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Van het bestuur: Een ongewone seizoenstart (Theo Engel)
Het is begin april, het is lente, de voorjaarstemperatuur stijgt tot boven de 20 graden. Hoe graag
zouden we er nu niet samen op uit trekken om onze trainingsritten te maken of deel te nemen aan
clubtoertochten? Maar de werkelijkheid is anders. De wereld staat op zijn kop door de
Coronacrisis.
En uiteraard treft dit ons ook als wielerclub. Maar eerlijk is eerlijk we hebben het dan over klein
leed. Het staat niet in verhouding tot de zorgen die er zijn bij mensen die direct of indirect
getroffen worden. Bijvoorbeeld door zelf ziek te zijn geworden of door sterfgevallen in de familieof kennissenkring, door verlies van werk, gedwongen sluiting van de zaak of door onzekerheid
over de toekomst enzovoort.
Als club hebben we ons beleid afgestemd op de adviezen van de NTFU. Iedereen heeft daar een
mail over ontvangen en het is goed te zien dat er niet meer in groepsverband gefietst wordt.
Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en dat stemt tot grote tevredenheid.
Niet meer in grote groepen bij elkaar mogen komen heeft ook geleid tot een andere manier van
kleding verspreiden. Met dank aan onze distributeurs heeft iedereen zijn kledingpakket inmiddels
in huis. Helaas is de uitlevering van de kleding niet voor 100% goed gegaan. Sommige
kledingstukken zijn uitgevoerd met een te smalle bovenste baan, zoals de damesshirts en een
aantal winterjacks. Maar uiteindelijk gaat het allemaal goedkomen, Bioracer lost het op. Met
name Wim heeft aan het proces van bestellen, overleggen, onderhandelen en uitleveren heel veel
werk gehad. Langs deze weg spreek ik daar graag mijn waardering voor uit.
Terug naar onze clubactiviteiten. We kunnen terugzien op een geslaagde Algemene
ledenvergadering waarbij we onder andere enthousiast ons Activiteitenprogramma hebben
gepresenteerd, wie kon toen weten hoe anders ons seizoen zou gaan verlopen. De gezelligheid
van samen fietsen, samen koffie drinken en ook elkaar een beetje uitdagen mis ik persoonlijk heel
erg. Ik denk overigens dat ik namens veel anderen spreek. Of er per saldo minder gefietst wordt is
de vraag. Her en der kom je mensen tegen in hun nieuwe kloffie en ook op Strava zie ik heel veel
ritten geregistreerd worden, soms met indrukwekkende afstanden en dito moyennes.
Als bestuur kijken we uit naar het moment dat de Coronamaatregelen worden afgeschaald. Het
moment om weer samen te kunnen fietsen lonkt enorm. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat dit moment nog ver weg lijkt. Het vraagt om geduld van ons allemaal, maar we roepen vooral
op om gedisciplineerd te blijven.
Ik sluit af met de oproep positief te blijven en het kan kort of lang duren maar we zullen op een
zeker moment elkaar weer ontmoeten in groepsverband. Hoe dan ook een moment om naar uit te
kijken!
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De Jaarvergadering (Ab Schinkel)
Ons clubblad kan wel gevuld worden met allerlei verslagen van clubritten, maar ik wil graag even
terugkomen op de jaarvergadering. Tijdens onze jaarvergadering dacht ik even dat ik bij een
cabaret uitvoering in het Fulco theater was beland. De ene na de andere cabaretier gaf een
voorstelling weg. Maar het was toch echt het bestuur van de W.T.C. met de redacteur van ons
clubblad.
Eerst Henny met de jaarstukken, altijd een hele saaie bedoening en zonder microfoon is Henny
niet te verstaan. Niemand leest die stukken van te voren. Henny is altijd pietje precies, dus de
cijfers kloppen altijd. Niemand heeft dan ook een opmerking, anders duurt het veel te lang.
Dan komen de jaarcijfers van Leo, altijd even serieus en correct, hele positieve cijfers dit jaar, dus
daar viel ook niets over te zeggen. Alleen zijn de cijfers voor volgend jaar wel erg negatief, ondanks
de contributieverhoging van twee euro per jaar. Snap er helemaal niets van. Mijn advies aan Leo:
zet volgend jaar maar een rode feestneus op om het nog een beetje leuk te brengen.
Dan begint de avond pas op gang te komen. Onze voorzitter Wim als eerste spreker. Ieder jaar
blikt Wim even terug op het afgelopen jaar. Helaas wordt de techniek Wim een beetje teveel en
moet iemand uit het publiek Wim even helpen met de computer. Maar eenmaal op gang, is Wim
weer in topvorm. Er wordt veel gelachen, het is knap om deze terugblik ieder jaar weer origineel
te brengen. Maar…… het slot van het verhaal baart mij zorgen. Wim haalt aan dat de vereniging
volgend jaar 25 jaar bestaat en dat we daar met z’n allen naar uitkijken. We gaan dit vieren met
een feest. En daar zitten nu net mijn zorgen, er is namelijk al een aanmelding voor een optreden.
Wim laat via een ingezonden video een optreden zien van KC & the Sunshine Band. Neem mij niet
kwalijk, maar als die band komt denk ik er over om niet te komen. Een zielige figuur staat met een
pruik op, op een triangel te rammen en denkt dan dat hij mooie muziek aan het maken is. Niet om
aan te horen. Hij heeft nog een jaar om te oefenen, maar ik zeg nu al: het is niks en het wordt niks.
Dus alsjeblieft schrappen die band. Dan kun je beter een karaoke avond organiseren, als ze niet
kunnen zingen heb je in ieder geval nog goede muziek.
Vervolgens komt Theo aan het woord, hij denkt al een paar jaar na over een nieuwe prijs binnen
de vereniging. Hij komt met het idee van de Kees Kok bokaal. Alleen de naam al!! Hij begint een
verhaal over de meest irritante renner binnen onze vereniging. Als Kees Kok op kop rijdt moet hij
altijd een half wiel voor de naast hem rijdende renner rijden. En als Kees kop overneemt gaat hij
eerst vijf meter voor de groep uit rijden en als de groep hem eindelijk heeft ingehaald, is Kees
moe en laat hij zich afzakken. Ik denk wel eens dat Cees helemaal geen pacemaker heeft, maar dat
het een batterij voor z’n fiets is. Bij een elektrische fiets valt de batterij op, daar heeft Kees iets op
bedacht. Toch even opletten hoe hij dat draadje heeft weggewerkt.
Dan komt Theo met een verhaal over de nieuwe bokaal, hoe mooi die wel niet is en wat hij er
allemaal voor heeft moeten doen. Een klinker uit z’n oprit gehaald en wat lasdraad gebogen wat
dan op twee wielrenners moet lijken. Helemaal geweldig. We klappen met z’n allen en doen net of
we het mooi vinden.
.
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Theo laat vijf mensen naar voren komen die het afgelopen jaar niet goed zijn bezig geweest. Ik
denk bij mezelf, waar gaat dit heen? Sta je daar voor lul omdat je iets anders rijdt dan een ander.
En daar krijg je dan een steen uit de oprit voor. En dan vraagt Theo wie wij denken dat de winnaar
is, zelf kon hij niet beslissen. Iedereen namen roepen natuurlijk. Maar dan komt het sterke punt
van Theo, geen van de vijf heeft gewonnen, zij kunnen weer gaan zitten. En dan wordt het toch
wel even stil in de zaal.
Iedereen wordt bang om als winnaar van de bokaal uit de bus te komen. Maar Theo gooit het
verhaal ineens helemaal om, het gaat niet om de meest irritante renner, maar om de renner die
heel waardevol is binnen de vereniging. De renner die gewoon 25 - 28 - of 32 km per uur rijdt als
hem dat gevraagd wordt. De renner die niet zo snel opvalt, maar gewoon zijn kilometers binnen
de club meedraait. En dan valt de naam van Henny Bosman en de hele zaal knikt tevreden en is
het daarmee eens. Een briljant idee van Theo en een hele mooie bokaal. Het zal voor onze
clubleden heel moeilijk worden om deze bokaal ooit te bemachtigen.
Dan komt ook onze redacteur van het clubblad naar voren. Rogier Schinkel. Aan hem de moeilijke
taak om de vorige twee komieken te overtreffen. Alle complimenten Rogier, ondanks dat Theo al
een paar mooie stukjes van jou had gestolen en je in herhaling moest vallen, deed je dit op
originele eigen wijze. De schrijverspen gaat naar een terechte winnaar: Gerben Bergstra.
De nieuwe éénmalige prijs voor Gerard van Klaaren is briljant. Zo’n klein stukje tekst kun je toch
niet inleveren? Of was het in braille geschreven of waren zijn ogen misschien nog bevroren?
De foto van het jaar van Rinus is wel erg gewaagd en spectaculair. Je kunt tegenwoordig foto’s
heel gemakkelijk bewerken, maar ik denk niet dat Rinus dit heeft gedaan?? Rogier, bedankt voor je
mooie act, maar met zo’n achternaam kan het ook bijna niet anders. Als komiek kun je zo het
bestuur in.
Een serieus slotwoord: bestuur en Rogier ontzettend bedankt, namens de leden die aanwezig
waren, voor deze geweldige avond. Voor de ongeveer 30 slapende leden die geen nieuwe kleding
hebben gepast alsnog een oproep. Word wakker en geniet van de volgende jaarvergadering. Wij
kijken er nu al naar uit!!
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De 1e C-enioren donderdag in 2020 (Hans Gerritsen)
De C-enioren zijn weer van start gegaan in het nieuwe jaar. Nadat er de afgelopen zondag met een klein
groepje gereden werd (regen voorspeld), was de opkomst van donderdag erg goed te noemen.
We startten met 11 man voor een rit van 70 km. De windrichting (matig) was zuid, zodat de koffiepauze ook
zuidelijk gepland kon worden. De stop was binnen de Heerlijkheid Mariënwaerdt, in Beesd, locatie De
Stapelbakker.

