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Het volgende nummer van Sur Place Speciaal verschijnt in half april 2014.
Kopij hiervoor gaarne vóór 24 maart 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.
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter

John Tuithof
0348 418921
jt.1951@hotmail.com

Mesdagstraat 5
3443 CC Woerden

Secretaris

Leendert Louter
lalouter@gmail.com

Nicolaas Maesstraat 36
3443 TK 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 32
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 53145150
dieen@caiway

Fluitekruid 1
3405 DA Benschop

Wedstrijdzaken

Pieter van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl

Dorp 233
3405 BE Benschop

Andere belangrijke contacten
Kantinebeheer

Odilia van Baak
0348 472358
vanbaak@hetnet.nl

Dorp 233
3405 BE Benschop

Trainer

Leo Adegeest
0348 425361
leo@adegeestadvies.nl

Barwoutswaarder 17a
3449 HE Woerden

Jeugdcoördinator

Marianne Adegeest
Barwoutswaarder 17a
0348 425361
3449 HE Woerden
marianne@adegeestadvies.nl

Wedstrijdkleding

Jaap Blonk
0348 473932
jamieblonk@kpnmail.nl

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
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Jan Hoenlaan 14
3417 CC Montfoort

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

De toervergadering op 26 februari
mag u beslist niet missen
Alle feesten zijn weer verleden tijd, en kunnen
we de overtollige kilo's er gaan af fietsen.
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en
we zijn twee Nationale kampioenen rijker.
Op 11 januari jl. is Lars Rietveld bij de Master
50+ en Micha de Vries bij de Master 40+ als
eerste geëindigd en konden ze de bloemen in
ontvangst gaan nemen. Beide van harte gefeliciteerd.
Tevens hebben we ook nog het nieuws
gehaald
met
de
verkiezingen
van
Sportvereniging van het jaar 2013. WTC
Woerden was een van de drie genomineerden
en is het helaas niet geworden. Bij de verkiezing van sporttalent van het jaar waren Floortje
Mackay en Julia Boschker genomineerd. En
tot grote vreugde is Floortje als sporttalent van
Floortje Mackay zat ten tijde van het
Woerden en omstreken gekozen.
Rabobank-sportgala met de GiantShimano-ploeg op trainingskamp
We kunnen zeggen dat we als WTC Woerden
in Spanje. Broer Bram nam namens
het nieuwe jaar 2014 goed van start zijn
haar de prijs in ontvangst.
gegaan.
foto woerden.tv
Vanaf de eerste zondag 2 maart 2014 starten de
georganiseerde toertochten weer en kunnen de schaatsen en loopschoenen schoongemaakt en weggezet worden.
Het jaarlijks terugkerende trainingsweekend in Valkenburg voor de race en toerleden
is dit jaar gepland vanaf vrijdag 28 maart t/m.zondag 30 maart 2014.
De WAC (woensdagavond competitie) start de eerste woensdag van april.
Voor meer informatie ziet verderop in het clubblad.
Aanwezig bij de toervergadering zal je afvragen, "waarom"?
Naast het verstrekken vaan de NTFU-pas en de NTFU kalender en het nieuws betreffende het nieuwe seizoen, is er belangrijk nieuws over de toerkleding.
Ik zal proberen het enig sinds duidelijk te maken maar laat het verder over op de 26e
februari aan onze toersecretaris.
Door veranderde omstandigheden zijn we na goed overleg met Willem Rietveld
(huidige sponsor toerkleding) overeen gekomen dat hij met ingang van 1 januari
2014 stopt met de sponsoring van de toerkleding.
Willem heeft jaren lang zeer veel betekend voor WTC Woerden als sponsor voor de
wedstrijd afdeling - toerafdeling en de nodige materialen, waar wij hem erkentelijk
voor zijn.
Doordat Willem is gestopt zijn we als bestuur direct op zoek gegaan naar een alternatief, we weten als WTC Woerden niet beter of elke afdeling wordt door een of
meerdere bedrijven gesponsord.
Diverse bestuursleden en enthousiaste clubleden hebben inmiddels diverse gesprek- B
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ken gevoerd en met resultaat.
Al vrij snel stonden er enkele kandidaat sponsoren op en binnen zeer korte tijd hebben we zes sponsoren gevonden die gezamenlijk de toerafdeling willen gaan voorzien van nieuwe kleding.
Wat dat voor consequenties met zich mee brengt wordt op 26 februari duidelijk
gemaakt.
Tevens kunnen we nu al melden dat er diverse ontwerpen aanwezig zijn en dat er in
de vergadering met de aanwezige leden beslist wordt welke outfit de voorkeur krijgt.
En niet onbelangrijk te melden u wordt direct in de gelegenheid gesteld om de
kleding te passen.
Ik hoop namens het voltallige bestuur vele van jullie de 26e te ontmoeten tijdens de
toervergadering, en dat we weer vele mooie tochten met elkaar het komende seizoen
gaan fietsen.
John Tuithof,
voorzitter

Trainingsweekend
Het trainingsweekend voor race- en toerleden staat voor dit jaar gepland van vrijdag
28 tot en met zondag 30 maart 2014.
Net als voorgaande jaren verblijven we in Hotel 2000 in Valkenburg.
De kosten zijn op basis van logies, ontbijt en diner:
y =C 51,50 p.p.p.n. voor standaard kamer;
y =C 61,50 p.p.p.n. voor een luxe kamer;
y Toeslag voor een eenpersoonskamer is =C 12,50 p.p.p.n.
Deze bedragen zijn exclusief stadsbelasting (=C 2 p.p.p.n.) en parkeerkosten (=C 2.50 p.a.p.n.).
Opgeven kan bij Pieter van Baak via e-mail: vanbaak@hetnet.nl
Je bent ingeschreven als je deelnamegeld bij Pieter binnen is op rekeningnummer
134659368 t.a.v. Odilia van Baak.
Het programma ziet er als volgt uit:
y vrijdag 28 maart:
aankomst in Valkenburg, fietsen vanaf 13.00 uur.
y zaterdag 29 maart:
fietsen vanaf 10.00 uur. Op zaterdag is er mogelijkheid om
onder leiding van een trainer te fietsen
y zondag 30 maart:
uitchecken en in de ochtend fietsen. Er is gelegenheid om
te douchen na afloop.
Meer informatie: Pieter van Baak (vanbaak@hetnet.nl) of
Cornel van der Woude (Cornelvanderwoude@gmail.com)
Het adres in Valkenburg: Hotel 2000
Broekhem 33-35
6301 HD Valkenburg aan de Geul
Tel.: 043-6012348
www.hotel2000.nl
PvB / CvdW
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Van de toersecret aris
Nog even en dan begint het toerseizoen op de weg weer. De crosscompetitie is weer
afgerond en er staan nog wat veldtoertochten op de agenda, dus mocht je nog wat in
het bos willen rijden, verzamelen op de carpoolplaats. Kijk op de site voor de data.
Met ingang van zondag 2 maart gaan we weer op de weg rijden vanaf het clubhuis
‘Sur-Place’. Vanaf 1 april kan er ook weer op dins- en donderdagavond getoerd worden. Er wordt weer hard gewerkt aan het schema om een gevarieerd programma
samen te stellen. Mochten er nog mensen in jullie omgeving zijn, die eens mee willen rijden en sfeer proeven, neem ze gerust mee.
Ook de damestoergroep zullen hun kilometers gaan maken. Deze groep rijdt dinsdagavond (vanaf april) en zondagochtend. Net als vorig jaar zullen Marijke en Gitta
deze groep begeleiden.
Bij de krasse knarren en seniorenfietsen heeft Jan van Os aangegeven afscheid te
nemen als coördinator van deze groepen. Via deze weg willen we Jan hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Mede door zijn inspanningen staan er twee
volwaardige groepen op dinsdag- en vrijdagochtend te trappelen om hun ritten te rijden. Piet Jacobi en Guus Pool nemen het stokje over en zullen ongetwijfeld ervoor
zorgen dat deze toerders een mooie seizoen tegemoet gaan.
Ook de loopgroep kende een wisseling van begeleider. Zoals al eerder gemeld heeft
Siem Appeldoorn plaats gemaakt voor Marijke Kegge. Gezien de positieve geluiden,
heeft Marijke het goed voor mekaar. Naar verluidt zijn de trainingen pittig, beginnen
stipt op tijd en is er aandacht voor de loper waar dit nodig is. Mooi te zien dat ook
dit onderdeel van de toer leeft en in een behoefte voorziet.
Op 5 februari heeft de algemene toervergadering plaatsgevonden. Deze wordt
gevolgd door de toervergadering op 26 februari. Tijdens de laatste zullen de NTFU
lidmaatschapskaart en NTFU toertochtkalender (TEP) verstrekt worden. Ook zullen
de plannen voor 2014 gepresenteerd worden.
Tenslotte het trainingsweekend. Dit jaar zal deze plaats vinden van 29 tot en met
31 maart. Laten we hopen op beter weer dan vorig jaar toen de rit op zondag de
sneeuw niet door ging.
Iedereen een sportief en veilig toerseizoen gewenst en tot binnenkort.
Cornel van der Woude
toersecretaris

Vrijwilligers voor opknapbeurt Wijkpark

Of het door de veel te zachte winter komt of door iets anders weten we niet. Feit is
wel dat Wijkpark Molenvliet behoorlijk heeft geleden van de crosscompetitie en
andere door onze club georganiseerde evenementen. Daar willen we als vereniging
graag iets aan doen. Het is wel wachten op een geschikte periode daarvoor. Dat zal
ergens in de lente zijn als het weer groeizaam weer is, maar je kunt je nu al vast
opgeven als vrijwilliger voor deze klus.
Het bestuur.
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W edstrijdafdeling
Kalender
Let op! Dit is een voorlopige kalender.
Kijk daarom voor eventuele wijzigingen
regelmatig op www.wtcwoerden.nl.

vr/za/zo 28/29/30
Trainingsweekend Valkenburg
Zie bladzijde 4.
zo 30 60+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur

