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hiervoor uiterlijk 26 januari 2010 inleveren in de kantine, op mailadres
redactie@wtc-woerden.nl
of per post naar
Willem van Groenestijn,
Herman van Swaneveltplein 3,
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Voor vragen over het clubblad kun je telefonisch contact opnemen op nummer (0348) 416 406.
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Goede start 2010

Bestuurssamenstelling
Voorzitter

Secretaris

vacature
tijdelijk: Jan Rietveld
0348 411879
Willem Borst
0348 417535
wim.borst@vodafonevast.nl

Penningmeester

Wedstrijdsecretaris

Toersecretaris

Wedstrijdleider

Bestuurslid

A

Frans Halsstraat 5
3443 TA Woerden
De Hoorn 8
3461 HS Linschoten

Astrid Grondman
0348 425386
astrid.grondman@12move.nl
Piet van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl

Baanstraat 11
3443 TD Woerden

Gerard Kegge
0348 688475
g.kegge@hotmail.com
Jaap Blonk
0348 473932
jamieblonk@online.nl

Hoge Rijndijk 86
2415 AG Nieuwerbrug

Koos van der Ven
0348 473209
Koosvanderven@telfort.nl

Bovenkerkweg 31
3417 TA Montfoort

Dorp 233
3405 BE Benschop

Jan Hoenlaan 14
3417 CC 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
Kees van der Wereld
073 5432125
k.v.d.wereld@home.nl

Pr. Hendrikweg 27
3451 CK Vleuten

Marcel Boschker
0348 425019
boschker@hetnet.nl
Theo Schlijper
0348 431722
uitslagen@wtc-woerden.nl

Stromenlaan 98
3448 CH Woerden
06 535 47 470
Veldzichtlaan 39
3461 GV Linschoten
webmaster@wtc-woerden.nl

Sur Place
0348 417911

Waardsedijk 40
3448 HV Woerden

Trainer

Jeugdcoördinator

Uitslagen

Clubgebouw

Ereleden

Tijmhof 21
5482 PN Schijndel

Cees Streng
De Zoom 56
0348 410811
3448 DJ Woerden
Adriaan van Eck, Evert Krieger, Jan van Os, Gerard Vianen

Als ik deze woorden op papier zet zitten we enkele weken voor de kerstdagen en trek
je de conclusie dat het jaar er weer bijna op zit.
Dan sluiten wij in alle opzichten een bewogen jaar af en gaan we met veel elan een
nieuw jaar tegemoet gepaard met allerlei goede voornemens in hopelijk een goede
gezondheid. Maar voor het zover is staat er eerst nog een druk weekeinde voor
de deur met cyclecross-wedstrijden voor alle categorieën verspreid over een heel
weekeinde.*)
Ook hier is de WTC weer uniek in, want ik kan niet bedenken dat een andere organisatie in Nederland dit huzarenstuk organiseert. Dit is dan het laatste grote evenement in 2009 en daarna kunnen we van fijne feestdagen gaan genieten en een beetje
rust inbouwen. Ik realiseer me dat het binnen de WTC ongelooflijk bruist vooral toen
ik het laatste clubblad had doorgelezen en tot de conclusie kwam dat er veel wordt
georganiseerd en dat het voor alle vrijwilligers die hiervoor in touw zijn, ook wel
eens lekker is om een wat rustige periode te krijgen.
Deze periode is eigenlijk de maanden februari en maart, waarin wordt bijeengekomen tijdens vergaderingen voordat voorzichtig in maart het toerseizoen weer op
gang komt. Op dit moment valt de winter in als ik dit schrijf, na een lange periode
van zacht en nat weer. Als dit een voorbode is van een klimaatverschuiving zoals je
al jaren merkt dan kan het betekenen dat het voorjaar weer lang op zich laat wachten. Er gaan in de wandelgangen geluiden op om het toerseizoen door te laten lopen
tot eind oktober en te starten in april aangezien het al jaren in oktober nog prima
fietsweer is, terwijl je in maart meer aan schaatsen dan aan fietsen denkt. Wellicht
iets voor de toercommissie om tijdens de komende vergadering hierover met de leden
eens van gedachte te wisselen.
Ik hoop een ieder te begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie en ik wens iedereen vast
het allerbeste toe voor 2010.
Interim voorzitter
Jan Rietveld
*) Heel spijtig moest de tweede dag van dit weekeinde worden afgelast. Meer
hierover is te lezen op bladzijde 16.

Nieuwjaarsreceptie
De altijd gezellige nieuwjaarsreceptie voor alle leden en sponsors is komend jaar op
zaterdag 9 januari 2010 vanaf 16.30 uur in ons clubhuis ‘Sur Place’.
Het bestuur

wedstrijdkalender
Let op! Wijziging datum
clubkampioenschappen
In de oorspronkelijke kalender stonden de
clubkampioenschappen nog op
23 januari. Later heeft de KNWU op die
dag ook de NK jeugd gepland.
Daarom is besloten de clubkampioenschappen een week later te houden.

zo 21 MNC (Tiel)

januari 2010

april
zo 4 MNC (Volharding)

za

2 10e wedstrijd cross-competitie

zo

3 MNC Veenendaal
Nationale jeugdveldrit Oosterhout

za

9 11e wedstrijd cross-competitie
Clytoneus-cross in Wijkpark

Nieuwjaarsreceptie (16.30 uur)
1e dag NK (Heerlen)
zo 10 2e dag NK (Heerlen)
za 16 12e wedstrijd cross-competitie
Nationale veldrit Emmen
Nationale veldrit Huybergen
zo 17 MNC Amersfoort
za 23 13e (laatste) wedstrijd cross-competitie
zo 24 MNC WTC Woerden
za 30

Clubkampioenschappen
voor alle categorieën
1e dag WK (Tabor)

zo 31 NC Hilversum (prijsuitreiking)
2e dag WK (Tabor)
februari
wo 3 Algemene Ledenvergadering
aanvang 20.00 uur
za