De Stapelbakker in Beesd.
Ruim 14 jaar geleden verbouwden Baron
Frans en Barones Nathalie van Verschuer, met
respect voor historie en traditie, een oude
boerenhofstede aan de Beesdse rand van
Mariënwaerdt.
Er is een grote glazen wintertuin gebouwd aan
de Oude Hofstede en het biologische
assortiment in de vernieuwde
Landgoedwinkel is flink uitgebreid.

Voor begin januari waren de omstandigheden heel goed. De aanvangstemperatuur was ongeveer 3 graden
en de temperatuur liep in de ochtend op naar ongeveer 8 graden.
Ondanks dat de zon nadrukkelijk aanwezig was, bleef het wegdek toch erg nat. Jammer, dit betekent een
smerige fiets en dus afspuiten na afloop van de rit.
De aftrap met 11 personen op donderdag belooft weer een goede opkomst in het verdere verloop van
2020. Helaas ben ik er op de zondag nooit bij, dus kan ik niet zoveel vertellen over de opkomst op deze dag.
Ik verneem nog wel eens dat er ook op de zondag met een behoorlijk groep gereden wordt.
Over de tochten op de donderdag kan ik wel wat vertellen.
We zijn in 2012 begonnen. Er bleek toen onder de oudere leden een behoefte om door de weeks tochten
te gaan rijden met een snelheid van de C categorie. We zijn dat jaar van start gegaan en reden van april tot
oktober. Inmiddels rijden we de laatste jaren het hele jaar door, mits uiteraard het weer dat toelaat. De
uitgangspunten zijn wel gelijk gebleven wat betreft afstanden en snelheid.
In 2012 was de maximale opkomst 6 personen met een gemiddelde groepsgrootte van 3 personen in 22
ritten. Daarentegen was de maximale opkomst in 2019 (de C-enioren toertocht niet meegerekend) 19
personen en de gemiddelde groepsgrootte 12 personen.
Het aantal door mij geregistreerde tochten, dus excl. mijn vakantie enz., zijn 43 tochten. Een aantal keren
kon de tocht geen doorgang vinden vanwege het slechte weer.
De groei in de jaren is behoorlijk te noemen. En de grootte van de groep zal de komende jaren naar
verwachting alleen nog maar verder toenemen.
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Strava is je vriend (Martijn Carlier)
In deze dagen van collectief huisarrest is het schermpje van de telefoon of tablet meer dan ooit
ons venster op de buitenwereld. Het nieuws van uur tot uur, de flauwe quarantainegrappen,
muzikale huisvlijt en alweer een online meeting. Gelukkig mogen we elke dag een paar uur luchten
en dat doen we uiteraard op de fiets. Mijn Strava-feed stroomt over van ochtend-, middag- en
avondrondjes gemaakt door alle wielrenners die ik volg. Zo houden we het clubgevoel nog een
klein beetje in stand.

