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Het volgende nummer van Sur Place Speciaal verschijnt in de tweede week van
februari 2014.
Kopij hiervoor gaarne vóór 25 januari 2014 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

Nicolaas Maesstraat 36
3443 TK Woerden

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
Jaapblonk56@gmail.com

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

Feestdagen 2013/2014
Zoals normaal wordt er vaak
teruggeblikt naar wat er gebeurd
is in de afgelopen periode. Daar
wil ik niet al te veel tijd aan
besteden met uitzondering van
een hele bijzondere prestatie
Voor hen die ons volgen en
regelmatig de website openen is
dit ook geen nieuwtje maar zeker
vermelding waard.
Afgelopen 28 oktober is Amber
Adegeest samen met Luuk
Jansen Nederlands Kampioen
Derny geworden bij de amateurs
Amber Adegeest en Luuk Jansen na de huldiging.
op de baan. Hiermee scoort
foto: fred draisma (fwd-photo.nl)
Amber een primeur door als eerste dame die op een derny rijdt Nederlands Kampioen te worden. Beide heel hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
De vooruitzichten zijn als van oudst, maar ook hier is weer een uitzondering die we
als bestuur wederom onder de aandacht bij de leden willen brengen. We zijn een vereniging die kan blijven draaien door de inzet van vele vrijwilligers. En al in het voorgaande clubblad gemeld nemen we op kort termijn van enkele afscheid. Het betreft
drie dames die jarenlang voor bezetting in de kantine hebben bijgedragen.
Met dit afscheid komen we in een situatie terecht die ons de nodige inspanning kost
om de open gevallen gaten weer gevuld te krijgen. Daarom de oproep in het vorige
clubblad. Als bestuur zijn we er volop mee bezig en gelukkig hebben enkele leden
zich gemeld om mee te werken om dat weer in te vullen.
Maar dat is niet voldoende we hebben meer leden nodig om het echt sluitend te krijgen. Lees meer over dit onderwerp verderop in het clubblad.
De cross-wedstrijden op de zaterdagen worden onveranderd goed bezocht en er
wordt menig duel onderling uitgevochten.
De looptrainingen op de zondagochtenden voor het eerst onder leiding van Marijke
Kegge zijn ook alweer volop aan de gang.
En zo gaan we langzaam naar de feestdagen en kunnen we het jaar 2013 afsluiten en
wensen wij als bestuur iedereen fijne Kerstdagen en een mooie afsluiting van 2013
en dat 2014 net zo mooi of nog mooier mag worden.
Met vele sportieve prestaties en vooral heel veel gezondheid.
En hoop ik vele van onze leden op zaterdag 4 januari 2014 vanaf 16.30 uur tijdens
de nieuwjaarsreceptie in ons clubgebouw te ontmoeten.
John Tuithof,
voorzitter

Kantinebezetting
clubgebouw Sur Place
In verband met het vertrek van drie dames die zich jaren lang hebben ingezet om ons
clubgebouw draaiend te houden. zijn we genoodzaakt om op zoek te gaan naar vrijwilligers.
In ons vorige clubblad hebben we als bestuur een oproep geplaatst met het verzoek
om je aan te melden. Maar helaas is daar weinig respons op gekomen en zijn de leden
en niet-leden die ons team op enige wijze gaan versterken, merendeels door ronselen
aangetrokken.
We kunnen melden dat er nu een redelijk team van mannen en vrouwen zijn die hun
steentje gaan bijdragen, maar nog niet voldoende om alles gesloten te krijgen.
Omdat er vanuit de huidige kantinemedewerksters het verzoek is gedaan aan het
bestuur om geïnformeerd te worden hoe we nu verder kunnen is er een overleg georganiseerd.
Dit heeft maandag avond 25 november plaatsgevonden met daarbij aanwezig een
deel van het bestuur en allen die zich reeds verdienstelijk maken voor de club en de
nieuwe vrijwilligers.
Aan de hand van het schema wat er is opgesteld (zie hiernaast) zijn we aan het brainstormen gegaan om de avonden en dagen dat er activiteiten zijn in te vullen met de
poppetjes die bekend zijn.
Al snel werd het duidelijk dat er enkele knelpunten zijn in het schema.
Dat zijn in de zomerperiode de zondagen - dinsdag en donderdag avonden.
Het is met de huidige groep niet mogelijk alle zondagen, dinsdag- en donderdagavonden bezet te krijgen, laat staan dat we het clubgebouw geopend kunnen houden
tijdens genoemde dagen.
De woensdagavond tijdens de W.A.C. is geen enkel probleem.
Wat betreft de winterperiode zal zoals het er nu naar uit gaat zien ook geen problemen geven.
Maar ook hier is het wenselijk dat er op de dinsdagavond en zaterdagmiddag even
iets meer vrijwilligers zich beschikbaar stellen.
Wat betreft de evenementen die aankomend jaar plaatsvinden, voor zover bekend
zijn ze tot en met 15 maart 2014 ingevuld.
De evenementen die daarna nog plaats gaan vinden zullen nog bekeken moeten worden. Zoals het er naar uit gaat zien, komt dat wel goed.
Nu ook weer aan ieder van ons het vriendelijke verzoek: meld je aan als vrijwilliger
al ben je niet méér in staat dan een ochtend, middag of avond van dienst te zijn.
Alle kleine beetjes helpen. Meld je bij een van de bestuursleden of bij de dames die
achter de bar staan.
Namens het bestuur,
John Tuithof

Overzicht opening clubgebouw Sur Place
en bijkomende activiteiten
Voorraadbeheer kantine
Schoonhouden kantine
Zomerperiode maart t/m oktober

Winterperiode oktober t/m februari

Zondagochtenden - Toertochten
Geopend
maart vanaf 9.00 t/m 13.00 uur
april vanaf 8.30 t/m 13.00 uur
mei t/m september
vanaf 8.00 t/m 13.00uur

Zondagochtenden - Looptraining
vanaf november
Geopend vanaf 10.00 t/m 13.00 uur

Dinsdagavonden

- Toertochten
- Jeugdtrainingen

t/m september
Geopend vanaf 18.00 t/m 21.30uur
Woensdagavonden
vanaf 1 april
- W.A.C.
Geopend vanaf 18.00 t/m 22.00uur

Dinsdagavonden vanaf half september
- Crosstrainingen
Geopend vanaf 18.00 t/m 22.00uur
Zaterdagmiddagen
- Cross/ATB wedstrijden
Geopend vanaf 13.00 t/m 18.00uur

Donderdagavonden - Toertochten
t/m september.
Geopend vanaf 18.00 t/m 21.30uur
Evenementen
4 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie.
5 februari 2014 Algemene Ledenvergadering
26 februari 2014 Toervergadering
15 maart 2014 Joop Zoetemelk Classic.
3 mei 2014 RABO Omloop Midden Nederland
.. augustus De Grote Rivieren Tocht.
.. december 2014 Nationale veldrit Woerden

Uitnodiging voor de
40ste Algemene Ledenvergadering
van de WTC Woerden op woensdag 5 februari 2014
in het clubhuis ‘Sur Place’.
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Behandeling en vaststelling van het verslag van de vergadering gehouden op
6 februari 2013 (ligt twee weken voor de ALV ter inzage in de kantine, en wordt
uitgedeeld op 5 februari 2014))
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag 2013 door de secretaris
5. Financieel verslag 2013 van de penningmeester.
Verslag kascommissie (Gerard Kegge, Cees van Walsum en Marcel Boschker).
6. Begroting 2014.
7. Activiteiten WTC in 2014.
8. Communicatie binnen de club. Hoe gaan we verder met clubblad en website?
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Nieuwjaarsborrel
Op zaterdag 4 januari 2014 kunnen we vanaf 16.30 uur elkaar in ons clubhuis
‘Sur Place’ weer een voorspoedig nieuw jaar toewensen tijdens de traditionele
nieuwjaarsborrel.

