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De Stand der Spaken	
 
Mijlpaal! 
 
Beste leden, 
 
In de vorige Stand de Spaken stond ik al even stil bij het 25-jarig bestaan van onze 
vereniging. Best wel een mijlpaal. Als we voor het gemak eens zeggen dat elk lid 80 km 
per week in verenigingsverband fietst, 2 keer 40 km als G-rijder en 1 keer 80 km als 
toerrijder, en er 40 weken gefietst wordt, dus zonder vakantie, ziek, oma jarig, geen zin, 
etc., dan is dat 3.200 km per jaar. Bij een lid van het eerste uur, en die hebben we (!), 
staat de teller dan op 80.000 km in 25 jaar! Dat is twee keer de wereld rond, op de 
(water)fiets! 
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Elk lid wat nog geen 25 jaar lid is, en die hebben we ook, is dus bezig aan twee keer de 
wereld rondfietsen in verenigingsverband. In theorie, bovenstaande theorie tenminste, 
wordt die mijlpaal in 25 jaar bereikt. Voor velen gaat dit niet snel genoeg. Meer 
kilometers per tocht, meer tochten per week, nog wat extra hoogtemeters om het niet te 
makkelijk te maken. Van alles wordt erbij verzonnen om maar aan het fietsen te blijven. 
 
Zo hebben we allemaal elke week, elke maand en elk jaar onze mijlpalen. Een tocht 
volbracht, gezellig samen actief geweest, een col beklommen, een Strava record 
aangescherpt, mijlpalen genoeg. En ondertussen zijn we individueel en gezamenlijk 
gezond, gezellig en sportief bezig. Precies de doelstellingen die de oprichters van WTC 
Culemborg 25 jaar geleden al voor ogen hadden. Wat dat betreft is hun doel bereikt, die 
mijlpaal hebben we zeker gehaald. En dat gaan we vieren op 11 september. Dan zullen 
we stilstaan (doen we niet graag J) bij deze mijlpaal van onze vereniging. En 
ondertussen fietsen we gewoon door, nog een lange weg te gaan tot de 80.000 km. 
 
Veel fietsplezier en tot 11 september. 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Culemborg 
 
Raymond Groebbé 
Voorzitter 
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LAATSTE WAARSCHUWING: 
LUSTRUMFEEST OP 11 SEPTEMBER 

 

 
 
De lustrumcommissie: 
 
Henny van Kats-Renaud, 
Ton Ostermann, 
Hans Molenaar, 
Kees Dresselhuijs, 
Tiny  van der Velde-Schilstra 
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Van de Gezelligheidsrijders 
 
Doordat ikzelf de laatste weken weinig met de club gefietst heb in verband met vakantie, 
is er deze keer niet veel te melden mijnerzijds. De paar keer dat ik meefietste was het 
prachtig weer, soms wel wat wind. Zo te horen links en rechts was de opkomst prima! 
 
Dagje uit is geregeld door Ad en Theo en wel op 18 augustus. Een week later zouden we 
onze jaarlijkse BBQ hebben, maar dat wordt nu WOKKEN. De opkomst is zo groot en te 
belastend voor de 3 vaste aanbieders van hun tuin, zodat we unaniem besloten hebben 
voortaan te gaan wokken. De laatste keer waren er 30 eters en als het dan ook nog eens 
gaat regenen......  Diny, Janny en Jan en Henny en Jan bedankt voor al die jaren dat 
jullie de tuin enz. beschikbaar hebben gesteld. Het is mooi geweest!! 
 
Mochten er nog G-rijders zijn die zich nog niet opgegeven hebben voor het 
lustrumfeest.....het kan nog net.... 
 
Tiny van der Velde 
 

Binnenlandweekend Gezelligheidsrijders 
 
Het eerste weekend  van juni was het  weer zover: Ons binnenlandweekend!!! 
Deze keer hadden we gekozen voor 's-Heerenberg, Montferland. We waren met 12 
personen. 3 heren en 7 dames. We hadden een prima hotel met dito keuken.  
 