Maar Strava is niet alleen verbroedering en solidariteit… Minstens zo belangrijk zijn competitie en
strijd. Gemiddeldes, afstanden en hartfrequentie, we houden onze vrienden nauwlettend in de
gaten. Scoort iemand een reeks van PR’s, dan zijn verschillende verklaringen mogelijk. - Deze
renner fietst zo sporadisch dat hij elk segment nu pas voor de tweede keer passeert. - Hij mocht
een keer mee met een snelle groep boven zijn niveau en kon in hun kielzog zijn prestaties
opvijzelen. - De wind stond gunstig. Of, en dat komt ook voor, iemand is echt in bloedvorm en
heeft gewoon heel hard gefietst. Dit alles met als summum natuurlijk de kroon op de individuele
prestatie, het begeerde toppunt van de apenrots, de ridderorde van het stalen ros: de KOM. King
of the Mountain, de eretitel voor degene die een segment als aller-allersnelste ooit aflegt. Het
hoogst haalbare, eeuwige roem, onaantastbare status. Totdat iemand anders sneller is en de
koning van de troon stoot….

Wie de vijftig is gepasseerd – ik heb het over levensjaren, niet
kilometers per uur – heeft leren berusten in zijn beperkingen en is
met fietsen al blij als het allemaal niet te hard achteruit hobbelt. Het
behalen van een KOM staat bij mij dus tegen een paaltje geparkeerd,
ergens op de boulevard of broken dreams. Ik heb geleerd tevreden te
zijn met een dagrecord op de maandag, of een top-10 positie op een
vergeten hellinkje op het Franse platteland. Snelste van de club op
dat segment dat ik vaker dan wie dan ook afrijd op weg naar huis,
inclusief die keer met windkracht 6 in de rug.

Tot die ene zondag in maart. Route van Maartensdijk naar Utrecht over een rechte weg.
Windkracht 5 uit het noorden. Nauwelijks fietsers of wandelaars op het pad. 38 km per uur gaat
zonder noemenswaardige inspanning, nu aanzetten. Ik kom boven de 50, de tegels van het pad
maken een ritmisch geluid onder mijn wielen. Dit gaat echt wel hard, maar ik houd het niet lang
vol. Flink doortrappen dan maar, zo rond de 44 per uur. Een clubrecord op het segment zou mij
niet verbazen!

Het is nog veel mooier, zie ik bij thuiskomst. Op het stuk langs Groenekan en Blauwkapel heb ik
mijn eerste KOM te pakken. Met 12 seconden voorsprong op de nummer 2 aller tijden,
comfortabel.
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Ik wacht de felicitaties op Strava af, die niet komen, maar loop de rest van de dag best wel
tevreden rond, ik zal het niet ontkennen.

Om een lang verhaal kort te maken, welgeteld twee dagen heb ik de kroon mogen dragen. King of
the Mountain, tot mijn onaantastbare record werd verpulverd door de een of andere couppleger,
een gedrogeerde profrenner in schaapskleren, een valsspeler achter een scooter voor mijn part…

Dag met het handje, weg eretitel. Twintig seconden haalt hij van mijn tijd af. Zijn naam: “Je
Vriend”. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.
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WTC Oliebollentocht (Rogier Schinkel)
Op dinsdag 31 december jl. stond de Oliebollentocht op de agenda. Zoals vertrouwd, is het
verzamelen in Lopik bij De Schouw en we komen totaal aan 16 renners die deelnemen aan deze
tocht. Henri Bosman verzorgt de zelf gebakken oliebollen die we aan het einde van de tocht
nuttigen in zijn woonplaats Vianen.
Henri doet het openingswoord en verteld hoe de route van vandaag zal worden verreden.
Daarnaast meldt hij dat naast het verzorgen van de oliebollen, ook door Theo Engel is bepaald dat
hij dan ook maar de route voor vandaag moest regelen. Dat leden zo onder druk worden gezet
verbaasd niet alleen Henri maar ook enkele aanwezigen ;-).
Vanuit een mistig Lopik rijden we richting Vianen waar het helder is, echter langs het kanaal
richting Meerkerk wordt het weer behoorlijk mistig. Hier hebben we ook te maken met de eerste
lekrijder van de dag.
Ondertussen knalt in de omgeving het eerste vuurwerk je om de oren, waardoor de
verhalen van vroeger over onze vuurwerkervaringen naar boven komen. Het
vuurwerk dat tegenwoordig het land in wordt gesmokkeld, is van zware
kwaliteit. Theo merkt op, en later ook Martijn, dat strijkers vroeger toch wel
heel hard gingen. Dit kon ik alleen maar bevestigen; wat was het toch geweldig
om vroeger strijkers te hebben, waarbij ik benadruk dat dat tegenwoordig echt niet
meer indrukwekkend is en dat ze nu met een strijker hun sigaret aansteken.

Hans is teleurgesteld dat hij zijn geboortehuis niet eens heeft kunnen zien liggen door de mist. Via
Leerdam rijden we de Diefdijk af en koersen we af op Vianen. De geur van de oliebollen komt ons
tegemoet. Albert rijdt bij Vianen huiswaarts en slaat de oliebollen af.

Bij Henri aangekomen, kunnen we onze fietsen stallen in een
overdekte en bewaakte ruimte. In de serre waar de verwarming
heerlijk gloeide om ons te verwarmen en door de nevel, wellicht
ook wel te drogen, stonden de oliebollen en appelflappen kaar.
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Na de koffie en de bol(len) rijden we de brug over en volgen de dijk tot Jaarsveld. Aan de rand van
de provinciale weg gaat het overgrote deel richting Schoonhoven en twee Benschoppers en één
Kapeller, rijden richting Benschop. Ik besluit via Montfoort te fietsen om de volgende redenen:
1. Net boven de 100 km. te eindigen
2. De man die ons op de dijk inhaalde, bij te halen en zijn nieuwe model De Rosa Merak nader
te bewonderen.
We hebben tot de Hollandse IJssel samen gefietst en bij de Achtersloot ging ik rechtsaf richting
huis. Ik wilde niet de hele tijd in zijn wiel hangen, de inspanning om bij hem te geraken, nog een
stukje kopwerk te doen, brak me halverwege de Achtersloot op en ik kon niet wachten tot ik thuis
kwam.
Ondanks de mist, heb ik genoten van deze leuke en gezellige tocht.
Bedankt voor een mooi fietsjaar en op naar een sportief 2020.
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Mogen we nog wel op de racefiets stappen?
(Bron: Trouw – via Bert Zwanenburg)
Is recreatief wielrennen sociaal nog wel te verkopen? Kick Hommes, sportredacteur van Trouw,
ging op zoek naar nieuwe normen op de racefiets.

