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Het volgende nummer van Sur Place Speciaal verschijnt begin april. Kopij
hiervoor gaarne vóór 10 maart inleveren in de kantine, op het e-mailadres
redactie@wtcwoerden.nl of per post naar
Willem van Groenestijn,
Herman van Swaneveltplein 3, 3443 HZ Woerden.
Bel voor vragen over het clubblad nummer (0348) 416 406.
Kijk regelmatig op www.wtcwoerden.nl voor het laatste WTC-nieuws en op
www.willemvangroenestijn.nl voor foto’s van diverse clubevenementen.
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John Tuithof
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0348 417535
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Wedstrijdsecretaris

Harry van Putten
0347 351525
harry.van.putten@kpnmail.nl

Het Laantje 3 2
4124 BC Hagestein

Toersecretaris

Cornel van der Woude
0348 420356 / 06 338324 98
Woudec@online.nl

De Dieze 11
3448 CN Woerden

Algemene zaken

Peter van Dieën
Fluitekruid 1
0348 451415 / 06 - 53145150 3405 DA Benschop
dieen@caiway

Wedstrijdzaken

Pieter van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl
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De Hoorn 8
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Dorp 233
3405 BE Benschop

Andere belangrijke contacten
Kantinebeheer

Joke Bom
030 6773077
mcbom@casema.nl

Pr. Hendrikweg 27
3451 CK Vleuten

Trainer

Leo Adegeest
0348 425361
leo@adegeestadvies.nl

Barwoutswaarder 17a
3449 HE Woerden

Jeugdcoördinator

Marianne Adegeest
0348 425361
marianne@adegeestadvies.nl
Jaap Blonk
0348 473932
jamieblonk@ziggo.nl

Barwoutswaarder 17a
3449 HE Woerden

Wedstrijdkleding

Jan Hoenlaan 14
3417 CC Montfoort

Webmaster

webmaster@wtcwoerden.nl

Doorgeven uitslagen

uitslagen@wtcwoerden.nl

Clubgebouw

Sur Place
0348 417911

Waardsedijk 40
3448 HV Woerden

Cees Streng
0348 410811

De Zoom 56
3448 DJ Woerden

Ereleden

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

Overgang van gras naar asfalt
De afgelopen weken stonden prominent in het teken van het veldcrossen. We begonnen het jaar met twee kampioenen bij het NK veldrijden in Huijbergen: Lars Rietveld
masters 50+ en Micha de Vries masters 40+. Emiel Borsboom werd verdienstelijk
derde.
Ook de jeugd deed het bij het NK in Gasselte uitstekend. Leonie en Julia Boschker
allebei een tweede plaats in hun categorie. Nick Stöpler werd op de baan Nederlands
kampioen puntenkoers.
De veldcross in Oudewater werd voor de eerste keer verreden en was een succes.
De clubkampioenschappen veldcross werden gehouden met mooi weer en sportieve
wedstrijden. Ook de GP Rietveld was natuurlijk helemaal een plaatje wat weer
betreft met een hard parcours met sneeuw als afsluiting van het cross-seizoen.
Na afloop van de cross werd de familie Adegeest in de bloemetjes gezet met het overhandigen van de beker voor de vrijwilligers van het jaar.
De maand februari is de maand van de vergaderingen bij de WTC met de ALV, toeren racevergadering. Hier worden o.a. de financiële resultaten en begrotingszaken
besproken en plannen voor het komend seizoen doorgenomen. Voor 2012 is op de
ALV voorgesteld de contributie voor alle leden te verhogen. Dit voorstel is unaniem
akkoord bevonden.
Wat natuurlijk ook erg belangrijk is dat er bijna
een geheel nieuw bestuur is gekozen dat de
WTC de komende jaren zal besturen met frisse
plannen en ideeën.
We hebben natuurlijk ook afscheid moeten
nemen van een ploeg bestuurders die jarenlang
bepalend zijn geweest bij de WTC. Gelukkig
zullen de meesten hun bijdragen voor de club
blijven voortzetten in het vrijwilligerscorps of
in commissies. Met name is van Jan Rietveld
afscheid genomen die al vanaf de oprichting
(1975) van de WTC in allerlei functies de vereniging heeft gediend. Hij werd dan ook
benoemd tot erelid van de WTC.
Zelf draag ik de voorzittershamer over aan John
Tuithof die al geruime tijd in het bestuur heeft
meegedraaid en zonder inwerktijd de club zal
gaan aansturen.
Het nieuwe erelid zoals we hem het
Wim Borst
best kennen. Hier op 28 januari tijdens
oud-voorzitter
de huldiging van de clubkampioenen.

contributie en donaties
Voor het jaar 2012 bedraagt de contribut ie voor toerleden =C 85, voor raceleden =C 75, voor jeugdl eden toer =C 63,50 en voor jeugdleden race =C 52,50.
Donateurs bet alen =C 53,50.
De pe nningme es te r

In Memoriam Han Dolderman (1940-2002)
Vlak voor het afsluiten van dit nummer ontvingen wij het trieste bericht dat
Han Dolderman op vrijdag 10 februari 2012 na een ongelijke strijd op
71-jarige leeftijd is overleden.
Han is aan de zijlijn betrokken geweest bij de oprichting van de WTC
Woerden door ten tijde van de oprichting zijn theorielokaal in de Voorstraat
beschikbaar te stellen aan de oprichters van de WTC Woerden. Daar zijn de
besprekingen geweest en is WTC Woerden opgericht.
Tevens was Han een actief lid. Hij heeft jarenlang in wedstrijdverband gefietst
voor de WTC.
Na zijn actieve loopbaan als wedstrijdrijder is Han betrokken geweest bij de
aanschaf en ook het onderhoud van onze eerste jurywagen. Tevens was Han
de techneut die zorgde voor o.a. de geluidsinstallatie in het clubgebouw.
Han heeft ook jaren als speaker gefunctioneerd tijdens de crosswedstrijden
in Wijkpark Molenvliet en bij wedstrijden op het wegparcours.
Wij wensen Wil, kinderen en kleinkin deren heel veel sterkte met dit verlies.
Namens het bestuur van de WTC Woerden.
John Tuitho f.

Clubkleding aanschaffen
Hierbij de nieuwe prijzen van race- en
toerkleding.
Thermo
85,00
Transo-jack
48,00
Shirt korte mouw
34,50
Korte broek
57,50
Lange broek
65,00
3/4 broek
69,00
Windbreaker lange mouw 55,50
Windbreaker korte mouw 51,75
Armstukken
18,75
Beenstukken
24,75
Handschoenen
15,00
Wedstrijdrijders opgelet! Er zijn geen
3/4 broeken en windbreakers met lange
mouw in race-uitvoering.
Toerkleding kan worden opgehaald (en
betaald) in het clubhuis en bij Cornel
van der Woude, de nieuwe toersecretaris,
aan huis. Maak altijd vantevoren een
afspraak met Cornel. Op bladzijde 2
staan zijn adres, telefoonnummer en
e-mail-adres. In het clubhuis zal geen

voorraad worden aangehouden. Daar
kan dus niet worden gepast. Wie niet
weet wat zijn of haar maat is, zal naar
het huis van Cornel moeten komen.
Voor de racekleding blijft het zoals het
was. Kleding kan op dinsdag- en donderdagavond bij Jaap Blonk thuis worden opgehaald.
JB / CvdW

Samenwerking
WTC / Bike Center Woerden
Bike Center Woerden bied alle
WTC-leden een kortingspas aan.
Op vertoon van je KNWU-licentie
of NTFU-toerfietskaart maken we een
kortingspas aan, gekoppeld aan het
klantnummer. Op vertoon van deze pas
krijgt elk lid 10% korting op alle aankopen, aanbiedingen uitgezonderd.
Om jullie nog beter van dienst te zijn
hebben wij ons team uitgebreid met
Hans van Vianen.
Kom naar de winkel en vraag naar de
pas en doe je voordeel hiermee.
Team Bike Center Woerden

Tweemaal een baanclinic

Trainingsweekend

Op zaterdag 25 februari gaan we met
de WTC-jeugd naar het Velodrome in
Amsterdam voor een baanclinic.
Er zijn huurfietsen beschikbaar en we
kunnen gebruik maken van fietsen van
de Amsterdamse baanwielerschool. Je
hoeft alleen eigen pedalen mee te nemen
(en natuurlijk je fietskleren, helm, handschoenen en raceschoenen.)
Het fietsen op de baan vraagt de nodige
ervaring. Heb je nog niet zoveel ervaring, maar wel veel zin om op de baan te
rijden overleg dan even met de trainer.
Om ervoor te zorgen dat de juiste baanfietsen beschikbaar zijn moet je bij je
aanmelding je fietsmaat opgeven. De
fietshuur is ca. zes euro.
11:30 aanwezig
12:00 uitleg en fietsen klaar maken
12:30 - 14:30 training
15:00 einde iedereen naar huis
Een week later, op 3 maart, is er eveneens in het Velodrome een baanclinic
voor toer- en raceleden die nog niet
eerder of weinig op de baan hebben
gereden. Het maximaal aantal deelnemers voor deze clinic is 20 personen.
De kosten zijn 15 euro per persoon. Je
bent ingeschreven als je deelnamegeld
binnen is op rekening nummer 6226834
t.a.v. C. van der Woude.
Daarbij komen nog de kosten voor fietshuur van 11 euro die ter plaatse met een
pinbetaling moeten worden voldaan. De
fietsen zijn afgemonteerd met SPD-SL
pedalen. Deze zijn eventueel ook te leen
in het Velodrome of neem je eigen
schoenen mee. Uiteraard is een helm
verplicht.
De clinic begint om 11:00 uur met
instructie, afstellen en passen van de
fiets. De baan is voor ons van 12:00 tot
14:00.

Het trainingsweekend voor race- en toerleden is dit jaar op vrijdag 23 tot en met
zondag 25 maart 2012. Net als voorgaande jaren verblijven we in
Hotel 2000, Broekhem 33-35
6301 HD Valkenburg aan de Geul
Tel.: 043-6012348, www.hotel2000.nl
De kosten zijn op basis van logies, ontbijt en diner:
=C 56,50 p.p.p.n. voor standaard kamer
=C 66,50 p.p.p.n. voor een luxe kamer
Toeslag voor een eenpersoonskamer is
=C 12,50 p.p.p.n
Deze bedragen zijn exclusief verblijfsbelasting (=C 2 p.p.p.n.) en parkeerkosten (=C 2.50 p.a.p.n.).
Opgeven kan bij Pieter van Baak via
e-mail: vanbaak@hetnet.nl
Je bent ingeschreven als je deelnamegeld bij Piet binnen is op rekening nummer 134659368 t.a.v. Odilia van Baak.
De uiterste inschrijfdatum is 1 maart
2012. Na deze datum is een boeking niet
gegarandeerd en voor eigen risico.