Bijzonderheden competities

april

MNC (= Midden Nederland Competitie)
9.30 uur B-klasse (veteranen, sportklasse,
nieuwelingen en vrouwen)
11.00 uur A-klasse (elite, junioren en
amateurs
inschrijfgeld 3 euro
meer op www.knwumidden.nl
WAC (= woensdagavondcompetitie)
18.30 uur jeugd
19.00 uur A/B- en C-klasse

februari 2014
zo 23 MNC Eemland
wo 26 Toervergadering

maart
zo 2 MNC Volharding
zo 9 MNC Veenendaal
zo 16 MNC De Batauwers
zo 23 MNC Volharding

wo 2 1e rit WAC (= woensdagavondcompetitie)
zo 6 MNC Eemland
wo 9 2e rit WAC
wo 16 3e rit WAC
wo 23 4e rit WAC
wo 30 5e rit WAC

mei
wo 7 6e rit WAC
wo 14 7e rit WAC
zo 18 60+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur
wo 21 8e rit WAC
wo 28 8e rit WAC

september
zo 14 50+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur

NK Veldrijden

Op 11 en 12 januari werd in Gasselte (gemeente Gieten) het NK Veldrijden verreden.
In de diverse categorieën streden renners en rensters van de WTC Woerden mee.
Voor sommigen van hen vormde het NK één van de hoofddoelen in het cross-seizoen
2013-2014. Op een gevarieerd parkoers behaalden uiteindelijk alle favorieten de
Nederlandse titel.
Op zaterdag werd om 10.30 uur gestart met 22 Nieuweling-meisjes, waarbij Julia
Boschker en Melanie van Putten aan het vertrek stonden, voor 30 minuten wedstrijd
(vier ronden). Julia nam gelijk de kop en ook Melanie was goed weg. Na een eerste
halve ronde bevond Julia zich nog steeds van voren. Melanie was duidelijk het spoor
bijster en was al flink teruggezakt. Vooraan plaatste Manon Bakker een versnelling
waar Julia niet direct antwoord op had. Samen met Inge van der Heijden probeerde
zij terug bij de koploopster te komen. Inge kon echter weinig steun geven en Julia
ging alleen in de achtervolging op Manon. In de tweede ronde leek Julia de aanslui8

ting te gaan maken, maar ging toen in de
zandafdaling over de kop. Daarbij kreeg
zij eerst het stuur in haar maag, waarna de
hele fiets bovenop haar belandde. Dit
ongemak kostte Julia zo’n 30 seconden en
toen zij weer op de fiets zat, was zij
zomaar de nummer 6 in de wedstrijd. De
derde ronde was voor Julia een rondje om
weer in het ritme te komen. Vooraan reed
Manon zonder verdere tegenstand naar de
titel. Julia kon in de slotronde nog wel wat
goed maken, maar kon het podium niet
meer bereiken en finishte ontgoocheld als
vierde. Melanie reed een matige wedstrijd
en werd 16e.
Om 12.30 uur een veld van 57
Nieuweling-jongens. Tom van Merkerk
zag er in de eerste twee ronden goed uit en
reed op de 34e plaats. In de laatste anderhalve ronde ging het hem steeds zwaarder
af; het spreekwoordelijke ‘pijpje’ was
leeg. Uiteindelijk de wedstrijd beëindigd
op de 44e plaats.
Vanaf 13.30 uur ging Lars Rietveld op
weg om de Nederlandse titel op zijn palmares te schrijven. Direct op kop en al
afstand nemend van zijn grootste concurrent Jos Bogaerts. De overige 50-plussers
Rudie Ottens (www.ottie.nl) legde de val
wisten toen al dat zij nog enkel voor de
van Julia Boschker en de nasleep ervan
bronzen medaille konden strijden. Jos reed
vast in maar liefst veertien foto’s. Dit zijn
uiteindelijk weer naar Lars toe en ging twee uitsnedes uit die serie. Boven ligt Julia
nog in het zand als ze door Inge van der
mede door zijn zeer snelle zandafdaling er
Heijden, die tweede zou worden, wordt bijop en over. Lars moest even bijten, maar gehaald. Op de andere foto wordt ze gepaswist ook dat als hij geconcentreerd zou seerd door Ceylin del Carmen Alvarado, de
latere nummer drie, terwijl ze hangend aan
blijven rijden, hij vooral in de zware klim
de afzetting nog aan
naar boven weer de aansluiting zou
het bijkomen is van de buiteling,
maken. Wederom plaatste Jos in de zandafdaling een versnelling, maar een taaie Lars kon al lopend het zandgat uit weer in
het achterwiel van zijn voorganger komen. In de vierde ronde nam Lars het commando weer over en langzaam begon hij weg te rijden bij Jos, die in zijn drang om
Lars bij te houden nu kleine foutjes begon te maken. Beetje bij beetje raakte Lars
steeds verder weg en bij de laatste doorkomst in het zand was het geheel duidelijk:
Lars Rietveld ging wederom (na seizoen 2011-2012) Nederlands Kampioen worden.
In de schaduw van dit topduo reden ook heel veel oudere 50-plussers mee; daarmee
bedoel ik mannen van dik in de 60 en ook 70-ers. Daar er vooraan zeer rap werd gereden, was voor velen van deze mannen na twee ronden het NK al voorbij. Zij werden B
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op dat moment al gedubbeld en volgens de regels uit koers gehaald. Arie
den Braven mocht nog het genoegen
smaken om drie ronden af te leggen en
werd daarmee 39e in een startveld van
52 renners.
Ook in de 40+ categorie 52 vertrekkers
en een grote favoriet namens de WTC
Woerden, die het ook helemaal waar
ging maken. Vanuit de start Micha de
Vries direct op kop en er volgden een
paar spannende ronden met vooral
Marcel Scheffer als grote uitdager.
Lars Rietveld komt met ruime voorsprong als
Ook nu zagen we dat Marcel in het
de nieuwe 50-plus-kampioen over de streep.
zand iets beter kon lopen en daardoor
foto mijnalbum.nl
steeds de aansluiting bij Micha kon
maken. Achter deze twee reden Leon Brouwer en Edwin Raats als eenlingen rond,
daarachter een groepje waarin Dennis Craanen de sterkste leek, maar door kleine
uitglijdertjes en vooral de zandbak(ken) steeds weer terugzakte. Marcel Boschker
reed op een niet onverdienstelijke 15e stek rond, totdat de kramp in zijn bovenbenen
sloeg. Ook in deze koers dus de beslissing in de laatste twee omlopen van 2750
meter. Micha reed wat verder weg van voren, Dennis bleef worstelen met de zandbak en Marcel zag nog diverse concurrenten passeren. Uiteindelijk toch een duidelijke overwinning voor Micha (nu drie op een rij) geflankeerd op het podium door
Marcel Scheffer en Leon Brouwer (inderdaad, hetzelfde podium als in Woerden op
21 december). Dennis gleed in de laatste zandstrook vlak achter oud-prof Erik
Dekker nog een keer weg en waar Dekker 5e werd kwam Dennis als 8e over de
streep. Marcel finishte als 24e.
Als slot van deze lange dag mochten nog 92 Amateurs het parkoers over voor een
wedstrijd van 40 minuten. Direct vanuit het vertrek vertrok Freek de Jong voor een
one man show. Niemand was ook maar bij machte om in zijn buurt te blijven. Niels
van Baar had ook een goede start, maar ging in de eerste de beste zandbak over de
kop. Dit voorval bleef Niels toch wel de
gehele wedstrijd achtervolgen, maar hij
wist toch een keurige 15e plaats mee naar
huis te nemen. Freek de Jong kon in de
laatste ronde bijna freewheelend naar de
finish én zijn 13e (!) nationale crosstitel rijden. Mattijn Motshagen (winnaar in
Woerden) werd tweede voor Daan
Bongers.

Micha de Vries voor het derde achtereenvolgende jaar nationaal kampioen.
foto mijnalbum.nl
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Op zondag reden o.a. de Junioren. David
Hockx heeft een zeer verdienstelijk kampioenschap gereden, want in een startveld
van 55 renners wist hij een zeer goede 14e
plaats te behalen.
Harry van Putten

Wintertraining
Als jullie dit lezen, is het toerseizoen alweer
volop bezig. Maar toch wil ik graag even stil
staan bij de afgelopen winter. Nu was de winter
niet echt winters te noemen, daarom hebben
er velen gewoon doorgefietst. Zelf heb ik op
19 januari mijn eerste fietstocht gemaakt met
heerlijk weer.
Dat dit lekker ging, komt mede door het spinnen
thuis, maar ook door de wintertraining op zondagmorgen. Je houdt op deze manier toch je
conditie op peil. Het is alweer 32 jaar geleden
dat we dit bij de WTC zijn gestart. Een niet
meer weg te denken traditie. Het is elke week
weer voor een groep WTC-ers bikkelen. Een
enkeling uit de beginperiode doet hier nog
steeds aan mee.
De afgelopen winter zijn we voor het eerst door
Marijke Kegge (bovenste foto) getraind. Zij is
een officiële trainer en dat kun je merken; af en
toe voel je dat aan je spieren. Ze traint ook op
donderdag nog een groep vrouwen in Reeuwijk.
Maar niet iedereen weet dat ze ook de kanosport
beoefent. Ze is een keer 9e geworden op het
WK. Daarom mocht ze in 1980 naar de
Olympische Spelen in Moskou.
’s Zomers kun je haar nog wel
eens in een kano zien op de
Oude Rijn, als ze tenminste
niet aan het fietsen is. Al met
al een zeer sportieve vrouw,
waar we, hoop ik, nog veel
plezier aan mogen beleven
met de wintertraining.
Maar jullie zullen echt tot het
najaar moeten wachten om
met de wintertraining mee te
kunnen doen. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie,
met sterke verhalen erbij.
De Grijze Os
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Cross-competitie 2013/2014
De WTC Woerden-crosscompetitie in
Wijkpark Molenvliet zit erop. Het seizoen
begon 12 oktober en eindigde afgelopen
zaterdag 18 januari. De parcoursbouwers
hebben zich weer van hun beste kant laten
zien en pittige en uitdagende wedstrijden
voor ons uitgezet, waarvoor weer hartelijk
dank. Zonder jullie zou dit alles niet mogelijk
zijn. De wedstrijden tegen de klok in waren
verrassend.
Ook de jury verdient hulde. Zeker in het
begin van het seizoen, met soms 70 renners
aan de start, viel het niet mee het juiste overzicht te houden, maar uiteindelijk kwam alles
weer prima in orde. Cees en Jan, bedankt.
De winnaar bij de jeugd 1-4 is Mathijs van
Putten geworden, voor Thom Smit en Patrick
de Vos. Mathijs was het hele seizoen dominant en met 12 keer winnen uit net zoveel
starts, kan hij de terechte winnaar genoemd
worden.
Parcoursbouwer Peter Velis controleert
Remon van Rossum is de uiteindelijke winde afzetting op het moment dat
Marcel Boschker passeert.
naar bij de jeugd 5-7. Hij won 5 van 12 wedstrijden en nummer 2 uit het klassement,
Anieke van de Broek, won 1 maal. Maar door vrijwel altijd te starten kon ze genoeg
punten verzamelen voor de tweede plaats. Derde werd Lars van Merkerk. Speciale
vermelding voor Xavier van Kappel. Hij startte niet altijd maar als hij er was, dan
won hij; in totaal 6 keer.
Het zag er lange tijd niet naar uit, maar de eindoverwinning bij de A-rijders ging toch
naar Wilfred Veldkamp. De strijd ging het hele seizoen tussen Marc Scholman en
Wilfred maar doordat Marc twee keer niet startte en een keer een lekke band had,
trok Wilfred, die elke week aanwezig was, uiteindelijk aan het langste eind.
Dat een competitie in de laatste wedstrijd beslist kan worden, bleek wel bij de B-rijders. Net als vorig seizoen ging de eindoverwinning naar Robert Ruizendaal. Door
altijd te starten en constant hoog eindigen, kon hij de winst naar zich toe trekken. Hij
kon zich zelfs een keer uitvallen permitteren. Tweede werd Harry van Putten voor
Marcel van Baak. Marcel heeft een zeer sterk seizoen gereden met zes keer winst,
maar een lekke band in de laatste wedstrijd heeft hem de eindoverwinning gekost.
Bij de ATB was het eigenlijk vanaf de eerste wedstrijden al duidelijk wie zijn zinnen
op de winst gezet had. Jari Looman was dominant en won slechts twee keer niet,
waarvan een door afwezigheid. Een zeer sterke prestatie. Tweede werd een andere
Looman, André, vóór Luck van Vliet die één keer wist te winnen. De winnaar van de
vorige twee seizoenen, Leo de Vries, werd uiteindelijk vierde.
Rechts de daguitslagen en de eindstanden.
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A-klasse
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov t/m
5 maal
14 dec
4 jan
11 jan
18 jan

