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Het volgende nummer van Sur Place Speciaal verschijnt half augustus 2013.
Kopij hiervoor gaarne vóór 25 juli 2013 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.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter

John Tuithof
0348 418921
jt.1951@hotmail.com
Leendert Louter
lalouter@gmail.com

Mesdagstraat 5
3443 CC Woerden

Penningmeester

Marcel van Baak
0348 444706
m.van.baak@kpnplanet.nl

Jan Hoenlaan 22
3417 CC Montfoort

Wedstrijdsecretaris

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

Het Laantje 3 2
4124 BC Hagestein

Toersecretaris

Cornel van der Woude
De Dieze 11
06 33832498
3448 CN Woerden
cornelvanderwoude@gmail.com

Algemene zaken

Peter van Dieën
0348 451415 / 06 531451 50
dieen@caiway

Fluitekruid 1
3405 DA Benschop

Wedstrijdzaken

Pieter van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl

Dorp 233
3405 BE Benschop

Secretaris

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

Marianne Adegeest
0348 425361
marianne@adegeestadvies.nl
Jaap Blonk
0348 473932
Jaapblonk56@gmail.com

Barwoutswaarder 17a
3449 HE Woerden
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

Op maandag 3 juni is op 86-jarige
leeftijd Evert Krieger overleden.
Evert was medeoprichter van WTC
Woerden en vanaf 10 december
1975 de eerste voorzitter. Evert is
jaren lang betrokken geweest bij de
WTC Woerden en later benoemd
tot erelid.
Evert woonde de laatste jaren in
het
verzorgingshuis
Careyn
Weddesteyn te Woerden.
Hiermee willen wij namens het
bestuur en onze leden van WTC
Woerden de kinderen en kleinkinderen condoleren met het verlies
van hun vader en opa .
Evert Krieger was in 2008 nog genodigde bij de Ronde van het Groene Hart
en genoot er zichtbaar van.

Kantinebeheer

Wedstrijdkleding

Evert Krieger

Nicolaas Maesstraat 36
3443 TK Woerden

Andere belangrijke contacten

Jeugdcoördinator

In memoriam

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

Voorzitter John Tuithof

Hoog bezoek van burgemeester Molkenboer
Op dinsdagavond 21 mei is de burgemeester bij ons in het clubgebouw op bezoek
geweest. We hebben de primeur om als eerste in Woerden officieel een USB-stick
uitgereikt te krijgen van de burgemeester.
Het gaat over de nieuwe regelgeving m.b.t. drank- en horecawet. Vanaf 1 januari
2013 is de nieuwe drank- en horecawet in werking getreden. Nieuw daarin is dat de
gemeente toezichthouder is geworden i.p.v. de Voedsel- en Warenautoriteit.
De Gemeente Woerden controleert daarom nu of de gegevens m.b.t. alle drank- en
horecavergunningen nog actueel zijn. Dit geldt voor alle sportverenigingen, stichtingen en horecaondernemingen.
De burgemeester heeft een korte toespraak gehouden en de USB-stick aan Joke Bom
overhandigd, Joke bestiert met nog enkele dames ons clubgebouw en was hier de
aangewezen persoon om deze in ontvangst te nemen.
Het was een druilige avond, maar het clubgebouw zat bomvol, met vooral jeugdleden. Ook enkele senioren die van plan waren te gaan toeren en nog vele leden die
hun belangstelling hebben getoond en gehoor hebben gegeven aan de oproep om op
deze bijzondere avond aanwezig te willen zijn.
Ook de pers en onze huisfotograaf waren aanwezig en hebben de nodige plaatjes 

kunnen schieten.
Met de gedachte aan de
Gemeente Woerden, er is
nog steeds geen besluit
genomen wat betreft de
nieuwe afspraken over de
huur die de verenigingen
moeten gaan betalen.
Vorig jaar hebben we daar
al eens een melding over
gedaan, en wie weet kan
het nog wel even gaan
duren voor we hier meer
over kunnen melden.
Ondanks het slechte weer
(koud en veel regen) kon
er tussen de buien door
nog redelijk gefietst worJo ke Bom heeft zojuist uit handen van burgemeester
den.
Molkenboer de USB-stick met de nieuwe drankOm maar even de RABOen horecawet in ontvangst genomen.
Omloop te benoemen die
gehouden is op zaterdag 4 mei en het geluk had dat het een stuk beter weer was dan
in 2012 (toen alleen maar regen).
Dit jaar werd gestart met behoorlijk veel wind, maar in de loop van de dag liet de zon
zich zo af en toe eens zien. En er was een redelijke opkomst. In Woerden zijn er 350
fietsers gestart, in Huizen zijn er 250 gestart en in Leusden nog eens 180 deelnemers.
Ook nu weer is het een geslaagde dag geworden mede dank zij de vele vrijwilligers 

Burgemeester Molkenboer was zichtbaar verrast door het grote aantal
aanwezige jeugdleden. Dit is alleen nog maar de eerste rij.

die ieder jaar maar weer hun stentje bijdragen.
En op sportief gebied hebben we
ook geen klagen, bezoek onze
website, waar vele informatie te
vinden is over de prestaties van
onze leden, en dat zijn er nogal
wat.
Ook zijn er veel van onze leden
die afgelopen tweede pinksterdag
hebben deelgenomen aan de
Triathlon van Woerden. En onderDe USB-stick was fraai verpakt.
ling strijd hebben geleverd om
een snelle fietstijd te realiseren.
Helaas voor de organisatie is het zwemonderdeel afgelast i.v.m. de lage temperatuur
van de singel, waardoor het niet verantwoord was om de deelnemers te laten zwemmen. En is er een run-bike-run van gemaakt.
We staan alweer voor de zomervakantie en als bestuur wensen wij iedereen via deze
weg een prettige tijd met eindelijk ook eens een beetje betere temperaturen en heel
veel zon.
John Tuithof,
voorzitter

Wedstrijdkalender
Bijzonderheden competities
WAC (= woensdagavondcompetitie)
18.30 uur
jeugd
19.00 uur
A- en B-klasse
inschrijfgeld 2,50 euro
HvH-comp. = Hans van den Hengel
competitie

juni
zo 16

60 +-wedstrijd

WTC Woerden
start 10.30 uur

wo 19 Clubkampioenschappen
alle categorieën
HvH-comp. bij WV Ede, start 18:30
wo 26 12e rit WAC

juli
di 2
wo 3
wo 10
wo 17
wo 24

HvH-comp. in Woerden, start 18:30
13e rit WAC
14e rit WAC
15e rit WAC
16e rit WAC

wo 31 juli t/m wo 14 augustus
wegens vakantie geen WAC

augustus
wo 21 17e rit WAC
wo 28 18e rit WAC

september
wo 4 19e rit WAC
HvH-comp. bij De Adelaar Bussum,
start 18:00
+
zo 8 50 -wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur
wo 11 20e rit WAC
HvH-comp. bij Axa Veenendaal,
start 18:00
wo 18 21e rit WAC
zo 22 HvH-comp. bij ’t Stadion, start 12:00
wo 25 22e (laatste) rit WAC
za 28 Gentlemenkoers, ploegentijdrit en
regelmatigheidstijdrit