Ga niet op stap, als het niet hoeft. Dat is advies van de overheid. En toch rijd ik, en met mij vele
anderen, rondjes op de racefiets. Zoals zaterdag. Ik slalom door twee grote parken tussen
wandelaars door (want: anderhalve meter), sta stil op drie pontjes en heb zeker zeventig keer het
idee dat ik iets te dichtbij kom. En ik heb één echt treffen, met de fotograaf.
Deze samenkomsten waren te vermijden geweest, en moeten misschien wel worden vermeden.
Toch waren ze er, omdat wielrenners met mooi weer altijd een frisse neus halen. En dat is niet
verboden.
Als er een grijs gebied is bij de maatregelen die de overheid heeft opgelegd om verspreiding van
het nieuwe coronavirus tegen te gaan, dan zit de bijzaak wielrennen daar middenin. Fietsen mag,
maar wielerunie KNWU roept op alleen solo (of met eega) te gaan en op afstand van elkaar in
bijvoorbeeld de polder.
Dat blijkt moeilijk. De fietsclub is voor veel mensen een onmisbaar sociaal houvast, vergelijkbaar
met een voetbalteam. Er zijn zo’n 850.000 wielrenners in Nederland. Daarvan is ongeveer een
derde fanatiek fietser. Niet iedereen gaat tegelijk op stap, maar toch rijdt een flink peloton
wekelijks over de drukke Nederlandse wegen. Niet voor niets riep minister van veiligheid en
justitie Ferd Grapperhaus, die zelf af en toe op de racefiets zit, vrijdag juist de wielerclubs tot de
orde. Fiets alleen!
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Uit de appgroep
Hoe vaak, hoe lang, hoe snel en met wie kan het nog? Een duo uit mijn eigen fietsclubje ging
afgelopen week nog, omdat ze ‘veel zin hadden met elkaar af te spreken’. Bij thuiskomst verliet
één van de twee de appgroep, zich bewust van de kritiek die zou komen, waardoor de andere de
volle laag kreeg. Uiteindelijk veranderde die laatste online de titel van zijn rit: ‘Ok, dit mocht dus
niet. Sorry.’
Over de app volgt een gesprek met een socioloog die vorige week eveneens met een vriend door
de polders reed. De socioloog had behoefte aan een groep, hoe beperkt die groep ook was, scheef
hij. ‘Net zoals de mensen op het strand vorige week.’ In de buitenlucht en met niemand anders
waren de risico’s klein, vonden ze. Vooraf besloten ze geen handen te geven en geen bidons uit te
wisselen.
De KNWU heeft inmiddels een duidelijke richtlijn voor hygiëne. Leeg je neus niet op straat. Dat
klinkt futiel, maar hoe gesoigneerd een fietser zich ook voelt, de gemiddelde amateurgroep is niets
meer dan een snotterende kluwen mensen vol leden bij wie een fluim net even iets te lang aan de
kin blijft hangen.
Zelf ben ik altijd al type-slijmbaard. Alles hoopt zich op. Na een oproep kwamen meerdere
berichten binnen van mensen die zich nu wel aan de richtlijnen houden. Iemand liep ‘twee meter
een bosje in’ om de neus te legen. Een ander rochelde zonder na te denken op de grond en voelde
zich daarna zo schuldig dat hij de rest van zijn rit al zijn snot inslikte. In een week tijd verschuift de
manier van denken. In ieder geval in mijn directe omgeving.
Spoedeisende hulp
Nu de snelheid nog. Onderzoek van Veilig Verkeer Nederland uit 2018 liet zien dat het aantal
geregistreerde ongevallen met wielrenners is toegenomen naar vijfduizend per jaar. Wie deze
dagen valt, kan een broodnodige plek op de spoedeisende hulp bezet houden.
Toch werd deze week nog steeds bij forse oostenwind eerder een tandje bijgeschakeld dan
geremd. De kick van snelheid prevaleert, een persoonlijk record lonkt. Een berichtje naar iemand
die zaterdag met 58 kilometer per uur over een lege weg langs de Noordzee reed: ‘Kan dat nog, in
deze tijd?’ ‘Mwah’, was het antwoord.
Langzaam worden deze dagen nieuwe normen over groepsvorming, hygiëne en snelheid met
potlood ingetekend. Drie pontjes en twee parken vol anderen? Dat ook niet meer. Aan de andere
kant van de polder vlogen nog genoeg groepen fietsers over een dijk. Ook dat zal en moet minder
worden.
Na de crisis kan het weer.
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Long Term NL Challenge – Henri Bosman

Fiets je graag en wil je nieuwe routes ontdekken? Dan is de Long
Term NL Challenge iets voor jou: rij met Strava alle Nederlandse
gemeentes bij elkaar!

