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Kijk ook regelmatig op www.wtcwoerden.nl en www.van-groenestijn.nl
Het volgende nummer van Sur Place Speciaal verschijnt begin november 2009.
Kopij hiervoor inleveren uiterlijk 17 oktober 2009 in de kantine, op mailadres
redactie@wtc-woerden.nl of per post naar
Willem van Groenestijn,
Herman van Swaneveltplein 3,
3443 HZ Woerden.
Voor vragen over het clubblad kun je telefonisch
contact opnemen op nummer (0348) 416 406.

C

T & S klimaattechniek (zie advertentie links) is inmiddels verhuisd naar
Kuipersweg 16,
3449 JA Woerden
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Tuinen

Luc Engelhard

Vormgeving
Aanleg
Onderhoud
Advies

Telefoon ( 0 3 4 6 ) 2 4 1 8 0 7
Spengen 26, 3628 EX Kockengen
De Brogue is, door zijn succesvolle
model al ruim anderhalve eeuw ongewijzigd. Het basisontwerp is afkomstig
van de traditionele landadel.
Van Bommel produceert “De Brogue”
in diverse wijdtes. En nog steeds volgens de authentieke maakwijze binnen
een zeer lange historie van 260 jaar
vakmanschap.

www.vanbommel.com
verkrijgbaar bij:

Telkamp

modeschoenen
Alphen a/d Rijn
Utrecht
Woerden
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Kracht van WTC-vrijwilligers is groot
Onlangs werd door de WTC Woerden in samenwerking met Maas en Waal uit Brakel
de jaarlijkse Grote Rivierentocht georganiseerd.
Wat in de geschiedenis van de WTC zelden is voorgekomen, is dat kort voor het
evenement door allerlei miscommunicatie weinig of niets was geregeld.
Nadat we met vereende krachten de koppen bij elkaar hadden gestoken werd
enkele dagen voorafgaande aan het evenement met een groep in der haast opgetrommelde vrijwilligers het geheel doorgenomen en werde de taken verdeeld. Een van de
belangrijkste items is natuurlijk het uitzetten van de route, wat een nauwkeurig en
tijdrovend werk is. Een bijkomstigheid was dat we door de NTFU werden beoordeeld op de organisatie en uitstraling van de tocht. Een drietal heren had zich voorgenomen om de 100 kilometer. te rijden en te beoordelen of we voor een extra ster
in aanmerking zouden komen. Ik heb na afloop met de leider van het drietal even
gesproken en het zag er op een paar kleine dingen na allemaal goed uit. Via deze weg
wil ik nogmaals alle leden en betrokkenen die zich hebben ingezet, bijzonder hartelijk bedanken voor deze geweldige prestatie.
Helaas kwam er later op de dag het droevige bericht dat een man bij |Goinchem was
getroffen door een hartstilstand en enkele dagen later is hij aan de gevolgen hiervan
overleden, wat een smet op deze dag heeft geworpen.
Over vrijwilligers gesproken bekruipt mij de gedachte dat er weer een druk tijdperk
aankomt. Wat te denken van de Ronde van Oudewater, Cross in Montfoort, Nacht
van Woerden, crosstraining en wedstrijden op zaterdag voor iedereen (ook toeristen)
in het prachtige wijkpark waar weer voor unieke parcoursen wordt gezorgd.
Kortom van een stille periode is al lang geen sprake meer bij de WTC en het kan
alleen allemaal worden gerealiseerd indien er voldoende vrijwilligers zijn.
Het mag duidelijk zijn dat van deze mensen er nooit genoeg zijn dus als je in de gelegenheid bent om enkele uren voor de WTC vrij te maken dat zien we je graag verschijnen.
Interim voorzitter
Jan Rietveld

9e Nacht van Woerden
Dinsdag 20 oktober 2009

is het weer zover.

Daarom zijn we weer op zoek naar vrijwilligers.
Opgeven / info:

Jaap Blonk
06-22510328
Pieter van Baak 06-11325793
Of op de lijst in de kantine

jamieblonk@online.nl
vanbaak@hetnet.nl
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Zaterdag 26 september: WTC-familiedag 2009
Zoals bij ieder lid inmiddels bekend zal zijn, wordt eind september traditiegetrouw
de familiedag georganiseerd. Het wegseizoen loopt dan op zijn eind en de renners
kunnen dan voor het laatst hun kunsten vertonen. ’s Ochtends kunnen de jeugd-,
toer-, en raceleden zich uit de naad rijden op het parkoers in de Gentlemenkoers en
’s middags wordt voor al onze leden de Regelmatigheidtijdrit georganiseerd. Voor de
nieuwe leden zetten we alles nog even op een rijtje.
De Regelmatigheidtijdrit is een tijdrit waarbij het er niet om gaat wie het snelste is,
maar wie het best zijn snelheid op gevoel kan inschatten. De regels zijn simpel. De
deelnemer geeft bij zijn inschrijving op wat zijn of haar gemiddelde snelheid zal zijn.
De afstand is onbekend (tussen de 30 en 40 km) en de deelnemer mag niet met een
kilometerteller en/of hartslagmeter rijden. De fietser die in tijd het dichtst bij zijn
of haar voorspelling zit, wint de beker. De eerste deelnemer vertrekt om 14.00 uur.
Inschrijven kan alleen op de dag zelf. De volgorde van inschrijven is ook de
startvolgorde.
De dag begint om 10.00 uur met de Gentlemenkoers, een koppeltijdrit op ons wegparkoers met daarin twee categorieën.
- In de categorie ‘jeugd’ wordt een jeugdrenner gegangmaakt door een oudere
renner. Dat kan een licentiehouder zijn, maar ook een vader, moeder, oom of tante
zonder licentie. In het verleden hebben we zelfs al opa’s gehad. Het wachten is op
de eerste oma. In deze categorie gaat de wedstrijd over acht ronden. Bij het bepalen van de uitslag wordt rekening gehouden met de leeftijd van de jeugdrenner en
of het een meisje of een jongen is.
- In de andere categorie gaat de wedstrijd over vijftien ronden en bestaan de koppels
uit twee oudere renners. De enige beperking is dat twee licentiehouders geen koppel mogen vormen. Er zijn twee klassementen: de sportklasse waarin het gaat om
de snelste tijd, en de gentlemenklasse waarin rekening word gehouden met de
leeftijd en het geslacht van de oudste niet-licentiehouder van het koppel. Een bijkomende regel is dat het niet mogelijk is in beide uitslagen in de prijzen te vallen.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op het prikbord in de kantine en bij Jaap
Blonk (06-22510328 of jamieblonk@online.nl). Mochten er vragen zijn, dan kan
Jaap deze ook beantwoorden. Inschrijving kan als koppel, maar je kunt je ook individueel opgeven. Schrijf je je individueel in, dan wordt je door de organisatie gekoppeld. Zoals al gezegd kunnen twee licentiehouders geen koppel vormen. Ze kunnen
zich dus ook niet als koppel inschrijven. Inschrijven kan tot en met donderdag 24
september.
Bij verhindering gaarne de organisatie bijtijds daarvan in kennis stellen, zodat zij de
gelegenheid heeft om een oplossing te creëren.
De prijsuitreiking van de Gentlemenkoers en van de Regelmatigheidstijdrit is tijdens
de barbecue na afloop. Deelnemers aan de Gentlemenkoers en/of de
Regelmatigheidtijdrit kunnen gratis deelnemen en ontvangen daarvoor bonnen.
Overige aanwezigen kunnen voor vijf euro per persoon bonnen voor de barbecue
kopen aan de bar. De barbecue start om ongeveer 16.30 uur en op is op.
het bestuur
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Toerafdeling
Afsluiting seizoen

Rabo-Omloop 2010

donderdag 24 september
Laatste avondtoertocht
vrijdag 25 september
Laatste seniorenrit
zaterdag 26 september
de tradtioneleTC-familiedag
met ’s ochtends de
gentlemenkoers en ’s middags de
regelmatigheidstijdrit. Meer
hierover op de bladzijde links.
zondag 4 oktober
Snerttocht (sluiting van het
toerseizoen)
Afstand: 50 km
(start om 10.00 uur)
We rijden in groepsverband en
de deelnemers krijgen gratis
snert na afloop!!!

