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Van het bestuur: Wat een jaar! (Eric Klever)
Als ik terugblik op het afgelopen fietsjaar dan is het wel duidelijk dat dit voor mij niet het fietsjaar
was wat ik voor ogen had. Vanaf oktober 2019 tot begin januari 2020 niet kunnen fietsen om
gezondheidsredenen. In januari ben ik weer voorzichtig begonnen met korte trainingsritten. Hierbij
merkte ik hoe blij je mag zijn met een goed functionerend en gezond lichaam. Ik was toen ik weer
opstapte blij dat ik 25 km kon fietsen om maar niet over snelheid te praten. Tussen de oren jezelf
maar bedenken dat het niet belangrijk is hoe hard of hoe lang je moet fietsen. Natuurlijk had ik graag
de draad opgepakt qua tempo en duur van voor oktober maar dat bleek al snel een illusie.
Vanaf begin maart met de gedeeltelijke lockdown en de spelregels die we daarbij cadeau kregen
bleek al snel duidelijk dat het gezellig met elkaar tochten fietsen en gezamenlijk trainingsritten rijden
als sneeuw voor de zon verdween. Iedereen was veroordeeld tot het alleen fietsen of een vaste
fietsmaat zodat je toch nog samen kon rijden.
Zelf heb ik voor gekozen om zoveel mogelijk alleen te rijden omdat ik zowel met kilometers en
snelheid in opbouw zat. Soms ging het goed soms helemaal niet maar dat hoort er allemaal bij
(hoewel het af en toe best lastig was om te accepteren als je met een bloedgang ingehaald wordt).
Inmiddels zijn de beperkingen die vanuit de overheid opgelegd waren flink versoepeld (waaronder
het in een groep mogen rijden) en kunnen er gelukkig nog een aantal tochten gereden gaan worden.
Kijk op de website wanneer deze zijn en schrijf je gewoon in.
Ook hebben we de trainingsavonden weer op kunnen pakken op dinsdag en donderdagavond. We
zitten inmiddels al weer in de 18:30 vertrektijd in verband met het steeds vroeger donker worden.
Kortom nog een paar maanden en dan zit het buiten fiets seizoen er weer op en kunnen we op de
zolderkamer (op de trainer) en af en toe buiten (met goed weer) de conditie op peil houden.
Laten we hopen dat we het fiets seizoen van 2021 weer kunnen starten zoals we al jaren gewend zijn
(te beginnen met de openingstocht) en dat de geplande toertochten en tripjes weer plaats kunnen
vinden.
Ook wilde ik nog even aandacht vragen voor de link van SponsorKliks die we op onze website
hebben. Klik de link eens aan en ontdek dat als je iets besteld op een bepaalde website je
automatisch de clubkas spekt zonder dat het iets extra’s kost.
Nu we het toch hebben over de clubkas vullen; ook dit jaar heeft Plus van Velzen weer een
sponsorcampagne. Deze actie is inmiddels gestart en loopt tot 14 november. Er wordt elke week
€ 1000,-- verdeeld (de club met de meeste muntjes in de koker krijgt het grootste deel en dat loopt
af naar de minste). Stop allemaal de muntjes die je bij de boodschappen krijgt dus in de koker van de
WTC!
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De Openingstocht 2020 (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 4 juli jl. was het dan eindelijk zover. De drastisch verlate Openingstocht van onze
wielervereniging heeft plaats. Het was als vanouds verzamelen in Lopik bij zoals je wilt, De Wiekslag
of De Schouw. Op de foto van het clubblad is duidelijk te zien dat we bij De Schouw staan.
Daarentegen zie je op dezelfde foto linksboven in nog een deel van de tekst De Wiekslag. Op deze
manier kunnen we hierover natuurlijk nooit definitief uitsluitsel geven waar we formeel starten.
Gelukkig heeft het niet geleid tot renners die op een andere locatie staan te wachten.
De voorzitter spreekt iedereen toe waarbij de huidige situatie rondom Covid19 wordt besproken en
doet een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt benadrukt dat de veiligheid
(en onze gedragingen) op de weg belangrijk is voor onszelf en voor de medeweggebruikers. Niets
gaat boven gezellig sport/hobby met elkaar te bedrijven en dat we veilig weer thuiskomen.
Door het aantal renners wordt besloten twee groepen samen te stellen – de tocht belooft de kernen
aan te doen waarbij het bezoeken van sponsoren een belangrijk onderdeel is. Hier worden we op de
gevoelige plaat vastgelegd zodat we in de nieuwe clubkleding zijn te zien. Dit zal vast de basis
vormen voor een nieuwe “omslag” van het clubblad vanaf het moment dat deze weer fysiek zal
worden uitgegeven.
De eerste paar kilometers zijn achter de rug en het eerste fotomoment is een feit bij LopikFit. De
groepsfoto wordt hier genomen, 1.5 meter afstand blijkt toch lastiger dan gedacht, en we koersen in
rustig tempo verder richting Vianen.
In Vianen is het tweede fotomoment bij Faay; met veel plezier verzamelen we voor het hek dat
automatisch sluit – menig renner zoekt snel z’n fiets op die er tegen staat geparkeerd omdat er
anders onherroepelijk schade zal ontstaan aan de trouwe tweewieler.
We rijden via de landelijke weggetjes weer verder richting Schoonrewoerd om langs de Bradaal
verderop de A2 over te steken. Voor menigeen niet een te alledaagse rit, voor mij persoonlijk redelijk
vast onderdeel van een trainingsrondje als het even kort moet zijn. We komen uit bij Landgoed
Mariënwaardt om via Tricht richting Culemborg te fietsen.
De planning om op een bepaalde tijd in Lopikerkapel te zijn voor de koffie en gebak, loopt niet zoals
gepland omdat we tegen een enkele lekke band aanlopen. Overigens is Theo een zeer vaardig
monteur (zie dit clubblad) en vervangt binnen luttele minuten als een waar professioneel mekanieker
de binnenband.
Onder prima weersomstandigheden komen we uiteindelijk aan in Lopikerkapel, waar de koffie en het
gebak klaar staan. Het is weer ouderwets gezellig en het doet iedereen goed weer met elkaar te
kunnen koersen. Tot de volgende keer en blijf gezond!