Pieter, Koos en Nico terwijl ze op 10 april bezig zijn met het
afsteken van het overgroeiende gras op het parcours
foto Jaap Blonk

Van de toersecretaris
Het weer knapt op en het toerseizoen is weer volop aan de gang. Het is te merken aan
de opkomst bij de diverse clubritten waar met grote groepen gereden wordt. Ook
weten weer nieuwe enthousiastelingen de club te vinden, Eveline, Erik, Patrick, Ben,
Ronnie, Gerard en Dennis, van harte welkom bij WTC Woerden en veel sportief plezier gewenst.
Dinsdag 2 april beleefde WTC Woerden de primeur van de nieuwe damestoergroep.
Werd de eerste rit nog met begeleiding van drie heren verreden, al snel werd duidelijk gemaakt dat dat echt niet nodig is. Met Gitta en Marijke als drijvende krachten,
worden de afstanden al snel langer en langer en blijkt de damesgroep een volwaardige onderdeel van de toer te zijn. Op 12 juni zal de afgelopen periode met alle
betrokkenen geëvalueerd worden, waarover jullie binnenkort worden geïnformeerd.
De Rabo Omloop Midden Nederland is ook al weer verreden en in tegenstelling tot
de vorige, zeer natte editie, was het dit jaar prima fietsweer en dat was te merken in
de opkomst. Vanuit de drie startplaatsen vetrokken circa 700 deelnemers voor de
diverse afstanden. Een mooie opsteker voor de vrijwilligers die het allemaal weer
mogelijk maakten, waarvoor hartelijk dank. En de IJmeertocht is sinds lange tijd
weer eens op de eerst geplande datum verreden. De weergoden waren ons gunstig
gezind.
Een ander nieuw evenement op de toerkalender is de sponsortocht ten behoeve van
het Hospice de mantelmeeuw, gevestigd in Woerden. Om fondsen te werven voor het
project ‘De Levensjas’ zijn een drietal toertochten uitgezet en zal de schooljeugd
gesponsorde rondjes fietsen op ons parcours. Hoe het allemaal verlopen is, kunnen
jullie elders in deze surplace speciaal lezen.
Ook zullen weer vele WTC leden hebben deelgenomen aan de triathlon van
Woerden, individueel of als onderdeel van een trio. Laat even weten hoe het jullie 

vergaan is. We zijn zeer benieuwd hoe de onderlinge strijd tussen de WTC-ers heeft
uitgepakt dit jaar.
Ondanks dat het lange tijd koud bleef, blijken vele WTC-ers in goede vorm te zijn
en dit is te merken aan de straffe tempo’s en hoge gemiddeldes die regelmatig gehaald worden. Toch willen wij vragen de afgesproken snelheden die wij bij de verschillend groepen hebben, in acht te nemen, zodat iedereen met een tevreden gevoel
thuis kan komen.
Cornel van der Woude

Toerkalender
zaterdag 17 augustus
zaterdag 28 september
zondag 27 oktober

Grote Rivierentocht (NTFU-tocht, meer op blz. 13)
Gentlemenkoers, ploegen- en regelmatigheidstijdrit
einde zomertijd; Snerttocht

Starttijden toerritten
mei t/m september
oktober
november t/m februari

zondag

dinsdag

donderdag

8:30
9:30
geen rit

18:30
geen rit
geen rit

18:30
geen rit
geen rit

senioren krasse knarren
vrijdag
dinsdag

9:00
9:30
9:30

9:00
9:30
9:30

Programma’s Senioren en Krasse Knarren
Senioren (vrijdagochtend)
juni, start 9.00 uur
2l Blokland / Lekdijk
28 Vinkeveen / Breukelen
juli, start 9.00 uur
5 Vergeten weggetjestoer
12 Nessersluis
29 Langeraarse Plassen
26 Alphen / ‘t Weegje
augustus, start 9.00 uur
2 Rottemeren
9 Rhijnauwen
16 Ronde Hoep
23 Hoogmade
30 Eindje Om
september, start 9.00 uur
6 Loosdrechtse Plassen
13 Bergstoep
20 Vinkeveen / Breukelen
27 Sluitingsrit WTC koffie

Krasse Knarren (dinsdagochtend)
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

Start altijd om 09.00 uur
juni
25 Scheveningen
juli
2 Ronde Hoep / Weesp
9 Wijk bij Duurstede
16 Rottemeren / Loetbos
23 Haarlemmermeer
30 Austerlitz
augustus
6 Lekkerkerk/Kinderdijk
13 Sassenheim / De Zilk
20 Amerongseberg
27 Vijfherenlanden
september
3 Scheveningen
10 Alblasserwaard
17 Ronde Hoep / Weesp
24 Gooiroute (nieuw)

Deze programma’s staan ook op www.wtcwoerden.nl en www.janvanos.org

120 km
115 km
95 km
100 km
130 km
110 km
100 km
120 km
120 km
115 km
120 km
120 km
115 km
110 km

Toerkleding
Tijdens de afgelopen toerkledingverkoopavond is er door vele leden weer het
nodige aangeschaft. Hierdoor is niet alle
toerkleding meer in alle maten voorradig. Binnenkort zal er weer een nieuwe
bestelling gedaan worden, zodat de
voorraden weer op peil zijn.
Eén van de grote favorieten uit het assortiment van de kleding zijn de thermojassen. Dit lichte, winddichte en voordelige winterjack met hoge kraag is eigenlijk een must voor degenen die in de
winter doorrijden op de weg of in het
veld. Verzeker jezelf van zo’n fijne jas
voor het winterseizoen door hem nu al te
bestellen.

ris. Via een e-mail (woudec@online.nl)
of telefonisch (06-33832498) kunnen
artikelen gereserveerd of besteld worden.
Hieronder een overzicht van de assortiment en de prijzen. Gepast afrekenen
wordt zeer gewaardeerd.
Shirt korte mouw
Shirt lange mouw
Korte broek
Lange broek zonder zeem
¾ broek
Windbreaker korte mouw
Windbreaker lange mouw
Thermojas

=C 28,00
=C 38,50
=C 46,50
=C 52,50
=C 55.50
=C 41,50
=C 44,50
=C 69,00
CvdW

Toerkleding is te koop bij de toersecreta-

Zaterdag 17 augustus 2013
e

21 Grote Rivierentocht
De klassieker langs Lek en Waal
Afstanden:
Inlichtingen:

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)
Cornel van der Woude (0 6-3 3 83 24 9 8)

wintertraining
Ik ben op zoek naar een opvolger voor het geven van wintertraining. Ik ga ermee
stoppen; dit omdat ik al een paar jaar een hardnekkige blessure heb en mijn specialist gezegd heeft dat het beter is te stoppen of in ieder geval zo weinig mogelijk hard
te lopen.
Ik hoop dat iemand van jullie het stokje overneemt zodat in oktober de wintertraining
weer door kan gaan.
Hopelijk hoor ik wat van jullie.
0348-410153 of sappeldoorn@kpnmail.nl

