In memoriam Teus Lekkerkerker
(Namens het bestuur: Theo Engel)

Op 16 juli jl. overleed op 62 jarige leeftijd Teus Lekkerkerker. Hij was een
trouw lid van onze vereniging die zich onderscheidde door zijn enorme
doorzettingsvermogen, zijn positieve levensinstelling en zijn sterke
betrokkenheid bij de club.
Teus meldde zich op 1 mei 2001 aan als lid van onze vereniging. Al snel
daarna werd hij ziek. Bij hem werd acute lymfatische leukemie
geconstateerd. Hiermee brak een lange periode aan waarin Teus telkens
weer herstelde, maar ook telkens weer ziek werd. In totaal heeft hij vier
keer een zware chemotherapie moeten ondergaan en twee keer heeft hij
een stamceltransplantatie gekregen om beenmergkanker te behandelen.
In april 2019 werd hij voor de zoveelste en laatste keer opgenomen in het
ziekenhuis wegens infecties aan zijn mond en keel. Door de vele
complicaties die zich daarna voordeden ten gevolge van een lange
geschiedenis van ziek zijn, is hij uiteindelijk overleden. Tot groot verdriet van
zijn zoons Wesley en Mike, hun partners Lotte en Lia en iedereen die hem
na stond.
Gelukkig heeft Teus in die (ziekte)periode van 18 jaar ook veel goede jaren gekend. We hebben hem leren
kennen als een echte sportman die enorm genoot van alle sporten die hij bedreef. Als wielerclub kenden we
hem als een enthousiaste deelnemer aan trainingen, tochten en toerevenementen. Een bijzonder sympathieke
en sociale renner. Onsportief gedrag en overdreven geldingsdrang waren hem vreemd. Het was fijn om met
hem fietsen; dat hoorde je vooral ook van de C-enioren, de groep waar hij zich de laatste jaren zo bij thuis
voelde.
Naast fietsen had Teus ook nog andere sportieve hobby’s zoals mountainbiken, skeeleren, motorrijden, vissen
en niet te vergeten schaatsen. Die laatste sport stond voor Teus beslist op één.
Toen ik hem begin februari bezocht, zelf net teruggekeerd van een schaatsevenement op de Weissensee,
praatten we samen over schaatsen. Teus had de Elfstedentocht gereden vertelde hij, in zo’n strenge winter die
net niet streng genoeg was om een officiële tocht uit te schrijven. Maar als de echte Tocht nog een keer zou
komen dan zou Teus erbij zijn. Een adres om te overnachten had hij al geregeld. Met de onzekerheid dat
leeftijd en gezondheid deelname in de weg zou kunnen zitten, hield Teus voor mijn gevoel geen rekening. En
dat was kenmerkend voor zijn karakter: altijd optimistisch en gezegend met een enorme levenskracht.
Het verbaasde niemand dat aan het einde van de voorbije winterperiode Teus nog te zien was op de
natuurijsbaan van Ammerstol. Daar genoot hij van het rijden in de vrieskou. En ook met zijn vriend Bert heeft hij
nog enkele keren de kunstijsbaan bezocht. Schaatsen verleer je niet, zeker als je Lekkerkerker heet.
Teus keek erg uit naar de geboorte van zijn eerste kleinkind. Het ging
een zoon worden, dat wist hij al. Hij zag het al voor zich, zijn kleinzoon
moest ook kunnen schaatsen en hij zou het hem leren. Een ‘echte
Lekkerkerker’ hoort immers te kunnen schaatsen. Helaas liep het
anders af. Teus heeft de geboorte van zijn kleinzoon niet meer mogen
meemaken.
In onze gedachten blijft Teus voortleven als de man met onverzettelijk
karakter, die met zijn zoon Mike deelnam aan Alpe d’HuZes (2x de
berg op), die meerdere keren de Jean Nelissen Classic reed, die
vrijwilligerswerk deed bij Abrona en voor wie stil zitten geen optie was.
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Van het bestuur: De vakanties zitten er weer op (Leo van Vliet)
Het is al weer september als de derde editie van Journal de Cyclopik dit jaar op jullie
deurmat valt en daarmee loopt het seizoen al weer een beetje naar het einde toe er
staat nog wel een aantal activiteiten op het programma. Als ik dit stukje schrijf is het 16
augustus en zit lekker buiten met de gedachte dat ik nog een week vakantie heb en
wat het weer betreft hebben we tot nu toe met een echte Hollandse zomer te maken.
Met de grootste hitte in juli, verloopt augustus tot nu toe zoals het er naar uit ziet
normaal zonder dat er records gebroken gaan worden.
Helaas zijn er door het weer twee activiteiten die niet door konden gaan een keer was de wind
spelbreker en in de herkansing was de regen die roet in het eten gooiden; spijtig voor de twee
organisatoren. Laten we hopen dat het bij deze twee blijft en we nog voldoende veilige kilometers
kunnen maken in dit laatste kwartaal van het jaar.
Ook de vakanties zitten er op en zo hebben de
meeste zich inmiddels weer aangesloten bij de door
de weekse traningsavonden die ook alweer naar
het vroege tijdstip verplaatst zijn. We hebben dit
jaar kunnen genieten van een verassende Tour de
France en nu de Vuelta aan de gang is, zal die ook
een verassende winnaar voort gaan brengen? En
dan hebben we al veel overwingingen van ene
Mathieu van der Poel gezien. Op wat voor fiets dan
ook! Als hij ergens aan de start staat, is hij een
kanshebber voor de overwinging. Ik ben benieuwd
wat voor verassende overwingingen hij dit jaar nog
op zijn naam gaat zetten.
Ook wil ik nog even onder de aandacht brengen dat onze vereniging zich ook dit jaar weer heeft
opgegeven voor de Rabobank club actie die ze dit jaar hebben omgedoopt tot Rabo Club support. Heb
je een rekening bij de Rabobank maar je bent er geen lid van dan krijg je geen uitnodiging om te
stemmen op onze lokale verenigingen. Door lid te worden en dat gaat heel simpel en er zijn geen kosten
aan verbonden krijgt je zelfs een per kwartaal een ledenmagazine van de Rabobank op gestuurd met
leuke lokale nieuws feiten.
Hoe kan je lid worden? Door naar de site van de Rabobank te gaan en klik de home pagina Rabobank
Utrechtse waarden aan en je komt dan in een menu en onderaan deze pagina staat hoe je lid kan
worden en wat je voor delen zijn. Je krijgt dan als je tenminste op tijd lid bent geworden, bericht thuis om
mee te stemmen tijdens de Rabo club support actie.
Wat mij ook op viel is dat onze website er nu fantastisch uitziet. Door het omzetten naar Wordpress door
Peter Verhoef heeft de site een hele nieuwe look gekregen met veel meer mogelijkheden. Voor degene
die niet zo veel op het net zit, is het zeker de moeite waard om eens de tijd te nemen en een bezoek te
brengen aan onze website. Peter nogmaals super gedaan!
Ook zijn we gestart met een proef om voor elke activiteit die op onze agenda staat, vroegtijdig een app
te maken van de leden die zich voor die bepaalde activiteit hebben opgegeven. Je krijgt dan een appje
dat je je hebt ingeschreven en dan ook verwacht wordt hieraan deel te nemen. Blijkt nu dat je niet kan,
stuur dan een app terug en dan word je van de lijst afgehaald. Ben er zeker van dat dit weer een
toegevoegde waarde heeft om zo een betere grip op de opkomst van onze activiteiten te krijgen.
Een ieder die binnenkort op de fiets stapt, wens ik die gezellige en veilige kilometers toe.
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Geboren: Noah (29 mei 2019) Adoptiezoon van Michel en William-Radj Nederpel