6

Koppelcross GP Rietveld
zie hiernaast

zo

7 Koppelcross Hilversum

zo 14 Opening Midden Nederland competitie
(MNC) op de weg (Volharding)
wo 24 Racevergadering
aanvang 19.30 uur

zo 28 MNC (Eemland)
maart
zo

7 MNC (Volharding)

zo 14 MNC (Veenendaal)
zo 21 MNC (WV Ede)
zo 28 MNC (Tiel)

zo 11 MNC (Eemland)
10.00 uur 60 +-wedstrijd
12.00 uur 50 +- wedstrijd
Starttijden MNC op de weg
9.30 uur amateurs/veteranen met
B-licentie, nieuwelingen,
dames
11.00 uur elite/beloften, junioren,
amateurs/veteranen met
A-licentie

GP RIETVELD
KOPPELCROSS
ZATERDAG 6 FEBRUARI 2010
STARTTIJD: 14.30 UUR
PARCOURS WIJKPARK
MOLENVLIET
UITERSTE INSCHRIJFDATUM
30 januari

1 UUR VOOR DE WEDSTRIJD
AANWEZIG ZIJN
KOPPELS WORDEN SAMENGESTELD
Speciaal verzoek
ouder met zoon /doch ter is toegestaan

INSCHRIJVEN
CLUBGEBOUW SURPLACE
OF
JAAP BLONK 0348-473932 /
06-22510328
Jamieblonk@online.nl

Uitnodiging voor de
36ste Algemene Ledenvergadering
van de WTC Woerden op woensdag 3 februari 2010
in het clubhuis ‘Sur Place’.
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Behandeling en vaststelling van het verslag van de vergadering gehouden op
4 februari 2009 ( ligt 2 weken voor de ALV ter inzage in de kantine, en wordt
uitgedeeld op 3 februari 2010)
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2009 door de voorzitter
5. Financieel verslag 2009 van de penningmeester; verslag kascommissie (Jaap van
der Does, Johan Goes en Theo Schlijper)
6. Begroting 2010.
7. Bestuursverkiezing (toelichting hieronder)
Geard Kegge als toersecretaris, Jan Rietveld als vice- voorzitter en Willem Borst
als voorzitter.
8. Beleid WTC Woerden: activiteiten in 2010.
9. Wijziging Statuten (ligt 2 weken voor de ALV ter inzage in de kantine en wordt
3 februari 2010 uitgedeeld.
10. Sluiting.
Toelichting bij punt 7.
Op grond van art. 11 lid 2a van de statuten kunnen tot 30 minuten voor aanvang van
de algemene ledenvergadering door het bestuur of door ten minste 10 leden (tegen)
kandidaten worden voorgesteld.

Toer- en racevergadering
- woensdag 17 februari 2010 Toervergadering, aanvang 20.00 uur
- woensdag 24 februari 2010 Race vergadering, aanvang 19.30 uur
Let op dat de volgorde anders is dan alle voorgaande jaren. Voor het eerst wordt de
toervergadering vóór de racevergadering.gehouden. Het is een gevolg van vakanties
van bestuursleden die bij bepaalde vergaderingen niet kunnen worden gemist.
Het bestuur

Nationale veldrit in wit Wijkpark
Elite / beloften
1 Bram Schmitz
2 Kobus Hereijgers
3 Roy van Heeswijk
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Harm Bronkhorst
Edwin Arts
Jasper Ockeloen
Roel van Houtum
Rik van IJzendoorn
Jorn van Veen
Jerry Kallenfels
Micha de Vries
Nils van Kooij
Maurits Lammertink
Bas de Bruin
Tommy van Beem
Jordy Beuker
Frank Sikking
Bart Barkhuis
Joost Spring in t Veld
Rutger Schellevis
Ferdi Gerritse
Mickey Kallenfels
Julian van Dijk
Casper F ransen
Christiaan de Rijk
Rick van Deursen
Rick van den Helder

junioren
1 Jeroen Meijers
2 Joey van Rhee
3 Stan Godrie
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Davey Kleinjan
Robin Wennekes
Dylan Groenewegen
Wilco van Beusekom
Erwin Broers
Robert de Jong
Eddo Meeken
Jeffrey Vink
Marc Scholman
Gijs Schefferlie
Niek Boom
Lars van der Zijden
Olaf Oussoren
Axel D ekker
Eelke van der Horst
Mitchell van der Haas
Jasper Plender
Douwe Slooten

Het waren winterse omstandigheden waaronder op
19 december de 17e Veldrit van Woerden is verreden. Door
de sneeuw zag Wijkpark Molenvliet er sprookjesachtig uit,
maar diezelfde sneeuw zorgde voor compleet andere omstandigheden voor de renners dan waar ze doorgaans in rijden.
’s Ochtends vroeg, toen
onze ervaren prcoursbouwers aan de slag gingen, gaf de thermometer
-8° C aan. Het weerhield
hen er niet van een
uitdagend traject uit te
zetten dat er volkomen
anders uitzag dan in
eerdere veldritten.
Er was rekening gehouden met de sneeuw door
meer rechte stukken op
te nemen. Bovendien
was het gebied achter de
krater bewust niet in het
parcours opgenomen om
de Woerdense jeugd de
gelegenheid tot sleetje
rijden niet te ontnemen.

De amateurs beten als
Amateurs beklimmen
gebruikelijk het spits af.
de
besneeuwde krater.
En even gebruikelijk
was
het
Mattijn
Motshagen die vanuit de start in de aanval ging. Wilfred
Veldkamp wist hem snel te achterhalen en even leek het erop
dat Wilfred op de overwinning afstevende; vooral toen duidelijk werd dat de bekende opmars van Edwin Raats er deze
keer niet zou komen. Sneeuw bleek niet het favoriete terrein
van Raats.
Mark Broks had minder moeite met de sneeuw. Hij achterhaalde Wilfred en bleef hem op de streep twee seconden
vóór. Mattijn Motshagen werd op ruim een halve minuut
derde. Niels van Baar reed een uitstekende wedstrijd die werd beloond met de zevende plaats, slechts twee plekken achter Edwin Raats.
Bij de vrouwen leek het er lange tijd op dat de zege naar Kirsten Peetoom zou gaan.
Lange tijd reed ze met ruime voorsprong op kop, maar bij de bel kwam ze plotseling
niet meer als eerste door. De zege ging daardoor naar Lana Verberne. Ze had 