.
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Zaterdagrit rondom Rhenen (Robin van Wijngaarden)
Het is zaterdag 30 mei en er staat ons in Nederland een prachtig pinksterweekend te wachten. Met
zomerse temperaturen en een strak blauwe hemel op de weerkaarten besluit ik om weer een keer
met het zaterdag peloton mee te gaan. Omdat de Nederlandse overheid langzaamaan de teugels wat
laat vieren, is ook het fietsen in groepjes van maximaal vier personen weer toegestaan.
Het vertrek staat gepland om 08.00 uur vanaf De Schouw in Lopik. Daar aangekomen staan Hans en
Ron al te wachten. Even later zou ook Theo aansluiten en zo vertrekken wij in oostelijke richting naar
IJsselstein. De zon schijnt al fel aan de horizon en de temperatuur loopt snel op richting aangename
waarde. Met een matige oostelijke wind komen we onder aan het dijkhuisje in IJsselstein aan.
Inmiddels heeft Rogier zich ook aangesloten en bij het dijkhuisje voegen Willem en Henri zich daar
ook aan toe.
In twee groepen wordt de route opgepakt om in eerste instantie via de bekende weggetjes door
Nieuwegein richting de Amelisweerd te fietsen. Bij De Bilt volgen we het fietspad parallel aan de
N237 in de richting van Amersfoort. Na meer dan twee maanden verplicht alleen te hebben gefietst,
is het toch ook wel weer eens fijn om in gezelschap te fietsen. De stille, en veelal eenzame,
kilometers door het Nederlandse landschap maken voorzichtig weer plaats voor de gezellige ritten,
iets waar ik ontzettend naar uit heb gekeken. Bij Soesterberg aangekomen, fietsen we de
Richelleweg op om na enkele meters linksaf het Zeisterspoor op te fietsen.
Tot zover gaat alles volgens plan en zonder obstakels of vertragingen gaan we af op de omgeving van
Leusden. Tot nu toe hebben we de drukte prima kunnen omzeilen en ook drukke knelpunten worden
vermeden. Bij Leusden volgen we het fietspad langs het Valleikanaal en ook daar is het niet al te druk
met andere fietsers. In korte treintjes zijn we zelf ook geen groot obstakel voor andere
weggebruikers.
Kano verhuurders zijn langs de waterkant druk in de weer om alles gereed te maken voor een drukke
dag op het water. Links en rechts worden al diverse roeiers gespot. En gelijk hebben ze, het
inmiddels al lekker warm geworden. Dat is ook aan de bidons te merken. Die beginnen door de
warmte ook goed leeg te raken.
Het Valleikanaal maakt deel uit van de
Grebbelinie.
De Grebbelinie is een waterlinie op de grens
van Gelderland en Utrecht, die werd
aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid
ontleent ze echter aan de periode 19391940 toen de linie onder de naam
Valleistelling deel uitmaakte van de
Nederlandse hoofdverdediging.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de
kazematten, tankversperringen en Duitse
bunkers bedekt met een laag groen. Meer
dan 40 kilometer aan militaire geschiedenis
ligt nu enigszins verborgen in een mooi en
langgerekt natuurgebied langs Valleikanaal
en Eem.
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Nadat we het Valleikanaal achter ons hebben gelaten, passeren we niet lang daarna de A12 en
fietsen we weer richting de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. We stevenen af op een klim van de
Amerongse berg, maar dat gaat niet gebeuren. Vlak voor de klim slaan wij linksaf om Hans zijn route
te volgen. We draaien een smaller wordend fietspad op en rijden nu echt het bos in. Ergens hebben
wij een bordje gemist of een verkeerde afslag genomen, want het pad waar wij nu op terechtkomen
heeft meer iets weg van een route voor de Strade Bianchi. Dit is echter niet geschikt de smalle harde
bandjes waar wij ons op begeven. Voorzichtig wordt het pad gevolgd om na een aantal meters toch
even te stoppen. Hoe lang gaat dit nog door?
Hans en Willem besluiten verder te fietsen en uiteindelijk volgt ook de rest. Gelukkig dat dit pad al
kort daarna weer overgaat in een prima te rijden weg. Ik vermoed dat dit nummer niet meer
terugkeert op de routelijst van Hans. Of hebben wij dan toch een verkeerde afslag genomen?
Aan het einde van deze weg komen we uit bij rondweg-west bij Veenendaal. Direct daarna slaan we
af om de Veenendaalsestraatweg op te fietsen. Ook hier steken we bijna direct over om op de Oude
Veensegrindweg terecht te komen. Deze weg fietsen we helemaal uit en de koffiestop lijkt in zicht te
komen. Dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Hans blijkt nog een kleine omweg in de route te hebben
opgenomen. We fietsen in oostelijke richting en komen op die manier uit bij een beek genaamd de
Grift. Fietsend langs de Grift richting Rhenen komen we aan de voet van de Grebbeberg terecht. Met
een paar goede benen rijd ik soepel naar boven en bij het monument wordt gewacht totdat we weer
compleet zijn. De koffiestop doen we bij het restaurant bij dierenpark Rhenen. Zittend in de zon
wordt er gedronken en gegeten. Tijdens dat alles is er ook voldoende ruimte voor schuine praat en er
wordt veel gelachen. Dit heb ik zo gemist. De bidons worden gevuld en we gaan langzaamaan op huis
aan.
Bij Rhenen steken de weg over om de Rijnbrug over te fietsen.
Normaal gesproken pakken we dan de dijk om in een keer
richting Vianen te gaan, maar wij pakken nog een ommetje naar
Kesteren. Ook in Kesteren pakken we wederom een voor mij
onbekende dijk.
De route tot dusver heeft heel veel moois laten zien van de
Nederlandse landschap. Complimenten aan Hans, hij heeft mij in
ieder geval weer op paden en wegen laten fietsen waar ik nog
nooit ben geweest.
Helaas verlies ik op een van deze dijken nog mijn Mio
fietscomputer. Hij doet het nog wel, maar zal bij thuiskomst toch
total loss verklaart worden. Het scherm is aan gruzelementen.
Na deze korte onderbreking gaan we verder en komen we uit op
de dijk richting Culemborg. Na Culemborg volgt de bekende weg
richting Vianen, Lekbrug en door de buurt weer naar Lopik.
Kortom, een ontzettend mooie rit, prachtig weer en een leuke
groep om mee op pad te zijn geweest. Dit mag van mij weer
vaker gebeuren.
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Hans komt de man met de hamer tegen