Initiatiefnemer en cijferliefhebber Frank van Moorsel vertelt over zijn uit de hand gelopen idee.
Je kent ze vast wel. Veel reizigers hebben een wereldkraskaart, ofwel world scratch map. Behalve
wereldreizigers kunnen ook fietsers de digitale vakjes van een kaart openkrassen. Frank van
Moorsel ontwikkelde daarvoor de website Long Term NL Challenge, waarop Strava-gebruikers
kunnen zien in welke gemeentes in Nederland ze al hebben gefietst. En waar ze nog heen moeten
om hun kaart vol te krijgen.
Wat heb jij zelf met fietsen?
“Ik maak veel lange tochten waarbij ik geniet van de omgeving en graag nieuwe delen van ons land
zie. Dat doe ik over het algemeen op de racefiets, maar ik pak ook wel eens de mountainbike. Ik
fiets ook aardig veel voor het goede doel.”
Hoe kwam je op het idee voor de Long Term NL Challenge?
“Ik wilde nieuwe routes bedenken met plekken waar ik nog niet eerder geweest was. Toen ben ik
gaan strepen: welke gemeentes had ik al gehad en welke moest ik nog? Eerst werkte ik met een
papieren atlas, maar ik maakte al snel een programmaatje op mijn laptop, haalde
kadastergegevens erbij en zorgde dat ik de gegevens van Strava kon inlezen.
Toen ik dat klaar had, dacht ik dat er misschien wel meer
mensen waren die dit een leuke uitdaging zouden vinden en heb
ik de site gebouwd.
Maar dat het zo groot zou worden, had ik niet gedacht. Een
redacteur van Studio Sport besteedde er een tweet aan en toen
ging de bal rollen. Inmiddels hebben duizenden mensen de site al
bezocht, waarvan enkele honderden er echt fanatiek mee aan de
slag gaan. Maar je kunt er geen prijzen mee winnen. Het is puur
voor de lol.”
Hoe werkt het?
“Het is aan jezelf in welke volgorde je de gemeentes afwerkt. Je
zet dus je eigen route uit met Strava. Wielrenners uploaden hun
gegevens vanuit Strava en de website rekent uit hoeveel procent van de gemeentes ze gehad
hebben. Bovendien zien ze gelijk welke dit zijn en welke ze nog missen. Ik hoor vaak terug dat
mensen dat voortraject, het plannen, net zo leuk vinden als het fietsen zelf.
In het bijgevoegde plaatje zie je je huidige score in de Long term NL Challenge.
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7 tips voor je Solorit – (Bron: Fietssport via Rogier Schinkel)
Hoe leuk het fietsen in een groep ook is, tijdens de coronacrisis is het niet toegestaan. Gelukkig kun je
tijdens een solorit ook een frisse neus halen.
Het kabinet heeft besloten alle samenkomsten te verbieden tot 1 juni, waarbij ook geen ondergrens meer
is van 100 personen. Ga dus niet meer in groepen op pad. Gelukkig is fietsen een sport die je prima in je
eentje kunt doen. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat 83% van de wielrenners en mountainbikers er al
regelmatig alleen op uit trekt. Zolang we niet in een lock-down zitten kun je dat blijven doen. Bewegen is
goed en draagt bij aan een sterk en gezond lichaam. Dus sluit Netflix af, klap je laptop dicht en volg deze
tips:
1. Varieer
Wanneer de gesprekken met je fietsmaten wegvallen, blijven jij en je fiets alleen over. Voorkom dat je
steeds dezelfde ronde rijdt en in een sleur terechtkomt. Kies eens een andere route. Nu je alleen bent,
bepaal jij alles. Wil je die ene gravelstrook of klim meepakken of ga je liever over de dijk? De keuze is aan
jou! Via Komoot of Strava maak je eenvoudig zelf een route.
2. Breng reservemateriaal mee
Ben jij die renner of mountainbiker die altijd vertrouwt op de technische kennis en ‘spare parts’ van je
collega? Tijd om daar verandering in te brengen. Neem je eigen gereedschap en reserve-onderdelen mee,
zodat pech niet het einde van je rit betekent. Je uitrusting bevat in ieder geval: een telefoon, geld (pinpas of
smartphone wallet, denk goed na over contant geld), ID, multitool, binnenband, bandenlichters, pompje
en/of CO2-patroon.
3. Neem eten en drinken mee
Een terrasje pikken is er voorlopig niet bij. Dus geen koffie en appeltaart onderweg. Vertrek met twee
gevulde bidons en neem iets te eten mee. Zo houd je jouw energieniveau op peil en kom je zonder
uitdrogingsverschijnselen of hongerklop weer thuis.
4. Doe rustig aan
Hoe harder je traint, des te meer rust het lichaam nodig heeft en hoe vatbaarder het is voor ziektes. Met
zware kracht- en intervaltrainingen verzwak je het immuunsysteem. Plan in deze periode geen zware
trainingen of ultra-lange tochten.
5. Neem geen risico
Onze gezondheidszorg gaat drukke en spannende tijden tegemoet. Zorg dat zorgprofessionals zich geen
zorgen hoeven te maken om een fietsongeluk en rijdt behoudend. Het gemiddelde van je fietsrit is even
niet belangrijk. En die technische trail of rock garden bewaar je beter voor een volgende keer.
6. Word niet over het hoofd gezien
Jij kunt nog zo voorzichtig rijden, een andere weggebruiker kan je over het hoofd zien. Waarschuw hen met
een bel en wees zichtbaar. Draag felle kleding en rust je fiets zo nodig uit met lampjes.
7. Laat weten waar je bent
Altijd een goede tip. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Informeer je wederhelft, familie, vriend of
huisgenoot hoe lang en waar je gaat fietsen. Natuurlijk zijn er ook diverse tools waarbij zij je onderweg
kunnen volgen. Zo hebben Strava (Beacon), Garmin en Wahoo een live tracking-functie, kun je jouw
livelocatie delen via Google en Whatsapp.
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Netflix – Volg Movistar (Rogier Schinkel)
Eindelijk is er dan weer wielrennen op
televisie. Netflix heeft een zesdelige serie
over Team Movistar online gezet. In de vele
rampjaren die het team nu al doormaakt was
2019 nog wel het rampzaligste rampjaar.
Huh? Carapaz wint de Giro, Valverde wordt
tweede in de Vuelta en ze eindigen met drie
in de top tien van de Tour. Daarnaast winnen
ze het ploegenklassement in al die rondes.
Wat nou rampzalig?
Bende
Na het zien van El Día Menos Pensado oordeel je anders. Er zat veel meer in. Hadden ze met een
goede voorbereiding, beter teamwerk en competente leiding niet makkelijk drie grote rondes