Groet,
Siem Appeldoorn

Sponsortocht t.b.v. De Mantelmeeuw
Lekker op de fiets ondanks weersvoorspelling
Een beetje kou en veel wind: dat was wat er overbleef van de slechte weersvoorspellingen voor zaterdag 25 mei. Fietsers die de weerprognoses trotseerden en aan de
start verschenen bij WTC, genoten gedurende een droge dag van mooie fietsroutes.
Ruim zeventig mensen fietsten de sponsortocht van De Mantelmeeuw mee. Hun
inschrijfgelden, extra donaties en de verkochte consumpties leverden ruim 500 euro
op voor het project ‘De Levensjas’. Daarmee kunnen weer 150 kinderen deelnemen
aan dit schoolproject voor basisscholieren.
Levensjas helpt kinderen bij afscheid nemen
De sponsorfietstocht werd door hospice De Mantelmeeuw samen met wielren- en
toerclub WTC Woerden georganiseerd. De Rabobank sponsorde voor haar leden het
inschrijfgeld en Jumbo Bijlsma in Woerden ondersteunde de fietstocht door het
beschikbaar stellen van versnaperingen.
Alle organis atiekosten
van de fietstocht werden
gesponsord door het VSB
fonds Woerden.
De opbrengst van de
Mantelmeeuw-fi ets tocht
wordt ingezet voor ‘De
Levensjas’, een schoolproject van één dagdeel
voor basisscholieren. ‘De
Levensjas’ bestaat onder
meer uit een pakkende
korte toneelvoorstelling
met creatieve opdrachten,
die kinderen helpen bij
vragen over ‘afscheid
nemen’.
Woerdense basisscholen
Twee jeugdige deelnemers onderweg voor ‘De Levensjas’.
kunnen zich bij De
foto CvdW
Mantelmeeuw voor zo’n
toneelvoorstelling aanmelden. Bij basisschool De Fontein in Harmelen doen momenteel al drie klassen mee met het project.
Met dank aan alle Mantelmeeuw- en WTC Woerden-vrijwilligers voor hun inzet.
Mirjam Bijlenga
Hospice de Mantelmeeuw

Van Denemarken naar Nederland
Na een binnenlands rondje om de Zuiderzee in 2011 met een van ons om medische
redenen noodgedwongen op een scooter, zaten we vorig jaar weer alle drie op de fiets
voor een deze keer weer internationale fietstocht. Het begon met een proloog van
Woerden naar het centraal station van Utrecht, waar we de City Night Line naar
Kopenhagen namen.
Toen we met enige vertraging de trein weer konden verlaten, was het zaterdagochtend in de Deense hoofdstad met alle drukte van dien en dat op een onverwachte
manier. Kopenhagen bleek een fietsvriendelijke stad te zijn, tenminste wat de fietspaden betreft, maar op diezelfde fietspaden werden we aan de lopende band voorbij
geraasd door Denen en Deensen op topsnelheid. Het was een zenuwslopend begin
van wat de dagen erna een fietstocht over rustige wegen zou worden.
Het besluit om af te zien van een verdere bezichtiging van de stad was daarom snel
genomen; mede omdat we ook geen gelegenheid zagen om koffie te drinken, iets wat
later in heel Denemarken een probleem bleek te zijn.
Daarom werd –op goed geluk– zo snel mogelijk de zuidkant van de stad opgezocht,
want daar moesten we volgens onze kaarten ergens op de national cykelrute (Deense
LF) nr. 6 kunnen komen. Dat ging aardig mis, waardoor we meer van het overigens
fraaie schiereiland ten zuiden van Kopenhagen te zien kregen dan onze bedoeling
was. Een vriendelijke, rustig fietsende (ze zijn er ook) Deen zette ons op het juiste
spoor en een paar kilometer later zaten we op de route, wisten we hoe de bewijzerings eruit zag en waren we eindelijk op weg naar Roskilde alwaar we voor de eerste nacht een driepersoonskamer in de plaatselijke Danhostel hadden geboekt.
Het concept Danhostel is te vergelijken met dat van onze Stayokay, de vroegere
jeugdherbergen. Het bleek een enorm gebouw. We sliepen met z’n drieën in een
ruime kamer met zes bedden. Het Danhostel-concept bleek ons zo goed te bevallen
dat we onze zes Deense nachten alle in een Danhostel hebben doorgebracht.
De volgende was in Svenstrup. Lag de Danhostel in de bruisende stad Roskilde bij
de haven met de nodige horeca eromheen, deze lag eenzaam buiten het plaatsje.
Het was een warme zondag geweest. Wij waren de enige gasten voor de nacht en op
loopafstand was er niets te eten. Op het terras zat een Deense aannemer, die niet bleef
slapen, maar ons wel vertelde dat het die dag in drie jaar in Denemarken niet zo heet
was geweest. De thermometers die we onderweg meer dan 30° C hadden zien aangeven, hadden duidelijk niet gelogen.
De Danhostel-beheerster gaf ons de bestellijst van een maaltijdbezorgdienst. De
bestelling liet lang op zich wachten, maar was wel de redding voor onze hongerige
magen. Hierdoor gesterkt durfden we nog een avondwandeling naar het nabij gelegen strandje aan. In de gloed van de ondergaande zon zagen we in de verte de imposante brug over de Storebælt liggen. Deze brug is alleen voor snelverkeer. Fietsers
moeten met de trein naar de overkant.
Daarom trapten we de volgende ochtend in tien minuten naar het nabij gelegen station van Korsør. We hadden daar de trein naar het eerste station aan de overkant kunnen nemen, maar besloten pas in Odense uit te stappen. Daardoor was het mogelijk
die dag nog de Danhostel in Kolding te bereiken.
Later op de dag bleek het een juiste beslissing te zijn geweest. Het was opnieuw een
warme dag en het eiland waar we nu op reden, was behoorlijk heuvelachtig. Vele hel- 

Kopenhagen
Roskilde

Kolding
Ribe

Odense

trein

Svenstrup

gefietste kilometers
dag totaal
17-8 Woerden - Utrecht

20

18-8 Kopenhagen - Roskilde
19-8 Roskilde - Svenstrup

64 84
83 167

20-8 Svenstrup - Kors Ør
Odense - Kolding
21-8 Kolding - Ribe

20

RudbØl

3
71 74 241
59 300

22-8 Ribe - RudbØl

58 358

23-8 RudbØl - Friedrichstadt
84 442
24-8 Friedrichstadt - Wewelsfleth 85 527
25-8 Wewelsfleth - Beverstedt
26-8 Beverstedt - Oldenburg