Senioren en Krasse Knarren
Eind november hebben Jan van Os, Guus Pool, Piet Jacobi en ik overleg gehad over
de krasse knarren en de senioren. Daar hebben we besloten dat de starttijden iets
veranderen.
Voor zowel de knarrentochten op dinsdag als het seniorenfietsen op vrijdag gaat
gelden:
- starttijden in maart om 09.30 uur;
- starttijden vanaf april tot eind september om 09.00 uur.
Voor vragen en/of opmerkingen kan gereageerd worden door een e-mail naar
toer@wtcwoerden.nl te sturen.
Cornel

Veldtoertochten
Uit het grote aanbod van veldtoertochten is een selectie gemaakt, waaraan we gezamenlijk deel kunnen nemen. De ervaring leert dat door weersomstandigheden toertochten soms geannuleerd worden. Omdat dit vaak op het laatste moment door een
organisatie beslist kan worden, is het zaak dit regelmatig te contoleren op internet.
De website van de organiserende vereniging staat vermeld op het overzicht van de
veldtoertochten op de site www.wtcwoerden.nl/evenementenoverzicht onder toer en
ook op onderstaand overzicht. Eventuele afgelastingen zullen ook gemeld worden op
twitter via @wtcwoerden.
waar

km’s afstanden
vanaf
(km’s)
Woerden

januari 2014
zo 12
Nuland

70

45

zo 19

Rhenoy

45

45

zo 26

Driebergen

32

40/60

februari
zo 2
Oss

80

45

za 8

Arnhem

75

45/60

za 15

Soest

45

45

zo 23

Berlicum

70

45

Wij verzamelen steeds bij de carpool-plaats
om 8.00 uur naar het startpunt.

website
adres

www.tandjedrbij.nl
Kantine Nulandia,
Duijn en Daelsweg12, Nuland
www.rhenoy.info
Dorpshuis de Betuwepoort,
Kornelis van Wijnenstraat 1
www.dtcnet.nl
Sportpark de Woerd, Driebergen
www.mountainbikeclub-oss.nl
Aengelbertlaan 60, Oss
www.reto-arnhem.nl
D. Fockemalaan, Arnhem
www.tempo-toer.nl
Industrieweg 4A, Soest
www.thewhoopers.nl
Sportpark de Brand,
Groenstraat 14e, Berlicum
richting Linschoten en vertrekken stipt
CvdW

Snertweer
De laatste zondag van oktober betekent het einde van het toerseizoen en dus de snerttocht. Het weer had zich aangepast aan de rit en het was dan ook echt snert weer.
Acht dapperen trotseerden wind, regen, hagel en zelfs een beetje zon om na afloop
een welverdiende kom erwtensoep van Joke te ontvangen.
CvdW

Wedstrijdafdeling
Bijzonderheden competities
WTC-cross-competitie
start jeugd
13.45 uur
start senioren
14.30 uur
inschrijfgeld 2,50 euro
MNC (= Midden-Nederland-competitie)
start A/B/C
10.00 uur (ook met
een basislicentie)
start jeugd 1/2/3
11.05 uur
start jeugd 5/6/7
11.30 uur

Kalender
Cross-training
Tot eind januari is er elke dinsdagavond
(behalve op kerst- en oudejaarsavond)
cross-training. De jeugd begint om 18.30
uur en de senioren om 19.00 uur.
Voor jeugdleden van WTC Woerden is
het gratis. Oudere WTC-leden betalen
30 euro.
Jeugdrenners die geen lid zijn, betalen
20 euro en senioren die geen lid zijn,
40 euro.
december
za 21 Nationale veldrit Woerden
incl. jeugd
starttijden op volgende bladzijde
zo 22 Nationale veldrit Boxtel
Jeugdveldrit Helmond
do 26 Nationale veldrit Reusel
za 28 Nationale veldrit Oudewater
starttijden op volgende bladzijde
Jeugdveldrit Liessel
zo 29 MNC Veenendaal incl. jeugd
Nationale veldrit Vorden

januari 2014
do
za

2 Internationale veldrit Surhuisterveen
4 11e wedstrijd WTC-cross-competitie
Nationale veldrit Sint-Michielsgestel

GP RIETVELD
KOPPELCROSS
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014
STARTTIJD: 14.30 UUR
PARCOURS WIJKPARK
MOLENVLIET
UITERSTE INSCHRIJFDATUM
25 januari

1 UUR VOOR DE WEDSTRIJD
AANWEZIG ZIJN

zo 19 MNC Woerden incl. jeugd
na afloop prijsuitreiking
Jeugdveldrit Hapert
za 25 Clubkampioenschappen
voor alle categorieën
zo 26 Koppelcross Hilversum

Sportcomplex Markveld,
Waardsedijk 209
11:30
12:30
13:30
13:32
14.15

prijsuitreiking cross-competitie
1e dag WK veldrijden
in Hoogerheide
zo 2 2e dag WK veldrijden
wo 5 Algemen Ledenvergadering WTC
Woerden (zie blz. 6)
zo 16 Internationale veldrit Heerlen

Amateurs/Sportklasse
Masters
Junioren
Nieuwelingen
Burgerronde

40
40
40
30
40

min
min
min
min
min

zaterdag 21 december 2013

K OPPELS WORDEN SAMENGESTEL D
Sp eciaal verzoek
ouder met zoon / dochter is toegestaan

21e Veldrit van Woerden

Burgerronde

Wijkpark Molenvliet

INSCHRIJVEN
CLUBGEBOUW SURPLACE
OF
JAAP BLONK 06-22510328
jamieblonk@kpnmail.nl

10:00
10:01
10:02
10:30
10:32
11:15
11:17
12:30
13:30
13:32

Jeugd Cat. 3
Jeugd Cat. 2
Jeugd Cat. 1
Jeugd Cat. 5
Jeugd Cat. 4
Jeugd Cat. 7
Jeugd Cat. 6
Amateurs/Sportklasse
Nieuwelingen
Vrouwen,
Junior-vrouwen en
Nieuweling-meisjes
14:30 Masters
15.30 Burgerronde

NK jeugd te Bakel
Nieuwjaarsborrel WTC Woerden
vanaf 16.30 uur
zo 5 MNC Amersfoort incl. jeugd
Nationale veldrit Bakel
za 11 12e wedstrijd WTC-cross-competitie

1e dag NK te Gieten
Jeugdveldrit Rijswijk
zo 12 2e dag NK te Gieten
za 18 13e en laatste wedstrijd
WTC-cross-competitie
Internationale veldrit Rucphen

3e Veldrit van Oudewater

februari
za 1 GP Rietveld (zie links)

Alleen voor leden & deelnemers
aan de competitie

Omdat Clytoneus op de ze dag een
activiteit in he t wijkpark hee ft, wordt
op een alternatief park oers gereden.

zaterdag 28 december 2013

15
12
10
20
17
25
22
40
30

De burgerronde is voor veldrijders en
mountainbikers zonder KNWU-wedstrijdlicentie.
Over drie wedstrijden -- Montfoort
(reeds verreden), Woerden (21 dec) en
Oudewater (28 dec) -- worden twee
klassementen opgemaakt; een voor
deelnemers met een veldritfiets en een
voor renners met een mountainbike
(ATB).
Dit klassement, waarvan de prijsuitreiking in Oudewater is, is beschikbaar gesteld door Bike Center
Woerden en Vianen Sport en kent
een fraaie leiderstrui (zie foto boven).