gewonnen? Wat een bende maken ze het ervan. De renners winnen ondanks de ploeg, niet dankzij
de ploeg. Met Valverde, Quintana, Landa en Carapaz hebben ze vier geweldige kopmannen en
klimgeiten. Daarachter staat Soler te trappelen en tonen Pedrero, Amador, Erviti en Oliveira zich
geweldige helpers.
De ploeg is veel bekritiseerd omdat ze bijvoorbeeld met twee of drie kopmannen een grote ronde
ingaan. In El Día Menos Pensado is te zien dat het vooral ontbreekt aan leiding.
Teammanager Eusebio Unzué komt er als de ultieme schlemiel uit. Hij lijkt er een enorme bende
van te maken en daarna vertelt hij rustig dat het zo’n bende is. Geen idee verder hoe dat zo
gekomen is, maar morgen wordt alles beter. Alsof je een huis bouwt zonder fundering,
bouwtekening en cement en daarna naast het ingestorte gebouw gaat staan klagen dat je toch wel
pech hebt.
Unzue benoemt geregeld de rijke historie van het team dat teruggaat tot de tijd van Reynolds
Banesto. De successen van toen lijken echter meer op het conto van ploegleider José Miguel
Echavarri te komen.
Cojones
Je ziet in de serie hoe de Movistar-ploegleiders in de auto’s de oren van de renners helemaal vol
tetteren met aanmoedigingen dat ze cojones moeten hebben, dat ze als een kogel gaan, een
hagedisje zijn en daarnaast natuurlijk heel veel vamos en venga venga. Het is wel te begrijpen
waarom Movistar-renners hun oortje uit doen. Ook al heeft dat vaak met het negeren van de
ploegtactiek te maken.
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Van overige leiding lijkt amper sprake. Ze zien wel wie er overblijft vooraan. De kopmannen raken
gefrustreerd en onzeker. Na 2019 vertrekken Carapaz, Landa en Quintana. Het is niet toevallig dat
Valverde blijft. Hij doet zich in de serie voor als de goedlachse kopman, maar als kijker bekruipt je
het gevoel dat hij continu aan het konkelfoezen is, verdeelt, heerst en stiekem de leiding heeft.
Ondertussen wringen de ploegleiders zich in tal van
bochten om te verdedigen dat ze de rode trui van
Roglic aanvallen als hij in de Vuelta valt. Het tekent
het totale gebrek aan inzicht van de ploeg. (Of het
gebrek aan moraliteit, maar dat zou nog erger zijn)
El Día Menos Pensado is geen reclame voor Movistar
of het Spaanse organisatietalent. Het is ook geen
geweldige documentaireserie. Het is te geregeld saai
en geen best teken als je in een aflevering van een
half uur halverwege gaat kijken hoe lang het nog
duurt.
De kritiek die erin zit daar viel niet aan te ontkomen, de makers zoeken het zeker niet bewust op.
En dat een van de producenten Quintana heet, doet vermoeden dat niet geheel objectief is.
Dat er toch nog interessant materiaal uit de serie komt, is een overeenkomst met de goede
resultaten van Movistar-renners. Ze moeten het hebben van omstandigheden, niet van het vooraf
bedachte plan.
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Jaarvergadering 2020: er werd weer veel gelachen
(Hennie Beenen)
Daags na de jaarvergadering kwam ik in de vroege ochtend een tweetal mensen tegen die niet bij de
jaarlijkse ledenvergadering waren geweest en onafhankelijk van elkaar wisten te melden dat het de avond
ervoor erg leuk zou zijn geweest. Dat was natuurlijk een mooie graadmeter als beoordeling van hoe er
vergaderd was.
Ook nu met 73 leden een mooie opkomst, later heb ik ook nog een lid (uit Cabauw) gesproken die er nog
nooit geweest was, die moest zich bij binnenkomst voorstellen aan de penningmeester Leo, en ook hij was
blij verrast en kon melden een leuke avond gehad te hebben.
Keurig werd kort na 20.00 uur en een introductie door voorzitter Wim met een ferme klap de vergadering
geopend; tijdens die introductie een korte terugblik op een mooi seizoen, maar ook het meer dan droevige
feit dat ons lid Teus Lekkerkerker na vele jaren vechten de strijd tegen de ziekte kanker het gevecht had
verloren. In een minuut stilte konden we nog eens aan hem denken.
Na de introductie kon ik een aantal mededelingen doen zoals het aantal afmeldingen voor deze
vergadering, het actuele ledenbestand, de gemiddelde leeftijd etc.
Snel ging ik door het verslag van de vorige vergadering helaas de opmerking “hé schat” van Gabe in 2019 na
enigszins verlaat binnengekomen te zijn, niet aangehaald te hebben; ook het jaarverslag over 2019 koste
minder dan 1 minuut.
Vervolgens kon penningmeester Leo mooie cijfers tonen en ook een mooi positief resultaat, zodat we
misschien in 2021 bij het vijf en twintig jarige bestaan aardig kunnen uitpakken.
De kascontrole commissie bestaande uit Michel Nederpel en Jos van Lint was complimenteus inzake de
heldere, respectievelijk zeer overzichtelijke boekhouding van Leo.
Verkiezing c.q. vervanging bestuursleden was ook geen issue, niemand had zich aangemeld, zodat zowel
Theo als ik er weer een termijntje aan vast kunnen knopen.
Beleid- en bestuursvoorstellen gingen ook zeer snel, feitelijk ook nauwelijks commentaar op de verhoging
vanwege identieke verhoging van de afdracht aan de NTFU van de contributie.
Ook de behandeling van het jaarprogramma voor het komende seizoen ging redelijk snel, het meest
verwoord door voorzitter Wim, soms met ondersteuning van Floré en Johan de Bruin.
Meest in het oog springend de buitenlandse activiteit richting de Stelvio, Gavia en nog een paar van die
pukkels die dwingen tot echt afzien. Echter bestaat ook de mogelijkheid met een kortere afstand mee te
doen en daar kun je een hele dag over doen, dit om toch deel te kunnen nemen door een met minder
klimtalent begenadigd lid. Verzoek om tijdig in te schrijven via het zo eenvoudige inschrijfsysteem via de
site.
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Niet geagendeerd maar toch ook zeer de aandacht trekkend was een heuse modeshow van het nieuwe
kledingshirt, welk onder begeleiding van luide catwalk muziek geshowd werd door ons lid Robin van
Wijngaarden, paraderend voor de leden liet hij zich van alle kanten zien, gelijktijdig werd als een ware een
modeontwerper, tekst en toelichting gegeven door Wim.

