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In memoriam Carl van der Heiden
( door: Nico Back )

Op woensdag 29 juli 2020 overleed op 86 jarige leeftijd ons oud-lid Carl van der Heiden.
Het was september 1999. Op een van onze fietsavonden zag ik een man, die voor het eerst met ons
mee wilde fietsen. Toevalligerwijs sprak hij mij het eerst aan en vroeg in welke snelheidsgroepen wij
van start gingen. Aangezien de meesten met de A-groep van start gingen besloten we om samen op
pad te gaan. En zo startten we samen zijn eerste fietstochtje bij de W.T.C. Lopikerwaard. Onderweg
kregen we al snel een praatje over van alles en nog wat. Ik voelde meteen een klik met deze Carl, die
pas een paar jaar geleden op de Lopikerweg-Oost was komen wonen. De volgende trainingsdagen
zochten we elkaar weer op en zo ontstond er al snel een goede band tussen ons. Hij voelde zich thuis
in de groep, dat later het C-ploegje werd. Toen ik hem een keer vertelde hoe ik in 1981 door mijn
zwager uit Brabant aan het racefietsen was begonnen en vanaf 1982 samen met collega’s een weekend gingen fietsen in de Ardennen, de Eifel of het Sauerland….. zei Carl: “O, dat kunnen we bij mij in
het Sauerland samen ook wel een keer doen!” Toe vertelde hij, dat hij in Hatzfeld (Sauerland) twee
vakantiewoningen had en dat je daar mooie fietstochten kon maken. En zo ging ik in 2000 voor het
eerst met hem mee naar zijn stekje in Hatzfeld. In een weekend hebben we toen 2 mooie tochten
gefietst langs de Eder, maar ook aardige klimmetjes en afdalingen. In zo’n weekend samen hoorde ik
ook veel verhalen over zijn sportieve ervaringen: begonnen als sportdocent en later een eigen praktijk
voor fysiotherapie in Vreeswijk. Carl was ook een man van veelzijdige sporten: hij tenniste, ging bergen
beklimmen en elk jaar wel skiën en soms zelfs parasailen.
In 2006 kwam zijn vrouw te overlijden. Een jaar later koos Carl ervoor om weer terug te gaan naar
Baarn, zijn geboortegrond. Maar ondanks de verhuizing, 50 km. van Lopik, bleef hij trouw lid van onze
club. Elke donderdag om 9.00 u. kwam hij bij ons aan voor een kopje koffie en een half uurtje later
fietsten wij samen met het C-ploegje voor het wekelijkse tochtje. Ook heeft hij een keer voor de Cploeg een tocht georganiseerd vanuit zijn onderkomen in Baarn. Ook al fietste hij sinds 2014 niet meer
mee toch kwam hij nog wel t/m 2016 naar de jaarlijkse ledenvergadering. En ondanks zijn slechte
gehoor probeerde hij zo’n avond toch een praatje te maken met diverse clubleden.
Vanaf 2017 ging Carl zowel geestelijk als lichamelijk snel achteruit. Een jaar later heeft hij een
onderkomen kunnen vinden inde Eemhorst in Soest, waar hij goed verzorgd werd.
Op 29 juli is Carl overleden, een trouw lid van onze club en voor mij:…..”mijn fietsmaatje!”
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Van het bestuur: Terugblik – Hoop – Prijsvraag – Wens (Theo Engel)
We zitten in de eerste weken van het nieuwe jaar als deze Cyclopik in de digitale brievenbus valt. Ik
twijfel of ik zal terugblikken of alleen vooruit zal kijken. Het wordt van beide wat.
Terugblik
Allereerst een korte terugblik. Het afgelopen jaar was anders dan anders. We reden in vernieuwde
clubkleding rond. Mooie en herkenbaar. Van het met veel enthousiasme gepresenteerde
Activiteitenprogramma bleef helaas weinig over. Gelukkig kunnen we nog wel terugkijken op een
paar leuke activiteiten: onder andere de (verlate) Openingstocht met fotoshoot en de Individuele
tijdrit waar een record aantal deelnemers aan de start verscheen. De gezelligheid na afloop toonde
aan dat de clubgeest niet aan kwaliteit heeft ingeboet. Verder noem ik nog enkele opvallende zaken:
het jaar 2020 kende een absolute kilometervreter, Hans van Middelkoop trapte meer dan 20.200
kilometers weg, in afstand en op afstand de beste, bravo! De grootste pechvogel was Johan Hartman
die onvrijwillige in aanraking kwam met een paard. Gevolg: botbreuk, maanden uitgeschakeld, niet
fietsen en niet werken. Zijn optimistische karakter leed er gelukkig niet onder en mede dankzij die
eigenschap is hij weer helemaal terug. Een voorbeeld van positivisme en doorzettingsvermogen.
Hoop
En dan nu mijn vooruitblik. Het jaar 2021 wordt wat mij betreft het jaar van de hoop. De hoop dat
het allemaal weer anders wordt. Dat het noodgedwongen alleen fietsen of fietsen met tweetallen
snel voorbij is. Dat we dan weer in grote groepen mogen rijden en we niet zo vaak op kop komen.
Dat we het Activiteitenprogramma 2021 volledig kunnen afwerken. Dat we ons 25-jarig jubileum
feestelijk kunnen vieren. Dat we als bestuur weer normaal kunnen vergaderen. Dat we gevrijwaard
blijven van ziekte, (fiets)ongevallen en anderszins nare gebeurtenissen. Dat we lang geblesseerden
snel weer terug zullen zien op de fiets, ik denk in het bijzonder aan Karin Boekhorst en Peter Verhoef
(vergeef me als ik mensen vergeet). Dat we op enig moment een Algemene Ledenvergadering
kunnen organiseren. Dat we bij die gelegenheid dan weer enkele leden om verschillende redenen in
het zonnetje kunnen zetten. Dat de verjongingskuur die zich in 2020 heeft ingezet mag worden
doorgezet. Dat we ons geld weer goed zullen laten rollen (voor de economie) en dat iedereen bij zijn
of haar online bestellingen gebruik zal maken van Sponsorkliks (goed voor de verenigingskas). Dat
niemand lek zal rijden of althans minder vaak dan mij het afgelopen jaar is overkomen.
Prijsvraag
Tot slot eindig ik met een prijsvraag. Iedereen wordt van harte uitgenodigd een aantal interessante
vragen te beantwoorden. De winnaar krijgt zijn prijs uitgereikt tijdens het jubileumfeest.
Vul de antwoorden hier in.
Wens
Namens het bestuur wens ik iedereen een heel voorspoedig en gezond 2021 toe met veel veilige
fietskilometers.
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Schoonhovens fietscafé ‘Fausto’ trekt voorgoed in bij minnares
(Bron: RTV Krimpenerwaard)
SCHOONHOVEN – Het fietscafé ‘Fausto bike &
coffee’ gaat definitief weg uit de binnenstad.
Komend voorjaar wordt een nieuwe start
gemaakt in het pand van zijn ‘minnares’
restaurant Dame, op de Stadscamping aan de
Lekdijk Oost.