Meer informatie over beide clinics op
www.wtcwoerden.nl.

PvB / CvdW

Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag: aankomst in Valkenburg, fietsen
vanaf 13:00, bijvoorbeeld lus 1 of 3 van
de Amstel Gold Race (AGR).
Zaterdag: lus 2 van de AGR (113 km),
start om 10.00 uur.
Zondag: uitchecken en eventueel vertrek
naar Riemst-Vlijtingen (België) voor het
rijden van de Ronde van de Cauberg, een
toertocht van 90 kilometer en 657 hoogtemeters waarin onder andere het fort
Eben-Emael gepasseerd wordt, een
onneembaar geacht fort uit de periode na
de eerste wereldoorlog.
Als alternatief kan er nogmaals een lus
van de AGR gereden worden.
Ga naar www.wtcwoerden.nl voor meer
informatie.

Toerkalender 2012
zondag 26 februari
woensdag 29 februari

Laatste keer wintertraining
Toervergadering; aanvang 20.00 uur
Bespreking toerseizoen en uitreiking van toerlicenties,
TEP en toerboekjes.
vrijdag 2 maart
Eerste seniorenrit (zie bladzijde rechts)
zaterdag 3 maart
Baan-clinic voor toer- en raceleden (zie bladzijde 5)
zondag 4 maart
Eerste zondagochtendrit; start om 9.30 uur
dinsdag 6 maart
Eerste knarrentocht (zie bladzijde rechts)
zaterdag 17 maart
Joop Zoetemelk Classic (150, 100, 75 en 50 km) vanuit Leiden); 150 km met stempelpost in ons ‘Sur Place’
vrijdag 23 t/m zondag 25 maart
Fietsweekend Limburg (meer op bladzijde 5)
zondag 25 maart
begin zomertijd
dinsdag 29 maart
Eerste dinsdagavondtoertocht
donderdag 31 maart
Eerste donderdagavondtoertocht
paaszondag 8 april
geen zondagochtendtoertocht
paasmaandag 9 april
IJmeertoer (clubrit)
120 km (start om 8.30 uur)
90 km (start om 9.00 uur)
75 km (start om 9.30 uur)
zaterdag 28 april
30e Rabo-omloop Midden Nederland
Inlichtingen: John Tuithof (0348 - 418921)
Afstanden: 200 km (start van 7.15tot 8.00 uur)
150 km (start van 7.15 tot 9.00 uur)
100 km (start van 8.00 tot 11.00 uur)
50 km (start van 9.00 tot 12.00 uur)
hemelvaartsdag 17 mei
Zondagochtendrit i.p.v. donderdagavondrit.
pinksteren 27/28 mei
I.p.v. op zondag wordt op maandagochtend gereden.
zaterdag 18 augustus
Grote Rivierentocht
Inlichtingen: Cornel van der Woude (0348 - 420356)
Afstanden: 170 km (start van 8.00 tot 9.00 uur)
110 km (start van 8.00 tot 10.00 uur)
50 km (start van 9.00 tot 12.00 uur)
dinsdag 28 augustus
Laatste krasse-knarren-rit
dinsdag 25 september
Laatste dinsdagavondtoertocht
donderdag 27 septembert Laatste donderdagavondtoertocht
vrijdag 28 september
Laatste seniorenrit
zaterdag 29 september
Familiedag met gentlemenkoers
en regelmatigheidstijdrit
zondag 28 oktober
einde zomertijd
Laatste zondagochtendrit

Websites voor Senioren en Krasse Knarren
Hieronder staan de ritten die we met de Senioren en de Krasse Knarren gaan
fietsen dit jaar. De lijsten staan ook op de websites www.wtcwoerden.nl en
www.janvanos.org. Dit voor als je dit clubblad even niet bij de hand hebt.
De routebeschrijvingen kunnnen jullie ontvangen via e-mail. Even een mailtje naar
vanosoft@hccnet.nl en je wordt regelmatig op de hoogte gehouden van wijzigingen
en/of aanvullingen van nieuwe routes. Heb je nog geen computer, vraag dan aan een
fietsmaat om een uitdraai.
Ideeën voor nieuwe routes en/of aanpassingen zijn altijd welkom.

Senioren (vrijdagochtend)

Krasse Knarren (dinsdag)
Start altijd om 09.00 uur

maart, start 10.00 uur
2 Frisse Neuzenrit
9 Alphen / Waddinxveen
16 Kromme Mijdrecht
23 Kanaal/IJssel
30 De Meije / Haarzuilens
april, start 9.30 uur
6 Lentetoer
13 De Meije / Haarzuilens
20 Bergstoep
27 Vinkeveen / Breukelen
mei, start 9.00 uur
4 Hoogmade
11 Loosdrechtse Plassen
18 Langeraarse Plassen
25 Rhijnauwen
juni, start 9.00 uur
1 Zomertoer
8 Rottemeren
15 Bergstoep
22 Blokland / Lekdijk
29 Vinkeveen / Breukelen
juli, start 9.00 uur
6 Vergeten weggetjestoer
13 Nessersluis
20 Langeraarse Plassen
27 Alphen / Weegje
augustus, start 9.00 uur
3 Rottemeren
10 Rhijnauwen
17 Ronde Hoep
24 Hoogmade
31 Eindje Om
september, start 9.00 uur
7 Loosdrechtse Plassen
14 Bergstoep
21 Vinkeveen / Breukelen
28 Sluitingsrit WTC koffie

55 km
55 km
55 km
55 km
55 km

maart
6 Rhijnauwen
13 Loosdrechtse Plassen
20 Hoogmade
27 Ronde Hoep

70 km
70 km
70 km
75 km

??
55 km
60 km
65 km

april
3 Langeraarse Plassen
10 Vier Windentoer
17 Kortenhoef
24 Omloop Midden NL

75 km
?? km
85 km
100 km

mei
1 Lekdijk-Oost-experiment
8 Langbroek
15 Sassenheim / De Zilk
22 Austerlitz
29 Dwaaltocht

85 km
100 km
117 km
110 km
?? km

juni
5 Ronde Alblasserwaard
12 Amerongse Berg
19 Lekkerkerk / Kinderdijk
26 Scheveningen

120 km
120 km
100 km
120 km

70 km
70 km
75 km
70 km
?? km
75 km
60 km
60 km
65 km
?? km
60 km
75 km
70 km
75 km
70 km
75 km
70 km
?? km
70 km
60 km
65 km
50 km

juli
3 Ronde Hoep / Weesp
10 Wijk bij Duurstede
17 Rottemeren / Loetbos
24 Verwegistan
31 Austerlitz
augustus
7 Lekkerkerk/Kinderdijk
14 Sassenheim / De Zilk
21 Amerongseberg
28 Vijfherenlanden/Alblasserw.

115 km
95 km
100 km
?? km
110 km
100 km
117 km
120 km
115 km

Wijzigingen voorbehouden.
Jan van Os

Wedstrijdkalender
bijzonderheden competities
MNC (= Midden Nederland Competitie)
9.30 uur B-klasse (veteranen, sportklasse,
nieuwelingen en dames)
11.00 uur A-klasse (elite, junioren en
amateurs
Je kunt starten zonder chipregistratie, maar
wel met geldige licentie of clubkaart
inschrijfgeld 3 euro
meer op www.knwumidden.nl
WAC (= woensdagavondcompetitie)
18.30 uur jeugd
19.00 uur A- en B-klasse
inschrijfgeld 2,50 euro
februari
za 25 Baanclinic voor de jeugd op de
Velodrome in Amsterdam
zo 26 MNC (Volharding)
wo 29 Toervergadering

6 60+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur
wo 9 6e rit WAC
zo 13 50+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur
wo 16 7e rit WAC
wo 23 8e rit WAC
wo 30 9e rit WAC
zo

juni
wo 6
wo 13
wo 20
wo 27

10e rit WAC
11e rit WAC
12e rit WAC
Clubkampioenschappen
alle categorieën

juli
wo 4 13e rit WAC
wo 11 14e rit WAC
maart
wo 18 15e rit WAC
za 3 Baanclinic door Leo Adegeest voor
wo 25 juli t/m wo 8 augustus
toer- en raceleden (maximaal twintig)
wegens vakantie geen WAC
in Velodrome Amsterdam
meer info op www.wtcwoerden.nl
augustus
zo 4 MNC (Veenendaal)
wo 15 16e rit WAC
zo 11 MNC (Eemland)
wo 22 17e rit WAC
zo 18 MNC (De Batauers)
wo 29 18e rit WAC
vr/za/zo 23/24/25
Trainingsweekend Valkenburg
september
Zie volgende bladzijde zo 2 60+-wedstrijd WTC Woerden
zo 25 MNC (Volharding)
start 10.30 uur
wo 5 19e rit WAC
april
zo 9 50+-wedstrijd WTC Woerden
zo 1 MNC (Eemland)
prijsuitreiking
start 10.30 uur
wo 4 1e rit WAC (= woensdagavondwo 12 20e rit WAC
competitie)
wo 19 21e rit WAC
wo 11 2e rit WAC
wo 26 22e (laatste) rit WAC
wo 18 3e rit WAC
za 29 Gentlemenkoers en
wo 25 4e rit WAC
regelmatigheidstijdrit
mei
wo 2 5e rit WAC