vrouwen / meisjes
1 Lana Verberne
2 Iris Ockeloen
3 Bianca van den Hoek
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Helena van Leijen
Kirsten Peetoom
Linda ter Beek
Britt Jochems
Sophie Borra
Ashley Hellemons
Annefleur Kalvenhaar
Mieke Troost
Marion Meerkerk
Julia Schobben
Rachel Mirvish
Linda Kroes
Joyce van der Peet
Mareille Meijering
Rylana Soepenberg
Yulia van der Lee
Susan van Wezel

nieuwelingen
1 Matthieu van der Poel
2 Toon Woute rs
3 Tim Ariesen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Piotr Havik
Stan Wijkel
Bryan van Rooyen
Koen Weijers
Erik Kramer
Martijn Budding
Rick Goeree
Niels Goeree
Koen van Nieuwpoort
Robbie van Bakel
Teun van den Burg
Mats Lammertink
Bjorn van der Heijden
Nicky Gieskens
Rowan Remmerswaal
Sjors D ekker
Richard Hol
Brian van Rhee
Maarten van der Veeken
F alko den H artog
Marnix van Ark
Glenn van Nierop
Ciske van Gestel
Jason van Dalen
Nick Reeuwijk
Coen Onderwater

masters
1 Emiel Borsboom
2 Jos Bogaerts
3 Johan Dussel
4
5
6
7
8

F rank Rijkhoff
Marco Kok
Peter Hoffmans
Hennie van der Laan
Dennis Craanen

Een en al vrolijkheid op het vrouwenpodium.

een voorsprong van zo’n 35 seconden op Iris Ockeloen.
Verrassend derde werd Bianca van den Hoek, die pas
sinds kort aan veldrijden doet. Vorig jaar werd ze verrassend districtskampioene bij de vrouwen en dit jaar zelfs
eerste; beide keren ook in Wijkpark Molenvliet. En nu
dan een podiumplaats in een nationale veldrit. Ze was er
dolblij mee en het kan niet anders dan dat deze plek voor
haar iets bijzonders blijft.
Bij de nieuwelingen was Mathieu van der Poel afgetekend
winnaar. Kleumend kwam hij over de streep en wist niet
hoe hij zijn handen weer op temperatuur moest krijgen.
Het verbaasde me hoe lang het duurde alvorens vader
Adri opdook om hem erbij te helpen. Vrijwel altijd wordt
een winnaar meteen na de streep ongevangen door
tenminste één enthousiaste begeleider, maar Mathieu
stond misschien wel vijftien seconden moederziel alleen
te rillen.
Bij de masters had Emiel Borsboom duidelijk zijn zinnen
gezet op deze --na de Nacht van Woerden -- tweede thuiswedstrijd. Hij ging er vanuit de start vandoor en bouwde
een voorsprong op die hij niet meer uit handen gaf. Zelfs
enkele glijpartijtjes konden
daar niets aan
veranderen. Hij was ook niet de enige die wel eens de
sneeuw in dook.
De tweede plaats was voor nationaal kampioen Jos
Bogaerts, die vertelde het gevoel te hebben op de weg
terug te zijn. Hij was er even tussenuit geweest door 

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Jannes Weerman
Raymond Rol
Lars R ietveld
Richard Visscher
Ton van Korven
Adriaan van Londen
Brian te Velthuis
Jan de Vries
Marti Maas
Ger Koenen
Jan Grootkarzyn
Willard Gerritsen
Jacco Hooiveld
Kees van Asten
Marcel van Baak
Harrie van der Burgt
Ton van den Oetelaar
Frans Willems
Marcel Boschker
Mark Janssens
Wim Hakvoort
Jeroen van Hoeijen
Jannico Nugter
Marlin Burkunk
Willem Veldhuizen
Meinte Veenstra
Klaas van Uden
Ron van Eck
Mart Dominicus
Arie den Braven
Jan van Beek
Lambert van der Wiel
Barend Motshagen
Gerard Koudijs
Robert de Lauw ere
Ronald van Merkerk

amateurs
1 Mark Broks
2 Wilfred Veldkamp
3 Mattijn Motshagen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Piet Smits
Edwin Raats
Roderik Egberink
Niels van Baar
René Snoeren
Marcel Witte
Hans Jongeling
Michael Breedt
Frank van Grootel
Udo Janssen
Arnaud van Leest
Gijs Jongeling
Pascarella Vincenzo
Jan Gudde
Pieter Heidema
Ed Bekhuis
Stefan Lobeek
Mike van Veelen
Niels Dekker
Corné Brouwer
Robert van Spanje
Leon van der Hoeven
Aalzen Alma
Wander te Boekhorst
Jan van Herwijnen

Marc Scholman nadert het wiel van Eelke van der Horst.

een verbrijzelde vinger. Hij zei er niet bij dat hij die in de
Nacht van Woerden had opgelopen, maar ik vond het toch
leuk dat zijn herstel ook in Woerden is begonnen. Hennie
van der Laan en Dennis Craanen lieten met hun zevende en
achtste plaats zien goede sneeuwrijders te zijn.
Bij de junioren keek ik uit naar strijd tussen WTC’ers. De
laatste keren ging die strijd steeds tussen Marc Scholman en
Brian van Baak. Omdat Brian te laat aan de start kwam, kon
daar deze keer niets van komen. Maar de strijd kwam er
toch, omdat Marc Scholman uitstekend voor de dag kwam.
Aanvankelijk lag hij wat achter op Eelke van der Horst,
maar stukje bij beetje knokte Marc zich naar het


De helpers stonden ook in de sneeuw (én in de kou).

specialisten in :
BRUIDSBOEKETTEN
en ROUWBLOEMWERK

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

metaalbewerking

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

buitenreclame
driehoeksborden
mobiele reclame
displayborden
Postbus 248
3440 AE Woerden

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

www.eventsupportholland.nl
info@eventsupportholland.nl

Het elite/beloften-podium met vanaf links Kobus Here ijgers (2e), gelegenheidsrondemiss Iris Ockeloen, winnaar Bram Scmitz en Roy van Heeswijk (3e).

