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Blijf wie je bent….
Houd als het nodig is je rug recht,
Kom op voor zwakkeren en
minderheden, zeg eerlijk wat je vind en
luister naar je rechtvaardigheidsgevoel
en breng dat weer over naar je kinderen.
Dan komt het allemaal goed.
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VAN HET BESTUUR (HENNIE BEENEN)
Vrienden van de fiets,
Na anderhalf jaar geen fysiek exemplaar van de Cyclopik, hebben we het voornemen ditmaal
weer wel eens een papieren versie uit te brengen, in de laatst gehouden bestuursvergadering
waren we het er als bestuur unaniem over eens dat een fysieke uitgave toch aantrekkelijker is
dan de digitale versie.
De papieren versie blijkt na ondervraging door meer leden van het gezin en ook bezoek gelezen
te worden t.o.v. de digitale versie. Die blijft min of meer beperkt voor de eigenaar van pc-laptop
of telefoon, en ook het lezen van de Cyclopik op de telefoon is geen sinecure.
Refererend aan bestuursvergadering, we lopen dit jaar al voor, we hebben zelfs al twee
vergaderingen gehouden tegenover vorig jaar maar één, en vermoedelijk volgt er nog een in het
najaar. Kan al wel melden zowel datum (vrijdag 14 januari 2022) als ook locatie voor de
jaarvergadering vastgelegd te hebben. Hopelijk lukt het dan evenals jl. 11 september om weer in
nog grotere getale bij elkaar te komen. Verder vanuit het bestuur weinig spectaculairs te
melden. Alles loopt zoals het moet de beperkingen in ogenschouw nemend.
Wel opmerkelijk dat het ledental t.o.v. vorig jaar niet is gedaald en we dit jaar zelfs ook nieuwe
leden hebben kunnen inschrijven. Ook voor de donderdag hebben een aantal aspirantdamesleden al een paar keer meegefietst, en gelijktijdig met dit schrijven mocht ik een nieuw
dameslid uit Benschop aan ons ledental toevoegen.
Dan nog kort iets over mijzelf, heb dit jaar (half september) slechts een tiental meters op de
racefiets gezeten, heb een poosje niet mogen (race-)fietsen, had eind juni deze nog wel
meegenomen voor een paar dagen in Zuid-Limburg, echter toen wij in de eerste avond gezeten
bij Aon ’t Bat de nodige apps kregen of wij nog droge voeten hadden, bleek er in Eygelshoven
een hoosbui, die volledig leegliep en de straten in een rivier deden veranderen, wij logerend op
slechts 7 km daar vandaan aan de voet van Eyserbosweg hadden evenwel weinig last, echter ‘sanderendaags, bleef het de gehele dag regenen. Ook de dag erop miezerig en kil en de dag dat
we weer huiswaarts moesten ben ik de garage tot weg vice-verca gefietst en dat was het.
Heb overigens wel met regelmaat op andersoortige fiets gezeten, echter de te doen
gebruikelijke 5000 km zal ik evenwel niet halen. Overigens in Limburg niet alleen in Eysden maar
ook in Heerlen een eetgelegenheid bezocht, die een 5000 km vierend alleszins waard was.
Hopelijk lukt dat komend jaar en kan ik misschien nog eens aansluiten in het peloton, echter dan
moet ik voldoende zekerheid hebben, dat ik bij afstappen op rechts, niet direct door m’n hoeven
zak. Daar evenwel druk voor aan het oefenen trainen op verschillende manieren en locaties.
Tot slot wil ik ook nog jullie aandacht vragen voor de spaaraktie van de PLUS, mijn schoonfamilie
zoals een keer ge-appt, doet goed mee, hopelijk levert dat alles een extra biertje op bij het
uitgestelde jubileumfeest. Ook in geval van on-line bestellingen niet vergeten sponsorkliks mee
te nemen, zeker als er bestellingen gedaan worden bij Easy-toys, want die dragen een hoog
percentage af.
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TOEN (Mon Hoogendoorn)
Toen…onze WTC Lopikerwaard nog niet bestond
Toen…er in Wieleroord een oprichtingsvergadering was
Toen…Arie van de Ende eerste voorzitter was van WTC Lopikerwaard
Toen…Tom Boere nog een jong tienerjongetje was, en geen lid
Toen…Cris Bosman (vader van Henri) nog meedeed aan de tijdrit
Toen…we door coronamaatregelen, niet met elkaar konden fietsen
Toen…er een tijdlang geen enkele vrouw lid was
Toen…bij een jubileum een bus gehuurd werd voor een rit in België, met feestje er na
Toen…oa de Rabobank nog sponsor was
Toen…de jaarvergadering nog in discotheek de Manebrug werd gehouden
Toen…een stel leden gingen fietsen in Zweden, gesponsord en wel door een kaashandelaar
Toen…er een rubriek in de Cyclopik was, van weet u dit?
Toen…er een limit was van 100 leden
Toen…er een tocht was naar jumelageplaats Grebenstein
Toen…voorzitter Floré, de hele avond met de vrouw van de burgemeester danste
Toen…op weg naar de Ventoux door de Franse politie een filmrolletje werd getrokken
Toen…er ook fikse boete moest worden betaald
Toen…er initiatief werd genomen om op dondermorgen met de C-nioren te starten
Toen…Arno Sluis nog penningmeester was
Toen…in 1 dag de Afsluitdijk is rond gereden
Toen…er nog een altijd voor de windtocht was
Toen…Hans van Middelkoop nog niet de 2de plek achter de kop had geconfisqueerd
Toen…een rondje Lobith was, en in de loop van de avond het bier op was
Toen…Midstaete nog sponser was
Toen…Marianne en Arie van de Ende de Cyclopik verzorgden
Toen…enzovoort, enzovoort,
WTC 25 jaar, dus “TOEN”, er is nog veel meer….
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BRUGGENTOCHT (REACTIE ARIE VAN DEN ENDE OP VERSLAG ROGIER)
Beste Rogier,
Met een glimlach heb ik jouw relaas
gelezen over de Bruggentocht en met
name
over jouw opmerkingen m.b.t. de snelheid
bij jouw eerste deelname.
De historie is de volgende:
Bij het begin van deze eeuw heb ik alleen deelgenomen aan de Bruggentocht
georganiseerd door Wieler Club Delta uit, ik dacht, Ridderkerk.
Na die deelname heb ik de zondagmorgen groep voorgesteld deze tocht ook
te rijden maar met als doelstelling geen snelheid limiet en, incl.
koffiestop en 2x overvaren in Schoonhoven, om 13.00uur weer terug in Lopik.
Eerst in een later stadium is de tocht verheven tot clubtocht met een limiet van 30km.
Ik kan mij herinneren dat we ooit met 5 leden bij de Sporthal stonden.
Waarom er zo weinig leden waren, weet ik niet meer precies, maar ik dacht dat het iets
met het weer had te maken, want het druppelde toen we vertrokken.
Hans van Middelkoop was erbij, Mon Hoogendoorn, ik dacht ook Jan van Lieshout en nog
een 5de lid. Wellicht weet Hans dat nog. Er was nog even twijfel of we een rondje in de
polder zouden doen, maar nee, het moest de Bruggentocht worden.
Eerst naar de Moerdijkbrug en dat ging, zoals de Vlaming zegt, in een straf tempo.
Koffie in Drimmelen en vervolgens richting de brug van Gorinchem.
Maar op de dijk bij Hank kreeg Mon het moeilijk. “Ik ga kapot, gaan jullie maar door, ik kom
wel thuis”. “Nee Mon” zeiden we, “samen uit, samen thuis”. Dus het tempo werd
aangepast. Maar je weet hoe dat gaat, langzaam word er toch weer harder getrapt
en dan waren we Mon weer kwijt. Daarna het tempo fors teruggeschroefd, want we
moesten de brug nog op, en ook al is het maar een brug, als je kapot zit word je zelfs van een
brug niet blij. Uiteindelijk zijn we met 5 man weer in Lopik teruggekeerd.
Ik ben 25 jaar lid, maar na dit voorval heb ik het nooit meer meegemaakt
dat Mon er doorheen kwam te zitten, noch in clubtochten, noch in georganiseerde
toertochten, noch in buitenlandse tochten. Dus het was voor mij een uniek moment wat
Mon zich zeker nog wel zal herinneren.
Hartelijk groet,
Arie
Ps. De Elfstedentocht is weer actueel in de media, hoewel de kans nihil is
dat er dit jaar één zal komen. Volgens mij zijn er enkele leden die deze tocht
hebben gereden. Ik dacht o.a. Mon, Gabe, Hennie. Spoor deze mannen eens
aan om hun belevenissen op papier te zetten. Ik heb alleen maar de beelden
op de TV gezien van de wedstrijdrijders, maar het lijkt me leuk ook eens van hen
hun ervaringen te lezen.
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ZEGEKONING TOCHT (Marco Noorderijk)
Zaterdagochtend 14
augustus was de
Zegekoningstocht. Het
was een geweldig mooie
ervaring.
De tocht was onwijs
mooi. ’s Ochtends was ik
al vroeg wakker voor de
tocht. We kwamen op
plekken waar je niet
dagelijks komt. Het
plaatsje van de stop was
een mooie locatie.

