
De Lekrijder 
 
 

April 2016   
 

Juni 2016	



                     
Adressen 
 
Secretariaat: 
Wilgeboom 3, 4101 WJ Culemborg 
 
Internetadres: www.wtcculemborg.nl 
Email adres: wtc@wtcculemborg.nl 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter  Raymond Groebbé Poppelenburgstraat 20 
 4191 ZT Geldermalsen 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 v.d. Velde-Schilstra G.J. Petersstraat 40 
gezelligheidsrijders 4005 ML Tiel Tel. 0344-655607 
 

Vertegenwoordiger  Rob Boersbroek Houtmolenstraat 13 
toerfietsers 4105 XJ Culemborg Tel. 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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Stand der Spaken 
 
Zullen we samen fietsen? 
 
Beste leden, 
 
Bijna 25 jaar geleden spraken een paar fietsliefhebbers (waarschijnlijk) 
“Zullen we samen fietsen” naar elkaar uit. Van het een kwam het 
ander en dat samen fietsen resulteerde in het oprichten van een 
vereniging met als doel samen te fietsen. Onze vereniging, WTC 
Culemborg. Inmiddels is er al heel veel samen gefietst. Heel veel. Op 
11 september komen we samen om het 25 jarige jubileum van onze 
vereniging te vieren. En, zoals je al aan voelt komen, op die dag zullen 
we samen fietsen maar ook nog veel meer leuke dingen samen doen 
en genieten van goed eten en drinken. Onze lustrumcommissie heeft 
een mooi programma samengesteld. Aanmelden voor het lustrum feest 
is wel noodzakelijk zodat we alles goed kunnen voorbereiden. 
Aanmelden kan via een mail aan lustrum@wtcculemborg.nl. Doe dat zo 
snel mogelijk en reserveer 11 september ook direct in je agenda. We 
verwelkomen graag alle leden. Meer info over het lustrumprogramma 
tref je elders in deze Lekrijder aan. 
 
 
 



 
 
Samen fietsen doen we op verschillende dagen in de week, op vaste 
tijdstippen. Onze wegkapiteins of Toertocht Coördinatoren begeleiden 
veel van deze tochten. Snelheid, imago van de (toer)fietsers, 
verantwoorde en/of mooie routes worden door deze actieve leden 
geregeld en bewaakt. Een speciaal woord van dank voor de inzet van 
alle wegkapiteins/TTC-ers is best wel eens op zijn plaats. Dames, 
heren, heel hartelijk dank! 
 
Samen fietsen zonder begeleiding van TTC-ers is voor de toerfietsers 
op woensdagavond wel eens een uitdaging. De meestal aanwezige 
groep “woensdagavond-fietsers” zijn goed getraind en fietsen veel. 
Daardoor gaan de snelheden in de ruim 2 uur fietstijd flink omhoog, tot 
C-niveau of hoger. Verschillende B-rijders haken hierdoor af. Al vaker 
hebben we een oproep gedaan aan alle B-rijders die op 
woensdagavond willen en kunnen fietsen om toch vooral te komen. 
Spreek voor vertrek met alle aanwezigen af welke snelheid en route 
aangehouden wordt. Het meest praktische is als er voor vertrek al een 
B- en C-groep samengesteld kan worden. Als alle B-rijders wegblijven 
veroordelen jullie de laatste B-rijder(s) tot C-snelheden. Dus: B-
rijders, kom allemaal op woensdagavond en fiets samen een heerlijk 
rondje met B-snelheid! 
 
Samen fietsen op andere dagen, in andere omgevingen, voor een goed 
doel, in een georganiseerde toertocht, elke week “doen” de leden van 
onze vereniging dat. Vaak horen andere leden na afloop de mooie, 
sportieve, spannende verhalen en denken; ik had best graag ook 
samen die tocht willen fietsen… Dat is dan te laat. Binnen de 
vereniging hebben we een mooie manier om jouw initiatief voor een 
“niet-club-fietstocht” te delen met alle andere leden. Dit is het 
Finitiatief, ofwel Fiets Initiatief. Schrijf een kort informatief e-mail 
bericht met jouw plan/idee, liefst ruim van te voren, en stuur dit aan 
het bestuur. 
 



