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Journal de Cyclopik

Van het bestuur: Maar 6 millimeter (Hennie Beenen)
Onlangs fietste ik met mooi weer van huis naar Apeldoorn en twee dagen later ook weer
terug; had ik op de heenweg alleen maar wind tegen en ervoer dat het vanaf Ede tot
Apeldoorn minder dan matig ging, de terugweg met wind in de rug ging aanmerkelijk
makkelijker, en toen pas zag ik dat de weg van Apeldoorn naar Ede behoudens de eerste 4-5 kilometer
een heel klein beetje af liep.
Vandaar dat het op de heenweg m.n. in het tweede deel feitelijk niet lekker liep.
Ook bij een stoplicht in het tweede deel van de heenreis toen de beentjes al wat verkrampt leken, kon ik
bij een stoplicht staande met één been naast de fiets, net niet bij het drukknopje van dat stoplicht,
uiteindelijk sprong het wel op groen, echter wel met hulp van andere fietsers.
Daar bedacht, “ik zal m’n zadel eens wat lager zetten”, dus thuis ‘n plakbandje aangebracht en het
zadel 6 mm laten zakken, dat was overigens pas op de avond voor de geskipte Koningsdagtocht.
De fiets overigens toen dat gehele weekend niet aangeraakt en pas paar dagen later er weer opgestapt
en feitelijk ongemerkt bedacht: het lijkt of ik makkelijker trap, meer kracht kan zetten en dus ook een iets
hogere snelheid kon vasthouden en dat is natuurlijk buitengewoon plezierig, maar vooral goed voor het
moraal. Dit is alles natuurlijk nog een zeer verse ervaring.
Ook de meest recente zondag dat ik weer aan kon sluiten bij de C-enioren het gevoel het gaat met
minder inspanning, dan die ik anders moet leveren.
Misschien kwam dat wel doordat ik 6 mm lager zat en daardoor nog beter uit de wind kon blijven.
Overigens kan ik wel met minder strekking bij de grond.
Inmiddels ook bedacht, die afstelling van het zadel staat al zeker 30 jaar op dezelfde hoogte, gaat over
van de ene fiets naar de ander, fietsen leverancier meldt dat hij hem exact hetzelfde als de vorige heeft
afgesteld en zo voelde het ook aan.
Ik heb mijzelf nog niet gemeten qua lengte om te weten of ik daadwerkelijk gekrompen ben en stel ook
de vraag aan jullie leden van de WTC weet iemand bij lengtekrimp van de mens, waar krimp je dan? Zou
niet een, twee, drie verwachten dat de benen zomaar korter worden. Zou dat eerder verwachten bij de
romp ten gevolge van tussenwervel slijtage.
Maar eigenlijk vind ik dat ook niet zo spannend, ben gewoon blij dat ik makkelijker fiets en dat voelt
gewoon prettig. En misschien moet ik op mijn oude dag dan toch ook nog aan de bike-fitting, één van
de jongere WTC-ers onder ons heeft dat onlangs gedaan en aan zijn fiets mocht ook het nodige aan
afstelling gewijzigd worden.
Kortom, wie weet komt er ooit een vervolg op dit stukje in een Cyclopik, zo halverwege 2020.
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Geboren: Olaf Florinus Boere (20 april 2019) Zoon van Coraline en Tom Boere

Koersen in Turkije – Schuilen voor geweerschoten (Telgraaf 2 mei 2019)
In Turkije startte vandaag de Ronde van Mesopotamië. De Wit-Rus Samoilau won de etappe met
aankomst in Mardin. Weinig schokkends, ware het niet dat het peloton twintig minuten lang werd
gesommeerd om te schuilen voor geweerschoten.
Mardin is gelegen in Zuid-Anatolië, niet zo gek ver van de grens met Syrië en het voormalige kalifaat
van ISIS. Toen de etappe op een gegeven moment de Syrische grens naderde, klonken er plotseling
geweerschoten.
De wedstrijdleiding nam het zeker voor
het onzekere en maande het peloton
aan om te schuilen achter een stenen
muur. Twintig minuten later werd het
parcours ‘vrijgegeven’. De koers wacht
immers op niemand.
Het bleek om een politiek geschil te gaan
tussen twee rivaliserende fracties met het
oog op de nakende regionale
verkiezingen. Na een kordaat optreden
van het Turkse leger keerde de rust weer
en kon het peloton haar weg
verderzetten.
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WTC Aanklamptocht (René Koot)
Na een korte nacht, mede vanwege de zomertijd die vannacht was ingegaan, lekker op tijd
op de fiets om vanuit Montfoort naar het vertrekpunt van de WTC te gaan. Gisteravond alles al
klaar gelegd en ook m’n fiets in orde gemaakt. Daar zat nog de cassette op die ik vorig jaar in
september in Limburg had gebruikt. Hmm, werd dus wel tijd om weer wat aan mijn fiets te
doen…
Onderweg reed ik Willem achterop. Samen reden we het laatste stukje en waren als eerste, al om 08.45 uur, bij
De Schouw. Uiteindelijk waren we met 34 m/v aan de start, een geweldige opkomst. Jan Schalkwijk en Eric
Klever hadden de tocht uitgezet. Gezien het aantal fietsers werden we in drie groepen verdeeld en al vlot
reden we Lopik uit naar de Lekdijk.
Het was nogal bewolkt weer met een matige frisse wind uit het noordoosten. Bij de start was het maar zo’n 6
graden en heel lang zou het ook niet veel warmer worden.
Ik zat in de eerste groep en zag dat Jan alleen op kop reed. Mooie gelegenheid voor mij om even met hem te
praten dus gauw naar voren. Uiteindelijk tot de Viaanse brug naast hem gereden en met de tegenwind die we
hadden viel het mij zeker niet tegen hoe dat ging.
Voor mij was dit de eerste deelname aan een rit van de WTC. Wat mij vandaag opviel was hoe gedisciplineerd
en sociaal er gefietst werd. Op tijd elkaar waarschuwen, mensen bedanken bij het voorbij rijden, letten op de
snelheid, fietspad gebruiken, enz, super gewoon.
Na de brug bij Vianen linksaf de dijk af richting Culemborg. Nu de wind meer van opzij, ik bleef toch maar
achteraan bij Willem rijden. Na zo’n lange tijd niet meer te hebben gefietst op de racefiets leek het mij
verstandig om maar niet meteen alle kruit te verschieten en teveel kopwerk gaan verrichten.
We vervolgden onze weg in drie mooie lange pelotons langs landgoed Mariënwaerdt. Nu al mooi, zo tussen
de bomen door, laat staan over een week of wat als alles in bloei staat. Via Tricht en de rand van
Geldermalsen reden we langs de Linge terug richting Deil en Enspijk. In Beesd, bij de Stapelbakker, was na
circa 53 km de koffiepauze. Voor de leden die vaker de clubritten rijden waarschijnlijk heel gewoon, maar voor
mij ontzettend luxe.
Het appelgebak stond al klaar, zodra we zaten werd er koffie ingeschonken en er kwam ook nog een bak
slagroom voor erbij. Zet in mijn buurt geen bakje slagroom neer! Volgens Bert lustte ik er wel pap van…. Onder
de koffie uiteraard mooie verhalen en hoorde ook hier en daar over koude handen en voeten. We konden in
ieder geval heerlijk opwarmen en even rustig zitten. Tussendoor even Nico een appje gestuurd met een foto
van de C-enioren die wel mee waren, geintje!