Vrijdagmiddag hadden we al een rit van ruim 40km door het natuurgebied De Bijland. 
Via Elten, Lobith, Tolkamer, Pannerden, Aerdt en weer richting hotel. Zaterdag hadden 
we de langste tocht, die was ongeveer 70km. We gingen via Emmerich, stukje door 
Duitsland richting Gendringen, Ulft, Zeddam en weer naar het hotel. Zondag weer 
ongeveer 50km gefietst. Ook deze tocht was weer bijzonder mooi.  
 
Het weer was ons goed gezind. We hebben geen druppel regen gehad, terwijl veel regen 
in sommige delen van Nederland voor overlast had gezorgd. Het was ongeveer 25 tot 27 
graden. Gelukkig gingen veel fietspaden door bos en langs water, dat was een 
verademing. Wie het gebied kent weet dat er een flinke klim is tussen Zeddam en 's-
Heerenberg, de Peeskenweg. Die hebben we maar gelaten voor wat het was en 
omzeild!!!! 
 
De fantastische ijssalon in 's-Heerenberg hebben we elke dag bezocht..... De terugtocht 
hebben we afgesloten met een heerlijk etentje bij wegrestaurant De Goudreinet bij 
Kesteren. We kunnen terugzien op een heel fijn weekend en voor herhaling vatbaar. 
 
Tiny van der Velde 
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LET OP: Door onoplettendheid van de Lekrijderredactie wordt onderstaand 
bericht een Lekrijder te laat geplaatst. Dus hoogzomer volgt het winter 
klassement van de G-rijders…  
 

Klassement Gezelligheidsrijders 
 
In het afgelopen winterseizoen, lopend van dinsdag 27 oktober  2015  t/m donderdag 24 
maart 2016, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen 36 fietstochten door de G-
rijders gereden met een totaalafstand van ruim 1.060km. Vier keer is er niet van start 
gegaan vanwege slecht weer.   
 
We hebben te maken gehad met een paar valpartijen. Op 15 december kwam Janny Pin 
bij een haakse bocht ten val. Op 17 december was een loslopende hond de oorzaak van 
een (bijna-)val van Leo. Op 3 maart viel Riet Bronk in het restaurant van de 
Pannenkoekenbakker (bij de pont in Vianen) van de trap, na de koffiestop (nee, ze had 
geen sterke drank genuttigd!).   
 
16 Februari kon Ad gelukkig weer aansluiten in het peloton na bijna een half jaar niet te 
hebben kunnen meefietsen vanwege een ingreep aan zijn knie. 
 
Op 8 maart zijn we onthaald door Mieke (van Koffie & Kunst in Buren) omdat haar zaak 
10 jaar bestond. 
 
Overigens pauzeren we vaak in  
Koffie & Kunst. Met name in de 
zomermaanden is het heerlijk 
om in de (beschutte) tuin buiten 
te zitten. 
 
Namens onze groep 
overhandigde ons erelid Jan Mol 
de traditionele bos bloemen aan 
Mieke. We werden getrakteerd 
op allerlei lekkernijen zoals ook 
te zien is op de foto's in het 
webalbum 
http://myalbum.com/album/8Jg
7y7XyD7Kg. Deze pauze duurde overigens wel wat langer dan gebruikelijk... 
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Donderdag 24 maart waren we uitgenodigd door Fysio van den Berge (Zandstraat) om 
de koffiestop daar te houden. In een vorige Lekrijder is er al aandacht aan deze 
gebeurtenis besteed. Verder heeft Frans op 12 januari zijn nieuwe regenbroek 
getest...."gelukkig" regende het behoorlijk; Frans gaf aan zeer tevreden te zijn met zijn 
nieuwe broek....de andere fietsers waren trouwens wat minder enthousiast maar dat had 
te maken met het regenachtige weer... En dan nu het klassement: 
 