Prestatiebeker 2011 voor familie Adegeest
Op bladzijde 39 vraagt Cees Streng
zich aan het eind van zijn column af
waaraan iemand moet voldoen om
voor de WTC-prestatiebeker in aanmerking te komen. Hij somt daarbij
een aantal criteria op. Gelukkig staat
‘trainer van’ er ook tussen, want dat
is de belangrijkste reden waarom de
beker na afloop van de GP Rietveld
is uitgereikt aan Leo Adegeest.
Op de manier die we van hem
gewend zijn werkte Jan Rietveld in
zijn toespraak langzaam naar een climax toe. Hij begon ermee te vertellen dat WTC Woerden al vele jaren
bekend is door zijn veldrijders en
wat minder door zijn wegrenners.
De laatste jaren is daar de baan bij
gekomen. En hoe, want drie van
onze baanrenners genieten inmiddels
internationale bekendheid. Het is
Het aardige van deze foto is dat Leo Adegeest
begonnen met Ellen van Dijk. Later
de WTC-prestatiebeker zo vasthoudt dat de
kwam Bob Stöpler erbij en kort erna
namen erop te lezen zijn. Zie ook linksonder.
zijn jongere broer Nick Stöpler.
Jan haastte zich te verklaren dat goed presteren in de eerste plaats de verdienste van een renner zelf is. Vervolgens
spelen ouders een belangrijke rol in de ontwikkeling, maar
onmiddellijk erna komt de rol van een trainer.
Toen Jan Rietveld dit gezegd had, was het voor de aanwezigen wel duidelijk dat het om Leo Adegeest ging. Jan
voegde eraan toe dat Leo meer is dan een trainer. Hij is ook
begeleider en raadgever van onze baanrenners. In een
recent kranteninterview vertelden Nick en Ellen dat ze op
dat punt veel aan Leo te danken hebben.
Jan besloot zijn toespraak met de woorden: “Hij is klein
van stuk, maar groot in daden.” Getuige het applaus waren
alle aanwezigen het daar van harte mee eens.
Later zag ik op de foto de inscriptie ‘2011 FAM. A DEGEEST’
en maakte daaruit op dat de beker mede bedoeld was voor
Marianne Adegeest, die al jaren de jeugdafdeling coördineert, en de dochters, die regelmatig assisteren bij clubactiviteiten. Kortom, de hele familie Adegeest zet zich in voor
de WTC Woerden. Dit had Jan Rietveld ook moeten noeAlle inscripties op de
men, maar wat mij betreft is het hem vergeven.
WTC-prestatiebeker
met onderaan de
‘familie’ Adegeest.

Willem van Groenestijn

Cross-competitie 2011-2012
Over de A-klasse van de cross-competitie van afgelopen winter kunnen we kort zijn.
Het was een one-man-show van Wilfred Veldkamp. De opkomst was veel te mager
en Wilfred was veel te sterk.
Heel anders was het in de ander categorieën. In de B-klasse was het spannend tot in
de laatste ronde. Pieter van Baak reed alle wedstrijden en finishte steeds binnen de
eerste tien. Harry van Putten eindigde steeds enkele plaatsen vóór Pieter, maar moest
op 12 november één keer verstek laten gaan. Daarna ging hij in de achtervolging en
op kerstavond had hij Pieter ingehaald. Beiden hadden toen 229 punten. Op de voorlaatste zaterdag wist Harry drie punten uit te lopen en in de laatste wedstrijd deed hij
er nog vier bij.
Het had ook anders kunnen lopen, want op 10 december kroop Harry door het oog
van de naald toen zijn achterderailleur afbrak. Omdat het in de slotfase gebeurde, kon
hij lopend als vierde over de streep komen. Als zijn derailleur het een ronde eerder
had begeven, was er een andere eindwinnaar geweest.
Mooie B-klasse dus, maar de kroon spande toch de ATB. De eerste zes in het eindklassement en de nummer acht reden reden alle elf wedstrijden en ook nog eens vijf
ATB-ers misten maar één. Je kunt daarom stellen dat de strijd echt op punten is
beslist en niet door het al dan niet missen van wedstrijden zoals in het verleden wel
eens gebeurde.
De eindoverwinning ging naar Leo de Vries. In november moest hij zijn belangrijkste concurrent Jan Smid twee keer laten voorgaan, maar daarna eindigde hij steeds
vóór hem en wist ook nog vier dagzeges te boeken. We kunnen Leo de Vries dus de
terechte eindwinnaar noemen.
Bij de jeugd domineerde de familie Van den Broek. Bij de jongsten won Anniek tien
van de elf wedstrijden en in de laatste werd ze tweede. Daar kon Lars van Merkerk
met acht keer tweede en drie keer derde niet tegenop.
Bij de oudere jeugd was broer Joey acht keer eerste, twee keer tweede en één keer
(dat was in de eerste wedstrijd) vierde. Ook hier dus een duidelijke winnaar.
WvG
A-klasse
1 Wilfred Veldkamp 264
2 Marc Scholman
95
dagwinnaars
15 okt
Wilfred Veldkamp
22 okt
Wilfred Veldkamp
5 nov
Wilfred Veldkamp
12 nov
Wilfred Veldkamp
19 nov
Wilfred Veldkamp
3 dec
Wilfred Veldkamp
24 dec
Wilfred Veldkamp
7 jan
Niels Hoogenboom
21 jan
Wilfred Veldkamp

B-klasse
1 Harry van Putten
290
2 Piet van Baak
283
3 Rene Biermans
257
4 Jaap Blonk
252
5 Erwin Roubol
237
6 Ronald van Merkerk 228
7 Marcel van Baak
222
8 Ron van Eck
220
9 Mike Appeldoorn
206
10 Robert Ruizendaal 172
11 Martin van Baak
160
12 Roland Ausma
136
13 Rob Tamerus
128

14
15
16
17
18
19
20

Theo Schlijper
119
Erwin Tuithof
113
Martin Bom
110
André van Rooyen
83
Arie den Braven
77
Wouter Hoogervorst 67
Hennie van der Laan 66

dagwinnaars
15 okt
René Biermans
22 okt Hennie van der Laan
5 nov
René Biermans
12 nov Hennie van der Laan
19 nov
Marcel Boschker

26 nov
3 dec
10 dec
24 dec
7 jan
21 jan

Martin van Baak
René Biermans
Martin van Baak
Rob Tamerus
Robert Ruizendaal
Rob Tamerus

ATB
1 Leo de Vries
348
2 Jan Smid
334
3 Luc van Vliet
327
4 Helmut Eberwijn
308
5 Ruud Hof
292
6 Barend Verhagen
287
7 John Tuithof
249
8 Wim Hoogenboom 222
9 Gerard Muller
211
10 Dirk Smaling
209
11 Marco van Meurs
197
12 André van Wijngaarden
180
13 Cornel vander Woude 173
14 Richard Veenis
161
15 Alicia Verhagen
150
16 Erik Koning
122
17 Wilmar de Valk
118
18 Rob Zwart
112
19 Theo de Vos
110
20 Leendert Louter
82
21 Maikel Grootendorst 66

22
23
24
25

André van der Lee
Harry van Dieën
Cees van Walsum
Thijs Manschot

50
47
44
42

5 nov Anniek van den Broek
12 nov Anniek van den Broek
19 nov Anniek van den Broek
26 nov Anniek van den Broek
3 dec Anniek van den Broek
10 dec Anniek van den Broek
dagwinnaars
15 okt Maikel Grootendorst 24 dec Anniek van den Broek
22 okt
Marco van Meurs 7 jan Anniek van den Broek
5 nov Maikel Grootendorst 21 jan
Tom van der Sluis
12 nov
Jan Smid
19 nov
Marco van Meurs Jeugd groep 2
26 nov
Leo de Vries 1 Joey van den Broek 358
3 dec
Leo de Vries 2 Melanie van Putten 312
10 dec
Marco van Meurs 3 Lotte Wijers
295
24 dec
Leo de Vries 4 Tom van Merkerk 244
226
7 jan
Leo de Vries 5 Jasper Warnaar
115
21 jan
Barend Verhagen 6 Jasper Paap
Jeugd groep 1
1 Anniek vandenBroek 362
2 Lars van Merkerk 349
3 Mathijs van Putten 290
4 Tom van der Sluis 283
5 Rowan Wijfje
268
6 Kristiaan de Vos
222
7 Patrick de Vos
190
8 Esmee Smid
164
dagwinnaars
15 okt Anniek van den Broek
22 okt Anniek van den Broek

dagwinnaars
15 okt
Tom van Merkerk
22 okt Joey van den Broek
5 nov
Jasper Warnaar
12 nov
Jasper Warnaar
19 nov Joey van den Broek
26 nov Joey van den Broek
3 dec
Joey van den Broek
10 dec Joey van den Broek
24 dec Joey van den Broek
7 jan
Joey van den Broek
21 jan Joey van den Broek

Nick Stöpler voor lange tijd uitgeschakeld
Het leek zo goed te gaan met Nick Stöpler. Hij
had 2011 afgesloten met de nationale titel in de
puntenkoers en 2012 moest een nog beter jaar
worden. Te beginnen met goed presteren in de
Rotterdamse Zesdaagse.
Het liep allemaal anders, want op de derde
avond van de zesdaagse raakte Nick tijdens de
koppelafvalkoers de boarding en ging hard
onderuit. Zo hard dat hij naar ziekenhuis moest,
waar hij diezelfde avond nog werd geopereerd.
Henk Stöpler zoals hij te zien
Daarna ging zijn gewonde been voor zes weken
was in het zesdaagsejournaal.
in het gips.
Als het gips eraf is wacht een periode van revalidatie die naar verwachting vele
maanden gaat duren. Vader Henk Stöpler zei de volgende dag in het zesdaagsejournaal: “De artsen noemen de operatie geslaagd. Volgens hen is volledig herstel mogelijk.” Daar hopen we allemaal op. Sterkte, Nick.
WvG

Nationale veldrittitels voor
Micha de Vries en Lars Rietveld
De verwachtingen voor het NK veldrijden in Huijbergen waren hoog gespannen. Lars Rietveld had een week eerder
een 40-plus-wedstrijd gewonnen. Dat
kon bij de 50-plussers dus niet misgaan.
Micha de Vries won na zijn overstap van
elite naar 40-plus de meeste van de wedstrijden waaraan hij deelnam. Ook dat
moest kunnen, maar garantie biedt het.
niet.
Het was dan ook met van spanning trillende vingers dat ik op internet de uitslagen-sites in de gaten hield. Zou er tijdens de nieuwjaarsreceptie die middag
iets te vieren zijn? Nou, dat was het.
Beide wonnen de nationale titel, maar
beide moesten er hard voor werken.
Micha de Vries had te maken met uittredend kampioen Edwin Raats, die altijd

De overwinning van Lars bleef in zijn woonplaats Oudewater niet onopgemerkt getuige
deze foto op de voorpagina van de IJsselbode.