Shirtje zit heel mooi strak !!!! en blije gezichten op de achtergrond.

Vervolgens het intermezzo, waarin een aantal opmerkelijke feiten over het afgelopen seizoen de revue
passeerden;
• Te beginnen met het jaar-weeroverzicht en dat was helemaal niet zo slecht, feitelijk fractie minder
dan 2018, echter ook met enkele uitschieters, temperatuur van 40 plus;
• Dan een paar opmerkelijke prestaties van leden, zo was er de 8.10.36 van Gerard van Klaren over
200 km schaatsen op de Weissensee;
• Vervolgens leuk plaatje van een tiental dat de keien van Parijs-Roubaix getrotseerd had.
• Ook nog een tweetal dat op bijzondere wijze afscheid had genomen van hun werkzame leven;
• Ook hadden er meerderen in juni last van de eiken-processierups;
• Deelname aan de Transalp door Jan en Johan;
• Een waaghals in Tirol;
• En dan ook nog Gabe die niet alleen een aardig stukje kan fietsen maar ook de toertochten met
“aantrekkelijke” rondemissen weet te scoren.

WTC LOPIKerwaard
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Vervolgens mooie STRAVAplaatjes en de leden die met Strava rijden worden genodigd dit ook bij elkaar te
zien fietsen.

Een van de hoogtepunten van het intermezzo was een vrolijke compilatie van KEESSIE AND THE SUNSHINE
BOYS, waar Kees Kok met veel moeite de triangel bespeelde, samen met een aantal fiets kornuiten die op
diverse slaginstrumenten timmerden, dit gemixt met de echte KC and the Sunshine boys, met hun hit
“Boogieman” uit 1977.
Aansluitend de oproep om voor een eventueel jubileumfeest in 2021 vast te gaan oefenen om dan met
een echte “bende” Kees te kunnen begeleiden.
Na een korte pauze de uitreiking van de Kees KOK bokaal, deze werd met veel humor gepresenteerd door
Theo, alvorens tot uitreiking over te gaan moest Theo even melden met hoeveel noeste arbeid hij met hulp
van diverse subleden de bokaal in elkaar had weten te flansen en zelfs nu een gat in zijn oprit had vanwege
de kei die hij er uit gehaald had, liet vervolgens diverse leden naar voren komen waarbij gesuggereerd
werd dat die voor deze bokaal in aanmerking konden komen, helaas voor hen bleken zij juist min punten
gescoord te hebben en werd de bokaal uitgereikt aan Henri Bosman, die naast bokaal ook een oorkonde en
een bosje bloemen kreeg.

20

Theo mocht gelijk door met het voeren van het toespreken van Rogier als redacteur van de Cyclopik, ook hij
werd alvorens toegesproken te worden geacht naar voren te komen, en met heel veel kwinkslagen werd de
hulde aan Rogier overgebracht.
Aansluitend mocht Rogier blijven staan en met behulp van beelden op het scherm gaf ook hij met de
nodige luim en kwinkslagen, gestalte aan de uitreiking van pers en foto prijs.
Liet op het scherm ook diverse geplaatste artikelen voorbij komen, ook een verslag van de deelname aan
de buitenlandse activiteit in Duitsland door Gerard van Klaren, dat was een ultra kort stukje en dat werd
door Rogier dan ook minuscuul klein afgebeeld op het scherm, deze toch wel fikse inspanning werd
uiteindelijk beloond met een “schrijvende penhond” en notitieblaadjes voor onderweg, zodat hij een
volgende keer een iets uitvoeriger stukje kan produceren, overigens kon Gerard er zelf ook hartelijk om
lachen.
De echte persprijs was evenwel voor Gerben Bergstra, een stuk over de hel van het Noorden ofwel Parijs
Roubaix waar hij begin april met nog een tiental WTC-ers aan had meegedaan. Omdat Gerben afwezig was,
werd de prijs door zijn pa in ontvangst genomen, overigens was zijn pa initiatiefnemer in 2019 voor deze
tocht.
De humor van Rogier was nog niet op want met de fotoprijs wist hij ook wel
raad, kanshebber was natuurlijk de maker van de afbeelding van een paar
geitenwollen sokken in de fietsschoenen van een onzer leden, omdat alleen dat
deel zichtbaar kon gelukkig aan de kleur van de banden bepaald worden aan
wiens voeten deze sokken toebehoorden, die foto gemaakt bij lenteachtige
omstandigheden; echter omdat de maker van die foto in de jury zat kon deze
niet winnen.

Winnaar werd uiteindelijk Marinus die als waaghals op een hoge en uitstekende
rotspartij in de Tiroler Alpen stond afgebeeld, foto was ook al in het intermezzo
voorbij gekomen, ingepakt en ook ingelijst kreeg Marinus die foto, die nu trots
een plaatsje thuis op de keukenbar heeft gekregen.

De rondvraag leverde niet zoveel spannende zaken op en dus kon rap overgaan worden op de afsluiting en
tegelijkertijd de melding dat het presentje dit jaar zou zijn; een goed op de rug blijvend zitten rugzakje met
WTC logo.
Gevoelsmatig zijn er uiteindelijk drie minder uitgeleverd dan het aantal aanwezigen.
Nadien bleef het nog lang gezellig en konden
Wim en ik als laatste WTC leden het
etablissement verlaten.
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Verwarring over de letter “B” (Hennie Beenen)
Op maandag 16 maart jl. ontstond er ergens in Lopik verwarring over de letter “B “op het fietsshirt.
Wat was het geval, de b eindigend op club is een bijzonder vormgegeven “b”; vrij direkt nadat dit bericht
via de bestuursapp binnen kwam, naar boven gelopen, het shirt gepakt, bekeken en inderdaad een
bijzondere “b”, het was niemand ooit opgevallen.
Deze “b” zat al vanaf het begin van het ontwerp er in verwerkt.
Voor mij op dat moment niet zo’n probleem, met behulp van een watervaste viltstift was er zo een voor mij
meer herkenbare “B” van gemaakt en via de app. naar de bestuursleden gemeld dat ik wel over een goede
uitvoering beschikte.

Gelukkig was er één wel zo slim te melden dat er een viltstift aan te pas gekomen was.
Een dag later had Leo en/of mogelijk zijn zonen onderzoek gedaan en die kwam met het verlossende
plaatje van de gekozen lettertype waarop helder was dat de letter “b” afwijkend is.
Dat type is overigens niet degene die voor LOPIK-F!T gebruikt is, want de e wijkt weer af, er bestaan
evenwel veel varianten met kleine afwijkende nuances op dit lettertype.
Overigens staat het logo met de afwijkende “b”ook op de homepage resp. gastenboek van de site, zie
hieronder rechts.