Al vier jaar is Fausto een begrip bij fietsers uit
de wijde omtrek van Schoonhoven. Bij het
kleine koffiecafé zat vaak op zondagmorgen de
stoep vol met wielrenners. Maar ook veel
Schoonhovenaren waren er kind aan huis.
Ouderen van de SWOS deden er wekelijks een
potje scrabble, terwijl ook menig thuiswerker
of student deze locatie als vaste uitvalsbasis
verkoos.

Eigenaren Jan-Luc en Elske Coenen hebben alleen maar goede herinneringen aan hun avontuur aan
de Voorhaven. “We hebben in die vier jaar zo veel meegemaakt met onze gasten”, vertelt Jan-Luc.
“We hebben Fausto-baby’s geboren zien worden, mensen getroost die iemand waren verloren,
verjaardagen gevierd en fietstochten georganiseerd. Er zijn lezingen en cursussen gegeven over
koffiezetten, banden plakken, sportfotografie en Santiago de Compostella. We hebben tosti’s
gebakken voor mensen van over heel de wereld en diners georganiseerd.”
Het besluit om definitief te verhuizen is in deze onzekere tijden dan ook een logische stap. “Voor
fietsers is de ligging ideaal”, geeft Jan-Luc aan. “Bovendien biedt de plek ons mogelijkheden genoeg
voor nieuwe activiteiten.” Vanaf 1 april 2021 gaan zowel Fausto als Dame weer open en start ook het
nieuwe kampeerseizoen.
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WTC De Dood of De Gladiolentocht (Rogier Schinkel)
Met prima weersomstandigheden, staat vandaag een van de weinige clubtochten van dit jaar (2020)
die kan doorgaan, op het programma. De Dood of de Gladiolentocht, georganiseerd door Erik
Eikelenboom.
Waar komt de Dood of de Gladiolen nu eigenlijk vandaan?
De uitdrukking verwijst vermoedelijk naar de gladiatorengevechten in het Romeinse Rijk. Als een
gladiator verloor, doodde de tegenstander hem. Als hij won, werd hij bedolven onder de gladiolen.
Het Latijnse gladio betekent zwaard en dit woord komt zowel voor in gladiator als in gladiool. De
gladiool heeft ook zwaardvormige bladeren die spits toelopen. De naam van het bloemetje is dan
ook afgeleid van gladiolus, letterlijk: ‘zwaardje’.
Het is waarschijnlijk dat de term uit de Romeinse tijd komt, maar de beroemde wielrenner Gerrie
Knetemann (1951-2004) wordt ook regelmatig genoemd als de bedenker van het gladiolengezegde.
Als een wielrenner een koers
of rit gewonnen heeft, krijgt
hij op het podium namelijk
een fraaie bos bloemen (de
gladiolen). Het oudst
bekende citaat over ‘de dood
of de gladiolen’ komt uit een
krantenbericht van 10 juli
1979. In De Telegraaf opende
een groot artikel over
wielrenner Hennie Kuiper
met de woorden: “ ‘De dood
of de gladiolen’, luidt de
vakterm in koerskringen voor
‘erop of eronder’.”
De Clubtocht
Vanuit Lopik rijden we met 20 renners richting Vianen, via Lexmond rijden we naar Schoonrewoerd,
waar we vandaag niet één keer maar twee keer doorheen rijden. Via schitterende landelijke wegen
rijden we naar Acquoy richting de dijk bij Herwijnen – een niet alledaagse regio waar ik zelf minder
veel rijd – en zeker niet over de wegen zoals deze vandaag zijn uitgezet.
Wat Willem vd Bedem en mij opvalt is dat we weer een Tiendweg tegenkomen. Het stikt ervan in de
omgeving waar wij in fietsen. Ik zeg tegen Willem, als ik een verslag schrijf van deze tocht, zal ik hier
toch eens onderzoek naar doen. Velen zullen het weten, echter Willem en ik zijn niet op de hoogte
van de betekenis hiervan.
Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de
opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn
echter ook andere fracties bekend. De tiende werd in Europa al door de Romeinen ingevoerd en
onder de Franken, in ieder geval ten tijde van Pepijn III (714-768) gehandhaafd.
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Het was bedoeld als een sociale belasting, die moest dienen ter financiering van de armenzorg, het
levensonderhoud van parochiepriesters en de instandhouding van kerkgebouwen. De regel was dat
iedereen een tiende deel van zijn oogst zou afdragen. Een derde van de tiende werd besteed aan
sociale werken, een derde kwam toe aan de dorpspastoor en een derde aan de parochiekerk. In
gebieden waar de tiende pas in latere eeuwen werden ingevoerd, kwam er ook een deel toe aan de
bisschop.
Terug naar de tocht
Via Haaften rijden we naar Beesd om door de Mariënwaardt in Tricht terecht te komen voor de
koffiestop met appelgebak (7,3). We kunnen heerlijk buiten zitten bij “De Hoenderik”, letterlijk
tussen de fruitbomen – leuke locatie waar ik regelmatig langs fiets, maar nimmer een koffiestop heb
gemaakt.
Langs de Mariënwaardt, rijden we richting Schoonrewoerd om hier linksaf te slaan om via Hoogeind
en Middelkoop richting Meerkerk te geraken. Hier worden we door een mafketel in z’n
bedrijfswagen gepasseerd met een veel te hoge snelheid en luid claxonnerend…..onverantwoord als
je bedenkt wat er kan gebeuren.
Parralel aan de snelweg rijden we terug naar Vianen en zijn we bijna
thuis.
Ik rijd nog mee over de dijk om voor de mannen richting Lopik en
Schoonhoven nog wat kopwerk te verrichten en sla bij Uitweg
voldaan af om lekker relaxed richting Lopikerkapel te fietsen.
Lekker bijkomen van 125 kilometer fietsen door een mooie omgeving
en over wegen waar ik niet veel of nog niet heb gefietst. Met een
gemiddelde net boven de 29 km/u toch weer een sportieve dag
achter de rug.

