JOURNAL DE CYCLOPIK
Uitgave van de WTC LOPIKerwaard
2019 – Jaargang 23 – Nummer 4
In dit nummer
Van het bestuur
Sponsoren & Eifel
Buiten de Regio
Fietslamp
Zomaar….
Amsterdam City Swim
Viaanse Brug
Transfernieuws
Spinning
Tijdrit
Wij stellen voor….
MTB Vignet
Strava Koning
Sponsor vaarwel
Uitnodiging ALV
Agenda e.d.

2
3
4-5
6
7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22
23
24

COLOFON
BESTUUR
Voorzitter
Wim van Wijk
06 53 78 31 15
wimvanwijk@kpnplanet.nl

Secretaris
Hennie Beenen
030 68 82 569
henniebeenen@hetnet.nl

Penningmeester
Leo van Vliet
06 10 12 38 23
devlietjes@hotmail.com

Algemene bestuursleden
Eric Klever
06 53 16 33 45
klevereric@hotmail.com

KLEDING
Gabe Bergstra
0348 55 30 03
liaengabe@tele2.nl

LEDENADMINISTRATIE
Nico van Vreeswijk
0348 55 37 57
ncvanvreeswijk@live.nl

RESERVEREN FIETSKAR
Jan Hoogendoorn
06 53 16 33 45
jan_rina@hotmail.com

REDACTIE JOURNAL DE CYCLOPIK
Rogier Schinkel
06 41 41 28 95
redactiecyclopik@gmail.com

Toertochtcommissie
Hennie Beenen
Johan de Bruin
Jan van Lieshout
Floré Mulder
Theo Engel

Website beheer
Peter Verhoef
webmaster@WTCLopikerwaard.nl

Theo Engel
06 23 44 27 60
m.a.engel@casema.nl

Journal de Cyclopik

Van het bestuur: Afsluiting 2019 (Wim van Wijk)
Met deze Cyclopik sluiten we alweer een mooi en lang fietsseizoen af.
Een seizoen met mooie clubritten, enerverende tochten en een hoop
gezelligheid.
Echter ook een seizoen met een zwarte rand waarbij we afscheid hebben
moeten nemen van ons trouwe lid Teus. Als er iemand doorzettingsvermogen
en karakter had, was het Teus.
De laatste maanden hebben we ook een tweetal nieuwe
sponsoren voor de komende 5 jaar aan onze vereniging
weten te binden.
LopikF!T en Faay wanden & plafonds krijgen een mooi plekje
op ons nieuwe shirt. Het ontwerp en uiteindelijke keuze voor
dit shirt bleek toch nog een bewogen proces.
Met hulp van jullie via een veelbesproken enquête, hebben we uiteindelijk een
keuze gemaakt voor het overwegend ‘zwarte’ shirt met de witte banen, waar
we weer goed mee voor de dag kunnen komen en met trots in zullen
rondrijden.
Dat de ambities en motivatie voor het komend jaar groot zijn, blijkt wel uit de
goed bezochte pasavonden bij LopikF!T. Met onze kledingleverancier Bioracer
hebben we weer scherpe prijzen voor de komende vijf jaar weten af te
spreken en de planning is, dat onze nieuwe kleding voor 1 maart 2020 wordt
geleverd. Voor de aftrap van het nieuwe fietsseizoen.
Rest mij jullie alvast heel fijne en prettige feestdagen toe te wensen en
uiteraard een gezond en sportief 2020.
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Nieuwe Sponsoren (Bron: Zenderstreeknieuws 30 oktober 2019)

Eifel Extreme Marathon (Gerard van Klaren)
Donderdag rond 8 uur verzamelden een aantal leden van WTC Lopikerwaard om richting Koblenz
te gaan.
De eerste stop was de carpoolplaats IJsselstein om het aantal van 19 man compleet te maken
(Jens kwam ’s avonds).
De tweede stop was het eerste wegrestaurant in Duitsland voor een kop koffie waarna de reis werd
vervolgd met einddoel Mayen.
Daar werden we gastvrij ontvangen. Alles uitgepakt en uitgeladen, kamers opgezocht om klaar te
maken voor de middagrit.
Een rit van 49 km met 700 hoogtemeters met een stop voor koffie met appelgebak. Op naar de
Biergarte om wat te drinken. ’s Avonds lekker gegeten en gedronken om de eerste dag af te
sluiten.
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WTC Buiten de RegioTocht (Karin Boekhorst)
Op de Jaarvergadering had ik een goed voornemen: ik was van plan regelmatig voor het
clubblad een stukje te schrijven. Niet omdat ik de tweede plaats had bemachtigd als ‘beste
schrijver van het jaar’ wat ik overigens zeer verrassend vond, maar om een geheel andere
reden.
Zo bijzonder overigens: je kan voor van alles en nog wat een prijsje winnen.
Ik zou misschien ook eens een foto in kunnen zenden, wie weet…
Maar nee, de reden was dat ik zo te doen had met Rogier die met man en macht probeert
de ‘Cyclopik’ te vullen. Nu verschijnt het slechts een paar keer per jaar, maar nog schijnt het
moeilijk te zijn. Het ziet er altijd geweldig uit en daar wil ik graag mijn steentje aan bij dragen.
Maar ja, zoals dat vaak gaat met (spontane) goede voornemens….. daar komt niet veel
van terecht. Nog geen letter geschreven, althans.. niet voor dit doeleinde. Sorry Rogier!
Dat ik nu toch in de pen klim, is te danken aan Bert Zwanenburg die mij na de ‘Buiten de
regiotocht’ vroeg een stukje te schrijven. Met mijn oh zo goede voornemen in mijn
achterhoofd (ahum) kon ik niet schaamteloos ‘nee’ zeggen.
Afijn, de ‘Buiten de regio tocht’!
Op deze route tikten we steeds een stukje bekende regio
aan. Daardoor was het verrassend en toch enigszins
vertrouwd. Althans, als ik voor mezelf spreek, want ik fiets
nog net niet met oogkleppen op en zie meestal bij
thuiskomst pas waar ik geweest ben.
Nu ik al een aantal jaartjes meefiets begin ik gelukkig steeds
meer wegen en plaatsen te herkennen.
Bert en Paul beloofden ons een mooie tocht, rond enkele
meren en een goede koffiestop.
Langs het Braassemermeer fietsen bleek inderdaad
prachtig te zijn. Ik vroeg me af waarom het zo zou heten en
kwam niet verder dan dat een brasem een vissoort is.