Micha na de huldiging met
zoontje Mees. (foto: Tessa?)

goed is in het NK. Raats was meteen na
de start weggereden van de rest. Micha
durfde toen niet meer op een overwinning te rekenen: “Edwin was snel
gestart. Ik moest hem laten gaan, maar
ik behield wel de rust, omdat ik weet dat
ik een diesel ben. Toen ik beetje bij beetje weer dichterbij kwam, geloofde ik
nog in de overwinning en ging ik erop
en erover.” Edwin Raats moest genoegen nemen met de tweede plaats en.
Emiel Borsboom werd derde.
Ook Lars Rietveld moest afrekenen met
een uittredend kampioen. In zijn geval
met Jos Bogaers die de drie voorgaande
jaren het NK masters 50+ had gewonnen. Pas in de laatste ronde lukte het
Lars hem af te schudden om zo de nieuwe nationale kampioen masters 50+ te
worden.
WvG

Eerste veldrit van Oudewater
Masters
1 Marcel Scheffer
2 Lars Rietveld
3 Emiel Borsboom
4 John Spek
5 Tino Haakman
6 Gerard van Rijssel
7 Jan Grootkarzyn
8 Marcel Witte
9 Jan Gudde
10 Marcel Boschker
11 Adriaan van Londen
12 Ton van Korven
13 Johan Dussel
14 Vincenzo Pascarella
15 Jeroen van Hoeijen
16 Pieter Heidema
17 Jan van Herwijnen
18 Roland van Erp
19 Richard Visscher
20 Harrie van der Burgt
21 Robert Ruizendaal
22 Peter Groenendijk
23 Marti Maas
24 Sjon van den Berg
25 Ties Verhagen
26 Barend Motshagen
27 Arjan Smit
28 Peter de Vries
29 Arie den Braven
30 Theo Schlijper
31 Rogier Wiercx
32 Alfons Slootjes
Nieuwelingen
1 Bob Olieslagers
2 David Hockx
3 Sjoerd v.d. Stelt
4 Thomas Visser
5 Kevin van Bennekom
6 Wesley Floren
7 Ricardo Lathouwers
8 Olaf Remmerswaal
9 Tim Kouwenhoven
10 Wytze de Vries
11 Ruben de Goede
12 Max Haaksman
13 Bart de Veer
14 Jelmer van der Hoek

De eerste veldrit van Oudewater was een initiatief van
Lars Rietveld, maar dat was niet de enige reden reden
waarom de tweede zaterdag van 2012 voor Lars een bijzondere dag was.
Een week eerder was hij nationaal kampioen geworden en
dus was het de eerste keer dat hij een wedstrijd in het
rood-wit-blauw kon rijden. Jaap Blonk had ervoor gezorgd
dat het een shirt met alle sponsornamen was.
Het zou nog mooier zijn geweest als Lars ‘zijn’ wedstrijd
had gewonnen, maar je kunt niet alles hebben. Niettemin
bleef de kans erop lang overeind, want Lars bleef vrijwel
tot het eind in het wiel van winnaar Marcel Scheffer en
finishte uiteindelijk op slechts een viertal seconden als
tweede.
Emiel Borsboom lag in het begin van de westrijd nog even
mee op kop, maar moest het tweetal al vrij snel laten gaan.
Het parkoers was volgens Emiel meer iets voor lichtgebouwde renners dan voor een zwaarder type als hijzelf.
Daarom had hij zich beperkt tot het verdedigen van zijn
derde plek; en met succes.
Lars leek tevreden met zijn tweede plek, maar dat gold niet
voor David Hockx, de andere inwoner van Oudewater op
de startlijsten. Ook David hadden lang uitzicht op de
overwinning. In de wedstrijd voor nieuwelingen, waarmee
de dag werd geopend. zat hij lang voorin, maar in de laatste ronde werd duidelijk dat de overwinning naar Bob 

De nieuwelingen werden gehuldigd
door een rondemiss in opleiding.

Amateurs
1 Ivar Hartogs
2 Freek de Jong
3 Wilfred Veldkamp
4 Leon Brouwer
5 Atse ten Brinke
6 Patrick de Laat
7 Niels van Baar
8 Joeri Kouwenhoven
9 Marc Scholman
10 Piet Smits
11 Cees Quint
12 Jochem Koren
13 Arno Winters
14 Roderik Egberink
15 Jort de Boer
16 Michael Breedt
17 Niels Luisman
18 Fred van Zanten
19 Jeroen Claessen
20 Robert van Spanje
21 Wesley Steekers
22 Dimitri Veerman
23 Coen Sevens
24 Dennis Moolhuijsen
25 Corné Brouwer
26 Jim Koren
27 Douwe van Slooten
28 Theo van Ginkel
29 Sander Mudde
30 Ronald Kolkman
31 Adne van Engelen
32 Peter Kooistra
33 Wouter Jaegers

Lars Rietveld finisht als tweede.
Zo te zien is hij er tevreden mee.

Olieslagers zou gaan.
David baalde er zichtbaar van. Een week eerder in het NK
was hij nog vóór Bob geëindigd (11e en 12e in dezelfde
tijd) en ook in de weken ervoor was hij meestal vóór hem

gefinisht.

Wilfred Veldkamp op een knelpunt in het parkoers. De renners komen elkaar hier tegen.

Het vrolijke masterspodium met Lars Rietveld en zijn Erica, winnaar Marcel Scheffer met zijn
twee kinderen en rechts Emiel Borsboom in z’n eentje.

Tegelijk met de nieuwelingen reden de vrouwen. Het
waren er slechts vijf. Winnares werd Bianca van den
Hoek. Zij rijdt altijd sterk in wedstrijden die door WTC
Woerden worden georganiseerd. “De bodem in deze
omgeving ligt me wel”, was haar verklaring ervoor.
Vóór de masters reden de amateurs. Ivar Hartogs, de
kersverse nationale amateurkampioen, startte met een
demarrage en reed vervolgens solo naar de overwinning.
Een twintigtal seconden achter hem streden Wilfred Veldkamp en Freek de Jong om
de tweede plaats. Meestal met Freek voorop, maar af en toe gooide Wilfred zijn ervaring in de strijd en nam hij de tweede plaats over. Steeds voor maar even en tegen het
eind moest hij Freek laten gaan. Wilfred zat er niet mee. Hij was tevreden met zijn
derde plaats.
Met twee tweede en twee derde plaatsen kon WTC Woerden sportief gezien terugzien op een geslaagd evenement. Ook organisatorisch zag het er goed uit. Er waren
wat probleempjes, maar die werden opgelost. Meer hierover in Cees’ Column.
En het weer werkte mee. Fris, maar zonnig; een schitterende winterdag. Kortom, er
kon worden teruggezien op een geslaagd evenement.
Vrouwen
1 Bianca van den Hoek
2 Kim Banga
3 Mascha Mulder
4 Céline van Houtum
5 Rachelle van Kappel

Willem van Groenestijn

Grote Prijs Rietveld 2012
Hebben we deze winter nog geen sneeuwvlok gezien, is op de eerste zaterdag van
februari het Wijkpark bedekt met een behoorlijk laag sneeuw. Dat vroeg wat creativiteit van onze parcourbouwers. Het rondje voor de GP Rietveld, mag niet te lang en
niet te lastig zijn en de Woerdense jeugd moet niet te veel belemmerd worden bij het
sleeën.
Het rondje was daardoor korter dan andere jaren en dat al heel snel koppels niet meer
in dezelfde ronde reden. Gelukkig had Jan Rietveld er goed het oog in en kwam er
een uitslag op papier. Al heb ik net als vorig jarig mijn twijfels over de klassering van
vader en zoon Van Baak. Ik zag ze steeds bij elkaar in de buurt en hun twee koppelgenoten Melanie van Putten en Tom van Merkerk lijken me ook aan elkaar
gewaagd. Dan zouden toch wat dichter bij elkaar in de uitslag moeten staan.
Over de eerste vier was geen discussie. Het was al snel
duidelijk dat daaruit de winnaars zouden komen.
er elijst
Aanvankelijk gingen Emiel Borsboom en Wouter
veldritloo p GP Kn ippers
1993 John Tuithof
Hoogervorst op kop, maar dat konden ze niet volhouden.
Pieter van Heyningen
Ze vielen zelfs net buiten de prijzen.
1994 Eric Visser
De overwinning ging net als vorig jaar naar vader en dochMarcel Versteeg
1995 John Pfaff
ter Boschker. Niet verwonderlijk, want beide waren een
Henk Regelink
week eerder in hun eigen categorie clubkampioen gewor1996 John Pfaff
Wilfred Verhagen
den.
kop pelcro ss GP Knipp ers
Een opvallend koppel vormden de twee Barten (Rietveld
1997 André van der Lee
en Nap). Het was een hele tijd geleden dat we Bart Nap
Wilfred Verhagen
1998 Hans Peter Andriesse
voor het laatste op een fiets zagen. In 1999 was hij samen
Ron van Eck
met Arie den Braven winnaar van de eerste GP Rietveld.
kop pelcro ss GP Rietveld
Kleurrijk was het vader-dochter-koppel Verhagen. Barend
1999 Arie den Braven
Bart Nap
reed in het rood-wit-blauw van de 50+ -kampioen en Alicia
2000 Bart Rietveld
Henk Regelink
2001 Robbert van Spanje
Paul Versluis
2002 Koos van der Ven
Geert van der Horst
2003 Bart Rietveld
Kevin Regelink
2004 Theo Schlijper
Hugo Haak
2005 Peter Grootendorst
Geoffrey Verweij
2006 Wilfred Veldkamp
Brian van Baak
2007 Koos van der Ven
Martin Bom
2008 Geert van der Horst
Olaf Remmerswaal
2009 Geert van der Horst
Janneke van der Horst
2010 Eelke van der Horst
Jort de Boer
2011 Marcel Boschker
Julia Boschker
2012 Marcel Boschker
Julia Boschker

Zo doe je dat als vader Veldkamp, als je kinderen willen
sleeën en jezelf wilt deelnemen aan de GP Rietveld.