Iedereen bedankt voor de hartstikke leuke en gezellige dag.
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Joop Zoetemelk (Arie van den Ende)
Op de app lees ik de sarcastische opmerking “Zoetemelkje” en ik mag aannemen dat iedereen
begrijpt wat daarmee wordt bedoeld. Toch wil ik voor onze Joop een lans breken.
Immers, winnaar van de Tour, winnaar van de Vuelta, 2x winnaar van de Dauphiné en ook
wereldkampioen, voorwaar een erelijst waar menige beroepsrenner jaloers op zal zijn. Daarbij ook
nog de etappe overwinningen en de diverse tijdritten.
Natuurlijk, hij werd, ik dacht, 5x 2de in de Tour, maar dat was bijna altijd na Eddy Merkx en die was
buitencategorie. Het maakt hem, in mijn belevering, tot één van de 5 beste Nederlandse wielrenners
ooit. In dat rijtje horen ook Jan Janssen, Jan Raas, Gerrie Kneteman en Hennie Kuiper. Allemaal
wereldkampioen geworden, Jan Janssen bijna voor een 2de maal toen hij in Valkenburg met een
banddikte geklopt werd door Eddy Merckx.
Ik heb een aparte ervaring gehad met Joop Zoetemelk. In mijn jonge jaren, inmiddels 100 jaar
geleden, werd ik geselecteerd voor de Militaire wielerploeg en mocht derhalve deelnemen aan alle
amateur klassiekers. Één daarvan was de ronde van Noord-Holland, 190km lang. Het eerste gedeelte
van de route liep evenwijdig aan de kustlijn, maar in Bergen draaiden we de polder in. We waren
gewaarschuwd dat je daar voorin moest zitten want direct na de brug werd er rechtsaf geslagen,
fietsten we langs het Noordhollands Kanaal en met een westenwind werd dat onmiddellijk waaier
rijden.
Ik had het geluk, want daarvan kan je wel spreken met meer dan 150 deelnemers, dat ik de brug met
de eerste 30 a 40 renners opdraaide. En jawel de waaiers werden daadwerkelijk gevormd. Ik kon
mijn plek in de 1ste waaier vinden. Het was een dubbele waaier, dus de eerste rij schoof naar voren
en na je kopbeurt schoof je in de achterste rij terug naar de kant. En dan begon het gevecht op het
kantje om weer in de voorste rij plaats te nemen. Dat was altijd een heel gevecht, behalve 1renner.
Die trapte in zijn eentje achter de eerste waaier, deed geen enkele poging om in die waaier te komen
en liep ook geheel geen achterstand op. Je raadt het al, dat was Joop Zoetemelk. IJzer en ijzersterk,
had die waaier niet nodig om voorin te blijven. Heel indrukwekkend en dat beeld is altijd op mijn
netvlies gebleven.
De koers verliep rommelig, waaiervorming, bij de wind pal op de neus of in de rug weer een
samensmelting en dat ging zo de gehele koers. Uiteindelijk kwamen we met 50 a 60 renners In
Zaandam op de finish aanstormen en daar eindigde ik in de 20.
Als ik nu naar de televisie kijk, dan eis ik ervan dat valpartijen, zoals dit jaar in Polen, plaatsvinden.
Maar als je er tussen zit ben je daar totaal niet mee bezig. Je wilt er zo veel mogelijk voorbij om een
goede uitslag te rijden.
Overigens ben ik helaas wel eens bij een gote valpartij in de sprint betrokken geweest. De Militaire
wielerploeg nam deel aan Olympia’s Ronde door Nederland waarvoor ik werd geselecteerd.
Ik kon niet tijdrijden, klimmen was voor mij een catastrofe, dus voor het klassement zou ik niet van
betekenis worden. Maar meemuizen (Zoetemelkje !!) op het vlakke of over de kasseien dat verging
me redelijk goed.
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We hadden de Limburgse heuvels achter ons gelaten, waar ik overigens op vele minuten werd
gefietst, en de finish was in Schijndel, afstand 170km. Ik kon me redelijk in de voorste linie van het
peloton handhaven en toen we Schijndel indraaiden, dacht ik een kans te hebben om bij de eerste 10
te eindigen.
In de volle sprint, het zal nog 50mtr geweest zijn, ging het juist helemaal voorin fout. 10 a 15 Man en
gingen onderuit en Arie lag er ook bij. Veel schaafwonden maar niets gebroken, dacht ik. Mijn fiets
opgepakt en over de eindstreep gegaan. Maar mijn fiets zwabberde en nadere inspectie leerde dat
mijn bovenbuis van mijn frame was gebroken. Einde oefening dus.
Maar daar dacht de ploegleider anders over. Hij was een Brabander, kende een bevriende
fietshandelaar in de buurt van Schijndel en daar ging mijn fiets naar toe. ’s Nacht werd mijn frame
gelast !!! en de volgende dag stond Arie weer aan het vertrek.
Kunnen we het ons heden ten dage nog voorstellen dat een kapot frame werd gelast en je er ook nog
mee doorfietste? Nee nu niet meer, maar toen wel.
Iedereen gezonde feestdagen toegewenst en……..tot onder in de beugel.
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Overzicht Veldrit Agenda (Rogier Schinkel)