Toen ik in een ver verleden eens ging vissen had ik er een gevangen. Hoewel, niet iedereen
was het daarmee eens. Als je een vis op het droge weet te krijgen die het haakje in zijn lijf
heeft, schijnt dit niet mee te tellen.

www.wtclopikerwaard.nl
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Het zijn wel grote vissen, dus zo’n meer van 425 hectare groot lijkt me
bij uitstek geschikt voor deze soort. Op internet lees ik dat de
brasem misschien wel de meest gevangen vissoort in de Lage
Landen is, met een recordlengte van 77cm. En ik lees dat de naam
van het meer een andere oorsprong heeft.
Het ligt in de gemeente Kaag en Braassem, niet meer dan dat.
Het meer wordt vooral gebruikt voor watersportrecreatie als kanovaren en zeilen. In de
winter is het, met de oudste zeilvereniging van Nederland, een populaire locatie voor
ijszeilen wordt erbij vermeld. Nou, dat lijkt me interessant. De kans daarop acht ik echter zeer
klein, gezien de klimaatveranderingen, maar dan ga ik zeker kijken! Dit voornemen durf ik
wel zwart op wit te zetten.
Over het weer gesproken, het beloofde een mooie zonnige dag te worden maar deze
begon oh zo koud, onder de 10 graden. Velen van ons wilden niet vertrekken zonder jack
met lange mouwen. Zo ook ik niet; ik was maar wat blij met de lange mouwen. Er stond een
dusdanige wind (OZO 4) dat Bert en Paul aardig moesten zwoegen. Knap gedaan mannen!
Tegen koffietijd (in Kudelstaart) was het kwik lekker opgewarmd en konden we heerlijk buiten
in de zon vertoeven. Goede koffie en thee en een heerlijk stuk appeltaart in de nazomerzon
deden ons goed. Bijna jammer om weer op de fiets te stappen.
Het was te warm geworden voor lange mouwen, dus die moest ik zien kwijt te raken. Een
opgerold jack past niet in de zakken van mijn shirt. Bert bood uitkomst en leerde me een truc
waar menigeen wat aan kan hebben. Dit gaat ongeveer zo;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

leg je jack (met dichte rits) neer en laat de mouwen uitsteken
rol op en begin onderaan
nu heb je een soort lange rol (beginnend en eindigend met een mouw)
leg deze rol met het midden tegen je stuurpen
sla je mouwen over en onder je handlebars
gekruist weer terug
twee kopen erin en klaar!

Geniaal. Je hebt direct een soort airbag voorop
Deze tocht langs het Braassemermeer en de Westeinderplassen is erg
leuk. Zeker ook fraai om de windsurfers te zien op het water. Het is
makkelijk aan te rijden, want we zijn gestart bij Zevenhuizen. Afslag 9 op
de A12 richting Den Haag. Hiernaast kan je de QR-code naar de
pagina met het gpx-bestand scannen, zodat je ‘m nog eens kan
fietsen.
Bedankt voor de mooie route Bert en Paul!
www.wtclopikerwaard.nl
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Fietslampje (via Bert Zwanenburg Bron: nieuwsbrief van de ANWB van 1-11-2019)
Mag een fietslampje ook aan je bovenarm bevestigd worden?