achterwiel van Eelke om hem in de slotfase zelfs voorbij te gaan. Marc werd uiteindelijk knap twaalfde. De overwinning ging naar Jeroen Meijers, een ploeggenoot van
Eelke.
Bij de eliterenners en beloften stond geen maat op Bram Schmitz, die vorig jaar ook
al won. Toch was het een spannende wedstrijd, omdat de twee achtervolgers Kobus
Hereijgers en Roy van Heeswijk, beide van het ZZPR.nl-Destil-Merida-team, bijna
de hele wedstrijd bij elkaar bleven. Pas in de laatste ronde viel de beslissing.
Hereijgers werd tweede, omdat Van Heeswijk --naar eigen zeggen -- een stuurfoutje had gemaakt.
Micha de Vries liet met zijn elfde plaats zien goed met sneeuw en koude overweg te
kunnen. De drie Rietveld-beloften die meereden, eindigden in de achterhoede, maar
ze waren er wel bij en dat was niet iedereen. Er waren, waarschijnlijk door de weersomstandigheden, nogal wat afzeggingen.
En die omstandigheden waren ook van invloed op de huldigingen. De jury wilde de
eerste drie niet te lang in de kou laten staan. De nieuwelingen werden gehuldigd
vóórdat de eerste vrouw was gefinished en toen de elite/belofte-huldiging achter de
rug was, moest de laatste renner in de wedstrijd nog binnenkomen.
Ook op de bloemen had het weer invloed. Op aanraden van sponsor Tuinderij
Gijsbert de Jong waren er geen boeketten, maar bakjes met bollen, omdat bollen
beter bestand zijn tegen vorst.
Willem van Groenestijn

Jeugdveldrit afgelast
Sent: Saturday, December 19, 2009 11:46 AM
Subject: Jeugdveldrit Woerden GAAT NIET DOOR
Beste jeugdrenners en wielervrienden,
Helaas zijn wij genoodzaakt onze jeugdveldrit voor morgen, zondag 20 december, af
te lassen. De winterse omstandigheden in het wijkpark zijn in combinatie met de wersverwachting voor vannacht en morgenochtend dusdanig ongunstig, dat wij het
onverantwoord vinden de jeugd morgen te laten rijden. Vandaag rijden de senioren
categorieën hun landelijke wedstrijden en na afloop van de Amateurs die vanochtend
om 10.30u als eerste van start gingen hebben wij dit besluit weloverwogen genomen.
Stuurt u alstublieft dit bericht door naar alle betrokken jeugdrenners van uw vereniging. Namens WTC Woerden excuses voor het ongemak.
…….. was de tekst die ik zaterdag 19 december om kwart voor twaalf met gemengde gevoelens aan mijn toetsenbord toevertrouwde. Een e-mail aan alle inschrijvers
van onze nationale jeugdveldrit. Zojuist hadden we, consul Henk Martens, Piet van
Baak, Jaap Blonk en ikzelf, besloten de jeugdveldrit voor de volgende dag af te blazen. De tekst spreekt voor zich. Zo’n beslissing is niet makkelijk, en het valt zwaar
om je eigen op te tuigen evenement niet door te laten gaan. Het betekende ook koffiedik kijken, want we wilden niet pas op de ochtend zelf de knoop
doorhakken.Vooraf hadden we besloten dat de beslissing meteen na het rijden van de
Amateurs op zaterdag genomen moest worden. We hebben uitgebreid verschillende
weersdiensten geraadpleegd. Maar zou het weer inderdaad mee of tegen zitten??
Ik was dus tevreden dat er de volgende dag inderdaad een serieus pak sneeuw viel.
Het park was niet berijdbaar. We hebben gelijk gekregen. En zitten ouders er op te
wachten om met zulk weer vanuit Brabant of Friesland naar Woerden te komen
rijden voor 15 minuten jeugdkoers?

Ook zon der fiets kun je lol maken.

Maar toch… alle voorbereidingen, alle
energie die er al in is gestoken, is vrijwel
in één keer voor niets geweest. Een klein
detail is een verbeterpunt van de veldrit
van vorig jaar. We hadden toen geen
bordjes staan op de plaatsen waar de parcoursen van de verschillende categorieën
zich splitsten. Wat bij het inrijden een
zoekplaatje veroorzaakte. Dit jaar dus wel
bordjes. En ik heb ze in de laatste week
voor de wedstrijd op de vloerwarmde
tegelvloer in de keuken gemaakt. Nou,
die zijn alvast klaar voor volgend jaar!
Toch, het belangrijkst blijft de afweging.
We hebben in Woerden een naam hoog te
houden, vooral als het om crossen gaat.
De bordjes op de keukenvloer.
Niemand zit te wachten op jeugdrenners
die naar de eerste hulp van het ziekenhuis
moeten als gevolg van lelijke valpartijen of onderkoeling. Het was een goed besluit,
en we hebben er alle vertrouwen in de volgende keer weer een mooi evenement te
kunnnen neerzetten!
Op zondag vermaakten een aantal WTC jeugdleden zich samen met de lokale jeugd
zich prima in de sneeuw. Zonder fiets kun je tenslotte ook lol maken.
Marcel Boschker

De verjaardagskalender
januari
6 J. Goes
7 Floor Scheenstra
13 A. Lobregt
16 A. van de Veen
18 W.J. Borst
W H. Pels
20 T. van der Lingen
21 W. van Eijk
M. de Jong
W. Knippers
22 J.E. van de Ven
23 W.C. Ausma
P. van Dieen
W G. Rietveld
M. Schaap
24 A. Wallaart
25 J. van der Horst
B. Slangen
28 B. Appeldoorn

Leliestraat 1
Klaproosweide 3
Hofdijk 20
Boterbloemweide 47
De Hoorn 8
Bonifatiusstraat 33
Stokroosweide 20
Guldendreef 42
De Dieze 16
Landbouw 4
Bovenkerkweg 31
Adm. Heltrichstraat 27
Fluitekruid 1
Kortenaarseweg 63
Overzicht 3
Ijsseloord 45
Speerdistelveld 2
Gravensloot 30
Rembrandtlaan 91

2431
3448
3417
3448
3461
3962
3448
3446
3448
3991
3417
3454
3405
2461
3471
3448
3448
3471
3442