Januari

Februari
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WTC Bruggentocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 4 oktober jl. heeft de Bruggentocht plaatsgehad. Er is zeker over bruggen gefietst en ik
heb er ook veel gezien en het bleek een heerlijk afwisselende rit.
Een totaal andere Bruggentocht dan we normaliter gewend zijn. Vaak vertrekken we naar het westen
of juist naar het zuiden om de nodige bruggen te overwinnen. Vandaag niet, we gaan naar het
noorden!
Herinneringen van vroeger komen bij mij altijd boven tijdens de Bruggentocht. In mijn eerste jaar bij
de club, ging ik natuurlijk ook mee met de Bruggentocht. Ik wist niet beter dan dat dit 30 km/u
tochten waren net als de rest. Jammer joh! Niet met de bruggentocht, dat is fors doortrappen met
een max. van 35 km/u. Dat is dan als startend renner best aanpoten en ben ik de brug bij Gorinchem
letterlijk vooruit geduwd en een keer van het eerste peloton naar het tweede afzakt, gelukkig vlak
voor de koffiestop bij Drimmelen. Wat een drama’s waren dat voor mij destijds, zeker voor mijn ego.
Afijn, we vertrekken met 20 man uit Lopik om te starten aan de tocht die is uitgezet door Jos en Jan.
Via Nieuwegein, gelukkig via niet te alledaagse weggetjes, rijden we naar het noorden langs het
Amsterdams Rijnkanaal. We rijden langs Utrecht, Maarssen, Breukelen tot aan Loenersloot. Via
Vreeland rijden we naar Abcoude. Het tempo lag lekker aan de hoge kant en voor iedereen prima bij
te houden; zeker met de wind mee.
De koffiestop in Abcoude is perfect geregeld. We zitten in een prachtig gedeelte van de koffielocatie
en we zitten met de club ook apart van de overige gasten. De koffie is prima, hoewel een klein
minpuntje is dat ons tafeltje één kopje koffie aangeboden heeft gekregen – hoewel voor mij
persoonlijk meestal voldoende……en dan het gebak. Het appelgebak was heerlijk en de slagroom was
ook prima. Ik werd erop geattendeerd nog wel een cijfer voor het appelgebak te geven; een
welverdiende of beter dik verdiende 8,7!
Met enige tegenzin vertrekken we uit Abcoude, dit met name door het vooruitzicht dat we nu wind
tegen hebben. Vanuit Abcoude rijden we langs Oudekerk a/d Amstel om vervolgens langs de Amstel
richting de Nessersluis te fietsen. Ondertussen zijn links en rechts wat regenjacks aan getrokken,
want er vallen helaas wat druppels uit lucht.
Het is stevig tegen de wind in beuken en helaas voor Kees van Dorst, hij heeft geen topdag, besluit hij
af te haken. Het signaal dat hij afgaf toen ik hem ging halen, was veelzeggend…en voor mij ff pittig
om terug te rijden naar het peloton dat doorfietste. Bij Zegveld nog ff een bandenwissel van René
Koot en ik dacht dat we er nog eentje hebben gehad onderweg.
Het blijkt wel een stevige tocht te zijn voor de meesten - de dagen erna wordt er in de club
groepsapp en tijdens de zaterdag- en zondagritjes nog veel over nagepraat. Weer een epische tocht
tijdens de Corona-crisis waarover we over tien jaar wellicht nog napraten.
Met 112 kilometer op de teller en een gemiddelde snelheid van 28,3 km/u kwam ik thuis en ondanks
dat ik me deze dag echt lekker voelde, was ik blij onder de douche te kunnen stappen en de beentjes
rust te kunnen geven; ik denk dat niemand zich echt heel goed heeft kunnen verstoppen vandaag.
Verder een diepe buiging voor de mannen die het kopwerk vandaag niet hebben geschuwd (op de
terugweg).