Antwoord van Michiel
ANWB Expert
U vraagt of het toegestaan is een (los)fietslampje aan de bovenarm te bevestigen.
Nee, op grond van art 35 RVV is het voeren van fietsverlichting aan de bovenarm
verboden.
Verlichting voorzijde
Een fiets moet zijn voorzien van wit of geel licht aan de voorzijde van de fiets, tenzij de
bestuurder een wit of geel licht voert op zijn borst.
Verlichting achterzijde
Een fiets moet zijn voorzien van een rood achterlicht en aan de achterzijde wordt
gevoerd, tenzij de bestuurder of een achter de bestuurder gezeten passagier een rood
licht voert op zijn rug.
Dit zijn de regels voor losse lampjes op een fiets op een rij:
•
•
•
•
•
•
•

wit of geel licht voor
rood licht achter
de lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen
de lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen
hangen.
de lampjes mogen niet knipperen
u mag de losse lampjes vastmaken aan uw kleding of op uw tas
u mag de lampjes alleen vastmaken op het bovenlichaam (rug of borst). U mag
dus geen lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken.
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Zomaar……..(Jolanda van Schaik)
Zie hier een impressie van de mooie pontjes in de buurt. Heel fijn dat die er zijn ! Op zo’n
pontje krijg je echt een vakantie-gevoel. Een leuke onderbreking van de tocht.

Fiets & Voetveer Arkel-Spijk
Meerdere malen hier mee overgevaren om een
heerlijke bak koffie met bonbon te nuttigen.
Met toilet op de woonboot :-)

De Veerdienst Schoonhoven
“We gaan niet helemaal via de Viaanse Brug hoor!”

Zelfbedieningspont
Nee, mag je niet met 15 mannen en 2 vrouwen
tegelijk op. We wilden allemaal zo graag tegelijk naar
de overkant. Hij liep vast aan de grond.
Helaas toch 2x extra draaien. Was wel humor!

www.wtclopikerwaard.nl
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Amsterdam City Swim (Wim van Wijk)
Zondag 8 september 2019 was het zover! De Amsterdam City Swim: 2 kilometer zwemmen
door de grachten van Amsterdam ten behoeve van Stichting ALS Nederland.
Om mee te kunnen doen aan dit evenement wordt verwacht dat er een sponsorbijdrage
van 400 euro per persoon wordt opgehaald.
Nadat we in 2013 hadden meegedaan aan de Tour du ALS (het beklimmen van de Mont
Ventoux ten behoeve van Stichting ALS), wilden we ons nu graag opnieuw inzetten om geld
voor dit goede doel te verzamelen.
ALS is een dodelijke zenuw-/spierziekte. Er zijn in Nederland zo’n 1500 ALS-patiënten. De
gemiddelde levensverwachting is 3-5 jaar na de diagnose. Over de oorzaak van deze ziekte
is nog weinig bekend. Ook is er nog geen behandeling mogelijk. Daarom vinden wij het
belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak en mogelijke
behandelingen tegen ALS.
Bij jullie nieuwjaarsreceptie organiseerden wij een loterij om
sponsorgeld op te halen. Jullie bijdrage en reacties waren
geweldig! We haalden meer dan 500 euro op! Nogmaals
ontzettend bedankt daarvoor!!
De 'prijzen' zijn goed in ontvangst genomen! Kees en Gabe
hebben in het voorjaar een mooie toertocht rond Arnhem
gereden en de familie Schinkel heeft de Keurslager leeggegeten.
En inmiddels is ook de laatste 'prijs' verzilverd. Arie en zijn vrouw
hebben lekker geluncht bij de voorzitter, nadat Arie eerder ook al
de zelfgebakken taart in ontvangst had genomen!
In mei hebben we ook nog een wandeltocht in IJsselstein
georganiseerd. Hiervoor hadden we twee leuke routes van 7,5 km en 15 km uitgezet. Voor
tien euro inschrijfgeld werden de afstanden door zo'n 45 mensen gewandeld. Onderweg
werd iedereen goed verzorgd met gesponsorde versnaperingen. Alweer een succes!
Met donaties hebben we de opbrengsten van ons samen aangevuld tot een bedrag van
1600 euro voor Stichting ALS Nederland!! Geweldig!
Naast het ophalen van de sponsorbijdrage hadden we onszelf ook een sportief doel
gesteld. We wisten dat die Amsterdam City Swim met schoolslag wel zou moeten lukken,
maar zou dat ook met borstcrawl lukken? In december 2018 zijn we in het zwembad van
Woerden gestart met een beginnerscursus borstcrawl. Van enkele slagen borstcrawl naar
enkele baantjes borstcrawl. Het ging steeds beter. In maart mochten we naar het volgende
groepje en in juni mochten we zelfs al naar de gevorderden groep!