De volgende personen worden ingezet
voor de Rabo Omloop Midden Nederland op zaterdag 8 mei 2010.
Inschrijftafel:
Gerard van den Boogaard
John Tuithof
Uitpijlen Woerden-Huizen;
Peter Biermans
Jan van Jaarsveld.
Ophalen pijlen Woerden-Huizen:
Harrie van Dieen
Jan Threels.
Uitpijlen/ophalen Breukelen-Woerden:
Joop en Richard van Agthoven.
Bezetting Patrouille auto:
Cora Verweij
Arthur van Rooijen.
Alle genoemde personen weten hier
inmiddels al van.
John Tuithof
Mesdagstraat 5
3443CC Woerden
tel.0348-418921
Mob.06-19499566
Mail; john.tuithof@inter.nl.net

Toerkleding
Bekijken, passen, bestellen en afhalen
van clubkleding van de toerafdeling bij
Racefietsenspeciaalzaak Sur-Place
Van Tolstraat 18, 2411 BR
Bodegraven, tel: 0172 - 610 006
De winkelopeningstijden zijn:
maandag
13.00 - 19.00 uur
dinsdag gesloten
woensdag
10.00 - 19.00 uur
donderdag
10.00 - 19.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur
Het is verstandig van te voren te bellen
om te vragen of het gewenste kledingstuk in de juiste maat aanwezig is. Dit
voorkomt teleurstellingen.
Toerkleding wordt alleen geleverd tegen
betaling in contanten (dus niet pinnen).
www.sur-place.nl

Zwitsers fietsvignet

In Surplace Speciaal nummer 2 van dit
jaar schreef ik, dat de Zwitserse autoriteiten willen dat fietsers een zgn.
Velovignette moeten kopen van 6 frank.
Doe je dat niet dan kost dat een boete
van 40 frank.
Wij hadden op onze fietstocht door
Zwitserland geen fietsvignet en hebben
hier geen last van gehad. Wel heb ik een
vignet 2009 op een Zwitserse fiets
gezien.
Zijn er leden die andere ervaringen hebben laat het ons weten.
Jan van Os
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Wedstrijdafdeling
starttijden / inschrijfgeld

Training
Op dinsdag 22 september gaan we weer
beginnen met de cross-trainingen. Eén
keer per week op dinsdag. De jeugd
begint om 18.30 uur en de senioren om
19.15 uur
De senioren betalen 10 euro.
Voor de WTC-jeugd is het gratis.

WAC (= woensdagavondcompetitie)
jeugd 18.30 uur
A/B- en C-klasse 19.00 uur
inschrijfgeld 2 euro
Cross-competitie WTC Woerden
jeugd 13.45 uur
A, B, C en ATB 14.30 uur
inschrijfgeld 2 euro

september
zo 13 Interclub WTC Woerden
wo 16 21e rit WAC
(=woensdagavondcompetie)
di 22 Eerste cross-trainig (zie boven)
wo 23 22e rit (laatste) WAC
za 26 WTC-familiedag met
- gentlemenkoers
- regelmatigheidstijdrit
Zie verder op bladzijde 4.
Internationale veldrit Harderwijk

november

oktober

zo 22 Nationale veldrit Den Haag
MNC Veenendaal

3 1e wedstrijd cross-competitie

zo 4 WTC-snerttocht

zo

1 MNC Soest

za

7 4e wedstrijd cross-competitie
Nationale Jeugd Dordrecht

zo

8 MNC Hilversum
Nationale veldrit Dordrecht

za 14 5e wedstrijd cross-competitie
Mini GP Adri van der Poel
in Ossendrecht
zo 15 MNC Nieuwegein
za 21 6e wedstrijd cross-competitie
Nationale veldrit Driebergen

Zie bladzijde 5. za 28 7e wedstrijd cross-competitie
Nationale veldrit Hilversum

MNC Hilversum
za 10 Nationale veldrit Montfoort
za 17 2e wedstrijd cross-competitie
Nationale veldrit Albrandswaard
zo 18 MNC Amersfoort
di 20

Kiremko Nacht van Woerden

za 24 3e wedstrijd cross-competitie
Nationale veldrit Reuver
za 31 Districtkampioenschappen te

Woerden

Nationale jeugdveldrit Breda

6

za

2 10e wedstrijd cross-competitie

zo

3 MNC Veenendaal
Nationale jeugdveldrit Oosterhout

za

9 11e wedstrijd cross-competitie
1e dag NK

zo 10 2e dag NK
za 16 12e wedstrijd cross-competitie
Nationale veldrit Emmen
Nationale veldrit Huybergen

za 23 Clubkampioenschappen
alle categorieën
zo 24 MNC WTC Woerden
za 30 13e wedstrijd cross-competitie
1e dag WK
zo 31 MNC Hilversum (prijsuitreiking)
2e dag WK
februari
za 6

GP Rietveld (koppelcross)

zo 7

Koppelcross Hilversum

MNC (Midden-Nederland-competitie)
A, B en C 10.30 uur
inschrijfgeld 2 euro

kalender

za

zo 17 MNC Amersfoort

januari 2010

december
za

5 8e wedstrijd cross-competitie

zo

6 MNC Woerden

za 12 9e wedstrijd cross-competitie
Nationale jeugdveldrit Spijkenisse
zo 13 MNC Soest
za 19 Nationale veldrit in Woerden
zo 20 Nationale jeugdveldrit Woerden
zo 27 Nationale veldrit Vorden
MNC Nieuwegein
Nationale jeugdveldrit Leiden

buitenreclame
driehoeksborden
mobiele reclame
displayborden
Postbus 248
3440 AE Woerden

T. 0348- 689 362
F. 0348- 689 262

www.eventsupportholland.nl
info@eventsupportholland.nl

Cyclo & Cross Nieuwveen

Na het succes van vorig jaar organiseren we dit jaar weer een aantal fietstoertochten.
Dit keer niet tijdens Zevenhoven On Wheels, maar als een apart evenement. Het evenement zal groter zijn en meer omvatten. De naam: Cyclo & Cross Nieuwveen.
Zo zijn er drie afstanden fietstoertochten: 50 ,100 en 150 km. Er zijn ATB/MTB- en
cyclocross wedstrijden voor kinderen en volwassenen. Dit alles met leuke prijzen.
Het hele evenement gaat starten en plaatsvinden op een unieke locatie.
18 oktober 2009 is de datum. Plaats van handeling is Nieuwveen.
Kijk op www.cycloencross.nl voor meer informatie.
U bent van harte welkom als deelnemer, maar ook als toeschouwer.
Met vriendelijke groet,
Organisatie van Cyclo & Cross Nieuwveen
Sjon van den Berg en Remco Kuylenburg