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MTB Banden voor elk terrein – Wat heb je nodig?
(Bron: Mantel.com)
Een goede MTB band kan het verschil maken, ongeacht of je nu voor je plezier in het bos fietst of in
een wedstrijd. Elke mountainbike band is speciaal gemaakt voor specifieke omstandigheden. De ene
MTB band is perfect voor droge, zanderige ondergrond en de ander is weer perfect voor zuigende
modder. En dan heb je ook nog banden die voor meerdere ondergronden geschikt zijn. Maar hoe
weet je nu welke mountainbike band het best is voor welk terrein?
We kijken eerst naar hoe een MTB band in elkaar steekt. Want het is meer dan wat rubber alleen.
Het type rubber, tubeless of niet en ook het aantal draden per inch (TPI) zijn allemaal belangrijke
aspecten. Daarnaast kijken we welke MTB band voor welke ondergrond geschikt is. Op onderstaande
afbeelding zie je de opbouw van een gemiddelde MTB band.

Het loopvlak is het gedeelte van de band waarmee je contact maakt met de grond. De wang is de
zijkant van de band. De casing bestaat uit nylon die ook weer heel specifiek is per band. In die casing
kan een lekbestendige laag zijn verwerkt.
De bead of hiel tenslotte is het gedeelte van de band waarmee hij zich vastgrijpt aan de velg van je
mountainbike wiel. De hiel kan een stevige en stugge stalen draad bevatten, dan spreken we over
een draadband. Heeft de bead meerdere kleine draden of vezels en kun je deze vouwen? Dan
spreken we over een vouwband. Het voordeel van een vouwband ten opzichte van een draadband is
het gewicht. Een vouwband is aanzienlijk lichter.
Het rubber van een MTB band
Nu we de globale samenstelling van een mountainbike band weten, werken we van buiten naar
binnen toe om het belang van elk onderdeel te belichten.
We beginnen met de buitenkant van de band. Dan kijken we dus naar het rubber. Dat wordt door de
fabrikanten ook de compound genoemd. De compound bepaalt de hardheid van het rubber en
daarmee ook de slijtagegevoeligheid.
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Je kunt stellen dat harde rubbers minder slijtagegevoelig zijn en zachte rubbers eerder slijten. En dat
is het lastige bij het samenstellen van een goede mountainbike band. Een band met veel grip slijt
sneller, maar een band die erg slijtvast is, heeft weer minder grip.
De oplossing van de mountainbike bandenfabrikanten is om op een band verschillende soorten
rubber te gebruiken. Het is veelvoorkomend dat ook op het loopvlak zelf verschillende rubbers
worden gebruikt. Vooral op de uiterste zijnoppen wordt vaak ander rubber gebruikt dan op het
midden van het loopvlak, met name voor in de bochten.
Sommige fabrikanten gebruiken zelfs 3 soorten rubber in een enkele mountainbike band. De
compound van een mountainbike band is vaak het resultaat van een zoektocht naar de ideale
verhouding tussen grip, soepelheid, gewicht en rolweerstand.
Merken als Schwalbe, Maxxis en Continental hebben behoorlijk veel verschillende compounds.
Afhankelijk van het terrein waar de band voor gemaakt is krijg je een afgemeten combinatie aan
verschillende soorten rubber.
Wat houdt TPI in?
Na het rubber is het karkas van je band ook essentieel voor de eigenschappen. Het karkas kan
bestaan uit een enkele laag nylon, katoen of aramide, of uit meerdere lagen over elkaar heen. Mocht
een band extra lekbescherming hebben zit die trouwens vaak tussen twee lagen van het karkas in.