www.wtclopikerwaard.nl
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Van de zomer hebben we ook enkele keren in open
water getraind. De watertemperatuur was na een
aantal warme dagen prima te doen. In de
Cattenbroekerplas (Woerden) konden we dicht bij huis
goed oefenen. Maar nadat hier blauwalg was
aangetroffen zijn we ook een aantal keer uitgeweken
naar de Haarrijnseplas (Vleuten) en naar de
Recreatieplas de Put (Vianen).
Na al dat oefenen waren we er klaar voor!! Alleen de week van de Amsterdam City Swim
was het maar 15 graden buiten en erg regenachtig. De watertemperatuur was flink
gedaald, dat zou een koude plons worden. Er was echter zoveel support aan de kant, dat
het zwemmen nagenoeg vanzelf ging! Met 2000 man zwommen wij (met borstcrawl) door
de grachten. Er zwommen ook enkele bekende Nederlanders mee en zelfs een aantal ALSpatiënten.
Bij de finish kregen we een badjas, slippers en wat te eten en drinken, waarna we vervolgens
met een pendelbus weer terug naar de start werden gereden. Het was een geweldige
ervaring om mee te doen en om ons hier op deze manier voor in te zetten! Hopelijk kan er
mede met het door het 'ons' ingezamelde geld weer een hoop onderzoek worden gedaan
naar deze genadeloze ziekte!!
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Fietsen over de Viaanse Brug (Hennie Beenen)
Onlangs is een groep (race)-fietsers op de bon geslingerd, omdat zij aan de Kapelse kant van de
parallel weg van de Viaanse brug gebruik maakten; dat waren overigens geen WTC-ers.
Zelf ook al eens staande gehouden door een motoragent en kwam er toen met een berisping vanaf.
De kosten van zo’n bon bedroegen € 84,= pp.
Derhalve heeft de tt.cie besloten geen klimtijdrit meer te organiseren op de Viaanse brug, een optie
keren aan de Viaanse kant is nog wel mogelijk maar aan de Nieuwegeinse kant wordt dat feitelijk
ondoenlijk.
Want met gangetje van 50 of harder de brug af en het fietspad van de Lekboulevard op, is tussen
het doorgaande verkeer ook een veel te linke zaak, en dan nog ergens keren wordt hem ook niet.
Voor een mooi alternatief is er door de tt.cie inmiddels wel een klap op gegeven, er waren
dienaangaande wel ‘n paar leuke ideeën voorhanden. Zie daartoe het (digitaal verspreide)
jaarboek
Echter de belangrijkste reden van deze mededeling is het advies de parallelweg aan Kapelse kant
voortaan te mijden, ook als we de richting van Lexmond op moeten; dus het advies VANAF HEDEN TE
ALLEN TIJDE DE OOSTKANT VAN DE VIAANSE BRUG TE NEMEN
L’kapel 10 oktober 2019
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Het belangrijkste Transfernieuws (Rogier Schinkel)

Renner
Nairo Quintana
Nacer Bouhanni
Wout Poels
Pello Bilbao
Mikel Landa
Mark Cavendish
Lennard Kämna
Matteo Trentin
Ilnur Zakarin
Danny van Poppel
Boy van Poppel
Elia Viviani
Davide Ballerini
Stijn Steels
Sam Bennett
Daniel Martin
Tom Dumoulin
Phillippe Gilbert
John Degenkolb
Dario Cataldo
Enric Mas
Victor Campenaerts
Laurens ten Dam
Matti Brechsel
Moreno Moser
Marco Minnaard
Richard Carapaz
Rohan Dennis
Tiesj Benoot
Vincenzo Nibali
Davide Formolo

www.wtclopikerwaard.nl

Oude Ploeg
Movistar
Cofidis
Team Ineos
Astana
Movistar
Dimension Data
Team Sunweb
Mitchelton - Scott
Katusha - Alpecin
Jumbo Visma
Roompot - Charles
Deceuninck - Quick Step
Astana
Roompot - Charles
Bora - Hans Grohe
UAE Emirates
Team Sunweb
Deceuninck - Quick Step
Trek - Segafredo
Astana
Deceuninck - Quick Step
Lotto Soudal
CCC
EF Education First
Nippo - Vini Fantini - De Rosa
Wanty - Gobert
Movistar
Bahrein Merida
Lotto Soudal
Bahrein Merida
Bora - Hans Grohe