XS
JJ
XE
HD
HS
DJ
ZG
XG
CP
NS
TA
XA
DA
GH
ED
VC
EK
BN
ED

Noorden
Woerden
Montfoort
Woerden
Linschoten
Wijk Bij Duurstede
Woerden
Woerden
Woerden
Houten
Montfoort
De Meern
Benschop
Ter Aar
Kamerik
Woerden
Woerden
Kamerik
Woerden


29 K. de Jager
A. van der Lee
H. Verbeek
31 R. Tamerus

Weidebloemenlaan 174
Leonard Bernsteinkade 2
Ringslangweide 16
Bourgondischelaan 13

3448 HL
3543 CC
3437 VE
2411 KJ

Woerden
Utrecht
Nieuwegein
Bodegraven

februari
2 J. Gras
2 H. Oosterhof
4 A. Spieksma
5 R. van Kappel
6 C. Appeldoorn
R. de Wette
7 B. Stopler
9 G.F. van Vianen
10 J.J. Kelderman
P. Oostveen (sr)
11 E. van Dijk
H. Wolswijk
16 D.P.C. Hockx
17 F. van Kuijk
18 C. Bandt
B. Rietveld
19 B Q. Kok
A. Oudshoorn
M. Tijs
20 R.H.M. Verheul
23 E. Ypenga
24 J.A. van Agthoven
26 L. van den Boogaard
M.C.J. de Valk
28 P. van Herel

Kromwijkerkade 16
Van Goghstraat 32
Fluitekruidweide 39
Speerdistelveld 21
Leidsestraatweg 88
Hoofdweg 34
Theeroosweide 14
Weth. van Doornweg 19
Stromenlaan 106
Utrechtsestraatweg 109
Stadhoudershof 23
Leidsestraatweg 99
Dijkgraaflaan 90
Koperwiek 3
De Dieze 14
Nieuwstraat 12
De Geer 11
Oosteinde 9
Slingerlandlanen 141
AC Muskijnplantsoen 48
Barwoudswaarder 53
Singel 42
Vrijheidshof 46
Ganzerikveld 101
Ferdinand Bolstraat 50

3442 EG Woerden
2811 TB Reeuwijk
3448 JA Woerden
3448 EK Woerden
3443 BX Woerden
3474 JE Zegveld
3448 ZP Woerden
3628 BC Kockengen
3448 CH Woerden
3445 AP Woerden
3481 HV Harmelen
3443 BS Woerden
3421 XG Oudewater
3481 DJ Harmelen
3448 CP Woerden
2406 tp Alphen a/d Rijn
3448 DN Woerden
3466 LA Waarder
3445 ER Woerden
3417 WR Montfoort
3449 HJ Woerden
3442 AL Woerden
3443 DW Woerden
3448 GV Woerden
3443 WC Woerden

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

Vo rmg evi ng
Aanl eg
Ond er hou d
Ad vies

Telefoon ( 0 34 6 ) 2 4 18 0 7
Spengen 26, 3628 EX Kockengen
De Brogue is, door z ijn succesvolle
model al ruim anderhalve eeuw ongewijzigd. Het basisontw erp is afkomstig
van de traditionele landa del.
Va n Bommel produce ert “De Brogue”
in diverse wijdtes. E n nog steeds volgens de authentieke ma akwijze binnen
een z eer lange historie van 260 ja ar
va kmanscha p.

www.vanbommel.com
verkrijgbaar bij:

Telkamp

m o de s c h oe n en
Alphen a/d Rijn
Utrecht
Woerden
De veldrit van 19 december.2009 ten voeten uit. Renners in
volle actie met kinderen op sleetjes op de achtergrond.

Jeugdrenners klaar voor NK veldrijden
De jeugdrenners van WTC Woerden zijn zich aan het warmrijden voor de
Nederlandse Kampioenschappen veldrijden in januari. De groep nationale wedstrijden rijdende jeugdrenners boekt snel progressie. Olaf, David, Rachelle, Quinten,
Joey, Julia, Xavier en Anniek hebben op landelijk niveau keurig de aansluiting
gemaakt - er zijn dit seizoen al prima resultaten behaald.
Het NK veldrijden voor de jeugd wordt dit jaar in het Brabantse Lieshout verreden,
op 23 januari. Begin december was Lieshout eveneens het decor voor een 'gewone'
landelijke wedstrijd. Het was op dit parcours waar Julia haar eerste overwinning in
het veldrijden mocht boeken. Een prima opsteker!
Locatie van de wedstrijden is het gehucht 't Hof onder de rook van Lieshout. In
tegenstelling tot gewone wedstrijden rijden de jongens en meiden op een NK apart.
De jeugdcategorieën 1 t/m 4 rijden in Lieshout het korte parcours. Voor cat. 5, 6 en
7 ligt er het lange parcours met een extra lus door het bos. De start en finish locatie
ligt op een weiland, dan gaat het via bospaden het bos in met de nodige heuveltjes.
De "Duvelsberg" is scherprechter, het is weliswaar geen berg meer, maar wel degelijk een lastige hindernis voor de jeugdrenners. Ook zit er een trap in het traject
waar men van de fiets moet. Al met al een uitdagend parcours voor onze ambitieuze renners.
MB

Anniek, Joey, David en Julia bij de nationale veldrit van Oploo.

DK Vel dr ijd e n
elite / beloften
1 Ivar Hartogs
2 Rik van IJzendoorn
3 Jorn van Veen