Op de terugreis bij Nieuwegein wil ik Theo (uit Schoonhoven)
bedanken dat die mij een paar keer een duwtje in me rug heeft
gegeven. Ik wil iedereen super bedanken voor deze mooie ervaring.
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01-06-2021 VERSLAG INDIVIDUELE TIJDRIT (THEO ENGEL)
Na een lange periode van contactarmoede als gevolg van de
Coronapandemie stond op 1 juni de
individuele tijdrit weer op het programma.
Eindelijk mocht er weer iets meer, maar de
1,5 meter maatregel gold nog wel. Maar
zeker bij zo’n tijdrit zat deze maatregel ons
niet in de weg: onderling afstand houden is de
regel, al bleken Jan Schalkwijk
en Gabe daar onderweg anders over te
denken. Dit kreeg ik later te horen toen de
einduitslag al was opgemaakt. De jury heeft
zich er uiteindelijk niet meer over beraden
over te nemen strafmaatregelen.
De avond van 1 juni was het bovendien ook nog eens prachtig zomerweer, na maanden van
koude wind uit het noorden met temperaturen van nauwelijks boven 10 graden was het
ronduit warm. De deelname van 23 mannelijke rijders was ook al iets om vrolijk van te
worden. Het feest was compleet geweest als we ook een damesklassement hadden
kunnen opmaken. Even leek het erop dat we Nanda mochten verwelkomen, maar helaas
haar baas liet het niet toe.
Het parcours was dit jaar weer iets
aangepast omdat we goed geluisterd
hebben naar de signalen van de
deelnemers en de parcourswachters.
De route liep nu vanaf de Zijdeweg
langs de Provinciale weg met een
keerpunt bij de bouwverkeerweg in
Schoonhoven. Dat bleek een grote
verbetering te zijn. Vooraf waren er
nog wel de nodige zorgen over
mogelijk intensief agrarisch verkeer op
de parallelweg, gelukkig hebben de
renners uiteindelijk geen tractor
aangetroffen. De boeren waren ons
dus gunstig gezind.
Na afloop was de ‘nazit’ op het buitenterras van de SV Lopik. Dankzij de goede contacten van
Ben mochten we gebruik maken van hun accommodatie. En dat bleek een goede keus: vers
gezette koffie met appelgebak van de Plus (in de aanbieding!) en koude drank.
Omdat we in tegenstelling tot vorige jaren gekozen hadden voor vroeg in het seizoen
konden we nu ook langer napraten. En dat laatste is misschien wel het belangrijkste van
alles: de ouderwetse gezelligheid die we zo lang hebben moeten missen.
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Het klassement bestond dit jaar uit 3
leeftijdsklassen: jonger dan 55 jaar, 55 jaar en
ouder en voor het eerst de categorie boven
70 jaar. In deze laatste categorie hadden we
één deelnemer (Gabe) en die mocht zich voor
het eerst in zijn lange carrière nu eindelijk
eens als winnaar laten huldigen. Speciaal voor
hem had Hennie een prijs geregeld bij Easy
Toys die Gabe thuis mocht uitpakken.