Boek
Pas gelezen het boek “De man en zijn fiets”van Wilfred de Jong. Hij is sinds 2003
presentator van Holland Sport, maar hij is ook schrijver. Het boek staat vol met wielerverhalen en gelijk al het eerste verhaal “Mist op de Ventoux”is uitermate boeiend.
Als je dit leest is het net of je zelf de Ventoux op rijdt, knap geschreven. Ook de andere verhalen zijn goed geschreven. Een leuk boek om op je verjaardag te vragen.
Jan van Os
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Jeugdwielerronde van Nieuwegein
Op 19, 20 en 21 augustus hebben een groot aantal jeugdrenners van de WTC met
succes doelgenomen aan de 35ste jeugdwielerronde van Nieuwegein.
In de categorie 10-jarig reden Kjell en Joey. Kjell was de eerste dag in de tijdrit derde
met een tijd van 1.53.50 en Joey vijfde met een tijd van 1.57.44. In het daarop
volgend criterium was Joey 4de en Kjell 6de.
Bij de 11-jarigen werd Marijn 11de in een tijd van 2.05.22 en in het daarop volgend
criterium werd hij wederom 11de.
Bij de 12-jarigen werd Romy 3de in de tijdrit met een tijd van 1.38.49. In het
criteriumwas zij 5de.
Bij de 13-jarigen werd Inge 14de
met een tijd van 1.55.49 en in het
daarop volgen criterium werd zij
5de.
In de oudste categorie werd
Martijn Jansen 4de met een tijd
van 1.36.15. In het criterium werd
hij 10de.
De daarop volgende dag werd er
een ploegentijdrit gereden die niet
meetelde voor het individueel
klassement en weer het criterium.
Ook is toen Niels den Hartog
gestart.
De laatste dag – vrijdag. – werd
er een criterium gereden en een
afvalwedstrijd en dat leverde de
volgende uitslagen en algemeen
klassement op.
criterium afvalkoers

Kjell
4de
Joey
3de
Marijn 11de
Romy
6de
Inge
5de
Martijn 6de
Niels
2de

7de
3de
11de
3de
4de
6de
3de

algemeen
klassement

6de
4de
11de
3de
5de
6de
3de

We hebben een leuke week gehad in Nieuwegein. Dit jaar mochten voor het eerst
renners meedoen met een A-licentie. Of dit volgend jaar weer zo is moeten we nog
maar afwachten. Let volgend jaar goed op de website. We zullen jullie op de hoogte
houden.
Jeugdcommissie
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Marmotte 2009
Het moest er weer eens van komen.
Enthousiast gepraat door ander renners
binnen WTC, kwam het magische onderwerp ‘Marmotte’ dit voorjaar weer op tafel.
En de laatste Marmotte, dat was alweer
zeven jaar geleden…. Dus het kon wel weer
een keer!
Voor degenen die er niet bekend mee zijn,
de Marmotte is een roemruchte cyclo in de
Franse Alpen. Een kruising tussen een toer- Martin, 2x Marcel en Theo op Alpe d’Huez
tocht en een wedstrijd. 175 kilometer met in
totaal 5500 meter hoogteverschil. Verschillende lastige beklimmingen waaronder de
Galibier en Alpe d’Huez moeten worden bedwongen.
We waren uiteindelijk met een mooie groep van zes man: Theo Schlijper, Gert
Bosman uit Wijhe (een kennis van Theo), Willem Ausma, Martin en Marcel van
Baak en ondergetekende Marcel Boschker. Aanvankelijk leek het lastig een geschikte accommodatie te vinden maar uiteindelijk hadden we beschikking over een
prachtig en groot appartement boven op Alpe d'Huez. Dat betekende wel dat er na
elke rit vanuit het dal van Bourg d’Oisans geklommen moest worden naar ons onderkomen.
Zaterdag 20 juni zijn Theo, Gert en ikzelf voor een week naar Frankrijk afgereisd.
Op de woensdag erna voegden Martin, Marcel en Willem zich nog bij ons. Boris
Kock van de triathlonclub was er ook en ging vaak met ons mee.
Theo had het plan opgevat om daags na aankomst meteen maar aan de Vaujany mee
te doen. De Vaujany is ook een pittige cyclo van dezelfde organisatie als Marmotte.
Er konden verschillende afstanden worden gereden. Toch maar voor de 170 kilometer gekozen. 110 kilometer is wat kort, vonden we toen nog. Natuurlijk zat er serieus
klimwerk in deze cyclo. En het liep eigenlijk wel lekker. Maar met de finish op
skistation Vaujany als uitsmijter waren we alledrie volledig ‘klaar’ op het einde.
Achteraf bleek dat Theo’s knie opspeelde. Teveel geforceerd?
De dagen erna afwisselend rustige tochten en stevige trajecten afgelegd. Zo zijn B

