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SUR PLACE SPECIAAL
Sur Place S pe c ia a l is het clubblad van de WTC Woerden en
verschijnt 6 maal per jaar.
De WTC Woerden is opgericht op 10 december 1975.
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Het volgende nummer van Sur Place Speciaal verschijnt half juni 2014.
Kopij hiervoor gaarne vóór 25 mei 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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De Zoom 56
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Jan Hoenlaan 14
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Adriaan van Eck, Evert Krieger†,
Jan van Os, Jan Rietveld, Gerard Vianen

De zomertijd is weer begonnen
Op 30 maart is de klok weer een uurtje vooruit gegaan en zijn de dagen wat het licht
betreft weer langer geworden en konden we starten om ook op de dinsdag- en donderdagavonden te toeren, kon voor de wedstrijdliefhebbers de WAC weer beginnen
en gingen op de dinsdagavonden de jeugdtrainingen weer van start.
Maar wat een eerste kwartaal hebben we achter de rug; er is al veel over gezegd en
geschreven, maar er hebben velen onder ons de nodige inspanning geleverd om dat
allemaal te realiseren. Met als belangrijkste de toerafdeling. In korte tijd hebben we
een schitterende sponsorgroep gevonden en een geweldige kledinglijn tot stand kunnen brengen en als het allemaal positief zal blijven gaan, zal er eind april of begin
mei het een en ander georganiseerd kunnen worden om op een feestelijke manier het
resultaat met ons allen te presenteren.
De toervergadering is nog nooit zo goed bezocht als de laatste editie; er zijn bijna
honderd aanwezigen geteld! Een wat had onze toersecretaris het weer goed voor
elkaar. Aan alles heeft hij gedacht en zo weer iedereen van de laatste info voorzien.
Tevens onze nieuwe kleding sponsoren stuk voor stuk voorgesteld aan de aanwezigen. En van de gelegenheid om de nieuwe kleding te passen en te bestellen is dezelfde avond ruimschoots gebruik gemaakt. Dit was voor onze toersecretaris alleen maar
mogelijk doordat hij geweldig gesteund en geholpen is geworden door zijn vrouw
Ilse.
De kantine heeft ook weer een opknapbeurt ondergaan.Er is een nieuwe keuken
geplaatst en op enkele punten is ook het een en ander aangepast, wat weer een verfraaiing geeft aan het geheel. Er zijn ook andere plannen om hier en daar wat op te
schonen in het clubgebouw, maar dat wordt eerst besproken.
Het clubblad heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Er zijn vele adverteerders afgehaakt die om welke reden dan ook gestopt zijn. Via deze weg wil ik ze
bedanken voor de vele jaren dat ze hebben geadverteerd in ons clubblad en daarmee
ons als WTC Woerden hebben gesteund. En dan de nieuwe adverteerders, dat zijn er
nogal wat, allen hartelijk welkom en wij hopen op een langdurige samenwerking.
Ook dit resultaat is gerealiseerd door inspanning van enkele leden onder ons die er
al jaar en dag veel vrije tijd in steken.
Helaas hebben we ook nog een ziekenboeg. Gerard Kegge is op weg naar het clubgebouw zeer slecht ten val gekomen en moest geopereerd worden. Harry van Putten
onze wedstrijdsecretaris is tijdens een wedstrijd ook hardhandig met het asfalt in
aanraking gekomen en dan hebben we nog Bertus de Jager die geopereerd is en een
nieuwe knie heeft gekregen. Allen van harte beterschap.
Laten we hopen dat we een droog en zonnig wegseizoen mogen beleven met vele
mooie toertochten en wedstrijden. En houd tijdens traingingen en toertochten rekening met elkaar maar, ook met onze medeweggebruikers.
In het volgende clubblad hoop ik enkele mooie foto’s van de toergroepen in de nieuwe clubkleding te bewonderen. Het moet een prachtig gezicht zijn om alle toerrijders
in een nieuwe outfit te zien fietsen. Ik zal er zeker met veel trots in rond rijden.
John Tuithof,
voorzitter
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Bericht van de Penningmeester
De administratie van de WTC is vanaf 2014 gemoderniseerd en wordt veilig bijgehouden in ‘the cloud’. Dit jaar zijn de contributiefacturen, vanuit dit pakket, voor het
eerst digitaal verstuurd.
Het is altijd mooi om te zien hoe snel de betalingen binnenkomen. Niet alles is
binnen en wellicht is de factuur in uw spamflter blijven hangen of door een andere
reden niet aangekomen. Als u geen factuur heeft ontvangen of u hebt de factuur per
post ontvangen, verzoek ik u dit te mailen naar webmaster@wtcwoerden.nl. Mits u
een e-mail adres heeft natuurlijk.
De bedragen voor de contributie zoals op de algemene jaarvergadering vastgesteld
zijn voor de toer =C 85,--, race =C 75,-- en jeugd/donateur =C 50,-- en kunt u overmaken op iban NL78 RABO 015 83 73 170 t.n.v. WTC Woerden.
Middels de website proberen we u op de hoogte te houden, maar voor specifieke
WTC-zaken is het erg handig om u te kunnen informeren per mail.
Met sportieve groet,
De penningmeester