1
Dylan Groenewegen
Wilfred Veldkamp
Marc Scholman
7 dec
Marc Scholman
Marc Scholman
Wilfred Veldkamp
Wilfred Veldkamp
Marc Scholman

B-klasse
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
14 dec
4 jan
11 jan
18 jan

1
Marcel van Baak
Marcel van Baak
Tom van Merkerk
Marcel Boschker
Marcel Boschker
Marcel van Baak
Marcel van Baak
Marcel van Baak
Marcel van Baak
Robert Ruizendaal
Martin van Baak
Marcel Boschker

2
3
Jean Paul BrunsveldRobert Ruizendaal
Jean Paul BrunsveldRobert Ruizendaal
Robert Ruizendaal Joey van den Broek
Marcel van Baak
Tom van Merkerk
Marcel van Baak
Tom van Merkerk
Tom van Merkerk
Robert Ruizendaal
Harry van Putten
Martin van Baak
Harry van Putten
Robert Ruizendaal
Martin van Baak
Jaap van Breggen
Harry van Putten
Erwin Tuithof
Marcel van Baak
Robert Ruizendaal
Martin van Baak
Theo van Ginkel

ATB
12 okt
19 okt
26 okt
2 nov
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
14 dec
4 jan
11 jan
18 jan

1
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Wilfred Veldkamp
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Jari Looman
Luck van Vliet
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
Maikel Grootendorst Luck van Vliet
Arjan Smit
Thijs Ros
Thijs Ros
André Looman
Luck van Vliet
Thijs Ros

cat. 5-7
12 okt
19 okt
26 okt
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
14 dec
4 jan
11 jan
18 jan

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

2
Remon van Rossum
Remon van Rossum
Anniek v/d Broek
Lars van Merkerk
Anniek v/d Broek
Remon van Rossum
Lars van Merkerk
Remon van Rossum
Anniek v/d Broek
Anniek v/d Broek
Anniek v/d Broek
Rowan Wijfje

3
Anniek v/d Broek
Lars van Merkerk
Tom van der Sluis
Daan Brouwer
Lars van Merkerk
Anniek v/d Broek
Daan Brouwer
Anniek v/d Broek
Lars van Merkerk
Lars van Merkerk
Lars van Merkerk
Lars van Merkerk

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

1
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs
Mathijs

2
Thom Smit
Thom Smit
Patrick de Vos
Thom Smit
Patrick de Vos
Patrick de Vos
Patrick de Vos
Patrick de Vos
Thom Smit
Patrick de Vos
Patrick de Vos
Lucas Overbeek

3
Dahne Bos
Patrick de Vos
Lucas Overbeek
Lucas Overbeek
Thom Smit
Thom Smit
Thom Smit
Lucas Overbeek
Lucas Overbeek
Thom Smit
Thom Smit
Thom Smit

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten
Putten

2
Marc Scholman
Niels Hoogeboom
Wilfred Veldkamp

3
Dennis Craanen
Niels Hoogeboom

Wilfred Veldkamp
Wilfred Veldkamp
Erik Setter
Joost Spring in‘t Veld Bob Stöpler
Bob Stöpler
Ernst Hofstede
Dennis Craanen
Wilfred Veldkamp

volledige uitslag op www.wtcwoerden.nl

A-klasse
1 Wilfred Veldkamp
2 Marc Scholman
B-klasse
1 Robert Ruizendaal
2 Harry van Putten
3 Marcel van Baak
4 Erwin Tuithof
5 Joey van den Broek
6 Jacques Wijfje
7 Tom van Merkerk
8 Mike Appeldoorn
9 Theo Schlijper
10 Martin van Baak
11 Ronald van Merkerk
12 Martin Bom
13 Ron van Eck
14 René Biermans
15 Theo van Ginkel

60
56
186
180
178
163
144
123
121
102
100
98
92
84
81
76
64

ATB
1 Jari Looman
325
2 André Looman
297
3 Luck van Vliet
258
4 Leo de Vries
241
5 Barend Verhagen
232
6 Leendert Louter
230
7 Helmut Eberwijn
195
8 Marco van Meurs
178
9 Hein Geurtsen
176
10 Thijs Ros
169
11 Ruud Hof
166
12 Cornel v/d Woude 132
13 Maikel Grootendorst 131
14 John Tuithof
128
15 Arjan Smit
123
16 Alicja Verhagen
117
17 Bart Geurtsen
113
18 Tim Valentijn
111
19 Richard Veenis
106
20 Jaap Kromwijk
91
21 Sander Palm
90
22 Rory Appeldoorn
84
categorie 5-7
1 Remon van Rossum 85
2 Anniek van den Broek79
3 Lars van Merkerk
79
4 Xavier van Kappel
58
5 Rowan Wijfje
57
6 Daan Brouwer
47
7 Kristiaan de Vos
36
categorie 1-4
1 Mathijs van Putten
2 Thom Smit
3 Patrick de Vos
4 Lucas Overbeek
5 Dahné Bos

91
65
54
52
49
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Strava, een nieuw fenomeen in de wielerwereld
In eerdere edities van ons clubblad heeft de Grijze Os ons regelmatig op de hoogte
gebracht van de mogelijkheden van GPS en fietsen. Ik rijd zelf al enige jaren met een
Garmin Edge 705, die ik vooral gebruik voor het verzamelen van data. Dit omdat ik
het rijden van een tevoren vastgestelde route vanaf een GPS niet prettig vind.
Het is wel leuk en leerzaam om de data van een rit terug te kijken. Mijn GPS houdt
bij waar ik geweest ben, hoe hard ik op welke locatie reed, wat mijn hartslag, cadance etc was. Ik keek daar voorheen niet veel naar, maar ben sinds deze zomer actiever
geworden in het bijhouden van deze data. Dit doe ik op internet, op www.strava.com.
Strava is een sociaal medium dat fietsers (maar ook wandelaars, skieërs, hardlopers
etc.) in staat stelt hun GPS gegevens te uploaden. Je krijgt zo een mooie databank
van al je ritten, met de darbij horende gegevens.
Verder is het mogelijk om
andere gebruikers, net als
op Twitter en Facebook, te
volgen. Je ziet dus wat je
‘vrienden’ doen, welke ritten zij gereden hebben.
Het hele sterke van Strava is hierbij, dat dit programma je route analyseert. Als ik bijvoorbeeld een rondje rijd waarbij ik over Veldwijk kom, wordt dat bijgehouden.
Strava kijkt dan hoe hard ik reed op Veldwijk, maar kijkt ook naar alle andere Strava
gebruikers die een keer over Veldwijk zijn gekomen en maakt daar een klassement
van op. Ik zie dus in één keer hoe ik me verhoud tegenover alle andere gebruikers.
Op deze manier kun je alleen fietsen, en toch competitie hebben, door een ‘record
van een ander aan te vallen’.
Binnen Strava is er een groep gemaakt voor leden van WTC Woerden. Het is leuk als
leden in het bezit van een GPS (of een smartphone, er is een app voor iOS en
Android) zich hierop aanmelden, zodat leden elkaars tochtjes kunnen zien en wellicht nieuwe routes ontdekken!
Mocht je meer informatie willen hebben over deze gave tool, spreek dan mij, of een
van de andere gebruikers aan!
Leendert Louter
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Clubkampioenschappen 2013-2014
De op 25 januari verreden clubkampioenschappen veldrijden en ATB kenden een
mooie opkomst. Het deelnemersveld was sterker dan tijdens de cross-competitie,
omdat diverse leden die in het afgelopen veldritseizoen in de nationale wedstrijden
actief waren, deze zaterdag voor de clubkampioenschappen hadden gekozen.
Zo ook de familie Boschker die zich meteen liet zien bij de jongste jeugd. Mathijs
van Putten heeft alle wedstrijden in de competitie gewonnen, maar hij moest nu duidelijk zijn meerdere erkennen in Leonie Boschker.
A-Klasse
1 Dennis Craanen
2 Wilfred Veldkamp
3 Marc Scholman
4 Bop Stöpler
Niels van Baar niet gefinisht

B-Klasse
1 Marcel Boschker
2 Martin van Baak
3 Marcel van Baak
4 Mathieu Hendriks
5 Harry van Putten
6 Robert Ruizendaal
7 René Biermans
8 Erwin Tuithof
9 Theo Schlijper
10 Theo de Vos
11 Ronald van Merkerk
12 Ron van Eck
13 Martin Bom
14 Arie den Braven
15 Marien Groenendijk
ATB-Klasse
1 Jari Looman
2 Arjan Smit
3 Luck van Vliet
4 André Looman
5 Leendert Louter
6 Helmut Eberwijn
7 Rob Zwart
8 Fred Vergeer
9 Barend Verhagen
10 Cornel van der Woude
11 Alicia Verhagen
12 Teus de Wit

Bij de oudere jeugd was het spannender. Remon van Rossum
was de eindwinnaar van de competitie, maar Xavier van Kappel
was alle vijf de keren dat hij aan de start was verschenen, de
winnaar geweest. Het was daarom niet verrassend dat Xavier
won, maar dat was mede dankzij enkele foutjes van Remon.
Er zijn in de winter geen nationale mountainbike-wedstrijden.
Dus waren de mannen die de ATB-competitie domineerden ook
nu de favorieten met Jari Looman als superfavoriet. Jari immers
stak een cross-seizoen lang met kop schouders boven de rest uit.
Zo ook deze zaterdag en daarmee werd hij terecht clubkampioen
in de ATB-klasse. De tweede plaats was voor Arjan Smit en dat
was ook niet verrassend, omdat hij vorig jaar ook al tweede was.
In de cross-competitie was hij er lang niet elke week, maar als
Arjan er was, was hij steeds voorin te vinden.
De derde plaats was voor Luck van Vliet en dat deed Jan
Rietveld, die weer op zijn vertrouwde wijze de huldiging deed,
veel plezier, want Luck had van ver moeten komen, maar was
naarmate het cross-seizoen vorderde steeds beter gaan presteren.
In de B-klasse was Marcel Boschker oppermachtig. Voor het
derde achtereenvolgende jaar werd hij clubkampioen. De strijd
om het zilver ging als zo vaak tussen M&M van Baak. Deze
keer was het vader Martin die zoon Marcel vóór bleef.
B