Vanuit ons appartement hadden we een prachtig uitzicht.
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we onder andere op de
cols du Glandon en
Croix de Fer geweest,
en naar het prachtige La
Berarde
gereden.
Donderdags met zijn
allen over de Col du
Lautaret naar de 2646
meter hoge Galibier
geklommen. Naar de
top ging het bijna kop
over kop met Martin,
Marcel en Marcel.
Maar deze zuidzijde is
makkelijker dan de
klim aan de noordzijde
zoals hij in het traject
van de Marmotte zit. De
Gert, Theo, Boris en Marcel op Col de la Croix de Fer.
ritten van afgelopen
dagen waren al fantastisch genieten.
Op zaterdag de grote dag. De Marmotte. Om zes uur in de ochtend (koud!) al met de
fiets afdalen naar startplaats Bourg d’Oisans. De start was om zeven uur. Wij hadden
het voordeel dat we allemaal lage startnummers hadden: Achterin de vijfhonderd;
wat een startplaats in de eerste groep van 1000 man garandeerde. Er waren meer dan
5000 deelnemers!
Theo had zich al laten ontvallen dat hij in verband met zijn knie de Marmotte rijden
niet verantwoord vond. Erg jammer. Hij stond wel met ons aan het vertrek en had als
doel ons ‘goed aan de voet van de eerste klim af te zetten’. De eerste vijftien kilometer van de Marmotte, tot aan het eerste stuwmeer, bij Allemond, zijn namelijk vrijwel vlak waardoor het tempo daar altijd al erg hoog ligt.
Nou krijgen bepaalde renners weleens het predicaat locomotief te zijn. Maar de
WTC-sneltrein die met Theo prominent op kop werd gevormd had meer weg van een
Japanse Shinkansen kogeltrein. Grote pelotons, kleine groepjes, werkelijk alles werd
loeisnel door het Barosta-blauw voorbij gejakkerd. Tot net voorbij de elektriciteitscentrale bij Le Verney, waar Theo afhaakte en ons succes wenste.
Op dat punt begint de weg smaller te worden en meteen met 10-11% omhoog te gaan.
Dit is de klim die geleidelijk naar de Col du Glandon voert, 1924 meter hoog, en de
eerste berg die je in de Marmotte voor je kiezen krijgt. Marcel, Martin en Gert waren
snel uit mijn zicht verdwenen. Willem deed het wat rustiger aan.
Ik voelde bij mezelf dat het niet super ging en moest noodgedwongen een voor mijn
gevoel kalm tempo gaan rijden. De hele week was het klimmen ouderwets lekker
gegaan maar net nu een slechte dag?? Bovendien had ik een klassieke fout gemaakt
door de avond tevoren nog aan mijn fiets te gaan sleutelen: Een nieuw zadel gemonteerd en het balhoofd iets losser gezet. Dat zadel vanwege zitproblemen met het oude
zadel, maar de zitpositie werd er wel door beïnvloed. En dat voelde ik toch in de
klim.
Trouwens ook Gert was nog op het laatste moment bij de fietsenzaak in Bourg
B
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wezen shoppen en had nog een ander verzet met een ‘28’ erin gemonteerd. Voor de
zekerheid. Maar paste het nou wel of niet? Nog snel naar de Mavic stand op Alpe
d’Huez maar die ging net dicht… Uiteindelijk kwam dat nog goed. Willem had ook
vrij zware versnellingen en was nog op zoek naar een compact cranckstel maar dat
lukte helaas niet meer.
Met snelheden van tussen de 10 en 12 km/uur de Glandon bovengekomen. En direct
de afzink ingezet. Eerder in de week hadden we deze afdaling al ‘verkend’, lees: voor
het eerst gereden. Theo kende dit traject al wel. In de voorgaande edities van de
Marmotte zijn hier zelfs renners verongelukt zodat voorzichtigheid absoluut geboden
was!
En ook nu waren er al weer een paar renners van de weg geraakt! Je kunt niets anders
doen dan gewoon verder afdalen en proberen je hoofd er goed bij te houden. Maar
dat afdalen ging bij mij niet met alle zelfvertrouwen vanwege een licht slippertje van
mijn achterwiel eerder in de week. En mijn balhoofd klapperde teveel!
Beneden aangekomen in de vallei van de Maurienne was het alweer ouderwets heet.
Vanaf hier loopt het traject een kilometer of ttwintig vlak, nou ja vals plat omhoog.
Hier moet je proberen in een lekker groepje mee te rijden, wat mij lukte. Vervolgens
dienden vanuit St. Michel de Maurienne de klim van de Col du Telegraphe (1566 m)
met daarachteraan de Col du Galibier (2646 m) zich aan. Het zwaarste stuk van de
Marmotte.
De Telegraphe liep opvallend genoeg lekker en ik was vlot boven. Een stukje afdalen naar Valloire (ca. 1400 m) waarna de weg meteen weer steil omhoog gaat. Het
begin van de Galibier. Na eerst een stukje geklommen te hebben kwam hier de grote
bevooradings-post. Bidons bijvullen, wat eten etc. Heerlijk om eventjes ‘van het gas’
te gaan.
Je komt vervolgens op een traject waar de weg zonder bochten rechtuit, maar
omhoog loopt terwijl je nauwelijks in de gaten hebt dat het serieus klimt. Je gaat dus
niet meer zo snel en krijgt daardoor het gevoel dat je er al aardig doorheen zit.
Uiteindelijk zit er bij Plan Lachat (2000 m) een grote U-bocht in de weg waarna de
weg met veel haarspeldbochten verder omhoog gaat. Ik kon nog lekker tempo houden, in de vlakkere bochten zelfs wat versnellen en zag op een gegeven moment Gert
rijden. Het duurde toch nog lang voordat ik hem had bijgehaald. Hij reedt fantastisch
mooi licht, op zijn koffiemolentje, was het die nieuwe
‘28’ van hem?
Nog wat verder kreeg ik Marcel van Baak in het vizier.
Ik haalde hem net onder de top bij. En bij de bevoorrading boven op de Galibier was Martin al aangekomen.
En zo kon het verkeren dat we met zijn vieren tegelijk
aan de afzink van de Galibier begonnen. Van tevoren
hadden we dit nooit zo kunnen plannen! Die afdaling
heeft mooie lange overzichtelijke stukken waardoor
snelheden tot royaal boven de 70 kilometer per uur zonder gevaar haalbaar zijn. Je bent dan ook vrij gauw bij de
Lautaret (2000 m), waarna het verder gaat richting
Bourg d’Oisans.
We zaten eigenlijk vrij snel weer in een goed groepje van
Bocht 16 van de klim
een man of tien. Er werd stevig doorgereden; dit
B
naar Alpe d’Huez
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is genoemd naar
Joop Zoetemelk.

traject loopt alleen maar naar beneden. Het blijft
hier wel opletten, want je komt ook door lange
tunnels en dorpen waaronder La Grave. We probeerden tegelijkertijd
nog wat te herstellen,
want de moordende slotklim naar Alpe d’Huez
wachtte ons uiteraard nog.
De groep werd in de afdaling steeds groter en we
waanden ons even prof, want een motard van de
organisatie reed met knipperende lampen tegenliggers waarschuwend vóór ons en achter ons
een gele materiaalwagen van Mavic. Net echt!
Beneden bij Bourg d’Oisans aangekomen bij de
nieuwe rotonde gelijk rechtsaf naar Alpe d’Huez
(1850 m).
Er volgt eerst nog een kilometer vlak, langs de
campings, en dan begint het feest. 21 aflopend Binnenkomst van Willem Ausma.
genummerde haarspeldbochten; een hoogteverschil van meer dan 1000 meter. Het eerste gedeelte heeft een stijgingspercentage
boven de 10%.
De hitte is verzengend op dit uur van de dag. Nu is het ieder voor zich. Ons groepje
valt dan ook meteen uit elkaar. We betalen nu
allemaal de tol voor een week lang smijten met
onze krachten daar in de bergen. Martin van Baak
trapt gretig naar boven. Ik kom ook nog steeds
relatief makkelijk omhoog en blijf in zijn buurt.
Bij La Garde wordt het iets minder steil. Ik lig
even voor, maar moet Martin wat later echt weer
laten lopen. Tergend langzaam winnen we hoogte. Gelukkig rijden we meer fietsers voorbij dan
dat wij zelf voorbij gereden worden - dat motiveert dan nog wat.
Bij het dorp Huez staat Theo met een rugzak vol
bidons water. Een enorm welkome verfrissing! Ik
kom weer bij Martin en gezamenlijk leggen we
de laatste kilometers naar de top af. Alle kracht
vloeit nu uit onze benen. Maar bij de finish is dat
eigenlijk weer snel vergeten. Kort na ons komen
ook Marcel en Gert binnen.
Martin blijkt in zijn leeftijdscategorie tweede te
zijn geworden! Er staat nog een grote beker voor
hem klaar! Willem reed zijn eerste Marmotte en
kwam een stuk achter ons binnen. Een prestatie
van formaat met zijn relatief zware verzet.
De volgende dag met zware benen weer in de
auto terug maar Nederland. We konden met ons
allen op een geslaagde fietsweek terugkijken.
Martin van Baak met de beker
van de tweede plaats in de categorie ‘mannen 60 - 66 jaar’.

