordt alleen maar natter en donkerder.
We starten onze 10e etappe dus nat en het zal tot diep in de middag blijven regenen. We halen onze verplichte
stempel in het toeristische Mont Ste-Odile (Odilienberg) en krijgen nog een flink stuk Route Forestière met veel
kuilen en slecht wegdek. We naderen ons eindpunt Saverne en Jan raakt van slag. In plaats van mij te volgen,
volgt hij de borden met Saverne en zo raken wij elkaar voor het eerst in 4 jaar kwijt en dat nog wel 15km voor
de finish. Uiteindelijk rijden we in de schemering Saverne binnen en halen we bij het treinstation onze laatste
stempel. Moe, trots en voldaan worden de finishfoto’s gemaakt en kijken we terug op een bijzondere ervaring
over de afgelopen vier jaar. Een ervaring met vele hoogtepunten, maar ook van moeilijke momenten. De vele
regen het eerste jaar en de hitte in de andere jaren waren absolute energievreters. Met slechts drie lekke
banden en een klein valpartijtje zijn we ongeschonden uit de strijd gekomen.
Ik bedank Jan voor de sportiviteit, zijn kookkunsten, vrolijkheid en vriendschap. Het was een echte
teamprestatie, waar we allebei volop van genoten hebben.
Bij thuiskomst werden we ook nog eens feestelijk onthaald met spandoeken en een echte 100 cols-taart. Het
was wel duidelijk, dat onze families trots op ons waren.
Jaar
2015
2016
2017
2018
Cumulatief

www.wtclopikerwaard.nl

KM
1.000
912
1.123
1.054
4.089

HM
11.930
16.935
18.240
19.791
66.896

Rabobank: NL16RABO0337130930

Cols
20
21
34
30
105

Cotes
36
17
22
26
101
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Inschrijven Clubactiviteiten
De inschrijving voor clubactiviteiten is met ingang van het nieuwe jaar gewijzigd. Dit
is een verbetering voor iedereen. Als deelnemer hoef je niet meer al die strookjes in
te vullen en uit te knippen en voor het bestuur en de websitebeheerder vervalt een
zeer arbeidsintensieve klus.
Gelijktijdig met de verspreiding van het Activiteitenboek 2019 ontvangt iedereen een mail met
daarin een link naar een digitaal inschrijfformulier. Het formulier hebben we uitgebreid getest en
iedereen bleek enthousiast. De reactie was: ‘Heel handig, binnen enkele minuten ben je klaar’.
Hiermee is dus een eind gekomen aan een ruim 20 jaar durende traditie van rieten mandjes vullen
tijdens de jaarvergadering; altijd een heel gepuzzel, in welk mandje moet dat strookje. Vanaf nu is
dat dus verleden tijd.
DE INSCHRIJFPROCEDURE
1. Iedereen ontvangt een mail met een link naar het inschrijfformulier.
2. Het formulier werkt als volgt:
•
•
•
•
•
•

Bij het openen van het formulier wordt gevraagd je e-mailadres in te vullen.
Druk op volgende, je vult je voor- en achternaam in.
Druk op volgende, je leest informatie over de activiteit en klikt aan of wel of niet deelneemt.
Als gevraagd wordt of je een auto beschikbaar hebt volgen vragen over het aantal
passagiers en fietsen dat je kunt meenemen.
Na 36 eenvoudige vragen ben je klaar met tot slot de mogelijkheid een opmerking te maken.
Klik op verzenden, waarna je een inschrijfbevestiging ontvangt.