69 496
68 664

27-8 Oldenburg - Leer

65 729

28-8 Leer - Nieuweschans
Utrecht - Woerden

Friedrichstadt

25
20 45 774

Wewelsfleth
Glückstadt

Hamburg
Beverstedt
Leer
trein

Nieuweschans

Bremen
Oldenburg

linkjes kregen we voor de kiezen, nooit lang en ook niet steil (meestal 6 à 7%),
maar op onze leeftijd en met een fiets met bagage (in mijn geval zo’n 17 kilo) hakt
dat er behoorlijk in. De laatste loodjes waren het zwaarst. Danhostel Kolding lag
op een heuvel en om er te komen moesten we zelfs 9 % overwinnen.
Tijdens deze laatste klim van de dag hoorden we het typische geluid van een grote
groep schooljeugd. En inderdaad, in Danhostel werd een werkweek van een
Deense school gehouden. Dat kon wel eens een onrustige nacht worden, maar dat
viel alleszins mee. Het enige dat we ervan merkten, was dat we ’s avonds niet in
eetzaal mochten eten, maar aan een zitje in de ontvangsthal. En dat was geen straf.
Na de maaltijd daalden we te voet af naar het schilderachtige centrum van
Kolding, dat een stad van ruim 50.000 inwoners bleek te zijn en dat is veel voor
Deense begrippen.
De volgende dag bleken we het zwaarste deel van onze tocht te hebben gehad. In
de ochtend nog enkele pittige hellingen van maximaal 4 %, maar later op de dag
alleen nog wat vals plat. Het was nog steeds zomer. Net als in de dagen ervoor was
er weinig schaduw. We kregen de indruk dat Denemarken voor het grootste deel
uit graanakkers en weilanden bestaat. Koffieproblemen hadden we niet meer sinds
we erachter waren dat vrijwel iedere Deense bakker een koffieautomaat in zijn
winkel had staan en vaak ook nog en bankje voor de deur.
De eindstreep lag in Ribe. Het werd in het jaar 710 als handelshaven gesticht door
de Vikingen en is daarmee de oudste stad van Denemarken en zelfs van heel
Scandinavië. De stad is in 1580 voor het grootste deel door brand verwoest en in
de tientallen jaren erna weer opgebouwd. Daarna is er weinig meer veranderd. We
liepen die avond dus door een zeventiende eeuws decor van smalle straatjes en
scheefgezakte vakwerkhuizen.
Ook in Danhostel Ribe was een schoolwerkweek aan de gang, maar ook hier konden we een gedisciplineerde schooljeugd aanschouwen.
Omdat we nu aan de Noordzeekust zaten, hoefden we niet meer bang te zijn voor
klimwerk. Dat bleef de volgende dag, een woensdag, beperkt tot af en toe een dijk
op. We reden die dag langs de kust richting Duitsland. Het uitzicht op de Noordzee
werd helaas regelmatig door dijken versperd. Ik had me van dit deel van de route
meer voorgesteld.
De laatste plaats vóór de grens, zelfs min of meer op de grens, was Rudbøl; een
klein dorpje met een kleine Danhostel. Ook onze kamer was klein; twee stapelbedden met weinig ruimte ertussen en toilet en douches op de gang. Toch nog een
keer de sfeer van de voegere jeugdherberg.
De volgende dag was het definitief gedaan met het mooie weer. Er werd zelfs
windkracht 6 uit het westen verwacht. Gewoontegetrouw vulde ik vóór de start 

mijn bidons. In de voorafgaande warme dagen zou ik ze allebei hebben leeggedronken en
onderweg ook nog hebben bijgevuld. Door de gedaalde temperatuur had ik ze niet meer
nodig. Ik had de rest van de
tocht voldoende aan het vocht
dat ik tijdens koffie- en lunchpauzes binnen kreeg. Mijn
bidons zijn niet meer bijgevuld.
Ik ben met puur Deens water
Rechts is de Waddenzee, maar wel achter de dijk.
in Nederland teruggekeerd.
Sterker nog, een half jaar later zat er nog Deens water in de bidons op mijn randonneur. Het is nog maar kort geleden dat ik mijn planten ermee heb verwend.
We namen die ochtend afscheid van Denemarken, want na slechts enkele honderden
meters waren we al in Duitsland. Geen Danhostels meer, dus vielen we terug op onze
vertrouwde systematiek; tijdens de lunch bekijken wat ’s middags nog haalbaar was
en ons vervolgens door het toeval laten leiden.
Friedrichstadt leek ons een geschikte overnachtingsplaats en dat werd het ook toen
enkele kilometers ervoor Jaap een lekke achterband kreeg. Het verwisselen van de
binnenband ging redelijk snel, maar bij het oppompen ontdekten we de oorzaak van
het lek. Een flinke scheur in de zijkant van de buitenband. Daar moest iets aan worden gedaan.
Voorzichtig reden we Friedrichstadt binnen. De manier waarop we keken bracht een
aardig Duits echtpaar van onze leeftijd ertoe ons te vragen wat ons probleem was.
Onze reactie was dat we én een hotel én een fietsenmaker zochten. Het antwoord was
snel gegeven. Nauwelijks honderd meter verder was een hotel en een ietsje verder
linksaf zat een fietsenmaker.
De fietsenmaker bleek een bijklussende gepensioneerde te zijn met zijn voorkamer
ingericht als werkplaats. Binnen de kortste keren had hij een nieuwe buitenband
gemonteerd, opnieuw een Schwalbe Marathon. Trots liet hij zien dat de band van het
nieuwe type ‘unplattbar’ was. Deze kon dus echt niet meer lek.
Friedrichstadt bleek een stad met Nederlandse kenmerken, waarvan huizen met trapgevels de opvallendste waren. Enkele weken later leerde een aflevering van de tvserie De Gouden Eeuw mij de religieuze achtergrond. In de zeventiende eeuw waren
remonstranten die zich in Nederland, dat toen nog de Republiek der Zeven
Provinciën heette, niet meer op hun gemak voelden, op verzoek van hertog
Frederik III naar de door hem gestichte en naar hemzelf genoemde stad geëmigreerd.
Een stukje vaderlandse geschiedenis waar ik nooit weet van heb gehad.
De volgende dag was het helemaal over met het mooie weer. De thermometer bleef
’s ochtends onder de 15° C en al vrij snel begon het te regen. We waren blij dat we
in Balzers Bistro in Heide aan de koffie konden. Later op de dag knapte het weer wat
op en het laatste half uur fietsten we zelfs in het zonnetje.
Het plan was om in Glückstadt te overnachten, maar dat werd het niet. Ik laat Frits
vertellen waarom.
Wij waren fietsend op weg naar Glückstadt. Een paar kilometer voor deze