Maar ja, je moet toch terug, dus weer op de fiets. Er werd ongeveer dezelfde groepsindeling aangehouden en
al snel vlogen de kilometers weer onder de wielen door. Dan weer wind tegen, dan mee of van opzij, Diefdijk,
Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop lieten we al snel achter ons. Via Helsdingen bereikten we weer de brug bij
Vianen. Uiteraard werd er aangezet vooraan, met veel moeite en een gehijg dat wil je niet weten, een beetje
in de buurt van de renners vooraan kunnen blijven.
Via de Lopikerweg oost reden we het laatste stukje terug. Even leek er een breuk in het strakke peloton te
ontstaan, maar al gauw waren de paar renners die, even vooruit rijdend na de brug en over de dijk terug
reden in plaats van af te slaan, weer aangesloten. Inmiddels waren de nodige renners al afgeslagen en bij mij
was dat het geval bij de Provinciale weg. Samen met iemand uit Benschop rechtsaf en uiteindelijk kwam ik uit
op 100,9 km totaal. Heerlijk gefietst en door het aangehouden tempo totaal niet kapot thuis gekomen, iets wat
ik eigenlijk wel een beetje had verwacht.
Complimenten voor de prachtige tocht die Jan en Eric hadden uitgezet en voorgereden. Klasse!
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WTC Bezemwagentocht (Henri Bosman)
Op zaterdag 06-04-2019 was ik in de gelegenheid gesteld een tocht voor de
WTC Lopikerwaard te organiseren. Zoals verwacht mocht worden van mij
een tocht aan ‘de overkant’.
Met 20 inschrijvingen een afspraak voor koffie met appelgebak gemaakt bij de
Stapelbakker in Beesd. Voor de tweede keer binnen een week dit adres omdat de
organisatoren van de Aanklamptocht zonder dat we dit van elkaar wisten hier ook een
reservering gemaakt hadden.
Met 16 man aan de start waarbij 9 man die ingeschreven stonden niet op kwamen dagen,
helaas. Slechts 2 hadden de moeite genomen om zich af te melden. Gelukkig nog wat
aanvulling om de bestelde appeltaart weg te werken.
Met een relatief autoluwe route na de Viaanse Brug via Hoef en Haag en langs de
nieuwbouwwijken van Culemborg kon ik zelfs Hans van Middelkoop nog verrassen met
wegen waar hij nog nooit gereden had. Wie doet me dit na?
Vervolgens via de Hennisdijk richting Buurmalsen langs de IJsberg (ambachtelijk ijs, tip voor
een stop in de polder). Na Buurmalsen via de bloesemroute richting Beesd waar het nog
relatief rustig was. De week erna stond de Bloesemwandeltocht gepland met 30.000
deelnemers.
Na de koffiestop bij de Stapelbakker (waar de koffie en appeltaart al klaar stonden) de
route vervolgd via Schoonrewoerd en Hei en Boeicop. Bij het naderen van de Viaanse Brug
heb ik afscheid genomen van de groep en iedereen in de gelegenheid gesteld om zelf het
laatste stukje van de route naar huis te plannen. Ik hoop dat er geen ruzie van gekomen is.
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Van de fiets geslagen, hoe voorkom je dat?
(via Rogier Schinkel) Bron: Trouw 1 april 2019 (Marijn de Vries)
Ik had natuurlijk over Gent-Wevelgem willen schrijven, want wat een
prachtige editie was het, met twee fabuleuze crossers die ineens
klassiekerrenners blijken en een fenomenale Kirsten Wild in de vrouweneditie.
Maar een bericht dat ik tijdens de race tegenkwam hield me iets te veel bezig. Wielrenners worden
steeds minder als mensen gezien, meldde het stuk dat ik las. Dat blijkt uit een onderzoek van twee
Australische universiteiten.
Meer dan de helft van de automobilisten omschrijft wielrenners als kakkerlakken. Een op de tien
automobilisten rijdt expres heel dicht langs wielrenners en bijna twee op de tien heeft zijn auto
weleens gebruikt om een wielrenner de weg te versperren. Sommigen zeiden ook naar wielrenners te
schreeuwen vanuit de auto of dingen naar hen te gooien.
Natuurlijk, dit is Australië. Maar ik kan niet ontkennen dat alles wat ik las mij ook bekend voorkomt. In
ons land wordt er iets netter met wielrenners omgegaan, ik denk omdat we als Nederlanders zo'n
beetje allemaal weten wat het is om op een fiets te zitten, maar de agressie richting wielrenners
groeit ook hier. Ik heb zelf al vaak gedacht: als ik op een racefiets zit, word ik niet als mens, als
persoon van vlees en bloed gezien. Anders gedraag je je als automobilist niet zo. Neem je niet het
risico om uit irrationele woede of ongeduld iemand voor het leven ongelukkig te maken.
Gemiddelde snelheid
Hand in eigen boezem: ja, wielrenners zijn irritant. Dat heeft iedereen het afgelopen zonovergoten
weekend weer kunnen constateren. Of althans, een minderheid van ons is irritant. Want zoals dat
gaat, is het vaak een kleine groep die het voor de rest verpest. Een kleine groep die doet of de weg
van hen alleen is en voor niemand remt, bang voor een lagere gemiddelde snelheid of een slechte
score op Strava, het competitie-appje dat veel wielrenners gebruiken. Terwijl (knoop dit nog maar
eens in de oren, lieve Strava-addicten) remmen, netjes wachten tot andere weggebruikers aan de
kant zijn gegaan en daarna weer optrekken terwijl je vriendelijk ‘bedankt’ roept een veel betere
training is, vanwege het interval-element.
Soms maak ik even een praatje met mensen die schelden en tieren, enkel en alleen omdat ik op een
racefiets zit. Ik zet mijn zonnebril af, stel me voor en vraag waarom ze zo boos zijn. Meestal durven ze
me niet aan te kijken. En bijna altijd hebben ze een antwoord dat niet verder komt dan ‘ja, maar
jullie wielrenners ...’ Als ik dan vraag of ik aanleiding heb gegeven dat ook over mij te denken, valt
het stil.
Karretje
Een groot probleem is dit wel. Want de gevallen van fysieke agressie nemen ook in Nederland toe.
Geregeld hoor ik verhalen over wielrenners die bijna of helemaal van de fiets worden geslagen – en
vaak zijn dat net degenen die nooit een vlieg kwaad doen, maar slachtoffer worden van
opgekropte boosheid.Nu heb ik zelf een oplossing gevonden. Sinds ik met mijn dochter in een
karretje achter mijn racefiets rij, heb ik gemerkt dat het ook anders kan. Automobilisten houden
afstand, oudere echtparen lachen vertederd als ze ons
koerend en kletsend zien aankomen. Ineens word ik niet
meer gezien als zo’n irritante wielrenner, maar als een
moeder met een kind. Als een mens. Dus dit is de tip voor
als je een agressieloos rondje wilt wielrennen dit voorjaar:
hang een kar achter je fiets. Desnoods met een hond erin.
Of een pop. Bijkomend voordeel: het is nog beter voor je
conditie ook.
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Mijn voorbereiding op Parijs - Roubaix (Gabe Bergstra)
Mijn voorbereiding op Parijs Roubaix: Ja, hoe ga ik dat doen?
Met die jongens mee zal niet vanzelf gaan. Maar ja, deze rit stond al zo lang op
mijn to do lijstje. Volgens mijn vrouw was ik daar toch echt te oud voor geworden.
Zij bood mij haar niergordel aan (van vroeger het motorrijden. Dan had je altijd een niergordel om
voor het opvangen van de schokken van ongelijk wegdek).
Goed,ik schaats 2 keer in de week van oktober tot 1 maart dus aan de conditie kan het niet liggen.
Dit jaar ook weer eens de Weissensee geschaatst. Samen met Theo Engel en Petra de Bruijn. Het was
berengezellig, maar het viel me toch niet helemaal mee. Maar ik hoop volgend jaar weer te gaan.