De kwaliteit van het karkas wordt gemeten in TPI. Dat betekent Threads Per Inch en staat voor het
aantal draden dat het karkas per inch heeft. Hoe hoger dit getal, hoe soepeler een MTB band is en
hoe lager de rolweerstand. (zie verschil op bovenstaande afbeeldingen tussen hoge en lage TPI)
Maar helaas heeft een hoog TPI ook nadelen. Hoe hoger namelijk de TPI, hoe lager de
lekbestendigheid. Om een hoger TPI te krijgen worden namelijk meer, maar dunnere, nylondraden
gebruikt. En die zijn dus weer minder goed bestand tegen scherpe voorwerpen. En er is dan ook
minder ruimte voor lekbestendig rubber tussen de nylon draden.
Over het algemeen wordt gezegd dat banden met een TPI van onder de 60 minder goede
mountainbike banden zijn. Maar dat is misschien wat kort door de bocht. Want ook veel goede
downhill mountainbike banden hebben een relatief lage TPI. De rolweerstand is relatief hoog en de
band stug.
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Een TPI tussen de 60 en 90 wordt gezien als een goede allround MTB band. De lekbestendigheid is
vaak goed, en de rolweerstand is acceptabel. Dit is voor de meeste mountainbikers de ideale band.
Voor wedstrijdrijders of competitief ingestelde amateurs is een TPI van boven de 90 en zelfs ruim
daarboven een optie. Prestaties gaan dan voor duurzaamheid.
De voordelen van tubeless rijden
Nu je weet hoe een mountainbike band ongeveer in elkaar zit, moet je nog een keuze maken. Ga je
voor tubeless of niet en kies je voor een vouwband of een draadband?
We beginnen met de keuze voor een vouwband of draadband. De vouwband is vaak een stuk
soepeler en heeft een lagere rolweerstand. Maar deze banden zijn wat duurder om te maken omdat
er in de hiel van de band soepele dunne draden worden gebruikt om de hiel te verstevigen.
In een draadband heeft de hiel een enkele dikke staaldraad. Dat maakt de band stevig, maar ook stug
en wat lastiger om in de velg te krijgen. De algehele tendens is dat steeds meer, ook goedkopere
MTB banden, vouwbanden worden.
Naast de optie voor vouwband of draadband is vooral de keuze om tubeless te gaan rijden belangrijk.
Het tubeless rijden is in ieder geval steeds populairder omdat het eigenlijk alleen maar voordelen
heeft. Je kunt er meestal alleen maar bij vouwbanden voor kiezen om tubeless te gaan rijden.
Zo is de rolweerstand lager en zijn ze ook nog eens veel lekbestendiger. Het enige nadeel is eigenlijk
dat tubeless MTB banden een stukje duurder zijn dan een niet-tubeless variant. Verder moeten je
mountainbike wielen wel tubeless ready zijn of gemaakt kunnen worden.
Het monteren van tubeless MTB banden is relatief eenvoudig, als je het trucje eenmaal door hebt. Je
hebt naast een tubeless MTB band dan ook vloeibare latex en tubeless ventielen nodig, dus houd
daar wel rekening mee bij de aanschaf.
Kies de juiste mountainbike band voor de ondergrond!
Genoeg over de techniek van een MTB band. Het wordt tijd om een echte keuze te maken welk type
MTB band bij jou past. Het belangrijkste aspect is de ondergrond waar jij op gaat rijden. Die moet
uiteindelijk bepalend zijn voor welke band je kiest.
Als je gaat voor een optimale combinatie van grip, een laag gewicht en een lage rolweerstand dan
kun je overwegen om voor en achter een andere MTB band te monteren. Schwalbe heeft hiervoor
een specifieke MTB banden combinatie gemaakt. De Racing Ray en de Racing Ralph combinatie zijn
inmiddels niet meer weg te denken binnen het mountainbike circuit.
Waarom een verschillende voor- en achterband op de mountainbike beter is
Bij mountainbike banden is het gebruikelijk om met verschillende banden voor en achter te rijden.
Hier is een simpele uitleg voor te geven. Omdat je voorband de band is waarmee je instuurt, moet
deze extra grip hebben. De achterband krijgt daarentegen weer een hele andere belasting omdat een
groot deel van je gewicht op deze band leunt. Hierdoor wil je een achterband die snel rolt maar ook
voldoende grip met remmen heeft.
De keuze voor een bepaalde MTB banden combinatie hangt ook sterk samen met de ondergrond
waar je meestal op fietst. De ene MTB banden combinatie is bijvoorbeeld ideaal voor een droge
bosgrond, waar de andere combinatie weer meer geschikt is voor nattere omstandigheden.
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MTB banden voor alle dagen
Om te beginnen de allround MTB banden. Deze hebben op het loopvlak noppen met variërende
hoogte, relatief dicht bij elkaar. De noppen aan de zijkant zijn net iets hoger voor wat meer grip in de