Marcel Boschker
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Het Station
Vlaanderen. Dat was dit jaar het doel van vier fietsers. Fietsvrienden zou je ze
kunnen noemen. Laten we ze voor het gemak namen geven: Jan, Jaap, Frits en
Willem.*) Ieder jaar trekken ze er op uit en maken een meerdaagse fietstocht ergens
in Europa. Vlaanderen dus, dit jaar.
Op de derde dag besloten de heren te fietsen van Maasmechelen naar Aalst. Een
mooie tocht door Belgisch Limburg, die wordt gedomineerd door boomgaarden in
een vriendelijk glooiend landschap. Appels, kersen, pruimen en peren in overvloed.
Voor de overnachting had Jan een hotel in Aalst gebeld: La Gare (het station). Lekker
makkelijk te vinden, want hotels die Het Station heten liggen natuurlijk recht tegenover het station. En een prettig idee, dat er een opgemaakt bed voor je klaar staat.
Onderweg raakte de groep in gesprek met een pruimen plukkende boer, die kwistig
pruimen voor directe consumptie beschikbaar stelde. Een hotel in Aalst? Nee, daar
had de boer nog nooit van gehoord. En een station? Ook niet.
Enkele kilometers voor Aalst stuitte het fietsende viertal op een wegafzetting. Eén
van de vele plaatselijke wielerkoersen was aan de gang. Jan en Jaap dachten toch
even te kunnen passeren, maar één van de beveiligers belette de doorgang. Jan probeerde desondanks door te drukken met de mededeling dat er in hotel La Gare te
Aalst op de groep werd gewacht.
Hotel? Aalst? La Gare? Nee, reageerde de beveiliger, ik ben geboren in Aalst en er is
hier nooit een hotel geweest. Jawel, reageerde Jan, het hotel ligt recht tegenover het
oude station, dat bereikt kan worden via het fietspad dat is aangelegd over de vroegere spoorbaan!
De beveiliger reageerde vinnig en schaterlachend: “Gij fantaseert! Er is hier geen

Tijdens de discussie die Jan en de beveiliger voerden, ging het peloton
met aspiranten meerdere keren door.de bocht achter de wegafluiting.

station, geen oude spoorbaan en ook geen fietspad. Man, gij moet in Aalst zijn dat
150 kilometer. westelijker van hier ligt. Net voorbij Brussel!”
Jan gaf nog niet op, sputterde nog wat, maar trok zich tenslotte toch terug van het
parcours. Ongelovig begaf hij zich met zijn metgezellen via een andere route op weg
naar het nabije Aalst. Daar aangekomen bleek het te gaan om een dorp zonder enige
voorziening: geen winkels, nauwelijks horeca
en zeker geen hotel. Het vanmorgen telefonisch geboekte hotel bleek te liggen in Aalst
bij Brussel, ver bij dit Aalst vandaan. Een
foutje in het routeboekje. “Een waardeloos
boekje”, aldus Jan.
Maar dat viel mee. In het boekje stonden nog
meer mogelijkheden voor logies in deze regio.
En zo werd pijlsnel onderdak gevonden in het
pension De Statie in de buurt van Sint
Truiden. Vliegensvlug trapten de vier mannen
naar dit onderkomen.
Daar aangekomen bleek Jan toch een beetje
gelijk te hebben. Pension De Statie was een
voormalig stationsgebouw, gelegen aan een
voormalige spoorlijn, waarop nu een prachtig
fietspad ligt.
Fietsend door Europa maak je wat mee!
FK

18

De discussie is in volle gang.

Het prachtige uithangbord van
Pension De Statie bij Sint Truiden.

*) Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval.
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Italië
Omdat wij dit jaar 75 en 70 jaar werden,
kregen we van onze kinderen een verblijf van een week in een villa aan het
Comomeer cadeau, samen met de kinderen en kleinkinderen.
Wij besluiten op de fiets te gaan. We
gebruiken de route van Hans Reitsma,
Amsterdam-Rome tot Bregenz en van
Paul Benjaminse van Bregenz tot het
Comomeer.
We willen er twee weken over doen. Bij
de start uitgezwaaid door de buren en
even langs de kinderen die later vertrekken met de auto.
In Roermond begint de fiets langs de
Roer. De route gaat meestal over kleine
weggetjes, vaak ook onverhard. Dan
schiet je niet zo snel op met bepakking
op je fiets. De fietsen zien er niet
uit door de regen die gelukkig vaak
’s nachts valt. Al snel zijn we in
Remagen aan de Rijn met de beroemde
brug die er niet meer is. In Rhens slapen
we in hotel ‘Der Rother Oxen’ dat past
bij ons. In Bingen verlaten we de Rijn.
Iedereen is even vriendelijk en behulpzaam. Als je even stopt, komen de mensen naar je toe met de vraag of ze kunnen helpen. Inmiddels zijn de heuvels tot
450 meter hoog.
Af en toe klopt de routebeschrijving niet
en rijden we vijftien kilometer om.
Voorbij Heidelberg zitten we weer op de
route, maar na een aantal kilometers
klopt het weer niet. We rijden later door
een geweldig mooi bos. Natuurlijk stoppen we af en toe bij een konditorei voor
koffie met....
Inmiddels rijden we in het Zwarte Woud
en moeten we af en toe klimmen tot 9%.
Het is hier geweldig mooi.
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Na Hildrizhausen rijden we een natuurpark in en verdwalen door eigen schuld
op bospaden. Als we voor de derde keer
op hetzelfde punt staan, spreken we eindelijk iemand die ons weer op het juiste
spoor brengt. In Sigmaringen houden we
een rustdag en hebben een hotel midden
in het mooie centrum.
Nadat we in de ochtend het stadje hebben gezien gaan we toch (we kunnen het
niet laten) nog een eindje fietsen langs
de Donau. ’s Nachts veel onweer en
regen Als we wakker worden giet het
nog steeds. We besluiten met de trein
naar Friedrichshafen te gaan. Als we
aankomen is het zowaar droog en het
station is vlakbij de fietsroute om het
Bodenmeer. Langs het meer zijn we
niet de enige fietsers. Omdat het B

Verdwaald in het Zwarte Woud

Vlak voor de grens van Italïë.

hoogseizoen is gaan we al om half drie
zoeken naar onderdak. Na vele telefoontjes hebben we na tien minuten een privatzimmer.
Na Bregenz verlaten we de route om het
Bodenmeer. We gaan verder met de
route van Paul Benjaminse langs de
Rijn. We rijden in een grensgebied, dan
in Oostenrijk, dan weer in Zwitserland
en in Liechtenstein. In één dag dus vier
landen. Het wordt heter en heter, maar
we rijden door een bos, heerlijk koel. In
Liechtenstein stoppen we in een dorp.
Een vriendelijke man wijst ons een
Gasthaus in de volgende plaats, maar als
we er zijn blijkt het Gasthaus pas om
vijf uur open te gaan.
Het is vier uur. Daarom rijden we door
naar een hotel in Schaan. Als we ’s ochtends wakker worden onweert het.
Tijdens het ontbijt regent het nog, maar
het klaart op. De eerste uren is het droog.
In de middag regent het. We rijden op
een onverharde weg vol kuilen en plas-

sen. We bellen naar Thusis voor een
hotel en komen er als verzopen katten en
onder de modder aan. Als we ’s ochtends
de gordijnen open doen zijn, de bergen
wit van de sneeuw. We gaan met de trein
de Albulapass op. Dat hadden we van te
voren afgesproken; achteraf maar goed
ook. De weg is wel nat, maar sneeuwvrij.
We nemen de trein naar St. Moritz, een
geweldige mooie rit door de bergen. De
trein maakt steeds een rondje om hoogte
te winnen; we kijken onze ogen uit.
In St. Moritz overleggen we. Wat nu?
We besluiten naar Maloja te fietsen
langs de meren van Silvaplana. We bellen naar het Sporthotel en er is plaats.
Tegenover het hotel staat het bordje
Malojapass 1815 meter. We hebben het
gevoel op wintersport te zijn met de
sneeuw rondom ons heen.
De volgende dag schijnt de zon en je
ziet de sneeuwgrens zienderogen B
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DRANKENHANDEL
IVAR VAN DEN BERG
• Bieren
• Gedistilleerd
• Frisdranken
• Wijnen
• Koffie, suiker, melk, thee, etc.
• Zoetwaren