Uitslag GP Rietveld 2012
1 Marcel Boschker / Julia Boschker
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Robert van Spanje / Joey van den Broek
Niels van Baar / Gijs Vreeswijk
Emiel Borsboom / Wouter Hoogervorst
Martin van Baak / Melanie van Putten
Richard Veenis / Martin Bom
Wilfred Veldkamp / Anniek van den Broek
Marc Scholman / Cornel van der Woude
Bart Rietveld / Bart Nap
Barend Verhagen / Alicia Verhagen
Marcel van Baak / Tom van Merkerk
Lotte Wijers / Frank Siteur
Arie den Braven / Pieter van Baak
René Biermans / Leonie Boschker
Gerard Muller
Henrieke Rietveld / Jaap Blonk
Leo de Vries / Jerom de Vries
Ronald van Merkerk / Lars van Merkerk
Harry van Putten / Mathijs van Putten

Harry en Mathijs van Putten eindigden laag,
maar zouden hoog hebben gescoord als
er gekeken was naar stijl van wisselen.

in het shirt van Jan van Arckel. Deze vereniging uit Gorinchem heeft een sterke
vrouwenploeg en Alicia maakt daar deel van uit.
Voor het eerst in alle jaren was het niet gelukt met een even aantal deelnemers van
start te gaan. Gerard Muller werd daarvan het slachtoffer. Hij reed alleen en kon dus
niet tussen twee rondjes even uitrusten.
Na afloop was er weer de traditionele erwtensoep met dank aan Bouwbedrijf
Rietveld (voor de veertiende keer).
Willem van Groenestijn

Geen koppel in de wedstrijd, maar daarom niet minder belangrijk:
parkoersbouwers Peter Velis (links) en Koos van der Ven.

‘Dubbel’ voor Emiel Borsboom
A-klasse
1 Emiel Borsboom
48:10
2 Wilfred Veldkamp op 0:16
3 Lars Rietveld
op 2:22
4 Robert van Spanje
5 Matthieu Hendriks
6 Theo Schlijper
B- Klasse
1 Marcel Boschker
40:56
2 Olaf Remmerswaal op 1:02
3 Martin van Baak
op 1:13
4 René Biermans
op 1:44
5 Marcel van Baak op 1:48
6 Robert Ruizendaal op 2:04
7 Rob Tamerus
op 3:16
8 Bart Rietveld
9 Ron van Eck
10 Arie den Braven
11 Pieter van Baak
12 Martin Bom
13 Ronald van Merkerk
14 Matthijs van der Hoorn
15 Peter van Dieën
16 Jaap Blonk

Afgelopen zomer won Emiel Borsboom het clubkampioenschap op de weg en op 28 januari voegde hij er de veldrittitel aan toe. Daarom ‘dubbel’ in de kop boven dit verslag.
Het is iets bijzonders, al is het niet uniek, want Wilfred
Veldkamp was in 2000 en 2004 clubkampioen op de weg
en dat was in de periode waarin hij vijftien keer achtereen
clubkampioen in het veld was.
Geert van der Horst, die vorig jaar een einde maakte aan de
reeks van Wilfred. was er deze keer niet bij. De vraag was
dan ook of Wilfred de kampioensdraad weer zou kunnen
oppakken. Het was een vraag die pas in de laatste ronde
beantwoord zou worden.
Wel was snel duidelijk wie er op het podium zouden
komen. Emiel Borsboom en Wilfred Veldkamp gingen er
samen als een speer vandoor. Lars Rietveld probeerde nog
te volgen, maar leek al snel in de gaten te hebben dat er niet
meer dan een derde plaats in zou zitten.
Emiel en Wilfred bleven tot in de laatste ronde in elkaars
buurt. De ene keer lag de een iets voor, dan weer de ander.
De parkoersbouwers hadden een selectief
parkoers uitgezet, een kampioenschap
waardig. De kraterrand moest elke ronde
twee keer worden beklommen. Eerste
over de rand de krater in en minder dan
vijftig meter verder over de rand de krater
weer uit.
Het viel op dat Wilfred meestal met voorsprong aan de klim naar de krater begon
en vervolgens net niet fietsend boven
kwam. Emiel daarentegen kwam meestal
wel fietsend boven en maakte daarmee
dan zijn achterstand goed. Dat stuivertje
wisselen ging ronden lang door.
Zelfs in de laatste ronde kon het nog alle
kanten op. Pas toen Emiel met acht
seconden voorsprong voor de laatste keer
achter de ‘Banaan’ vandaan kwam, was
duidelijk dat Emiel de nieuwe clubkampioen ging worden. In de laatste honderden
meters bood Wilfred geen weerstand
meer. Het verschil werd uiteindelijk nog
16 seconden. Lars Rietveld werd derde op
ruim twee minuten. De andere deelnemers in de A-klasse eindigden niet in
dezelfde ronde.

Clubkampioen Emiel Borsboom.



De medaillewinnaars bij de mannen met staand vanaf links: Leo de Vries, Barend Verhagen,
Richard Veenis, Wilfred Veldkamp, Emiel Borsboom en Lars Rietveld.
Gehurkt vanaf links Martin van Baak, Olaf Remmerswaal en Marcel Boschker.

Nog maar net bekomen van de ontknoping in de A-klasse vroeg de slotfase van het
ATB-kampioenschap onze aandacht. De wedstrijd was begonnen met een kopgroep
van vier, waarvan tegen het einde twee man vooraan overbleven. Van deze twee lag
Barend Verhagen even met voorsprong op kop, maar met nog twee ronden te gaan
werd hij voorbij gereden door de latere winnaar Leo de Vries. Barend probeerde het
tij nog te keren, maar was duidelijk aan het eind van zijn latijn. In de laatste ronde
kwam hij zelfs nog ten val, waardoor hij uiteindelijk nog onder de modder als tweede over de streep kwam. Leo de Vries was een terechte winnaar. Hij was immers ook
al winnaar van de ATB-competitie. De derde plaats was voor nieuwkomer Richard
Veenis. Luck van Vliet, de vierde man uit de kopgroep, viel daardoor buiten de
prijzen.
In de B-klasse was het minder spannend. Marcel Boschker nam revange voor het
kampioenschap van vorig jaar, toen hij zich in de laatste meters door Martin van
Baak liet verschalken en zelfs lopend als tweede over de finsh kwam.
Marcel nam deze keer het zekere voor het onzekere. Halverwege had hij al een kleine halve minuut voorsprong op de anderen om die verder uitbouwen tot iets meer dan
een minuut bij de finish.
De voorsprong had nog iets meer kunnen zijn, als hij bij het ingaan van de laatste 

Huldiging van de jeugd met vanaf links: Lars van Merkerk, Tom van der Sluis,
Leonie Boschker, Jasper Paap en Julia Boschker. Tom van Merkerk ontbreekt;
hij had veel last van de naweeën van zijn val en was al naar huis.
ATB
1 Leo de Vries
59:09
2 Barend Verhagen op 0:35
3 Richard Veenis
op 0:47
4 Luck van Vliet
op 1:55
5 Helmut Eberwijn
6 Ruud Hof
7 Harry van Dieën
8 John Tuithof
9 Gerard Muller
10 Cornel van der Woude

ronde niet had ingehouden. Door onduidelijke aanwijzingen vanuit de wedstrijdleiding dacht Marcel dat hij al was
gefinisht. Gelukkig kon Cees Streng hem tijdig naroepen
dat hij nog een ronde moest. Jan Rietveld kwam er bij de
prijsuitreiking op terug door zich af te vragen of hij na deze
fout niet voor enkele jaren zou worden geschorst als jurylid.
Gelukkig liep het goed af en werd Marcel Boschker een
ronde later alsnog clubkampioen in de B-klasse.
Deze klasse is al jaren een aangelegenheid voor de oudere veldrijders in de vereniging. Verheugend was daarom de tweede plaats van Olaf Remmerswaal. Twee jaar
gelden reed hij nog bij de jeugd en werd toen tweede achter David Hockx. Vorig jaar
reed hij voor het eerst in de B-klasse en werd toen achtste. Over progressie gesproken.
Olaf moest tot het eind blijven werken voor zijn tweede plaats, want Martin van
Baak, die derde werd, zat nooit meer dan een tiental seconden achter hem.
Het was jammer dat de enige vrouw in het gezelschap de wedstrijd al snel moest verlaten. Kort na de start sloeg Henrieke Blonk over de kop. Toen ze weer was opgekrabbeld bleek een van haar pedalen van de crank af te zijn. Het was niet duidelijk
of ze hierdoor was gevallen of dat de pedaal er door de val af was gegaan. Let wel,
de pedaal was niet afgebroken, maar eruit. Er werd na afloop druk over nagepraat,



Jeugd 1 t/m 4
1 Lars van Merkerk
2 Tom van der Sluis
3 Leonie Boschker
4 Anniek van den Broek
5 Daan Brouwer
6 Rowan Wijfje
7 Kristiaan de Vos
8 Esmee Smit
9 Patrick de Vos
Jeugd 5 t/m 7
1 Julia Boschker
2 Jasper Paap
3 Tom van Merkerk

erelijst
t /m 1990
1990-1995
1995-2010
2010-2011
2011-2012

?x M artin van B aak
5x Ron Mackay
15x Wilfred Veldkamp
Geert van der Horst
Emiel Borsboom

B-kl asse
1987-1988
1988-1989
1989-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1997
1997-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Pieter van Baak
Wim Vl aanderen
2x Al ex B osch
Pieter van Baak
Koos van der Ven
Alfons van Midden
Mart in van Baak
geen B -klasse
2x M artin van B aak
Guus Magielse
Emiel Borsboom
Theo S chlijper
Dennis Craanen
Theo S chlijper
Mart in van Baak
2x Hennie van derLaan
geen B -klasse
Mart in van Baak
Marcel Boschker
Mart in van Baak
Marcel Boschker

C-kl asse
2006-2007
2007-2008

Mark S cholman
Eelke van der Horst

AT B
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2011
2011-2012

Chris Kolfschoten
Harry van Putt en
Marco van Meurs
Marcel Boschker
Marco van Meurs
Theo S chlijper
4x M arco van M eurs
Leo de Vries

j eugd
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2011
2011-2012

Dennis de Jong
Dennis de Jong
niet verreden
Maikel Grootendorst
Ti m Nederlof
Ellen van Di jk
Stefan Groot endorst
Henri eke Bl onk
Stefan Groot endorst
Bob Stöpler
Ilona den Hartog
Nick Stöpler
Brian van B aak
Geoff ry Verweij
Johan de Vries
Eelke van der Horst
Davi d Hockx
3x David Hockx
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De viermanskopgroep in het ATB-kampioenschap.

want eigenlijk kan zoiets niet.
Bij de jeugd waren broer en zus Van den Broek torenhoog favoriet, omdat beiden in hun categorie de jeugdveldritcompetitie
hadden gedomineerd. Echter, Jan Rietveld zegt het bijna elk
jaar: “Een kampioenschap is altijd een andere wedstrijd.” en ook
dit jaar bleek dit weer.
Joey van den Broek had wel de meeste wedstrijden van de competitie gewonnen, maar Julia Boschker was er nooit bij, omdat
zij nationale wedstrijden reed. Hij wist dus dat het geen gelopen
koers was en dat bleek al snel. Joey en Julia lieten elkaar niet
los. De ene keer lag de een voorop, dan weer de ander. De felheid spatte ervanaf, maar het duel liep jammer genoeg af met
een sisser. In Cees’Column is te lezen hoe. Na de pech van Joey
kon Julia onbedreigd naar de zege rijden. Door het uitvallen van
Joey kon Jasper Paap tweede worden. Tom van Merkerk kwam
treurig kijkend als derde over de streep. Over het waarom wordt
men opnieuw verwezen naar Cees’ Column.
Anniek van den Broek had bijna alle wedstrijden van de competitie gewonnen. Alleen de laatste niet; daarin was ze geklopt
door Tom van der Sluis. Ze moet dus gewaarschuwd zijn geweest.
Net als voor haar broer werd het ook voor Anniek een teleurstellend kampioenschap. Ook hiervoor staat een verklaring in
Cees’ Column. Toch ging de overwinning niet naar Tom van der
Sluis. Lars van Merkerk bleef hem voor. Echt verrassend was
het niet, want in de competitie was Lars zes keer vóór Tom
geëindigd. Drie keer was het andersom. Leonie Boschker, de
jongste onder jongsten, werd knap derde.
Er kon worden teruggezien op mooie kampioenschappen en wat
mij betreft mag Jan Rietveld volgend jaar gewoon weer de jurering doen.
Willem van Groenestijn

hier best gebruiken. Bij Blumberg (Zwarte woud) kamperen we met een prachtig uitzicht.
Weer 285 kilometer, maar nu 9 uur en 40 minuten op de fiets gezeten.