bochten.
Het gewicht en de rolweerstand zijn relatief laag, zonder dat je veel grip verliest. Zit je regelmatig op
de MTB en hoef je niet, weer of geen weer, elke week je PR aan te scherpen? Dikke kans dat je met
een allround band prima de trails aankunt.
MTB banden voor een droge bosgrond
Semi-slick banden zijn beste voor een droge bosachtige of zanderige ondergrond. Een semi-slick
heeft vrijwel geen of hele lage noppen op het loopvlak. De wang van de MTB band heeft iets hogere,
maar nog steeds hele bescheiden, noppen.
De rolweerstand is dus erg laag. En in de bochten heb je wel grip dankzij de noppen aan de zijkant
van de band. Maar op een natte ondergrond kan een band die puur voor droge bosgrond is wel
tekortkomen.
MTB banden voor een natte bosgrond
Rijd je in het bos vaak op een natte ondergrond? Dan zijn MTB banden met grovere noppen op het
loopvlak en de zijkant van de band een betere keuze. De noppen staan ook hier vrij dicht bij elkaar
om de rolweerstand zo laag mogelijk te houden.
Maar er is wel ruimte genoeg voor modder om ook weer los te komen zodat je band niet binnen de
kortste tijd ‘vol is gelopen’ met modder.
MTB banden voor echte modder
Echte modderbanden zijn een stukje smaller en hebben grove noppen met relatief veel ruimte
ertussen. Dankzij de smallere band snijd je als het ware door de modder en krijg je grip op de nog
harde laag onder de modder.
Nadeel is wel dat de echte modderbanden niet echt geschikt zijn om met een lage bandenspanning
te rijden. De rolweerstand is verder ook vrij hoog en op een droge harde ondergrond heb je zelfs
minder grip dan met andere banden.
MTB banden voor rotsachtig terrein
Op rotsachtig terrein en op tracks met veel stenen ben je het beste af met een brede band met hoge
noppen. De brede mountainbike band vergroot het contactoppervlak. De hoge noppen geven goede
grip op losse stenen en rulle bosgrond of modder.
Fiets je veel op trails en tracks met (losse) stenen? Dan is het ook te overwegen om een MTB band te
kiezen met verstevigde wangen. Dan is daar extra nylon in verweven om de lekbestendigheid te
vergroten.
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Uit het archief – Wist u dat? (via Hennie Beenen)
Hennie stuurt een artikel door uit het archief van de Journal de Cyclopik omdat dit meer dan ooit
actueel is tijdens de huidige Pandemie.
Wist u dat……
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fietsen, en dan vooral alleen, tot prima ideeën kan leiden?
Het "vooral alleen" te maken heeft met het niet worden afgeleid?
Regelmatig fietsen het brein op een positieve manier verandert?
Door flink door te fietsen het hart zuurstof pompt niet alleen naar de spieren maar ook naar
de hersenen?
Het niet werkt als je op topsnelheid fietst, bv. een tijdrit?
Uw hersenen dan te druk zijn met het denken aan hoe lang nog, kan ik het Tempo
vasthouden etc.?
Bij flinke lichamelijke inspanning het hormoon endorfine vrij komt?
Dit hormoon een "verdovende" werking heeft?
Prof. Dr. Van den Bossche van de Vrije Universiteit in Brussel hierover heeft gepubliceerd?
De redactie van het blad Fiets deze uitspraken wil de verifiëren en terecht kwam bij Dr.
Sitskoorn,
Neuropschycholoog, en werkzaam in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht?
Zij stelde dat het doen van dingen waaraan u plezier beleeft het brein stimuleert, waardoor
er meer ideeën komen?
In 1998 is vastgesteld dat het sporten in z'n algemeenheid de aanmaak van Nieuwe
hersencellen bevordert?
Dit neurogenese heet?
Ook is bewezen dat het regelmatig sporten helpt om de ziekte van Alzheimer te vertragen?
Het regelmatig fietsen de doorbloeding van het brein verbetert?
Daardoor de toevoer van zuurstof en bloedsuiker blijvend verbetert?
De hersenen 20 procent van de energie bronnen van het lichaam gebruiken?
Fietsen ook bevorderlijk is om te ontstressen?
Veel stress op de lange duur slecht is voor het brein?
Het de hersenen verwoest, de neurogenese afneemt, er dus minder nieuwe hersencellen
worden aangemaakt en de kans op depressief worden sterk toe neemt?
Resumerend kan worden gesteld dat door regelmatig te fietsen de hersenen worden
vernieuwd, zij beter worden gevoed, zij ontstressen en er daardoor meer creativiteit
ontstaat. Dus een gezonde geest in een gezond lichaam?
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OPENINGSTOCHT ca.70 km
MTB tocht Veluwe of omgeving
KREDERS KLASSIEKER 115 KM/80 KM
EERSTE TRAININGSAVOND