Hein Geurtsen en Wilfred
Verhagen niet gefinisht

Junioren
1 David Hockx
2 Olaf Remmerswaal
3 Dan Hendrikson
Nieuwelingen
1 Tom van Merkerk
2 Jasper Paap
Nieuweling-meisjes
1 Julia Boschker
2 Melanie van Putten

Het ATB-podium met vanaf links Arjan Smit (2e),
Jari Looman (kampioen) en Luck van Vliet (3e).
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Jeugd 5-7
1 Xavier van Kappel
2 Remon van Rossem
3 Anniek van den Broek
4 Lars van Merkerk
5 Rowan Wijfje
6 Daan Brouwer
7 Kristiaan de Vos

Het was verheugend te kunnen constateren erelijst CK
4x Martin van Baak
dat er voldoende jeugdige aanwas is om 1977-1981
1981-1982 Gerard Borst
4x Martin van Baak
afzonderlijke kampioenen bij junioren, 1982-1986
1986-1987 ?
3x Martin van Baak
nieuwelingen en nieuweling-meisjes te 1987-1990
1990-1995 5x Ron Mackay
1995-2010
15x Wilfred Veldkamp
kunnen huldigen. Dat het David Hockx, 2010-2011 Geert
van der Horst
Emiel Borsboom
Tom van Merkerk en Julia Boschker 2011-2012
2012-2013 Niels van Baar
2013-2014 Dennis Craanen
waren, is natuurlijk geen verrassing.

Jeugd 1-4
1 Leonie Boschker
2 Mathijs van Putten
3 Spiek Oord
4 Lucas Overbeek
5 Patrick de Vos
6 Thom Smit
7 Dahné Bos

In de A-klasse moest Niels van Baar al
snel de strijd staken. Hij bleek nog te veel
last te hebben van zijn rug, een nasleep van
zijn val twee weken eerder in het NK voor
amateurs. Dat was jammer, want er werd
uitgekeken naar een mooi duel met Marc
Scholman.
Gelukkig kwam er een ander mooi duel. In eerste instantie nam
Wilfred Veldkamp de kop, maar al vrij snel nam Dennis Craanen
die positie van hem over.
Wilfred wist bij Dennis in de buurt te blijven. Marc Scholman
daarentegen slaagde daar niet; dit tot verbazing van de kenners
langs de kant. Halverwege de wedstrijd lag Marc al op een halve
minuut. Dat verschil zou nog oplopen naar ruim een minuut.
Vooraan bleef de situatie tot op de finish onveranderd met
Dennis op kop en Wilfred in zijn spoor.
Zo kregen we in Dennis Craanen een mooie clubkampioen. Het
was ook nog eens de bekroning van een sterk seizoen, want
Dennis heeft mooie uitslagen gereden in de nationale veldritten
voor masters.
Willem van Groenestijn

B-klasse
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1997
1997-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Pieter van Baak
?
?
Pieter van Baak
Wim Vlaanderen
2x Alex Bosch
Pieter van Baak
Koos van der Ven
Alfons van Midden
Martin van Baak
geen B-klasse
2x Martin van Baak
Guus Magielse
Emiel Borsboom
Theo Schlijper
Dennis Craanen
Theo Schlijper
Martin van Baak
2x Hennie van der Laan
geen B-klasse
Martin van Baak
Marcel Boschker
Martin van Baak
Marcel Boschker
Marcel Boschker
Marcel Boschker

C-klasse
2006-2007 Marc Scholman
2007-2008 Eelke van der Horst
ATB
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
jeugd
1995-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Chris Kolfschoten
Harry van Putten
Marco van Meurs
Marcel Boschker
Marco van Meurs
Theo Schlijper
4x Marco van Meurs
Leo de Vries
Barend Verhagen
Jari Looman
2x Dennis de Jong
niet verreden
Maikel Grootendorst
Tim Nederlof
Ellen van Dijk
Stefan Grootendorst
Henrieke Blonk
Stefan Grootendorst
Bob Stöpler
Ilona den Hartog
Nick Stöpler
Brian van Baak
Geoffry Verweij
Johan de Vries
Eelke van der Horst
David Hockx
3x David Hockx
3x Julia Boschker
Lars van Merkerk
Julia Boschker
Leonie Boschker
Julia Boschker
Leonie Boschker
Xavier van Kappel

junioren
2013-2014 David Hockx

Het overwinningsgebaar van Dennis Craanen.
Hij is Wilfred Veldkamp enkele meters voor gebleven.
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650 kilometer langs Moldau en Elbe
Augustus 2013: lekker gefietst van Praag (Tsjechië) naar Magdeburg
(Bondsrepubliek Duitsland, voormalige DDR). In tien dagen uit en thuis. Mooie
tocht. Gezellige fietsmaten. U raadt het al: de jaarlijkse fietstocht van Jaap van der
Does, Willem van Groenestijn en Frits Kool was zeer geslaagd. Ik waardeer de tocht
met het cijfer 9.
Vanuit Woerden eerst naar Praag. Dat ging als volgt. Wij fietsten op onze randonneurs vanaf het Herman van Swaneveltplein in Woerden naar de luchthaven
Schiphol. Na een korte stop bij Stoof in Kamerik voor onvoorzien technisch onderhoud (dank voor de snelle service!) kwamen we na een mooie twee uur durende rit
in de vertrekhal van Schiphol aan. Hier staken wij onze fietsen in plastic fietspyjama’s, die al jaren tot onze vaste vlieguitrusting behoren. Maar daar nam Easyjet geen
genoegen mee. Dozen, heren! Om een fiets te laten meevliegen moet hij toch echt in
een doos worden verpakt. Geen plastic pyjama! In een race tegen de klok schaften
wij dozen aan, verpakten onze fietsen opnieuw, checkten in en stoven naar de gate.
Net op tijd. Vijf minuten later sloeg de deur achter ons dicht en koos Easyjet het
luchtruim. Een uur en tien minuten later waren we in Praag. Met onbeschadigde fietsen legden we de 500 meter naar het Holiday Inn-hotel af. Daar was het, na de eerste Tsjechische pils, goed rusten.
De volgende dag begon onze etappetocht naar Magdeburg. We gebruikten het
Elberoute-boekje van Esterbauer Verlag. Vanaf het Praagse vliegveld daalden we af
naar het oude centrum van Praag, schitterend gebouwd aan de oevers van de Moldau.
We fietsten door de Joodse wijk, verkenden het plein met de markante klokkentoren
en keken uit op de beroemde burcht. Na de lunch zochten we de fietsroute langs de
rivieroever op. Over welgebaande paden spoedden wij ons stroomafwaarts. Maar na
zo’n dertig kilometer takelde de kwaliteit van het rivierpad af, moesten wij flinke
stukken lopen over een onbegaanbaar traject en beoefenden wij zowaar de tijgersluipgang om onder omgevallen bomen en struiken door te
komen. Hier kwamen wij duidelijk in aanraking met de
naweeën van de hoge waterstand die in het voorjaar van
2013 de hele loop van de rivieren Moldau en Elbe trof. Later
in de week viel ons regelmatig
op hoeveel schade dit hoge
water aan gewassen, gebouwen, kades, bruggen en wegen
heeft aangebracht. Het herstel
was in volle gang.

nieuwelingen
2013-2014 Tom van Merkerk
nieuweling-meisjes
2013-2014 Julia Boschker

Tijgersluipgang op de oever van de Moldau.

Afgezien van een vliegticket en
een bed voor de eerste nacht
reserveren wij van te voren
B
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niets. Je wordt altijd overal verwacht, is onze
ervaring. Ook dit keer ging deze stelregel weer
op. In Kralupy werden wij gastvrij onthaald in
een Sporthotel met een Sovjet-uitstraling. Ook
het prijsniveau van de kamer en de maaltijd liep
nog wat achter bij wat wij in Nederland gewend
zijn.

N

De volgende dag was de kwaliteit van het rivierpad
wisselend. Geen topkwaliteit, maar goed te doen. We
bereikten de monumentale stad Litomerice. Daar overnachtten we in een pension met royale kamers. Met de volgende
morgen een rijk ontbijt.
Zo’n 125 kilometer vanaf Praag bereikten we de Tsjechisch-Duitse
grens. Geen controle. Alleen een grenspaal markeert de binnenkomst in
een ander land. Hier rij je inmiddels langs de Elbe. Op ongeveer 100 kilometer vanaf Praag vloeit de Moldau samen met de Elbe. En dan is het nog
1000 kilometer voordat de Elbe bij Hamburg richting de zee stroomt. In dit
Tsjechisch-Duitse deel wordt de rivier omzoomd door bergen. Je fietst redelijk
beschut. Later wordt het landschap meer open. Nog weer later fiets je soms verder
van de rivier af. En zie je dijken. Dijken, die tijdens de hoge waterstanden te laag bleken te zijn.
Bad Schandau. Een mooie, toeristische plaats aan de Elbe
was onze eerste stop in Duitsland, de voormalige DDR. Het
plaatselijke badhotel had natuurlijk een kamer voor ons
beschikbaar. En ’s avonds nuttigden wij de maaltijd in een
chinees restaurant, of wat daar voor door moet gaan. Wij
waren niet helemaal tevreden, maar dat kwam door de
waterschade, zullen we maar zeggen.

Natuurlijk ontkwamen wij de volgende
dag niet aan een uitgebreide ronde door
het centrum van Wittenberg. Want hier
heeft in 1517 Maarten Luther zijn 95
stellingen tegen de kerkdeur aangespijkerd als protest tegen het aflaatsysteem
van de katholieke kerk. Hier begon dus
de hervorming. De kerk staat er nog
steeds, sterker nog, hij blijft nog lang
overeind, want de restauratie was in
volle gang.