min
min
min
min
min
min
min
min
min

40 min
40 min
40 min

Hieronder de uitslag van de eerste manche van de burgerronde in Montfoort.
veldrijders

mountainbikers

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marcel van Baak
Martin van Baak
Bart Rietveld
Julio Cesar
Martin Bom
Johan Jansen
Mike Appeldoorn
T heo de Vos
Edwin Vermaas

Jari Looman
Andre Looman
Leo de Vries
Harry van Beek
Rene van Oosten
F red Vergeer
Gerard van Schie
Ruben Pepping
Gerard Bouman
Wilfred Z ijerveld

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hein Geurtsen
Helmut Eberwijn
Nico den Heeten
John Bon
Wouter Verbree
Geke Sluis
Bart Geurtsen
Erik Visser
John T uithof
Rob Bon
Ruud Hof

22
23
24
25
26
27
28

Eric Verhoef
Dennis Vianen
Cornel van der Woude
Ronold Velner
Jeroen Groenewoud
Rob Verheul
André van de Lee

Vijfde Rabo-veldrit van Montfoort
Altijd leuk om een kampioen als winnaar te hebben. In Montfoort waren het er zelfs
twee. De eerste was Freek de Jong. Dat is een bijzonder geval, want het lukte hem
vorige winter maar één keer om Ivar Hartogs te kloppen, maar deed dat wel toen er
om de rood-wit-blauwe trui werd gestreden.
Het was prachtig weer op de eerste zaterdag van oktober en in het zonnetje ziet zo’n
trui er extra mooi uit.
De andere rood-wit-blauwe trui die winnend over de streep kwam was van Micha de
Vries.
Micha was een week eerder in Dordrecht in zijn eerste veldrit van het seizoen tweede geworden en daar was hij niet tevreden over. Kennelijk wilde hij dit rechtzetten,
want vanuit de start gaf hij vol gas met Marcel Scheffer en Leon Brouwer in zijn
wiel. Al in de tweede ronde reed hij weg van deze twee, maar door een foutje konden ze weer aansluiten. Een ronde later, op precies hetzelfde technische stuk trok
Micha er weer tussenuit en sloeg meteen een serieus gat.
“Probeerde je hem niet te volgen?” vroeg microfonist Harry
am ateurs/sp ortklasse
Middeljans na afloop aan Leon Brouwer. “Ik wist dat het geen
1 Freek de Jong
2 Jordy Beuker
zin had, maar ik heb nog wel naar hem gezwaaid!”, was zijn
3 Peter van den Heuvel
olijke reactie.
4 Mattijn Motshagen
Micha won met een kleine minuut voorsprong. Hij relativeer5 Daan Bongers
6 Tom Davids
de zijn overmacht door te stellen dat hij na een mountainbike7 Niels van Baar
8 Martin van Plateringen seizoen niet anders dan in het voordeel kon zijn.
9 Paul Schuurmans
Dennis Craanen liet met een keurige vijfde plaats zien dat hij
10 Bas de Bruin
‘winterklaar’ was.
11 Mar c Scholma n
12 Mike dan Ve elen
Het was die dag ook uitkijken naar Julia Boschker. Een week
13 Michael Bre edt
eerder was ze in Dordrecht als kersvers nieuweling-meisje
14 Jochem K or en
15 Ha ns J ongeling
heel brutaal met enkele gevestigde namen meegegaan en daar
16 Piet Smits
zowaar vierde geworden. In Montfoort was het startveld iets
17 Je roen Wes sel
18 Ja n-A lber t K rans
minder sterk en dus waren de verwachtingen hooggespannen.
19 Ar no Winters
Julia stelde haar supporters niet teleur.
20 Paul Timme r
21 Mar cel Witte
Bianca van den Hoek moest ze laten gaan. Dat was geen
22 Re mco Schelle vis
23 Jim Kore n
schande, want om de een of andere reden die ze zelf ook niet
24 Gera rd K ooistra
begrijpt, rijdt Bianca van den Hoek altijd goed in wedstrijden
25 Gijs Aar ts
26 Dimitri Ve erm an
die door WTC Woerden worden georganiseerd.
27 Rick B enschop
Bianca moest ze dus voor laten gaan, maar daar bleef het ook
28 Be nny va n der K ooi
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tom va n Br aak
Ronald Kolkma n
Coen Seve ns
Erwin Ke tella pper
Edwin Pa uli
Teun Fors chelen
Pim Tem mink
Jorr it va n den Heuve l
Guido De lnoije
Tijmen Moltm ake r
Ivo B eetz
Melvin Witteve en
Mike Kuyper
The o va n Gink el
Niels va n Ooster hout
Be n Gor is sen
Tim Snijder s

Twee veldrijders en twee ATB-ers in actie in de burgerronde.



vrouwen/meisjes
1 Bianca van den Hoek
2. Julia Boschker
3. Anouk Spies
4 Manon Bakker
5 Linda ter Beek
6 Chanella Stougje
7 Kim Banga
8 Delore Stougje
9 Lizzy Witlox
10 Mascha Mulder
11 Inge van der He ijden
1 2 Tess a Ne efjes
1 3 Cey lin
Del Car men Alvar ado
1 4 Maaike de H eij
1 5 Pernilla va n R oze la ar
1 6 Melanie v an Putte n
1 7 Myrthe Willems en
1 8 Daimy H elle mons
1 9 Esther va n der B ur g
2 0 La ur a Kra ns
2 1 Ilona v an Ginne ken
2 2 Eltina van Wijk
2 3 Fr ancine K raa ijenbrink
2 4 Tham ara Pijpe rs
2 5 Mere l Vegter
2 6 Julia Eve rs
2 7 Ir is J onke r
2 8 Yulia v an de r Le e
2 9 Opstal Sabrina

nieu welingen
1 Wim Wittenberg
2 Antonie van Noppen
3 David Dekker
4 Thymen Arensman
5 Daan van Meeuwen
6 Viktor H oog Antink
7 Jens D ekker
8 Stijn Kalvenhaar
9 Kyle Agterberg
10 Coen Groot
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Thijs B ijwaar d
Joris Paauwe
Teun Mouris
Ya nnick Vrielink
Daa n Dijkstr a
Minne Ve rboom
Tom van Merk erk
Alain Br oos
Mik e Hooive ld
La rs Imholz
Jeldert Withag
Cor We erm an
Koen Warnier
Jes se Huijbre gts
Jer oe n va n K rimpen
Joey va n den Broek
Martijn Kr ook
Sven Nijhuis
Tom Brouwe rs

jun ioren
1 Pim van der Klundert
2 Kelvin Bakx
3 Sjoerd v.d. Stelt
4 Thierry Bouckaert
5 Henk Weerman
6 Mitchel Vrielink
7 Olaf Remmerswaal

8 Jesse Koster
9 Tom Jansen
10 Thijs Kool
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mar tin Mijnten
Melvin Wildeboer Sc hut
Wouter D eem s
Thoma s de Ge us
Luc van de r Lecq
Ca rlos Schreuder
Tja rdo Withag
Je lm er v an der Hoek
Ar ja n B akk er
Ba rt de Ve er

masters
1 Micha de Vries
2 Leon Brouwer
3 Marcel Scheffer
4 John Spek
5 Dennis Craanen
6 Jos Bogaerts
7 Gert Stappenbelt
8 Cees Quint
9 Henk Weerman
10 Jan Gudde
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Wa tze Vroom
Tino H aak man
Wa lte r Koste r
Lars Rietve ld
Ad Guldeme este r
Ja nnes Wee rma n
Ja n Grootkar zyn
Mar cel Bosc hk er
John Zennipma n
Ton v an Korve n
Vinc enzo Pas car ella
Ra im on Knip
Be nnie va n den Heuve l
Je roen van Hoeije n
Be rt va n der K looster
Ja n de Vries
Eddie Grooters
He in te Riele
Adriaa n v an Londen
Willard Ge rritse n
Ja ap van Der Bre ggen
Pete r va n Gelle kom
Erik Me erk erk
Ton K le injan
John Ver da m
He nk Jan Va lk
Tie s Ve rhagen
Richar d Vissc he r
Andre H eke l
Ba rend Motshagen
Pete r Groenendijk
Jos v an den He uv el
Ronald v an Me rke rk
Mar co de Moor
Ar ie de n Br ave n
Ar no Sem pe r
Eric Weber
Thier ry B akk er
Rogie r Wier cx
Re ne e Boer s
Ronald v an B eek um
Alfons Slootje s
Ton de H aan
Frans de Wit
The o B roere

De uitslag van de
burgerronde staat
op bladzijde 13.