Rabo Fietstocht op zaterdag 14 juni 2014
De Rabobank Rijn en Veenstromen te Woerden organiseert op zaterdag 14 juni een
fietsclubdag. Voor de praktische organisatie zijn de WTC Woerden en Toer Trimclub
(TTC) De Merel uit Vinkeveen benaderd om hieraan mee te werken.
De opzet is om verenigingen, stichtingen en scholen uit de regio op een eenvoudige
en sportieve manier geld bij elkaar te laten fietsen voor de eigen kas. Er zijn vier
startplaatsen: Woerden, Bodegraven, Kockengen en Mijdrecht. De juiste locaties
worden nog bekend gemaakt.
In Woerden is de startplaats wel bekend; daar wordt gestart vanaf het Hoofdkantoor
Rabobank Rijn en Veenstromen, Middellandse Zee 15, Woerden.
De afstanden die gefietst kunnen worden zijn 30, 60 en 100 kilometer. De bedragen
die door de deelnemers verdiend kunnen worden, zijn 5 euro voor 30, 8 euro voor 60
en 12 euro voor 100 kilometer. Per vereniging, stichting of school wordt een maximum van 750 euro uitgekeerd.
De routes zijn zo gemaakt dat het een dagje uit moet gaan worden:
- genieten van het Groene Hart;
- toegankelijk voor jong en oud.
Onze toersecretaris heeft al tijdens de toervergadering aandacht aan het evenement
gegeven en gevraagd of leden zich willen opgeven om op vrijdag 13 juni enkele
routes uit te pijlen.
Het is ook voor onze vereniging weer een uitdaging om onze clubkas te spekken en
we hopen dan ook dat velen van u de gelegenheid zullen aangrijpen om op de fiets
te stappen.
Familie, vrienden en andere relaties mogen ook voor onze vereniging fietsen. Je bent
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niet verplicht lid te zijn van de vereniging waar je voor fietst. Je geeft zelf de school,
stichting of vereniging op waarvoor je fietst en daar gaat het geld naar toe.
Nu alleen maar hopen dat het een mooie zomerse dag mag worden.
Zie ook www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rv/rabo_fietstocht

JT

W edstrijdafdeling
Kalender
Kijk voor eventuele wijzigingen regelmatig op www.wtcwoerden.nl.
Bijzonderheden competities
WAC = woensdagavondcompetitie
18.30 uur start jeugd
19.00 uur start A/B- en C-klasse
HvdH-comp. = Hans van den Hengel-jeugdcompetitie van district Midden Nederland
Let op: wisselende starttijden!

april
zo 20
wo 23
do 24
wo 30

Selectiewedstrijden Jeugd in Tiel
4e rit WAC
HvdH-comp. in Nieuwegein 18:00
5e rit WAC

mei
wo 7
do 8
za 10
wo 14
za 17
zo 18
wo 21
za 24
zo 25
wo 28

6e rit WAC
HvdH-comp. in Veenendaal 18:30
Selectiewedstrijden Jeugd in Dronten
7e rit WAC
HvdH-comp. in Amersfoortl 18:30
DK jeugd in Nieuwegein
60+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur
8e rit WAC
Selectiewedstrijden Jeugd in
Amersfoort
Selectiewedstrijden Jeugd in Bussum
9e rit WAC

juni

wo 11 11e rit WAC
wo 18 Geen WAC wegens WK-voetbalwedstrijd Australië-Nederland
HvdH-comp. in Ede
18:30
wo 25 Clubkampioenschappen
alle categorieën
do 26 HvdH-comp. in Nieuwegein 18:30

juli
di 1
wo 2
wo 9
wo 16

HvdH-comp. in Woerden
12e rit WAC
13e rit WAC
14e rit WAC

18:30

wo 23 juli t/m wo 6 augustus
wegens vakantie geen WAC

augustus
wo 13 15e rit WAC
wo 20 16e rit WAC
wo 27 17e rit WAC

september
di 2 HvdH-comp. in Woerden
18:00
wo 3 18e rit WAC
wo 10 19e rit WAC
HvdH-comp. in Bussum
18:00
zo 14 50+-wedstrijd WTC Woerden
start 10.30 uur
HvdH-comp. in Amersfoort 12:00
wo 17 20e rit WAC
wo 24 21e (laatste) rit WAC
za 27 Familiedag: gentlemenkoers, ploegentijdrit en regelmatigheidstijdrit

wo 4 10e rit WAC
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Grootse triomf van Ellen van Dijk

Zo ging Ellen in Oudenaarde over de streep.

foto Ludo Vandecruys

Wielerseizoen 2014 kwam voor Ellen van Dijk wat moeizaam op gang. Voor de
Ronde van Qatar, waarin ze in de voorgaande jaren meteen haar visitekaartje af had
gegeven, moest ze nu op het laatste moment wegens ziekte afgeven.
Daardoor werd, afgezien van het MTB-uitstapje Egmond-Pier-Egmond, de Omloop
het Nieuwsblad haar eerste wedstrijd in het shirt het Boels-Dolmans Cycling Team.
Na afloop twitterde ze dat ze had genoten van het rijden met haar nieuwe ploeggenoten. Ze hadden niet gewonnen, maar wel grote teamspirit getoond.
Vier dagen later was Le Samyn Des Dames, de wedstrijd die Ellen vorig jaar in
beestenweer met een solo en ruim drie minuten voorsprong wist te winnen. Nu was
het weer beter en wellicht daardoor stormde deze keer een groep van 25 rensters op
de finish af. Ellen sprintte naar de vierde plaats; dichterbij het podium kwam ze in
maart niet meer.
Maar toen was er op de eerste zondag van april de Ronde van Vlaanderen, waarin
Ellen vorig jaar tweede was geworden. Toen moest ze lossen op de Oude Kwaremont
en daarna vol in de achtervolging op de koplopers.
Nu was het andersom. Ze demarreerde op de Kruisberg, ook zo’n omhoog lopende
kasseiweg, en de anderen konden haar niet bijbenen. Het was nog zo’n 25 kilometer
naar de finish in Oudenaarde met onderweg ook nog de Oude Kwaremont en de
Paterberg, maar dat leek haar deze keer niet te deren. Ze bouwde haar voorsprong
naar 1:01 uit. Na het WK tijdrijden vorig jaar voegde ze zo een tweede parel toe aan
haar toch al omvangrijke palmarès.
Kijk op www.ellenvandijk.nl voor krantenknipsels, video’s, internetberichten en
diverse andere reacties en geniet opnieuw van Ellen’s triomf.
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Willem van Groenestijn