TEVENS VERHUUR VAN:
• Tafels en stoelen
• Praattafels
• Biertapinstallaties
• Glaswerk
• Plastic glaswerk etc.
IETS TE VIEREN ??
BEL SNEL EN RESERVEER TIJDIG !!
Rietdekkersweg 1 • 3449 JC Woerden
Tel: (0348) 415 800 • Fax: 417 552

omhoog gaan. Het is kraakhelder in de
bergen. Els zweet peentjes in de haarspeldbochten naar beneden, maar het
gaat heel goed. Als we Italië binnenrijden, nemen we een rijwielpad.
Het is klimmen en dalen; we pakken
weer de grote weg naar Chiavenna. Via
een rustige route tot Novalte Mezzola
langs het gelijknamige meer. Daarna
gaat het in één ruk naar Domaso in het
noorden van het Comomeer.
Bij hotel Europa kennen ze ons nog van
vroeger en hebben ze een kamer voor
ons. We blijven hier een week vakantie
vieren. Hierna gaan we per boot naar het
zuiden van het Comomeer. Het dorp
Molina in de bergen, met een prachtig
uitzicht op het Comomeer. In de laatste
kilometer van de klim halen onze oudste
dochter en schoonzoon ons in op hun
Harleys. Onze jongste dochter en haar
gezin zijn er al.
De kleinkinderen begroeten ons met uitroepen van OMA en OPA. Een mooiere
finish kun je niet bedenken.

De oude doos

WOONBOULEVARD - WOERDEN
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5e etappe – Warm Springs - Ely
Nog steeds fiets ik door de desert en
vandaag de wind pal tegen. Ook is er
nog steeds een koudegolf. Een paar
dagen geleden was het hier nog bloedheet. Met al die passen die ik vandaag
krijg, mag ik dus niet mopperen. Een
natte rug krijg ik toch wel.
Eerst de Sandy pass 2010 meter, een
lange rechte weg naar boven. Bij de
afdaling moet ik meetrappen vanwege
de sterke tegen wind. Daarna de Black
Rock pass 2085 meter. De pas houdt de
wind enigszins tegen, maar boven tocht
het enorm. Een enorme vlakte zie ik
beneden liggen; nergens enige beschutting. Links voor me moet een meteorietenkrater liggen volgens de kaart.
Tijdens het fietsen zie ik regelmatig

Met een boog om me heen.

links en rechts zand opdwarrelen door de
wind. Het is opletten om er niet in te
geraken i.v.m. m’n ogen.
Even later zie ik voor me iets uit de berm
komen. Het lijkt een herdershond, maar
hier woont geen mens. Tijdens het oversteken van de weg voor me kijkt hij me
aan. Ik zie aan z’n ogen dat het een wolf
is, een coyote. Aan de overkant staat hij
stil en voel me zacht gezegd niet op m’n
gemak.
Ondertussen ben ik op de fiets dichterbij
gekomen. Wat moet ik doen, stoppen of
hard doorfietsen. Ik besluit tot het laatste. Ik schakel en demarreer zo goed als
ik kan. Terwijl ik op snelheid ben, kan ik
nog op mijn fluit blazen, die ik om m’n
nek heb hangen. Hoera, het dier vlucht.
Het is nog meer geschrokken dan ik,
waarschijnlijk door deze onverwachte
confrontatie.
Met nog de schrik in mijn benen kom ik
in Currant aan, op de kaart aangegeven
als een stadje, in werkelijkheid een
restaurantje met drie gebouwtjes. Hier
lunchen we. Els en Wim luisteren ademloos naar mijn recente avontuur. Hier
hoor ik dat er in de bergen sneeuw B
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Er komt geen eind aan.

is gevallen, terwijl het drie dagen geleden nog bloedheet was.
Uit de camper haal ik mijn winterkleding en doe mijn winterlaarsjes aan. Het
landschap blijft boeien, ondanks de
bewolking en de kou.
Op deze etappe wachten me nog twee
passen, de Currant pass (2330 m) en de
Murry pass (2400 m). De laatste is één
rechte weg omhoog. Steeds zie ik het
einde van de weg tegen de horizon, maar
als ik op dat punt ben zie ik weer de weg
omhoog gaan. Eindelijk zie ik de weg

minder lang worden. Deze lijkt tegen de
grijze lucht zelfs op te houden. Niets is
minder waar, ik ben gewoon boven op
de Murry pass. Eindelijk kan ik me naar
beneden laten zakken. Ik ben voor de
tweede maal deze reis helemaal kapot.
Net voor donker kom ik Ely binnen. De
begeleiding wilde net met de camper me
tegemoet rijden.
Morgen de langste etappe, dat wordt nog
wat. ’s Nachts slaap ik als een Os.

Fietsen onderweg
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De Grijze Os

Tijdrijden

Op bovenstaande foto’s ziet u onze deelnemers aan het
op 27 augustus 2009 in Zaltbommel verreden NK tijdrijden. Op de linkerfoto staat Eelke van der Horst. Hij
werd in de categorie nieuwelingen 27ste in een veld
van 35 deelnemers. In het midden zien we Ilona den
Hartog op weg naar de achtste plaats in een veld van
dertig jonge vrouwen.
Ellen van Dijk, op de rechterfoto, werd derde bij de
vrouwen. Dat was, als ik www.ellenvandijk.nl mag
geloven een teleurstelling voor haar.
Een week later nam Ellen revanche door de tijdrit in de
Profile Ladies Tour te winnen (podiumfoto links).
Jammer genoeg miste ze op één honderste seconde de
leiderstrui in deze internationale etappewedstrijd, maar
het maakte haar prestatie er niet minder om.
WvG
Alle vier foto’s zijn van www.ottie.nl

metaalbewerking

Kuipersweg 11 Woerden Tel. (0348) 48 01 63 Fax (0348) 48 01 64
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WTC Woerden
inschrijfformulier