Ook bij goed weer pakte ik regelmatig de fiets voor ritjes van 50km tot 75 km.
Vanaf 1maart bijna elke week wel een ritje met Sjors gefietst. En ook wel alleen ging ik op pad en
fietste dan een kwartier 33 dan een kwartier 28. Zo werd de afstand steeds groter, wel van 75 naar
de 120 km. In de tussentijd ook nog Gent Wevelgem met Johan H en Leo vd Ende. Dat ging mij
aardig goed af.
3 dagen voor Paris Roubaix nog met Kees Kok en Sjors de Bevrijdingstocht uitgezet van 110km.
Vrijdag nog eens 80 km van Roubaix naar Busigny waar de start was. Zaterdag de tocht waar ik en
de andere mannen naar uit keek. En uiteindelijk is het geweldig goed verlopen. Dat is wel te lezen in
het stukje van Gerben.
Mijn volgende uitdaging is de Marmotte! Wie gaat er mee?
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Abdijentocht 2019 (Corné van Vliet)
Op zondag 19 mei was het tijd voor de 19de Abdijentocht La Trappe. Twaalf enthousiaste tourrenners
van de WTC Lopikerwaard stonden om 8.00 te trappelen om een tocht van 125 km door het
Brabantse land af te leggen. Onze ploegleider (Theo) had voor deze tocht de voorbereiding van
Floré overgenomen. Theo had alles, met behulp van een gezamenlijke groepsapp, tot in detail
uitgewerkt. Waar we begonnen met 25 personen, werd het al snel uitgedund tot er nog twaalf
personen overbleven. Toen er eenmaal was afgesproken wie met wie zou meerijden, kon Theo met
een gerust hart afreizen naar Berkel-Enschot.
Nadat iedereen zich had aangemeld en met
het vooruitzicht op een echte Trappist aan de
finishlijn, begonnen wij aan onze tocht. Met een
bewolkte lucht, een zwakke noordenwind en
dertien graden fietsten we vanaf het
Trappistenklooster het Brabantseland in. Een
enkeling durfde het aan om zijn armstukken in
de auto achter te laten. Een bui(tje) na vijf
kilometer temperde de verwachting van velen
op een zonnige dag. Na een kleine vijf minuten
was de lucht weer opgeklaard. Met een nat
wegdek en een schuin oog op de lucht
vervolgde wij onze weg richting Valkenswaard.
Een marktkraam met vers gesneden fruit
nodigde ons uit om na 30 kilometer een kleine
(sanitaire) stop in te lassen. Na een vers stuk
meloen of een halve banaan stuurde de
ploegleider de kopmannen weer naar de
voorkant van ons pelotonnetje. Na de stop
liepen kilometers, met een mooie snelheid,
gestaagd op. Richting Valkenswaard
passeerden we de kernen van Knegsel,
Steensel, Riethoven en Schaft. Dorpjes waar
niemand, behalve Hans Middelkoop, ooit van
had gehoord.
Na het benaderen van de Belgische grens op slechts 50 meter waren we in de kern van Schaft
aangekomen. In Schaft zat het terras na mening van velen te vol. Met de belofte van een toevallige
passant dat in de volgende plaats op het kerkplein een eetgelegenheid zat, zijn we weer opgestapt.
In de kern van Borkel hebben wij onszelf verwend met koffie en vers gebakken appeltaart. Bij de
koffie waren we inmiddels over de helft van onze tocht door het Brabantseland.
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De groep passeerde, na de koffie, de ene na
de andere kern. Het ene dorp had een nog
vervelendere klinkerstrook, dan de ander (bij
deze een diepe buiging voor de klasbakken
die zich aan Parijs-Roubaix hebben gewaagd).
Langzaam kwam de zon achter de wolken
vandaan. De zwakke noordenwind die wij op
de heenweg lekker in onze rug voelden, had
zich inmiddels tegen ons gekeerd. Henri
Bosman voerde onze groep na de koffie weer
aan, onvermoeid, alsof hij pas net was
opgestapt.

Enkele hebben zich gewaagd om naast Henri te gaan fietsen, maar zakte na kilometers weer af naar
achteren om de beurt aan een ander over te laten. Henri had het geluk dat deze toertocht een
duidelijk begin- en eindpunt had gekregen, anders was hij nu nog steeds, met z’n onuitputtelijke
tempo en blik op oneindig, door het eindeloze Brabantse landschap aan fietsen.
De laatste kilometers van de tocht werden gekenmerkt door een kasseienstrook die de weg
opsplitste in twee helften. Deze kasseienstrook veroorzaakte direct de kriebels bij onze klasbak en
deelnemer aan Parijs-Roubaix van 2019. Léon van den Ende benutte deze unieke kans om alvast te
oefenen voor 2020. Soepel manoeuvreerde Léon zijn fiets over de beruchte kasseienstrook van het
Landgoed van Baest. Deze strook van 800 meter was niet opgewassen tegen onze doorgewinterde
deelnemer aan de “Hel van het Noorden”.
Bij terugkomst was de zon inmiddels volledig doorgebroken met als gevolg een aangename
temperatuur van zo’n twintig graden. Na afloop, op het grasveld van het Trappistenklooster,
bedankte Theo de trouwe helpers, terwijl de zon op z’n gezicht scheen en de kopmannen genoten
een heerlijke en verdiende Trappist.
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WTC Bevrijdingstocht (Rogier Schinkel)
Op zondag mei 5 jl. stond, hoe kon het ook anders, de WTC Bevrijdingstocht op
het programma. De organisatie valt dit jaar in handen van Gabe en Kees; met
deze raspaarden ligt de verwachting qua schoonheid van de route en een perfecte
koffielocatie ook direct op erg hoog niveau.
Om klokslag 08:00 uur neemt Gabe het woord zodat hij iedereen welkom kan heten. De 20
aanwezigen luisteren aandachtig naar zijn woorden, die overigens uitermate zorgvuldig
door Gabe worden gekozen. De twee pelotons worden onder aanvoering van Kees richting
Zoetermeer geleid en zoals Gabe aangeeft, gaat dit kris kras door het land – m.a.w hij heeft
geen idee hoe we starten – en komen we op een unieke koffiestop. Unieke is overigens een
alternatief woord voor dure.
Gabe meld ons dat Hennie ons een fijne tocht wenst, waarop Gabe aangeeft hem te
hebben uitgenodigd om toch deel te nemen. Helaas blijkt dat Hennie zijn winterkleding al
op zolder heeft liggen en kan echt niet deelnemen.
Afsluitend, het was nogal een verhaal, wordt gemeld dat je klachten kunt indienen bij de
organisatie. Gabe heeft overigens al een Q&A briefje in z’n achterzak bij zich, om de meest
voorkomende klachten, snel van een uniform antwoord te kunnen voorzien. Ofwel; men
verwacht al klachten!?
We rijden in droge
omstandigheden weg uit Lopik,
maar dit verandert snel onderweg.
Het is zeer wisselvallig dan wel
onstuimig weer met zo nu en dan
zelfs een lichte hagelbui!
Rond de Reeuwijkse plassen komt
het met bakken uit de lucht en
neemt de wind sterk toe. Enkele
renners besluiten te stoppen en
een licht ademend regenjack aan
te trekken.
Eén voor de brug en de rest na de brug in het parkje waar we doorheen rijden. Wat blijkt;
iedereen na de brug is mee en dat de ene voor de brug geheel spoorloos is. Langs de
Reeuwijkse plassen, gelukkig is het weer even droog, bel ik met André de Vos waar hij is
gebleven. Gabe rijdt door naar een ander punt en Marinus rijd echt een heel eind terug om
hem te zoeken. Uiteindelijk is de club na zo’n 20 minuten weer compleet.