De eerste ritten

Wat is de fiets toch een geweldige uitvinding. Of het nu naar Verwegistan is of een
dagtocht van huis uit, hij brengt je er. Je moet zelf wel trappen natuurlijk.
Dit voorjaar hebben we al de eerste ritten er op zitten. Maart was al gelijk een goede
maand voor de eerste tochten. Meteen al droog weer in de eerste weken, met zelfs
voor maart prima temperaturen. ’s Ochtends vroeg was het even oppassen met soms
gladde bruggetjes. Zelf maakte ik ook een paar tochten. Dat was vorig jaar wel
anders met sneeuw en pekel.
Tijdens een rit door ’t Gooi zie ik ineens een haas met een rotgang voor me op me
afkomen. Ik in de remmen, nog geen vijf meter voor me springt hij de bosjes in. Het
ging te snel om een foto te maken. Op de terugweg zie ik de groep Krasse Knarren
me te gemoet komen.
Wel kon ik een foto (zie volgende bladzijde) maken van een ooievaar in de
Vijfheerenlanden, vlak bij de weg.
Dat was een prachtige rit, via de brug bij Vianen de dijk op richting Lexmond. Met
windkracht 6, dat was bikkelen.
In Schoonrewoerd (40 km) koffie, via Leerdam en Leerbroek en Hoogblokland naar
Noordeloos, altijd mooi. Inmiddels regelmatig de straffe wind in de rug over stille
weggetjes. Heerlijk genietend kom ik via Langerak bij de pont in Schoonhoven. Op
de wegen in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard is het elke keer weer heerlijk
fietsen.
De eerste lekke band is ook weer een
feit. Dat gebeurde achter Alphen.
Gelukkig was de temperatuur goed en
was het droog, anders is het verwisselen van een band geen pretje.
Hopelijk krijgen we een goede zomer
om ook eens verder te fietsen dan een
dagtochtje.

Onderweg

Niet altijd kun je stoppen voor een foto
als je eens iets bijzonders ziet onderweg. In Bodegraven (foto links) zie ik
in een riksja een passagier zitten zonder hoofd. Hopelijk houdt de bestuurder wel z’n hoofd erbij.
Ook zag ik een ooievaar vlak langs de
weg. Nederland blijft mooi.

Fietstip (voor de helm)

Als het weer warmer wordt, is een B
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stukje echte zeem (nat gemaakt) onder je helm een
prima airco.
Trouwens met koud weer is het een prima bescherming
met een droge zeem, isolatie en geen last van insecten.

Fietstip (voor de fietskampeerder)

We kennen allemaal wel de lampen die je met een band om je hoofd vast kunt maken.
Maar als je de band op een doorzichtige bidon (die heb je toch al bij je) zet, met de
lamp in de bidon, dan heb je ’s avonds prachtige sfeerverlichting in of voor de tent.
Zie foto boven.

Fietshumor

Waarom zijn fietsen handiger dan een vrouw (of een man)?
1 Damesfietsen worden niet zwanger.
2 Een fiets heeft geen schoonfamilie.
3 Een fiets kan het niet schelen hoeveel andere fietsen je hebt gehad.
4 Een fiets piept alleen als er iets mis is.
5 Je kunt je fiets aan een vriend(in) lenen en andersom zonder dat je gelazer krijgt.
6 Je komt altijd op tijd aan met je fiets op het hoogtepunt.
7 Het zal een fiets een worst zijn als je naar andere fietsen kijkt
De Grijze Os

Wifi in Sur Place

Tegenwoordig is internettoegang niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven.
Men wil altijd en overal online kunnen zijn. WTC Woerden speelt in op die behoefte en daarom is er onlangs een draadloos netwerk gerealiseerd. Het wachtwoord
hangt in de kantine; tijdens het nuttigen van een drankje kunt u het e.e.a. instellen op
uw mobiele apparatuur.
Met dank aan Cees!
Marcel van Baak