Eric Klever – Alweer 50 jaar !
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12-06-2019 Eifel Extrem 2019 (Arno Sluijs)
Nadat woensdagavond de meeste deelnemers al de fiets bij Floré thuis op de WTC-fietskar
hadden gezet, was het donderdagmorgen om 07.45 uur verzamelen bij de Wiekslag en
vertrekken om 08.00 uur naar Mayen in Duitsland. Uiteraard nog even via de Carpool van
IJsselstein en dan door, via Nijmegen – Venlo naar de A61 Duitsland in.
Volgende heeft niet zoveel met fietsen te maken, maar daar wil ik wel graag kort wat over schrijven. T.h.v.
Mönchengladbach buigt de A61 af, om vervolgens langs een enorm groot gat in de grond (Dagbouw
bruinkoolwinning) t.h.v. van Jackerath weer af te buigen de oude A61 op . ( Zoek op Google naar Garzweiler
en kijk dan eens een You Tube filmpje met de titel Garzweiler, Lost City’s . Krijg je een aardig idee hoe groot dat
allemaal is.)
Goed verder met het fietsverhaal. Na dit indrukkwekkende
gat in de grond gepasseerd te zijn , was het bij Raststatte
Bedburgerland tijd voor koffie. Gezien de korte afstand
Lopik – Mayen van 300 km , was daar wel even tijd voor.
Uiteindelijk reis vervolgd en kwamen wij rond 12.30 uur aan
bij Hotel Jaegerhof in Mayen. Koffers en fietsen uitgeladen,
kar veilig in de garage van het hotel geparkeerd en klaar
om te gaan fietsen. Afspraak was om 13.30 uur vertrekken
voor een door Jan van Lieshout uitgezet rondje van ca. 60
km.
Jan had een mooie route uitgezet en via de aanwijzingen
van de Garmin gingen wij op weg met 20 man, Mayen uit
richting de !! Vulkaan ?? Geen idee waar die moest liggen, maar t.h.v. van Maria Laach ligt een bult die er wel
iets op lijkt. Via plaatsen als Ochtendung, Plaidt, Kretz en Nickerich en diverse korte klimmetjes, kwamen wij na
een mooie klim van circa 4 km. boven alwaar bij een daar aanwezig restaurant een koffiestop werd gemaakt.
Dat kon heerlijk buiten in de zon bij een temperatuur van circa 22 graden. Vervolgens weer verder om de
Laacher See heen via Maria Laach, Bell, Ettringen weer klimmend en dalend richting het hotel in Mayen. Het
aantal gefietste kilometers klopte aardig, rondje was net geen 60 km en bevatte circa 1250 hoogtemeters.
Lekker om zo weer te wennen aan het klimmen en natuurlijk het dalen. Rond 17.00 uur waren wij weer terug in
het hotel. Eten zou om 19.00 uur zijn, dus tijd voor een lekkere koude Bitburg Pils of voor de nuchteren onder ons
een cola. Dit allemaal in een kleine, maar gezellige Biergarten.
Om 19.00 uur zat iedereen gedoucht en fris aan tafel. De wijn was door Floré en Sjors goed uitgezocht op prijs
en smaak. Dus het diner kon beginnen. Eerst een klein maar heerlijk vooraf (effe vergeten wat het precies ook
al weer was) maar was erg lekker. Dat werd gevolgd door een heerlijk stuk varkensvlees met salade en
aardappelkroketten. Daarna als afsluiter nog een dessert. Kortom wij kwamen niets te kort. Na het eten gingen
een aantal nog even een rondje wandelen, de rest nam plaats in de Biergarten. Rond 23.00 uur lagen de
meesten in bed. De volgende morgen zouden wij om 07.00 uur aan het ontbijt zitten en om 08.00 uur
vertrekken voor weer een mooi rondje van 80 km of voor degene die iets meer heuvels wilde proeven 118 km.
Maar dat mag een ander vertellen in zijn verhaal over de vrijdag.
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C-enioren Dag 2 (Hans Gerritsen)
Heel verrassend is de locatie die geboekt was om te overnachten. Zie foto van Jeugdherberg
Slot Assumburg te Heemskerk. Een prachtige locatie met zoals te verwachten bij een
jeugdherberg, wel stapelbedden om op te slapen.
Wij hadden een 6 persoons kamer toegewezen gekregen met daarin 3
stapelbedden. Met zijn vieren moesten we bepalen wie waar zou willen
liggen. Er waren 2 deelnemers afgevallen door ziekte en een ongelukje. Ad,
van ons viertal, gaf aan wel boven te willen liggen en probeerde direct het
bed uit. Dat bed bleek alles behalve stabiel. Het bovenbed zwiepte 30 cm
naar links en dan weer net zover naar rechts. Ik zag het niet zitten daaronder
te gaan slapen.
Gelukkig bleek nog een veldbedje onder een van de stapelbedden
geschoven en dat leek mij veel veiliger. Dus alle vier beschikten we over een
onderbed. Er bleek gelukkig niets van gesnurk en wij allen hebben dus een
redelijke nacht gehad.
Afgesproken was dat we gezamenlijk om 7.30 zouden ontbijten om een uur
later weer op de fiets te kunnen stappen. Het ontbijt werd genuttigd in de
daarvoor ingerichte kasteelkamer. Het was sober maar meer dan voldoende
met zelfs warm brood.
Er bleek voldoende tijd om het beddengoed af te halen en de koffers te pakken. Die konden mee naar huis in
de auto van onze chauffeur Frits. De bidons werden gevuld en de fietsen uit de stalling gehaald. Een enkele
band werd weer op de juiste spanning gebracht.
De terugreis kon beginnen aan de hand van uitgestippelde route via knooppunten. Het weer werkte goed
mee. We hadden met een zonnetje en windkracht 2 in de rug prachtige omstandigheden voor een mooie
thuistocht.
De eerste 9 km ging door stedelijk gebied met de nodige stoplichten. Na Heemskerk volgden Beverwijk en
Velsen Noord. Het was eigenlijk de bedoeling over de sluis van IJmuiden te fietsen. Echter de sluis wordt
momenteel verbreed om in de toekomst grotere schepen te kunnen schutten. Dit karwei is pas in 2022 gereed.
De sluis bleek niet meer toegankelijk voor fietsen.

De nieuwe, grote zeesluis wordt 500 m lang,
70 m breed en 18 m diep.
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Wij moesten dus uitwijken naar de veerpont in Velsen Noord.
Opvallend: vergeleken met onze pont in Schoonhoven heeft dit veer aparte stroken voor fietsen en scooters. Bij
het afrijden hebben de fietsers voorrang.
Na Velsen Zuid ging de route door de bossen en duinen richting Noordwijk door het Nationaal Park ZuidKennemerland. Na het stedelijk gebied was dit een verademing. Het is een enorm mooi gebied. Echter al
fietsend in zo’n grote groep heb je niet echt de gelegenheid rond te kijken en het in je op te nemen.
Dus neem ik me nu voor in de toekomst maar eens terug te gaan.
Tot dan hadden wij de zee nog niet gezien. Die kwam in beeld toen we bij Bloemendaal aan Zee de Boulevard
op reden. Die konden we volgen naar onze eerste koffieadres in Zandvoort. De organisatoren hadden de
koffie gepland in een strandtent onder aan de Boulevard.
Enkele deelnemers aan onze tocht werden bij het zien van de zee zo enthousiast dat ze naar de zee renden
om het water te voelen.

Door de overige deelnemers werd dit schouwspel wat
meewarig bekeken en de opmerkingen rolden over de
tafel.
Een wil ik jullie niet onthouden:
“Er worden al vroeg dit jaar kwallen waargenomen”.