We rijden continue tussen de 28 en 32 km/u richting Zoeterwoude waar we de koffiestop
hebben. Onderweg nog enige hagel getrotseerd en de nodige korte regenbuitjes. Door de
flinke wind, drogen we gelukkig snel op, dus geheel doorweekt zijn we zeker niet.
www.wtclopikerwaard.nl
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De koffie en het gebak (7,5) waren prima en Kees en Gabe zijn zeer enthousiast over de
aanwezigheid van Leo tijdens deze tocht. Het afrekenen ging soepel en Leo heeft het
bedrag toch nog weten af te ronden. Tijdens de ledenvergadering zal blijken bij het
bespreken van de financiële resultaten of het inderdaad een unieke stop is geweest in
plaats van een dure ☺.
De terugweg hebben we het nagenoeg droog gehouden; rond Lopik/IJsselstein viel het wel
weer behoorlijk uit de lucht, maarja….de thuishaven lonkt.
Naast de prachtige heenweg, die bij mooi weer nog meer waardering zal opleveren, was
de terugweg ook fantastisch. Veelal met de wind mee of schuin opzij, reden we in een
lekker tempo terug. Helaas nog wel een gevalletje lek onderweg. Theo Engel had pech en
moest zijn binnenbandje vervangen. Deze keer is overigens wel direct het juiste wiel uit de
fiets gehaald; dit scheelt toch weer in tijd.
Uiterst professioneel weet Theo zijn lekke band
te verhelpen met de nodige ondersteuning
van zijn kameraden. Theo betreurt dat ik geen
ondersteuning heb geboden tijdens zijn
bandenwissel, echter iemand moet
zorgdragen voor het beeldmateriaal (zie
inzet). Theo zit er mentaal helemaal doorheen
en geeft aan dat hij geen ene meter kopwerk
meer wil doen.
Nu moeten jullie weten dat Theo wel ergens
op kop was, maar dat was op de trap het
restaurant in om koffie te nuttigen.
We komen met z’n allen, hoewel zo links en
rechts al clubgenoten eerder zijn afgehaakt
wanneer wij de woonplaatsen aandoen,
terug met zo’n 120 km. op de teller. Het is een
prachtige tocht geweest waarbij de
weersomstandigheden geen enkele invloed
hebben gehad op de sfeer in het peloton.

Kees en Gabe, enorm bedankt voor de organisatie en het heeft mij in ieder geval weer in
een deel van Nederland gebracht waar ik normaliter niet snel op de fiets ben te vinden.
Meerdere renners die ik onderweg heb gesproken, zijn enthousiast over de uitgezette route
en blij dat ze zijn mee geweest.
www.wtclopikerwaard.nl
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NK Wielrennen 2019
Vanaf 26 tot en met 30 juni zullen de rood wit blauwe truien weer opnieuw verdeeld worden.
Afgelopen jaar was het Mathieu van der Poel die zich op de weg liet gelden. In ‘zijn achtertuin’
Hoogerheide pakte hij zijn eerste NK titel op de weg bij de profs. Bij de dames was het Chantal Blaak
die zichzelf opvolgde met haar tweede titel op rij.
Heuvelachtig
Dit jaar is de start/finish in het Gelderse Ede en zal het parcours een ronde van zo’n 25 km zijn. Als je
wel eens een tocht hebt gereden rondom Ede, Bennekom en Wageningen dan weet je dat het er
nergens echt vlak is. Het hoogteprofiel is dan ook grillig en met veel korte klimmetjes en een finish die
oploopt ben je geneigd te zeggen dat er bij de heren één uitgesproken favoriet is. Van de andere
kant vraag ik me af of het zwaar genoeg is om de ras-sprinters eraf te rijden. De profs rijden totaal
negen ronden, ruim 220 km en een slordige 1600 hoogtemeters. Omdat het toch om die titel gaat,
hoop ik er op dat het een zware koers gaat worden waarbij de sterkste renner in Ede gehuldigd
wordt.
De kanshebsters bij het vrouwen peloton zijn niet op één hand te tellen. Het niveau van de
Nederlandse dames is de afgelopen jaren zo enorm hoog dat ze internationaal de overwinningen
aaneenrijgen. Van Vleuten, Van der Breggen, Vos, Blaak en Brand zijn een aantal rensters die
afgelopen jaren in de prijzen reden. Als Blaak zich voor de derde keer op rij weet te kronen tot
Nederlands Kampioene schaart ze zich in een mooi rijtje van dames die drie nationale titels op rij
wisten te bemachtigen. In dat rijtje geen Vos of Van Moorsel, wel Brunen (’94 – ’96) Top (’80 – ’82) en
van Oosten-Hage (’69 – ’76). De dames rijden vijf ronden, bijna 123 km en rond de 750 hoogtemeters.
Tijdrit
Op de woensdag voorafgaand aan het NK weekend wordt er gestreden om de nationale driekleur
op de tijdritfiets. De dames en belofte wedstrijd kent een eenvoudig en simpel parcours waarbij de
routebouwer niet echt creatief is geweest. De start is wederom vanuit Ede, en na twee bochten
draaien ze de grote weg op richting Hoenderloo om na zestien kilometer dezelfde weg weer terug te
rijden. Ruim 32 km met daarbij iets meer dan 160 hoogtemeters. Aan het begin drie korte stroken
heuvelop en vanaf Otterlo tot Hoenderloo loopt het vals plat omhoog. Vanaf het keerpunt krijgen ze
dus eerst een licht dalende strook en vervolgens de drie korte stroken heuvelop van de andere kant.
Voor de rood wit blauwe trui zijn er een aantal namen die we eerder ook al noemden, die hier ook
kans maken. Aan dat lijstje kan viervoudig kampioene en titelverdedigster Ellen van Dijk worden
toegevoegd.
Bij de mannen is het Dylan van Baarle die zijn titel gaat verdedigen. Van Baarle woont in
Veenendaal en dat is op steenworp afstand van het parcours. De omgeving en de wegen zullen
hem dan ook zeker niet onbekend zijn. Grootste uitdager is Tom Dumoulin als het op tijdrijden
aankomt. Maar ook Jos van Emden zal gebrand zijn op een goed resultaat. Voor het parcours van
de heren heeft de routebouwer iets meer moeite gedaan. Net na Otterlo slaan de mannen rechtsaf
en zal er een extra lus richting Hoenderloo worden gereden. Hierbij zal er, ten opzichte van de
dames, zo’n acht km en 50 hoogtemeters worden toegevoegd. Totaal rijden de mannen iets meer
dan 42 km en ongeveer 215 hoogtemeters.
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Programma
Woensdag 26 juni
10:30 uur: NK Tijdrijden Beloften
12:15 uur: NK Tijdrijden Dames
14:15 uur: NK Tijdrijden Heren
Zaterdag 29 juni
10:00 uur: Wegwedstrijd Beloften (147,8 km – verwachtte aankomst: 13:27 uur)
14:35 uur: Wegwedstrijd Dames ( 122,6 km – verwachtte aankomst 17:35 uur)
Zondag 30 juni
12:05 uur: Wegwedstrijd Heren (223,4 km – verwachtte aankomst 17:15 uur)
Kijken
Het mooiste is natuurlijk om de strijd live mee te maken en langs het parcours te staan. Misschien een
idee om rond de festiviteiten in Ede een tochtje die richting uit te zetten op de zaterdag en/of
zondag? Je kunt natuurlijk altijd vanuit je luie stoel de koers van de dames op zaterdag en de heren
op zondag kijken via de NOS. De exacte tijden van uitzenden zijn momenteel nog niet bekend.