Bij de jonkies werd het podium op
vertrouwde wijze bemand door de
gebroeders Jody en Jeroen Schinkel, alleen nu
in omgekeerde volgorde.
De derde plek werd verrassend bezet door Gerard Nap die voor het tweede jaar meedeed.
Hierdoor viel Ronald net naast het podium, hij kwam slechts 2 seconden tekort. Het zou zo
maar kunnen dat hij volgend jaar op één eindigt, maar dan in de klasse boven 55 jaar.
Het ouderenklassement werd aangevoerd door Marinus Dijkman die met ruime afstand
eindigde voor Jos van Lint en Jan Schinkel.
Alle uitslagen overziend mag iedereen trots en tevreden zijn. Ron Klever doet sinds hij lid is
altijd mee en weet zich telkens te verzekeren van de laatste plaats en daar doet hij veel
deelnemers een groot plezier mee. Geweldig Ron, bedankt voor je deelname!
Tot slot zijn we dank verschuldigd aan alle helpers, liefst 13 in getal. Totaal dus 36 WTCers actief bij dit evenement. De enige die hier misschien zijn wenkbrauwen bij fronst is Leo
onze penningmeester.
Volgend jaar nieuwe kansen op misschien hetzelfde parcours (dan starten op de dijk). Of
toch weer heel anders.
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Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Naam
Jody Schinkel
Jeroen Schinkel
Gerard Nap
Ronald de Ridder
Harrie van Beek
Tom Boere
Marinus Dijkman
Bart Reissenweber
Erik Eikelenboom
Robin van Wijngaarden
Jos van Lint
Jan Schinkel
Gabe Bergstra
Ab Schinkel
Paul Zwambag
Jan Schalkwijk
Hans van Middelkoop
Floré Mulder
Kees van Dorst
André de Vos
Jan Spelt
Marco Noorderijk
Ron Klever

Cat

55+

55+
55+
70+
55+
55+
55+
55+
55+
55+
55+

Leeftijd

Tijd

Moyenne
km/u

41
43
33
54
51
38
59
52
53
33
56
68
72
64
55
55
67
64
57
56
63
42
49

22:44
23:01
23:38
23:40
24:18
24:29
24:46
25:33
25:37
25:57
26:14
26:40
26:45
27:11
27:13
27:45
27:48
27:49
27:55
28:55
29:05
29:25
31:05

40,91
40,41
39,35
39,30
38,27
37,99
37,55
36,40
36,30
35,84
35,45
34,88
34,77
34,21
34,17
33,51
33,45
33,43
33,31
32,16
31,98
31,61
29,92
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WTC 2 DAAGSE (Mon Hoogendoorn )
DAG 1
De 2-daagse kon gelukkig doorgang vinden, na een winter met allerlei coronaperikelen, zoals
1,5 mtr afstand houden, fietsen met 2 of 4, geen koffiestop en meer.
De pret begon zaterdagmorgen met verzamelen bij de Wiekslag, tasjes inleveren, {een
bestuurslid was zo vriendelijk deze naar het hotel te brengen}, de mensen uit
IJsselstein/Vianen sloten aan bij dijkhuisje.
Vier mannen waren zo vriendelijk om de ploeg naar de eerste koffiestop in Eemdijk te
begeleiden, {helaas offerden ze zich niet op, om alle kopwerk te doen…..}. Ondanks dat, was
de koffie met appelgebak gratis voor hun.
Met prachtig weer en gezwinde spoed reden we o.a. langs de Eem, Veluwerandmeer en
Veluwezoom het Noorden in, Zwolle lieten we links liggen, naar Zalk {gemeente Kampen}.
Onze bagagechauffeur was daar inmiddels op de racefiets gearriveerd, om met ons, na de
lunch, naar Deventer te fietsen. {vanuit Lopik via Kampen naar Deventer wordt ook wel de
kortste omweg genoemd, of zoals een ander zegt: dat is goed voor de km`s.
De organisatoren hadden een hotel gereserveerd in hartje Deventer, mooie locatie in
prachtig oud klooster = pluspunt! Na een verfrissende douche, het gezelligste plein van
Nederland opgezocht. Ondanks overal uitpuilende terrassen, zijn we aan onze trekken
gekomen wat consumpties betreft, {we moesten bijpinnen}. Terras voor diner was
gereserveerd, allemaal prima in orde.
DAG 2
Na prima ontbijt en enkele foto`s, om 9.15 uur vertrokken. Via de IJssel uiterwaarden en
Veluwemassief, naar Radio Kootwijk. Prachtig historisch gebouw, waar vanuit in het
verleden contact werd onderhouden met o.a. Nederlands Indië. Via allerlei weggetjes door
de Gelderse Vallei naar Achterveld, voor koffiestop.
Daarna doorjagen richting Lopik, om maar niets te missen de van Tour de France met
Mathieu van der Poel, en de start GP Oostenrijk met Max Verstappen. Dus….tegen drieën
terug in Lopik.
Zo`n 2-daagse blinkt uit waar onze club voor staat nl.: saamhorigheid en gezelligheid.