Micha de Vries in de beginfase van de
wedstrijd bij het begin van het
technische deel van het parkoers.

bij, want Julia Boschker reed resoluut naar
de tweede plaats.
Toch was het haar zwaar gevallen, met
name de lengte van de wedstrijd. Bij de
jeugd was ze 22 minuten gewend en nu
was het het opeens bijna het dubbele.
Wat opviel was dat Harry Middeljans met
Julia en ook met haar leeftijdgenote
Anouk Spies (derde) leuke gesprekjes kon
voeren, terwijl hij uit de jongens niet veel
meer dan ‘ja’of ‘nee’ kreeg.
Bij de amateurs werd Niels van Baar knap
zevende. Tot een duel met Marc Scholman
kwam het deze keer jammer genoeg niet,
omdat Marc meteen na de start op het
stukje klinkers ten val kwam en toen aan
een inhaalrace kon beginnen. Het was een
knappe prestatie dat hij uiteindelijk toch
nog elfde werd.
De dag werd afgesloten met de burgerronde met meer deelnemers dan vorig jaar. Zo
zie je maar dat zoiets moet groeien.
Vóór de burgerronde was er de traditionele Rabo-dikke-banden-race en een wedstrijd op crossfietsen voor de WTC-jeugd.
De WTC-jeugd finishte in deze volgorde:
1. Koert van Oosten, 2. Anniek van den
Broek, 3. Rowan Wijfje, 4. Patrick de Vos,
5. Kristiaan de Vos, 6. Dhané Bos
Willem van Groenestijn

29e Ronde van Oudewater
Voor velen zal het lijken dat de wedstrijdafdeling van de WTC Woerden nationaal
gezien alleen veldritten organiseert. Dat is niet helemaal waar, want ondanks dat de
organisatie van de Ronde van Oudewater in handen is van de Stichting Ronde
Oudewater, waarvan Lars Rietveld de voorzitter is, is WTC
nieuwelingen
Woerden er nauw bij betrokken en dat was de laatste zaterdag
1 Yannick Detant
van afgelopen augustus weer duidelijk te zien. Alle lastige
2 Willem Bok
3 Marco Mook
punten in het parkoers werden beveiligd door ervaren
4 Jeroen van der Meer
WTC-vrijwilligers en Harry van Putten was zichtbaar in de
5 Julian Stolk
weer met het in de gaten houden van alles. Niet zichtbaar
6 Ide Schelling
7 Jarri Stravers
waren de bekende vrouwen met de administratieve taken. Zij
8 David Hockx
hadden zich verstopt in café ‘Tante Pietje’, maar ze waren er
9 Rick Verhoeven
wel degelijk.
10 Dion van Nierop
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Danny Voogt
Lorenzo Harbers
Martijn van Deest
Jelle Vlasman
Marino Noordam
Michael Kootstra
Dirk Beukers
Jeffrey Post
Marco Geleijnse
Max Mesman
Tom Hogeweg
Jorrit van Ramshorst
Jelmer van Der Hoek
David Bredewold
Coen Groot
Melle Meeuwisse
Tijmen Dijkman
Jerry Corstiaensen
Daan Timmers

burgerronde
1 Rob van Zwienen
2 Sjors van Vliet
3 Rik Snelleman
4 Luuk van Vliet
5 Cock van Zuilen
6 Michel Rietveld
7 Vincent Tuls
8 Ferd Velenturf
9 Gerwin Colje
10 Cees Verdouw
11 Maikel Leyte
12 Harry van Beek
13 Jeroen Bargman
14 Ronald van Merkerk
15 Erik Booij
16 Arjan van Hooff
17 Regina van Z uilen
18 Kees van Dijk
19 Gerard de Jong
20 Pieter Jongerius
21 Harry van Putten

De eerste wedstrijd was een Rabo-dikke-banden-race voor de
schooljeugd. Na de huldiging kon meteen kennis worden
gemaakt met de pick-up van Auto Oudewater. Staande in de
laadbak kregen de jeugd en de twee rondemissen een ereronde.
Daarna was het de beurt aan de nieuwelingen met David
Hockx als plaatselijke favoriet en dat heeft hij geweten. Na
afloop beklaagde David zich er zelfs over dat hij dat bij vrijwel
elke doorkomst te horen kreeg. Het had wat hem betrof wat
minder gemogen.
David reed naar een keurige achtste plaats. Het was zijn laatste uitslag bij de nieuwelingen. Vier weken later ging hij als
junior het veld in.
De burgerronde werd weggeschoten door de burgemeester
Verhoeve, maar er moest wel even op hem worden gewacht.
Kennelijk was hij nog niet zo lang burgemeester van
Oudewater, want hij kon de plek waar gestart zou worden. niet
vinden. Uiteindelijk maakte hij met enige vertraging toch nog
zijn opwachting.
Voorafgaand aan de start hield hij een korte toespraak waarin
hij stilstond bij het plotselinge overlijden op 24 juni van Leen
de Wit, wegkapitien van Team De Wit en vader van Kees de
Wit. Oudewater had in hem een sporticoon verloren.
Voorafgaand aan het startschot was er ter nagedachtenis aan
hem een minuut stilte.
Was er bij de nieuwelingen slechts één plaatselijke favoriet, in
de burgerronde kwam een derde van het peloton uit
Oudewater. De wedstrijd draaide uit een vlijmcherpe sprint
van een kopgroep van drie. De winnaar kwam uit Bergambacht
en nummer twee uit Lopik. Gelukkig voor de toeschouwers
kwam nummer drie, Rik Snelleman, wel uit Oudewater.
Bovendien was ook nog de leidersprijs voor hem.

amateurs/sportklasse
1 Marcel Alma
2 Martin Bekking
3 Wouter van Z anten
4 T hijs Kros
5 Douwe Schouten
6 Eddy H ermsen
7 Matthieu Hendriks
8 Hans Vonk
9 Niels van Baar
10 Henk de Jong
11 Harm van Berkel
12 Dennis Deelen
13 Jens Z witser
14 Barend Verhagen
15 Wilfred Verhagen
16 Lars Rietveld
17 Jan Metselaar
18 Niels van der Velden
19 Corné Verhoeks
20 Patrick van Gortel
21 Jules Roskamp
22 Robert Heemskerk
23 Pascal Verheijen
24 Jan Gudde
25 Shane ter Hennepe
26 Lenn Harrevelt
27 Robert de Poel
28 Andy Knijpinga
29 Erik Meerkerk
30 Imo de Pruijssenaere
31 Tom Reijnart
32 Geert Minkema
33 Wim Oldenburg
34 Ron Dooyeweerd
35 Roel van Gameren
36 Martijn Harteloh
37 Youri Deelen
38 Gerjo Berentschot
39 Erwin Rijnders
40 Bas van Boven
41 Joost Pels
42 Robert van Spanje
43 Marcel Boschker
44 Dennis Moolhuijsen
45 Roland Blommestein
46 Timon van Zaanen
47 Robin van de Wetering
48 Evert Cairns
49 Koen van der Eerden
50 Bart van de Moosdijk
51 André van der Poel
52 Bas Groeneweg

Eindsprint van de burgerronde. met vanaf links winnaar
Rob van Zwienen, Sjors van Vliet (2e) en Rik Snelleman (3e).