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Wielercode | Wielerregels (Rogier Schinkel)
Welke geschreven en ongeschreven wielercodes zijn er eigenlijk?
Hieronder een opsomming van een aantal regels die men dient te
respecteren. Het overzicht is in willekeurige volgorde en is
samengesteld uit een onderzoek onder leden, niet-leden en vooral
diverse wieler gerelateerde websites en in het bijzonder de geboden
van Herman Chevrolet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Je zult je fiets altijd goed onderhouden.
Je zult nooit aan een tocht beginnen met een vuile fiets.
Zadel en stuurlint zullen altijd dezelfde kleur hebben. Een stuurlint zal bij voorkeur altijd zwart of
wit zijn.
De merknaam van de buitenband zal zich altijd net onder het ventiel bevinden en wel zo dat
het ventiel precies in het midden staat van de merknaam.
Een fietspomp zal nooit aan het frame bevestigd worden.
Binnenbandjes worden in de zakken van de wielertrui opgeborgen.
Het stuur zal altijd lager staan dan het zadel.
Je zult nooit mountainbikepedalen op een racefiets monteren.
De pootjes van een bril worden over de helmbandjes gedragen (tenzij het een echte bril is)
Je zult geen Shimano monteren op een Italiaans frame.
Je draagt geen Italiaanse sokken als je op een Canyon rijd.
Je zult nooit met mouwloze shirts fietsen – tenzij je een Fransman bent, dan mag het.
De dag voor een belangrijke fietstocht zal men zijn benen niet scheren.
Ga nooit op pad zonder helm.
Enkelsokken zijn voor tennisvrouwen. Sokken zijn bij voorkeur wit of matchen bij de kleur van de
schoenen of de outfit en zijn minimaal 6 cm hoog. Geheel zwarte wielersokken zijn bedoelt
voor Lance Armstrong.
Nooit zal je met een symbolische trui rijden. Gele truien, groene truien, bolletjestruien,
kampioenstruien, regenboogtruien… zijn voorbehouden voor renners die het hebben
verdiend. Het is zeer aanmatigend om zo’n trui te dragen: ten eerste verdien je die niet en ten
tweede maak je jezelf volkomen belachelijk als je met een slakkengangetje door de polder
fietst of met moeite een helling oprijdt.
Merkentruien worden alleen gedragen door renners die voor dat team rijden en daar betaald
voor worden. Indien je dan toch zo nodig een teamtrui wil dragen, dan moet de hele
uitrusting passend zijn. Dus: geen Jumbo Visma trui met een broek van Trek Segafredo en
sokken van Sunweb . Ook zal je dan op het merk fiets van die ploeg rijden.
Een zogenaamde Camelback zal men nooit dragen.
Je zult nooit met een rugzak fietsen, tenzij men zich begeeft naar een wielerwedstrijd of het
werk.
Je zult tijdens een toertocht nooit als een gek een helling oprossen om, eenmaal boven, af te
stappen.
Je zult nooit stoppen om op het midden van de weg een boterham te eten. Eten doe je al
rijdende, honger is geen reden om te stoppen.
Doe je deel van het werk.
Indien je moeite hebt om het groepje te volgen dan laat je los. Het is geen schande als
andere fietsers beter zijn, het is wel een reden om harder te trainen. Ga nooit tientallen
kilometers in het wiel van iemand hangen die je heeft ingehaald, tenzij je jezelf netjes hebt
voorgesteld en met de toestemming dit te mogen doen. Maar dan nog zul je uit respect voor
de andere fietser loslaten.
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Als je van richting verandert of afslaat wijs je de richting aan die je zult inslaan.
Obstakels, aankomende auto’s, paaltjes op de weg, putten in de weg zullen met luide stem
aangekondigd worden.
Het overnemen van de koppositie gebeurt met een strikte regel. Hij die op kop rijdt doet teken
dat hij zich wil laten afzakken. De tweede rijdt dan 100 meter door in hetzelfde tempo, zodat
de renner die van kop af gaat rustig kan aanpikken bij de staart van de groep. Pas dan mag
het tempo verhoogd worden. Dit zal gelijkmatig gebeuren en nooit met een ruwe versnelling.
Linkeballen of muizen doe je tijdens een wedstrijd, anders nooit.
Men zal nooit halverwege een helling omdraaien en terugkeren. Eenmaal begonnen aan een
klim zal men ook de top bereiken.
Men zal geen lid worden van een wielerclub die zijn leden verplicht om altijd in clubtrui te
rijden, tenzij men voor een Franse club rijdt.
Men moet altijd zichzelf kunnen beredderen bij pech, zonder te zeuren en hulp van derden in
te roepen. Anderzijds: ziet men een renner met pech aan de kant van de weg staan zal men
hem vragen of hij hulp nodig heeft.
Men zal een tegenligger altijd begroeten.
Groet nooit een renner zonder helm.
Men zal altijd rekening houden met andere weggebruikers.
Men zal de verkeersregels respecteren.
Ga nooit op de openbare weg fietsen als er een aan de rechterkant een mooi geasfalteerd
fietspad ligt.
Afval gooit men te allen tijde in een daarvoor bedoelde afvalbak.
Een klein zadeltasje is toegestaan mits het zo goed als mogelijk verborgen zit onder het zadel
en men een tocht onderneemt van meer dan 100 kilometer.
Men draagt geen onderbroek onder de koersbroek.
Men gebruikt geen spatborden op de racefiets; een zgn. Ass Saver wordt gedoogd.
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De Hel van het Noorden (Gerben Bergstra)
We gaan naar Dwars door Vlaanderen, Gent Wevelgem en daarna naar Limburg of
Ronde van Vlaanderen ter voorbereiding voor Roubaix, Wie gaat er mee??...
Tja daar sta je dan met de tegelsnijder nog in de hand en af en toe een baantraining of
sportschool tussendoor. Pfff Eerst moet het toilet af anders wordt het een meer jaren
plan en als je eenmaal op de fiets zit komt er niets meer van werd mij even
medegedeeld.. Tja misschien kan ik de laatste week nog even mee.
Werd er toch een beetje zenuwachtig van. De mannen staan straks met heel wat
kilometers aan het vertrek. Gelukkig kan ik Volta Limburg nog wel halen. Na Gent
Wevelgem maar eens peilen bij pa hoe ze er voor staan.. “Ja we reden allemaal goed
en het liep allemaal lekker. De Kemmelberg LIEP trouwens ook goed”… Euh hoezo LIEP?
Tja de ketting viel telkens van zijn lichtste versnelling af, maar was niet de enigste hoor.
J.H. uit IJ moest ook stukje lopen.
En ineens zag ik weer een stukje hoop aan de horizon.
Volta Limburg
“s-morgens 5:30uur verzamelen bij de carpool in
IJsselstein. Roubaix gangers Gabe, Johan, Erik, Jan v
Lieshout, Leon en ik werden vergezeld door Ronald de
Ridder, Harry van Beek, Jan Hendrikse en Andre de Vos.
Na een voorspoedige reis stonden we al vroeg op het
gezellig plein in Eijsden voor een mooie tocht van 155 km
met de nodige hoogtemeters. Jan Hendrikse had de
pech dat zijn schoenplaatjes versleten waren en telkens
uit zijn pedalen schoot, maar verder hadden we een
mooie maar ook zware tocht.
Dat we elke tocht weer leren blijkt wel uit het feit dat zelfs
Ronald de Ridder na 4x “geparkeerd staan “ door te laat
terug te schakelen, en te denken dat je wel buitenblad
omhoog rijd in Limburg, zijn ketting op zijn bijna
ongebruikte binnenblad zette voordat de laatste
klimmen begonnen.