12

DIKKE WIND (Theo Engel)
Het is weer herfst en het wordt kouder. Naast regen betekent dat vallende bladeren, maar
ook meer wind. Dat het in de herfst meer / harder waait, weet iedereen. Maar er is nog een
reden waarom we dat zo ervaren, vooral als het echt koud is. Dat komt doordat wind, of
beter gezegd: lucht, bij kou dikker is dan warmte.
Dikke wind?
Ja, het bestaat echt: dikke (en dus ook dunne) wind. Dit komt doordat er bij kou meer
luchtmoleculen in elke kubieke meter lucht zitten. Op de fiets ervaar je dus meer
luchtweerstand.
De theorie
Luchtdichtheid wordt vooral bepaald door de temperatuur en de luchtdruk.
• Hoe lager de temperatuur, hoe hoger de luchtdichtheid
• Hoe hoger de luchtdruk, hoe hoger de luchtdichtheid
Hierbij geldt dat de temperatuur een grotere invloed heeft op de luchtdichtheid dan de
luchtdruk. We kunnen dus zeggen dat over het algemeen de lucht dikker is bij kou dan bij
warmte. Naast dat in de herfst en winter een kubieke meter lucht meer luchtmoleculen
bevat, kleden we ons ook dikker. Dit laatste geeft een minimaal verschil, maar verklaart alles
bij elkaar wel dat we in de herfst en winter meer luchtweerstand ervaren.
Het verschil in luchtweerstand tussen een zomerse en een winterse dag kan overigens wel
flink oplopen. Het verschil tussen een dag in de zomer met lage druk en 25 graden en een
winterse dag met hoge druk en een temperatuur van rond het vriespunt, kan een verschil
opleveren van 10 tot zelfs 15%!
Gay-Lussac en zijn algemene gaswet
Voor de fietsers met een wiskundeknobbel: op Wikipedia en andere websites vind je meer
over de dichtheid van lucht. Deze is te berekenen aan de hand van een formule welke is
opgesteld door Gay-Lussac en wordt ook wel de algemene gaswet genoemd.
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JOHAN DE BRUIJN GLORIEUZE WINNAAR KLIMTIJDRIT (Theo Engel)
Op 27 juni jongstleden kon dan eindelijk de alternatieve klimtijdrit worden verreden. Na jaren de
verkeersregels op de Viaanse brug te hebben overtreden wilden we vanaf 2019 het risico op
verkeersboetes niet meer nemen. Uit de vele ideeën die er waren om onze klimcapaciteiten te
testen hadden we gekozen voor een ‘combi-activiteit’. Dat wil zeggen een clubtoertocht in
combinatie met het beklimmen van de ‘Amerongse Berg’ als mini-tijdrit.
Het vooraf verkennen van route bleek achteraf zinloos te zijn geweest. Door de zware windhoos die
in Leersum veel chaos had veroorzaakt, waren grote delen van het traject afgesloten voor verkeer en
moest een nieuwe route worden gevonden. Johan en Leon loodsten ons via Schalkwijk en Maarn
naar de Amerongse Berg en oogstte veel waardering voor deze route, en niet ten onrechte.
Aangekomen bij de Amerongse Berg werden de renners opgesteld in de vooraf bepaalde
startvolgorde. En dan komt het spannende: gaat het lukken om de stopwatch gelijktijdig (Theo aan
de finish en Hennie bij de start) in te drukken. Laten we maar zeggen dat het gelukt is. Doordat de
afstand relatief kort was, werd geen van de deelnemers ingehaald. Het registreren van de finishtijd
en het opmaken van het klassement was dan ook een fluitje van een cent.
Na afloop van het gezellig samenzijn bij wielercafé De Proloog werd de uitslag bekend
gemaakt. Gabe en Nanda waren de enige deelnemers bij respectievelijk Mannen 70+ en Vrouwen en
konden dus als winnaars worden uitgeroepen. Bij de Mannen 55+ was Jos van Lint de verrassende
winnaar; zelf vond hij dat helemaal niet zo verrassend. Een zelfbewuste winnaar dus.
En dan uitslag van de jongeren. Gerard Nap die als eerste mocht starten en sinds vorig jaar de
nieuwe rijzende ster van de club is, bleek niet opgewassen tegen Johan de Bruijn, Harrie van Beek en
Robin van Wijngaarden. En dat was voor hem een tegenvaller.
De grote verwarring…..
En toen ontstond er grote verwarring. Gerard appte twee overzichtjes uit Strava: één van hemzelf en
één van Johan en daaruit bleek dat Gerard met een hoger gemiddelde had gereden. Als zelfbenoemd
hoofdscheidsrechter trok ik een conclusie die uiteindelijk geen stand bleek te kunnen houden.
Gerard zou een te langzamere tijd gekregen hebben omdat ik mijn stopwatch eerder had ingedrukt
dan Hennie. Althans, dat was mijn theorie. Waar ik onvoldoende bij stilstond was dat Gerard en
Johan verschillende afstanden hadden vastgelegd.
Maar mede dankzij de scherpe analyse van Ben en Piet Schep ben ik op mijn dwaling teruggekeerd.
Toen Hennie bij navraag verzekerde dat iedereen na Gerard met 1 minuut tussenruimte was gestart
kon geen andere conclusie worden getrokken dat de geregistreerde tijden een 100% zekere uitslag
hebben opgeleverd. Mocht mijn stopwatch 5 seconden eerder zijn ingedrukt dan hebben alle 17
deelnemers 5 seconden te veel gekregen, maar heeft dat geen effect op de onderlinge verschillen.
Conclusie
Johan is de onbetwiste winnaar en Gerard die er heel goed in is geslaagd verwarring te stichten is
vierde geworden. Voor de komende jaren moeten we wel ernstig rekening houden met Gerard, want
hem inmiddels een beetje kennende gaat hij beslist voor het allerhoogste. Jody en Jeroen
zijn hiermee gewaarschuwd!
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Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat tijdregistratie niet altijd eenvoudig is en dat dit ongelooflijk veel druk legt
bij de jury. Gelukkig heb ik de spanning kunnen doorstaan met dank aan Hennie, Ben en Piet.
Volgend jaar nieuwe kansen en dan maken we ook een segment aan zodat de Strava-gebruikers hun
tijd kunnen controleren. En ook is het dan mogelijk gedurende het jaar scherpe of scherpere tijden
neer te zetten. Al met al was het een leuke activiteit die beslist voor herhaling vatbaar is.
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LINKEBALLENTOCHT (Willem vd Bedem)
5 september staat de linkeballentocht op het programma van de WTC. Het is
voor mij lang geleden dat ik met een clubrit heb meegereden. Het corona
virus heeft op iedereen een grote impact gehad of heeft dit nog. Ik hoop dat
iedereen alles weer een beetje op de rit heeft en vol vertrouwen weer naar
de toekomst kan kijken. Genoeg hierover, wat gaat deze tocht ons brengen,
die wordt georganiseerd door Leo.
Doordat het zolang geleden is, moest ik even kijken waar er gestart
wordt. Gelukkig heb ik een Garmin en deze wist mij zonder omwegen naar
De Wiekslag in Lopik te brengen. Hierdoor was ik wel de eerste :-)
Toen iedereen er was (op 1 na) jaja, de tocht is nog niet begonnen, het Linkeballen wel; Theo zal pas
bij de pont in Schoonhoven aansluiten. Leo begon zijn praatje over de tocht die we gaan rijden.
Ondanks dat iedereen de meeste routes en weggetjes in een straal van ruim 100 km al kent weet Leo
er nog een paar te vinden.
Toen moest er nog iemand een stukje schrijven van deze tocht en ik werd vrijwillig aangewezen.
Om klokslag 8 uur vertrekken we richting Schoonhoven, als jonge koeien die de wei in mogen zit het
tempo er goed in. Het is echt een prachtige dag voor een toertocht, om 8 uur al een flauw zonnetje
en weinig wind. Vanaf de pont gaan we de dijk op richting Vianen en slaan voorbij Nieuwpoort af
richting Noordeloos, vervolgens rijden we een stukje langs de Giesen. Een aantal weken geleden heb
ik met Rogier langs de Giessen gereden tot aan Hardinxveld-Giessendam, dit is echt een
aanrader. Misschien staat deze op de web-site en anders is deze te downloaden via Strava.
Bij Gorinchem gaan we de brug over richting Sleeuwijk, normaal blijven we altijd de dijk volgen maar
nu gingen we de dijk af en komen de weggetjes waar Leo het over had. Vanaf de pont had Theo
keurig het kopwerk voor zijn rekening genomen, maar begon nu weer te linkeballen, Rogier bleef
keurig op kop rijden, om nog maar zo'n term te gebruiken “met het hol open”.
Wij waren de 2e groep en de 1e groep was wat uit zicht, dus Rogier vraagt aan Theo rechtdoor of
linksaf, er was ons gezegd dat Theo de route wist volgens Leo. Het antwoord van Theo duurde te lang
en Rogier gaat linksaf, we zien de achtersten van de 1e groep en Theo zegt dan, ja hier links ;-(
We zijn bijna bij Veen en in nog geen km 2 lekke banden. Hier hadden we nog even tijd om over de
navigatie van Theo te praten. Hij was altijd een groot fan van zijn Mio, maar is sinds kort over
gestapt naar Garmin. Vol trots vertelt hij hierover, er zitten maar 2 knopjes op en makkelijk in
gebruik. Ik heb hem maar niet vertelt dat hij ook kan swipen. Na het lezen van dit stukje zal hij zeker
bij een van jullie komen om te vragen wat dit is.
Na de bandenwissels rijden we door naar Nederhemert, voor de meesten een bekende koffiestop.
Even lekker achter het glas in het zonnetje bijkletsen hoe iedereen zijn zomer heeft doorgebracht.
Net voor de koffiestop nog wel even bijkomen van een bijna aanrijding door iemand, hoewel van
rechts komend, die het nodig vond om met veel te hoge snelheid door de groep te rijden, om zijn
gelijk te laten zien ofzo. Levensgevaarlijk en geen besef wat er kan gebeuren.
Vanaf de koffiestop richting Zaltbommel de brug over en voor Haaften rechts richting Beesd.
Over de brug direct linksaf richting Asperen, dit rijden we ook niet zoveel. Vanaf hier de bekende
wegen richting Leerdam over de Diefdijk naar Schoonrewoerd, Vianen.
Op de dijk gaat de groep uit elkaar richting IJsselstein Lopik etc.
Leo de complimenten voor deze leuke toertocht, met 1 vrouw en 23 mannen.
16