Het niveauverschil was groot; menig ‘burger’ moest de groep
laten gaan, Zo niet de enige vrouw, Regina van Zuijlen uit
Oudewater. Zij wist zich knap in het mannengezelschap te
handhaven en mocht daarom terecht op het podium.

In de afsluitende wedstrijd voor amateurs en sportklasse
stonden ook de nodige veteranen (masters) aan de start. Een
van hen was plaatselijke favoriet Lars Rietveld.
Het was Marc Scholman die de lont aan het kruitvat stak door
in beginfase aan een solo te beginnen. Een ronde later werd
hij in de Kapellestraat bijgehaald door een viertal dat meteen
stevig door trok. Het leek een vroege beslissing, want goed
samenwerkend werd de voorsprong van de vier langzaam
groter.
Maar op zo’n tweederde van de
koers begon de voorsprong
terug te lopen en liep het uit op
de sprint van een lang gerekt
peloton.
Robert de Poel was in de kopgroep zo vaak als eerste over de
streep gekomen dat de leidersprijs hem niet meer kon ontgaan. Uitrijden was voldoende,
maar in de voorlaatste ronde
ging hij bij het stadhuis zo hard
onderuit dat de EHBO eraan te
pas moest komen. Achteraf viel het mee. Hij werd nog
als 27e geklasseerd al snap ik niet hoe dat kan.
De overwinning en de derde plaats waren uiteindelijk
De veelbelovende kopgroep
die in de wedstrijd voor
voor twee mannen die in de kopgroep hadden gezeten.
amateurs toch nog
Kennelijk hadden ze nog wat over.
werd ingelopen.

Willem van Groenestijn
foto’s op www.willemvangroenestijn.nl

Kiremko Nacht van Woerden
Het programma was dit jaar anders dan al die jaren voorheen. Het sluitstuk, de wedstrijd van de professionals, was deze keer naar voren gehaald. Deze mannen kunnen
eisen stellen en de organisatie moet daar ook oor voor hebben. Nu mochten de amateurs het sluitstuk van de avond zijn, met een behoorlijk stevige partij regenwater
over zich heen gegoten.
Volop belangstelling, het was druk. Het parcours net weer even iets anders en in eerste instantie kurkdroog en dus werd er razendsnel gereden.
Eerst mocht de schooljeugd onder begeleiding van - Beweegteam Woerden Woerden Fietst Natuurlijk en een initiatief van de Gemeente Woerden een deel van
het parcours fietsen.
Daarna werd een Omnium gereden dat gedurende de avond uit drie onderdelen zou
bestaan. Dit was voor de beveiliging van het parcours, de oversteekplaatsen, en de
coureurs die absoluut noodzakelijk hun verkenningsronden willen rijden, een verzoeking. In de algeheel ontstane mêlee van het gebruik van het parcours is menige
verwensing naar onze hoofden geslingerd. Een vervelende rimpeling en zeker niet
nuttig tijdens een al zo overvol programma. Dat er dan geen grotere ongelukken
gebeuren, behalve een enkele uitglijder, is dan mooi meegenomen.
Masters
Bijzonder groot aantal coureurs was uit alle hoeken en gaten van Nederland gekomen
om dit unieke evenement te mogen ervaren. Er werd hard gereden. De eerste tien 

Ik (WvG) was er niet bij, maar mijn dochter wel. Zij maakte deze foto van het vrouwenpodium
met vanaf links Katie Compton (2e), Julia Boschker (beste nieuweling-meisje), winnares
Marianne Vos, Yara Kastelijn (beste junior-vrouw) en Helen Wyman (3e ) en gaf de foto
de titel “Five Strong Women in Woerden’.

foto: Simone van Groenestijn

Bart Aernouts stond voor het vierde achtereenvolgende jaar op het podium van de Kiremko
Nacht van Woerden. In 2010 was hij tweede, vervolgens won hij twee keer en dit jaar werd hij
derde achter Mike Teunissen (2e) en winnaar Marcel Meisen.
foto: cyclingnews.com

hielden elkaar lange tijd in het oog maar gedurende de wedstrijd werden de onderlinge afstanden toch steeds groter, waarbij Lars Rietveld (4), Dennis Craanen (5) en
Marcel Boschker (8) prachtige plaatsen behaalden.
Dames
Wat een prachtig startveld. Internationaal gezien absolute top. Zelfs nog sterker dan
bij de mannen. Alleen jammer dat Ellen dit niet ‘aankan…’, behalve het startschot
lossen. Een aantal ronden bleef de wereldtop keurig bij elkaar. Langzaam viel in de
slijtageslag, met een toch wel listig parcours, de een na de ander af. Er bleven er nog
twee over. En dan zie je toch wat snelheid in de benen betekent. Een aantal keren trok
Marianne fors door, waarna Katie uiteindelijk een behoorlijk gat moest laten. Met
overmacht won Marianne alwéér. De dames daarachter vochten voor de andere ereplaatsen.
Profs/Elite
Vanaf ronde 1 een lang lint en met een pittige snelheid verreden. Lars van der Haar
reed alleen in de koppelcross zijn rondjes, dus alle Nederlandse inbreng moest vooral van Mike Teunissen komen, zonder alle anderen tekort te doen. Een aantal ronden
bleven een tiental renners redelijk dicht bij elkaar en streden op het scherpst van de
snede. Vooral met een overmacht aan zuiderburen, maar uiteindelijk wist Marcel
Meisen toch duidelijk en afgetekend te winnen.
Amateurs
Grote groep mannen aan de start met als grootste handicap die plotse stevige regenbui. Het was ineens zeiknat en de grote publieke belangstelling liep snel terug.
Jammer voor deze mannen die de avond moesten afsluiten. De strijd daarentegen was
stevig en al snel reed Freek de Jong alleen van eenieder weg en zonder vallen of
materiaalpech kon de overwinning hem bijna niet ontgaan.
Wie wel pech had was de man, die duidelijk te laat, op een totaal leeg veld zocht naar
zijn reservewielen. Nog steeds in zijn wielerkleding en nat. Jammer.
Cees Streng

Cees’ Column
Terugblik
Het spijt me. Soms verzaak ik een van mijn vrijwillige taken. Er is altijd wel een of
andere lullige reden te verzinnen waarom het net niet paste. Nu met de billen bloot
en een summiere terugblik van mijn ervaringen, even terug in de tijd.
Laatste WAC
De jeugd start om 18.30 uur en de ‘groten’ om 19.00 uur. Eind september, het wordt
al vroeg donker. Jaap zegt: “Het is traditie, de woensdag vóór de familiedag wordt
de laatste wedstrijd verreden.”
Jaap, echt, het is te donker. Na drie kwartier wedstrijd gingen we met de coureurs in
conclaaf om een einduitslag te maken. Op de camera en met het blote oog was het
niet meer te zien. Sportieve mannen en vrouwen weten hun plekje wel en er kwam
een einduitslag en een directe prijsuitreiking. Weer een wegseizoen goed afgesloten.
Familiedag
We hebben genoten. Mooie deelname, verbeten strijd en na afloop, enige vochtaanvulling op ons terras met een goed verzorgde BBQ. En niet te vergeten, dat zonnetje. We hebben het ‘weer’ verdiend en getroffen. Dank.
Regelmatig mag ik iets met de tuin doen van de WTC. Loop ik daar op mijn gemak
het gras te maaien, komt Willem langs. Volledig in tenue en op de racefiets. “Waar
komt de start- en eindstreep te liggen van de regelmatigheidstoerrit?” Na dit aangegeven te hebben vertrekt Willem, routeplanner en GPS aan om de rit, die Cornel heeft
bedacht tot op de centimeter te controleren om toch vooral een absoluut sluitend klas-