Rabobank: NL16RABO0337130930

Nieuwe Ploeg
Arkea Samsic
Arkea Samsic
Bahrain McLaren
Bahrein McLaren
Bahrein McLaren
Bahrein McLaren
Bora - Hans Grohe
CCC
CCC
Circus Wanty - Gobert
Circus Wanty - Gobert
Cofidis
Deceuninck - Quick Step
Deceuninck - Quick Step
Deceuninck - Quick Step
Israel Cycling Academy
Jumbo Visma
Lotto Soudal
Lotto Soudal
Movistar
Movistar
NTT Pro Cycling
Stopt
Stopt
Stopt
Stopt
Team Ineos
Team Ineos
Team Sunweb
Trek - Segafredo
UAE Emirates
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De Spinning Pagina’s (Hennie Beenen)
Vrijdagavond een bijzonder leuke avond gehad op de spinning-bikes bij LOPIK-F!T, voorafgaand aan
al het bijgevoegde ontvangen, hetgeen na afloop en na de rondleiding aan de deelnemers is
aangereikt en toegelicht. Mooi dat we nu een sponsor hebben, die ook met onze activiteiten
meeleeft en zelfs ondersteund en ook nog meedoet!!!!.
Mijns inziens een goed initiatief, zou zelfs leuk zijn als er een vol uur uitsluitend WTC-ers kunnen
spinnen.
Aan het eind van de spinning-clinic werd door voorzitter Wim ook de uitslag van het stemmen over
het nieuwe shirt van 2020 bekend gemaakt, daar bij wist hij de spanning aardig op te voeren, in
totaal zijn er 84 stemmen uitgebracht, het verschil tussen de beide keuzes was niet groot, gedurende
de gehele stemperiode bleef de keuze waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht op kop liggen;
ook heeft stemmeester Theo nog gekeken naar stemmen uitgebracht door “veel-fietsers” en minder
vaak-fietsers en ook dat bleef min of meer gelijke tred houden met de uiteindelijke keuze.
Deze is dus gevallen op de ZWARTE uitvoering. 44 voor zwart en 40 voor rood, reacties in de zaal
uiteraard ook gemengd, en later ogenschijnlijk ook nog op de app-groep.
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De Spinning Pagina’s (Martijn Carlier)
Nu de zomer voorbij is en we onze tochtjes in korte broek voorlopig maar moeten vergeten, resteren
er een paar mogelijkheden om de winter te overbruggen. De meest aantrekkelijke is uiteraard om
toe te geven aan de roep van de natuur, dat wil zeggen heerlijk weg te zakken in een lange
winterslaap. Maar aangezien wij, anders dan egels en beren, daarbij niet interen op onze vetreserve
– integendeel - is dit geen goede manier om scherp en in conditie het voorjaar te bereiken.
Voor de geharden onder ons is het een optie om buiten te blijven fietsen, daarbij beperkt door het
schaarse daglicht, ijzel en andere ellende. Dit is wel een uitstekende keuze als je van fietsschoonmaken houdt.
Dan zijn er gedisciplineerde jongens die het opbrengen om in de schuur of op de zolderkamer op de
stationaire fiets te klimmen en met ijzeren regelmaat hun virtuele tochtjes te rijden. Zoals er ook
hamsters zijn die onvermoeibaar in hun tredmolentje blijven rennen…
Voor alle anderen, dus 90% van het ledenbestand, is er een betere manier, en dat is Club Cycle bij
LopikFit. Elke avond van maandag t/m donderdag en ook nog op zaterdagochtend. Een uurtje klinkt
misschien kort, maar is gegarandeerd voldoende om je volledig in het zweet te fietsen. Een gezellige
groep, toegewijde docenten en een doordacht opgebouwde training zorgen dat je echt aan je
conditie werkt , zonder dat het gaat vervelen.
Zoals jullie weten is LopikFit sinds kort sponsor van onze club en biedt een speciaal abonnement voor
de wintermaanden aan, juist voor fietsers.
Ik zeg: kom het maar eens uitproberen!
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Tijdrit 2019 Op Nieuw Parcours (Hennie Beenen)
Vanwege de veiligheid van de deelnemers was er dit jaar na ca. 22 jaar gekozen voor een geheel
nieuw parcours; met name het deel in Schoonhoven langs de nieuwe wijk Zevender met diverse inuitritten over het fietspad maakte het gaandeweg de laatste jaren steeds onveiliger, ook bemensing
van die uitritten vergde de nodige inspanning.
Dus nu gestart op het terrein van Salmsteke en over de dijk
vice versa naar Willige Langerak, aldaar de dijk af en andere
zijde de dijk weer op om de terugweg te aanvaarden.
Parcours niet te ingewikkeld, vier (mogelijke) zijwegen,die op
de heenweg best wel overzichtelijk waren, (Rolafweg,
Zijdeweg en tweemaal Tiendweg) en terug in het geheel geen
zijwegen.
Meeste verkeer bleek evenwel bij de afdaling nabij het kerkje van Willige Langerak te zijn, daar zal
volgend jaar ook een kleine verandering plaatsvinden namelijk iets eerder omdraaien en wel bij de
op-afrit van het zwembad.
Dat scheelt drukte bij Willige Langerak en ook nog twee stuks bemensing van de bochten,
bemensing was overigens aan de krappe kant, ook waren niet alle afzeggingen dienaangaande
doorgekomen.
Afstand blijkt overigens toch ook nog wel iets langer bezien de geklokte tijden.
Theo kwam volgens zijn met Strava gemeten afstand op ca. 3-4 km meer, helaas niet meer
zichtbaar op zijn Strava-account.
Na afloop overigens gezellige, geanimeerde
bekendmaking van de uitslag in De Schouw, doordat we
begonnen met de snelle mannen eerst en de jongere
oudere in de tweede groep, ging het verwerken daarvan
ook wat eenvoudiger.
Dan nog iets over de weersomstandigheden, die waren
niet slecht, acceptabele temperatuur, soms kortstondig
laagstaande zon, dan weer lichte bewolking, de wind het
ene moment met iets meer vlagen dan het volgende
moment, maar uiteindelijk het idee dat alle deelnemers
wel gelijke omstandigheden hebben mogen ondervinden.
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Hieronder de uitslag met de tijden zoals zonder die tijden ook al eerder op 4 sept. in het gastenboek
was geplaatst.
"oudere jongere"
1. Jeroen Schinkel
2. Jody Schinkel
3. Ronald de Ridder
4. Harry van Beek
5. Erik Eikelenboom
6. Johan Hartman
7. Jos van Lint
8. Jan van Lieshout
9. Jan Schalkwijk
10. Martijn Carlier
11. Eric Klever
12. Corné van Vliet
13. Ron Klever