ROBERT MARCHAND, WERELDUURRECORDHOUDER OP 107-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN
Robert Marchand is overleden op 109-jarige leeftijd. De Franse wielrenner is houder van een aantal
opmerkelijke wereldrecords op hoogbejaarde leeftijd. Marchand werd geboren in november 1911 in
de buurt van Parijs. Hij kreeg zijn eerste fietsje op veertienjarige leeftijd en won meteen zijn
eerste koersje in het lang vervlogen jaar 1925. Nadien vulde hij zijn leven als wijn- en
schoenenverkoper, brandweerman, planter van suikerriet in Zuid-Amerika en houthakker in Canada.
De Parijzenaar legde zich pas op 78-jarige leeftijd toe op het wielrennen. In februari 2021 verbrak hij
in het Zwitserse Aigle het uurrecord op de baan voor 100-plussers tot 24,251 km. In september 2012
brak hij in Lyon het record over de 100 kilometer. Marchand legde de afstand af in 4 uur, 17 minuten
en 27 seconden of een gemiddelde van 23,3 km per uur.
Op vrijdag 31 januari 2014 verbeterde hij zijn eigen werelduurrecord tot 26,927 km, ruim 2,5
kilometer meer dan tijdens zijn race twee jaar eerder
Op woensdag 4 januari 2016 deed Marchand een poging zijn eigen werelduurrecord te verbeteren.
Daarin slaagde hij niet. Hij kwam tot 22,5 km per uur gemiddeld. Wel vestigde hij hiermee het record
van de oudste wielrenner ooit die een recordpoging ondernam en een resultaat neerzette.
Op 4 januari 2017, vestigde hij een nieuw werelduurrecord in de nieuwe categorie voor 105-plussers.
Marchand fietste een uur lang 22,547 km per uur gemiddeld.
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AMSTEL GOLD RACE 2021 (Robin van Wijngaarden)
De zomervakantie is ten einde en na twee en een halve
week in Noord Limburg te hebben vertoefd, staat er
nog een overnachting in Zuid Limburg te wachten.
Zaterdag 11 september 2021 wordt de tourversie van
de Amstel Gold Race alsnog verreden dit jaar. Voor dit
avontuur neem ik jullie mee terug in de tijd om een en
ander toe te lichten.
Al verschillende jaren vindt in de Jaarbeurs Utrecht de
Bike Motion plaats. Voor de editie van 2020 had de
Jaarbeurs een prijsquiz gemaakt en daar heb ik aan
meegedaan. Onder het mom van ‘ik win toch nooit wat’
heb ik die vragen beantwoord en aan het einde van de
quiz mijn gegevens achtergelaten.
Ik weet nog dat ik in maart ’s avond op de bank zat toen ik opeens een mail ontving met daarin de
vermelding dat ik één van de gelukkige prijswinnaars was; een VIP arrangement voor de Amstel Gold
Race 2020 in het weekend van 18 april. Op zaterdag met 15.000 andere enthousiaste fiets(t)ers de
tourversie fietsen en op zondag aanwezig zijn als gast in de VIP ruimte boven op de Cauberg bij de
finish. Geheel verzorgd voor twee personen. Ik kon mijn geluk niet op en de plannen werden
gesmeed om er direct een lang weekend weg van te maken naar Maastricht.
Tot zover het geluksmoment, want tegelijkertijd greep het corona virus om zich heen. Het ene na het
andere evenement werd afgelast, enfin, de rest weten jullie zelf ook wel. De volksgezondheid staat
voorop, dus volkomen begrijpelijk dat de genomen maatregelen consequenties met zich mee
brachten waar heel Nederland mee te maken zou krijgen. De Amstel Gold Race ging niet door en
later in het jaar werd ook duidelijk dat er geen mogelijkheden zouden zijn om het evenement in het
najaar plaats te laten vinden.
Wel werden wij als prijswinnaars op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.
Duidelijk werd dat de profversie van 2021
doorgang kon vinden, onder de voorwaarde
dat er geen publiek bij aanwezig mocht zijn.
Wat een ontzettend mooie ervaring had dit
geweest om live getuige te zijn geweest van de
prachtige overwinning van Marianne Vos bij de
dames en de marginale overwinning van
buitenAertse Wout bij de mannen tijdens de
2021 editie. Een prachtige dag voor het team
van Jumbo-Visma.
Ik kan mij niet herinneren of er ooit zoveel tijd
nodig is geweest voor de jury om een winnaar
aan te wijzen.
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Na de wegwedstrijd bij de profs was
het nog steeds onduidelijk of er dit
jaar nog een tourversie zou gaan
komen. In augustus kwam dan het
verlossende antwoord. Op 11
september zouden wij als
prijswinnaars alsnog de mogelijkheid
krijgen om de Amstel Gold Race alsnog
te fietsen.