12

Nieuweling-meisjes in eerste klassieker al succesvol
Zaterdag 15 maart reden onze nieuwelingmeiden Julia en Melanie hun eerste klassieker van het seizoen: de Omloop van
Strijen. Dat zij daar al wilden presteren
bleek wel uit het feit dat ze op zondag 2
maart met de gezamenlijke meiden-trainingsgroep GRTC Excelsior / LWV Swift /
WTC Woerden o.l.v. Govert Verboom het
parkoers behoorlijk hebben verkend. Er
stonden dan ook zes behoorlijk gemotiveerde meiden aan de start. Naast onze
Julia en Melanie waren dat Anne de Ruiter
en Julia Zwaan (Excelsior) en Suze van der
Zwet en Femke de Graaf (Swift).
Melanie hard werkend in de tweede groep.
Bij verkenning was al gebleken dat als er
foto Coen van Kruysdijk (vKr, www.oypo.nl)
wind zou staan het honderdkoppige peloton gauw uit elkaar zou vallen. En zo geschiedde dan ook. Direct bij het dijkje
waaiervorming, eindigend in een lang lint, met velen die er op het kantje al affladderden. Julia en Anne zaten mooi in de eerste waaier van 18 meiden, waarbij Melanie
wel tot op het laatste wiel kon komen, maar dit ook gelijk weer moest laten gaan.
De tweede groep was ongeveer 32 meiden, waar er na de tweede ronde (ca. 21 km)
er nog 18 van overbleven. In deze groep, rijdend op 40 seconden van de eerste groep,
waren Melanie en Suze present. Julia Zwaan reed in de vierde groep, Femke in de
vijfde groep.
De eerste twee groepen draaiden mooi rond en het verschil schommelde zo’n beetje
rond de minuut. Net voor het ingaan van de vijfde en laatste ronde (totaal 52 km
koers) vormde zich uit de eerste waaier (nog 17 meiden)
een nieuw kopgroepje van zes rensters. Anne zat hier heel
goed bij. En waar vooral de eerste zes kop over kop
bleven doorrijden, daar stokte het bij de achtervolgsters.
Geen samenwerking meer en al gauw het besef dat zij niet
meer reden voor het podium.
Ook in de tweede groep van 18 meiden viel het in die
laatste ronde behoorlijk stil en ook zij zouden nog verder
achterop raken. In de kopgroep zaten iets te rappe finishers, waardoor Anne de 5e plaats zou behalen. Julia liet
vervolgens de sprint lopen en overschreed als 17e de
finish.
Melanie had nog wel een sprintje in de benen en werd 22e,
terwijl Suze op de valreep nog de 30e prijs mee naar huis
mocht nemen. De derde grote groep (tot plek 50) mocht
ook de koers nog uitrijden. Julia Zwaan werd na de vierde
ronde uit koers genomen, Femke had al eerder de wedJulia als 17e over
strijd moeten verlaten.
de streep.

foto Marc van der Stelt
(www.strijen.info)

Harry van Putten
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Van de toersecret aris
Het toerseizoen 2014 heeft een vliegende start gehad! Aan het begin van het seizoen
hebben zich al elf nieuwe toerleden gemeld en er zitten er nog een aantal aan te
komen! Bij dezen van harte welkom bij WTC Woerden. We wensen alle nieuwkomers veel toerplezier bij onze mooie club!
Inmiddels is het nieuws over de nieuwe sponsoren en toerkleding bekend en is de
eerste bestelling voor maar liefst 110 leden de deur uit. Uiteraard spreekt het voor
zich dat uw toersecretaris bijzonder in zijn nopjes is en bij dezen nogmaals iedereen
die een bijdrage geleverd heeft, hartelijk wil bedanken.
In de eerste plaats onze sponsors:
y Jumbo Stef Bijlsma
y Rabobank
y Van Nimwegen De Vries Installatietechniek
y T & S Klimaattechniek
y Groenendijk Bedrijfskleding
y Bikecenter Woerden
Maar ook jullie, onze toerleden. Jullie kwamen massaal op de toervergadering om te
stemmen op jullie favoriete ontwerp, om te passen en te bestellen. Velen van jullie
hebben de afgelopen twee jaar de oude versie van de WTC toerkleding gekocht. Die
kleding is nog prima in orde. En dan wordt er gevraagd of je het weer wilt inleveren,
of om wilt ruilen. Wij zijn ontzettend blij dat jullie dat massaal gedaan hebben, en
daarmee hebben jullie laten zien dat jullie onze nieuwe sponsors en de club een warm
hart toedragen. Jullie toersecretaris is erg trots op de leden van de toerafdeling!
Via nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de levering van de eerste
bestelling en over data waarop nieuwe bestellingen geplaatst gaan worden. Er is een
hoop werk verzet en er moet nog veel meer gebeuren!
Voor degenen die dit nog niet weten: de kleding is te passen en te bestellen bij
Bikecenter Woerden.
De eerste grote NTFU toertocht op het programma, georganiseerd door WTC, is de
Rabo Omloop Midden Nederland op zaterdag 3 mei. Met ritten van 100, 150 en 200
kilometer is er voor iedere toerfietser een mooie rit.
Voor degenen die niet op de toervergadering zijn geweest: denken jullie nog aan de
NTFU kaarten? Ze liggen op jullie te wachten in de kantine. Het is tevens jullie verzekeringsbewijs, mocht er onderweg onverhoopt iets gebeuren.
Vanaf 1 april zijn we weer op dinsdag- en donderdagavond (vertrek 18:30) gaan rijden en vertrekken we op zondagochtend om 9:00 vanaf het clubhuis. Vanaf 1 mei
moeten we helemaal vroeg uit de veren; dan vertrekken we om 8:30!
Cornel van der Woude
toersecretaris

Dit is het nieuwe toertenu geworden:
A

B

B

B

B

Er zijn nog een paar kleine dingetjes aangepast.
A Het WTC-logo op de rug wordt door een iets dikker wit lijntje eromheen beter
zichtbaar.
B Het ontwerp dat we hebben gekozen heeft een blauw-wit geblokt randje aan de
onderkant van de linkerbroekspijp en de rechtermouw. Dit hoorde eigenlijk niet
bij dit ontwerp, maar is overgenomen van één van de andere ontwerpen. Het
randje staat voor het wapen van Woerden en maakt de nieuwe WTC Woerdentoerkleding echt Woerdens – iets waar we enorm trots op zijn!