 
 
We sturen deze mail dan als Finitiatief mail door aan alle leden; G-
rijders en/of toerfietsers. Met elkaar kunnen de geïnteresseerde en 
deelnemende leden de plannen verder uitwerken en weer heerlijk 
samen fietsen. Meer gedetailleerde spelregels tref je elders in deze 
Lekrijder aan 
 
Voorheen stond in de Lekrijder een overzicht van de clubritten in de 
komende twee maanden zodat iedereen kon zien wanneer we samen 
gaan fietsen en onder leiding van welke wegkapitein/TTC-er. Omdat er 
nog wel eens geschoven wordt met deze begeleiding en we er op 
vertrouwen dat bij elke rit een TTC-er is (of opstaat), vervalt dit 
overzicht in deze Lekrijder. Natuurlijk staat wel onze jaarkalender in 
elke Lekrijder zodat je altijd kunt terugvinden op welke dagen en met 
welke starttijd we samen gaan fietsen. 
 
Genoeg geschreven over samen fietsen. Het is veel leuker om echt 
samen te fietsen. Tot gauw, op de fiets. 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Culemborg 
 
Raymond Groebbé 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

 



 
 

LET OP: 
LUSTRUMFEEST OP 11 SEPTEMBER 

 

 
 
De lustrumcommissie: 
 
Henny van Kats-Renaud, 
Ton Ostermann, 
Hans Molenaar, 
Kees Dresselhuijs, 
Tiny  van der Velde-Schilstra 



 
 

Van de Gezelligheidsrijders 
 
Gelukkig is het de laatste tijd wat beter fietsweer. Het is al een paar 
keer voorgekomen dat we op de dinsdagmiddag met 16 a 18 personen 
waren. Zelfs de donderdagen zijn goed bezet. 
Met 12 personen hebben we de vierdaagse van Kerk-Avezaath gefietst. 
Prima fietsweer, alle dagen. Jan van Kats heeft er  een artikeltje over 
geschreven compleet met foto's. 
 
Het eerste weekend van juni is ons binnenland weekend gepland. De 
reis is deze keer naar 's-Heerenberg in het Montferland. Ook dan 
hopen we op goed fietsweer. Alles is geregeld, hotel, fietsvervoer, 
personenvervoer, routes. Nu nog mooi weer en een goed humeur! 
 
Het jaarlijkse dagje uit is gepland op 18 augustus, ook hier wordt 
alweer hard aan gewerkt en uitgestippeld, zie verderop in deze 
Lekrijder 
 
25 augustus hebben we de jaarlijkse BBQ! 
 
En dan als klap op de vuurpijl ons 25-jarig lustrumfeest op 11 
september. Zie hierover onze uitnodiging en aanmeldadres in deze 
Lekrijder!!!!!! 
 
Tiny van der Velde 
 
 
 

 



 

4e Eifel klimtocht, 28 mei 2016 
171 km en ±3.000 hoogtemeters 
	
Zelden heb ik aan de vooravond van de Eifelklimtocht zoveel 
wieleremotie opgemerkt. Het begon al met de man met wie ik eigenlijk 
mee zou rijden: Piet Ravenhorst. De Klimclassic heeft hem tijdelijk 
uitgeschakeld na een lelijke val. Piet, namens ons allen: beterschap en 
volgend jaar rijden we weer samen op! Ook miste ik natuurlijk Rob, die 
er vast volgend jaar weer bij zal zijn. 
 