Toch wel een droom om dan toch een keer de heuvels in Zuid Limburg te mogen fietsen. Het is er om
verschillende redenen nooit van gekomen. In eerste instantie besloot ik om op zaterdagochtend
vroeg naar Valkenburg af te reizen om na de tocht weer terug te keren naar huis.
Toch besloot ik om met mijn vriendin er een nachtje weg van te maken en op vrijdagmiddag naar
Maastricht te gaan. Na een regenachtige rit kwamen we begin van de avond aan bij het hotel waar
meerdere deelnemers verbleven. Ik had tot 21:00 uur de tijd om het startbewijs op te halen bij het
Shimano Experience centrum in Valkenburg. Hier zou ook op zaterdagochtend de start zijn van de
toertocht. In Valkenburg aangekomen waren de gevolgen van de watersnood van deze zomer nog
goed te zien.
We besloten om gelijk in Valkenburg een hapje te gaan eten bij het pannenkoekenhuis. Het was
gezellig druk bij de restaurants en terrasjes met grote groepen fietsers. De voorbereidingen voor
zaterdag waren volle gang.
Op zaterdagochtend 07:15 uur stond ik aan de start voor een tocht over 150 km. Van tevoren kon het
gpx bestand al met de route gedownload worden, dus die stond al in de Garmin paraat. Op dit
tijdstip was het nog niet overdreven druk, al moest de lokale verslaggever alle zeilen bij zetten om de
namen om te roepen van passerende renners die van start zijn gegaan. Ik geef het je te doen om een
evenement te verslaan waar duizenden deelnemers aan meedoen.
De route kent zestien gecategoriseerde beklimmingen, dus het is belangrijk om niet te hard van
stapel te gaan. De dag is nog lang en ik ben er bang voor dat dit een lange eenzame rit word. Ergens
hoop ik bij een gelijkwaardige groep aan te kunnen sluiten, maar die hoop vervliegt al snel. Bij de
eerste beklimming, de Geulhemmerberg, worden de kaarten gelijk geschud. Groepjes renners
worden uit elkaar gerekt en het is ieder voor zich. De Geulhemmerberg komt uit in Berg en Terblijt
en na deze beklimming volgt een afdaling richting de oostzijde van Maastricht.
Vanaf Maastricht gaat het richting de volgende beklimming van de dag, de Bemelenberg.
Inmiddels is de zomerzon ook tevoorschijn gekomen en het beloofd een mooie dag te worden. De
temperatuur is bijzonder aangenaam, het wordt zo rond de 22 á 23 graden. Wel neemt de wind in de
loop van de ochtend toe, om rond het middaguur in kracht 4 uit het westen te waaien.
Omdat de zomer in Nederland redelijk nat was, is de natuur ook nog erg groen. Naast al die
inspanning moet er ook voldoende tijd zijn om je ogen de kost te kunnen geven. Het prachtige
landschap in zuid Limburg met al zijn heuvels maakt dit tot een echt walhalla voor menig
fietsliefhebber. Prachtige vergezichten worden afgewisseld met passages van mooie dorpjes en
boerderijen. Dit is genieten op zijn best.