Het was goed vertoeven zo aan het strand in het zonnetje. De koffie was goed en na een tijdje werden de
fietsen weer gepakt voor de 2e etappe.
Het doel was een adres aan de Nieuwkoopse Plassen. Dit is een bekend adres voor ons C-enioren. We komen
hier regelmatig koffie drinken.
Via de duinen richting Noordwijk vervolgden we
de tocht. Via Hillegom, Nieuw Vennep,
Burgerveen en Langeraar bereikten we ons doel.
Het voordeel van de knooppunten is dat je over
mooie polderwegen, maar ook veepaden
geleid wordt en zo de mooiste plekjes passeert.
Soms moet je wel een koe of een schaap van
het pad afduwen om er door te kunnen.
In Nieuwkoop volstond 1 koffie. Want Martien
had aangeboden een after party te geven bij
hem in de tuin.
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Daar zaten we vroeg in de middag gezellig uit te zakken met een biertje ( of iets anders) en een hapje. Heerlijk
in het zonnetje en genietend van een prachtig schouwspel. Twee Ooievaars vlogen namelijk boven Vlist en
voeren samen een indrukwekkend paringsritueel op in de lucht.
Door de organisatoren van deze 2-daagse werd gebruik gemaakt van de gelegenheid. Zij deden een oproep
aan de deelnemers om de organisatie van de 2-daagse volgend jaar op zich te nemen. Heel enthousiast
gaven Jolanda en Jan Schinkel zich vrijwillig op. Dus voor volgend jaar kan de Tourcommissie weer een Cenioren tweedaagse opnemen in de activiteiten planning.
Helaas…….., daarna naar huis en bij Piet Schep de koffer ophalen.
Terugkijkend, Wat mij betreft was het een zeer geslaagde 2-daagse.
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Superbe, l’Ardéchoise! (Martijn Carlier)
Frankrijk telt 102 departementen en er is er één met een speciale plek in mijn
hart. Dat is nummer 07, de Ardèche. Met 324 duizend inwoners op 5.529 km² is
het weliswaar dunbevolkt, maar niet woest en ledig. De bergen zijn fors, maar
van onder tot boven in cultuur gebracht. De bossen zijn uitgestrekt, maar
worden benut voor het telen van kastanjes, bosbessen en naaldhout. Over
elke schuimende beek ligt een stenen bruggetje. Overal in het eeuwenoude
cultuurlandschap is de mensenhand zichtbaar, die hier de hellingen met muurtjes en
terrassen geschikt maakte voor landbouw; boerderijen en kerken bouwde van blokken
graniet en paden construeerde voor vee, kerkgangers en schoolkinderen.
Als kind kwam ik hier in de vakanties , in een tijd dat er nog met de hand werd gehooid;
oude, in het zwart geklede vrouwtjes een kudde van zes geiten hoedden en tandeloze
mannetjes, vergezeld door een mormel van een hond, aan één oog blind, maar trefzeker
naar je kuiten happend, zich ’s ochtends om 9 uur maar wat graag lieten uitnodigen voor
een eerste glas goedkope tafelwijn, in deze streek heette dat treffend een “ kanon”. Voor
ons kinderen ging er een scheut limonade bij.
Een autorit naar de weekmarkt was een ongewisse
tocht over de smalle bergwegen, waarbij je tenminste
één van de volgende hindernissen kon verwachten: je
belandde achter een rochelende oude vrachtwagen
die je met geen mogelijkheid kon passeren en waarbij
je compleet vergiftigd werd door de zwarte
dieseldamp die vrij door de auto woei (voor onze jonge lezertjes: airco in de Europese auto
dateert van na de cd, en onze Peugeot 404 had nog niet eens een radiocassettespeler),
ofwel de weg lag her en der bezaaid met rotsblokken en gruis dat de avond tevoren na een
machtige onweersbui van de bergwand was komen rollen, of je ontmoette op het smalste
stuk een tegenligger die beleefd uitweek en vervolgens met één wiel in de afgrond
belandde, hetgeen betekende dat je deze eerst terug de weg op moest helpen, voordat
de rit kon worden voortgezet.
Ik heb dus een innige band met de Ardèche en was tot tranen geroerd toen ik twee jaar
geleden voor het eerst op de racefiets dit landschap van mijn jeugd kon doorkruisen.
Inmiddels zijn de wegen breder, de paden voorzien van wegwijzers en wordt het vuilnis niet
meer over de vangrail het dal in gekieperd, maar het landschap, de natuur, de rust en de
stilte zijn gebleven. Je fietst hier zonder noemenswaardig verkeer. Je hoeft nauwelijks de
weg te zoeken, want er is maar één weg. Boven in de bergen zoemt het van insecten en
ruik je de gele brem, het is paradijselijk.
Toen ik vervolgens ontdekte dat hier jaarlijks een prestatietocht werd georganiseerd onder
de naam l’Ardéchoise, stond mijn voornemen vast: die wilde ik rijden. Ik deelde dit idee met
de clubgenoten van de WTC en hoorde dat uitgerekend deze tocht in 2016 – net voor ik bij
de club kwam - als buitenlandse excursie was verreden.
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De meeste deelnemers hadden hieraan een bijna-doodervaring overgehouden, niet zozeer
vanwege de pittige afstand en royale hoogtemeters, maar vooral door de plotselinge
omslag naar nat en koud weer, die op ongekende wijze had huisgehouden onder het
deelnemersveld – inclusief vele gevallen van onderkoeling en vroegtijdige beëindiging van
de koers. Over het fraaie berglandschap, de bloemetjes en de bijtjes hoorde ik niet
veel.Deze gruwelverhalen weerhielden mij niet. Ik bestudeerde de routes; las een blog van
een ervaren deelnemer en kwam gaandeweg tot de overtuiging dat het aller zwaarste
parcours, de Ardéchoise Vélo Marathon (AVM), voor mij een passende uitdaging was.
Afstand 277 km en 5.300 hoogtemeters - pourquoi pas? In februari reserveerden wij een
vakantiehuisje en schreef ik mij in. Er was nu geen weg meer terug!
Zaterdag 22 juni, na een zeer vroeg ontbijt en autorit met forse omwegen – rondom de
startplaats Saint Félicien zijn veel wegen afgesloten met het oog op het evenement – sta ik
om half zeven in het dorp. Met mij verzamelen zich hier bijna 15 duizend fietsers die vandaag
van start gaan.
Ik probeer mij in het startvak voor
de AVM te wurmen, maar dat
gaat niet zonder speciaal
kaderplaatje. Daarmee vervalt de
mogelijkheid om 7.15 uur voor de
massa uit te starten. Ik zoek het mij
toegewezen vak op en sluit mij aan
bij de honderden renners die daar
al staan opgesteld.
Een rondcirkelende helikopter
verleent het geheel onmiskenbaar
de sfeer van een professionele
wielerronde. De stemming is goed,
het regenjasje kan uit, we wachten
geduldig en om 8 uur zet ik mij dan eindelijk in beweging.
Met z’n allen fietsen we de eerste col op, zo’n 15 km met een vriendelijk stijgingspercentage.
Ik vind het wiel van een tanige Parijzenaar en passeer in zijn kielzog talloze deelnemers. Dit
gaat lekker. Hierna een serieuze afdaling die ik de vorige dag al verkend heb. Ik hou mij in
en laat mij niet verleiden om mee te duiken met enkele bravoure-types. Zo bereik ik
Lamastre en zet de tweede beklimming in, de Col des Nonières. Afdalen naar Le Cheylard,
een heerlijke brede weg met bochten die op hoge snelheid genomen kunnen worden. Dan
een stuk vals plat naar Dornas, waarin ik word opgenomen door het eerste – en enige –
groepje Nederlanders dat ik deze dag zal tegenkomen. Deze polderjongens draaien een
gestaag tempo, ook als het daarna serieus omhoog gaat naar de Col de Mézilhac (1.119
m).
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Het is half elf. De eerste 70 km zitten erop. Ik rammel van de honger, zit eigenlijk op de rand
van de hongerklop. De gedachte dat ik dit deel tot de ravitaillering zonder eten in mijn
achterzak kon overbruggen, is duidelijk een misvatting geweest. Ik prop alles naar binnen
waar ik mijn handen op kan leggen, en dan is het voorwaarts naar Antraigues - 15 km dalen
met een gemiddelde van bijna 50 km per uur, lekker jongens! Hierna wat korter klim- en
daalwerk en dan is het tijd voor de Col de la Baricaude. Die valt mij zwaar. Ik word nu
regelmatig door andere fietsers ingehaald en dat is slecht voor de moraal.
Bij de tweede bevoorradingspost, op 120 km, begin ik
te rekenen. Het is één uur ’s middags. Ik moet nog iets
van 10 km naar de Gerbier de Jonc en de
tijdwaarneming voor de AVM sluit daar om 13.30 uur.
Dit wordt een race tegen de klok waar ik niet veel voor
voel. Ik besluit om mijn ambities wat te temperen en
mij te beperken tot het kortere parcours van de
Ardéchoise, 220 km. Een beslissing waar ik met een
mengeling van spijt en berusting op terugkijk,
waarover straks meer.
Wat volgt is een adembenemend segment rondom de Sucs, de vulkanische kegels die als
buitenissige basalten vingerhoeden op de hoogvlakte staan. Het is hier nog lente; overal
staan bloemen in waanzinnige aantallen. In combinatie met de geleverde inspanning levert
het mij een heuse “mountain high” op. Wat is dit mooi!
De tweede helft van de tocht gaat eigenlijk best goed. Ik lijk wat hersteld van mijn inzinking
en bovendien hebben we de meeste beklimmingen nu gehad. Vanaf Saint Agrève voegen
de deelnemers die een korter parcours hebben afgelegd, zich in op het gezamenlijke
eindtraject, zodat ik de laatste 50 km weer veel fietsers kan inhalen. Na een vlotte afdaling
klok ik af op 9 uur en 32 minuten, plaats 314 op de lijst van 717 deelnemers die deze afstand
hebben gefietst.
Moraal van het verhaal: Ook al had ik mij behoorlijk voorbereid op deze tocht – zowel fysiek
als qua inlezen op tips en ervaringsverhalen – ik heb toch enkele beginnersfouten gemaakt.
Met name de beslissing om geen eigen eten mee te nemen was een stommiteit. Weliswaar
was er ruim voldoende beschikbaar op de bevoorradingsposten, maar die bevonden zich
niet per se op de plekken waar ik het nodig had. In combinatie met die andere bekende
instinker – te hard van start gaan – zorgde dit voor een flinke dip. Verder was de conclusie
simpelweg dat je zo’n tocht een keer moet hebben meegemaakt voordat je je aan de
zwaarste variant kunt wagen, de AVM. En dus weet ik nu al: de Ardéchoise, die rijd ik de
komende jaren nog wel een keer.
Wellicht dat deze prachtige tocht ook een herkansing in clubverband verdient?
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KLIMTIJDRIT 2019, WEDEROM LEUKE ACTIVITEIT (Hennie Beenen)
De omstandigheden voor de jaarlijkse klimtijdrit op 14 mei 2019 over de Viaanse brug waren
ook dit jaar alleszins acceptabel, er stond weliswaar een briesje, maar van storm of fikse wind
was geenszins sprake, terugkijkend waren de omstandigheden in 2018 heel erg goed, lekker
wam weer, toen ook zodanig dat we na afloop zelfs op het terras bij de Roode Leeuw
konden zitten. Om die redenen waren de tijden ten opzichte van 2018 dit keer beduidend minder snel, helaas
ook nu geen vrouwelijke deelnemer zodat de in 2017 door Karin neergezette tijd nog steeds als snelste in de
WTC-boeken staat vermeld.
Hopelijk kunnen we in 2020 indien er weer een klimtijdrit wordt georganiseerd eens DRIE (actieve) dames aan
de start zien, en kan ook zo’n leuk fotootje van een drietal lachende dames bij het verslag worden gevoegd
zoals nu van een drietal mannen.
Als gemeld heeft het briesje invloed gehad op alle tijden, alle deelnemers die ook in 2018 deelgenomen
hebben, waren ditmaal langzamer, variërend van ruim 20 seconden voor de snelste en toch al 48 seconden
voor nr. 2, er waren er zelfs die meer dan 1 minuut mochten
inleveren op hun tijd van voorgaand jaar.
De uitslag in de Roode Leeuw (ditmaal binnen) onder toeziend
oog van de inmiddels meer dan 50 jaar achter de tap staande
Truus, was wederom uitermate geanimeerd.
Het aantal deelnemers, 1 meer dan in 2018, maar de hoop blijft
nog altijd gevestigd op meer dan 20 deelnemers.
Bij de jaarvergadering het daar nog maar eens over hebben en
lobbyen voor een groter aantal waaronder bijv. het eerder
genoemde 3-tal dames.
Wat wel heel mooi is dat het aantal vrijwilligers inzake hoek en/of
bocht bewaking gelukkig meer dan stabiel blijft, laten we dat zo
houden, want zonder deze leden geen tijdrit.
De uitslag heeft ook al zonder tijden op het gastenboek gestaan, hieronder dan met.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeroen Schinkel
Jody Schinkel
Marinus Dijkman
Ronald de Ridder
Johan Hartman
Jan van Lieshout
Erik Eikelenboom
Jos van Lint