Deze dag had nog meer moois voor ons in petto. Want wij
bereikten, na nog vele keren omgekeken te hebben naar de
schitterende contouren van Dresden, het stadje Radebeul.
Wat wij niet wisten, maar Jaap van der Does wel, was dat
hier het Karl May museum is gevestigd. Gelukkig was het
museum nog open. En zo konden wij die middag de sfeer
van Winnetou en Old Shatterhand volop opsnuiven en in
een heuse wigwam een kijkje nemen.
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De volgende etappe leidde naar
Lutherstadt Wittenberg. We fietsten
door Torgau. Hier, riep Jaap, ontmoetten de Amerikanen en
Russen elkaar in april 1945:
de Duitse weerstand was
gebroken. Het monument
om deze bijzondere
Op de achtergrond de deur waarop op
gebeurtenis blijvend te
31 oktober 1517 de hervorming begon.
gedenken bezorgde
ons kippenvel: hier is wereldgeschiedenis geschreven.
In Wittenberg logeerden wij weer in een gastvrij pension en genoten wij de maaltijd in een restaurant aan
de overzijde van de straat, waar de baas door zijn
etablissement miniatuurtreinen liet rijden. Ook
serveerde hij een bord soep met een knipoog
naar de DDR-tijd.

Wij vervolgden onze tocht richting Dresden. In WO II
getroffen door zware bombardementen, maar tegenwoordig
trots herrezen met de Dom als parel. Wij liepen over de
hoofden van de toeristen naar een gezellig terras. Hier veroorloofden wij ons bij het middagmaal een glas bier.

In Radebeul logeerden wij in een pension, waar de hospita
de volgende morgen het meest uitgebreide ontbijt van deze
tocht serveerde. Niet te beschrijven zoveel en zo divers.

Via de bezienswaardige en historische
stad Meissen koersten we richting
Belgern, waar we opnieuw probleemloos
in een gastvrij pension onderdak vonden.
Wij vonden het op deze dag onderweg erg
rustig. Lag dat aan de zondag? “Nee”, zei
de baas van het pension. “Dat komt
omdat door het hoge water in de Elbe, dit
voorjaar, veel fietsers de Elbe mijden”.
Een zwak seizoen dus, voor de toeristenbranche in deze regio.

Jaap gaat in de tuin van het Karl
May museum de wigwam in.

Inmiddels was het landschap helemaal
open geworden. De rivier vaak op
afstand. Uitgestrekte landerijen, zoals
van Kees de Vries, een Hollandse boer,
die in 1992 naar de voormalige DDR
kwam en hier 1600 hectare grond en 700
23

B

koeien en 600 stuks kleinvee verwierf en inmiddels
ook (voor de CDU) een zetel in de bondsdag.
Hollands glorie!

GP Rietveld 2014

Winst voor een koppel in toepasselijk tenue

In Godnitz was de deur van de plaatselijke herberg,
wegens de wekelijkse rustdag, dicht, maar het pension van de familie Mesch was open. Ook voor een
warme maaltijd en een goed glas bier. Meneer Mesch
was nog niet helemaal over de schrik van de ‘Wende’
(1989) heen. Hij had het gevoel dat hij het niet beter
had gekregen sindsdien.
Vanaf Godnitz was het nog een betrekkelijk korte
etappe naar Magdeburg. Een grote, beetje grauwe
industriestad. Hier vonden wij een kamer in een
hotel, direct naast het Centraal Station. Daar kochten
wij kaartjes voor een treinreis, die ons de volgende
dag rechtstreeks van Magdeburg naar Amersfoort
zou brengen. Wij arriveerden ’s middags om half
drie in de keistad en fietsten vervolgens in tweeënhalf uur naar Woerden. De cirkel was rond.

Een van de verkiezingsaffiches
van Kees de Vries die we
langs de Elbe zagen hangen.

650 fietskilometers, 1000 vliegkilometers, 500 treinkilometers, uitstekend fietsweer,
prachtige landschappen, monumentale steden, aanraking van wereldgeschiedenis,
één lekke band, goede klets en kameraadschap.
Frits Kool

‘Willkommen in Magdeburg’ staat op het bord. We naderen het eindpunt van onze tocht.
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Op zaterdag 1 februari is het cross-seizoen afgesloten met de traditionele koppelcross, de Grote Prijs Rietveld. Dat is elk jaar weer een leuk evenement, maar ook is
het wedstrijdverloop elk jaar weer lastig te volgen. Zelfs de jury heeft het er wel eens
moeilijk mee.
Wilfred Veldkamp wilde de jury een handje helpen. Hij was met twee shirts uit zijn
tijd in het Rietveld-team naar de wedstrijd gekomen. Eén had hij zelf aan en het ander
was voor Remon van Rossum, met wie hij een koppel vormde. Niet alleen was het
wel toepasselijk om in Rietveld-shirt aan de GP Rietveld deel te nemen, ook zou het
de jurytaak iets gemakkelijker maken als zij als koppel herkenbaar waren. Voor de
jonge Remon was het shirt wel een paar maten te groot, maar dat zag Wilfred niet als
een bezwaar: “Hij moet er maar in groeien.” was zijn reactie. Ik maakte hieruit op
dat hij het shirt mag houden. “Zuinig op zijn, Remon; het shirt wordt ooit nog eens
een collector’s item.”
Het idee van een uniform gekleed koppel is niet nieuw, want vader en zoon Van
Merkerk rijden de GP Rietveld al enige jaren in Kiremko-shirts. En natuurlijk barst
het altijd van de koppels in WTC-tenue, maar dat is niet afwijkend. Dat gold wel
voor de lichtblauwe shirts van Olaf Remmerswaal en Leonie Boschker (ook een
maatje te groot) en de met veel sponsornamen bedrukte shirts van Hein Geurtsen en
Willem Hoogenboom.
De laatste twee hadden vorig jaar ook al
samen zullen rijden, maar door ernstige
Uitslag GP Rietveld 2014
gezondheidsproblemen van Willem kon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Wilfred Veldkamp / Remon van Rossum
André Looman / Jari Looman
Tom van Merkerk / Ronald van Merkerk
Xavier van Kappel / Quinten van Kappel
Thijs Ros / Ruud Hof
Martin van Baak / Pieter van Baak
Olaf Remmerswaal / Leonie Boschker
René Biermans / Cornel van der Woude
Leendert Louter / Anniek van den Broek
Harry van Putten / Mathijs van Putten
Wilfred Zijderveld / John Zijderveld
Hein Geurtsen / Willem Hoogenboom
Jacques Wijfje / Rowan Wijfje
Marien Groenendijk / Lars van Merkerk
Helmut Eberwijn / Spiek Oord
Arjan Smit / Thom Smit
Tim Valentijn / Lucas Overbeek
Marcel van Baak / Sanne van Baak
Theo de Vos / Kristiaan de Vos
John Tuithof / Daan Brouwer
Henrieke Rietveld / Patrick de Vos
Martin Bom / Michelle Melens
Melanie van Putten / Dahné Bos
Niels van Baar / Quinten Risa Kotta
Leo de Vries / Mees de Vries
Bart van Montfort / Niek van Montfort

niet uitgereden: Stefan Schouten / Tijmen Schouten

De eerste aflossing van het winnende koppel
zag er meteen heel professioneel uit.
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B

dat toen niet doorgaan. Deze keer stond Willem wel aan de start en de blijdschap
erover straalde van hem af.
Een verandering ten opzichte van eerdere jaren was dat de starters -- dat is in elk koppel de sterkste -- begonnen met twee ronden achter elkaar in plaats van één. Omdat
de sterksten altijd al ook de laatste ronde rijden, betekent dit dat zij drie ronden in
plaats van twee ronden meer rijden dan de anderen. Er doen namelijk ook kinderen
uit de jongste categorieë mee -- dat is het leuke van dit evenement -- en zij zijn korte
wedstrijden gewend. Door de sterkere renners een extra ronde te laten rijden, is de
belasting van de deelnemers meer in evenwicht.
De winnaars van de afgelopen drie jaar, Marcel en Julia Boschker, waren er niet bij.
Zij hadden de voorkeur aan de wereldkampioenschappen veldrijden en waren dus in
Hoogerheide. Daardoor was er maar één favoriet, het Looman-koppel. Arjan had de
ATB-competitie met overmacht gewonnen en vader André
was daarin tweede geworden. Het liep echter anders.
erelijst
Dat Wilfred Veldkamp met voorsprong uit de eerste twee
veldritloop GP Knippers
ronden kwam, was niet verrassend, maar dat Remon van
1993 John Tuithof
Pieter van Heyningen Rossum in zijn eerste ronde een deel van die voorsprong
1994 Eric Visser
wist vast te houden, was dat wel. Daarna werd al snel duiMarcel Versteeg
1995 John Pfaff
delijk dat dit in Rietveld-shirt gehulde duo de GP Rietveld
Henk Regelink
zou gaan winnen. Het Looman-vader-en-zoon-koppel ein1996 John Pfaff
Wilfred Verhagen
digde op de tweede plaats en derde waren Ronald en Tom
koppelcross GP Knippers van Merkerk, ook vader en zoon.
1997 André van der Lee
De GP Rietveld is een familie-achtig gebeuren met jong en
Wilfred Verhagen
1998 Hans Peter Andriesse oud en sterk en zwak in één wedstrijd. De niveauverschillen
Ron van Eck
waren daarom ook dit jaar weer groot. Dat maakt de wedkoppelcross GP Rietveld
strijd elk jaar na een paar ronden, als er koppels gedubbeld
1999 Arie den Braven
zijn, niet voor de toeschouwers onoverzichtelijk.
Bart Nap
2000 Bart Rietveld
Zelfs de jury had het er moeilijk mee. Over de top van de
Henk Regelink
uitslag hoeft niet getwijfeld te worden, maar over het ver2001 Robbert van Spanje
Paul Versluis
volg werd na afloop tijdens de traditionele erwtensoep nog
2002 Koos van der Ven
stevig gediscussieerd met enkele aanpassingen als gevolg.
Geert van der Horst
2003 Bart Rietveld
Kevin Regelink
2004 Theo Schlijper
Hugo Haak
2005 Peter Grootendorst
Geoffrey Verweij
2006 Wilfred Veldkamp
Brian van Baak
2007 Koos van der Ven
Martin Bom
2008 Geert van der Horst
Olaf Remmerswaal
2009 Geert van der Horst
Janneke van der Horst
2010 Eelke van der Horst
Jort de Boer
2011 Marcel Boschker
Julia Boschker
2012 Marcel Boschker
Julia Boschker
2013 Marcel Boschker
Julia Boschker
2014 Wilfred Veldkamp
Remon van Rossem
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Willem van Groenestijn

Huldiging van de GP Rietveld 2014 met vanaf links Jari Looman,
André Looman, Wilfred Veldkamp, Remon van Rossum (met
beker), Tom van Merkerk en Ronald van Merkerk.