Het is misschien wat overdreven, maar toch
wil ik de op 31 oktober 2009 verreden
Dis trictskampioenschappen Veldrijden voor
de WTC Woerden een kampioenschap van
4 Micha de Vries
5 Tommy van Beem (1e belofte) gemiste kansen noemen.
6 Rutger Schellevis (2e belofte)
Het begon bij de amateurs met Wilfred
7 Ferdi Gerritse (3e belofte)
Veldkamp, die ronden lang in het wiel van
8 Christiaan de Rijk
Mattijn Motshagen zat. Stiekem hoop je dan dat
9 Frank Sikking
10 Tim Nederlof
Wilfred voor een verrassing gaat zorgen.
11 Arjan Dekker
Jammer genoeg maakte Mattijn geen foutje.
12 Martijn Pastoors
13 Jorg van Oostende
Achter de twee leiders streed een drietal om het
14 Rick van den Helder
brons. Eén van hen was Niels van Baar. De
15 Ruurd-Jan Zwarts
beslissing viel in de bekende haarspeldbocht bij
Vrouwen, juniorVrouwen
het opdraaien van het laatste rechte eind.
en nieuwelingmeisjes
Roderik Egberink nam de bocht als eerste, maar
1 Bianca van den Hoek
viel. Niels van Baar rook zijn kans, wilde om
2 Sophie Borra
hem heen rijden, maar bleef in de afzetting han3 Helena van Leijen (1e nwl)
gen. Toen hij zijn fiets eindelijk uit het afzet4 Alicia van Buel (1e jun)
5 Nicole Oude Wansink (2e jun) tingslint had gepeuterd, restte slechts de vijfde
6 Melanie Woering (3e jun)
plaats. Lopend kwam Niels over de streep. En
7 Henrieke Blonk
lachend, want al was hij teleursteld met deze
8 Romy Adegeest (2e nwl)
gemiste kans, het komische kon hij er toch ook
9 Yulia van der Lee
wel van inzien.
10 Els den Engelse (4e jun)
Bij de vrouwen en meisjes was geen sprake van
junioren
gemiste kansen. Henrieke Blonk werd

1 Robin Wennekes
2 Eelke van der Horst
3 Jeffrey Vink
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Axel Dekker
Elmar Reinders
Robert de Jong
Marc Scholman
Olaf Oussoren
Bob van den Hengel
Lars van der Z ijden
Gijs Schefferlie
Brian van Baak
Stephan Baelde

nieuwelingen
1 Koen Weijers
2 Martijn Budding
3 Pjotr van Beek
4
5
6
7
8
9
10

Tim Ariesen
Patrick Mulder
Lehvi Braam
Richard Hol
Teun van den Burg
Jaap de Jong
Falko den Hartog

De finish van Niels van B aar.

masters
1 Frank Rijkhoff
2 Hennie van der Laan
3 Dennis Craanen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Adriaan van Londen
Ger Koenen
Martin van Baak
Harry Hanneuse
Ad Guldemeester
Henk Budding
Barend Motshagen
Wim Hakvoort
Willem Willemsen
Jack van 't Pad
Ron van Eck
Edo Sturm
Meinte Veenstra
Mark Janssens
Raimon Knip
Wim Branderhorst
Jorn Hoetmer
Andre Hekel
Jaap van der Breggen
Arie den Braven
Jan van Beek
Willem Veldhuizen
Albert van Beuningen
Eric de Groot
Theo Wennekes
Ton Borra
Rogier Wiercx
Nico Oord
Jaco Oussoren

Frank Rijkhoff wint de titel van de masters. Achter hem probeert Hennie van der Laan zijn stuur doormidden te slaan.

keurig derde bij de vrouwen en Romy Adegeest was het
tweede nieuwelingmeisje.

amateurs
1 Mattijn Motshagen Bij de masters hadden we aanvankelijk een vijftal op kop.
2 Wilfred Veldkamp
Daarvan bleven er drie over. Hennie van der Laan kwam als
3 Cees Quint
eerste door de laatste bocht, maar liet zich in de sprint toch
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Roderik Egberink
Niels van Baar
Mitja van Toorenburg
Corné Brouwer
Marcel van Baak
Bart Rietveld
Jochem Koren
Ron Bol
Peter Kraaijvanger
Robert van Spanje
Remco de Vries

nog door Frank Rijkhoff verrassen. Met zijn vuist op het
stuur slaand kwam Hennie als tweede over de streep. Zijn
eerste reactie was dat.hij dit nooit uit handen had mogen
geven. Dennis Craanen, die in slotfase veelvuldig aan de
leiding was te zien., leek tevreden met zijn derde plaats.
Een opmerkelijke wedstrijd reed Martin van Baak. Zoals
gebruikelijk was zijn eerste ronde niet geweldig en begon
hij daarna aan een inhaalrace. Uteindelijk wist hij de uit de
kopgroep weggevallen Adriaan van Londen nog te passeren.
Een podiumplaats zat er niet meer in, maar veel zou het niet schelen. Helaas reed
Martin in de laatste ronde lek. Ronald van Merkerk, die even daarvoor door hem was
gedubbeld, gaf hem zijn fiets, zodat Martin verder kon. De fiets van Ronald had echter een ander pedaalsysteem. Echt lekker kwam Martin niet meer vooruit. Hij werd
voorbij gereden door Adriaan van Londen en verloor daarmee het prestigeduel.
In de laatste wedstrijd werd tegelijkertijd gestreden om het kampioenschap van
junioren, beloften en elite. Zoiets is het altijd wat onoverzichtelijk, maar het was wel
duidelijk dat Eelke van der Horst meestreed om het kampioenschap van de
junioren. Eelke deed enkele pogingen medevluchter Robin Wennekes af te 

schudden en leek daar ook in te slagen. Robin,
echter, kwam steeds weer terug en was in de sprint
sterker dan Eelke.
De strijd tussen Marc Scholman en Brian van Baak
was deze keer minder spannend dan vorige keren.
Marc reed een goede wedstrijd en bleef Brian ruim
voor.
Bij de elite was er een tweestrijd tussen Ivar
Hartogs en Rik van IJzendoorn. Rik probeerde in de
beginfase nog wel een gaatje te slaan, maar leek zijn
pogingen snel op.te geven. Op de streep bleek Ivar
de sterkste en dat was niet onverwacht.
Micha de Vries reed enige tijd op de derde plaats,
maar moest uiteindelijk toch met de vierde plaats
genoegen nemen. Vreemd was dat niet. Micha was
twee dagen eerder teruggekomen van vakantie en
begon vrijwel zonder voorbereiding aan de wedstrijd. Zijn enige voorbereiding was het bij elkaar
brengen van zijn twee crossfietsen geweest.

Eén van de pogingen van
Eelke van der Horst.