23.21
23.48
24.48
24.50
25.06
25.08
25.26
25.47

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Martijn Carlier
Robin van Wijngaarden
Jan Spelt
Jan Schinkel
Corné van Vliet
Ab Schinkel
Hans van Middelkoop
Ron Klever

26.06
26.31
27.15
27.35
27.35
28.18
30.53
33.13

Overigens mooi dat ook Ron als relatief nieuw lid meedeed, en ondanks de aanmoedigingen die hij bij het
overschrijden van de start- finishstreep door Piet en Ben toegeroepen kreeg, dit niet tot een snellere tijd heeft
mogen leiden.
Overigens zijn bij mijn weten nagenoeg alle deelnemers aanmoedigend toegeroepen door voornoemd
tweetal, weet dat m.n. Piet aan het eind bijna geen stem meer had.
Op de site staan behoorlijk veel mooie (actie) foto’s.
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Geen Fietskarverzekering (Hennie Beenen)
Zo jullie weten beschikt de WTC over een fiets-kar / fietsaanhanger, deze hebben wij evenals de fietsen
die daarop staan verzekerd in geval van calamiteit; echter onlangs bij de prolongatie van die
verzekering kregen we mede ook naar aanleiding van een korte enquête over de fietsen die op deze
kar geplaatst worden een nieuwe aanbieding en betaalden we tot dit jaar ca.€ 225,= per jaar, de
verzekeringsmaatschappij had besloten de premie te verhogen naar €1.000,= per jaar.
Dat vonden we als bestuur effe te veel en dus hebben wij deze verzekering die op 17 juli afliep niet geprolongeerd en dus is
deze kar en de fietsen daarop niet meer verzekerd bij onze verzekering.
Gelukkig deed zich het voorval voor dat de NTFU op 15 juli jl. in Veenendaal een voorlichtingsavond hield over het pakket
dat zij hebben afgesloten bij de verzekering die schade dekt in geval van ongeval o.i.d.., die avond werd overigens goed
bezocht.
Ondanks dat er die avond ook een bestuursvergadering was daar heen getogen en ik mag melden dat was niet voor niets,
voorafgaand aan de presentatie konden er vragen gesteld worden, die ook gedurende de presentatie behandeld
werden.
Vanzelfsprekend stelde ik het probleem van de nieuwe hoge premie met onze verzekering voor.
In de behandeling van de zeer diverse verzekeringspakketten die de NTFU heeft afgesloten, bleek ook een
trailerverzekering te zitten, althans de fietsen die op die trailer staan, dit tot een bedrag van €15.000,= per schadegeval met
eigen risico van € 250,=.
Om die reden ook nogmaals aan onze verzekering gemeld er niet mee door te gaan.
Wat kan ik nog meer melden, NTFU heeft aardig wat ondergebracht in hun pakket, zoals meerdere fietsen bijv. MTB en
racefiets, zowel op reis in Nederland als ook in het buitenland. Ik had dit voorjaar ook al alle ritten die wij als WTC
organiseren al aangemeld, dus niet alleen de clubritten, maar ook de trainingsavondritten, de zaterdagse en zondagse
ritjes en ook de C-enioren ritten op donderdagochtend.
Niet aangemeld en dat ware wel handig geweest de deelname van een aantal WTC-ers aan de Marmotte.(een volgende
keer graag melden bij het secretariaat).
Wel is het zo dat bij diefstal je moet kunnen aantonen, dat je fiets op slot dan wel vast bekabeld zat, m.n. bij
georganiseerde tochten schijnen er toch nog wel eens fietsen ontvreemd te worden.
Overigens is het gewenst dat na een ongeval met letsel of materiële schade dit binnen 24 uur bij de NTFU gemeld moet
worden.
De fietsverzekering van de NTFU is in eerste instantie tot een nieuwwaarde van € 1.000,= met afschrijving van 1% per maand
met een max. van 72 maanden, De meeste nieuwe fietsen kosten meer geld, reden waarom ook onze
transportverzekering zo drastisch omhoog ging, derhalve resteert de vraag zijn er leden die hun duurdere fiets ook als
zodanig hebben verzekerd, (ken er één) overigens wordt er voor 97 % van de betaalde premie uitgekeerd aan schade, dus
voor de verzekeringsaanbieder geenszins een vetpot, reden ook waarom in 2020 de premie afdracht door de NTFU ook
met € 2,00 per lid omhoog zal gaan.