Terwijl een deel van de 13 toerrijders vrijdag al een mooie 45 km in 
wisselvallig weer wegtrapt op de zorgvuldig door Ronald en Arjan 
uitgezette wegen, ontstaat tegelijkertijd een grote tragedie op de Colle 
del Agnello. Onze Kruiswijk, held in het roze,  neemt op 2900 meter de 
bocht te ruim en Nederland houdt haar adem in en siddert. Kruiswijk 
vliegt over de kop en gaat op zoek naar zijn fiets. Emotie en ongeloof 
maken zich van ons meester.  De winnaar in spe verspilt hier zijn roze 
kleur. 
 
De toerrijders maken hun rondje in de Eifel af, nuttigen een heerlijke 
pastamaaltijd in het stamhotel Hotel Rosenflora, hebben een relaxte 
avond en praten na over het verlies van onze man op de Colle del 
Agnello. 
 
Ook wij blijken op zaterdag een ‘Colle del Agnello’ in onze parcours 
tegen te komen, door Ronald subtiel aangeduid bij aanvang van de 
tocht als ‘de verrassing’. Maar daar kwamen we pas later achter. Eerst 
natuurlijk vroeg opstaan, 5 uur ging de wekker, om samen met Guy,  
Erik en Raymond af te reizen naar de Eifel. Dank voor de lift Guy! Al 
vond ik je voorwaarde voor meerijden, “denk erom je mag me niet 
voorbijrijden tijdens de klim” wel moeilijk te aanvaarden… 
 
Achteraf gezien had Guy zich niet ongerust hoeven te maken: ik kreeg, 
zoals nog enkele andere onfortuinlijke rijders, kramp in beide benen 
tijdens de tweede helft van de rit. Dat betekende een ‘tandje’ erbij 
waardoor Guy ons toch nog aardig kon bijhouden… 
 
Mooi was het om te zien dat onze Erik, trots rijdend op zijn nieuwe 
aanwinst, de bloedneuzentragedie voorbij was. Geen druppel bloed en 
zonder blikken of blozen, met minus drie weken fietstraining, ging hij 
fluitend de colles op. Wat een nieuwe fiets al niet doet. We waren er 
allemaal blij om dat de ‘neus’ zich rustig hield. Dat moet goed gaan 
Erik, tijdens le petit Tour de France volgende week!! 



Inmiddels de 81 km voorbij gefietst en onze befaamde koffiestop 
kwam in zicht. Befaamd omdat in een 8 meter lange vitrine een 
opeenstapeling van de meest verse en mooi ogende taarten ons 
toeknikten. Mooi is dat tradities blijkbaar soms vanzelf lijken te gaan. 
Nadat we juist memoreerden dat we vorig jaar hier een lekke band 
hadden, gaf Otto’s fiets spontaan een knal en hadden we ook dit jaar 
hier weer onze (enige) lekke band. Tradities moet je in ere houden! 
 
Ondanks dat ik zelf de nodige klimtochtjes de afgelopen weken had 
‘genuttigd’, bleek ook dit jaar weer dat de Eifelklimtocht niet moet 
worden onderschat. Een temperatuur van 24-25 graden vraagt om 
heel veel drinken, tenminste als je zo makkelijk zweet als ik. En 
misschien had ik toch wat te weinig gedronken en in het begin wat te 
hard omhoog gereden? Ik zal het nooit weten, maar toen de 
‘verrassing’ na zo’n 135 km gefietst te hebben zich aftekenende: een 
circa 2 km lange klim van 15% strak, begonnen mijn hamstrings 
gemeen samen te trekken, iets wat onbekend aanvoelde , maar een 
duidelijk signaal gaf: opgepast jij en nu een tandje erbij. 
 

 
 
Terwijl Kruiswijk zijn voorlaatste tocht fietste en deze verloor aan 
Niballi en Chavez zijn ouders die langs het parcours stonden, die 
speciaal uit Columbia waren overgekomen, toch wat moest 
teleurstellen, bleek Otto in de Eifel juist steeds meer energie te krijgen. 
Blijkbaar werd hij juist geïnspireerd door Nibali en ging steeds 
makkelijker bergop fietsen. Goed gedaan Otto! Vertel eens wat meer 
over je mooie sportdieet! 
 