Gekkenwerk uit de oude doos
In juli 1978 ga ik samen met mijn gezin naar de Italiaanse meren. Els en m’n dochters gaan met de auto en ik op de racefiets. Het is niet de bedoeling dat ze achter me
rijden, maar niet te vroeg vertrekken en normaal naar de afgesproken camping rijden.
De jaren daarvoor gingen we ook daarheen met het hele gezin maar dan ging de racefiets mee op de auto.
Echte fietskaarten met langeafstandfietsroutes waren er nog niet, maar met Michelinkaarten van 1:200.000 kom je er ook.
De ruim 1200 kilometer vanuit Goes hoop ik in vijf dagen te kunnen doen. Bij de
fietsclub van Theo Middelkamp train ik, samen met mijn fietsmaat Giel Raas (de
oudere broer van Jan Raas) een aantal malen met de raceafdeling mee. Keetie van
Oosten-Hage rijdt ook in die groep. In die tijd was er minder verkeer en in Zeeland
is het sowieso rustiger. In Noord-Beveland zijn weinig bomen, veel wegen op dijken
en altijd wind. Bikkelen dus.
Eerste dag
Met minimale bagage, een stuurtasje voor wat eten, twee bidons en twee binnenbanden onder m’n zadel, vertrek ik even voor half acht. Via Huibergen duik ik België in
met een zwak windje in de rug. Via Diest, onder Hasselt langs naar Tongeren, bij Visé
ga ik de Maas over; tot nu toe een vlakke etappe.
Na de Maas komen de heuvels; via Aubel naar Eupen. Naar Monschau is het zo’n
twintig kilometer lang vals plat. Op de camping in Hellenthal hebben we afgesproken. Mijn gezin is er al als ik om 18.00 uur de camping oprij. Na 9 uur en 15 minuten heb ik 280 kilometer gereden.
Tweede dag
De volgende ochtend vertrek ik om 7.00 uur. Door de Eifel en langs de Nürnburgring
rij ik richting Koblenz. In de vroege ochtend zie ik eekhoorns, hazen en reeën.
Prachtig, maar ik stop niet. Bij Koblenz koffie en even rust, daarna in één ruk naar
Bingen. Hier weer wat eten en via Alzey rij ik naar de Weinstrasse.
Op de camping bij Bad Dürkheim overnachten we, ik heb 9 uur en 30 minuten op de
fiets gezeten. Even voor zessen ben ik er, na 285 kilometer fietsen.
Derde dag
’s Nacht regen het, maar overdag is het prima fietsweer. Verder de Weinstrasse af.
Bij Speyer kom ik weer bij de Rijn. Langs Bruchsal en Pforzheim rij ik door het
mooie Odenwald.
Daarna door het Zwarte
woud; bij Triberg is het echt
klimmen. Langs de weg ligt
onder een steen een papier
met hup papa zet hem op.
Hier zijn mijn twee dochters
bezig geweest en dat kan ik
Sneeuw en ijs boven op de Sint Gotthardpas.

Vierde dag
De volgende dag via de watervallen van Schaffhausen Zwitserland in. De route heb
ik zoveel mogelijk door de dalen en langs de meren uitgezet. Maar toch moet ik af
en toe flink klimmen. Via Bülach rij ik langs de Zürichersee; daarna klimmen en
dalen naar Zug. Om bij het Vierwoudstedenmeer te komen moet ik weer een flinke
bult over. In Brünnen willen we naar de camping, maar door de regen van afgelopen
nacht is het een modderpoel, zo komen we in een B&B terecht. Voor Brunnen is
bewust gekozen, om in de vroege morgen de Sint Gotthardpas te beklimmen.
Vandaag 210 kilometer gereden en 8 uur en 5 minuten op de fiets gezeten.
Vijfde dag
Vanmorgen de beklimming van de Sint Gotthardpas, maar eerst nog een twintig kilometer langs het Vierwoudstedenmeer. Bij Altdorf rustig aan vals plat, maar voorbij
Erstfeld gaat het gelijk omhoog. Er lijkt geen eind aan te komen.
Eindelijk in Andermatt ben ik al blij met vals plat om even op adem te komen. Het
weer is prima, gelukkig. Wat eten en regelmatig drinken. Dan gaat het weer stevig
omhoog en wordt het steeds kouder.
Dan ben ik boven. Naast
de weg ligt veel sneeuw
en ijs. De afdaling is met
veel haarspeldbochten:
erg opletten. Als ik in
Airolo ben, moet ik eerst
mijn vingers ontspannen.
Door het vele remmen
voor de bochten heb ik
kramp in mijn vingers
gekregen.
Op naar de camping in
Fondotoce,
voorbij
Verbania; het is mijn eindIn de afdaling van de Sint Gotthardpas met zicht op Airolo.
bestemming. Nu denk ik
‘dat is steeds dalen en dat moet een makkie zijn’, maar een warme föhn waait uit het
zuiden, zodat ik flink moet trappen om een beetje tempo erin te houden.
Toch schiet het op. De laatste veertig kilometer gaan langs het Lago Maggiore-meer.
Tot verbazing van iedereen rij ik om kwart over drie de camping op. Er staat zelfs
een spandoek met Finish op de camping. Ruim 200 kilometer gereden, 8 uur op de
fiets gezeten.
Epiloog
Gekkenwerk natuurlijk, maar ja 44 jaar, vermoedelijk het begin van mijn midlife
crisis. Door familieomstandigheden moesten we na ruim een week met spoed naar
huis. Anders had ik - via Frankrijk, een kortere weg - in vier dagen teruggefietst.
De Grijze Os

Cees’ Column
Crossen in het nieuwe jaar 2012
Jawel, het was weer reuze gezellig bij de eerste cross in het verse nieuwe jaar. Stevig
windje vanuit het westen, zeg maar rustig, behoorlijk stevig. De schrijver zat voor de
laatste keer vastgesjord in de oude WTC jurybus, verwarming hoogste standje en de
spreekstalmeester stond, zoals gewoonlijk, buiten weg te waaien en de deelnemers
aan te moedigen om vooral die laatste ronde te volbrengen.
Bij de senioren waren er 28 starters, de rest van onze gewaardeerde talenten, jong en
ouder, reed mee bij de Nederlandse Kampioenschappen in Huijbergen.
Nou ja ‘meerijden’is lichtelijk gechargeerd opgemerkt. ‘Reed’ en ‘Deed mee’, noemt
men dat. Bij de Districtskampioenschappen hebben we, op de weg en in het veld, wel
eens een trits kampioenen gehad, maar scoren zoals nu bij het NK!
Ik laat de eer aan Willem, die veel beter is in het vernoemen en maken van de wedstrijdverslagen. Buitengewoon goede prestaties dus. Vooral als we in totaliteit ook
terugkijken over het jaar 2011.
Nieuwjaarsreceptie
Gezellig, lekker druk en weer een
aantal ‘oude’ nieuwe leden die we
mochten verwelkomen. Altijd
weer leuk om o.a. ook Gerard
Borst weer eens te zien. Iedereen
bedolven met de beste wensen
voor het komende jaar en met een
lekker fris drankje zit de sfeer er
snel in. Gert Aantjes is er gelukkig
ook, alleen met zijn vrouw gaat
het momenteel niet goed, Wil is
ernstig ziek en in gedachten sta je
daar op een dergelijk moment toch
Lars Rietveld in zijn kampioenstrui en
Emiel Borsboom met zijn bronzen medaille
best even bij stil. Heel veel betertijdens de nieuwjaarsreceptie. Tussen hen
schap gewenst.
in hun trainer/verzorger Hans Wolswijk.
En dan komt de Nederlands kam(gsm-foto van Marcel Boschker)
pioen 50+, door de aanwezigen
luid toegezongen met zijn vrouw, lichtelijk blozend, aan zijn zijde. Lars Rietveld, dat
heb je na een groot aantal podiumplaatsen nu toch maar mooi gepresteerd. Nationaal
gezien nu het hoogst haalbare.
Het is bekend dat we meerdere wereldkampioenen in de club hebben gehad,
dus ……. je bent er nog niet helemaal? Complimenten en prachtige medailles, ook
voor de derde plaats van Emiel Borsboom, waar hij zelf ook zeer content mee was.
Jammer genoeg was Wilfred Veldkamp zo ‘sterk en gespannen’ dat bij de start direct
al een aantal spaken uit zijn voorwiel vlogen en wat dan direct ‘einde’ wedstrijd betekende voor hem. Bijzonder jammer.