BULTENTOCHT DRIEBERGEN ca. 100-150 km
VEENENDAAL- VEENENDAAL 105- 135 km
KONINGSTOCHT ca. 90 km

JUBILEUMTOCHT (RETRO)
DAUWTRAPTOCHT 110 KM
GRENSLAND EXTREEM (105 – 135 km)
C-ENIOREN TWEEDAAGSE
LANGE ADEMTOCHT (175 - 250 km) max 33 km
INDIVIDUELE TIJDRIT
JUBILEUMTOCHT 100 km
KLIMTIJDRIT Utrechtse Heuvelrug i.c.m. clubrit
BUITENLAND / Gr. FONDO GAVIA-MORTIROLO

TWEEDAAGSE nader te bepalen 160 en 140 km
C-ENIORENTOCHT ca. 95 km ( max. 28km)

ZEGEKONINGTOCHT 160 km
LINKEBALLENTOCHT 120 km
JUBILEUMACTIVITEIT
MERGELHEUVELLAND 2-DAAGSE

BRUGGENTOCHTKLASSIEKER 120 km max. 35km
MEEWINDTOCHT (100 km)
UITBUIKTOCHT
OLIEBOLLENTOCHT

Maart
Zaterdag 13 maart
Zondag 21 maart
Zondag 28 maart
Dinsdag 30 maart ( ZOMERTIJD)

April
Zondag 5 april
Zaterdag 10 april (voorinschr.)
Dinsdag 27 april

Mei
Zondag 2 mei
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Zondag 16 mei
Do-vrijdag 20-21 mei
Zondag. 23 mei (Pinksteren)

Juni
Dinsdag 1 juni
Zaterdag 5 juni
Zondag 13 juni
Do-dag 24 juni t/m ma-dag 28 juni

Juli
Zaterdag / zondag 3 -4 juli
Donderdag 8 juli

Augustus/september
Zaterdag 14 augustus
Zondag 5 september
Zaterdag 11 september
Zaterdag / zondag 18-19 september

Oktober
Zondag 3 oktober
Zaterdag 16 oktober

November/ December
Maandag 27 dec.(30 kerstdag)
Vrijdag 31 dec. (Oudejaarsdag)

Floré
Bestuur

Kees & Floré.
Floré & Kees

Henri & Ron
Leo & Corné
Jubileum commissie
Arno & Jan van L

Kees & Floré
Hans G

Ben & Theo
Jub. Commissie Nico
Johan de Br. & Theo
Jan van L & Johan de Br.

Jub. commissie
Kees & Sjors
Paul Zwambag
Jolanda & Jan Schinkel
Martijn C & GerritJan

Ieder voor zich
Ieder voor zich
Peter & Gerard

Robin & Kees Jan
Johan de.Br. & Leon
Ieder voor zich
Bestuur

Bestuur

Wiekslag
Wiekslag

Wiekslag
Wiekslag

Wiekslag
Wiekslag
Volgt
Wiekslag

Wiekslag
Wiekslag

Salmsteke
Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag

Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag

Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag

Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag
Wiekslag

2021

09.30 uur
10.00 uur

08.00 uur
08.00 uur

06.00 uur

08.00 uur
08.00 uur

08.00 uur
09.00 uur

19.00 uur
08.00 uur
08.00 uur
05.00 uur (do.24 juni vertrek)

08.00 uur
07.00 uur
06.00 uur
09.00 uur
06.45 uur

07.15 uur Verz. & Vert. Driebergen 08.00 uur
07.00 uur Verz. & Vert. Veenendaal 08.00 uur
08.00 uur

13.00 uur
08.00 uur vertrek per auto
08.00 uur
18 30 uur

Nader te bepalen

Vakanties/feestdagen: Pasen 4/5 april, Hemelvaart 13 mei, Pinksteren 23-24 mei, Voorj. vak 20-28 febr, Meivak 1-9 mei, Zomervak 17 juli-29 aug., Herfstvak 16-24 okt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ACTIVITEITEN PROGRAMMA

Januari/ Februari
nader te bepalen

OVERZICHT

De WTC LOPIKerwaard houdt zich aan de door de overheid (en RIVM) opgestelde adviezen en richtlijnen.

Vertrektijden
Trainingsavonden
Tot nader bericht wordt niet in groepsverband gefietst.
Zaterdag
Tot nader bericht wordt niet in groepsverband gefietst.
Zondag
Tot nader bericht wordt niet in groepsverband gefietst.
C-enioren
Tot nader bericht wordt niet in groepsverband gefietst.

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

Activiteit

Verzamellocatie

Tijdstip

ZA 13 maart 2021

WTC Openingstocht

De Schouw

13:00 uur

ZO 21 maart 2021

MTB Tocht Veluwe

De Schouw

08:00 uur (auto)

ZO 28 maart 2021

Kreders Klassieker

De Schouw

08:00 uur

DI 30 maart 2021

Eerste Trainingsavond

De Schouw

18:30 uur

Journal de Cyclopik verschijnt minimaal 4 x per jaar

Kopij: redactiecyclopik@gmail.com
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