Bedankt, Jan van Os
Eind vorig jaar heeft Jan van Os afscheid genomen als drijvende kracht achter de
toerritten voor senioren en krasse knarren. Dat was meer dan voldoende reden om
Jan tijdens de laatste toervergadering in een volgepakt Sur Place hier officieel voor
te bedanken. Toersecretaris Cornel van der Woude deed dit met de aanbieding van
een waardebon en enkele waarderende woorden.
Op verzoek van de zaal bleef de reactie van Jan beperkt tot: “Ik heb het al die 18 jaren
graag gedaan en het heeft 17 nieuwe leden opgeleverd.”
WvG
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W oensdagavondcompetitie 2014

Dertig renners en twee rensters luisteren op 2 april gedwee naar de instructies
van Cees Streng, maar in werkelijkheid staan ze te popelen om van start te
gaan in de openingswedstrijd van de woensdagavondcompetitie 2014.

Niels Hoogenboom in de eerste aanval van de
woensdagavondcompetitie. Op de achtergrond
kijkt Ton Hollemans goedkeurend toe.
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Op 2 april is de woensdagavondcompetitie (WAC) weer van start gegaan.
Nieuw hierin is dat de eerste drie
ronden als geneutraliseerd worden
afgelegd. Dit om minder ervaren deelnemers de kans te geven aan het
parkoers te wennen. Vóór de wedstrijd lukt dat niet altijd, omdat er
weinig tijd zit tussen de finish van de
jeugd en de start van de ouderen.
De eerste drie ronden van WAC 2014
gingen dus in een relatief rustig
tempo, maar daarna was het meteen
raak met Niels Hoogenboom als eerste aanvaller. Eerst nog met Jeroen de
Ruiter in zijn wiel, maar al vrij snel
was Niels alleen. Lang duurde het
natuurlijk niet, maar hij had wel laten
zien dat hij er zin in had.
Dat bleek halfkoers opnieuw toen hij
weer weg was. Ook deze ontsnapping
was geen lang leven beschoren, maar
is toch het vermelden waard, omdat
het met Leendert Louter was. De algemeen secretaris van de club verwacht
je niet in een kopgroep.
Het werd nog veel verrassender, want B

De sterke kopgroep uit de derde wedstrijd met van voor naar achter
Marc Scholman, Bob Stöpler, Niels Immerzeel en Niels Hoogenboom.

toen het op een groepssprint leek uit te draaien ontsnapte dezelfde Leendert Louter
in de voorlaatste ronde opnieuw en nu in zijn eentje. Van de voorsprong die hij bij
het luiden van de bel had, leek hij bij het uitkomen van de laatste bocht nog voldoende over te hebben.
Toch werd het nog spannend. Leendert leek in zijn laatste tientallen meters stil te vallen, maar bleef de achter hem voluit sprintende concurrenten nog een paar lengten
voor. Daarmee kreeg de WAC 2014 een mooie én verrassende eerste winnaar. De
tweede plaats was voor Erwin Tuithof vóór Geert van der Horst. Niels Hoogenboom,
de eerste aanvaller, eindigde als vierde.
In de C-klasse won Tom van Merkerk. Hij had als enige nieuweling standgehouden
in de groep.
Een week later speelde Leendert Louter opnieuw een hoofdrol zij het nu wat minder
heldhaftig. Met nog ruim een kwartier te gaan raakte hij in een bocht met zijn pedaal
het asfalt, viel daardoor en nam daarbij twee man mee. De twee kwamen er zonder
al te veel erg vanaf, maar Leendert hield er diverse kwetsuren aan over. Voor de jury
was het incident voldoende aanleiding de wedstrijd korte tijd te neutraliseren.
Uiteindelijk kwam het tot een massasprint die werd gewonnen door Emiel
Borsboom; fijn dat hij er weer bij was. Tweede was Xander Moerman en derde Niels
Immerzeel. In de C-klasse was Tom van Merkerk opnieuw de winnaar.
In de derde wedstrijd was er geen hoofdrol voor Leendert Louter, simpelweg omdat
hij niet aan de start stond. Kennelijk was hij nog niet voldoende hersteld van zijn val
de week ervoor.
Het werd een wedstrijd met een geheel ander karakter dan op de eerste twee woens- B
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dagen. Dat kwam door een vroege ontsnapping van vier sterke mannen die ook nog
eens bereid waren voorbeeldig samen te werken. Ronde na ronde vergrootten ze hun
voorsprong. Na 35 minuten hadden ze de rest op een ronde gezet en konden ze in de
staart van de groep bijkomen van de geleverde inspanning.
Nadat Tom van Merkerk opnieuw winnaar van de C-tjes (zo noemt Cees hen) was
geworden en ook de gedubbelden waren afgesprint, mochten de vier het in hun laatste drie ronden samen uitvechten.
De winst was voor Niels Immerzeel. Marc Scholman was tweede op ruim twee lengten. Het gat met Niels Hoogenboom was een meter of vijftien en Bob Stöpler liet
zich rustig uitdrijven naar de vierde plek. Deze manier van finishen zijn we van Bob
onderhand wel gewend.
Willem van Groenestijn