Oudewater - 1e veldrit - 14 januari 2012
Vrijdag worden de accu’s van de WTC-jurybus voor de laatste keer opgeladen. Voor
het grote werk, zijn laatste officiële reis, wordt de bus gekoppeld aan stoere sterk
mans mobiel om naar Oudewater te worden gesleept. De weg is smal en kent vele
bruggetjes. Dat betekent alles aan de kant, tel je zegeningen en omdat er nagenoeg
geen vering in de bus zit, wordt het lekker hossebossen onderweg. Onderweg trokken we wederom veel bekijks en ik kon de vraag naar de liters melk en ijsjes niet
voorwerken.
Na enig overleg kon de bus nog op
eigen kracht op zijn plek worden gezet
op het parkeerterrein van de voetbalclub OSV. Nog even verkennend met
een aantal mensen het parcours rondgelopen en morgen gaan we weer verder.
Ja, dank u wel, prachtig weer! Dat zonnetje, factortje smeren dus. Omdat er
inhaalwedstrijden waren van de voetbalverenigingen kon niet het voorgestelde parcours worden uitgezet. Dus
dat wordt improviseren geblazen, maar
de WTC’ers, met al hun gelouterde
vrijwilligers, zijn voor geen enkel gat
te vangen. Per saldo ligt er een lang, op
sommige trajecten smal, maar zeer
Rondemister Cees in volle actie.
goed te berijden parcours.
De deelname was zeer goed te noemen, behalve de categorie vrouwen, die kende
maar vijf deelneemsters. Als rondemister mocht ik constateren dat vooral de dame
(3e plaats) bijzonder aangenaam rook, maar dit (a hum) terzijde.
Opmerkelijk maar wel verwacht deden de WTC-ers het wederom uitzonderlijk goed.
In ieder geval voor herhaling vatbaar, dus volgend jaar staan we er weer. En niet te
vergeten, ook de aanwezige KNWU-juryleden Midden Nederland leefden mee met
het toekomstig verlies van ‘mijn’ huidige jurybus. Dame en heren juryleden bedankt
voor de prettige samenwerking en tot de nieuwe verse jurybus zal ik maar zeggen,
vermits er een nieuw talent opstaat om mijn taak over te nemen.
Nadat alles weer is opgeruimd en de jurybus is leeggehaald wordt deze door ‘derden’
meegenomen voor een volgende missie. Wij gaan ons even verpozen na deze
prachtige en sportieve dag.
Hint: carnavalsoptocht Montfoort………………………………….!?
Verse WTC-jurybus
Lachen mensen, ik heb er al in mogen rijden. Een heuse met benzinemotor aangedreven SRV-bus. Met zo’n echte hele lange versnellingspook. Jammer dat Han
Dolderman niet meer onder ons is, anders had ik hem graag uitgenodigd voor een
heuse proefrit. Echter, nu moet deze wagen nog helemaal worden gestript en opge
tuigd om als parade-bus over velden en wegen te mogen opereren.

De motor zal zeker worden opgevoerd, dus hou je vast. En niet te vergeten, ook
Adriaan van Eck zal er aan moeten geloven. Hij was een van mensen die indertijd de
eerste SRV- wagen selecteerde en introduceerde. Voor hem heb ik reeds een ereplaatsje gereserveerd voor de enige éérste échte officiële rit.
Nadere berichtgeving van de ontwikkelingen volgt en zet de champagne maar vast
klaar.
Afronding veldwerk 2012 / werkzaamheden
- opruimen container
- opruimen aanhanger veldattributen
- schrobben vloer clubgebouw
- knotten van de wilgen
- plaatsen van hekwerk/afrastering
Vrijwilligers worden gezocht/benaderd/aangewezen.
Investeren in de toekomst
Om toch maar te zorgen voor een drankje van de juiste temperatuur is een mooi koelmeubel aangekocht. Het ‘oudje’ koelde zeer onregelmatig, maakte onnodig veel herrie en zal daarbij ook de nodige hoeveelheid stroom hebben gevreten. Hartelijk welkom voor de komende 10 jaar, zullen we maar zeggen.
Perikelen bij een clubkampioenschap
Bij de jeugd, altijd spannend. Heb je al nachten lang niet kunnen slapen en dan moet
het gaan gebeuren. De enige echte wedstrijd van het jaar, toch ….?
Heeft het startsein nog niet geklonken en dan hangt je achterderailleur er te losjes bij.
Gelukkig was Gea Boschker er met haar mountainbike en mocht Christaan de Vos
alsnog met een verlaagd zadel deelnemen.
Broer en zus Van den Broek ook een verhaal apart. Zeer ambitieus en dan start je met
te zachte tubes en kun je een goede klassering wel vergeten. Joey daarentegen reed
als een speer. Iets te hard door bocht, corrigeerde zich uitstekend maar zijn achtertube vond het te veel van het goede en liep langzaam leeg.
Ook einde wedstrijd en dan mag je best flink balen toch?
Ook bij Tom van Merkerk dikke tranen. Tom altijd zeer fanatiek en gedreven moest
een flinke smakker incasseren. Totaal ontredderd, onder de bagger en gebutst werd
hij gelukkig door zijn ouders opgevangen.
Ja Tom, ook dat is topsport. Volgend jaar beter, voor al die anderen die dus net niet
gewonnen hebben.
Zeker het vermelden waard is dat een van de mensen, die in het najaar even een clinic veldrijden van de WTC hebben mogen ervaren, met heel veel inzet en flair knap
derde werd bij de mountainbikers. Richard Veenis liet zien dat ook nieuwe leden best
wat in de melk te brokkelen kunnen hebben. Proficiat.
Prestatiebeker
Vorig jaar werd hij deskundig ‘in mijn maag gesplitst’. Ik ben er nog steeds confuus
onder. Toch heb ik met een man staan praten die mij toevertrouwde: “Wat moet je nu
allemaal doen/betekenen om de beker werkelijk te verdienen. Hoeveel offers moet

men zich getroosten?” Leo, ik weet het niet. Anno 2005 stond jij er ook op vermeld
en wat is er inmiddels veranderd? Andere criteria?
- winnaar van
- vader van
- verzorger van
- trainer van
- begeleider van
- vrijwilliger van
- parcoursbouwer van
- vriend of vriendin van
- bestuurslid van
- prettige noot/innemer aan de stamtafel van …of zo maar eens iemand ‘anders’?
Ik weet het niet, die zware taak laat ik volgaarne het bestuur WTC. Succes dame en
heren.
Cees

Baansuccessen
De afgelopen maanden zijn er mooie successen op de baan geboekt. We sommen de
belangrijkste op.
Nick Stöpler werd met Yoeri Havik in een sterk deelnemersveld derde in de
Zesdaagse van Amsterdam (17-22 oktober) en op 29 dec 2011werd hij in Apeldoorn
Stöpler nationaal kampioen puntenkoers. Na zijn zware val in de Zesdaagse van
Rotterdam (zie bladzijde 13) zullen er voorlopig voor Nick geen nieuwe baansuccessen bij komen.
In hetzelfde Apeldoorn werd op 28 dec Ellen van Dijk opnieuw nationaal kampioen
achtervolging. Twee dagen later werd Ellen samen met Kirsten Wild ook nog nationaal kampioen koppelkoers.
Op 29 december werd Romy Adegeest tweede in NK Keirin in de categorie juniorvrouwen.
Verrassend was de switch van Rigard van Klooster door te stoppen met schaatsen
en te gaan baanwielrennen. Het was het gevolg van testen met de schaatsploeg waaruit bleek dat hij op de fiets tot een groot vermogen in staat was. Hij trainde enkele
keren mee met de nationale ploeg en dat ging zo goed dat de KNWU hem naar
Papendal haalde voor de opleidingsploeg sprint. Rigard had snel succes, want op
28 november werd hij in Apeldoorn nationaal kampioen sprint amateurs.
Inmiddels rijdt Rigard bij de elite. We zijn benieuwd hoe hij zich als baanwielrenner
gaat ontwikkelen.
Niet een baansucces, maar wel opmerkelijk was de ontdekking dat Leo Adegeest
tegenwoordig rondjes rijdt als gangmaker van o.a. Bob Stöpler. Hij deed het in elk
geval op 16 oktober in Alkmaar, maar dat zal wel niet de enige keer zijn geweest.
WvG

TVMN competitie

Fietsvakantie Griekenland - Italië (3)

Het afgelopen winterseizoen is voor de jeugd veldrijders weer de TVMN competitie
verreden. Een achttal wedstrijden bij de diverse verenigingen van ons district. Waar
vorige winter, door de hevige sneeuwval er een aantal wedstrijden niet doorging,
konden dit jaar alle wedstrijden worden verreden, waarbij de wedstrijd bij Het
Stadion (in de kerstvakantie) wel de zwaarste was, omdat het boven op de
Nedereindseberg een ware modderpoel was. De overige wedstrijden werden met
redelijk droog weer verreden, met uitzondering van Amersfoort (zondag 22 januari)
die behoorlijk verregende. Ook de WTC had natuurlijk de organisatie van een cross
voor deze competitie. Op zondag 13 november waren er diverse parcoursen uitgezet
in park Molenvliet ,waar de jeugd, na de befaamde loopstart, de strijd met elkaar aanging. Over het algemeen toch iets minder deelname in deze competitie als voorgaande jaren. Veelal ontbraken de districts-toppers, die toch vooral landelijk reden,
hoewel deze competitie nooit tegelijk werd verreden met een landelijke wedstrijd.
Het ontbreken van onze districts toppers (waarvan 4x een Nederlands kampioen en
vele overige medaillewinnaars; ook Julia en Leonie, die allebei zilver behaalden)
betekende wel meer leukere en spannende wedstrijden om naar te kijken, waar per
wedstrijd, zomaar opeens andere renners vooraan konden meestrijden. Van de WTC
hebben vooral Lotte, Melanie en Mathijs meegedaan. Overige leden zagen we wel bij
onze eigen wedstrijd en nog slechts een enkel keertje buiten Woerden.
Na de laatste wedstrijd in Veenendaal (op zaterdag 28 januari en daarom ontbraken
er een paar kinderen bij ons clubkampioenschap) werden de prijzen uitgereikt, dit
jaar wederom gesponsord door Camping de Konijnenberg. In categorie 6 behaalde
Lotte de 7e plaats, Melanie behaalde een 5e plaats in categorie 5 en Mathijs kreeg de
8e plaats uitgereikt in categorie 2. Met een leuke standaard en een bos rozen of orchidee werden zij in het zonnetje gezet. Voor de overige leden die slechts één of twee
keer hadden meegedaan, bleek ook een standaard beschikbaar, want de sponsor gaf
aan iedereen een aandenken. Zo was er ook voor Tom, Lars, Anniek, Joey, Julia,
Leonie, Quinten en Xavier nog een prijsje.
Bij de prijsuitreiking nam Hans van den Hengel (de drijvende kracht voor wat betreft
de jeugd in Midden Nederland) het woord om zijn afscheid bekend te maken. Na 36
jaar heeft hij, mede gevoed door een wat minder goede omgang met onze consul en
door alle aangepaste KNWU regels, de spreekwoordelijke pijp aan Maarten gegeven
en laat hij zich nu lekker uitbollen, zonder aan allerlei verplichtingen te moeten voldoen. Na zijn woorden werd hij in de bloemetjes gezet en van vele kinderen ontving
hij een presentje. Daarbij gaven o.l.v. Sophie van den Bosch (categorie 7, Eemland)
diverse jeugdrenners/sters een rap optreden weg, waarbij de openingzinnen betrof :