27.25
27.30
29.11
29.38
30.40
31.24
31.26
31.34
32.35
32.51
33.01
33.12
37.04

"jonge oudere"
1. Marinus Dijkman
2. Jan Schinkel
3. Hans van Middelkoop
4. Gabe Bergstra*

29.42
32.02
33.18
35.33

We hopen in 2020 toch weer wat meer “jongere oudere”
aan de start te mogen zien, weliswaar kunnen er uit de
eerste groep mogelijk al een paar doorschuiven, en
bezien de opkomst bij de C-enioren zitten er daar toch
ook nog wel een paar bij die de goesting zouden kunnen
hebben om mee te fietsen, bovendien is er een dubbele
categorie in de uitslag.
Zo heeft Gabe dit keer puur voor het meedoen/erbij zijn
meegedaan, had het een keer op z’n gemak gedaan, zo
wist hij na afloop te melden.

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 23 Nummer 4

15

Journal de Cyclopik

Wij stellen aan u voor: Rogier van Baaren (Wim van Wijk en Hennie Beenen)
Na een paar keer uitstel vond op dinsdag 12 november jl. de reeds lang geplande afspraak plaats tussen
Rogier van Baaren van aannemersbedrijf Van Baaren B.V. en Wim van wijk en hennie beenen.
Dit in het kader dat ook de sponsoren aan ons worden voorgesteld;
Vanzelfsprekend zullen er op termijn meerdere van dit soort artikelen volgen.
Rogier was feitelijk zelf ook verbaasd dat Van Baaren al bijna 10 jaar als sponsor zijn bijdrage aan de WTC had
geleverd, gelukkig beschikt het secretariaat in het archief over de eerste kontrakten om dat te staven.
(Overigens ook bij Wim leefde het idee van termijn van 8 jaar)
Aan fietsen komt Rogier de laatste jaren bijna niet meer toe, zelfs het (kleine) stukje tussen huis en kantoor pakt
hij de auto, veelal moet hij ook altijd dan ook weer verder, daarentegen gaat hij nog wel vaak wandelen met
de familie. En heel af en toe wel eens crossen in een stock-car, dan hebben we het over een hobby-achtige
activiteit die hij naast het werk in het aannemersbedrijf met veel plezier doet, (ofwel kan zoveel voldoening
geven als ware het hobby) daarmede feitelijk zijn invulling van vrije tijd wel benoemend.
Rogier is in de ochtend altijd als eerste in de werkplaats en ziet dan veel van zijn 40 man die hij in dienst heeft,
die 40 voornamelijk werkzaam als timmerman en uitvoerder- voorman. Daarnaast ook nog 30 man die bijna
permanent als zzp-er meedraaien; kortom een hele organisatie om die elke dag draaiende te houden, dat
doet hij dan ook doorgaans 6 dagen in de week, ook de zaterdag is feitelijk een normale werkdag waarbij er
dan wel iets eerder gestopt wordt.
Inmiddels is Rogier de vierde generatie die het bedrijf bestiert, ooit 105 jaar geleden begonnen in Polsbroek,
echter vrij direkt tijdens ons gesprek, kwam hij met het nieuws (begeleid door visuele impressies) dat het bedrijf
gaat vertrekken vanuit Cabauw naar de oostkant in Schoonhoven, dan komen werkplaats en kantoor ook bij
elkaar; enthousiast vertelde hij over dat nieuwe onderkomen, het bedrijfsgebouw zal volledig energieneutraal
worden, zeer hoge isolatie voorzieningen, ruim boven de toch al stevige normen, triple beglazing en veel
warmte of koelenergie door het gebruik van grondwarmte in de winter en koelte in de zomer, ca. 10
diepboringen dragen daar zorg voor.
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Uiteraard is ook de verlichting laag in gebruik, kantoor gebouw krijgt 3 lagen met rondom veel glas en zo kan
Rogier en ook de medewerkers op kantoor bij normaal helder weer nog altijd de kerktoren van Cabauw
blijven zien.
Ter opvrolijking van het gesprek hadden we ook een ingelijst WTC-shirt bij ons, Rogier was daar mee zeer
verblijd en zou het in het nieuwe kantoor een mooie plek geven.
Uiteraard werden we uitgenodigd nadat Van Baaren zich daar gevestigd heeft een kijkje te komen nemen.
De portefeuille bestaat uit de bouw van veel luxe woningen, waren ooit met 1 woning op IJburg (Amsterdam)
begonnen en hebben er daar vanwege mond op mond reclame inmiddels al meer dan 20 gerealiseerd, de
orderportefeuille is voor 2020 m.b.t. de bouw van dergelijke woningen al volledig gevuld, dit vanwege het
gegeven dat daar gespecialiseerde ploegjes op gezet worden. Overigens wordt er geprobeerd binnen redelijk
rijafstand van Cabauw-Schoonhoven het werk uit te voeren, zo ook komt het personeel redelijk uit de buurt.
WTC-ers zijn bij Van Baaren niet (meer) werkzaam.
Daarnaast de nodige utilitaire werken, alsook de nodige kleine gangbare werkjes en werken.
Vorig jaar december was Rogier trouwens verkozen tot ondernemer van het jaar in de regio, dit georganiseerd
door het blad “Ondernamen”, dat bestrijkt de Lopikerwaard, IJsselstein Oudewater Woerden, had overigens
niet het idee dat het hem direkt nieuw werk had opgeleverd.