============================================================
Naam
___________________________________________________________________
Voorletter(s)
___________________________________________________________________
Straat en huisnummer
___________________________________________________________________
Postcode
Plaats
___________________________________________________________________
Tel.nr.
E-mail
___________________________________________________________________
Geslacht M / V
Roepnaam
___________________________________________________________________
Geb.datum
Bank/Gironr.
___________________________________________________________________
Wenst lid te worden als:
Toerlid / Racelid / Donateur
___________________________________________________________________
Handtekening:
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te
ondertekenen.
___________________________________________________________________
Inleveren bij:
de ledenadministratie :
Odilia van Baak
Dorp 233
3405 BE Benschop
e-mail: vanbaak@hetnet.nl
Of in het clubhuis aan de Waardsedijk (kopijkastje van ons clubblad)
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Barosta-pagina
Ook deze maand is er helaas weer
geen volledig Barosta klassement.
Kwestie van slechte afstemming
tussen mijn vakantie en de deadline
voor het clubblad. Inmiddels heb ik
wel van verschillende mensen uitslagen doorgekregen.
Echter wil ik eenieder vragen al
zijn uitslagen (eerste 20, jeugd eerste 10) bij criteriums en eerste 30 (jeugd 20) bij
klassiekers en nationale kampioenschappen door te geven zodat ik in het volgend
clubblad weer een volledige stand kan produceren.
Op dit moment zijn het vooral Ellen en Barend die de dienst uitmaken. Beide weten
inmiddels weer wat winnen is.
Ellen won in het voorjaar in Kopenhagen twee wereldbekerwedstrijden op de baan,
de Omloop der Kerspelen, het
EK tijdrijden en de tijdrit in de
Profile Ladies Tour.
Barend won het DK tijdrijden
en het DK op de weg, Tiel,
Keerbergen,
Brasschaat
en
Oosterhout.
Zelf won ik het kampioenschap
van de NWB (met dank aan
Barend die mij heel goed gepiloteerd heeft).
Mijn tweede overwinning, het
algemene kampioenschap van
Nederland masters 40-49 (van alle
bonden samen), is er natuurlijk
eentje waar je normaal alleen maar
van droomt.
Ook Julia Boschker weet wat
winnen is. Dit talentje won de
groene trui in de meerdaagse jeugd
ronde van Emmen, werd 2 op het
NK MTB, 3 in Beverwijk, 5 op het
NK/jeugd. Ze was eerste meisje bij
de MTB-wedstrijd in Holten (ruim
voor de kampioene), 5 in het eindklassement van de jeugdtour in
Assen en won in Zwaagwesteinde
en Elim.
10 augustus 2009 in Achtmaal
erepodium van het WFN NK Masters 40+
1 Theo Schlijper
2 Elbert van den Berg 3 Adrie Kools

Theo Schlijper
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Column
L'Alpe HuZes
Bob van Leeuwen; goed gedaan jochie! Voor degenen die de site van Bob kennen en
bezoeken, zullen ongetwijfeld aangenaam verrast zijn over zijn verhaal en de geleverde prestatie. De prille vader had zichzelf een mooi doel gesteld. Veel geld proberen op te halen voor het Kankerfonds en als tegenprestatie trachten zoveel mogelijk
de Alpe te bedwingen. Met Barend en ondergetekende was vooraf nog een heuse training (met Barend altijd pittig) in het mooie Limburgse heuvelland gedaan. Hij was
er klaar voor. Zijn voornemen - 6 maal omhoog en 6 maal omlaag.
De start was vroeg en ijskoud, slecht geslapen, slechte accommodatie, slechte voeding en wellicht nog veel meer nare dingen. Per saldo een prachtig resultaat: 5 maal
omhoog - opspelende rug - de zesde keer ? Volgend jaar: - I’ll be back.
WTC Familiedag zaterdag 26 september
Ieder jaar, vind ik, is er een behoorlijke opkomst van deelnemers en belangstellenden
om het zomerseizoen af te sluiten. Kijkend naar het programma kunnen er naar mijn
mening nog veel meer bij. Nu al, kunnen we zeggen, hebben we een prachtige zomer
mogen beleven, dus zonder de goden te verzoeken, ‘kom maar op’. Het terras staat
klaar en onze accommodatie is mooi genoeg om er weer een feest van te maken.
Grote Rivierentocht zaterdag 15 augustus
Is het vreemd dat er zoveel deelnemers zijn. Is het vreemd dat het zulk mooi weer is.
Is het vreemd dat, hoewel op het laatste moment, de dag perfect door de toercommissie is georganiseerd en gerealiseerd. Is het vreemd dat je altijd weer die oude
bekenden ziet. Is het vreemd dat, wanneer een nieuwe vrouwelijk gezicht in de
Bolletjestrui op het terras komt, ze enige aandacht krijgt van Peter.
Is het vreemd dat wanneer Emiel er niet bij is, Piet toch droge schone kleren bij zich
heeft, zij niet de historische duik hebben herhaald. Is het vreemd dat Jaap er - echt echt - echt helemaal doorheen zat. Is het vreemd dat de laatste man op de veerpont
altijd mag betalen, André & Barend. Is het vreemd dat Willem altijd zeer bekeken
rijdt, hoewel dit jaar was hij redelijk sociaal. Waarom had Ronald meer conditie dan
anders. Waarom stond mijn godvrezende vriendin (Cees) dit jaar niet bij de pont.
Waarom krijg je zo’n dorst als je zo hard fietst. Daarom is het goed dat Martin ook
tot het laatst blijft zitten, bier drinkt en weggeeft. Fijn dat de dames ons zo verzorgd
hebben, dank en tot dan.
Toerclubs Avanti en Weesp houden Rivierentocht
Zo’n artikel stond in het AD. Mooie sfeerfoto met daarbij de beschrijving van de routes. Volgend jaar ook zo’n artikel voor de WTC, want het is toch ‘onze Grote
Rivierentocht’. Het woordje Grote zal het wel gedaan hebben.
WK deelname 2009
Aantal deelnemers van 9 naar 6. Is er geen vreugde meer in het peloton. Strijden we
niet meer voor de ereplaatsen. Is alles teveel gericht op een niet Nederlandse
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kopman. Belangen van de sponsor groter dan het nationale belang. Het zal wel. Weer
een gemiste kans. Misschien kijk ik niet.
Woensdagavondcompetitie na de vakantie - 19 augustus
Heet was het, zeer heet. Deelnemers 26 coureurs. Ze hadden er zin in. Vanaf het begin
vertrok Geert van der Horst en het peloton
heeft keihard moeten werken die avond.
Wanneer er een gemiddelde van 44 km/uur
op de teller heeft gestaan, zou me dat niet
verbazen.
Onze trouwste supporter, Henk den Heeten,
zat weer ereloge en we hebben hem
kunnen bewegen om een rondje fris te geven.
Voor wat hoort wat en wij hadden gewoon
dorst.
Uiteindelijk wist, in een zinderende eindsprint, Emiel een banddikte vóór Geert te eindigen.

Onze trouwste supporter zit niet
alleen altijd ereloge, maar vaak ook
nog in aantrekkelijk gezelschap.

Trainingsgroepje
Er is een zeer hechte en trouwe groep fietsers
die iedere zaterdagmiddag om 13.00 uur
vertrekken vanaf een semi boerenhoeve te
Montfoort. De route is vaak afhankelijk B
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van de windrichting dus zeer divers. Afgelopen zaterdag, twaalf man sterk, wind
WNW en soms redelijk draaiend vanuit alle richtingen. Deze groep bevat een aardige mix lieden van verschillende sterkte plus de vorm van de dag die een belangrijke
rol kan spelen. Daardoor gaat het vaak behoorlijk hard, buiten allerlei andere verrassingselementen, om elkaar of bepaalde lieden een loer te draaien c.q. eraf te rijden.
Het was dus weer kermis. Vooral als er een brug dicht zit wordt ad hoc een alternatieve route gevonden. Dit keer kwamen we op een paadje terecht ergens tussen
Uithoorn en Bilderdam.
Het leek erop dat het crossseizoen was geopend. Die lange dunne voorop en de grazende schapen ontwijkend over boerenerven en andere fietsers van het pad afjagend
(wijselijk stapten ze al eerder af) op naar de volgende brug. Meestal kun je een
schaap niet te pakken krijgen. Nu staken ze, al grazend, onverstoorbaar het pad over.
Blij dat er dan remmen op je fiets zitten. Knettergek !?
Recessie
Twee van onze sponsors zijn helaas ook slachtoffer geworden van het geweld binnen
de financiële wereld. Jos Schep heeft daar een zeer leesbaar en confronterend boek
over geschreven waarin de diverse misstanden en rariteiten worden beschreven. Ik
hoop dat deze mannen met hun bedrijven toch nog een doorstart kunnen en mogen
maken. Voor de WTC zal dat ongetwijfeld ook gevolgen hebben.
Cees
specialisten in :
BRUIDSBOEKETTEN
en ROUWBLOEMWERK