19

Het gaat constant op en af en inmiddels heb ik aansluiting gevonden bij een Belgische renner die ik
nog vaak tegen zou komen vandaag bij de beklimmingen van de verschillende heuvels.
Na een kilometer of 45 is de eerste stop. Omdat er nog steeds regels zijn die betrekking hebben
tegen de verspreiding van het coronavirus zijn de verzorgingsposten ruimer opgesteld en is vooraf
aangegeven dat het om doorstroomlocaties gaat. Het is op dit tijdstip nog rustig bij de
verzorgingspost en daardoor is het nog mogelijk om even een korte pauze in te lassen om goed te
eten en te drinken.
Nadat de bidons zijn gevuld en de zakken weer zijn gevuld met ontbijtkoek en sultana’s vervolg ik
mijn weg voor het tweede gedeelte van de tocht. De route voert ons in de richting van Slenaken en
gaan we de Loorberg op.

Vanaf Slenaken wordt de
weg ingezet richting Gulpen
over, onder andere, de
Panoramaweg. Ik snap ook
wel waar deze nam vandaan
komt, want wat heb je vanaf
deze weg een prachtig
uitzicht over Gulpen.

Wanneer we de Bergweg opgaan, fietsen we ook langs het Jean Nelissen monument.
De route voert ons verder over rustige wegen en langzaamaan naderen we het drielandenpunt.
De klimmen worden steeds wat langer en steiler. Van de zestien officiële beklimmingen liggen de
meeste daarvan in het tweede en derde gedeelte van de route. We passeren dorpjes als Mechelen,
Epen en Camerig waar we ook de nodige hoogtemeters meepakken.
Bij het drielandenpunt is er een tweede verzorgingspost om nogmaals het vochtgehalte op pijl te
brengen de laatste energie in te nemen voor het laatste zware gedeelte van de tocht.
Vanaf Vaals wordt een klein stukje België meegepakt en vanaf daar gaan we in noordelijke richting
naar Heerlen. Inmiddels is het harder gaan waaien en mijn benen beginnen langzaam maar zeker
tegen te stribbelen. De vele kilometers die ik alleen door het Limburgse landschap heb gefietst
beginnen zijn tol te eisen.
Bij Voerendaal komen alle routeafstanden samen om koers te zetten richting Valkenburg. Tenminste,
dat dacht ik. Vlak voordat we bij Schin op Geul komen staan alle pijlen naar rechts, behalve voor de
afstand 150 kilometer. Wij gaan linksaf en pakken als kers op de taart de Keutenberg nog mee.
Bij de verschillende beklimmingen van vandaag werden we gedurende de dag omhoog geschreeuwd
door mensen die hun dierbare aan stonden te moedigen. Zo ook op de Keutenberg waar groepjes
mensen zich aan het begin, bij het steilste stuk, hadden verzameld om alles en iedereen die voorbij
kwam aan te moedigen. Dit geeft een ontzettende boost. Even dreig ik te parkeren en de pijp aan
Maarten te geven, maar zoals al de hele dag het geval is, fietst ook hier weer mijn Belgische makker
naast mij en moedigt mij aan zijn wiel te pakken. Dit was mijn redding om boven te komen.
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Eenmaal boven komen we op een plateau terecht waar we gelijk vol de wind tegen krijgen. De Belg
heeft blijkbaar nog energie over en al snel verdwijnt hij uit mijngezichtsveld. Ik besluit op eigen
tempo richting Sibbe te fietsen en vanaf daar volgt een hele snelle afdaling richting Valkenburg.
In Valkenburg hebben we de laatste beklimming van de dag, de Cauberg. De Cauberg staat vol met
mensen om de renners aan te moedigen richting de finish bovenop. Na iets meer dan 143 slopende
kilometers hoor ik dat mijn naam omgeroepen wordt als ik de finishlijn passeer.
Voor iedere deelnemer ligt er een prachtige medaille klaar met opdruk van een verbaasde Mathieu
van der Poel die in 2019 op briljante wijze zijn Amstel Gold Race won.
Ook kreeg iedere renner nog een tas met gevulde inhoud van Isostar. Het was een zware opgave,
maar wel een geweldige ervaring. De route was onwijs mooi en door de inzet en hulp van de vele
vrijwilligers en verkeersregelaars heb ik mij geen moment onveilig gevoeld in het verkeer.
Nadat ik bij het Shimano Experience Center nog kon douchen, was er daarna nog voldoende tijd en
gelegenheid om de rest van de middag in Maastricht door te brengen.
Een mooie zware dag werd afgesloten met een etentje om vervolgens huiswaarts te keren.
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MAANDAGAVOND RITJE
Op een willekeurige zomerse maandagavond dacht ik een rondje te gaan rijden. Het gebeurt
niet zo vaak dat ik “op mijn gemakkie” alleen op de fiets zit, meestal rijden we met elkaar
een tochtje. Ik ging op weg zonder een vast rondje in gedachte te hebben, onderweg
bedacht ik me om bij mijn moeder in Nieuwegein een bakkie te gaan doen.
Bij de windmolens van Lopik reden Jolanda, Ab en Jan. Ze waren een rondje aan het rijden
op duo-fietsen, tandems en driewielers met een aantal mensen met een geestelijke
beperking uit Benschop. Ik zeg ze vriendelijk gedag en vervolg mijn weg.
Na 3 kilometer een beetje in gedachten te hebben gereden, bedacht ik me dat hard rijden op
een race fiets heerlijk is. We kunnen er stukjes over schrijven, maar ook over de lange
afstanden die we hebben gereden, bergen die we hebben beklommen of buitenlandse ritten
die we met elkaar hebben gereden. Allemaal heerlijk om te doen, je zelf uitdagen en met
een beetje geluk gezond proberen te blijven.
Toch is er meer wat je kan doen op een fiets waar je niet alleen zelf beter van wordt maar
ook andere mensen een groot plezier mee doet. Ik ben omgedraaid en teruggefietst.