Hans komt het beest met de angel tegel
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In onderhoud met Theo Engel (Rogier Schinkel)
In Schoonhoven, in niet zomaar een garage, heeft Theo Engel (Wielerfanaat, Bestuurslid,
Canyon Liefhebber, Mekanieker, Liefdevolle Opa, Trainer Meiden Elftal etc.) zijn eigen
hobbyschuur.
Bij uitzondering voert Theo nog wel eens onderhoud uit aan fietsen van clubleden of
wanneer hij echt eens aan een exclusieve fiets kan werken. Onlangs heb ik mij meerdere
malen mogen wenden tot Theo i.v.m. enkele werkzaamheden aan mijn fiets, hierbij laat ik in
het midden of ik in de eerste categorie of tweede val.
Enfin, ik heb nieuwe wielen aangeschaft voor mijn De Rosa omdat de vorige carbon set enige
slijtage vertoonde en zelfs een soort van slag op de velgrand had naarmate de binnenband
werd opgepompt – geen veilig gevoel. I.v.m. overzetten van de cassette, afstellen remmen
etc. een beroep gedaan op de expertise en inzichten van Theo. Fantastisch om naast zijn
handelen, ook de mondelinge toelichting van Theo mee te krijgen en de, voor hem, eenvoud
van de uit te voeren werkzaamheden o.b.v. pure logica.
De testrit na montage, is
uitgevoerd door Theo en
uiteindelijk ontzettend blij
dat ik aan het einde van de
avond toen hij terugkwam,
de fiets weer meekreeg.

Je zou denken, voorlopig
kan ik weer vooruit. Echter,
mijn fiets wilde volgens mij
weer graag weer terug naar
Theo en zijn werkomgeving.

Tijdens een zaterdagrit, waar Theo ook aanwezig was, kreeg ik de indruk dat mijn
linkerpedaal iets loszat. Dit heb ik van de winter eerder meegemaakt en toen stond ik na
Nieuwerburg met een los pedaal inclusief een deel van het crank eraan vast in de kou met
pech. Dit gevoel kwam nu weer terug, ik deelde dit al met Theo.
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Thuis aangekomen
inderdaad speling op het
cranck, na een keer
vastzetten bij Theo, bleek
dat de speling bleef.
Hierop een nieuw crank
besteld en opnieuw naar
Schoonhoven gereden.
Met veel plezier en vooral
veel geduld hebben we het
crank uiteindelijk toch
gemonteerd, maar we
hadden bijna opgegeven.

Ik heb enorm genoten van de hartelijke ontvangst, de kennis van en in het bijzonder de
uitgebreide werkplaatsuitrusting incl. gereedschap van Theo.
En hoewel Theo het nimmer zal toegeven, is hij stiekem nog meer verliefd geworden op
Italiaanse fietsen.

Zittend of staand klimmen? (Bron: GCN – via Rogier Schinkel)
Op youtube een interessant “experiment” gezien op het kanaal van GCN, Global Cycling
Network. Tijdens dit experiment staat de vraag centraal wanneer je nu het maximale
rendement uit je manier van klimmen kunt halen. De resultaten zijn verbazingwekkend en
aan de andere kant ook weer hartstikke logisch.
Klik op de youtube link en kijk naar het filmpje.
Wat zou de uitslag zijn?
Zitten op de fiets en minder kracht op de pedalen kunnen
zetten?
Of
Staan op de fiets en daarmee meer kracht op de pedalen
kunnen zetten om sneller boven op de top van de heuvel
te staan?
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Wielerverenigingen willen meer trainingslocaties rond
Utrecht (Bron: RTV Utrecht – via Bert Zwanenburg)
UTRECHT - Wielerplatform Utrecht heeft namens de Utrechtse wielerverenigingen
aangedrongen op meer trainingslocaties rond de stad. Dat heeft het platform gedaan
middels een visiedocument aan sportwethouder Maarten van Ooijen.
Verschillende Utrechtse wielerverenigingen waren al langere tijd in gesprek met de
gemeente Utrecht. Veilig trainen op de openbare weg kwam bij deze verenigingen meer en
meer onder druk te staan. Beperkingen in het aantal accommodaties, bereikbaarheid van die
faciliteiten en onderhoud van de bestaande accommodaties liepen meer en meer uit de pas
met het groeiend aantal wielrenners en sportieve fietsers in en om de stad Utrecht. Hierop
werd vanuit de gemeente Utrecht de vraag centraal gesteld aan WPU en SportUtrecht om te
komen met een gedragen toekomstvisie op wieleraccommodaties.