Op de vraag welk werk hij als meest
bijzondere had ervaren, was een lastige,
uiteindelijk kon hij melden het bouwen van
een kelder onder een reeds bestaand hotel
in hartje Amsterdam, dat hotel bleef ook
tijdens de bouw van die kelder doordraaien
dus logistiek een hele opgave, uiteindelijk
naar volle tevredenheid die klus geklaard en
opgeleverd, vooral dat de uitvoering
daarvan wel erg spannend geweest

Had overigens wel na 10 jaar zijn voorzittershamer van de stichting KUBUS-CABAUW (activiteiten club in
Cabauw) ingeleverd en zo ook idem na ca. 10 jaar die hamer van de ondernemersvereniging van LOPIK.
Omdat Rogier ook nog een familiaire verplichting had konden we niet te lang doorpraten, echter voldoende
meegekregen om een tweetal pagina’s te vullen (samen met een paar foto’s) en kwamen actuele
onderwerpen als stikstof en/of PFAS niet meer aan de orde.
Tot slot konden we Rogier bedanken voor de tien jaar ondersteuning, blijft overigens wel lid en gaat vanaf
2020 ondersteuning geven aan andere verenigingen, zoals bijv. een hockey-team waar zijn dochter actief is.
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MTB Vignet 2020 (Rogier Schinkel – Bron: Mantel.com)
Mountainbikevergunning 2020
Van 1 januari tot en met 31 december 2020 is het vignet geldig. Maar als je in de
laatste maanden van 2019 het MTB vignet koopt kun je er direct gebruik van
maken. Door het kopen van een vignet help je mee om de bestaande MTB-routes goed te
houden en maak je ook de aanleg van nieuwe routes mogelijk. Voor 12 euro mag je
onbeperkt gebruikmaken van een aantal gebieden van Natuurmonumenten in 2020. De
kleur van de vergunning voor 2020 is oranje.
In 2019 is de mountainbike route rond de Veluwezoom aangepakt. Natuurmonumenten
heeft samen met lokale mountainbikers een zo leuk mogelijke route gemaakt zonder dat de
natuur daar onder te leiden heeft. Sinds de zomer kon er al gebruik worden gemaakt van
een groot deel van de nieuwe mtb route en in november werd deze officieel geopend.
MTB routes en toegankelijke gebieden met het Natuurmonumenten MTB vignet
Voor onderstaande routes is een mtb vignet verplicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MTB-route Nationaal Park Veluwezoom – 47 km
MTB-route in de Loonse en Drunense Duinen – 16 km
MTB-route Montferland – 26 km
MTB-route Voorsterbos – 21 km
MTB-route Beetsterzwaag – 35 km
En voor de volgende routes is een mtb vignet gewenst:
MTB-route Parkstad Heerlen door Imstenraderbos – 21 km
MTB-Route Sint-Pietersberg – 16 km
MTB-route Parkstad Landgraaf door Strijthagerbeekdal – 19 km
MTB-route bij Valkenburg – 27 km
MTB-route Veluwezoom – 47 km
MTB-route in de Loonse en Drunense Duinen – 16 km
MTB-route in het stuifzand in De Loonse en Drunense Duinen – 26 km
MTB-route Voorsterbos – 21 km
MTB-route Montferland – 26 km
MTB route Sallandse Heuvelrug – 30 km
MTB-route Rucphense Bossen – 14 km
MTB-route Visdonk – 11,5 km
MTB-route Haaksbergen – 60 km
MTB-route Beetsterzwaag – 35 km
MTB-route rondom Oldenzaal – 36 km
MTB-route Parkstad Brunssum door Dal van de Roode Beek – 11 km
MTB-route Brunssummerheide en omgeving – 19 km
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Extra veilig fietsen met Save-Me profiel
Het is mogelijk om jouw MTB-vignet te koppelen met Save-Me. Je kunt met de code op je
sticker gratis een profiel aanmaken op Save-Me. Als je hulp nodig hebt, om wat voor reden
dan ook, kunnen de hulpdiensten jouw sticker scannen en weten ze wie je bent en
bijvoorbeeld ook welke medicijnen je gebruikt.
Daarnaast kun je er een noodnummer aan koppelen en eventuele allergieën vast laten
leggen. Wel zo’n veilig idee dat als je hulp nodig hebt ze meteen alle gegevens bij de hand
hebben!
Uitbreiding en onderhoud dankzij het MTB vignet
Door de bijdragen in de vorm van het mtb vignet kunnen de routes worden onderhouden
en uitgebreid. Eind 2019 wordt bijvoorbeeld de mtb route Bergherbos onderhouden. Door
de aanpassingen aan de route wordt zowel de veiligheid van de mtb-ers als die van de
overige recranten vergroot. Ook wordt de route een stuk uitdagender voor mountainbikers.
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Wie is de Strava Clubkoning?
Op een paar geheimschrijvers na zitten de meeste van onze leden op Strava.
Handig om je kilometers bij te houden, clubgenoten te imponeren met je buitenlandse
tochten en niet in de laatste plaats: om te kijken wie het hardst fietst!
In deze editie van Cyclopik publiceren we een aantal veel gereden segmenten met daarbij
de top-3 snelle mannen, ranglijst opgesteld per 8 december 2019. Voel je vooral uitgedaagd
om deze records aan te vallen!
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Afronding Sponsorschap – Enorm bedankt Tjabel!
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Wielertoerclub L O P I K e r w a a r d
van de secretaris