Jan was bang dat ik de weg niet meer
wist, maar zo erg was het niet. Ik heb aan
de groep gevraagd of ze op de foto
wilden, dat hoefde ik maar één keer te
vragen.

De foto spreekt boek delen.

Deze foto wilde ik graag voordragen als
sportfoto van het jaar.

Mocht hij als beste uit de bus komen dan
stel ik voor om de prijs in de vorm van
een paar euro’s aan deze drie toppers te
geven zodat ze met de groep een ijsje
kunnen halen op hun volgende tocht.

22

11-09-2021 WTC RETRO TOCHT (Floré Mulder)

Onze WTC LOPIKerwaard bestaat echt al 25 jaar!!
Het plan was om dit groots te vieren met een geweldige feestavond. Maar vanwege de nog
geldende corona maatregelen is dat uitgesteld tot komend voorjaar. Maar met elkaar fietsen
en een terrasje pakken mag wel.
Vandaar de oproep van het bestuur om in een zo authentiek mogelijke outfit te komen voor
onze Retrotocht van 60 km. Zo’n 30 renners zijn de zolder opgegaan de oude doos
omgekeerd en in een hoek in de schuur hebben ze hun eerste fiets uit het stof gehaald, of
dat stof gewoon laten zitten.
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Meerdere exemplaren van 40-50 jaar oud werden
rijklaar gemaakt. De 4 shirts en broeken door de 25 jaar
heen van de WTC waren ruim vertegenwoordigd in het
peloton. Onze voorzitter gaf elke deelnemer een
retrokeuring en toen dat achter de rug was schoot de
medeoprichter en eerste voorzitter Arie van den Ende
het peloton in gang. Hij schoot wel met een pistool,
maar je hoorde het niet….. Na de neutralisatie werd de
koers d.m.v. het zwaaien met de ronde vlag in gang
gezet door juryvoorzitter Wim. Ook de bekende
persfotograaf Leo was aanwezig.
Eén blad voor en 5 tandwielen achter, daar moest het
mee gebeuren. Dat viel voor Mon niet mee, zijn
exemplaar kon niet meer schakelen en stond op de 12,
daar kon hij de brug in Montfoort niet mee op komen
en remmen met zijn voeten was toch een hachelijke
onderneming. Naast de vele retro uitdossingen waren
er ook enkele WTC ers in hun hedendaagse outfit en
fiets. Leuk om dat verschil te zien, maar dat ze nou van
ons wegfietsten nee…

Koersdirecteur Nico had een route uitgezet via Lopik, Jaarsveld, Benschop, IJsselstein,
Montfoort, Oudewater, Polsbroekerdam, Polsbroek, Vlist, Schoonhoven, Cabauw en zo weer
naar Lopik. We hadden veel bekijks vooral in het centrum van Oudewater en Montfoort. En
ook onderweg werd er veel naar ons gekeken en achterom gekeken en gezwaaid.
En jawel hoor in Polsbroek werd de koers stil gelegd. Wie had er problemen aan zijn fiets, u
kent hem allen GABE. Ouwe zooi zeker…. Maar het moet gezegd hij is toch wel handig want
na een luttele 5 minuten had hij weer gerepareerd. Zijn handen maakte hij schoon door ze af
te wrijven aan zijn witte shirt. Dan kon ze de poetsdoeken mand in.

Omstreeks 16.30 uur
arriveerden we op het
terras van De Schouw. De
tapvrouw stond al in de
startblokken en in no-time
stond er bier op tafel. Dat
hadden meer WTC ers
geroken of gehoord want er
kwamen nog een 35
mensen aanfietsen.
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Wat volgde was een zeer gezellige terrasbijeenkomst waar veel oude verhalen en nieuwe
uitdagingen werden besproken onder het genot van de nodige drankjes en bitterballen.
Juryvoorzitter Wim benoemde Mon tot de RETRO winnaar van deze toch. De oudste fiets
met binnenbanden om zijn kuiten en een buitenband om zijn nek en een leren bescherming
op zijn hoofd en een soort van gebreide broek.
Omstreeks 18 uur werd de laatste ronde ingeluid en ff later was de finish van deze zeer
geslaagde RETRO toch ter ere van ons 25 jarig jubileum. Deze gezelligheid belooft nog wat
voor het Jubileumfeest komend voorjaar.
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Vertrektijden
Trainingsavonden
De vertrektijden zijn in het voorjaar en najaar voor alle groepen 18.30 uur.
In mei t/m augustus is de vertrektijd voor alle groepen 19.00 uur.
Zaterdag
Houd hiervoor het gastenboek in de gaten en/of de Groeps-Whatsapp van de WTC Lopikerwaard
Zondag
Vertrek om 9.00 uur, afstand van circa 80 km.
Op de eerste zondag van de maand wordt tijdens de zomertijd om 8.00 uur vertrokken voor ‘n langere
afstand. In de wintermaanden november t/m februari wordt er op zondagmorgen om 9.30 uur gestart.
C-nioren
Donderdag: Vertrektijd 09:00 uur
Zondag: Vertrektijd 09:15 uur.
In de wintermaanden kan dit worden aangepast. De C-nioren hebben een eigen Whatsapp-groep

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

Activiteit

Verzamellocatie

Tijdstip

ZO 10 oktober 2021

WTC Bruggentocht

De Schouw

08:00 uur

ZA 16 oktober 2021

WTC Meewindtocht

De Schouw

08:00 uur

MA 27 oktober 2021

WTC Uitbuiktocht

De Schouw

09:30 uur

VR 31 december 2021

WTC Oliebollentocht

De Schouw

10:00 uur

DO, VR 19+20 mei 2022

WTC 2-daagse

NNB

NNB

Journal de Cyclopik verschijnt minimaal 4 x per jaar

Kopij: redactiecyclopik@gmail.com
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