WWC Arie van Vliet in 1960

Op deze foto uit 1960 staan vanaf links Jan Hilgeman, Arnold Vroege, Jan Pouw,
Krijn Makking (supporter), Ad Oostveen, Anton van Putten, Jan van Kleef,
Henny van Engelen, Leo Borsboom, Henk Siteur, Dries van Kempen (oud renner),
Joop van den Berg en waarschijnlijk een broertje van Joop.
Dries van Kempen stond bekend als de eeuwige fietser en stierf in het harnas. Na de
toertocht Utrecht–Keulen–Utrecht raakte Dries in coma en overleed op 65-jarige
leeftijd.
Ad Oostveen en Anton van Putten mag je gerust een paar apart noemen. Ze werden
professional zonder ooit een open koers te hebben gereden.
Deze foto is genomen bij de start van een clubwedstrijd op de Utrechtsestraatweg in
de omgeving van (toen) Café Nolten (tegenwoordig Eetcafé De Baron).
Tot zover wat Henny van Engelen over deze foto weet te vertellen. Als er oudere
leden of lezers zijn die meer over deze foto en de mensen erop te vertellen hebben,
dan horen wij dat graag.
De foto is ook op www.willemvangroenestijn.nl te bekijken.
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Julia Boschker in Merida Bassa Biking Team
Op vrijdagavond 14 maart jl. vond de presentatie van het nieuwe Merida Bassa
Biking Team voor het mountainbike seizoen 2014 plaats. Onze WTC-renster Julia
Boschker is met ingang van dit seizoen in dit MTB-team opgenomen.
In het Merida Experience Centre in Apeldoorn kwamen pers, sponsoren, renners,
rensters, familieleden en het teammanagement bijeen om te genieten van deze avond.
Onder leiding van Hans van Bon als vakkundig speaker en met een spektakel aan
muziek werden alle renners en rensters voorgesteld aan het publiek. Er waren ca.
honderd mensen aanwezig (sponsoren, familie en pers) die genoten van de kleding,
het materiaal en de gevatte antwoorden op de vragen van Hans van Bon door begeleiders, renners en rensters. Het was een ontspannen, gezellige en sportieve sfeer!

Primeur Nieuwelingen. Pilot KNWU

Primeur deze avond was de presentatie van vijf nieuwelingen (vier jongens en één
meisje, Julia). Onder deskundige begeleiding van Maikel Govaerts (Nederlands
Kampioen MTB Masters-30) zullen deze talenten van 14-15 jaar de komende jaren
zorgvuldig worden begeleid in hun wens om verder te komen in de MTB-sport.
Met deze move wil het teammanagement de talenten in mountainbikesport – in
afwijking van het bestaand beleid waar nieuwelingen uitsluitend in verenigingsverband mogen opereren en in wedstrijden dus ook voor de vereniging moeten uitkomen – extra ondersteunen. Zo kunnen talenten met op maat verzorgde begeleiding
en een verantwoorde trainingsopbouw een prima leerschool krijgen in dit team.
Gericht op de toekomst, op basis van een plan van aanpak met waarborgen, zoals het
voorkomen van overbelasting bij deze jonge renners. Dit was ook een voorwaarde op
basis waarvan de KNWU heeft ingestemd met de pilot om een aantal nieuwelingen
in het Merida Bassa Biking Team op te nemen en te laten uitkomen in wedstrijdverband. Dit is het enige team dit seizoen waarvoor deze pilot geldt.
Een prachtig jong stel, geïnspireerd door de andere teamleden en uitermate leer- B
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gierig. Aan het teammanagement de taak om zorgvuldig met deze talenten om te gaan
de komende jaren.
Verzorgd, met relativering en relaxed, tot de mooiste prestaties komen. Dat is
het adagium voor het Merida Bassa Biking Team onder leiding van teammanager
Patrick Bassa. De in totaal 17 renners en rensters hoeven ‘slechts’ goed te fietsen.
Al het andere is prima voor elkaar bij dit team!
Marcel Boschker

e

Zaterdag 3 mei 2014

32 Rabo-omloop Midden Nederland
Afstanden:

Inlichtingen:

200 km (start van 7.15 tot 8.00 uur)
150 km (start van 7.15 tot 9.00 uur)
100 km (start van 8.00 tot 11.00 uur)
50 km (start van 9.00 tot 12.00 uur)
John Tuithof (0348-418921)