stad reden we door het dorp Wewersfleth en daar zagen we een grote boerderij met een bord ‘Landgasthof Lüders’. Wij knepen in de remmen, belden aan
en een struise mevrouw liet ons weten dat zij achter in de boerderij een eenvoudig hotel runde. Een kleine inspectie uitgevoerd en enkele minuten later
besloten wij hier een nachtje te logeren. Uitstekende voorziening. In het
inpandige restaurant genoten we ’s avonds van een heerlijk visdiner voor een
buitengewoon redelijke prijs. Aanbevolen !!!
Het visdiner kan niet voor mij gelden, want in mijn aantekeningen staat Sauerfleisch.
De redelijke prijzen waren inmiddels ook van toepassing op het bier. Dat was in het
dure Denemarken wel anders. Nu moest ik elke dag denken aan Barend Verhagen,
die ooit in dit blad de prijs van halve liters als een belangrijk pluspunt voor trainen
in Duitsland aanvoer.
De volgende ochtend was het droog, maar de plassen verraadden dat het ’s nachts
flink geregend had. Het was acht kilometer naar de pont over de Elbe. De overtocht
was een belevenis. De Elbe is daar geen rivier meer, maar een zeearm. Er varen maar
liefst vier veerboten op en neer. Dat
weet je, omdat je ze onderweg tegenkomt.
Ik was vergeten op de pont mijn Garmin
uit te schakelen. Garmin dacht daarom
dat ik over het water aan het fietsen was.
Achteraf was dat wel aardig. Nu kon ik
Zo registreerde Garmin de oversteek van de Elbe.
zien dat we ruim vijf kilometer hadden
De veerpont ging duidelijk niet in rechte lijn.
gevaren.
Wij waren niet de enige met een fiets. Er ging ook een pianostemmer met een
gestroomlijnde ligfiets naar de overkant. Hij was de dag ervoor in één dag vanuit zijn
woonplaats Groningen naar Glückstadt gereden (270 kilometer) en ging nu in één
dag weer terug. Met dezelfde ligfiets bezocht hij ook zijn klanten. Binnen de stad
Groningen rekende hij daarom geen voorrijkosten.
Het weer was wisselvallig met regelmatig zon, maar ook met een enorme plensbui
onderweg. Met de wind viel het mee. Gelukkig maar, want we reden nu naar het
zuidwesten en dan heb je met dit soort weer vrijwel altijd tegenwind.
De dag eindigde in Beverstedt, een ingeslapen stadje waar de welvaart duidelijk uit
verdwenen was. Er was een hotel, gedreven door een ouder echtpaar. Echter, de man
was ernstig ziek. Daarom hadden ze het restaurant moeten sluiten. Gelukkig hadden
we bij het binnenrijden van het stadje een Aziatisch ogende eetgelegenheid gezien;
met een uitgebreide kaart naar later bleek.
De volgende dag was de Weser aan de beurt, lang niet zo breed als de Elbe, maar toch
ook behoorlijk indrukwekkend. Na de pont was het tijd voor koffie. Je kon merken
dat het zondag was. In Zum Schwarzen Roß in Ovelgönne was het al een vrolijke
bedoening en wij waren niet de enige fietsers die er pauseerden.
De finish lag in Oldenburg. Mijn vader heeft in zijn vrijgezellentijd af en toe paard
gereden en als we het daar over hadden, had hij het wel eens over een Oldenburger.
Een leven lang heb daarom Oldenburg met paarden geassocieerd zonder zeker te
weten of er iets van waar was.
Het bleek te kloppen. Na in hotel Antares onze intrek te hebben genomen, gingen we
het centrum van Oldenburg verkennen. We hoefden slechts enkele malen een hoek



om te slaan om oog in oog te staan met het standbeeld van een paard. Voor mij was
dat voldoende bewijs.
De volgende dag zou onze laatste volwaardige fietsdag zijn. Het verlangen nar huis
begon op te spelen, toen we na Oldenburg door een gebied met veel kwekerijen
reden. Het leek wel of we bij Boskoop aan het fietsen waren. Later werd het landschap nog Hollandser met polders en vaarten.
De dag eindigde in Leer, een bruisend stadje waar ik nog nooit van had gehoord,
maar mij meteen aan Woerden deed denken. Later bleek het ook nog eens een vergelijkbaar aantal inwoners te hebben.
We logeerden in Villa Leda, een prachtige villa waarin een Nederlands echtpaar
begin dat jaar een bed-and-breakfast was begonnen.
De volgende ochtend reden we naar Nederland. Pal over de grens namen we in
Nieuweschans de trein naar Utrecht (overstappen in Groningen). Daarna in omgekeerde richting dezelfde route als we de eerste dag hadden afgelegd.
Willem van Groenestijn
Op www.willemvangroenestijn.nl kan een uitgebreid foto-overzicht van onze tocht worden
aangeklikt. Daarop is ook de Groningse pianostemmer te zien.

Woensdagavondcompetitie 2013
A/B
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
27 mei
5 juni
12 juni

1
Niels Immerzeel
Geert van der Horst
Geert van der Horst
Geert van der Horst
Christiaan de Rijk
Geert van der Horst
Geert van der Horst
Wilfred Verhagen
Martijn de Jong
Wilfred Verhagen
Geert van der Horst

2
Barend Verhagen
Niels Immerzeel
Bob Stöpler
Martijn Broekman
Geert van der Horst
Bob Stöpler
Bob Stöpler
Niels van Baar
Christiaan de Rijk
Geert van der Horst
Marcel van Baak

3
Erwin Tuithof
Marcel van Baak
Barend Verhagen
Barend Verhagen
Marc Scholman
Erwin Tuithof
Christiaan de Rijk
Marc Scholman
Wilfred Verhagen
Niels van Baar
Wilfred Verhagen

C-klasse
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
27 mei
5 juni
12 juni

Joey van den Broek
David Hockx
David Hockx
Joey van de Broek
David Hockx
David Hockx
Jasper Warnaar
zie (1)
Tom van Merkerk
Julia Boschker
Julia Boschker

Jasper Warnaar
Romy Adegeest
Joey van de Broek Rico Thomas
Joey van de Broek Romy Adegeest
Rico Thomas
Jasper Warnaar
Joey van de Broek
Kjell Adegeest
Tom van Merkerk
Jasper Warnaar / Tom van Merkerk
Tom van Merkerk
Tom van Merkerk
-

A/B-klasse
1 Bob Stöpler
2 Geert van der Horst
3 Ronald van Merkerk
4 Martin van Baak
5 Erwin Tuithof
6 Marc Scholman
7 Christiaan de Rijk
8 Niels van Baar
9 Anton Mink
10 Marcel van Baak
11 Wilfred Verhagen
12 Jeroen de Ruiter
13 Leendert Louter
14 Barend Verhagen
15 Marcel Boschker

283
265
213
186
179
178
177
169
169
164
152
130
124
122
117

C-klasse
1 Joey van de Broek
2 Tom van Merkerk
3 David Hockx
4 Jasper Warnaar

192
161
132
132

(1) Op 22 mei was er in de C-klasse wat onenigheid over wel en niet aansluiten.
De wedstrijdleiding heeft toen besloten geen winnaar aan te wijzen en twee keer
de 32 punten behorende bij een tweede plaats te geven.
(2) Van de competitie voor de jeugd zijn geen uitslagen ontvangen, maar wel
enkele foto’s. Kijk daarvoor op bladzijde 36.