Met zijn allen op de Nedereindse Berg
Ongeveer de helft van de Utrechtse wieler- en skeelerverenigingen traint op het parcours
van de Nedereindse Berg (NEB). Om activiteiten (trainingen en wedstrijden) voor al deze
verenigingen mogelijk te blijven maken, is er naast het verbeteren van de NEB volgens
Wielerplatform Utrecht een nieuwe locatie nodig.
Zo wordt er toegewerkt naar een project in de zoekgebieden van Rijnenburg (samen met de
roeibaan), De Uithof (Olympos) en nabij de Laagravense plas (N409). Net als de Nedereindse
Berg, moet de accommodatie ruimte bieden aan verschillende wielerdisciplines waaronder
BMX maar ook andere sporten zoals skeeleren.
Het idee is om de locatie ook openbaar te gebruiken op het moment de sportverenigingen er
niet trainen. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld een fietsschool, fietslessen voor kinderen of
e-bikeclinics voor ouderen.
Afgelopen week werd bekend gemaakt door The World Economic Forum dat Utrecht op
nummer één in de ranking van beste fietssteden ter wereld staat. In het onderzoek,
uitgevoerd door verzekeraar Coya, komt Utrecht uit voor andere 'fietssteden' zoals Munster,
Antwerpen en Kopenhagen. Sportief fietsen is niet meegenomen in het onderzoek van Coya.
Hier is voor Utrecht stad (en regio) volgens WPU nog een wereld te winnen.
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Wielertransfers (Rogier Schinkel)
De Tour de France is net achter de rug èn de transfercarrousel draait op volle toeren. Niet
alleen in de voetbalwereld, maar juist in de wielerwereld is volop beweging.
Hieronder enkele opvallende bevestigde transfers:

Naam Renner
Bob Jungels
Greg van Avermaet
Wilco Kelderman
Michael Woods
Chris Froome
Daryl Impey
Sam Oomen
Laurens de Plus
Pierre Latour
Annemiek van Vleuten
Romain Bardet
Rafal Majka
Matteo Trentin
Adam Yates

Oude Ploeg
Deceuninck Quick Step
CCC Team
Team Sunweb
EF Pro Cycling
Team Ineos
Mitchelton Scott
Team Sunweb
Jumbo Visma
AG2R La Mondiale
Mitchelton Scott
AG2R La Mondiale
BORA – Hans Grohe
CCC Team
Mitchelton Scott