Van 16 september t/m 3 oktober 2011 werden in totaal 14 etappes gefietst vanaf
Athene naar Rome.
Aan het eind van de vorige aflevering zijn we in de Griekse havenstad Igoumenitsa
aan boord gegaan van de veerboot naar Bari in Italië.
etappe 7
De zevende etappe, op vrijdag 23 september, is tevens de eerste dag in Italië en gaat
vanuit Bari via Rutigliano en-Castellana Grotto naar de finish in Alberobello over
een afstand van ± 78 kilometer.
We ontbijten nog op de boot en ontschepen omstreeks 9.00 uur in Bari aan de
Adriatische kust. Bari is een belangrijke havenplaats en een universiteitsstad. Het
centrum heeft talrijke kerken, pleinen en kastelen die we voordat we Bari gingen verlaten, hebben bekeken; o.a. de beroemde Basiliek van Sint Nicolaas. Het verhaal gaat
dat in 1087 zeelui de stoffelijke resten van Sint Nicolaas vanuit Myra naar Bari hebben gebracht. Sint Nicolaas is ook de beschermheilige van de stad.
Na eerst een kleine vijftien 15 kilometer langs de kust te hebben gefietst zijn we in
zuidwestelijke richting landinwaarts richting Castellana Grotto gegaan. Castellana
Grotto is bekend vanwege de onderaardse grotten met een gangenstelsel van ruim
drie kilometer.
Vandaar zijn we naar Alberobello, onze eindbestemming, gefietst. Het was een mooie
tocht met veel bezienswaardigheden en een mooie temperatuur van ± 26 graden.
Alberobello ligt in de Zona Trulli, een regio die veel bezocht wordt vanwege de
trullo-woningen. Een trullo is een rond veelal wit huisje met een kegelvormig dak,
Bij de bouw van deze huisjes werd geen cement gebruikt en daardoor konden ze,
indien nodig, ook weer snel afgebroken worden. Het had ook nog het voordeel dat er
dan ook minder belasting betaald moest worden. In Alberobello staan ±1400 van 

Hoi, ik ben Hans, Ik hou de wedstrijd in balans,
Alle kids die rijden mee, en ze scheuren voor me langs,
Met mijn lijst en microfoon, Elk weekend heel gewoon,
Ben al bijna honderd jaar, en ik ben er nu mee klaar,
Zo ging het nog even door en deze rap maakte toch wel indruk op Hans.
Hoe of wat in het vervolg, Midden Nederland Jeugd competitie op de weg of in het
veld, daar is nog niets over bekend.
Harry van Putten
Trullo-woningen in Alberobello.

deze woningen die allemaal nog gebruikt worden en omstreeks 17.00 uur rijden we
Alberobello binnen.
etappe 8
Zaterdag 24 september, van Alberobello naar Matera, ± 89 kilometer.
We fietsen eerst naar het grote plein in Alberobello om daar de wijk Monti te bezichtigen met zijn vele trullo-woningen. Het is een schitterend beeld hoe dit deel van de
stad met trullo’s tegen de berghelling is gebouwd. Het is dan ook niet voor niets dat
sinds 1996 de trulli van Alberobello opgenomen zijn in de lijst van de werelderfgoederen van UNESCO.
Na de tijd genomen te hebben zijn we eindelijk de route gaan fietsen en ook vandaag
hebben we de nodige klimkilometers te overbruggen. We rijden kilometers door een
gebied waar vele trullo staan en het heel erg rustig is met het verkeer.
Waarna we op drukkere wegen –de zogenoemde SS-wegen (Strada Statala) en SPwegen (Strada Provinciale)– fietsen. Op deze wegen moeten we nog enkele keren
goed aan de bak wat betreft klimwerk.
We komen omstreeks 14.00 uur aan in Matera, een van de oudste steden van de
wereld. Voordat we naar het hotel gaan willen we de grotwoningen bezichtigen. Het
is een wijk met de naam Sassi waar de huizen deels uit de bergen uitgehouwd zijn.
Tegenwoordig zijn deze grothuizen niet meer bewoond en kan men met een gids de
wijk bezichtigen.
Het begint helaas te regenen en we besluiten naar het hotel te gaan. De wegen zijn
spekglad en voorzichtigheid was zeker nodig.
De regen veranderde in een ware waterval en drijfdoornat komen we in het hotel,
waar we eerst even wat te drinken nemen en daarna ons gaan opfrissen.
etappe 9
Zondag 25 september, van Matera over Tholve naar Potenza, 106 kilometer.
Vandaag fietsen we veelal door de dalen tussen links en rechts de hoger gelegen
Apennijnen. Het is een heuvelachtig landbouwgebied. We komen op de route weinig
of geheel geen woningen tegen.
Na 72 kilometer beginnen we aan een klim met een lengte van ruim tien kilometer
en fietsen het hoger gelegen stadje Tholve binnen waar we pauzeren om wat te
lunchen. Het restaurant is tevens het verzamelpunt voor de plaatselijke voetbalclub
die net vertrekt als wij aankomen. Nadat we de lunch hadden weggewerkt, gaan we
op pad, maar heel vervelend, Els wordt door een of ander gemeen insect gestoken,
wat behoorlijk pijnlijk was.
Maar gelukkig had Margriet de halve EHBO-koffer bij haar en zo ook een hulpmiddel om de steek leeg te zuigen. Het werkte perfect en zo konden we de tocht weer
vervolgen.
De klim is redelijk te doen en biedt ons schitterende vergezichten.
Als we in de buurt van Potenza komen, begint de lucht weer te betrekken. Door een
wirwar van autowegen komen we eindelijk in ons hotel aan en op dat moment begon
het te regen.
Potenza is de hoofdstad van de regio Basilicata, onderdeel van de gelijknamige provincie Potenza.
De stad is in de 2e eeuw voor Christus door de Romeinen gesticht en heette in de
oudheid Potentia en heeft momenteel ongeveer 70.000 inwoners.

etappe 10
Maandag 26 september, van Potenza naar Paestum, afstand 135 kilometer.
Het regent en de regenjassen gaan weer aan. Vandaag weer behoorlijk klimwerk. We
moeten vijf bulten over waarvan vier cols met meer dan 800 hoogtemeters. We
beginnen al direct met de eerste klim van elf kilometer.
Na ongeveer twintig kilometer gaat het mis met de GPS en worden we de snelweg
op gestuurd, maar gelukkig hebben we dat snel in de gaten. We keren om en nemen
op de gok een andere route en komen na vijf minuten weer op de juiste route. Na 43
kilometer komen we aan in het dorpje Brienza, waar we even pauzeren, waarna we
weer aan een lange afdaling beginnen en zo komen we door het stadje Atena Lucana.
Even verderop staat onze auto met onze chauffeur Jac Zwart, die ons tegenhield met
de melding dat de weg naar de Paso de Sentinella (980 m) was afgesloten en de auto
daar niet over kon, maar de fietsers wel.
We passeren het hek dat de wegafsluiting aangaf en beginnen de klim over de weg
waarop veel bagger, takken en stenen lagen. En verderop zien we ook dat stukken
weg weggezakt zijn. Om daar te komen hebben we eerst onze fietsen over grote blokken beton van zeker één meter in het vierkant moeten tillen.
Tijdens de klim komen we meerdere slechte stukken weg tegen en we gaan dan ook
voorzichtig de afdaling in.
Na 89 kilometer komen we in het dorpje Bellosguardo, waar we willen gaan lunchen,
maar dan moeten we eerst een klim van 1500 meter overbruggen met een gemiddelde van bijna 20%. We komen boven en hebben daar op het smalst een tafeltje

Els wordt in Thove behandeld na een insectenbeet. V.l.n.r. Wim, Margriet en Els.



De wegversperring naar de Passo de Sentinella met mij (John) op één van de betonblokken.

kunnen vinden om onze lunch te gebruiken.
We stappen weer op en gaan eerst afdalen waarna we nog een stevig klim moeten
nemen om tegen 18.00 uur in Paestum aan te komen.
Het was maar goed dat het sober weer is geweest anders hadden niet alle deelnemers
deze etappe in zijn geheel gefietst. We kunnen stellen dat het een van de zwaarste is
geweest tot aan vandaag.
Het wordt ook de eerste nacht dat ik vele malen gebruik heb gemaakt van de vliegenmepper die Els had meegenomen. En bij het ontbijt de volgende morgen bleken
we niet de enigen die last hadden gehad, maar wel de enigen die een vliegenmepper
bij zich hadden. Die slimme Els!
Wordt vervolgd.
John Tuithof

Onze fietsen
Ook dit jaar zullen er weer toerders zijn die met een nieuwe fiets in de groepen zullen pronken met hun aanwinst. Zelf heb ik mijn fiets geheel ge-update zoals dat heet.
Iedereen heeft wel eens een nieuwe fiets gekocht in het verleden, maar wat gebeurt
er eigenlijk met de oude fiets. Inruilen of overdoen aan een ander?
We zijn allen erg zuinig op onze karretjes, maar zijn we er ook aan gehecht? Nu weet
ik van één onzer leden dat hij al bijna 20 jaar z’n oude racefiets op zolder heeft staan.
Met een vakantiefiets kan ik me dat nog wel voorstellen. Je rijdt elke dag weer met
je fiets vaak ver van huis. Dan beleef je samen met je fiets allerlei avonturen.
De fiets waarmee ik dwars door Amerika heb gefietst en die zelfs één jaar de
trainingsfiets van Jan Raas is geweest. heb ik na 16 jaar trouwe dienst ingeruild. Dus
zelf hecht ik me niet zo aan een fiets, maar met fietsvakanties ben ik verrekte zuinig
op mijn fiets. Je wilt tenslotte ook een keer weer terug naar huis.
Toch eens vragen aan de mannen met nieuwe fietsen, waar de oude fiets is gebleven.
De Grijze Os