Kortom vindt je de gekozen “b” storend, pakt een watervaste viltstift en stip hem aan en anders trap je
maar een tandje sneller om daarmede de voorlopige anderhalve meter op een wieltjesplakker in stand te
houden.
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Carnavaleske Spinningslessen bij LOPIK-F!T (Hennie Beenen)
Op twee momenten kon er in februari verkleed en op carnavalsmuziek gespind worden bij LopikF!T, zowel op de dinsdagavond alsook tijdens de donderdagochtend, de zgn. “WTC les” waren er
mogelijkheden om begeleid door “supernar” Johan en ondersteund met uitsluitend de nodige
kroeg-carnavalsmuziek, vrolijk en bij tijd en wijle luid meezingend, te spinnen.
Eén van de uitblinkers qua outfit tijdens deze lessen bleek “onze” Karin te zijn, verscheen zij op
dinsdagavond in een buitengewoon koket roze jurkje met ook nog een grotendeels het gelaat
bedekkend Venetiaans masker, op donderdag had ze een totaal ander jurkje en bovenlijf
bedekkende kleding, toen overigens met concurrentie qua jurkje van Monique, dochter van
Gerard. Kortom veel vrolijkheid en vooral op dinsdag een glunderend gezicht bij Karin met lach
van oor tot oor.
Ook heel bijzonder dat zelfs “spinning-hater Theo” de reis op donderdagochtend helemaal vanuit
Schoonhoven naar LOPIK-F!T had ondernomen, maar het was op deze donderdagochtend dan ook
totaal geen buitenfiets weer, vet miezerige regen en slechts 3 graden.
In de speciaal voor deze les door Johan samengestelde muziekrelease zat ook een nummer van de
Achterhoekse band The Spitfires, hetwelk bij enkelen zeer goede herinneringen opriep aan een
ooit meer dan leuke tweedaagse in Dalfsen al weer bijna 17 jaar geleden (nl. juni 2003) !!!!!!
Tot slot moge nog gemeld worden dat er op de muziek buitengewoon goed te spinnen viel en de
te doen gebruikelijke inspanning, zeker niet minder dan anders was.
Wel hadden er een paar meer leden mogen zijn, hopelijk zien we die dankzij deze memo indien er
volgend jaar een vervolg komt en waarom ook niet, er dan ook bij.
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Van de redactie (Rogier Schinkel)
Als verantwoordelijke voor ons clubblad, had ik me nooit voorgesteld dat ik met zoveel emotie een
editie zou samenstellen. Door de jaren heen maak je veel met elkaar mee en zijn de lastigste
Cyclopiks, de edities waar je start met een zwarte rand om de eerste pagina. Èn deze editie doet
me ook veel verdriet en brengt me gek genoeg ook een glimlach op m’n gezicht. Dat veel leden
met groot plezier terugkijken op onze jaarvergadering doet me goed en tegelijkertijd mis ik jullie
enorm tijdens de bekende clubactiviteiten, zaterdagritten etc.
Nog belangrijker is de essentie van de omslag van deze editie. De clubactiviteiten zijn tot nader
bericht uitgesteld en het is ons gelukt (naar mijn idee althans) een omslag te creëren waaruit onze
betrokkenheid blijkt en ondanks de individuele foto’s ons hechte en bijzondere collectief wordt
getoond. Wat kunnen wij trots zijn op deze prachtige wielerclub.
Onze sponsoren hadden zich zonder twijfel een andere start voorgesteld en ondanks de huidige
situatie ontstaat er ook meer aandacht voor ze. Inmiddels is onze nieuwe kleding op gepaste wijze
gedistribueerd en rijden we er al weken in rond. Het bereik is vele malen groter dan dat we met
een groep voorbij razen, op meest de vaste rondjes. Door alle soloritten, zien we onze
clubgenoten echt overal rijden en verschijnen, waarmee het bereik aan naamsbekendheid en
zichtbaarheid voor onze sponsors groter is dan we beseffen.
Èn wat rijden we er toch gesoigneerd bij!
Op deze eerste Paasdag heb ik al gezien dat er weer verschillende clubgenoten op uit zijn
getrokken, waar ik de laatste hand leg aan de correcties in de aangeleverde documenten, plaatjes
aan het zoeken ben op internet, spellingscontroles uitvoer en alweer stiekem denk aan welk
rondje ik van de week weer eens ga fietsen, want we treffen het momenteel wel met het weer.
Hoewel deze prachtige weersomstandigheden ook weer invloed hebben op de prestaties en de
gezondheid van clubleden met hooikoorts/allergie. Ik moet er niet aan denken dat naast de
benauwdheid als gevolg van allergie er ook nog eens een Coronabesmetting overheen komt bij
iemand. Denk alsjeblieft aan je gezondheid en fitheid. Het virus lijkt misschien “ver van je bed”
alleen komen de trieste verhalen echt dichtbij en is helaas binnen onze kennissenkring dit de
harde realiteit.
Het bestuur heeft snel en daadkrachtig gehandeld om de activiteiten te annuleren, het samen
fietsen te ontmoedigen en ons hierover correct te informeren. Met oog op bovenstaande alinea
een zowel dapper als enig juist besluit.
Voorlopig is het dus nog steeds #ridesolo en zullen we op termijn weer langzaam de sportieve
draad met elkaar oppakken. We gaan extra genieten om met elkaar onze sport te beleven, te
lachen om de meeste flauwe dingen en extra te genieten van de koffie met appelgebak. Wat is het
heerlijk straks weer uit te kijken naar die buitenlandse activiteit, die clubtocht en die handdruk of
knuffel aan iemand te kunnen geven.
Mocht het je ontbreken aan inspiratie om een rondje te rijden; op Fietssport+ staan veel GPX
routes en op onze website staan inmiddels ook de nodige GPX routes die je vanuit Lopik kunt
rijden.
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Vertrektijden

Zaterdag, Zondag, Trainingsavonden en C-enioren
De clubactiviteiten zijn tot 1 juni 2020 geannuleerd. Er wordt clubleden nadrukkelijk op het hart
gedrukt louter solo te fietsen en niet met elkaar af te spreken om in groepsverband te fietsen (2+)
De WTC LOPIKerwaard houdt zich aan de door de overheid (en RIVM) opgestelde adviezen en
richtlijnen. Op het moment dat er weer in clubverband activiteiten kunnen worden georganiseerd,
wordt u door het bestuur op de hoogte gehouden.
Houd rekening met elkaar en blijf gezond.

Agenda en komende activiteiten

Datum

Activiteit

Verzamellocatie

Tijdstip

Journal de Cyclopik verschijnt minimaal 4 x per jaar

Kopij: redactiecyclopik@gmail.com
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