Nieuwe Ploeg
AG2R La Mondiale
AG2R La Mondiale
BORA – Hans Grohe
Israel Start Up Nation
Israel Start Up Nation
Israel Start Up Nation
Jumbo Visma
Team Ineos
Total Direct Energie
Movistar
Team Sunweb
UAE Emirates
UAE Emirates
Team Ineos
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De C-eniorentocht 2020 (Hans Gerritsen)
Na twee keer uitstel vanwege regen kon de C-eniorentocht 2020 eindelijk verreden worden
begin september. Door de Corona is dit pas de derde clubtocht dit jaar.
De avond ervoor hebben Hans van Middelkoop en ondergetekende aan de hand van Google
Maps de tocht in theorie uitgezet.
In deze zoektocht liepen we tegen een aantal wegen op, waarvan zelfs Hans moest toegeven
die niet te kennen. Uiteraard werd deze bijzonderheid in de route opgenomen. Hierover later
meer.
Bij de start bleken 12 enthousiaste leden bereid deze tocht te willen gaan maken.
Er hadden een aantal “vaste” C-enioren zich afgemeld, omdat er peren geoogst moesten
worden.
De route die we uitgestippeld hadden, ging richting west. De omstandigheden waren goed,
weinig wind en een licht zonnetje.
Nadat we de Stolwijker Sluis hadden gepasseerd, kwam er voor mij een onbekender deel van
de route. Tussen Gouda, Moordrecht en de A19, bleek een natuurgebied te zijn ontstaan, welk
werd ontsloten door een schitterend fietspad.
Daarna richting Nieuwkerk, Nesselande langs de Zuidplas, door ook weer een mooi
natuurgebied. Ook dit gebied werd ontsloten door een stelsel van aaneengesloten mooie
fietspaden. Wij kozen voor de route naar de Rotte. Het is toch altijd weer prachtig om langs
de fraaie Rotte te fietsen.
We hebben de rechter oever van de Rotte gevolgd tot aan de dorpsgrens van Moerkapelle.
Nu zou de voor Hans de onbekende weg volgen over de Rottedijk tot bijna in Zoetermeer.
Echter, er stond aan het begin van de weg een verkeersbord met de betekenis van
doodlopende weg. Dus even overleggen en raad gevraagd aan werklui die daar aan het werk
waren aan een bruggetje. Die waren kort en duidelijk: Dat weggetje was echt doodlopend.
(Google maps?)
Dus maar omgekeerd en dwars door Moerkapelle heen om de route weer op te pakken naar
het koffieadres. Onderweg zagen we toch wel enkele aansluitingen op, volgens ons het stuk
Rottedijk, dat we hadden willen volgen. Dus waarschijnlijk beetgenomen door de werklui? We
gaan dit zeker nog eens proberen.
Door weer een park tussen Zoetermeer en Benthuizen naar ons koffieadres “de landwinkel
Sonneveld”. Daar had ik de koffie afspraak gemaakt met eigenaresse Mieke.
Bij aankomst moesten we ons melden. Toen klonk het uit de mond van Mieke “ hé Kokkie”.
Zij herkende onze Kees Kok. ( vraagtekens bij de groep: jeugd vriendinnetje of een ex of …?)
Mieke blijkt oorspronkelijk uit Polsbroek te komen en in Benthuizen gelukkig te zijn getrouwd.
Ze is daar een goedlopende schenkerij “De Boomgaard” begonnen.
In verband met Corona moesten we ons aanmelden bij de ingang, handen desinfecteren en
inschrijven. Dit wordt voor ons steeds gewoner. Op de foto is te zien dat we onderling afstand
moesten houden. Een Goede zaak met dit voortwoekerende virus.
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Wij zijn met de C-enioren regelmatig te gast in Benthuizen bij De schenkerij, omdat het een
geweldige plek is om te pauzeren. We worden er altijd heel gastvrij ontvangen.
We konden nu Lekker buiten zitten op een Waranda met goede koffie en een stuk
eigengemaakt gebak. De zon scheen heerlijk en we zaten er heerlijk warm.
De terugweg ging de eerste 10 km door natuurgebied het Bentwoud. Dit was het vierde
natuurgebied dat we deze tocht doorkruisten. Er komen gelukkig steeds meer van dit soort
natuurgebieden of parken.
Jammer dat bij bijna thuiskomst, bij de watertoren, lek gereden werd. Met uiteindelijk 98 km
op de teller weer op tijd thuis. Het GPX bestand heb ik geüpload op de site.
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Zo haal je maximaal profijt uit weinig trainingsuren
(Bron: Wielerfit – via Rogier Schinkel)
INLEIDING
Veel wielrenners fietsen naast hun 40-urige baan en hebben geen tijd voor meerdere lange
duurtrainingen in een week van 5-6 uur. Als je niet veel tijd hebt om te trainen moet je je tijd
efficiënt benutten. Als je dan op kwaliteit gaat trainen kun je ook met weinig trainingsuren
veel progressie maken. Hieronder 5 tips om sterk te worden dankzij een aantal korte
trainingen.
1. TRAIN SPECIFIEK
Wanneer je niet veel trainingstijd hebt (eigenlijk altijd) is het des te belangrijker om niet
zomaar een rondje te fietsen. Stel jezelf voor elke trainingsrit een doel. Rijd niet op dezelfde
manier als je een lange rit rijd. Je moet bijvoorbeeld minimaal 2 á 2,5 uur fietsen in je lage
duurzone om dit energiesysteem effectief te prikkelen. Bij kortere ritten moet je dus
intensiever fietsen.
2. BETER 4 KORTE RITJES DAN 2 LANGE RITTEN
Als je bijvoorbeeld 6 uur in de week traint, kun je beter 3x 1 uur en 1x 3 uur trainen dan 2x 3
uur. Ten eerste kun je in de 3 ritjes van 1 uur veel intensiever trainen dan tijdens 1 rit van 3
uur. Daardoor zal je fitness niveau veel sneller stijgen. Daarnaast is het ook beter om
regelmatig te trainen als dat kan. Door telkens toch even uurtje te trainen kun je om de dag
een prikkel aan je lichaam geven. Als je 2x per week traint heb je eigenlijk teveel dagen rust
tussendoor om echt iets op te kunnen bouwen.
3. GOEDE INTERVALTRAININGEN
Veel wielrenners die een korte rit maken pakken de fiets en fietsen zo hard ze kunnen in dat
uur. Dit is niet heel effectief. Je traint heel eenzijdig en zult hierdoor bijvoorbeeld moeite
hebben met tempowisselingen. Daarnaast kun je vooral op termijn veel minder
zwaar/efffectief trainen ten opzichte van een goede intervaltraining. Daarnaast gaat je
lichaam gewend raken aan telkens dezelfde trainingsprikkels, waardoor je minder snel
progressie zult maken.
In plaats daarvan kun je beter goede intervaltrainingen uitvoeren. Hoe je deze het beste kunt
invullen hangt er vanaf wat je doel is, hoe snel je herstelt, hoeveel en hoelang je traint. Een
wedstrijdrenner zal bijvoorbeeld veel meer baat hebben bij tempowisselingen tijdens
intervallen, korte lactaat en Vo2max intervallen dan een tijdrijder. Laatstgenoemde kan zich
bijvoorbeeld het beste focussen op Sweet Spot en Treshold intervallen.
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4. VERMOGENSMETER BOVEN HARTSLAGMETER
Vooral bij HIT trainingen (Hoge Intensiteit, red.) is trainen op vermogen stukken effectiever
dan trainen op hartslag. Hieronder zie je een lijstje met alle voordelen van een
vermogensmeter ten opzichte van een hartslagmeter:
•
•
•
•
•

Je vermogen reageert direct, waardoor je ook korte blokken goed kunt uitvoeren
In tegenstelling tot je hartslag is je vermogen niet afhankelijk van stress, vermoeidheid,
warmte etc.
Je kunt je trainingen veel beter analyseren waar je sterke/zwakke punten liggen en je
trainingsschema daarop aanpassen
Je kunt je vooruitgang beter in kaart brengen, omdat snelheid extreem afhankelijk is
van de omstandigheden zoals wind, warm of koud weer bijvoorbeeld
Met tijdritten/klimmen kun je op vermogen de beste tijden rijden omdat je weet wat
je kan