Voor wie interesse heeft in de power point
presentatie van 15 juli, die is mij toegezonden,
mailtje en je krijgt hem per omgaande
toegezonden.
Ook niet onverstandig om eens naar de hogere
premie te kijken indien je over een dure fiets
beschikt, zie daartoe de site van de NTFU, zeker
ook met specifieke carbon-clausule.
Hiernaast een fragment uit de power-point
presentatie.
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WTC Dauwtraptocht (Robin van Wijngaarden)
Een late Pasen betekend ook een late Hemelvaartsdag. Het is vandaag donderdag 30 mei. De
Dauwtraptocht staat voor vandaag gepland. De wekker gaat al vroeg af, aangezien de vertrektijd
07:00 uur is. Helaas werkt het weer vandaag niet mee. Van dauwtrappen zal het niet komen
vandaag. Het is fris, regenachtig en er staat een vrij straffe wind vanuit het zuidwesten.
Hoe anders waren de omstandigheden het weekend ervoor toen ik de route met de zaterdagploeg
heb voorgereden. Prachtig weer met bijzonder weinig wind.
Na een laatste blik op de buienradar besluit ik dat het toch echt tijd is om naar de Schouw te gaan
om te verzamelen. Ondanks het weer en het vroege tijdstip hebben uiteindelijk toch 17 renners de
weg naar de Schouw weten te vinden. Na een korte introductie is het tijd om te vertrekken.
Aangezien het tijdstip van vertrek vroeg is, was het een aardige uitdaging ergens een koffiestop te
vinden. Met stom toeval is uiteindelijk ook dat gelukt.
Via Lopik fietsen we naar Montfoort om via Cattenbroek naar Harmelen te gaan. Hier gaan we in
een nagenoeg rechte lijn naar Vinkeveen. Ondertussen is het ook droog geworden. Ook de
temperatuur lukt het wat aangenamer te worden. Even kijk ik op mijn klokkie, want we worden pas
om 09:00 uur bij ons adres in Uithoorn verwacht. Na een rondje door de Botshol te hebben gedaan
komen we aan in Uithoorn
.
Geen minuut te laat en bij
binnenkomst stond de appeltaart al
op tafel. Prosciutto Amsterdam is
een Italiaanse broodjeszaak. Bij
uitzondering heeft de eigenaar
speciaal voor ons zijn gelegenheid
een uur eerder open gedaan en
ook vóór het appelgebak smaakte
heerlijk.
Zaterdag zaten we hier nog lekker
buiten, helaas moesten we
vandaag noodgedwongen binnen
zitten.
Hier valt mijn oog op de stapels boeken en tijdschriften die op tafel liggen. De man en zijn fiets, een
boek van Wilfred de Jong is een van de titels die ik zie liggen. Ook de bycycling ligt op verschillende
tafels. Ook aan de fietsers die lek hebben gereden is gedacht. Een professionele fietspomp staat er
om te gebruiken. Deze uitbater is wielerfan, dat kan niet anders. Zeker als hij ook buiten het materiaal
aan het inspecteren is en verschillende foto’s neemt. Nadat iedereen zijn appeltaart heeft genuttigd
en de koffie op heeft, worden we nog met zijn allen op de foto gezet.
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Ik ben er zeker van dat ik hier graag nog is een keer terug wil komen om een stop te maken. Iemand
die zo veel enthousiasme dit voor ons heeft geregeld, verdiend dat van mij ook zeker.
Na de stop volgen we een stukje de Amstel om vervolgens de route langs de Kromme Mijdrecht op
te pakken. Ondanks dat er een aardige wind staat, lijkt die ons niet heel veel hinder te geven.
Wanneer we bij Woerdense Verlaat aankomen, gaan we langs de Meije naar Bodegraven toe.
Het is tot nu toe ook erg rustig onderweg en ondanks dat het weer een beetje tegenzit, denk ik dat
we een hartstikke mooie route tot nu hebben gereden. Van Bodegraven gaan we richting
Nieuwerbrug om zo in Hekendorp te belanden. Via Oudewater en de Damweg komen we weer in
Lopik uit.
Hier splitst de groep zich in delen en zit het er bijna op. Omdat het vandaag Hemelvaartsdag is,
betekend het ook dat dan de ronde van Lekkerkerk wordt gereden.
Voor wie daar nog nooit is geweest, het is een absolute aanrader. Met ieder jaar weer een zeer sterk
deelnemersveld bij de vrouwen.
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Het wassen van de Fietskleding (Rogier Schinkel; Bron Mantel)
Fietskleding wordt vies. Of je nu met een stralende zon op de racefiets over de dijken fietst of door de
plenzende regen op je mountainbike het bos en de modder trotseert. En niet alleen modder en vuil
maken je fietskleding vies, je zweet is een ideale voedingsbodem voor bacteriën. Maar gelukkig kun
je vuil en bacteriën heel goed uit je fietskleding krijgen. Lees hier over de instructie over het wassen
van fietskleding, de beste tips om jouw fietskleding langer mooi, schoon en hygiënisch te houden.
Dan kun je langer genieten van je mooie nieuwe wielershirt of fietsbroek.
Omdat fietskleding vaak toch van speciale stoffen is gemaakt – en bijvoorbeeld waterafstotende
eigenschappen kan hebben – is het verstandig extra aandacht te besteden aan het wassen van je
fietskleding.
Voor de eerste fietsrit
Nieuwe fietskleding kun je het beste voor de eerste keer dragen een keer met de hand wassen, in
koud water. Gebruik hiervoor het liefste waspoeder in plaats van vloeibaar wasmiddel.
Waspoeder laat eventuele beschermende lagen namelijk beter intact dan de vloeibare variant. Dit
geldt uiteraard dus ook voor alle volgende wasbeurten. Maar daar kun je gelukkig dan wel weer de
wasmachine voor gebruiken als je niet elke keer een handwas wilt doen.
Na de eerste fietsrit
Het is voor veel mensen verleidelijk om direct na het fietsen je vieze fietskleding in de hoek te gooien
en er misschien pas een dag later weer iets mee te doen. Maar dat is uit hygiënisch oogpunt niet
wenselijk. Bacteriën krijgen dan namelijk de kans om zich te settelen in jouw fietskleding.
Dat is geur-technisch niet alleen zonde als je de bacteriën hun gang laat gaan. De kwaliteit en de
looks van je fietskleding wordt namelijk ook aangetast door de invloed jouw zweet. Het is dus altijd
aan te raden meteen na het fietsen aan de slag te gaan met het schoonmaken en wassen van je
fietskleding.
Ritsen dicht, klittenband ook!
Voordat je jouw fietskleding wast moet je eerst alle ritsen dicht doen en alle klittenbandsluitingen ook
goed op elkaar drukken. Daarmee voorkom je dat de rits of het klittenband de fietskleding
beschadigt. Draai vervolgens alle kledingstukken binnenstebuiten. Dat houdt de fietskleding langer
mooi.
Blijft het klittenband niet goed zitten of wil je het zekere voor het onzekere nemen? Vaak hebben
alleen je fietshandschoenen klittenband, die kun je dan prima in een waszakje doen.
Was fietskleding met klittenband in een waszak. Die kun je goedkoop vinden bij diverse winkels bij jou
in de buurt. Vergeet trouwens niet om ook de stoffen band van je hartslagmeter mee te wassen. Het
is belangrijk ook die schoon te houden om huidirritatie te voorkomen.
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Wil je echt het maximale uit jouw fietskleding halen? Dan zou je zelf
kunnen overwegen om elk kledingstuk in een aparte waszak te doen.
Dus je bib, je fietsshirt en je fietshandschoenen allemaal apart.
Met de hand of de machine?
Eigenlijk zou je altijd met de hand in lauw water moeten wassen.
Maar dat je daar geen zin in hebt snappen we. Je kunt het
handwasprogramma van de wasmachine gebruiken op een
temperatuur van maximaal 30 graden.
Wees niet al te scheutig met het wasmiddel, liever wat weinig dan
teveel. En ook hier geldt nog steeds dat waspoeder in principe beter
is dan vloeibaar wasmiddel. Was je met de hand? Zorg er wel voor
dat je de fietskleding goed uitspoelt. Gebruik verder nooit wasverzachter als je fietskleding wast.
Fietskleding waar nog resten wasmiddel in zitten kunnen ontiegelijk gaan jeuken of irriteren tijdens het