Lopikerkapel/Lopik, 12 december 2019

U I T N O D I G I N G
voor de 24

ste

Algemene Ledenvergadering en contactavond van de

WTC LOPIKerwaard.
Datum :

vrijdag 10 januari 2020

Plaats :
“ BUURTHUIS DE TRIANGEL ”
Benedeneind nz 468 B TE POLSBROEKERDAM
Aanvang: 20.00 uur (zaal is om 19.30 uur open en de koffie/thee is klaar!)
Vrienden van de fiets,
Ook nu in 2019 wordt deze uitnodiging begonnen met de vaststelling dat de algemene ledenvergaderingen van onze
WTC zeer bijzondere bijeenkomsten zijn. De grote opkomst van de leden is inmiddels vanzelfsprekend en ook nu zal
weer geprobeerd worden met de nodige humor de vergadering op te vrolijken.
En daarmee hoopt het bestuur er weer een memorabele avond van te maken.
De avond moet vooral in het teken van “het gezellig samen zijn” staan.
Naast het fietsen hebben we ook de doelstelling dat er vrolijkheid bij hoort, zodat het bestuur te doen
gebruikelijk weer een strak vergaderschema heeft opgesteld, om zodoende de vergadering op tijd te kunnen
afsluiten.
Wil je een introducé meenemen, dan is deze van harte welkom.
Na afloop zal er uitgebreid gelegenheid zijn om onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge banden
verder aan te trekken en plannen te maken gerelateerd aan het ons inziens wederom mooie en zeer afwisselende
programma van 2020.
De koffie met (klein en/of groot) koekje is natuurlijk voor rekening van de club,
OOK HET EERSTE RONDJE EN DE BITTERBALLEN zijn voor rekening van de club.
Alle alleen op deze 24 ste algemene ledenvergadering aanwezige leden ontvangen ook dit keer een voor de WTCtoerfietser te allen tijde BUITENGEWOON NUTTIG WTC-presentje.

Alleen al om dat niet te missen, moet je komen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: het meenemen van het Activiteitenprogramma 2020 met daarin de jaarstukken 2019 is vanwege een door
Peter ontwikkeld digitaal inschrijfsysteem niet meer noodzakelijk, vanwege de hoge drukkosten wordt het
jaarboek 2020 digitaal verzonden, mag eventueel wel op tablet of telefoon meegenomen worden.(en uiteraard
ook uitgeprint) Het programma 2020 is uiteraard ook een van de te behandelen agendapunten.
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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 31 maart 2020 – 18:30 uur

C-enioren

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

Agenda en komende activiteiten
Datum

Activiteit

Verzamellocatie

Tijdstip

DI 31 december 2019

WTC Oliebollentocht

De Schouw

10:00 uur

VR 10 januari 2020

Algemene Ledenvergadering

Polsbroekerdam

20:00 uur

ZA 14 maart 2020

WTC Openingstocht

De Schouw

10:00 uur

ZO 22 maart 2020

MTB Tocht Veluwe of omgeving

De Schouw

08:00 uur

ZO 29 maart 2020

WTC Gangmakertocht

De Schouw

09:00 uur

ZA 11 april 2020

Veenendaal – Veenendaal

De Schouw

07:00 uur

MA 13 april 2020

Bultentocht Driebergen

De Schouw

07:15 uur

MA 27 april 2020

WTC Koningstocht

De Schouw

08:00 uur

DI 5 mei 2020

WTC Bevrijdingstocht

De Schouw

08:00 uur

ZA 9 mei 2020

Sponsortocht Kinderkanker

Oudewater

13:30 uur

DO/VR 14 - 15 mei 2020

WTC C-enioren Tweedaagse

De Schouw

09:00 uur

ZO 17 mei 2020

Klimtijdrit Heuvelrug

De Schouw

08:00 uur

DO 21 mei 2020

WTC Dauwtraptocht

De Schouw

07:00 uur

ZO 31 mei 2020

WTC Lange Ademtocht

De Schouw

06:45 uur
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