sement te verkrijgen. Is dat de toewijding van een klassieke vrijwilliger of een echte
liefhebber?
De 5e veldrit van Montfoort
De voorbereiding was weer perfect. De uitvoering nog beter? Met behulp van fantastische sponsors is het toch weer mogelijk gemaakt een van de eerste crossen van
het seizoen op de kaart te zetten. De wedstrijden waren zeer goed en sterk bezet en
zowel de jeugd- en burgerronde deden het bijzonder goed. In het park staan enkele
banken. Een staat er vlak bij de finish. Het was daar goed toeven in een niet eerder
vertoond prachtig zonnetje. We zijn voor het eerst droog thuis gekomen.
P.S. Er kwam een zeer ervaren/veteraan crosser naar ons toe (vond hijzelf). “Hebben jullie die vlaggenmast over?” “Hoezo…?” “Nou…,
dan kan ik die voor dat stoeprandje
in het parkoers leggen”. Hoezo, je
eigen hindernissen op- en ontwerpen? Moet je dan de commentaren
horen van Bertus, Leo, Hans en
Nico. Ook zij zijn daarin professionals.
Rondemister
Harry, onze nieuwe wedstrijdsecretaris, neemt het er goed van. Ik mag
niet meer zoenen, sta gewoon weer
tussen de coulissen. Het is nu zijn
podium. Ik gun het je van harte jongen.
Jurywagen
Qua uiterlijk een zeer gelikte kar. Ik
veronderstel dat wij met onze
wagen uniek zijn in Nederland.
Toch eens navragen bij onze eerstRondemister Harry van Putten feliciteert
volgende nationale wedstrijd.
Sophie van den Bosch met het behalen van
de districtstitel bij de junior-vrouwen.
Echter, ook deze wagen heeft zo
Rachelle van Kappel is al gefeliciteerd.
zijn kuren. Per slot van rekening
heeft deze wagen al menig kilometertje er op zitten. De koppeling functioneerde echt niet meer lekker, Wilfred en Udo
hebben de wagen weer opgepept en hij rijdt weer als vanouds.
Alleen moeten de rotzakken altijd wel een gerichte boodschap achterlaten voor de
bestuurder. Ik heb mijn ‘rijbewijs jurywagen’ er nog eens bijgehaald. Anno 2003 ben
ik geslaagd, wijlen Han Dolderman was toen mijn rijinstructeur.
De Kiremko Dag van Woerden
Dit jaar hadden we gelukkig een overvloed aan vrijwilligers (m/v) en reken maar, dat
we ze allemaal hard nodig hebben. Die enthousiaste sfeer, om de handen uit de mouwen te steken, zit er op de een of andere manier altijd direct in.


Soms moet er even op de rem getrapt worden. Dit jaar hadden we een nieuw procedé.
Daar waar de renners dubbel rijden (geen vrije tussenruimte) worden palen in de
grond geslagen met daartussen een oranje doek gespannen. Dit om te voorkomen dat
de renners onder het lint doorgaan en er koersvervalsing zou kunnen ontstaan. Ook
is het op deze manier duidelijker en veiliger crossen.
Wel wordt het zeer vervelend, wanneer een dergelijke constructie is geplaatst en een
afwijkende route moet worden gemaakt. Een aantal zeer ervaren grijze bouwers
balen daar zeer van.
Vooral als, - vooraf -, de uit te zetten route is gelopen. Als dan een motiverend praatje tijdens de lunch wordt gehouden, denk ik: “Er gebeurt altijd wel wat”. Dat is al
jaren zo, een bepaald spanningsveld.
De weersomstandigheden: 19º Celsius en heel veel zon!! Ik zat alléén, met al mijn
vrienden, op het terras.
Districtskampioenschappen Woerden 2013
Voor de zoveelste keer doen we het weer. Willem zal ongetwijfeld voor de foto’s en
de uitslagen zorgen. Het was ons wederom een genoegen gastheer te zijn voor dit
kampioenschap. Jammer dat in verschillende categorieën eigenlijk onvoldoende deelnemers zijn om van een wedstrijd te spreken. Dat wij wel veel ‘eigen’ winnaars op
het podium kregen is dan mooi meegenomen.
Het is fijn om te horen dat de deelnemers
ons parkoers zo waarderen. Het is loodzwaar maar telkens weer anders. Eigenlijk
een van de mooiste parkoersen van
Nederland. Waarvan akte, heren parkoersbouwers!!!
Opzienbarend feitje; een van onze zeer
ervaren coureurs en nu toeschouwer stak,
tussen twee populieren door, over het parkoers. Op datzelfde moment reed een renner half in de rug van deze toeschouwer.
De kijker kreeg ‘uiteraard’ alle verwensingen van de wereld naar zijn hoofd geslingerd.
Echter, na de wedstrijd verontschuldigde
deze coureur zich bij de jury om te melden
De gevallen vrouw was Marion Gerssen.
dat hij toch een beetje te ver was gegaan in
zijn verbale verwensingen. Waarvoor hij zijn excuses wilde maken. Zo’n opstelling
vind ik nu klasse! Er gebeurt altijd wel wat, onopzettelijk.
EHBO’ers kwamen toegesneld om een gevallen vrouw te helpen. Was volgens zeggen over de kop gegaan en duidelijk in de war. Na enig overleg kon ze min of meer
op eigen kracht naar ons clubgebouw om enkele oppervlakkige schaafwonden
schoon te wassen. Omdat ze nog duizelig was stelde haar vriend voor om een van de
EHBO'ers met haar mee te laten gaan. Uiteindelijk hebben we haar plaatselijk



verdoofd met een cold-pack. Wel zo veilig.
Zaterdagmiddagcompetitie
We hebben het, denk ik, nog nooit zo druk gehad. Jan schrijft zich blauwe vingers en
ik probeer hem daarbij te ondersteunen. Aantallen van 40 tot 65 deelnemers doet ons
deugd. Dat het dan een beetje druk wordt, tja.., behendig zijn of worden, om vooral
heelhuids over de streep te komen is dan een vereiste.
Dat de snelle mannen dan even aangeven, hoe ze willen passeren, is voor beider veiligheid een goede gewoonte.
Op 23 november had een aantal coureurs pech:
- Sander Palm moest opgeven: zichzelf leeggereden
- Marien Groenendijk: lekke band
- Erwin Tuithof: kapotte derailleur
- Niels Hoogenboom: tweede lekke band van de dag
- Barend Verhagen, dubbele pech, reed jammer genoeg Hein en Bart Geurtsen
ondersteboven.
Laten we vooral niet vergeten dat dit clubtrainingswedstrijden zijn.
WTC-vrijwilligers moeten optreden bij Geer en Goor
Uit zeer onbetrouwbare bron heb ik vernomen dat een speciaal nieuw programma op
de TV komt om vrijwilligers voor onze vereniging te rekruteren. Hoe je het ook verpakt, de formule is uiterst simpel.
Bijvoorbeeld:
300 leden x 3 uur per lid per jaar
= 900 uur, om een taak binnen de vereniging
verrichten
3 dagen per week (di/do/zo) x 3 uur = 9 uur x 52 weken = 468 uur.
Geer en Goor lachten zich rot. Jullie houden uren over en wat zullen jullie je dan vervelen. Mooi dat we daar niet aan beginnen. Jullie redden dat zelf makkelijk, ook zonder onze hulp, toch……………..?
Cees Streng