Algemeen clubklassement 2013
cross
comp

1. Joey van den Broek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marcel van Baak
Barend Verhagen
Martin van Baak
Tom van Merkerk
Ronald van Merkerk
Luck van Vliet
Wilfred verhagen
Bop Stöpler
Jari Looman
Erwin Tuithof
Marc Scholman
Marcel Boschker
Anton Mink
Leendert Louter

CK woensdag
cross
avond

CK
weg

cross
comp

totaal

21
66
57
64
32
24
52
64
65
25
-

19
32
33
31
33
23
31
26
33
21

496
432
322
443
451
468
313
459
556
148
322
422
338
408
124

30
33
28
10
29
31
28
33
31
33
27
24

144
164
188
66
100
71
199
65
283
127
46
42
200

710
694
633
632
626
615
595
588
584
560
531
501
440
408
369

33
32
30
31
29
-

31
26
28
30
32
33
27
29
29
-

61
71
62
80
71
64
55
78
13
80
29
39
67

5
6
7
10
8
6
10
7
9
3
9

40
61
47
62
39
42
67
21
61
28
35
-

170
164
148
148
141
139
129
121
98
97
90
89
86
77
76

Jeugd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rowan Wijfje
Lars van Merkerk
Thom Smit
Eline van Rooijen
Anniek van den Broek
Patrick de Vos
Daan Brouwer
Leonie Boschker
Mathijs van Putten
Tom van der Sluis
Remon van Rossum
Marick Buteijn
Kristiaan de Vos
Lucas Overbeek
Yaron Buteijn

erelijsten clubklassement
senioren
1989, 1990, 1991, 1995
Koos van der Ven
1992, 1994, 1999, 2009
Theo Schlijper
1993 Ron Mackay
1996 Wilfred Veldkamp
1997 Peter Kistenmaker
1998, 2000, 2002
Martin van Baak
2001 Arie den Braven
2003 Jaap Blonk
2004 Dennis Craanen

2005, 2010
Ronald van Merkerk
2006 Emiel Borsboom
2007, 2008
Brian van Baak
2011 Marcel van Baak
2012 Barend Verhagen
2013 Joey van den Broek

jeugd
1998
1999
2000
2001

Maikel Grootendorst
Stefan van Gein
Henrieke Blonk
Stefan Gtootendorst

2002
2003
2004
2005
2006
&
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Geoffry Verweij
Erwin Scholman
Marc Scholman
Johan de Vries
Brian van Baak
David Hockx
Inge Scholman
Olaf Remmerswaal
David Hockx
Tom van Merkerk
Lars van Merkerk
Tom van Merkerk
Rowan Wijfje
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WTC-vrijwilligers gesponsord door TMB Manschot Infra BV

Mooi weer en mooi uitzicht in Italië.

Thijs Manschot is niet alleen een sponsor voor onze
wedstrijdafdeling maar sinds kort heeft Thijs ook de
vrijwilligers voorzien van een trui. Zie op bovenstaande
foto een deel van onze vrijwilligers die hier trots hun kleding showen. Rechts is een uitvergroting van het logo op de trui te zien.
Thijs kon het niet langer aanzien dat deze mannen onder barre omstandigheden hun
vrije tijd opofferen om onze leden bij te staan om hun hobby uit te kunnen voeren.
En zo stond Thijs met een grote doos vol met truien voor deze mannen.
Manschot Infra BV. is opgericht door Thijs Manschot en Jos Oostdijk. Thijs is sinds
1980 werkzaam in de bestratingsbranche en heeft grote ervaring in het organiseren
en uitvoeren van alle soorten bestrating. Jos is sinds 1992 werkzaam in deze branche
en houd zich voornamelijk bezig met calculatie, projectwerving, planning en financiële afwikkeling.
Samen zijn ze een sterk koppel en realiseren in de wijde omgeving vele projecten.

Thijs heeft zojuist zijn
zadel opgevreten.
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Thijs is voor velen van onze
leden een bekende verschijning en fietst zelf ook een
aardig stukje mee.
Thijs gaat jaarlijks met enkele
van onze leden een weekje
met de ATB fietsen in Italië.
En dan komt het met regelmaat voor dat je letterlijk je
zadel moet opvreten om thuis
te komen, of de hoogste top te

Het zadel blijkt niet echt te
zijn opgevreten.

halen met stijgingspercentages van 20% en meer.
En als je dan eindelijk je doel hebt bereikt is het ook tijd om even uit te rusten en
van het mooie weer en uitzicht te genieten.
Thijs, namens alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt.
John Tuithof

WTC-prestatiebeker voor Koos van der Ven.
De prestatiebeker voor het jaar 2013 is
niet naar één bijzondere prestatie
gegaan. Dat had, stelde Jan Rietveld, die
de beker mocht uitreiken, gemakkelijk
gekund, maar het bestuur had anders
beslist en gekozen voor een optelsom
van hand- en spandiensten over een
lengte van vele jaren.
Ze waren daarbij uitgekomen bij een
man die ruim een jaar geleden nog in het
bestuur zat en om die reden nooit voor
de prestatiebeker in aanmerking kon
komen.
Toen Jan Rietveld dat had gezegd was
het voor velen in de kantine al duidelijk
om wie het ging. Voor nog meer duideEen verraste Koos met de prestatiebeker.
lijkheid voegde hij er aan toe dat de man
in kwestie naast het grote beeldscherm zat. Het was mooi om te zien dat Koos van
der Ven, want hij was het die naast het beeldscherm zat, zo ongeveer de enige was
die niet in gaten had dat hij de winnaar was van de prestatiebeker 2013.
WvG
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Kaartje van Ellen
We ontvingen een kaartje van Ellen van Dijk. Hieronder zie je de voor- en de
achterkant. Jammer genoeg in grijstinten. Daardoor mis je aan beide kanten de regenboogkleuren.
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21ste Veldrit van Woerden
Amateurs / Sportklasse
1 Mattijn Motshagen
2 Jordy Beuker
3 Peter van den Heuvel
4 Julian Lehmann (D)
5 Marc Scholman
6 Roderik Egberink
7 Niels van Baar
8 Kees van Noppen
9 Joeri Kouwenhoven
10 Harm Bronkhorst
11 Remco Schellevis
12 Jochem Koren
13 Mike van Veelen
14 Michael Velthorst
15 Jacob de Roo
16 James Thompson
17 Dimitri Veerman
18 Piet Smits
19 Hans Jongeling
20 Jeroen Wessel
21 Edwin Pauli
22 Jan-Albert Krans
23 Michael Breedt
24 Pim Heemskerk
25 Barry Beerepoot
26 Maarten Schavemaker
27 Jeroen Devilee
28 Loek Damiaans
29 Ilja Booij
30 Jim Koren
31 Dennis Moolhuijsen
32 Jorrit v.d. Heuvel
33 Pascal Wesselink
34 Tom van Braak
35 Mario Willemsen
36 Henk de Jong
37 Wim van der Laan
38 Coen Sevens
39 Richard Calis
40 Wouter Jaegers
41 Steven Opstal
Nieuwelingen
1 Jens Dekker
2 Thymen Arensman
3 Antonie van Noppen
4 Daan van Meeuwen
5 Daan van
Sintmaartensdijk
6 Niels Fontijne
7 Koen van Helvoirt
8 Teun Mouris
9 Viktor Hoog Antink
10 Thijs Bijwaard
11 Harm v.d. Heijden
12 Minne Verboom
13 Riis Kaak
14 Martijn Meeuws
15 Justin Kloese
16 Patrick van Benthem
17 Tom van Merkerk

De weersvoorspelling voor 21 december was niet best, maar
op de ochtend van die dag leek het mee te vallen. Het was
droog en dat bleef het ook tijdens de eerste jeugdwedstrijden
waarmee de 21ste veldrit in Wijkpark Molenvliet begon.
Volgens Pieter van Baak, die op zijn smartphone de buienradar nauwlettend in de gaten hield, ging het meevallen. Een
puntje van de buienzône leek Woerden even te gaan raken,
maar daarna zou het droog blijven.
Terwijl de laatste jeugdcategorie aan het finishen was, begon
het flink te regenen. Juist toen deed de jury lang over het vaststellen van de uitslag. Het wachten erop duurde zo lang dat
begeleiders begonnen te morren, want bezwete renners stonden te rillen in afwachting van de huldigingen. Er waren trouwens bij de jeugd steeds per categorie twee huldigingen: een
van de wedstrijd als geheel en een tweede voor het districtskampioenschap. Kennelijk kostte het de jury moeite de renners van district Midden uit de volledige uitslag te vissen.
Het was aan de jeugddistrictskampioenschappen te danken dat
we bij de jeugd nog een WTC-shirt op een podium zagen.
Leonie Boschker werd tweede in het DK categorie 3.
Na de jeugdwedstrijden verbeterde aanvankelijk de weersomstandigheden. Het werd weer droog met af en toe een beetje
motregen. Pieter van Baak met z’n buienradar leek gelijk te
krijgen.
Bij de wedstrijd voor amateurs ontbrak Freek de Jong. Een
week later vernamen we in Oudewater dat hij met een gebroken vinger thuis zat. Daarmee werd Mattijn Motshagen, die
afgelopen weken alleen maar had gewonnen, de favoriet, maar
hij kreeg het niet cadeau. Een halve wedstrijd lang vochten de
mannen die uiteindelijk op het podium zouden komen, om de B

Leonie Boschker (links) was tweede in het DK categorie 3.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lars Imholz
Mike Hooiveld
Jeldert Withag
Lars van Uum
Tom te Rijdt
Koen Warnier
Jesse Haaksman
Menno van Capel
Jasper van Ekeris
Sven Nijhuis

Vrouwen
1 Anna van der Breggen
2 Bianca van den Hoek
3 Manon Bakker
4 Lucinda Brand
5 Mascha Mulder
6 Ceylin del Carmen
Alvarado
7 Anouk Spies
8 Mirre Stallen
9 Jeanne Korevaar
10 Maaike de Heij
11 Linda ter Beek
12 Julia Boschker
13 Tessa Neefjes
14 Julia Evers
15 Melanie van Putten
16 Esther van der Burg
17 Eltina van Wijk
18 Daimy Hellemons
19 Nike Beckeringh
20 Lorena Peterman
21 Bente van Teeseling
22 Tessa Nederhoff
23 Marijne Bos
24 Myrthe Willemsen
25 Lorena Wiebes
26 Yvette Broex
27 Milou Koops
28 Yulia van der Lee
29 Sabrina Opstal
Masters
1 Micha de Vries
2 Marcel Scheffer
3 Leon Brouwer
4 Dennis Craanen
5 Lars Rietveld
6 John Spek
7 Johan Boonstra
8 André Schrader
9 Ton van Korven
10 Erik Meerkerk
11 Jan de Vries
12 Ger Koenen
13 Jan Gudde
14 Erik Dekker
15 Nard Clabbers
16 Adriaan van Londen
17 Jannes Weerman
18 Marcel Boschker
19 Bennie v/d Heuvel
20 Pieter Heidema
21 Matthieu Hendriks
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Marc Scholman in actie in de wedstrijd voor amateurs.