5. EEN LANGE DUURTRAINING PER WEEK
Door goede, korte trainingen zul je veel sterker worden. Maar om echt je
uithoudingsvermogen te vergroten zul je toch een lange, rustige duurrit van 3 uur of langer te
maken. Door deze lange ritten vergroot je je conditie, waardoor je ook sneller herstelt van de
intensieve trainingen. Daardoor kun je deze trainingen intensiever maken en word je dus nog
sterker.
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Jody geeft zijn Ja-woord aan Frȃncy (Hennie Beenen)
Op 2 september jl. heeft Jody zijn ja-woord aan Frȃncy gegeven, plaats van handeling: de
zeer diepe tuin achter hun woning.
Deze tuin was met behulp van de familie zeer feestelijk ingericht, een aantal prachtige tipitenten en diverse dranktappunten,voorts t.b.v. goede beloopbaarheid houten vlonders met
daarbij erg veel ruimte om de nodige afstand te kunnen bewaren tijdens het feest, ook nog
de nodige “bruiloft gerelateerde” versieringen.
Het bestuur was genodigd om het verse paar te gelukwensen tussen 16.00 uur en 17. 30 uur,
dus waren Wim, Theo en o.g. op de fiets naar het BenedenEind NZ gereden om dat te doen,
Bij het betreden van het feestterrein werd direkt de temperatuur gemeten, ter voorkoming
van corona-overdracht, de temperatuur werd getoond op een groot scherm, gelukkig
konden we alle drie de tuin betreden en het bruidspaar onze gelukwensen overbrengen,
helaas ontbrak het te doen gebruikelijke zoenen van de bruid; naast een envelop mochten
we ook een foto van ons zelf aanleveren, deze werd opgehangen aan de “wall off
guests”.Uiteraard waren die in ons geval fiets gerelateerd.
Het trouwfeest was overigens al eerder uitgesteld, zou laatste week van juni plaatsvinden,
toen vanwege nog grotere beperkingen geskipt; gelukkig was het deze woensdag 2
september prachtig en vooral zonnig weer, de eerste regendruppels vielen in de vroege
daarop volgende donderdag-ochtend, toen het feest ongetwijfeld al dik voorbij was, een
aantal achterblijvers die in een tentje in een naastgelegen weiland zouden slapen, zullen dat
ongetwijfeld wel gemerkt hebben. Omdat het thuisfront graag een plaatje van het
bruidspaar wil zien, en deze als goed gelukt werd bestempeld, deze ter illustratie bijgevoegd.
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De tijdrit 2020 (Theo Engel)
Na een magere periode van clubactiviteiten, veroorzaakt door de coronacrisis, is het seizoen
inmiddels weer redelijk op gang gekomen. Er wordt weer gefietst op doordeweekse
trainingsavonden, op zaterdagen en zondagen en we hebben de (verlate) Openingstocht
achter de rug. En dan op 1 september staat de traditionele tijdrit weer op het programma.
Voor velen het hoogtepunt van het seizoen. Hèt moment om je spierballen te tonen en
krachten te vergelijken. Met het maken van een speciale appgroep voor de deelnemers aan
dit evenement komen al snel de nodige reacties binnen, alle getuigend van veel motivatie en
rivaliteit. Mooi om te zien hoe de strijd ook digitaal tot leven komt. Tijdens allerlei
verschillende gelegenheden heeft ondergetekende diverse rijders onder druk gezet om deel
te nemen. Op enig moment telt de startlijst maar liefst 34 namen. Uiteindelijk gaan op de
bewuste avond 26 WTC-ers van start. Een mooi aantal waar iedereen blij mee is. Tellen we
hier de fantastische helpers en supporters bij op dan komen we op ruim 40 WTC-ers, een
prachtige opkomst!
En dan de tijdrit zelf. Het parcours met start en finish op Salmsteke gaat voor het tweede
jaar over de Lekdijk richting Schoonhoven en terug. Het keerpunt is dit jaar iets naar voren
gehaald, namelijk op de afrit naar het zwembad. Waar niet op gerekend was, is dat de
polstokvereniging die avond ook een activiteit gepland had; dat gaf de nodige drukte door
parkerende bezoekers. Fijn was dat niet; een enkele renner had er last van bij het finishen,
met name Jan Schalkwijk verspeelde enkele seconden wat hem een plaats kostte in het
klassement.
De startlijst was zodanig opgesteld dat waarschijnlijk niemand zou worden ingehaald. Als
eerste startte dus de nummer 1 van vorig jaar (Jeroen Schinkel), althans dat was de
bedoeling. Helaas om precies half zeven is Jeroen niet present, dus start Ronald de Ridder
als eerste en vervolgens telkens na anderhalve minuut de volgende renner. Met het
achteraan starten van Jeroen die gelukkig wel kwam opdagen en de late afmelding van Gabe
was er een wijziging in het vooraf opgestelde rekenschema (excel) opgetreden en dat
leverde een uitslag op die met name bij de jonkies niet klopte. Jammer natuurlijk, maar het
voordeel was dat Ronald zich korte tijd winnaar van de tijdrit mocht wanen en dat Harrie
voor korte tijd een podiumplek bezetten. Uiteindelijk was de vreugde voor Ronald en Harrie
van korte duur. Na bestudering van de uitslag kwam de VAR er achter dat Jan Schalkwijk en
iedereen die na hem startte, anderhalve minuut te veel gekregen had. Jeroen die achteraan
gestart was kreeg dus ook anderhalve minuut te veel.
Na correctie bleek hij dus wederom de winnaar, grote klasse Jeroen! En ook de tweede en
derde plaats voor respectievelijk Ronald en Tom zijn mooie prestaties. (foto’s komen niet
overeen met uiteindelijke uitslag, red.)
Bij de oudjes was Marinus de snelste met een ruime voorsprong op Ab. André bezette
verrassend de derde plaats. Gelukkig kon heel snel een gecorrigeerde uitslag via Whatsapp
worden gedeeld met de deelnemers.
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Na afloop voerde gezelligheid de boventoon. Onderstaand de uitslag.