fietsen.
Controleren op vlekken
Controleer je fietskleding meteen na het wassen of er nog vlekken in zitten. Als je je fietskleding
namelijk laat drogen met de vlekken er nog in zijn ze er nog moeilijker uit te krijgen. Zie je nog
vlekken? Was dan nog een keer!
Na het wassen: aan de lucht drogen
Fietskleding kun je beter niet in de wasdroger doen. Hang je fietsshirt aan een hangertje. Een bib kun
je het beste neerleggen. Daarmee voorkom je dat de schouderbanden uitrekken. Baselayers kun je
ook op een hangertje drogen. Fietskleding is meestal erg snel droog. Als je meteen wast na het
fietsen kun je het vaak de volgende dag alweer gebruiken.
Waterafstotende fietskleding wassen
Sommige fietskleding met heeft een waterafstotende finish. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
Nanoflex technologie. Die finish gaat helaas niet eeuwig mee. Maar je kunt hem wel heractiveren als
de werking minder wordt.
Dat kun je doen door het kledingstuk ongeveer 30 minuten op een lage(!) temperatuur van
ongeveer 30 graden in de droger te doen. Het Nanoflex wordt dan geheractiveerd en kan weer vele
fietsritten mee.
Heb je geen droger? Dan kun je het ook heractiveren door op een lage temperatuur – ook 30
graden – te strijken. Plaats dan wel altijd een theedoek of handdoek tussen het strijkijzer en je
kledingstuk om beschadiging te voorkomen.
Fietsjassen en windjacks
Elke keer als je iets wast, slijt het. Vooral bij fietsjassen en bijvoorbeeld fietsregenjassen en windjacks
geldt dat je na een fietsrit even kritisch moet kijken of het eigenlijk wel gewassen moet worden.
Je kunt die buitenlagen namelijk vaak best meerdere keren dragen voordat een wasbeurt
gerechtvaardigd is.
We hopen dat je door deze tips nog vele jaren fietsplezier haalt uit jouw fietskleding!
www.wtclopikerwaard.nl
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L-B-L (Robin van Wijngaarden)
Terwijl velen van ons in deze periode de zon hebben opgezocht en lekker op vakantie
zijn (geweest), staat er het weekend van 10 augustus een zeer leuke toertocht van Le
Champion op de agenda; Luik-Bastenaken-Luik. Het is dan wel niet de officiële tocht,
maar ook deze tocht kent verschillende afstanden met een paar aardige kuitenbijters.
Met een oud collega van mij, Leandro Geluk, fietsen wij al een aantal jaren een paar toertochten buiten de
regio. Deze keer kwam het voorstel om LBL te fietsen. 129 kilometer is de afstand die wij gaan doen, goed voor
+/- 2000 hoogtemeters.
Om 06.00 uur hebben we in Houten afgesproken om eerst de rit richting de Countryhal in Tilff met de auto te
voltooien. Ondanks dat het hartje zomer is, lijkt het vandaag wel herfst. Stormkracht wordt er aan de kust
verwacht, ook voor de regio Luik wordt een windkracht 5 á 6 voorspeld.
Nadat de fietsen klaar zijn gezet en we de startnummers hebben opgehaald, kunnen we vertrekken.
Ondanks het vroege tijdstip is de wind al goed aanwezig. De temperatuur is wat aan de frisse kant, maar met
korte mouwen wel prima te doen. We sluiten aan in een leuk groepje om de eerste kilometers in mee te rijden.
Het gaat vanaf de start in eerste instantie lange tijd naar beneden.
De eerste serieuzere beklimming is de Côte de Xhoris. De beklimming is 2,7 kilometer lang, met een gemiddeld
stijgingspercentage van 5% en het steilste gedeelte van 7% een prima opwarmer.
Deze beklimming wordt prima doorstaan.
Kort daarna volgt de eerste stop bij Harre. Tijd om de bidons bij te vullen en het nodige eten naar binnen te
werken. Ondertussen is de wind nog wat verder aangewakkerd en staat toch wel vies smerig tegen.
Na de stop maakt de route van 129 kilometer een lus om vervolgens weer in Harre uit te komen.
Tijdens deze lus wordt de Col de Roche à Fréne aangedaan. Met een lengte van 2 kilometer en een
stijgingspercentage gemiddeld van 9,5% en maximaal 15% begint het nu serieus op werken te lijken. Die 15%
krijg je ook gelijk aan het begin voor je kiezen en wanneer je denkt dat je er bent, moet je helaas nog een stuk.
Ik stel mij de prangende vraag wat in mij ‘ja’ heeft gezegd om deze tocht te gaan fietsen, maar eenmaal
boven is dat gevoel snel weer verdwenen.
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Na de tweede stop fietsen wij weer in noordelijke richting van Luik. We
krijgen de wind wat vaker mee in de rug nu. Ondanks dat het een pittige
tocht is, is het ook een zeer mooie tocht. Het blijft een prachtig gebied om
te fietsen als je onderweg eens om je heen kijkt. Prachtige uitzichten,
snelstromende beekjes en riviertjes, prachtige dorpen en oude verlaten
industrie. Het heeft vrijwel alles om een tocht compleet te maken.
De organisatie heeft dit jaar bij twee beklimmingen ook een tijdsregistratie
ingesteld, waarbij de snelste renners en rensters een leuke prijs kunnen
winnen. De eerste tijdrit is op de Côte de Vien. Met een lengte van 5,8
kilometer de langste klim van vandaag. Het gemiddelde
stijgingspercentage is 3% met maximaal 9%. Ik hoor mijzelf denken; zal ik toch een gooi gaan doen naar een
goede tijd tijdens deze registratie, of spaar ik mijn benen voor wat nog moet komen?
Ik begin erg optimistisch aan deze beklimming en wordt door Leandro veel succes toegewenst. De eerste 4
kilometer voel ik mij erg goed. Zeker omdat ik verschillende renners in kan halen en een goed tempo rijd. Maar
de illusie dat ik ook maar enigszins in de buurt kom van de snelste tijden vervliegt al snel. Ik word door twee
mannen met zeer slank postuur en snelle dure fietsen ingehaald. Het tempo dat deze gasten trappen is voor
mij niet weggelegd. Maar zoals altijd zit het venijn hem altijd in de staart. De laatste kilometer bestaat nog uit
een klim van 9% en kan ik weer dichterbij komen. Tevreden haal ik de streep van deze tijdrit. Na even gewacht
te hebben op Leandro gaan we verder richting de laatste verzorgingspost nabij Hody.
Vanaf Hody is het nog ongeveer 25 kilometer richting de finish. Maar in die 25 kilometer volgen nog twee hele
pittige beklimmingen. De eerste is de Côte de la Combe; maximaal 20% met een gemiddeld percentage van
8,7% over 700 meter beloofd dit een aardige slijtageslag te worden. In een aardig tempo weet ik uiteindelijk
prima boven te komen.
De laatste serieuze beklimming is er tevens weer een met tijdregistratie. De Côte de la Roche aux Faucone.
Over een lengte van 1,5 kilometer krijgen we nog een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8% te verwerken
met maximaal 16%. Op een enkel moment na heb ik mij prima gevoeld in de Ardennen, maar op deze laatste
serieuze klim heb ook ik afgezien. Ik heb verschillende renners af zien stappen omdat de motor oververhit of
leeg was. Dat gaat wat mij betreft te ver en ik laat mij niet kennen. Uiteindelijk weet ik toch nog redelijk soepel
de streep te halen. Daar staat aan het einde van de tijdregistratie een fotograaf. Ik ben benieuwd naar al die
zwoegende gezichten die steunend en kreunend boven zijn gekomen, al verwacht ik zelf ook geen volle zalen
te trekken met de grimas die ik op mijn eigen gezicht had.
Het is nu een kwestie van uitrijden met nog een afdaling en wat licht klimwerk naar de Countryhall.
Voldaan kom ik over de finish een paar minuten later gevolgd door Leandro.
Een prachtige rit door de Ardennen, goede verzorgingsposten met voldoende eten en drinken en een
compliment voor alle vrijwilligers die op deze herfstdag in augustus voor ruim 1500 renners en rensters de
veiligheid hebben gewaarborgd.
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Zomers Ritje (Arno Sluis)