Ik zelf had een superdag. Reed heerlijk en heb de laatste
50km samen met Harry van Beek gereden. Ik moet zeggen dat ik er de laatste 20km
aardig doorheen zat maar bleek niet de enigste te zijn. Na afloop gezellig zitten na
borrelen en op een groot scherm de Ronde van Vlaanderen kunnen kijken. Volta
Limburg is zeker een aanrader. Gaat niet over alle bekende heuvels in Limburg maar
wel zeker net zulke mooie klimmen en heeft een paar mooie klimmen in België. Laat die
Kasseien maar komen!
De Hel van het Noorden
Eindelijk was het dan zover. Vrijdagochtend verzamelden we. ’s Morgens vroeg
verzameld bij Johan en Cora en na de koffie vertrokken Jan van Lieshout, Erik
Eikelenboom, Leon van de Ende, Jan, Jody en Jeroen Schinkel, Johan Hartman, Gabe
en ik en Wim van Dijk als gastrijder. Met 10man en Cora als begeleiding, vertrokken we
richting Roubaix.
In Roubaix hebben we 2 auto’s in de parkeergarage gezet. Op straat kleedden we ons
om en werden de eerste voorbereidingen in praktijk uitgetest. De vingercondooms van
Johan bleken na de eerste rit geen succes. We stapten op de fiets voor een ritje van 85
km. naar het hotel. Cora reed met alle spullen met de auto naar het hotel en Jan
Schinkel zal met haar meerijden want die had de 60km loop van Texel nog in de benen.
Jody gaf aan dat niet helemaal te vertrouwen en daarom ook maar met de auto mee
te rijden, anders had hij graag op de fiets meegegaan….
www.wtclopikerwaard.nl
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De route hadden wij van Jens gehad, waarvoor onze dank, en met Jan van Lieshout als navigator koers gezet
naar het hotel. Langs de route stonden al diverse teambussen van de profploegen en bij diverse stroken zag je
de campers al staan van de fans die ons kwamen aanmoedigen. Dat de profs de dag na ons zouden rijden is
natuurlijk leuk meegenomen voor onze fans.
Ongeveer halverwege de rit kwamen we bij de enige strook kasseien voor vandaag. Hier stonden ook al
diverse mensen te kijken en waren diverse renners al aan het rijden. Het bleek strook 19 te zijn, beter bekend als
Het Bos van Wallers en één van de zwaarste stroken van Parijs Roubaix. Na enig dralen toch maar even over
de kasseien gereden. Pff dat viel niet mee. Iedereen reed op dat moment nog op te harde banden en dan
stuiter je helemaal alle kanten op.
Na ongeveer 100 meter maar omgedraaid en even wat foto’s gemaakt. Erik reed 50 meter op de kasseien en
reed direct lek. Dat belooft wat voor morgen! Vervolgens terug naar het begin van de strook om met onze
navigator te overleggen hoe we hier langs konden rijden. Na een stuk bospad met zand en kuilen kwamen
uiteindelijk weer op deze strook kasseien uit. Tja het was niet anders. We moesten er aan geloven en de hele
strook over. Man wat was dat gaaf!
Bij het hotel aangekomen stonden onze tassen al klaar op de kamers en was het
restaurant voor de avond al besproken. Waar vind je zón begeleiding! Na een
gezellig drankje in het winkelcentrum en een lekker stuk vlees in het restaurant zijn we
vroeg onder de dekens gegaan om uitgerust aan de Hel van het Noorden te
beginnen.
“s- Morgens om 5 uur ging de wekker en om 5:30uur zaten we aan het ontbijt. Het ijs
stond op het dak van de ramen zo koud was het nog. Dik aangekleed zijn we rond
6:30uur op de fiets vertrokken richting de start. Vooraf waren er 2 plekken besproken
waar Cora met de auto zou staan zodat we daar nog wat kleding konden uitdoen of
wisselen en nog wat konden eten.
Na het ophalen van de rugnummers en stuurbordjes zijn we rond 7:30uur vetrokken.
Het was fris maar gelukkig droog. Wel hadden we veel tegenwind maar de rit verliep voorspoedig. Totaal
hadden we 29 kasseistroken voor de boeg van totaal ongeveer 54km . De 1e kasseienstrook kwam eraan en
daar moet toch ieder zijn eigen tempo rijden om er goed over heen te rijden. Omdat je deze tocht wellicht
maar 1x rijd moet je natuurlijk echt over de kasseien rijden en ik heb de hele weg geen gootje gezien.
Er waren andere renners die daar na verloop van tijd toch anders over dachten.
Op een kleine valpartij na van Johan en een 3-tal lekke
banden in de groep is de tocht perfect gelopen.
Verzorging was uitstekend en met name de extra posten
van Cora waren een welkome stop.
Het record lekke banden was voor…. Jody. Al verdenken
wij hem ervan de band een paar keer expres leeg te
hebben laten lopen ;-).
Het hele Roubaix verhaal begon natuurlijk met pa (Gabe)
die deze tocht altijd nog een keer wilde rijden op zijn oude
dag, en Johan die direct toehapte. Ook Jan Schinkel wilde
deze altijd nog eens rijden en ik moet zeggen groot respect
hoe de ”oude” mannen als jonge honden over de kasseien
reden. Aan het eind van de tocht ook op elkaar gewacht
en het was een mooi moment om zo met elkaar de
legendarische wielerbaan van Roubaix op te rijden.
Al met al was het een tocht die voor sommige renners
zeker nog een keer voor herhaling vatbaar is en andere die
blij en trots zijn deze gereden te hebben maar hem nooit
meer doen. Johan en Cora hartstikke bedankt voor de
geweldige organisatie en alle mede Roubaix gangers
bedankt voor de gezelligheid en wie weet: Wie heeft er het
weekend van 4 april 2020 nog niets te doen?
www.wtclopikerwaard.nl
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10 tips om sneller te fietsen (via Rogier Schinkel: Bron Cyclingreview)
1. Wat is snel? En hoe belangrijk is snelheid?
Uit data van Strava blijkt dat de gemiddelde snelheid in Nederland het hoogste ligt ter wereld. Gemiddeld
fietsen Nederlandse mannen 26,92 kilometer per uur en vrouwen 21,36 kilometer per uur. Ter vergelijking; Het
een-na-snelste land ter wereld is Engeland waar mannen gemiddeld 25,61 kilometer per uur en vrouwen
gemiddeld 20,74 kilometer per uur fietsen. In Nederland ligt de gemiddelde snelheid dus al vrij hoog. Dat heeft
natuurlijk te maken met ons vlakke land, ik noem deze cijfers om aan te geven dat gemiddelde snelheid lang
niet altijd alles zegt over hoe sterk je als wielrenner bent. Externe factoren zoals wind, regen, heuvels en
dergelijke hebben veel invloed op de gemiddelde snelheid. De eerste tip is dus om niet te veel op de
gemiddelde snelheid te focussen.
2. Maak jezelf zo klein mogelijk
Hetgeen dat je het meeste afremt tijdens het fietsen is luchtweerstand. De eenvoudigste tip is om het
oppervlak dat wind vangt zo veel mogelijk te verkleinen. In plaats van rechtop te zitten en veel wind te
vangen, probeer je lichaam lager te laten zakken door je ellebogen te buigen en je bekken te kantelen. Je
voelt meteen een verschil!
3. Luister naar muziek
Dit is een lastige, want we vinden het bij Cyclingreview.nl ook erg belangrijk dat je veilig fietst. Toch zijn er
meerdere onderzoeken die aantonen dat muziek op je oren er voor kan zorgen dat je waargenomen
inspanningsniveau vermindert.