Extra dank is er voor de helpers: Piet Schep, Ben Schep, Hennie Beenen, Johan Janszen, Ronald Vermeulen, Nico
van Vreeswijk, André Geurts. Kees Kok. Simon de Wit, Nel Engel, Johan Hartman en Willem van den Bedem. En
dank ook aan de PR medewerkers Peter Verhoef, Leo van Vliet en Rogier Schinkel. Goed gedaan allemaal!
Zie voor fraaie foto’s de website
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Fietsen in het corona tijdperk (Hennie Beenen)
Nadat voor 14 maart vanwege het net niet voorradig zijn van de nieuwe fietskleding de
openingsrit een week werd uitgesteld, en de dag erna besloten werd door het kabinet om
een zgn. intelligente lock-down in te voeren, is vanaf dat moment voor mij een periode van
solo fietsen gekomen.
Dat het bijna voorbije seizoen veelvuldig gedaan, veelal korte stukjes, en soms dagelijks,
weet dat ik in juni na bijna een week niet fietsen nadien 3 weken lang elke dag er op de
racefiets op uit trok.
Weliswaar veelal kortstondig zo’n anderhalf uur per keer en op zondag doorgaans wat
langer, maar nooit meer dan 3 uur, want dan ben je met jezelf wel uitgesproken.
Waarom deed ik dat? Twee redenen, het streven van het bereiken van 5000 km op de
racefiets om daarmede mijn Matty te kunnen trakteren op een mooi, lekker en bovenal
memorabel hapje eten, de tweede reden is dit jaar er bij gekomen, hoewel het altijd wel een
rol speelde en dat is extra weerstand opbouwen of wel in stand houden.
Heb zelf ook het gevoel dat door het fietsen de griep aan mij voorbij gaat, en dit jaar
vanzelfsprekend extra weerstand opbouwen tegen een evt. corona aanval.
Maar dan gebeurt er onderweg wel eens iets dat thuis het vermelden waard is?
Dat vind zeker plaats: vond het bijvoorbeeld een keer erg leuk dat ik fietsend op de
Parallelweg langs de A2 nabij Nieuwegein er luid naar mij getoeterd werd en de bestuurder
van de vermoedelijke auto (geen doorsnee) die ik later daarover appte, bevestigde dat hij
het was.
Minder leuk dat ik fietsend op de Lekdijk komende vanaf de Viaanse brug door een
bestuurder van een bedrijfsbus die uit tegengestelde richting kwam en linksaf de Lage Dijk in
wilde rijden, mij niet zag, ik vol in de ankers ging, nog een luide brul gaf en hij ook in de
remmen, kwam wel tegen de bus tot stilstand, gelukkig zonder schade, een been dat onder
het kettingvet zat en waar bij thuiskomst na het schoonmaken de afdruk van het tandwiel
instond, verder niets, bijzonder dat ik het verwijt kreeg er nogal de gang in gehad te hebben,
dat herhaalde hij wel drie keer, had verder geen schade, vermoed dat hij zat te bellen, kwam
ook niet direkt uit de auto. Was zelf ook behoorlijk van m’n a-propos.
Wel was door deze rem actie het loopvlak/ canvas van mijn achterband behoorlijk
beschadigd, had gehoopt de 13.000 km te kunnen overschrijden, nu de band van het
achterwiel na 12.910 km vervangen, volgens de verkoper een nog betere Bontrager, voor
gaat het bandje nog wel even mee, overigens ook nog bijzonder met deze achterband niet
één keer lek gereden en de voorband slechts maar één keer. Met de nieuwe band minder
geluk, reeds binnen de 125 km een glassplinter die voor een lekke band stop zorgde.
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Echter één van mijn hoogtepunten van de ritjes was het voorval dat ik op de vroege
zaterdagochtend fietsend door Bolgarije over de Autenasekade, een ijsvogel naast mij
meevloog over de naastgelegen sloot, dat was werkelijk fantastisch, prachtige blauwe bijna
fluorescerende kleuren, einde sloot, keerde hij/zij om en kreeg nog zicht op zijn andere
rood-bruine kleurenpracht; dat maakte mij helemaal blij-gelukkig en het thuisfront stik
jaloers.

Minder blij dit jaar met het feit dat de wind dit jaar meer en vooral steviger was, dan ik mij
kan herinneren over een heel seizoen, veelal ook uit de westelijke hoek, rondje Meerkerk cq
Hoog-Blokland kan ik derhalve min of meer dromen.
Hoop overigens die korte ritjes tot eind oktober vol te houden, nadien hoop ik weer te
kunnen aansluiten bij de spinning lessen van Lopik-F!T, om ook daar te kunnen blijven
werken aan de broodnodige weerstand van het lijf.
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7 afvaltips voor wielrenners (Bron: Wielerfit via Rogier Schinkel)
INLEIDING
Gewicht is een obsessie voor veel wielrenners. In het profwielrennen is dit ook extreem
belangrijk. Het wattage per kilogram is een bepalende factor tijdens het klimmen. Op het
vlakke is dit minder belangrijk, omdat het dan vooral om de aerodynamica gaat. Maar je
omvang verkleint als je lichter bent, waardoor je dus aerodynamischer bent. Hieronder een
aantal tips om af te vallen.
1. DRINK VEEL WATER EN NEEM VEZELRIJKE VOEDING
Vezels geven je sneller een vol en verzadigd gevoel. Dus neem meer vezelrijke producten in je
voedingsschema op. Probeer ook veel water te drinken. Dit zorgt ook voor een vol gevoel in
de maag. Bijkomend voordeel is dat je daardoor ook minder zeer calorierijke frisdranken
drinkt.
2. STEL JE ETEN NA EEN TRAINING UIT
Door je eten na een training uit te stellen stimuleer je je vetverbranding. Neem direct na een
training een banaan om de grootste honger uit te stellen. Eet een gezonde maaltijd met veel
eiwitten en weinig koolhydraten een 1,5 uur na de training. Pas deze methode niet voor een
wedstrijd of toertocht toe waarbij je wilt presteren. Dit is namelijk niet goed voor je herstel.
3. TRAIN OP EEN NUCHTERE MAAG MET EEN CAFEÏNEPIL
Stap voordat je gaat ontbijten direct op de fiets. Omdat je lichaam de hele nacht geen voeding
heeft gekregen verbrand je tijdens deze training vooral je vetten. Neem een kop koffie of een
cafeïnepil voor de training om je vetverbranding nog meer te stimuleren. Fiets niet langer dan
een uur en neem een goed ontbijt bij terugkomst van de training.
4. RIJD LANGE DUURTRAININGEN
Tijdens lange duurtrainingen kun je veel kcal verbranden. Daarnaast zal je lichaam een steeds
groter percentage vetten t.o.v. koolhydraten verbranden door middel van rustige
duurtrainingen. Doordat je zoveel kcal verbrand is het vrij makkelijk om af te vallen, aangezien
je heel veel energie verbrand.
5. HIT TRAININGEN ALS JE WEINIG BESCHIKBARE TRAININGSTIJD HEBT
Als je maar 1-2 uurtjes kunt fietsen, kun je beter HIT trainingen uitvoeren. Zo verbrand je
stukken meer kcal. Tijdens maximale inspanningen verbrand je vrijwel alleen maar
koolhydraten. Maar doordat je lichaam moet herstellen van zo’n training, zal de
naverbranding van HIT trainingen stukken groter zijn.
6. KRACHTTRAINING, EN GELIJK HIERNA 20 MINUTEN HIIT
Plan een HIIT fietstraining direct na een krachttraining in, als afvallen je doel is.
Krachttraining is sowieso goed als je wilt afvallen. Tijdens een krachttraining ontstaan er
spierscheurtjes, waardoor je lichaam hard moet werken om deze te herstellen. Daarom
verbruik je ook na een krachttraining meer energie. Daarnaast hebben spieren meer energie
nodig dan vet.
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Door gelijk na de krachttraining een HIIT fietstraining op een hometrainer in de sportschool
uit te voeren zal de naverbranding nog groter zijn en val je dus meer af. Zo’n HIIT fietstraining
(20 minuten) kan er als volgt uitzien:
•