Dit jaar ben ik tijdens mijn 3 weken zomervakantie
gewoon thuis in Schoonhoven gebleven. Maar
dat wil niet zeggen dat ik dan geen dagje op de
fiets weg ga zoals ik ook doe als ik ergens in het
buitenland ben.
Ditmaal een rondje van zo’n 140 km gedaan. Deels met behulp
van de fietsknooppunten site van ANWB uitgezet.

Donderdagmorgen 1 augustus, buienradar en weerplaza
geraadpleegd en dat zag er goed uit. Wind uit het westen en
droog. Dus om 09.00 uur op de fiets gestapt richting Rotterdam. Ik
had het idee om eens in Brielle koffie te gaan drinken. Vanuit
Schoonhoven, via Bovenberg richting Bergambacht ,
Berkenwoude en dan via het Loetbos , Krimpen a/d IJssel over de Algrabrug richting Rotterdam.
Winderig, maar droog. Maar t.h.v. het Toepad (Hockeyclub Leonidas / winterijsbaan) begon het te druppelen.
Op de Maasboulevard maar snel gestopt onder de overkapping van het Shell-station. Druppelen werd
regenen, werd zelf een grote stortbui. Volgens buienradar een buitje van slechts 10 minuten, maar aan de
lucht te zien betwijfelde ik dat. Uiteindelijk ruim 30 minuten staan schuilen, toen weer verder en met 5 minuten
weer een droge plek opgezocht t.h.v. De Willemsbrug. Twijfel begon te komen. Zou ik nog wel naar Brielle
gaan? De hele dag in de regen leek mij geen goed idee. ( goede info van de weersites !) Terwijl ik stond te
wachten tot het droog werd, raakte ik in gesprek met een eveneens voor de regen schuilende postbode. Hij
dacht aan mijn shirt te zien, dat ik uit Lopik kwam.
Ik vertelde hem dat ik in Schoonhoven was opgestapt en
onderweg naar Brielle was om koffie te gaan drinken. Dat
leverde een blik van verbazing en opmerking van hem op :
Waar je zin in hebt zeg en je bent toch niet gek zeker! Enfin het
werd weer droog , de beste man gedag gezegd en weer
verder. Door het wachten wel koud gekregen, dus maar snel
het tempo weer opgevoerd om het weer warm te krijgen.
Vervolgens via de Erasmusbrug, met zicht op de cruiseterminal
waar zo’n hele grote van AIDA Line lag, via de Brielselaan naar
de Waalhaven richting Pernis en de Spijkenisse-brug. Dacht
eerst nog; ik ga vanaf daar gelijk via de Oude Maas route terug onder Rhoon door richting Barendrecht. Maar
eenmaal bij de brug, knapte het weer zodanig op, dat ik de brug maar overgegaan ben, rechts af, over de
sluis en via de landtong (Brielse Maasdijk) van knooppunt 24 naar 29 tot aan de Hartelbrug.
Overigens nog een misser van de weersites, opgegeven was windkracht 2/3, maar was toch iets meer. Was
windkracht 5/6 waar ik tegen in moest rijden op deze dijk. De Hartelbrug overgestoken en richting Brielle
centrum. Gestopt bij Eetcafe Chez Andre en heerlijk op het terras in de zon koffie gedronken met daarbij een
grote tosti ham/kaas. Na ca. 20 minuten gezeten te hebben weer op pad om de terugweg te beginnen. Ik
had voor de heen weg 67 kilometer op de teller staan, voor de terugweg zouden er nog ca. 80 bij komen. Voor
het eerst stuk terug weer de knooppuntbordjes gevolgd. Via Zwartewaal naar Heenliet, (knooppunt 39)
vervolgens richting Abbebroek (knooppunt 77) langs het water de Bernisse en t.h.v. van Zuidland (knooppunt
82) weer afgebogen via Biert naar de Spijkenisse-brug. Deze over en dan rechtsaf de Oude Maas route volgen
richting Barendrecht. Heerlijk stuk fietspad. Geen grote oversteek plaatsen of stoplichten gezien tot aan H.i.
Ambacht. Deze route terug vanaf Brielle heeft een leuk beeld gegeven van een gebied net onder de rook van
industrieel Rotterdam, maar dan met een mooi landelijk karakter. In H.i. Ambacht richting de brug over de
Noord en via Oud Alblas richting Bleskensgraaf, Brandwijk, Groot Ammers naar de pont van Schoonhoven.
Thuis aangekomen stond de teller op 149,8 kilometer en gemiddelde snelheid van 28 km.
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Eikenprocessierups (Rogier Schinkel / Fiets Sport)
De afgelopen zomermaanden komt het leger van de eikenprocessierups tevoorschijn en kan
voor behoorlijke huid- en oogirritatie zorgen. Hiermee hebben vele WTC-er’s te kampen gehad.
Van lichte huidirritatie tot aan bezoeken bij de HAP. Hoe kun je je ertegen beschermen en wat
kun je doen als je er al last van hebt?
Eind februari wacht de eikenprocessierups nog rustig af in een ei. Wanneer ze deze verlaten, gaan ze op reis
van het nest naar de kruin van de eikenboom. Met z’n allen lopen ze, in april en mei, kop aan staart de bomen
in. Honderdduizenden haren per beest, waarvan er een paar duizend afwaaien en meegevoerd door de wind
op je huid kunnen landen of in je ogen, keel en longen.
Eiwitcocktail
Als je met deze haren in aanraking komt, heb je een mechanische irritatie, vervolgens breken de punten af,
waardoor er een eiwitcocktail vrijkomt die histamine vrijmaakt in het lichaam, chemische irritatie. De histamine
veroorzaakt een allergische reactie.
De meeste krijgen jeuk, na een paar uur ontstaan roodheid en bultjes. Je kunt ook irritatie aan je ogen krijgen in
de vorm van jeuk en oogslijmvliesontsteking, en sommige ondervinden last van jeuk of irritatie in de keel. Bij een
enkeling ontstaan longproblemen, gevolgd door een astma-aanval.
Een levensbedreigende, allergische reactie (anafylactische reactie) komt niet voor, waarschijnlijk omdat de
brandharen geen echte allergische reactie, maar een pseudoallergische reactie oproepen.
6x Tips
Kleding: bescherm je door lichte arm- en beenstukken (zomeruitvoering, niet gevoerd), een zo groot mogelijke
bril (1-lenssysteem) en Buff of koerspetje onder je fietshelm te dragen.
Pas je tocht aan. In de zomer is het juist lekker om beschutting te zoeken in de bossen, maar de kans op een
encounter met rupsen is dan groot. Wil je de kans verkleinen? Fiets dan langs de kust, over een dijk of
uitgestrekte polder. Een landelijk meldpunt voor eikenprocessierupsen is er nog niet, maar er zijn lokale
initiatieven. Even Googlen dus.
Na het fietsen goed douchen en afspoelen met water en zeep. Ga niet schrobben, want dan verhevig je de
reactie. De huid niet droog wrijven, maar deppen of föhnen.
De huid na het douchen zachtjes insmeren met aftersunmilk. Ook zalfjes met Aloë Vera en het antiallergimedicijn Cetrizine (verkrijgbaar bij de drogist) kunnen de jeuk verminderen.