koppositie. Pas tegen het einde vielen er gaten tussen de koplopers, maar veel meer dan tien seconden werden het er niet.
Mattijn Motshagen won voor Jordy Beuker en Peter van den
Heuvel. Het was zijn zevende zege in successie. De vierde
plaats was voor de Duitser Julian Lehman. Het mocht dan een
nationale veldrit heten, zoiets zorgt toch voor een internationaal tintje. Marc Scholman werd vijfde en Niels van Baar
zevende; goed gereden dus.
Daarna reden de nieuwelingen en de vrouwen. Bij de nieuwelingen was Tom van Merkerk onze enige deelnemer. Hij eindigde keurig in de middenmoot.
De vrouwenwedstrijd was sterk bezet. Lucinda Brand, de
nationale kampioene op de weg, stond aan de start en op het
laatste moment bleek ook nog Anna van der Breggen te hebben ingeschreven. Twee sterke wegrensters in het deelnemersveld derhalve, maar ook in het veld bleken ze aardig uit de
voeten te kunnen.
Anna van der Breggen nam meteen de kop en reed solo en
onbedreigd naar de overwinning. Lucinda Brand leek lang
zeker van de derde plaats, maar in de laatste ronde moet iets
zijn gebeurd waardoor ze door Manon Bakker werd ingehaald. De tweede plaats was voor Bianca van den Hoek, die in
Wijkpark Molenvliet altijd sterk rijdt.
Melanie van Putten eindigde zoals we van haar gewend zijn
keurig in de middenmoot. Tegenvallend was het rijden van
Julia Boschker. Ze had duidelijk haar dag niet.
De huldiging van de vrouwen verliep niet zoals bedoeld,
omdat Anna van der Breggen zoek was. Daardoor was er een
podium met twee in plaats van drie vrouwen. Toen de twee
daarna door RTV Utrecht werden geïnterviewd, dook Anna
van der Breggen weer op. Ze was even iets droogs aan gaan
trekken. Ze dacht dat ze daar nog wel tijd voor had.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Richard Visscher
Udo Janssen
Jaap van der Breggen
Willard Gerritsen
Raimon Knip
Peter van Gellekom
Jan van Herwijnen
Jaap den Ouden
Wim Hakvoort
Jeroen v. Wageningen
Martijn Prins
Erwin Tuithof
Ties Verhagen
Eric Weber
Peter de Vries
Ronald van Merkerk
Lambert van de Wiel
Arie den Braven
René Wiebes
Theo Broere

Jeugd Cat 7
1 Perry Frijters
2 Ryan Kamp
3 Stanley Beerepoot
4 Owen Roelen
Jeugd Cat 6
1 Milan Ziemerink
2 Luke Verburg
3 Owen Geleijn
4 Stef ter Laak
27 Lars van Merkerk
Jeugd Cat 5
1 Steijn Willemsen
2 Levi van Hoften
3 Salvador Alvarado
4 Joppe de Heij
26 Rowan Wijfje
Jeugd Cat 4
1 Matyas Kopecky
2 Lucas Janssen
3 Fleur van der Peet
4 Fleur Nagtegaal
24 Patrick de Vos

Tijdens de wedstrijd voor masters begon het weer echt te regenen en steeds harder. Daardoor werd het parkoers met de
minuut modderiger. In die modder ontstond een mooi gevecht
tussen Micha de Vries en Marcel Scheffer, die lang in zijn wiel
bleef zitten. Pas in de slotfase wist Micha een beslissend
gaatje van een seconde of tien te slaan.
Dennis Craanen en Lars Rietveld legden beslag op de vierde
en de vijfde plaats. Dat betekent drie leden van WTC Woerden
bij de eerste vijf.
Omdat het weer steeds beroerder werd, besloot de jury meteen
na de binnenkomst van nummer drie te gaan huldigen. Zo kon
het gebeuren dat de huldiging al aan de gang was toen de
laatste masters nog moesten binnenkomen.
Na de huldiging doken de gehuldigden met de interviewer van
RTV Utrecht onder het afdak van de jurywagen. Omdat daar
niet genoeg ruimte was, hield Ton Hollemans (zie foto onder)
een paraplu omhoog zodat de mannen droog hun verhaal konden vertellen.
En toen moest de tweede manche van de burgerronde nog verreden worden. Het was al de kortste dag van het jaar en met
de donkere wolken waar steeds meer regen uit begon te vallen, werd het een schemerig gebeuren. Bij de veldrijders won
Marcel van Baak vóór Martin van Baak en Theo de Vos. In de
ATB-klasse was de winst voor Wilfred Veldkamp vóór Jari
Looman en Thijs Ros.
Marcel en Jari kregen beide een nieuwe leiderstrui, maar aantrekken was onder de gegeven modderige omstandigheden
niet verstandig. De beide shirts bleven in de verpakking, zodat
ze er een week later in Oudewater als nieuw uit zouden zien.
Het was me het dagje wel. Het was moeilijk fotograferen en
het zal nog even duren voor ik de buienradar weer vertrouw.
Willem van Groenestijn

Jeugd Cat 3
1 Miguel van Tintelen
2 Job Kuster
3 Daan van Lüling
4 Juul Nagengast
5 Willemijn Prins
6 Leonie Boschker
20 Spiek Oord
Jeugd Cat 2
1 Tim v.d. Poel
2 Swen Vonk
3 Jelte Jochems
4 Lotte Bakker
Jeugd Cat 1
1 Ruud Junior
Nagengast
2 Antoine Quint
3 Carmen Ziemerink
4 Danny Turkstra
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Derde veldrit van Oudewater
Amateurs / Sportklasse
1 Freek de Jong
2 Jordy Beuker
3 Peter van den Heuvel
4 Kees van Noppen
5 Roderik Egberink
6 Niels van Baar
7 Sten Raeymakers (B)
8 Harm Bronkhorst
9 Paul Schuurmans
10 Joeri Kouwenhoven
11 Marc Scholman
12 Dimitri Veerman
13 Mike van Veelen
14 Remco Schellevis
15 Jochem Koren
16 Michael Breedt
17 Fred van Zanten
18 Jeroen Devilee
19 Jim Koren
20 Bas van Delft
21 Jorrit v.d. Heuvel
22 Edwin Pauli
23 Gijs Jongeling
24 Peter Fick
25 Gerard Kooistra
26 Henk de Jong
27 Maarten Schavemaker
28 Dennis Moolhuijsen
29 Theo van Ginkel
30 Tom van Braak
31 Ruud Steeghs
32 Carlo van Doorn
33 Wim van der Laan
34 Ben Gorissen
35 Peter Kooistra
36 Wouter Jaegers
37 Tim Snijders
38 Richard Calis
Masters
1 Leon Brouwer
2 Micha de Vries
3 Lars Rietveld
4 John Spek
5 Jos Bogaerts
6 Ton van Korven
7 Nils ten Brinke
8 Ad Guldemeester
9 Erik Meerkerk
10 Cees Quint
11 Marc Boudreau (Can)
12 Dennis Craanen
13 Marcel Boschker
14 Pieter Heidema
15 Raimon Knip
16 Bennie van den Heuvel
17 Michiel Jansen
18 Willard Gerritsen
19 Matthieu Hendriks
20 Roland van Erp
21 John Verdam
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Het was prachtig weer op 28 september in Oudewater. Het
leek wel lente. Wat een contrast met de nattigheid een week
eerder in de veldrit van Woerden.
Freek de Jong, die in Woerden had ontbroken, ston nu wel
aan de start. Een gebroken vinger had hem enkele weken aan
de kant gehouden. Medisch gezien had hij zijn rentree beter
nog een week kunnen uitstellen, maar zoals hij na afloop
tegen microfonist Nico de Vries zei: “Thuis zitten is ook
niks.” Twee dagen eerder was hij in Reusel weer begonnen
met een tweede plaats achter Mattijn Motshagen.
Freek de Jong nam in eerste ronde resoluut de kop, sloeg in de
tweede ronde een gaatje dat hij vervolgens uitbouwde tot ruim
een minuut op Jordy Beuker, die twede werd. Vaste podiumklant Mattijn Motshagen haalde deze keer de uitslag niet. Met
een afgelopen tube moest hij de wedstrijd voorijdig verlaten.
Het rood-wit-blauw waar Freek de Jong in reed, was niet de
enige kampioenstrui in de wedstrijd, want Sten Raeymakers,
de kampioen van België bij de amateurs, reed ook mee. Hij
werd zevende na Niels van Baar, die met zijn zesde plaats een
prima resultaat neerzette. Hij bleef daarmee Marc Scholman
voor. De elfde plaats van Marc mocht er natuurlijk ook zijn.
De WTC Woerden heeft in het veld twee sterke amateurs.
Ook de wedstrijd voor masters kende een internationaal tintje
door de deelname van de Canadees Marc Boudreaux. Hij
werd elfde en bleef daarmee Dennis Craanen (12e) en Marcel
Boschker (13) net voor.
Voorin ging het tussen Micha de Vries en Leon Brouwer. De
twee bleven bij elkaar tot in de laatste ronde, maar daarin
sloeg Leon Brouwer het gaatje dat hem de overwinning opleverde. Dat hij tweede was, lag volgens Micha aan de aard van
het parkoers. Bij veel draaien en keren is hij met zijn lengte in
het nadeel in vergelijking met de veel compacter gebouwde
Leon Brouwer.
Achter de twee koplopers streed Lars Rietveld met John Spek B

Jari Looman en Marcel van Baak, eindwinnaars van de burgerronde.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Marti Maas
Harrie van der Burgt
Robert Ruizendaal
Ties Verhagen
Wim Hakvoort
Jeroen van Wageningen
Jaap den Ouden
Jaap van der Breggen
Sjon van den Berg
Thierry Bakker
Gianni Schim
Eric Weber
Frank van Oirschot
Arie den Braven
Eric de Groot
Albert van Beuningen
Theo Broere