Sterke voorjaar van Ellen van Dijk
Ellen van Dijk is het wielerjaar 2013 sterk begonnen. Het begon met drie podiumplaatsen in de Ronde van Qatar: tweede in de derde etappe en derde in de tweede
etappe én in het eindklassement.
De eerste overwinning behaalde ze op 27 februari in Wallonië in Le Samyn des
Dames. Het was die dag beestenweer. Helikopters konden niet de lucht in, waardoor
de tv-reportage van de mannenwedstrijd niet doorging. In dat weer won Ellen deze
sterk bezette wedstrijd met 3:16 voorsprong op de Amerikaanse Shelley Olds, de
Zweedse Emma Johansson en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Zo’n voorsprong
na een solo zie je niet vaak. Het peloton finishte zelfs op 4:18.
De volgende dag keek ik in een lunchroom in Spa de
Belgische krant Sudpresse in. Naast een uitgebreid
verslag van de mannenwedstrijd stond een piepklein
berichtje over de vrouwen. Ik kon niet nalaten het te
fotograferen en hiernaast af te drukken.
Het berichtje in de
Op 9 maart was de Boels Rental Ronde van Drenthe.
Waalse krant.
Studio Sport had een ruime samenvatting van deze
eerste wereldbekerwedstrijd voor vrouwen. Daarin zagen we dat Marianne Vos op de
VAM-berg demarreerde en solo naar de streep leek te gaan rijden. Daar stak Ellen een
stokje voor. Met een mooi in beeld gebrachte achtervolging wist ze Vos te achterhalen. In de eindsprint was Ellen kansloos, maar ze had zich wel laten zien.
Een volgende podiumplaats was er op 24 maart in Italië in de Trofeo Alfreda Binda,
de tweede WB-wedstrijd. Verrassende winnares was Elisa Longo Borghini met 1:44
voorsprong op een tweetal achtervolgsters. In een korte flits in een
Sportjournaal was te zien hoe
Emma Johansson in opnieuw regen
naar de twee plaats sprintte en Ellen
derde werd.
De derde WB-wedstrijd was de
Ronde van Vlaanderen op paaszondag 31 maart. De VRT liet een uitgebreide samenvatting zien, waarin
we zagen dat Ellen op de Oude
Kwaremont een kopgroep van drie
vrouwen moest laten wegrijden. Op
het vlakke gedeelte na de klim ging
Ellen in de achtervolging en kregen
we mooi in beeld hoe ze in tijdritstijl op de Ronsebaan aansluiting
met de kopgroep wist te krijgen.
Het werd zo een sprint met vier
waarin weer eens geen maat op
Marianne Vos stond. Tweede plaats
voor Ellen, die daarmee in de drie
Natte finish in Le Samyn des Dames.
eerste WB-wedstrijden telkens op 
foto cyclingonline.nl

het podium stond. Derde was de Zweedse Emma Johansson. Na het uitgebreide
beeldverslag kwamen de drie vrouwen uitgebreid aan het woord in de mobiele VRTstudio. Ellen vertelde onder meer dat haar hoofddoel voor dit jaar het WK tijdrijden
is. Het parkoers bij Florence lijkt haar op het lijf geschreven.
De vierde WB-wedstrijd was de Waalse Pijl. De Muur van Huy is niet echt een aankomst voor Ellen. Daarom was haar zesde plaats daar een knappe prestatie. Daarmee
hield ze haar tweede plaats in de WB-stand vast.
Inmiddels staat ze daarin derde, omdat ze de Tour of Chongming niet reed en Emma
Johansson daar wel punten scoorde.
Tussendoor won Ellen in het noorden
van
ons
land
de
vijfdaagse
Energiewacht Tour.
De basis voor de eindoverwinning was
de winst in de tijdrit in Winsum.
Nummer twee was haar Duitse ploeggenote Lisa Brennauer op maar liefst 51
seconden.
Meerdaagse wedstrijden kunnen we
onderhand als een specialisme van Ellen
gaan beschouwen, want drie weken later Het podium in Winsum na de tijdrit met Ellen
stond ze als eindwinnares op het podium van Dijk en Kirsten Wild.
F oto: Hans-Peter Cordes
van de Gracia Orlova, een zesdaagse
wedstrijd in Tsjechië. Ze won de proloog met vijf seconden voorsprong op opnieuw
Lisa Brennauer en verdedigde de leiderstrui vervolgens met verve. De volgende dag
werd ze tweede in de massasprint. De derde dag versterkte ze haar leidende positie
door de tweede etappe solo met 19 seconden voorsprong te winnen. De dag erna won
was ze weer tweede en de voorlaatste etappe won ze weer. Na zo’n reeks viel de achtste plaats in de slotetappe wat uit
de toon, maar waarschijnlijk
heeft ze met de eindoverwinning
in zicht geen risico willen
nemen.
Tussen de twee etappewedstijden
door won Ellen in eigen land ook
nog in de EPZ Omloop van
Borsele de tijdrit met een sterk
internationaal deelnemersveld.
Haar voorlopig laatste zege was
op 29 mei de Grand Prix Leende,
ook weer een tijdrit, maar nu met
uitsluitend Nederlandse deelname.
De term ‘sterk voorjaar’ in de
kop is dus niet overdreven.
Benieuwd wat de zomer gaat
Een verbeten Ellen op 27 april in de leiderstrui in de
brengen.
Gracia Orlova.

foto Bell X One
bron deessesdelaroute.blogspot.nl

Willem van Groenestijn

Twee nationale titels
Floortje Mackay
‘Floortje Mackay rijdt van podium naar podium’, lazen
we op onze website toen het wegseizoen nog pril was.
Inmiddels moeten we zeggen: ‘Floortje rijgt de overwinningen aan elkaar’.
De teller staat inmiddels op twaalf zeges, waarbij ze al
twee keer vier wedstrijden achter elkaar won. Ze gaat
daarom in beide junior-vrouwen-klassementen (punten
en overwinningen) bovenaan.
De mooiste overwinning is ongetwijfeld die in het NK
tijdrijden voor junior-vrouwen op 5 juni in Schoonebeek.
Over 17 kilometer was ze 21 seconden sneller dan Demi
de Jong (2e).
Dat ze ook het rondewerk aankan bleek in de driedaagse
Junior Energiewacht Tour. In de eerste twee etappes
werd ze twee keer derde en de slotetappe won ze. In het
eindklassement werd ze derde.
Floortje reed ook al een serieuze vrouwenkoers, de Boels
Rental Hills Classic, 120 kilometer in Zuid-Limburg met
alle bekende hellingen. Ze werd 41e door de sprint van
de tweede grote groep te winnen. De prestatie krijgt
meer glans als je weet dat 64 rensters geklasseerd werden en bijna net zoveel niet finishten.
Ellen van Dijk zat in de kopgroep en
werd zesde. Zou het de eerste keer zijn
geweest dat Ellen en Floortje in dezelfde vrouwenwedstrijd zaten?