Midden Nederland Crosscompetitie Jeugd 2013/2014
Afgelopen winterseizoen is er in district Midden-Nederland weer de jaarlijkse crosscompetitie gehouden, een competitie die openstaat voor KNWU-wedstrijdlicentiehouders en KNWU-basislidmaatschaphouders. Een groot aantal kinderen van de
WTC Woerden hebben daar met veel plezier en afwisselende successen aan deelgenomen. Daar het overgrote deel van de kinderen die startten, een basislidmaatschap
van de KNWU hebben, kunnen deze kinderen in deze wedstrijdjes, met meestal niet
meer dan 6 tot 10 deelnemertjes per categorie, vooral het wielrennen (crossen) ontdekken, enige ervaring opdoen en ook eens meestrijden om een ‘hoge’ klassering.
Bij categorie 2 (8/9 jarigen) kon Dhané na elke wedstrijd op het podium plaatsnemen; zij heeft een zeer constante competitie gereden. In categorie 3 (9/10 jarigen)
zagen we Spiek afwisselende uitslagen rijden, waarbij ook nog 2x op het podium. In
categorie 4 (10/11 jarigen) was de top drie elke week present. Zij reden voor Mathijs
en Patrick wel iets te hard. Daar Mathijs meestal best of the rest was, was het niet
verwonderlijk dat bij afwezigheid van iemand uit de top drie hij ook een keer op het
podium kon staan. Rowan die uitkwam in categorie 5 (11/12 jariEindklasseringen:
gen) smaakte het genoegen van ‘op het podium staan’ meerdere
Dhané
2e
malen en streed tot de laatste wedstrijden mee voor de eindwinst.
Spiek
3e
Kristiaan draaide in die categorie met genoegen zijn rondjes. In
Mathijs
4e
categorie 6 (12/13 jarigen) reden Anniek en Tom mee. Waar zij
Patrick
5e
vorig jaar er onderling ook nog een leuke strijd van maakten en
Rowan
2e
meermaals samen het podium beklommen, was Tom deze winter
Kristiaan 6e
toch de mindere van Anniek, die ook deze winter diverse keren de
Anniek
1e
bloemen mee naar huis nam.
Tom
4e
Harry van Putten
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Midden Nederland Competitie Jeugd (weg)
weer begonnen
In een zeer zonnig Veenendaal is op zonOverige wedstrijden:
dagmiddag 9 maart de Middenwoensdag 16 april
Bussum
18.00 uur
Nederland Competitie op de weg voor de
donderdag 24 april
Nieuwegein 18.00 uur
Jeugd weer begonnen, waarbij direct al
donderdag 8 mei
Veenendaal 18.30 uur
woensdag 14 mei
Amersfoort 18.30 uur
een aantal kinderen van de WTC hun
woensdag 18 juni
Ede
18.30 uur
wedstrijdje meedraaiden. In de diverse
donderdag 26 juni
Nieuwegein 18.30 uur
categorieën stonden al behoorlijk wat
dinsdag
1 juli
Woerden
18.30 uur
deelnemers aan de start en onze jongens
dinsdag
2 september Woerden
18.00 uur
en meiden hebben het goed gedaan. In
woensdag 10 september Bussum
18.00 uur
zondag
14 september Amersfoort 12.00 uur
categorie 3 was het veld al gauw uit
elkaar geslagen en wist Spiek een 8e
plaats te behalen. Bij categorie 4 zagen we na de 4e ronde de blauwe WTC trein
bestaand uit Marick, Tijs en Mathijs op kop rijden. Helaas kwam Tijs al gauw hierna ten val in de grote kuipbocht en belandde hij in de bramenstruiken. Nadat een
meneer zijn fiets eruit haalde ging hij weer onverdroten voort. In de laatste 2 ronden
ging de groep uit elkaar; Mathijs werd 5e, Marick 8e en Tijs 11e. In categorie 5 waren
er al 23 starters, waarbij diverse nationale toppers. Toch lieten Daan en Rowan zich
daardoor niet van de wijs brengen en konden een aantal ronden mooi mee. Daarna
bleven zij mooi in een groepje rondrijden, beurtelings de kop overnemend van elkaar,
wat resulteerde in een 13e plaats voor Rowan en een 16e plaats voor Daan. Ook bij
categorie 6 maar liefst 23 vertrekkers. Hier bleef een grote groep van 15 renners bij
elkaar, waarbij we Anniek en Yaron ook mee op kop zagen rijden. Uiteindelijk de
onvermijdelijke groepsspurt. In de laatste ronde dus zaak om een goede positie in te
nemen. Daarin slaagden onze WTC-ers niet helemaal, maar met een keurige 10e
plaats voor Yaron en een 15e plaats voor Anniek konden ook zij terug kijken op een
goede wedstrijd. Bij categorie 7 reed Melanie dan nog mee, voornamelijk als extra
training ('s ochtends had ze al een uur bij de nieuwelingen en dames meegereden).
Na 42 minuten niet genoeg power meer om nog echt mee te sprinten en overschreed
zij als 10e de finish.
Zondag 23 maart werd er gereden in Ede. Af en toe een lekker zonnetje, behoorlijk
frisser als in Veenendaal en tijdens categorie 4 + 6 ook nog een hagelbui. In categorie 3 had Spiek niet zijn beste dag en finishte als 13e. Bij categorie 4 startte de
plaatselijke favoriet met vier GWC De Adelaar rennertjes in zijn wiel zo hard, dat
onze jongens verrast werden. Marick, Mathijs en Tijs probeerden het gat nog te dichten, maar veel steun kregen zij niet. Uiteindelijk Marick 10e, Mathijs 7e en Tijs 12e.
Na de snelle start van categorie 5 (wederom door een thuisrijder) al veel kinderen op
achterstand geraakt, waaronder ook Daan. Maar waar anderen daar de hele wedstrijd
last van bleven houden, kon Daan zich goed herstellen en (weliswaar op 1 rondje)
weer volop mee met het kleine pelotonnetje. Dat resulteerde toch maar mooi in een
8e plaats. Ook bij categorie 6 liet een thuisrijder het peloton ‘ontploffen’. Twee man
voorop, daarachter een groep van zeven en daarachter allemaal kleine groepjes of
eenlingen. Bij de groep van zeven zat Yaron en in deze groep verzette hij veel werk. B
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Anniek reed dan weer in een groepje achter deze zeven, bleef naarmate de wedstrijd
vorderde als enige daarvan over en werd zo een goede 10e in de uitslag. Yaron werd
in de laatste ronde enigszins verrast door het hoge tempo, knokte zich terug en sprintte naar een zeer mooi resultaat, namelijk 7e.
Harry van Putten