Diny van Wiggen 36 
Hugo Eigenraam 32  
Riet Bronk 30 
Leo Toor 30 
Tiny van der Velde 30 
Theo van Kessel 29 
Jan Pin 23 
Frans van Dijk 19 
Sijgje Geerding 17 
Annie van Schaik-van Dijk 16 
Riet Schürgers 16 
Cor Vogels 16 
Wil Flipse 14 
Rosa van der Gun 14 
Janny Pin 11 
Rinus Flipse 10 
Ad de Goede 8 
Anton van der Hurk 7 
Ria van der Hurk 7 
Henny van Kats 7 
Wim Bos 5 
Corry Wammes 3 
Dick van Mourik 2 
Lucy van Mourik 2 
Ad van Alphen 1 
Jenny Looijen 1 
 
Diny heeft een bijzondere prestatie geleverd aangezien zij alle ritten van start is gegaan. 
Een perfecte score dus. Van harte gefeliciteerd met deze eerste plaats. Verder is het 
aantal dames in de top van het klassement opvallend. In de top 5 staan 3 dames. 
Speciaal  is  dat Tiny zo hoog in het klassement staat; ze rijdt tenslotte elke keer ook 
nog eens van en naar Tiel. Een knappe prestatie. 
                                                                                        
Jan van Kats 
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Voorrijderrooster G-rijders 
 
Het voorrijderrooster voor de G-rijders voor de laatste 4 maanden van 2016 is 
samengesteld. 
 

 
 
 

Foto’s terugkijken? 
 
Niet aanwezig geweest? Foto’s nog een keer terugkijken? Jan van Kats heeft meer mooie 
fotocollages gemaakt: 
 
Erwtensoeptocht van 14 februari 
myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM 
G-rijders bezoek op 23 maart aan Fysio van den Berge: 
myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur 
Lente-Sponsor-Foto tocht van 3 april: 
myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD 
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TTC-rooster toerrijders 
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Programma 2016 
  
  7 augustus 1e zondag v.d. maand TT+ “Moerdijk-Biesbosch” 
  4 september 1e zondag v.d. maand TT+ “Veluwe” 
11 september Jubileumfeest 25 jaar WTC Culemborg 
   
  2 oktober 1e zondag v.d. maand TT+ “Brienenoord” 
30 oktober Herfsttocht (start wintertijd) 
31 oktober ALV Najaarsvergadering 
 

Clubritten toerrijders 
 

Zondag   3 april t/m 30 oktober  09.00 uur 
    6 november t/m 18 december 10.00 uur 
 
Woensdag   11 mei t/m 31 augustus  19.00 uur 
 

Clubritten gezelligheidsrijders 
 

Dinsdag 5 januari t/m 20 december  13.30 uur 
 

Donderdag 7 januari t/m 22 december  13.30 uur 
 
De zomertijd eindigt op 29 oktober 
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Adressen 
 
Secretariaat: 
Wilgeboom 3, 4101 WJ Culemborg 
 
Internetadres: www.wtcculemborg.nl 
Email adres: wtc@wtcculemborg.nl 

 
Voorzitter  Raymond Groebbé Herenstraat 7 
  4357 AK Domburg 
  06-22241144 
 

Secretaris Hans Maas  Wilgeboom 3 
  4101 WJ Culemborg 
  0345-521432 
 

Penningmeester Arjan Eigenbrood Bikolaan 49 
  4105 HB Culemborg 
  0345-532423 
 

Communicatie Barend de Graaff Maatstraat 4 
  4111 RJ Zoelmond 
  0345-501773 
 

Vertegenwoordiger Tiny van der Velde-Schilstra G.J. Petersstraat 40 
gezelligheidsrijders  4005 ML Tiel 
  Tel. 0344-655607 
 

Vertegenwoordiger  Rob Boersbroek Houtmolenstraat 13 
toerfietsers  4105 XJ Culemborg 
  0345-707042 
 

Vertegenwoordiger Louk Janssen Aagje Dekenpad 2 
toerfietsers  4105 ES Culemborg 
  06-46376998 
 

Clubhuis A.V. Statina Sportlaan 7 
  4102 HM Culemborg 
  0345-518675 