Dr. Costas Karageorghis, een onderzoeker in de sportpsychologie, zegt dat dit komt doordat “muziek de
vermoeidheidsgerelateerde symptomen zoals de brandende longen, het kloppend hart en het melkzuur in de
spieren blokkeert.” Het kan de perceptie van inspanning met wel 10 procent verminderen. Je zult harder
trappen zonder het zelf te merken. Misschien wil je jouw cadans aan het ritme aanpassen. Als je met het oog
op de veiligheid niet met muziek op je oren buiten wilt fietsen, kun je dit voordeel pakken wanneer je op de
indoortrainer zit.
4. Fiets met anderen.
Je kunt dit vals spelen noemen, maar het fietsen in een groep verhoogt je gemiddelde snelheid op
verschillende manieren. Als je om beurten voorop rijdt en het werk deelt, zul je als groep sneller gaan dan
alleen. En als je nou ook nog eens met een groep mee fietst met renners die sterker zijn dan jij, dan bouw je ook
conditie op voor de volgende ritten. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig om in een groep te rijden. Een
hoop voordelen dus!
5. Bandenspanning
Met de juiste bandenspanning fiets je sneller. Check het aantal bar voor elke rit, je banden lopen namelijk op
een natuurlijke wijze een beetje leeg zonder dat ze per se lek zijn. Op de zijkant van je band staat de
aanbevolen druk, zorg dat je altijd binnen die marge blijft. Denk goed na over je bandendruk, een harder
opgepompte band hoeft niet per se sneller te zijn. Een vuistregel die wij hanteren voor mannen tussen de 65 en
85 kilo is het aantal kilo gedeeld door tien is het aantal bar in de banden. Extra tip: Zorg ervoor dat je een
goede staande pomp hebt, zodat je gemakkelijk de perfecte bandendruk kunt vinden. Een minipomp kan het
beste alleen worden bewaard voor noodgevallen onderweg.
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6. Minder remmen
Dit klinkt als de meest logische tip uit de lijst, maar het is voor velen lastiger dan je denkt. Remmen zorgt er niet
alleen voor dat je vertraagd, maar het zorg er ook voor je na iedere bocht weer harder moet trappen om te
versnellen. Onnodig remmen is een verspilling van energie en momentum.
Hoe wordt je een betere remmer? Probeer eerst het ‘comfort’-remmen te verminderen. Hiermee bedoelen we
dat je steeds later remt op het moment dat je uit je comfortzone gaat. Bijvoorbeeld in afdaling die iets sneller
gaat dan gewend bent. Op die manier krijg je een steeds beter gevoel met hard je met een fiets kan gaan.
Daarnaast valt er veel snelheid te winnen in bochten. Dit vereist echter enige oefening, we zien dat
mountainbikers en veldrijders vaker meer controle over hun fiets hebben op de racefiets. Simpelweg omdat zij
vaker de grenzen hebben opgezocht en daardoor beschikken over een uitstekende bochtentechniek.
Belangrijke tips hierbij: Rem altijd voor de bocht, niet in de bocht
7. Zorg voor wind mee op de terugweg
Als wielrenner kijk je niet op dagelijkse basis naar de windrichting en windsnelheid, maar om je gemiddelde
snelheid te verhogen is het een slimme tip om dat wel te doen. Bekijk voordat je je route gaat bepalen waar
de wind vandaan komt. Op die manier kun je er voor zorgen dat je begint met het zwaarste deel: wind tegen.
Op die manier fiets je met frisse benen tegen de wind in en op het moment dat je moe bent draai je om en
waai je op hoge snelheid terug naar huis. Je gemiddelde snelheid hoger liggen dan andersom.
8. Intervaltrainingen
Wissel je ontspannen fietsrit in voor een korte sessie met intervallen met hoge intensiteit (HIIT). Een reeks
onderzoeken laat zien dat een paar korte, volle-bak-sessies je uithoudingsvermogen net zo veel verbeteren als
het fietsen van langere ritten. Je metabole systeem wordt op twee fronten geprikkeld. Eén: Duurritten hebben
de neiging om alleen je slow-twitch-spiervezels te raken, terwijl HIIT-trainingen ook aan je high-speed-vezels
werken, zodat je een grotere motor ontwikkelt. Twee: je lichaam tast dieper in de vetreserves, zodat je een
efficiëntere vetverbrander wordt.
9. Sportdrank
Als je aan het begin van een lange rit een sportdrank drinkt met koolhydraten in plaats van gewoon water, kun
je je kostbare glycogeenvoorraden in het eerste uur met ongeveer 50% besparen, volgens een studie
gepubliceerd in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise. Dit betekent dat je meer energie zult
hebben voor de lange termijn.
10. Vitamine B
Recent onderzoek wijst uit dat actieve mensen met weinig B-vitamines zoals B6, B12, folaat en riboflavine
moeite hebben met het opbouwen van spiermassa en het produceren van zuurstofdragende rode
bloedcellen. Zorg dat je daarom goed voerzien bent van Vitamines D, die essentieel zijn voor het omzetten van
eiwitten en koolhydraten in energie en voor het repareren van cellen. Vitamine B zit in volle granen,
donkergroene groenten en vetarme zuivelproducten. Nem dagelijks multivitamine of begin de dag met extra
ontbijtgranen voor extra power.
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Wij stellen aan u voor: LTI (Wim van Wijk en Hennie Beenen)
Eigenlijk bijzonder te vermelden, dat toen wij contact zochten voor
het maken van een interview met Wim Littel, oprichter en eigenaar
van LTI, deze Wim onderweg was van Kinshasa (Congo) naar
Nederland, dus hadden we gelijk een eerste vraag te stellen, wat
moet je in vredesnaam in Congo?
Had al wel half meegekregen dat het om koelcellen voor overleden mensen ging en dus
kwam er op onze vraag toch best een opmerkelijk verhaal. (dachten zelf aan voortvloeisel
van Ebola )
LTI bleek al eerder een aantal koelunits geleverd te hebben voor een mortuarium nabij een
ziekenhuis, welke plaats bood aan 34 overleden mensen.
De stad Kinshasa waar dat ziekenhuis staat, heeft 18.000.000 inwoners en de gemiddelde
leeftijd waarop mensen overlijden, schijnt ook beduidend lager te zijn dan in onze westerse
wereld, dus gaat er nog wel eens iemand dood.
De eerder geleverde koelunits bleken uiteindelijk zelfs geld op te leveren voor het ziekenhuis
en ook naast het mortuarium was een behoorlijke nevenhandel ontstaan in het aanbieden
van diensten, zoals kisten, bloemleveranciers, kruizenmakers ,uitvaart begeleiders etc. Niet
onvermeld is het gegeven, dat je bij een ziekenhuis ook iets minder te maken hebt met
corruptie.
Ook voor de condoleances werd nogal tijd uitgetrokken, meestal enkele dagen en aan hen
die langs komen, wordt geld gevraagd om de kosten van de begrafenis te betalen, het
inkomen is dermate laag dat de bevolking geen geld heeft om zomaar iemand te kunnen
begraven.
(Vergeten te vragen als ze onvoldoende bij elkaar sprokkelen, wat er dan gebeurd.)
Wim liet trouwens een bijzondere foto zien waarop een jonge overleden vrouw
vastgehouden tussen een drietal familieleden gezeten op een bromfiets/motor werd
afgeleverd bij het mortuarium.
Ook werd nog een foto getoond van de omgeving van dat mortuarium, hier kunnen wij ons
wel eens ergeren aan troep langs de weg, maar daar ligt het gehele gebied volledig
bezaaid met afval, echt ongelooflijk.