C. OOSTEROM
Lafontaineplein 16, 3446 BX Woerden
Telefoon (0348) 41 37 17

De verjaardagskalender
september
3 E. van der Horst
4 H. Lammers
5 Quinten van Kappel
L.C.J. Verbeek
7 R. Knol
9 B. Mackay
10 G.A. de Jong
P.W.S. van der Klaauw
12 G.T. van der Rijst
13 M. Goedhart
34

Speerdistelveld 2
De Dieze 3
Speerdistelveld 21
Ringslangweide 16
Schoenerstraat 48
Amsteloord 39
De Dieze 16
Prinselaan 26
Koningshof 38
Athenelaan 88

3448 EK
3448 CN
3448 EK
3437 VE
3534 RN
3448 BB
3448 CP
3442 CG
3481 HP
3446 AP

Woerden
Woerden
Woerden
Nieuwegein
Utrecht
Woerden
Woerden
Woerden
Harmelen
Woerden

14 K. Posthuma
A.C. van Wijngaarden
15 P. Wallaart
16 M. Bom
R. van Loenen
18 O. Remmerswaal
19 P. Jansen
20 M. den Boer
21 P.Y. van Beekhoven
M.L. Brummans
24 J.C. Baak
M.A. Kerste
25 A.W.H. van Randeraad
26 H. van Vianen
27 M.Z. van Baak
28 J. de Boer
P. Velis

Wiericke 61
Kreta Kade 16
Harmelenspoor 15
Pr. Hendrikweg 27
Korenbloemstraat 16h
Berkenlaan 52
Oeralstraat 14
Van Teylingenweg 36a
J. Bosboomstraat 45
Theeroosweide 37
Zandwijksingel 25
Prinsenhof 25
Dorp 23
Purperreiger 15
Hannie Schaftstraat 58
Jurastraat 5
Prins Clausstraat 8

3453 MZ
3446 BA
3605 EA
3451 CK
3442 XJ
3448 XD
3446 DT
3471 GC
3443 HD
3448 ZN
3443 EA
3481 HB
3466 NE
3628 CE
3417 CV
3446 DG
3405 XB

De Meern
Woerden
Maarsenbroek
Vleuten
Woerden
Woerden
Woerden
Kamerik
Woerden
Woerden
Woerden
Harmelen
Waarder
Kockengen
Montfoort
Woerden
Benschop

oktober
1 L.H. ten Hoope
2 C. van der Lit
G.K. Pool
3 N.A.G. van Spanje
4 K. Adegeest
M.J. Veelenturf
5 H. Eberwijn
8 M. Scholman
11 J.H.M. van Oorschot
12 J. Moons
14 A. Grondman-Rietveld
M.M. van Sprundel
15 G.W. van den Vlist
16 M. Grootendorst
S.H. van den Helden
18 J. Dolderman
F. Mackay
19 A. den Blanken
M. Notenboom
E. Wordman
21 R H Ruizendaal
H. Slooijer
24 P.M.W. Pieterse
A. Verweij
26 T.H.A. Baars
D. der Wolf
27 K.B.J. Steenkamer
28 Luk v/d Veer

Warder 48
Madeliefweide 14
Korte Linschoten O.Z. 8
Wulverhorst 105
Vogezenstraat 1
Klaproosweide 44
Leidsestraatweg 92
Jan de Rijkelaan 2
Theeroosweide 51
Oude Burchwal 77
Baanstraat 11
Weidebloemlaan 20
Nassaukade 35
Waaloord 38
Purperreiger 29
kemphaan 31
Amsteloord 39
Ribeslaan 5
v.Oosterzeestraat 24 b
Ferdinand Bolstraat 23
Kastanjelaan 22
Annie M.G. Schmidtweg 14
Ibizakade 31
Nieuweweg 7
Ferdinand Bolstraat 10
Ruige Weide 17
Iepenlaan 8
Waasoord 25

1473 PC
3448 TX
3461 GG
3417 TJ
3446 DE
3448 JH
3443 BZ
3417 AW
3448 ZN
3421 SJ
3443 TD
3448 HD
3441 AC
3448 BE
3628 CE
8532 AS
3448 BB
3442 JA
3022 XN
3443 WB
3465 TD
3446 ZJ
3446 BD
3417 MJ
3443 WB
3421 TH
3442 EL
3448 BW

Warder
Woerden
Linschoten
Montfoort
Woerden
Woerden
Woerden
Montfoort
Woerden
Oudewater
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Kockengen
Lemmer
Woerden
Woerden
Rotterdam
Woerden
Driebruggen
Woerden
Woerden
Montfoort
Woerden
Oudewater
Woerden
Woerden

Voor eventuele wijzigingen contact opnemen met
Mieke Blonk (0348 - 473932 / jamieblonk@online.nl) of
Odilia van Baak (0348 - 472358 / vanbaak@hetnet.nl).
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter

vacature
tijdelijk: Jan Rietveld
0348 411879

Frans Halsstraat 5A
3443 TA Woerden

Secretaris

Willem Borst
De Hoorn 8
0348 417535
3461 HS Linschoten
wim.borst@vodafonevast.nl

Penningmeester

Astrid Grondman
Baanstraat 11
0348 425386
3443 TD Woerden
astrid.grondman@12move.nl

Wedstrijdsecretaris

Piet van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl

Dorp 233
3405 BE Benschop

Toersecretaris

Gerard Kegge
0348 688475
g.kegge@hotmail.com

Hoge Rijndijk 86
2415 AG Nieuwerbrug

Wedstrijdleider

Jaap Blonk
0348 473932
jamieblonk@online.nl

Jan Hoenlaan 14
3417 CC Montfoort

Bestuurslid

Koos van der Ven
0348 473209
Koosvanderven@telfort.nl

Bovenkerkweg 31
3417 TA Montfoort

Andere belangrijke adressen
Ledenadministratie

Odilia van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl

Dorp 233
3405 BE Benschop

Kantinebeheer

Joke Bom
030-6773077
mcbom@casema.nl

Pr. Hendrikweg 27
3451 CK Vleuten

Trainer

Kees van der Wereld
073 5432125
k.v.d.wereld@home.nl

Tijmhof 21
5482 PN Schijndel

Jeugdcoördinator

Marcel Boschker
0348 425019
boschker@hetnet.nl

Stromenlaan 98
3448 CH Woerden
06 535 47 470

Uitslagen

Theo Schlijper
0348 431722
uitslagen@wtc-woerden.nl

Veldzichtlaan 39
3461 GV Linschoten
webmaster@wtc-woerden.nl

Clubgebouw

Sur Place
0348 417911

Waardsedijk 40
3448 HV Woerden

Cees Streng
0348 410811

De Zoom 56
3448 DJ Woerden

Ereleden
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Adriaan van Eck, Evert Krieger, Jan van Os, Gerard Vianen