Junioren
1 Erik Boer
2 Wesley Floren
3 Kevin van Bennekom
4 David Hockx
5 Tom Wijkel
6 Sjoerd van der Stelt
7 Ruben Bekkers
8 Mitchel Vrielink
9 Tim Janssen
10 Olaf Remmerswaal
11 Jimme de Haan
12 Brett van Klaveren
13 Ruben de Goede
14 Melvin Wildeboer Schut
15 Bart de Veer
16 Bob Goedbloed
17 Twan van Rooijen
Nieuwelingen
1 Thymen Arensman
2 Marino Noordam
3 Antonie van Noppen
4 Yannick Vrielink
5 Daan van Meeuwen
6 Kyle Agterberg
7 Harm Celi
8 Niels Fontijne
9 Thijs Bijwaard
10 Harm v.d. Heijden
11 Carlo van den Berg
12 Minne Verboom
13 Tom van Merkerk
14 Coen Groot
15 Menno Don
16 Quinten van Kappel
17 Niek Brouwers
18 Bas Bosson
19 Mike Hooiveld
20 Riis Kaak
21 Koen Warnier
22 Geert Verheijen
23 Tim Bierkens
24 Rav Schoormans
25 Mike Raven
26 Teun Mouris
27 Sven Nijhuis
28 Jasper van Ekeris

om de derde plaats. In het begin moest hij John laten voorgaan, maar later in de wedstrijd wist Lars hem te passeren.
Het gaatje tussen de twee werd nooit groot. Bij het ingaan
van de laatste ronde lag Lars slechts twee seconden voor op
John Spek, maar Lars gaf de derde plaats niet meer uit handen. Zo kreeg Lars Rietveld waar hij natuurlijk stiekem op
had gehoopt. Een podiumplaats in ‘zijn veldrit’ in ‘zijn
Oudewater’.
Erik Dekker reed de wedstrijd niet uit. Zijn start zag er veelbelovend uit, maar een afgebroken achterderailleur dwong
hem tot voortijdig afstappen.
David Hockx, de andere thuisrijder, had bij de junioren ook
graag op het podium gestaan. Bij het ingaan van de laatste
ronde zette hij vanuit de vierde positie de aanval in op de
derde plaats. Het lukte niet. Hij sloeg teleurgesteld op zijn
stuur, toen hij als vierde over de streep kwam.
De dag werd afgesloten met de laatste manche van de burgerronde. In de ATB-klasse was de winst voor Jari Looman.
De eerste manche in Montfoort had hij ook gewonnen en in
Woerden was hij tweede, want toen deed Wilfred Veldkamp
een keer mee. Het moge duidelijk zijn dat Jari ook winnaar
van het eindklassement was. Leo de Vries eindigde deze dag
als tweede en hij werd ook tweede in het eindklassement. Hij
had daarin slechts drie punten meer dan nummer drie André
Looman. Het had omgekeerd kunnen zijn, als André niet een
nat pak had gehaald (meer hierover in Cees’ Column op de
volgende bladzijde), want hij scoorde minder dan in de eerste
twee wedstrijden.
Bij de veldrijders won Marcel van Baak de eerste twee manches. Deze keer moest hij tevreden zijn met de tweede
plaats, want ... Wilfred Veldkamp deed een keer mee. Maar
ook hier dus in de persoon van Marcel een duidelijke eindwinnaar. De tweede plaats in het eindklassement ging uiteindelijk naar Martin van Baak. Maar daar was wel een protest
voor nodig. Na een nat pak (ook hierover meer in Cees’
Column) was Martin niet meer gestart, maar hij had wel recht
op de startpremie van drie punten en daarmee redde hij nog
net zijn tweede plaats. De in eerste instantie als tweede
gehuldigde Martin Bom werd daardoor derde. Een schoonheidsfoutje, maar dat doet niets af aan het succes dat de burgerronde dit jaar was. De burgerronde voor veldrijders, die
vorig jaar niet echt van de grond wilde komen, trok dit jaar al
wat meer deelnemers. De ATB-klasse, die vorig met 25 deelnemers al wel goed liep, had nu een eindklassement met 39
namen. Dat gaat de goede kant uit.
Willem van Groenestijn

foto’s op www.willemvangroenestijn.nl
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Cees’ Column
Kerstboom met verrassingen
Een echte natuurlijke kerstboom komt, normaal gesproken, van buiten naar binnen.
De gewenste dennenboom heeft dan jaren in de gezonde buitenlucht gestaan en
wordt geselecteerd, omgezaagd en in een tuincentrum voor een redelijke prijs te koop
aangeboden.
Er zijn ook alternatieven om je kerstfeest in te richten. Je bent natuurliefhebber en je
laat de boom voor eeuwig en eeuwig in het bos staan.
Dan ……moet de boom (een kunstkerstboom - kan ook zeer mooi zijn) maar van
zolder gehaald worden. En daar zit soms de crux. Jaap had zo graag de competitie
meegefietst in het veld, o.a. met dochter en schoonzoon. Jammer, dikke pech, glijdt
uit en breekt/kneust een aantal ribben. Hij kan nog ademhalen en dat is dan werkelijk alles. Zijn fietsseizoen zit er dit seizoen op.
Ook Gerry heeft een nare ervaring moeten beleven. Als je hart ineens anders gaat
functioneren slaat je de schrik letterlijk en figuurlijk om het hart. Beiden van harte
beterschap gewenst en ook alle anderen die niet vermeld staan, maar wel op de een
of andere manier iets naars hebben ervaren.
Nationale cross van Oudewater
Een perfecte dag voor een mooie cross. Met
sterke deelnemers en goedgevulde startlijsten moest alleen nog een mooi parcours
worden uitgezet. De jury van Midden
Nederland was er helemaal klaar voor en
laat de show maar beginnen. Het werd voor
een aantal deelnemers een natte show.
Dennis duikelde tijdens het inrijden in de
IJssel. Een verkeerd aangesneden en gladde
bocht waren de schuldige. Met grote tegenwoordigheid van geest wist hij zijn fiets nog
net vast te grijpen en met zijn andere arm
hing hij aan de kant. Gelukkig konden andere coureurs hem weer op het droge helpen.
Snel naar de start en in je natte tenue toch
maar starten en de wedstrijd uitrijden. Knap
hoor, over doorzetten gesproken.

Crosscompetitie / clubkampioenschap
Jan en ik en alle deelnemers zijn het
erover eens. Het was nat, natter, natst.
Baggeren als meest ultiem fietsgenot.
Vorig jaar nog sneeuw en ijs maar dit
jaar was het een uitgestelde herfst. Toch
een prima bezet deelnemersveld, dus
wat valt er voor ons dan nog te klagen?
Echter, als je bij de clubkampioenschappen in vol ornaat wilt aantreden, met
geluid, zang en dans en de bel voor de
Ouderwets jureren in de buitenlucht.
laatste ronde …… blijkt de brug te zijn
vervangen door een smalle noodvoorziening. De voorlaatste keer, toen ik over
de brug reed, raakte de leuning mij net niet. Ik heb namelijk aan beide kanten net
15 centimeter over. Ben benieuwd of de nieuwe brug straks makkelijker te nemen is?
Geen jurybus bij de hand dus ouderwets met potlood en papier het veld in. Gelukkig
was het droog, fris en met een aardige bries. We kregen een mooi kampioenschap
voorgeschoteld en ‘uiteraard’ (wij zijn toch profs) een correcte uitslag op papier.
Heren parcoursbouwers, De zaterdag erop was het nog één keertje de ‘GP Rietveld’
uitzetten, en toen konden jullie weer een jaar op de lauweren rusten. Bedankt voor
jullie deskundigheid en niet te vergeten, de gezelligheid!
Vrijdag 7 februari 09:00 uur, laatste actie = clubgebouw schoon schrobben.
Tenues
Door de jaren heen, bij al die geweldige evenementen waar ook wij duidelijk bij aanwezig waren, hebben we diverse bijpassende kleding mogen verzamelen. Vooral
voor de organisatie is duidelijk herkenbare kleding een absolute ‘must’ en ook, voor
de sponsors en WTC-medewerkers, een prachtig visitekaartje. Naast sponsoring van
het wedstrijdtenue heeft Thijs nu ook sweaters voor de ‘winterploeg’ ter beschikking
gesteld. Ze kleden slank af en zijn lekker warm. Thijs bedankt.

Toen hij was gefinisht, had
André Looman nog steeds
kroos op zijn gezicht.

Niet veel anders was het bij de Burgercross.
Het rondje was iets aangepast, maar twee
coureurs hadden het bij het inrijden al gezien. ‘Niks voor mij’, dus zij gingen droog
naar huis. Dat het toch een hele echte wedstrijd is, die op het scherpst van de snede
werd verreden, blijkt uit het feit dat zowel Martin als André de sloot in schoven.
Martin stopte, maar André moest en zou drijfnat voor zijn klassement gaan. Klasse,
want dat is hem ook nog gelukt. Gelukkig was zijn vrouw aanwezig om de bloemen
in ontvangst te nemen en om hem te ‘troosten’. Volgend jaar wordt in die bocht een
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duikplank neergelegd om het sierlijker
te kunnen laten verlopen. Op het badhuisje worden de namen Baak/Looman
geschilderd.

Henny Hoevers in ‘Man Bijt Hond’.

Televisieprogramma ‘Man bijt hond’
Dat Utrecht dolgraag de start van de Tour
de France naar Nederland wil halen is
alom bekend. Genoeg daarover is al op de
TV geweest en uitgebreid in de kranten
toegelicht. Wat schetst dan je grote verbazing als in het bovengenoemde programma twee echte wielrenners uitgebreid in
beeld komen.
Onze eigen Hennie Hoevers (veteraan) en

B
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Jan Nieuwenhuizen (Stadion) komen in plat ‘Utregs’ vertellen wat zij ervan vinden.
Ze fietsen achter de camerawagen een deel van het tijdritparcours en vertellen op hun
geheel authentieke wijze hoe fantastisch ze het vinden.
Hulde mannen, prachtig TV-debuut en ik denk dat jullie voortaan gewoon, per wedstrijd, ‘startgeld’ kunnen gaan vragen.\\
3e generatie Veldkampen in het veld
We hebben ze bezig gezien hoor. Een aantal weken geleden hielpen ze, Ties en Roel,
mee met het opruimen van het parcours. Wel even verteld dat de stokken met de punten naar een kant neergelegd moesten worden. Verder zijn het zeer enthousiaste en
vrolijke medewerkers dus onze toekomst is verzekerd, toch …?
Beiden hebben nu ook een crossfietsje, dus dat wordt toch voorlopig kiezen. Bouwen
of crossen? Ik zou het wel weten.
Willem van Groenestijn
Er is zo’n gezegde: ‘Wie kent hem
niet?’ Je ‘ziet’ hem eigenlijk niet.
Altijd bescheiden en op de achtergrond. Zijn er wedstrijden of evenementen, altijd is hij daar met één of
meerdere camera’s om zijn foto’s te
schieten. Voor de club wel te verstaan.
En ook altijd door regen, weer en
wind.
Altijd maakt hij een uitgebreid wedstrijdverslag met alle uitslagen en
gelardeerd met mooie plaatjes. Ook
mijn ‘Column’ weet hij op zijn geheel
eigen wijze te ‘versieren’. Altijd heeft
hij op die eindeloze rol foto’s wel een
bijpassend plaatje zitten.
Dan nog, binnen en bepaalde tijdsdruk, ons clubblad in elkaar zetten.
Wanneer iemand een beetje weet hoe
je een krant dagelijks in elkaar zet,
nu…., dat doet Willem in zijn eentje.
En dat houdt hij het liefst gelukkig
nog even zo, denk ik.
Willem, bedankt dat we het winterseizoen na komende zaterdag weer op
een zeer prettige manier mogen afsluiten. Heel veel plezier en ga vooral
veel fietsen.
Cees Streng
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De jonge Veldkampjes zijn allebei
supporter van vader Wilfred zoals
hier op de laatste zaterdag
van de cross-competitie.