Fiets eerst 2 minuten rustig in en rijd dan 6 x 1 minuut maximaal met een pauze van 2
minuten tussendoor. Fiets na het laatste blokje 5 minuten uit.

7. PAS JE LEVENSSTIJL AAN
Val op een losse manier af op een manier die voor jou makkelijk is vol te houden.
Je kunt bijvoorbeeld extreem streng voor jezelf zijn in afvalperioden. Dan eet je 0,0 slechte
dingen en eet geen enkele koek, taart, chips etc. Ook op bezoek sla je dan al die lekkere dingen
af. Dat houd je dan een aantal weken vol, maar hierna val je mogelijk terug. Dit is namelijk
(bijna) niet vol te houden.
Daarom hanteer je de 5-2 dagen regel. 5 dagen eet je echt gezond en die 2 dagen ben je losser
daarin en eet je gewoon chips, patat, ijs of een lekkere koek. Maar doe dat wel met mate. Vind
voor jezelf uit wat werkt en eet vooral dingen die je lekker vind om het makkelijker vol te
houden. Er zijn voldoende dingen die gezond zijn. Cashewnoten, cranberry’s, dadels, vijgen,
avocado’s en fruit kunnen best lekker zijn.
Ga ’s avonds op tijd naar bed. Vaak eet je ’s avonds als je lekker aan het Netflixen bent puur
uit verveling. Denk er eens aan je avondeten op te schuiven naar 20:00 en eet 22:00 een bak
kwark met noten.
Eet zo’n 500 kcal minder dan je behoefte en eet gezonde/goede voeding tijdens het afvallen.
Als je dagelijks 500 kcal minder eet dan je nodig bent val je ongeveer 500 gram per week af.
Ga hier ook niet veel verder onder zitten. Vooral als je sport heb je ook energie nodig en als je
hier te ver onder gaat zitten, kan dit ten koste van de prestaties gaan.
Omdat je onder je basisbehoefte zit, is het zeer belangrijk om dit uit goede en gezonde voeding
te halen zoals samengestelde koolhydraten (pasta, havermout, brood, rijst), fruit en
voldoende eiwitten.
Elk persoon heeft een andere stofwisseling. Weeg jezelf daarom elke week 1x op dezelfde
ochtend om te kijken of je afvalt of wat moet aanpassen in je voedingsschema.
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De WTC LOPIKerwaard houdt zich aan de door de overheid (en RIVM) opgestelde adviezen en richtlijnen.

Vertrektijden
Trainingsavonden
Dinsdag- en donderdagavond:
De vertrektijden zijn in het voorjaar en najaar voor alle groepen 18.30 uur.
Zaterdag
Vertrek meestal om 09:00 uur, houd voor afwijkende tijden het gastenboek en de groepsapp in de gaten.
Zondag
Vertrek om 9.00 uur.
Eerste zondag van de maand wordt in overleg om 8.00 uur vertrokken voor ‘n langere afstand. Houd
hiervoor het gastenboek en de groepsapp in de gaten.
In de wintermaanden november t/m februari wordt er op zondagmorgen om 9.30 uur gestart.
C-enioren
Donderdag:
Zondag:

vertrektijd 09:00 uur.
vertrektijd 09:15 uur.

Agenda en komende activiteiten (o.v.b.)
Datum

Activiteit

Verzamellocatie

Tijdstip

ZO 4 oktober 2020

Bruggentocht

De Schouw

08:00 uur

ZO 18 oktober 2020

Meewindtocht

De Schouw

08:00 uur

VR 23 oktober 2020

Clinic LopikFit

LopikFit

ZO 27 december 2020

Uitbuiktocht

De Schouw

09:30 uur

VR 31 december 2020

Oliebollentocht

N.N.B.

10:00 uur

N.N.B.

Journal de Cyclopik verschijnt minimaal 4 x per jaar

Kopij: redactiecyclopik@gmail.com
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