Arkeneel 11
3905 NS Veenendaal
E. info@disselbv.nl
T. (0318) 506 618

Districtskampioenschappen veldrijden
Titels voor Micha de Vries, Lars Rietveld en Julia Boschker
WTC Woerden heeft een reputatie waar het gaat om districtstitels in het veldrijden.
Vorig jaar op de Nedereindse Berg waren het er drie en ook dit jaar waren het er in
ons eigen Wijkpark wéér drie.
Micha de Vries en Lars Rietveld konden hun titels bij de master 40+ en 50+ continueren. Ze kregen gezelschap van Julia Boschker
David Hockx, vorig jaar kampioen bij de nieuwelingen, is deze winter eerstejaars
junior en behaalde geen nieuwe titel, maar had er nog lang uitzicht op. De uiteindelijke winnaar, Kevin van Bennekom, kon hem pas in de slotfase afschudden. Tweede
plaats voor David op slechts negen seconden. De andere junioren finishten op ruime
achterstand.
De voorsprong waarmee Micha de Vries won, was minder indrukwekkend dan we
van hem gewend zijn. Dennis Craanen kon aanvankelijk aardig bij hem in de buurt
blijven al liep het verschil in de slotfase nog op tot 41 seconden. Micha had er na
afloop een verklaring voor. Hij was net terug van de Bridge Cape Pioneer, een zware
MTB-etappewedstrijd in Zuid-Afrika. Hij zat vandaag voor het eerst weer op een
crossfiets.
Lars Rietveld won overtuigend. Hij liet Ad Guldemeester ruim een minuut achter
zich. Ger Koenen was derde. Alle andere 50-plussers werden door Lars op een ronde
gereden; sommigen zelfs op twee. Over machtsvertoon gesproken.
Een prachtig duel werd uitgevochten bij de nieuweling-meisjes. In de eerste ronden
zagen we meestal Anouk Spies op kop met Julia Boschker in haar wiel. Met nog twee
ronden te gaan gaf Julia gas en nam een hele kleine voorsprong. Anouk gaf niet op
en beide meisjes gaven alles wat ze hadden. Julia wist de voorsprong te behouden en
won met slechts twee seconden voorsprong. Hoe diep de twee waren gegaan bleek
een paar meter na de finish toen ze uitgeput het gras opzochten.
Bij de amateurs deden Marc
Scholman en Niels van Baar nadrukkelijk mee in een kopgroep van vier.
Het kostte favoriet Mattijn Motshagen
de nodige moeite om een beslissend
gaatje te slaan. Daarna leek Marc nog
lang kans te maken op de tweede
plaats, maar het werd de derde. De
vers chillen waren niet groot.
Motshagen won met 13 seconden
voorsprong op Jordy Beuker en 24
seconden op Marc.
Niels had zijn dag niet en moest de
eerste drie in de slotfase laten gaan.
Beeld van na de finish van de nieuwelingHij baalde er stevig van, want dit was
meisjes. Anouk Spies wordt alweer overeind
dé kans op een podiumplaats geweest.
geholpen, maar Julia Boschker is duidelijk nog
niet zover.

Willem van Groenestijn
foto’s op www.willemvangroenestijn.nl

Cross-competitie 2013/2014
In de crosscompetitie in Wijkpark Molenvliet kent met name de ATB-klasse een
ongekend grote opkomst. Op de eerste zaterdag stonden er bijna veertigATB-ers aan
de start en dat leverde problemen op bij het vaststellen van een correcte uitslag.
Gelukkig lijkt Jan Rietveld in samenwerking met Cees Streng (zie ook zijn column)
dit soort aantallen inmiddels onder controle te hebben.
De strijd in deze categorie lijkt een familieaangelegenheid te worden, met Jari en
André Looman afgetekend op kop. Slechts één keer hoefde Jari genoegen te nemen
met een tweede plek. Dat was op 2 november toen de ATB-ers na afloop van de
districtskampioenschappen veldrijden hun competitiewedstrijd reden. Wilfred
Veldkamp, die op de andere zaterdagen in de A-klasse rijdt, had voor de gelegenheid
de ATB van Gerard Bouwman geleend en klasse verloochent zich niet. De winst was
voor de ‘gastrijder’
A-klasse
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov t/m
5 maal

1
Dylan Groenewegen
Wilfred Veldkamp
Marc Scholman
7 dec
Marc Scholman

2
Marc Scholman
Niels Hoogeboom
Wilfred Veldkamp

3
D ennis Craanen
N iels Hoogeboom

Wilfred Veldkamp

-

B-klasse
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec

1
Marcel van Baak
Marcel van Baak
Tom van Merkerk
Marcel Boschker
Marcel Boschker
Marcel van Baak
Marcel van Baak
Marcel van Baak

2
3
Jean Paul BrunsveldR obert Ruizendaal
Jean Paul BrunsveldR obert Ruizendaal
Robert Ruizendaal Joey van den Broek
Marcel van Baak
Tom van Merkerk
Marcel van Baak
Tom van Merkerk
Tom van Merkerk
R obert Ruizendaal
Harry van Putten
Martin van Baak
Harry van Putten
R obert Ruizendaal

AT B
12 okt
19 okt
26 okt
2 nov
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec

1
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Wilfred Veldkamp
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman

2
3
Arjan Smit
Luck van Vliet
Arjan Smit
Leo de Vries
Arjan Smit
Maikel Grootendorst
Jari Looman
Leo de Vries
André Looman
Leo de Vries
Maikel Grootendorst Marco van Meurs
Marco van Meurs
Leo de Vries
Luck van Vliet
Maikel Grootendorst
Luck van Vliet
André Looman

cat. 5-7
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec

1
Xavier van Kappel
Xavier van Kappel
Xavier van Kappel
Anniek v/d Broek
Raimon van Rossum
Xavier van Kappel
Raimon van Rossum
Xavier van Kappel

2
3
Raimon van Rossum Anniek v/d Broek
Raimon van Rossum Lars van Merkerk
Anniek v/d Broek
Tom van der Sluis
Lars van Merkerk
D aan Brouwer
Anniek v/d Broek
Lars van Merkerk
Raimon van Rossum Anniek v/d Broek
Lars van Merkerk
D aan Brouwer
Raimon van Rossum Anniek v/d Broek

cat. 1-4
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec

1
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs

2
T hom Smit
T hom Smit
Patrick de Vos
T hom Smit
Patrick de Vos
Patrick de Vos
Patrick de Vos
Patrick de Vos

van
van
van
van
van
van
van
van

Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten

3
D ahne Bos
Patrick de Vos
Lucas Overbeek
Lucas Overbeek
T hom Smit
T hom Smit
T hom Smit
Lucas Overbeek

A-klasse
1 Marc Scholman
2 Wilfred Veldkamp

40
37

B-klasse
1 Marcel van Baak
143
2 Robert Ruizendaal 141
3 Harry van Putten
133
4 Joey van den Broek 129
5 Erwin Tuithof
110
6 Tom van Merkerk
100
7 Jacques Wijfje
79
8 Mike Appeldoorn
73
9 Ronald van Merkerk 71
10 Ron van Eck
64
ATB
1 Jari Looman
2 André Looman
3 Leo de Vries
4 Barend Verhagen
4 Leendert Louter
6 Luck van Vliet
7 Marco van Meurs
8 Helmut Eberwijn
9 Ruud Hof
10 Hein Geurtsen
11 Bart Geurtsen

260
226
207
188
184
178
158
154
134
126
113

categorie 5-7
1 Lars van Merkerk
54
2 Anniek van den Broek54
3 Raimon Van Rossum 52
4 Xavier van Kappel
49
5 Daan Brouwer
36
categorie 1-4
1 Mathijs van Putten
2 Thom Smit
3 Patrick de Vos
4 Dahne Bos
5 Lucas Overbeek