Haar eerste zege van 2013
behaalde Floortje in de
Ronde van Oud-Vossemeer.
In een sprint met twee versloeg ze Jeanne Korevaar.
F oto: Harfoto

WvG

Julia Boschker
Op zaterdag 1 juni is Julia Boschker
andermaal Nederlands kampioen mountainbike geworden.
Op het selectieve parcours in Berlicum
lag Julia na de start meteen op een derde
plek en nog in de eerste ronde kon ze de
koppositie overnemen. Vervolgens
bouwde ze ronde na ronde gestaag haar
voorsprong op de rest van het veld uit
waarna ze met een ruime voorsprong de
finish passeerde. Net als voorgaande
jaren mocht zij op het podium trots de
driekleur in ontvangst nemen.
MB

Julia Boschker op weg naar haar nieuwe nationale MTB-titel.
Foto: Sikke MTB foto's

Uit een hele oude doos
Waarom aandacht voor de vijf fietsende broers Gerard, Leo, Bernhard,
Piet en Simon Leene, uit de jaren 20
en 30 van de vorige eeuw.
Om de volgende redenen: Overal in
Nederland lagen toentertijd wielerbanen, want het baanwielrennen was
enorm populair in die tijd. Vijf fietsende broers die in deze tak van de
wielersport furore maakten is ook
bijzonder. Plus dat mijn vader Jan
van Os met deze broers optrok tot op Het is 1937. Op de Rijswijkse wielerbaan staan de
stayers klaar voor de start. Links Piet Moeskops,
de wielerbaan, foto’s bevestigen dat.
derde van links Leene met de vader van
Op de Rijswijkse wielerbaan was hij
Jan van Os als helper.
zelfs bij de organisatie betrokken.
Dus 80 en 90 jaar geleden maakten deze broers furore in de baanwielerwereld. De
grootste overwinning die deze Haagse familie mocht vieren, was de gouden medaille die Bernhard Leene samen met Daan van Dijk
won op de tandem tijdens de Olympische spelen van
1928. Na hun overwinning reden zij een ereronde
door het Olympisch Stadion. Omdat kennelijk niet
aan een bosje bloemen gedacht was, plukte Leene
een pol gras uit het veld waarmee hij tijdens de ereronde naar het publiek zwaaide.
Andere aansprekende resultaten van Bernhard
Leene waren een bronzen medaille, die hij in 1925
haalde bij het Wereldkampioenschap sprint en het
zilver, andermaal op de tandem, nu samen met
Hendrik Ooms, bij de Olympische Spelen in
Berlijn1936.
Toch koos hij er voor om nooit prof te worden. Als
amateur bleef Bernhard tot op zeer hoge leeftijd erg
succesvol, in 1949 werd hij, op 46-jarige leeftijd,
nog derde op het NK sprint.
Net als Bernhard werd ook Simon Leene nooit prof.
De anderen drie kozen wel voor een profloopbaan.
Van dit drietal was Gerard Leene het succesvolst.
Ereronde met een graspol zwaai- Hij was in de jaren 20 één van de beste sprinters ter
end naar het publiek, Bernhard
wereld. Gerard had echter de pech dat hij een geneLeene en Daan van Dijk tijdens
ratiegenoot was van de fenomenale Piet Moeskops.
de Olympische Spelen van
Daardoor moest hij op sprinttoernooien vaak met 
1928 in Amsterdam.

zilver genoegen nemen.
Behalve als sprinter, was Gerard Leene
onder meer ook actief als tandemcoureur en zesdaagserenner. Op een gegeven moment wilde hij zich ook op het
stayeren gaan richten. Hij schafte een
speciale stayersfiets aan. Daarmee trok
hij naar Parijs. Hij trainde veel achter de
grote motoren en reed een aantal stayerswedstrijden.
Na een paar maanden concludeerde hij
dat deze tak van de wielersport niets
voor hem was. Zijn stayersfiets en ander
stayersmateriaal deed hij over aan zijn
jongere broer Leo. Die was daar zeer
enthousiast over en besloot om zich
helemaal op het stayeren te focussen.
Dat leek in eerste instantie een succes te
worden.
Cowboys waren het. Tikkeltje desolate
Piet Leene met Daan van Dijk op de
figuren die voor de poen er altijd invlotandem op de Rijswijkse wielerbaan
gen. Aardige stayers, maar tweede garmet links de vader van Jan van Os.
nituur. Kerels die de kleinere wielerbanen afstroopten waar bloedige duels werden uitgevochten. In de hoop door een grote
manager opgemerkt te worden en bereid tot het gaatje te gaan. Dat soort renners kon
in de provincie nog aardig verdienen. Leo was er zo één.
Zijn grootste succesen boekte Leo Leene in 1929 tijdens een reeks stayerswedstrijden op de wielerbaan in Groningen aan de Paterswoldeweg. Door zijn attractieve
manier van koersen werd de Haagse coureur een lieveling van het Groningse publiek.
Zondagmiddag, 28 juli 1930, een prachtige dag maar ook de laatste voor Leo Leene
op dit ondermaanse. Gecontracteerd voor een stayerskoers over twee manches met
tegenstanders als een Snoek, Van de Wulp en de Duitser Neuman.
Tweede manche. Leene gegangmaakt door Jos Ceuremans, slaat bij ‘tachtig in het
uur’ een aanval van Snoek af, trekt daarbij iets te hard aan zijn stuur. Hoorde boven
het gebulder van de motor uit een vreemde, harde ‘krak’. Wat tevens het laatste
geluid was wat zijn trommelvliezen bereikte. Met een gebroken stuur viel Leene te
pletter tegen de baan waarbij zijn valhelm eraf vloog.
Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Had de Haagse stayer zijn valhelm
een gaatje strakker getrokken dan had zijn buurt in Den Haag niet uit hoeven te lopen
bij zijn begrafenis.
De houten wielerbaan in Rijswijk is in de tweede wereldoorlog in de kachels van de
Rijswijkse en Haagse burgers verdwenen.
De Grijze Os
Bronnen o.a. Nieuwsblad van het Noorden, Sport in Beeld jaargang 1930,
Stuyfssportverhalen/WordPress.com weblog, Wikipedia