3. Tijdens de ALV kunnen we laten zien hoeveel inschrijvingen we tot dat moment hebben
ontvangen.
4. Wijzigen van je inschrijving (alsnog inschrijven of uitschrijven) is mogelijk door opnieuw de link
die je eerder hebt ontvangen te gebruiken, je moet dan wel weer langs alle vragen lopen. Tip
bewaar de email goed!
5. Na het indienen van het digitale inschrijfformulier duurt het mogelijk enkele dagen voordat je
naam verschijnt op de website. Dit komt omdat hier enig knip- en plakwerk voor moet worden
verricht.
6. Voor degene die echt niet in staat is digitaal in te schrijven bestaat de mogelijkheid het
inschrijfformulier uit het Activiteitenboek te knippen en deze ingevuld in te dienen bij één van
de bestuursleden. Het inschrijfformulier kan ook gebruikt worden om voor jezelf aan te vinken
voor welke activiteiten je hebt ingeschreven.
Iedereen veel succes met inschrijven, we rekenen op grote respons.
Met vriendelijke groeten,
Theo Engel

www.wtclopikerwaard.nl
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Wielertoerclub L O P I K e r w a a r d
van de secretaris

Lopikerkapel/Lopik, 1 december 2018

U I T N O D I G I N G
voor de 23

ste

Algemene Ledenvergadering en contactavond van de

WTC LOPIKerwaard.
Datum :

vrijdag 11januari 2019

Plaats :
“ BUURTHUIS DE TRIANGEL ”
Benedeneind nz 468 B TE POLSBROEKERDAM
Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee is klaar!)
Vrienden van de fiets,
Ook nu weer wordt deze uitnodiging begonnen met de vaststelling dat de algemene ledenvergaderingen van onze
WTC zeer bijzondere bijeenkomsten zijn.
De grote opkomst van de leden is inmiddels vanzelfsprekend en ook nu zal weer geprobeerd worden met de nodige
humor de vergadering op te vrolijken.
En daarmee hoopt het bestuur er weer een memorabele avond van te maken.
De avond moet vooral in het teken van “het gezellig samen zijn” staan.
Naast het fietsen hebben we ook de doelstelling dat er vrolijkheid bij hoort, zodat het bestuur te doen
gebruikelijk weer een strak vergaderschema heeft opgesteld, om zodoende de vergadering op tijd te kunnen
afsluiten.
Wil je een introducé meenemen, dan is deze van harte welkom.
Na afloop zal er uitgebreid gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge banden
verder aan te trekken en plannen te maken gerelateerd
aan het ons inziens wederom mooie en zeer afwisselende programma van 2018.
De koffie met (klein en/of groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,
OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club.
Alle alleen op deze 23 ste algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer een voor de WTCtoerfietser te allen tijde BUITENGEWOON NUTTIG WTC-presentje.

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: het meenemen van het Activiteitenprogramma 2019 met daarin de jaarstukken 2018 is vanwege een door
Peter ontwikkeld digitaal inschrijfsysteem niet meer per se noodzakelijk, edoch wel handig om de agenda te
volgen !
namens het bestuur,
hennie beenen secr.
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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

Eerste trainingsavond di 2 April 2019 – 18:30 uur
(di/do) vertrek om 18:30 uur – tot en met 29 april
(di/do) vertrek om 19:00 uur – vanaf dinsdag 30 april

C-enioren

Donderdag vertrektijd 09:00 uur
Zondag vertrektijd 09:15 uur

Agenda en komende activiteiten
Datum
WO 26 december 2018
MA 31 december 2018
VR 11 januari 2019

Activiteit
WTC Uitbuiktocht
WTC Oliebollentocht
Algemene Ledenvergadering

VR 15 februari 2019
ZA 16 maart 2019
ZO 24 maart 2019
ZO 31 maart 2019
ZA 6 april 2019
ZA 13 april 2019
MA 22 april 2019
ZA 27 april 2019

Voorlichtingsavond
WTC Openingstocht
MTB Tocht (Veluwe)
WTC Aanklamptocht
Veenendaal – Veenendaal
WTC Bezemwagentocht
DTC Bultentocht – Driebergen
WTC Koningstocht

Verzamellocatie
De Schouw
De Schouw
De Triangel –
Polsbroekerdam
Onbekend
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
09:30 uur
10:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
12:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
07:00 uur
09:00 uur
07:15 uur
08:00 uur
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