Achter deze vier reden de beloften naar hun kampioenschap. Hier was het Christiaan
de Rijk die met zijn vierde plaats net naast de prijzen greep.
RTV Utrecht was op het parcours aanwezig om opnamen en interviews te maken
voor het programma Namen en Rugnummers. Daardoor konden we op de maandag
erna Martin en Pieter van Baak in de huiskamer hun verhaal zien vertellen.
Willem van Groenestijn

Tussenstand veldritcompetitie
Tussenstand na de wedstrijden op 12 december.
A-klasse
1. Mark Scholman
266
2. Niels van.Baar
248
3. Brian van Baak
199
4. Wilfred Veldkamp 197
5. Eelke van der Horst125
6. Tommy Oude Elfrink118
7. Dennis Craanen
96
8. Geert v.d Horst
61
B-klasse
1. Harry v. Putten
247
2. Marcel Boschker 224
3. Ronald v. Merkerk 207
4. Peter Grootendorst 202
5. Griethus v. Baak 190
6. Martin Bom
188
7. Jaap Blonk
182

8.
9.
10.
11.

Rob Hockx
Mike Appeldoorn
Gerard Keizer
Martin v. Baak

173
148
137
131

ATB
1. Marco v. Meurs
254
2. Ruud Hof
253
3. Theo Schlijper
238
4. John Tuithof
232
5. Helmut Eberwijn 206
6. Gerard Muller
201
7. Leo de Vries
193
8. Luck van Vliet
190
9. Jan Smid
188
10. Willem Hoogenboom
154
11. Henk Regelink
135

Jeugd categorie 5-7
1. Jurrien Blankenstein260
2. David Hockx
257
3. Joey v.d Broek
235
4. Jasper Warnaar
215
5. Mike v.Dieen
210
6. Marijn Thijs
188
7. Quiten v. Kappel 186
8. Olaf Remmerswaal 159
9. Kevin Bennekom 132
10. Rachelle v. Kappel 110
Jeugd categorie 1-4
1. Melanie van Putten266
2. Tom v. Merkerk 253
3. Xavier v. Kappel 213
4. Brian Kok
206
5. Anniek v.d Broek 196
6. Julia Boschker
196

Onderweg naar Santiago in 2004.

Waarom ? ?
Naar Santiago de Compostela
Waarom doen velen dit en waarom ben
jij al vier keer geweest, vragen mensen
mij wel eens.
Hoeveel pelgrims zijn er eigenlijk?
1990
2008
pelgrimstotaal
4918
125.141
wandelaars
3034
103.669
fietsers
1263
21.143
Nederlanders
180
1.864
Langs de route ligt een lange geschiedenis opgestapeld: sporen van vele culturen, een keten van heiligdommen en verhalen. Niet voor niets is de Spaanse
Camino verheven tot Europees cultureel
erfgoed.
Historici hebben becijferd dat in de
middeleeuwen ongeveer 10% van de
mannelijke bevolking de pelgrimstocht
ondernam. Dat waren zo’n 500.000 pelgrims per jaar. Door eenzame Spaanse
dorpen langs de Camino Francès trokken
in het hoogseizoen elke dag 5.000 pelgrims. Vele armen te voet, weinige rijken te paard. Hun pelgrimstocht was
gericht op het hiernamaals en diende
vooral om een plekje in de hemel veilig
te stellen. Een aanzienlijk deel (40%)
van de pelgrims keerde nooit meer
terug. Ze werden uitgekleed door roversbenden of mooie boerendochters. Of ze
vielen ten prooi aan ziektes, beren of
wolven. Anderen gingen linea recta een
klooster in.
Dat is tegenwoordig allemaal anders. De
meesten volbrengen hun tocht en komen

weer veilig thuis, slechts een enkeling
redt het niet te voet of met de fiets. Bij
velen is de sportieve uitdaging misschien wel het eerste motief, zo begon
het bij mij ook. Maar al lezend thuis en
pratend en kijkend onderweg, werd de
sportieve tocht gaandeweg verrijkt met
veel meer aspecten. Prehistorie. De sterrenweg als initiatieroute naar de wijsheid. De zoektocht naar de heilige graal.
Sporen van Kelten, Pelasgen, Basken,
Galliërs, allemaal oude volkeren met
hun eigen riten en mythen. Religie. De
legende van de apostel Jacobus die in
Santiago begraven zou liggen. En onderweg een keur van andere heilige botten
en graven. Het geheim van de Camino is
een ware opeenstapeling van sagen en
verhalen, van helden en heiligdommen,
van kloosters en kastelen, teveel om in
één tocht te verwerken. Daarom gaan
veel mensen op herhaling.
In 2005 heb ik de tocht voor de vierde
keer gemaakt, hopelijk niet voor het
laatst. Nóg een keer wil ik afzakken naar
het zuiden door de Ardennen, door
Bourgondië en het Centraal Massief, 

en westwaarts langs de Camino Francès
naar Santiago de Compostela en het
einde van de aarde (Cabo Fisterra). En
dan langs de Ruta del Norte en door het
westen van Frankrijk terug naar huis.
Heen en terug 5300 kilometer fietsen.
Een sportieve uitdaging, dat zeker. Maar
ook kijken en dromen, denken en danken. Na een leven vol avontuur hoop ik
dit nog voor mijn tachtigste verjaardag
(die nadert snel) te doen.

een Spaanse expeditie vanuit Texas om
het katholieke geloof bij de Indianen te
brengen.De Indianen vonden het indrukwekkend om mensen en paarden tezamen
te zien. Zij zagen voor het eerst een
paard. Die wilden ze slachten om op te
peuzelen, maar toen duidelijk werd dat je
je op een paard kon verplaatsen, zagen ze
van het slachten af. Aldus het informatiebord.
Overal zie je dit soort geschiedenis langs
de wegen staan.
Om me heen zie ik alleen maar kale rotsen op deze grote hoogte. Om de hoek
Vervolg van mijn tocht van San Francisco van een kale rotswand voel ik ineens een
warme wind. De afdaling is niet zo lang,
naar New York (september 1988).
erg mooi. De bomengrens is snel
8ste etappe Heber City-Vernal maar
bereikt, het lijkt hier echt op een decor
Gelijk na Heber City gaat het bergop- van een Indianen film.
waarts door een naaldbomenbos. Weer Ik rij dan ook midden in een Indianenheel wat anders dan de droge woestijn. reservaat. Met het warmer worden heb ik
Ik geniet van de geweldige natuur om meer tegenwind. M’n lippen die in de
me heen. Maar hoe hoger ik kom des te Nevada-woestijn door de wind kapot
kaler wordt het. Inmiddels ben ik bezig gesprongen zijn, krijgen niet de kans om
de Danïel pas te beklimmen (2660 meter te helen op deze manier.
hoog). Boven gaat de weg langs een Het landschap zie ik weer veranderen, de
groot meer, het Strawberry Lake, geen aarde wordt steeds roder met hier en daar
aardbei te zien natuurlijk.
rode rotsen. Ik nader Colorado duidelijk,
Volgens een bord langs de weg het lijkt wel weer of ik op een andere pla(Historisch mark) kwam hier in 1776 neet ben. Het wordt warmer als ik een