Cees’ Column
Chronologie
Het is altijd weer de hoogste tijd om de çolumn' te schrijven. Steeds weer word je
naar een deadline gedreven om toch enige actualiteit weer te geven. Helaas! Komt
het door mij of door het weer?
Nu, ik kan je zeggen, het komt door het weer. Eindeloze koude of zure frisheid, wolken, pakken wolken en dan die eeuwig staande wind.
De seizoenen lijken zich om te draaien, twee dagen zomer en dan alweer herfst?
Maar het einde lijkt in zicht van het langdurige koude voorjaar en komt de temperatuur, aan het einde van deze week, eindelijk boven de langverwachte 20º C.
Alleen staan nu half Duitsland en nog wat andere landen onder water en krijgen onze
Waal en Lek ook nog het een en ander te verduren. Maar ….. het wordt warmer. Leve
de lente.
WAC
Ondanks alles is onze WAC weer voortvarend van start gegaan. Iedere avond hadden
we gemiddeld rond de dertig coureurs aan de start staan en er werd weer behoorlijk
hard gereden. Gemiddelden van rond de 42 km/uur werden ‘gemakkelijk’ gehaald.
Ook werd er mooie strijd geleverd waarbij de echte ‘uitslovers’ probeerden het peloton, wat dan natuurlijk net weer de slag miste, op één of meerdere ronden te zetten.
Goed voor je klassement, maar het zijn en blijven trainingswedstrijden, dus verliezers, niet getreurd. Nog harder trainen en pak je volgende kans maar.
Bezienswaardigheid
De dinsdagavond is het parcours voor onze jeugd. Altijd weer een prachtig gezicht
hoe die jongens en meisjes fanatiek, nou ja niet allemaal (steekje), toch proberen de
grondbeginselen van het wielrennen te leren. Hulde voor het begeleidend korps dat
deze jeugd begeleidt, om op verantwoorde wijze dit bij ons te leren. En niet te vergeten, hoe trots de jeugd is om toch allemaal met ons clubtenue op die grote fietsen
rond te kunnen rijden.
En als dan de HvH-competitie op ons parcours wordt verreden is het helemaal een
bonte mengeling van leeftijden en kleuren waarbij de jeugd zich op districtsniveau
kan meten met hun leeftijdsgenootjes van andere verenigingen. Altijd gezellig druk
en er wordt behoorlijk fanatiek gestreden voor de prijsjes.
Sponsoring Rabobank
Gelukkig slikken wij geen EPO en blijft de bank ons trouw sponsoren. Hoewel de
relatie al lang bestaat is het toch nodig regelmatig met elkaar af te stemmen of we
marktconform nog die uitstraling hebben die de bank voor staat. En neen, we liepen
niet meer synchroon. Na enige contacten over en weer is er een aantal aanpassingen
doorgevoerd, wat betekent, nieuwe bestickering conform huidige Rabobank huisstijl
en een mooi nieuw reclamebord in het gazon van ons complex.
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Van heinde en verre hadden zij zich weer verzameld op deze, zeldzame, prachtige
zonnige zondagmorgen. Als organisatie ben je dan weer blij dat we 51 renners aan de
start mochten zien verschijnen op ons, toch redelijk korte en smalle parcours. Dat

betekent dan een lang lint bij een
snelheid dik boven de 40 km/uur.
Omdat onze Joop (en Johan en
Henny) meerijdt en altijd wel wat
extra prijsjes weet te ritselen,
maakte ik hem spontaan jarig. De
mannen zongen uitbundig en Joop
wist zich uitstekend te handhaven
in het peloton. Gelukkig geen
enkele valpartij en na een massale
eindsprint terechte eindwinnaars.
31e Rabobank-Omloop
Links de hand van uw columnist die voorleest dat
Hoe mooi kan het zijn als het net Joop van den Berg (midden in beeld) jarig is. Joop,
die zelf natuurlijk het beste wist dat hij pas over
die dag mooi weer is.
twee weken zeventig zou worden, gaf geen krimp.
Hoe mooi kan het zijn dat we met
21 man een mooie ‘racegroep’ konden vormen
Dat er vooraf afspraken zijn gemaakt zijn ‘hoe’ we zouden fietsen
Hoe geweldig moet het geweest zijn dat directeur Rabobank Denny van Hogenbroek
met ons mee mocht
Dat hij heel slim (volgens instructie) in het tweede wiel bleef en absoluut niet op kop
‘mocht’.
Dat hij op de terugweg, met wind vol op kop, behoorlijk af heeft moeten zien
Dat een aantal sterke renners zeer sociaal heeft gereden
Al met al, een zeer geslaagde honderd kilometer met als beloning: het terras.
Joke krijgt een USB-stick
Op een speciale dinsdagavond moest het gebeuren. De Gemeente Woerden maakt
beleid en stelt voorschriften op, o.a. voor het onderdeel ‘Horeca-voorzieningen bij
Sportverenigingen’.
Om dit te kunnen controleren en reguleren is daarvoor een programma ontwikkeld en op het medium
USB-stick geplaatst.
WTC Woerden was uitverkoren om als eerste vereniging deze stick te mogen ontvangen. Natuurlijk
komt dan onze nieuwe burgemeester, Victor
Molkenboer, deze stick met een inleidende speech
persoonlijk aan Joke Bon overhandigen.
Voor Joke betekent dit extra huiswerk en we zullen
ongetwijfeld van haar horen hoe haar bevindingen
zijn. Er was enige ruchtbaarheid aan deze gebeurtenis gegeven, en ondanks het slechte weer, was er
ruim voldoende jeugd en ouders verzameld om
enig volume te geven.
De burgemeester stond in een vol clubgebouw met
veel jeugd die, zoals hij zei, ‘voorlopig nog geen
biertjes mochten drinken’.
Na afloop van de ceremonie wilde
uw columnist met de USB-stick op
de foto; en met Joke natuurlijk.



Hockeymeisjes blijven vermakelijk?
We stonden er bij en keken er na. Net voorbij de jurywagen zagen we een hockeymeisje, herkenbaar aan blonde paardenstaart, korte rok en hockeystick, langsfietsen
en bijna gebruikelijk ook nog sms-en of zoiets. Als vrouw kun je best multifunctioneel zijn, maar dit was blijkbaar toch teveel van het goede. Ineens lag ze in de linkerberm van het fietspad en hoefde we haar gelukkig niet te redden vanuit het water.
Onverstoorbaar, opstappen en gelukkig, op naar de training. Vorig jaar was het
anders.
Marc Scholman zoekt contact?
Nu we het toch over de hockey hebben. Of ze spuiten ons van het parcours af of, in
dit geval, ze slaan je van de fiets af. Op de een of andere onverklaarbare wijze
presteerde een hockeyer het om een bal over de hekken te meppen. De bal kwam in
het passerende peloton terecht en stuiterde tegen Marc zijn scheenbeen aan. Hij kon
direct stoppen met een behoorlijk zwellend eitje op zijn scheenbeen. Marc heeft het
overleefd, maar heeft zo zijn vragen. Was dit echt een serieus aanzoek? Was het een
meisjes- of jongsbal?
Cees Streng

Jeff van der Ven maakte op 15 mei
deze foto’s van de woensdagavondcompetitie van de jeugd.