Cees’ Column
Winter naar Lente
Vroeger was alles beter, is soms de gedachte. Toen hadden we nog kachels waar we
antraciet en/of steenkolen in moesten proppen. Eerst wat oude kranten, wat kortgehakt kachelhout en daarbovenop de kooltjes. Vuur erin en ten minste een kamer is
verwarmd.
Als je ouder bent geworden wil je wel eens een poging doen, om in een nostalgische
bui, terug te blikken in die tijd. Je beschouwt de politiek, je toenmalige sportprestaties, wat je netto nu weer overhoudt op je rekening courant (sparen is er niet meer
bij) en zelfs het weer wordt kritisch onder de loep gehouden.
Volmondig ja, we hadden geen winter en de lente is veel te vroeg begonnen.
En vinden de fietsers dat erg, neen, prachtig. Aangename temperaturen en heel veel
al in volle bloei.
Zelfs de grasmat rond ons clubgebouw schreeuwt al om volle aandacht. Vorig jaar de
eerste maaibeurt op 19 april en nu moest ik er 12 maart al aan geloven. Geniet er allemaal maar van, met volle teugen graag.
Volle bak WTC
Onze vrijwillige dames en één heer konden weer eens ouderwets aan de volle bak.
De Joop Zoetmelk Classic (15 maart) was ‘vol’ ingeschreven, dus een maximaal
aantal deelnemers zijn ons clubgebouw langsgefietst. Enkele grote gele billboards
nodigde de fietsers uit om bij de WTC koffie met appelpunt te komen eten. Dat is
gelukt, vele liters koffie en vele punten zijn er doorgegaan. De eerste vuurproef voor
de zomerploeg zit er op. Complimenten! Prima gastvrouwschap en pure promotie
voor de club.
Hoe krijg je het clubgebouw overvol?
Ja, dat hebben ze geweten. Nadat Cornel met verve, voor een dergelijk groot gehoor,
zijn plannen voor het nieuwe toerseizoen had verteld kon worden begonnen met het
onderwerp van het jaar.
Een behoorlijk aantal bestuursleden en sponsors is een project opgestart om na het
‘stoppen’ van de Sur Place-toerkleding, een nieuw en verse elan te geven aan de uitstraling van het tenue van de leden van de toerafdeling. Kortom, een volledig nieuw
toer-kledingpakket.
Inventarisatie van de wensen, het vervolg en de uitvoering. Per saldo moeten de toerleden, naar verwachting vele jaren, in het nieuwe tenue met een groot aantal nieuwe
namen van sponsors, er weer gelikt uit gaan zien. Succes.
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Trainen met select clubje bejaarden/gepensioneerden en jongere talenten
We hebben ze bij de vereniging in alle soorten en maten. Vanuit Montfoort start dinsdag, donderdag en zaterdag ook zo'n selecte groep liefhebbers.
Rijden ze rustig?
Ja, soms.
Rijden ze afstanden? Ja, vanaf 65 tot 130 km.
Rijden ze in de wind? Ja, circa 40% van de groep.
Rijden ze als groep? Ja, samen uit, samen thuis, maar je moet er wel voor werken.
Grootte van groep? 4 tot 23 man (afgelopen zaterdag)
Routes?
Noord, oost, zuid, west
Gezellig?
Met het nodige incasseringsvermogen, ja…., dan wel.
Ziekenboeg
Bertus de Jager, vrijwilliger, toer-/racefietser en gezelligheidsmens. Als je hem niet
kent, kon je hem voorheen herkennen aan zijn manier van fietsen. Grote plaat en zijn
benen niet mooi parallel aan het frame van zijn racefiets. Als je hem zag lopen, tja,
moeizaam en door slijtage, een overmaat aan X-benen.
Hij loopt nu nog met krukken maar is wel tien centimeter groter gegroeid. In ieder
geval een been is rechtgezet. Had je veel eerder moeten doen Bertus. Sterkte.
Opening wegseizoen met 60+ wedstrijd (30 maart 2014)
De klok mocht weer een uur vooruit. De zomertijd is weer van toepassing en 43
racers melden zich al vroeg in ons
clubgebouw. Ons zeer gewaardeerd
lid, Joop van den Berg, doet daar ook
altijd aan mee. Bijzonder aardige
bijkomstigheid is, dat hij altijd wat
extra prijsjes samenstelt en ter
beschikking stelt voor het deelnemersveld. Er wordt tijdens die premiesprints dan echte strijd geleverd
om een extra prijsje mee naar huis te
mogen nemen. Ook de jury, beveiliging en kantine krijgen wat extra’s
mee.
Het meest vervelende is dan, dat
Joop niet meer mee kan doen. Joop
is ernstig ziek en moet behulp van
medicijnen en diverse kuren proberen er het beste van te maken.
Eigenlijk deden de meeste erge verhalen inmiddels de ronde. Gelukkig,
hij was er zelf bij om de bloemen
aan de winnaars te kunnen geven.
We hebben hem tot rondemiss
‘gepromoveerd’ van de mannen,
Joop van de Berg als gelegenheids’miss’ bij de
waar hij zelf jarenlang mee heeft
huldiging van de zestigplussers Aat Kool (winnaar), gefietst. Joop, heel veel dank dat je B
Gerrit Kleinveld (2e) en Hans van Bavel (3e).
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WTC Woerden heeft twee leden die met grote regelmaat deelnemen aan de
60-plus-wedstrijden die het gehele seizoen door overal in het land worden gereden.
We hebben ze hier samen vol in beeld: voorop Hennie Hoevers en in zijn wiel Johan Goes.

er toch nog bij was en sterkte, ook voor Roos en de kinderen, bij alle volgende behandelingen.
WAC - de eerste
De eerste woensdagwedstrijdavond zit er weer op. Tweeëndertig nieuwelingen en
senioren starten met drie ronden in neutralisatie; om even te wennen. Er zitten nieuwe gezichten bij die even mogen wennen aan het parcours. Omdat het al redelijk snel
schemerig wordt, rijden we tot 20.00 uur. Er wordt hard gereden, soms snoeihard, het
kraakt en dan vallen er gaten in het peloton.
Bij de nieuwelingen was Tom van Merkerk de enige nieuweling die zich in de kopgroep kon handhaven en dus de winnaar werd.
Bij de senioren zetten we onze vraagtekens (doping of Limburg?). Zonder meer ijzersterk en in de laatste ronden weggebleven uit de greep van het peloton, was Leendert
Louter de absolute winnaar.
N.B. De ‘sproeimanager’ van de hockeyvereniging kwam vooraf even informeren
‘hoe laat er zou worden gefinisht’. Vervolgens paste hij zijn sproeischema aan en
konden de renners droog en vooral veilig finishen.
Goede participatie van sportverenigingen in elkaars belangen. Hulde!
Cees Streng
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