De oude doos

Strawberry Lake.

diepe canyon in rij, de aarde ziet er erg
onvruchtbaar uit.
Dan zie ik ineens langs de weg een
Indiaan staan, we steken beiden onze
hand op en roepen “Hay”, want zo hoort
dat natuurlijk.
Dan hoor ik een ratelend geluid, en stap
af om naar m'n fiets te kijken. Niets te
zien. Wat blijkt, het zijn grote
aantallen sprinkhanen die een enorme
herrie maken. Veel sterven er onder mijn
banden die met grote zwermen op het
warme asfalt zitten.
In de loop van de middag heb ik de wind
in de rug en gaat het lekker hard. Veel
doodgereden beesten zie ik langs de weg
liggen, waaronder veel slangen. Dan
moet er op deze weg toch wel verkeer
rijden.
Zo’n vijf meter van de berm zie ik een
vijftiental op marmotten lijkende dieren
op hun achterpoten staan. Ze kijken
nieuwsgierig naar me en maken een
klappend geluid. Leuke supporters denk
ik. Als ik dit later aan de begeleiding
vertel, denken ze dat ik een zonnesteek
heb, of gestoord raak door al dat fietsen

Grens Colorado.

in de eenzaamheid. Het tegendeel is
waar, ik geniet met volle teugen van de
natuur.
We hebben een rustige avond en genieten van het mooie weer.
217 kilometer gereden en 7 uur en 50
minuten op de fiets gezeten.Temperatuur
eerst 3 graden daarna 26 graden.

9e etappe Vernal-Graig
Vanochtend heerlijk fietsweer, geen
wind. Het landschap met zijn vele canyons ziet er nog steeds eenzaam uit.
Er zitten hier veel fossielen in de grond.
Op enkele plaatsen worden hier dinosaurus fossielen gevonden, waar de commercie natuurlijk op inspeelt.
Vandaag is de eerste etappe waarbij niet
echt geklommen moet worden, denk ik,
maar dat pakt in de middag toch anders
uit.
De weg is totaal leeg, het lijkt wel of
ik alleen op deze planeet ben, maar de
kaarsrechte weg geeft aan dat hier ook
andere mensen wonen.
Dan zie ik heel in de verte een stipje op
de weg tussen de rode rotsen. Na een
tijdje ontdek ik dat het een fietser is, die
mijn kant op komt. Natuurlijk wordt er
gestopt en kennisgemaakt, hij heet Peter
en woont en werkt in Salt Lake City. Dat
is zijn eindbestemming. We wisselen
gegevens uit over de route die we achter
ons hebben.
Peter vertelt, dat er een halve dag voor
me nog een Hollander fietst, die van San
Francisco via de Rockeys naar Los
Angeles rijdt. Ook waarschuwt Peter me
dat na 120 kilometer aan mijn kant van
de weg een farm is met twee agressieve
honden. Zulke gesprekken heb ik in het
dicht bevolkte Europa nooit gehad. Maar
hier vind ik dat heel gewoon.
Als we allebei onze weg vervolgen, lijkt
het wel of we elkaar veel langer kennen.
Het is heet geworden, mijn armen, benen
en gezicht zitten goed in de


Peter.

zonnebrandolie, mijn benen heb ik zelfs
meteen doek afgeschermd en op mijn
neus zit een kartonnetje.
Bij Elk Springs haalt de camper mij in.
De plaats bestaat uit drie trailers, twee
tipi’s en een café. Een tipi is een
Indianentent voor de prairie-indianen,
de tent is van bisonhuid. Niet te verwarren met een wigwam, die is gemaakt van
takken en berkenbast, voor de oostelijke
Indianen.
In het café drinken we koffie, het ziet er
erg oud uit allemaal. Valstrikken in allerlei maten en soorten hangen aan de
muur.
De mensen zijn erg vriendelijk. De
vrouw heeft Cirnamons (koeken) gebakken, die we natuurlijk gelijk proberen.
We laten de grote mokken nog eens
inschenken, de koeken zijn heerlijk. De
mensen zijn te beleefd om te zeggen dat

ze niet weten waar Holland ligt. Wim
doet een poging het zoontje een stukje
aardrijkskunde bij te brengen, door te
vertellen dat Holland onder de zeespiegel ligt. Ik haal een Delfsblauw klompje
te voorschijn en geef het aan de hem. Ze
vinden het prachtig.
Z'n moeder wil iets terug doen, van de
jongen krijgen we een fossiel.
Met de wind in de rug ga ik met een lekker gangetje verder over een glooiende
weg. Later rij ik over de zgn. ‘rolling
hills’. Dat betekent naar beneden flink
meetrappen, om de volgende helling
zonder te veel schakelen toch boven te
komen. Dit gaat de rest van de dag zo
door.
Het kost veel energie, maar ik voel me
sterk. Regelmatig lukt het me maar net,
maar met goed schakelen hou ik het
tempo er goed in.
Als ik hier zo mee bezig ben kom
ik langs de farm waar Peter me voor
waarschuwde, alleen heb ik het pas in
de gaten als de twee honden op me af
komen. Ik schakel en demarreer
en .............. pffffft, ik win weer gelukkig.
Langs de weg bij de ingang van de camping wacht ik op de camper. Even later
arriveren ze, met de onderweg gedane
boodschappen.
205 kilometer gereden en 7 uur en 5
minuten op de fiets gezeten.
Temperatuur 14 graden, later 27 graden.
De Grijze Os

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
Kijk voor de openingstijden van Sur-Place op www.sur-place.nl
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).