Was je kleding die in aanraking is geweest met de haren. Het advies is 60 graden maar dan gaat je wieleroutfit
eraan. Je kunt na afloop je kleding van achtergebleven haren ontdoen met plakband of een kledingroller.
Helpt dat allemaal niet voldoende, vraag dan aan de huisarts om een anti-allergiepil die je dagelijks (in het
rupsenseizoen van mei t/m juli) moet innemen.
Grootmoeders’ tip
Je kent ze wel, tips van je grootmoeder of oudtante. Gekke ingrediënten of zalfjes die je klachten als sneeuw
voor de zon doen verdwijnen. In de praktijk valt dat tegen. Maar soms werken ze. Heb je alles geprobeerd om
van de jeuk af te komen en ben je ten einde raad? Probeer dan onderstaande tip:
Schil een rauwe aardappel, rasp deze, druk het vocht uit op een bordje, dep de vloeistof met de vingers op de
plekken die jeuken. Na een uur is nagenoeg alle jeuk verdwenen! Meerdere keren toegepast door renners.
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WTC Lange Adem Tocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 7 juli jl. stond de Lange Adem Tocht ingepland. Deze tocht is door Martijn
Carlier georganiseerd…en hoe! De organisatie was in ontzettend goede handen.
Allereerst bestond de mogelijkheid om een keuze te maken met oog op de af te
leggen afstand. De “korte” afstand van 175 km. of de tocht voor de langere adem van 240 km. lang.
Om 07:00 uur was het verzamelen bij het “dijkhuisje” bij IJsselstein – hier was een ontzettend groot
deel van het peloton te vinden wat vandaag het avontuur met elkaar aanging. Het aantal vanuit
Lopik wat gezamenlijk vanuit De Schouw is vertrokken is nihil. En maar wachten! Leo zou toch ook
meegaan vandaag? Aan humor op de vroege ochtend ontbreekt het niet….aan Leo ontbreekt dus
wel. Toch een belletje plegen, want we staan te popelen om te vertrekken. Eindelijk neemt Leo op;
hij staat te wachten in Uitweg op langsrijdende clubgenoten, echter als er niemand is komen
opdagen op het gebruikelijke startpunt, kan het nog al eens laat gaan worden. Leo komt in tijdrittempo richting IJsselstein gefietst en we kunnen vertrekken – we praten Leo onderweg wel bij over de
voorgenomen route.
De weg leidt ons via Tull en ’t Waal naar Wijk bij Duurstede om de dijk uit te rijden richting
Amerongen. Vanuit Amerongen rijden we verder langs de rand van de Provincie Utrecht naar
Rhenen. Net voor de Oude Nude, slaan we linksaf langs het Vallei Kanaal, hier heb ik persoonlijk
nimmer gefietst en ik vind het daadwerkelijk onder deze omstandigheden een fantastische
omgeving om doorheen te fietsen.
We hebben inmiddels Renswoude achter ons gelaten en zijn op weg naar de koffiestop…op
zondag…in dit gebied waar de zondagsrust wordt gerespecteerd. Tussen de Glind en Achterveld is
het Martijn toch gelukt een leuke, informele locatie te vinden met ontzettend gastvrije mensen. “De
Ouwe Schuur” is echt Oma’s museum en ga je heerlijk tientallen jaren terug in de tijd en gaan mijn
gedachten in ieder geval terug naar mijn oma en zelfs zie ik artikelen die mijn moeder vroeger heeft
gehad en gebruikt…van koffiemolen tot D.E. Blikken. De koffie (7) was prima met de versnapering (7).
De waakhond, gelukkig achter slot en grendel, had nog bijna een fiets opgegeten, maar de attente
gastvrouw waarschuwde vroegtijdig voor het afwijkende eetgedrag van haar trouwe viervoeter.
We vervolgen onze weg langs de linten in de bomen van de eikenprocessierups en het tempo is nog
steeds voor iedereen meer dan prima bij te houden…ja….ook voor mij.
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We rijden langs Hoevelaken af om ons in de omgeving van Hoogland en Bunschoten te begeven.
Links en rechts enkele korte stops, voor degene die hieraan behoefte hebben. In Tienhoven is de
lunch gepland en hier hebben we met z’n allen in het zonnetje ontzettend van genoten. Wat een
schik hebben we toch gehad – aan de humor ontbreekt het nog steeds niet – en aan Leo inmiddels
dus ook niet meer. Bij Breukelen haken twee renners af die de 175 km. weten te volbrengen en de
overige deelnemers rijden door richting het Noorden.
Bij Driemond rijden we pas weer Westwaarts richting Uithoorn, wat een prachtige omgeving en met
gemak fietst iedereen al het asfalt onder z’n fiets weg. Op zo’n 75% van deze ronde langs de
provincie Utrecht, staat de vrouw van Martijn ons op te wachten met een ijslolly, heerlijk verkoelend
en dit was ook het juiste moment voor de groepsfoto.
Via Oudewater – Damweg, komen we weer op zeer bekend terrein – en het tempo wordt er niet
minder van! Eenmaal op de Benedeneind, splitst de groep in tweeën. De renners uit IJsselstein,
Lopikerkapel, Benschop en Vianen slaan hier af en rijden na 200 km te hebben afgelegd, met een
glimlach op het gezicht met zo’n 38 km/u naar IJsselstein. Heerlijk dat rustig uitfietsen richting ons
einddoel.
Martijn heeft een bijzonder fraaie tocht voorgeschoteld, die qua rustpunten perfect was opgebouwd
en voor een ieder qua tempo goed uit te rijden is geweest. Wat mij betreft blijft jaarlijks zo’n
schitterende Lange Afstand Tocht op de agenda terugkomen.
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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 09:30 uur (in periode november tot en met februari)
vertrek om 09:15 uur (C-enioren / Toergroep)

Trainingsavonden

(di/do) vertrek om 18:30 uur

C-enioren

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

Agenda en komende activiteiten
Datum
DI 3 september 2019

Activiteit
WTC Individuele Tijdrit

Verzamellocatie
Salmsteke

Tijdstip
18:30 uur

ZA 8 en ZO 9 september

Charly Gaul Classic Luxemburg

De Schouw

08:00 uur

ZA 28 september 2019

WTC Buiten de Regio

De Schouw

08:00 uur

ZO 6 oktober 2019

WTC Bruggentocht

De Schouw

08:00 uur

DO 26 december 2019

WTC Uitbuiktocht

De Schouw

09:30 uur

DI 31 december 2019

WTC Oliebollentocht

De Schouw

10:00 uur

De eerstvolgende editie
Meer over de jaarvergadering, verslagen van o.a. Charly Gaul Classic en de
Bruggentocht, een overzicht met het belangrijkste Wieler Transfer nieuws, communicatie datum WTC
Openingstocht etc.
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