Inmiddels was de tweede levering rond, koelunits worden in Lopik compleet bedrijfsklaar
ingericht, ook met extra aggregaat omdat de stroomvoorziening niet altijd optimaal
functioneert in Congo, de units worden verscheept in container en op lokatie geplaatst,
daartoe heeft LTI contact met een Congolees die al meer dan 25 jaar in Nederland woont
en bij een bevriende zakenrelatie in Putten werkt, deze Congolees doet naast deze diensten
ook nog aan goed werk (opvangthuis voor tienermoeders) Inmiddels worden ook dergelijke
voorzieningen (koelunits voor mortuaria) in Oeganda voorbereid.
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Terug naar het begin, dat was 1 januari 1996, toen Wim besloot dat waar hij werkte het niet
ging zoals het zou moeten gaan, hen nog wel een aanbod had gedaan ter overname
maar dat werd het hem niet, en op een bankje nabij de kerk in Lopik besloot hij samen met
nog een drietal voor zichzelf te beginnen, één daarvan ons lid Peter Schenkel, en Wim was
erg positief dat ook Peter het avontuur aandurfde om mee in te stappen. (had toch jong
gezin etc.) dus over anderhalf jaar zal ook Peter daar een eerste jubileum van kwart eeuw
werkzaam bij LTI kunnen vieren.
Overigens was Peter naar de kantine geroepen om bij een afspraak aan te schuiven zonder
te weten wie dat waren, dus die was meer dan verrast toen hij ons zag zitten. Meestal krijgt
hij bij zo’n uitnodiging bij vrienden aan te schuiven te maken met “zeurderige klanten”, maar
wij kregen het idee dat hij dit wel leuk vond.
Bij de oprichting gedacht dat als het
goed zou lopen er misschien met een
team van 10 mensen gewerkt zou
gaan worden, inmiddels werken er 42
mensen, waaronder ca. 10
servicemonteurs die ook strategisch
goed verspreid in het land wonen,
mede ook omdat de koel-installaties
die LTI plaatst ook in het gehele land
verspreid staan. Voordeel van zo’n
groot team is dat je ook nog eens een
klap kan geven m.b.t. een groot werk,
maar natuurlijk heb je bij zo’n aantal
natuurlijk ook de gebruikelijke sores.
Het lijstje van producten op de site tellend dat LTI kan leveren, kwamen we aan de 82
producten, van een aantal daarvan zoals te noemen Adiabatische koelers, BRC’s, Chillers,
Laminator-koeling en Variatherm kasten hebben we geen flauw idee waar deze voor staan
en binnen ons gesprek zijn we daar niet eens aan toegekomen, mogelijk dat Peter, hoewel
hij zich vooral met de elektrotechnische tak van het bedrijf bezighoudt, daar onderweg of
tijdens een koffiebreak iets over kan vertellen.
In het begin werden de koelinstallaties gevuld met het voor de OZON-laag schadelijke
Freon-gas, inmiddels wordt dat bij nieuwe installatie al helemaal niet gebruikt, maar bij
oudere installatie mag/moet dan nog wel eens vervangen worden met milieu vriendelijke
koelmiddelen, niet bekend wat er met het oude freon-gas gebeurd, dat zelf ook nog eens
nagezocht maar daar niets over kunnen vinden; het freon-gas wordt weliswaar netjes
gedocumenteerd en/of geregistreerd afgevoerd, maar wat er nadien mee gebeurd is niet
bekend.
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Aanvankelijk begonnen met vooral levering aan bakkerijen, inmiddels m.n. ook aan bakkerij
fabrieken, dan praat je over bakkerij-lijnen van meer dan 100 meter, enkele jaren geleden
werd een eerste rijs-kast-lijn uitgedokterd voor een bedrijf in Oostenrijk en inmiddels is dat
ook in Nederland op diverse locaties geplaatst, er zijn zulke lijnen waar maar 2 tot 3 man bij
loopt waar aan één kant alle benodigdheden van meel, water, boter, (bijv. 1 m3 boter)
zout, gist e.d. de machine ingaat en aan de andere kant van de lijn, dus ook de oven
passerend, er een productie van 18.000 broden per uur mee te realiseren valt; ook de
kwaliteit, en daarvan is Wim stellig overtuigt, is vele malen constanter dan bij de lokale
bakker.
De smaak blijft natuurlijk iets anders. Voor de meeste broodbakkerijen van de grote
supermarkten heeft LTI wel de koelinstallaties geleverd.
Een eenvoudige huis airconditioning installatie komt bijna niet meer voor,
Overigens zijn ze de crisis ook redelijk goed doorgekomen.
Een gehele nieuwe tak van sport is ook de koeling voor de geneesmiddelenindustrie maar
ook het totale koelpakket voor de Antonius ziekenhuizen in Nieuwegein, Leidse Rijn, De
Meern en Woerden.
Zorgen over de Brexit hoewel er ook naar Engeland het nodige heengaat, hadden ze op
voorhand nog niet, het meest gaat in samenwerking met apparaat bouwers, ovenbouwers
o.i.d. en LTI levert aan hen, hebben dienaangaande van de tien op dat gebied opererende
bedrijven zeker vier tot vijf als vaste afnemer.
Inmiddels hebben ze dan ook in half
Europa koel-installaties geplaatst,
monteurs vinden het ook wel leuk om af
en toe op locatie één of twee weken te
vertoeven om een installatie op te
bouwen, en dus niet alleen in Europa
maar ook bijv. in Saoedi-Arabië en ook
staat Canada op de rol om naar toe te
leveren.
Binnen Nederland maakt LTI doorgaans
gebruik van een vaste aannemer, indien
zij ook enige bouwkundig werk dienen uit
te voeren bijvoorbeeld bij een turnkeyproject. (Van Baaren Cabauw)
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Varen (speed-boot) maar nog meer achter de speedboot op waterskies is een hobby van
Wim, evenals op de lange latten staan in de sneeuw, maar nog meer voldoening en
ontspanning haalt hij uit de wekelijkse zangavond bij het zangkoor OP-WEG in
Schoonhoven,(zingen veelal in het Nederlands vertaalde pop –songs maar ook kerkelijk
dragen zij een steentje bij)

Is vervolgens wel altijd vroeg op de zaak, opent Peter de deur omstreeks 06.00 uur,
kwartiertje later stapt ook Wim doorgaans binnen.
Het clubblad de CYCLOPIK wordt goed gelezen, weliswaar niet gespeld, maar altijd
doorgenomen, ligt ook op de leestafel bij LTI.
Wim was het overigens met ons eens dat op de foto’s van de leden van de WTC het logo
van LTI op de mouwtjes altijd zeer goed in beeld komt, dienaangaande had hij de intentie
ook om, zonder daar nadrukkelijk om te vragen, het sponsorschap aan de WTC wederom
met vijf jaar te verlengen, concrete afspraken mogen nog wel plaatsvinden, overigens
daarmee een mooi einde aan dit gesprek gevend.
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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).
Vertrek om 09:15 uur (Toergroep)

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
ZA 8 juni 2019
DO 13 t/m 16 juni 2019
ZO 30 juni 2019
ZO 7 juli 2019
DO 11 juli 2019
ZA 20 juli 2019
ZO 25 augustus 2019
DI 3 september 2019
ZA 8 en ZO 9 september
ZA 21 september 2019
ZO 6 oktober 2019

Activiteit
WTC Goestingtocht
Eifel Extreme Marathon
WTC Klasbaktocht
WTC Lange Adem Tocht
WTC C-Eniorentocht
WTC Kuitenbijterstocht
WTC Chasse Patattocht
WTC Individuele Tijdrit
Charly Gaul Classic Luxemburg
WTC Buiten de Regio
WTC Bruggentocht

Verzamellocatie
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
Salmsteke
De Schouw
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
08:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
07:00 uur
09:00 uur
08:00 uur
09:00 uur
18:30 uur
08:00 uur
08:00 uur
08:00 uur
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