60
41
39
32
30

Fietstocht Algarve

Sagres – Lagos (incl. heen en
De laatste jaren gaan we aan het eind van de
weer naar Kaap Vicente.) 56 km
zomer naar de Algarve in Portugal. Het is
Lagos – Silves
55 km
daar dan nog geweldig weer om te fietsen en
Silves
–
Loulé
65 km
te wandelen.
Loulé
–
Tavira
56 km
Deze keer wilden we wel eens door de hele
Tavira
–
Monte
Gordo
41 km
Algarve fietsen. Samen met nog twee echttotale
afstand
273
km
paren, Margriet, Greet , Els, Frank, Sjaak en
ik. Voor mij is het de eerste keer dat ik een
fietstocht ga maken waarbij de bagage van hotel naar hotel wordt vervoerd. Alles is
geregeld, dat is een voordeel, maar je kan niet van de planning afwijken, dus minder
vrijheid.
Na een goede vlucht landen we in Faro. Vandaar worden we met een busje naar
Monto Gordo gebracht. Hier is het kantoor van het reisbureau waar we geboekt hebben en waar we de fietsen morgen krijgen. Op de TV van onze hotelkamer wordt de
familie Van Os van harte welkom geheten. Sjaak is nog niet helemaal hersteld van
een griep, maar de organisatie heeft voor hem een e-bike geregeld, klasse..
De volgende morgen worden we door een busje opgehaald en testen we de fietsen.
De fietsen hebben 26 inch wielen en 18 versnellingen; het is een kruising van een
toerfiets en eenATB en met brede banden. Dit is wel nodig, omdat we regelmatig ook
op gravelwegen zullen rijden.
We stappen in het busje, de fietsen gaan in een bestelwagen en zo worden we naar
het hotel gebracht in Sagres, in het westen van de Algarve. Het hotel ligt op een duin,
met uitzicht op zee. ’s Middags gaan we op de fiets naar kaap Vicente, het meest
zuid-westelijke puntje van Europa. Heel indrukwekkend om hier te staan, met name
door de hoge kliffen.
We gaan naar de Fortaleza, een imposant burchtcomplex van Hendrik de zeevaarder
met onder andere de windroos (doorsnede 43 meter) die in 1928 is herontdekt. We
wandelen nog over het bijbehorende schiereiland.
De volgende dag is het 25 graden en fietsen we eerst 11 kilometer naar het Noorden.
In Villa de Bisco buigen we naar het oosten. De route beschrijving valt tegen en is
zelfs verouderd, maar met de kaart en hier en daar vragen komen we er wel. In
Raposeira drinken we koffie in de schaduw.


Via een mooie slingerweg bergaf komen we in de kustplaats Salena. Ook hier klopt
de routebeschrijving niet; de onverharde weg is al een paar jaar verhard. Vanuit
Salena weer een flinke klim. Via een prachtige baai gaat het stijl omhoog over een
sintelweg. Nu moet iedereen even lopen. Via een stille asfaltweg komen we langs een
Indiaas restaurantje. We zijn de enige gasten. Het eten is heel apart, maar erg lekker.
Via Burgao komen we aan in Lagos. Het hotel ligt midden in het oude centrum. De
fietsen moeten twee trappen af naar de kelder worden gebracht en de volgende dag
dus weer omhoog.
Met Sjaak gaat het niet zo lekker, maar hij kan in de auto met de koffers mee. Ook
de fiets wordt naar Silves gebracht. Het reisbureau Primavera regelt het prima.
Het eerste stuk gaat over een provinciale weg, daarna verder over mooie stille wegen.
Onderweg vragen mensen wie er bij pech hulp biedt. Alle vingers wijzen naar mij.
Prompt vliegt er een ketting af, dat is gelukkig snel gefikst. Bij de lunch zetten we
toch zes stoelen neer; één voor de afwezige Sjaak. We moeten lang wachten op de
lunch, maar de onderlinge sfeer is uitstekend.
’s Middags wandelen we door de mooie stad Silves. Het in Moorse stijl gebouwde
hotel in Silves ligt boven op een heuvel met uitzicht op de stad met de burcht uit de
4e eeuw. Het avondeten is een feest op zich. Als enigen eten we hoog op het terras
en tegelijk genieten we als vorsten van de oude stad onder ons.
De volgende dag is het weer prachtig weer. Na de stad fietsen we verder over de
N125, die overigens hier erg rustig is. Even zijn we Greet kwijt. Zij is de verkeerde
afslag ingereden, maar ze is al weer gauw op het rechte pad.
We fietsen door de sinaasappelboomgaarden en komen regelmatig in leuke dorpen.
Het binnenland van de Algarve is flink heuvelachtig maar mooi. Het venijn zit van- 

Het zestal met van rechts naar links Sjaak, Greet, Margriet, Els, Frank en Jan.

daag in de staart, een paar kilometer voor
Loule is het 10% klimmen. Het hotel is
midden in de stad. Met natuurlijk een
pilsje praten we na over weer een geweldige dag.
We gaan na het ontbijt eerst naar de overdekte markt in Moorse stijl. We bekijken
nog de historische stad, compleet met
reuzekatapulten en ander oorlogstuig uit
Een van de katapulten in Loule.
een ver verleden in de tuin van een
foto: Celso de Carvalho museum.
Terug in het hotel om de fietsen op te
halen, moeten we nog even wachten voor een flinke stortbui. Als we weggaan regent
het minder; we hebben de regenkleding nog aan.
De routebeschrijving klopt weer eens niet, maar tussen de middag komen we via
Matolobos weer op de route. Door een oude schoenmaker in zijn kleine werkplaats
worden we naar de goede weg gewezen.
Er liggen nog plassen op de weg, maar het is droog geworden. Een enkele maal hoor
ik van achter “Jaaan, Jaaaan”, roepen. Els ziet namelijk weer een paar los lopende
honden die op haar afkomen. We rijden het voor ons bekende Tavira binnen, nog
even een korte klim. Het hotel ligt namelijk op een flinke heuvel.
Als we vertrekken de volgende dag is er een lekke band door een glasscherf, de band
is snel vervangen. Sjaak fietst vandaag ook weer mee.
De laatste etappe is een makkie, we fietsen namelijk dicht langs de kust en het is
prachtig weer. We wijken nu bewust even van de route af langs de zoutpannen om de
Flamingo’s te zien.
In Villa Nova de Cacela eten we voor weinig geld, enorme grote tosti mista. Zo fietsen we langs voor ons weer bekende wegen Monte Gordo binnen.
We kunnen terug kijken op een geweldige fietstocht in een grandiose sfeer.
De Grijze Os

Aanvulling op de vorige ‘Toerismee’
In de vorige ‘Toerismee’ (Fietsen rond de wereld in Nederland) rijdt De Grijze Os op
een gegeven moment dag met de wind mee naar Krabbendijke op Zuid-Beveland,
terwijl hij in de volgende zin opeens in het dorp Hoek in Zeeuws-Vlaanderen is. Hij
liet daarbij in het midden hoe hij aan de overkant van de Westerschelde was gekomen. Daarmee bleef een interessante fietstoeristische vraag onbeantwoord.
reactie van De Grijze Os
Van Krabbendijke via Kruiningen naar ’s-Heerenhoek, daar door de tunnel, met de
fiets in de bus. Je mag namelijk niet in de tunnel fietsen. Dit was trouwens een verhaal op zich. Dit raad ik niemand aan om ook te doen.
Beter was geweest de pont bij Vlissingen, maar ja dat zou heen en terug varen zijn
geweest. Via Antwerpen was geen optie, dat hoort (nog) niet bij Nederland.