Dat onze emoties maar kinderspel waren, bleek wel toen het nieuws 
diezelfde zaterdag uit de Ronde van België opsteeg. Sig Broeckx raakte 
door een val, veroorzaakt door motoren in het peloton, zeer ernstig 



gewond. Hij is nog altijd in levensgevaar.  We wensen hem heel veel 
beterschap. 
 

 
 
Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje, daar kwamen we in het begin 
van onze tocht snel achter. Heerlijk bergafwaarts fietsend volgden wij 
een tractor met oplegger. Met zo’n 40 km per uur hielden wij ruime 
afstand en keken naar de partij hout op de oplegger. Mooi vast 
geregen met spanbanden. Een kleine hobbel in de weg zorgde ervoor 
dat een losliggende spanband van de oplegger afviel en zich spontaan 
begon uit te rollen…. Ronald reed voorop en kon gelukkig over de dikke 
spanband die zijn voorwiel naderde heen fietsen. Wij haalden 
opgelucht adem totdat de tweede hobbel zich aandiende. Je raadt het 
al, een tweede spanband vloog door de lucht en kwam voor ons 
gelukkig op de andere weghelft terecht. Wij haalden opgelucht adem…, 
totdat een derde hobbel ervoor zorgde dat een grote stalen klem al 
stuiterend van de kar op het asfalt terecht kwam. Alles ging goed 
gelukkig. 
  
Met de nodige krachtinspanningen kwamen we allemaal om circa half 6 
aan bij ons startpunt. Een mooie tocht, prachtige landschappen met 
immense vergezichten, een uitdagend parcours.  En natuurlijk bleven 
we toch steeds lekker sprinten tot de laatste heuvel. Er was een prima 
stemming in de groep, maar we voelden onze benen wel. Om in 
sporttermen van het afgelopen weekend te blijven, zo mooi gezegd 
door onze tennisster Kiki Bertens: “Maar nu ben ik helemaal verrot”.  
Ronald en Arjan namens alle Eifel-toerrijders: dank voor de 
uitstekende  organisatie en de leuke dag! 
 
Rudy Brons 



Betuwse Fiets4daagse (Kerk-Avezaath) van 
5 t/m 8 mei 2016 
	
De Betuwse Fiets4daagse werd dit jaar voor de 31ste keer 
georganiseerd. De eerste dag  valt altijd op Hemelvaartsdag. Men kan 
kiezen uit een groot aantal afstanden: 25, 40, 60 en 80 km. De 
belangstelling voor deze 4daagse blijft groot; er vertrokken op de 
eerste dag zo'n 1000 personen. 
 
Ook dit jaar hebben we met een aantal WTC Gezelligheidsrijders 
meegedaan. Drie van de vier dagen kozen we voor de 40 km routes en 
op zaterdag voor de  60km rit. Ons groepje varieerde tussen de 11 en 
14 personen.  Alle dagen was het mooi weer met veel zon en hoge 
temperaturen. Helaas stond er wel elke dag een fikse wind. 
 
Op Hemelvaartsdag (5 mei) werd we de Midden Betuweroute: langs 
Tiel, Echteld, IJzendoorn naar Ochten en van daaruit door Kesteren en 
Lienden terug naar Kerk-Avezaath. 
			
Op vrijdag, de tweede dag, fietsten we de Lingeroute. Via 
Geldermalsen, Deil, Rumpt naar Beesd (met het prachtige Appeldijkje) 
en door Mariënwaerdt via Tricht en Buren terug. 
 

 



De derde dag werd de Neerijnen route verreden: eerst richting 
Ophemert en vervolgens over de Waalbandijk langs Varik, Heesselt, 
Opijnen, Neerijnen, Waardenburg en over de Martinus Nijhoffbrug naar 
Zaltbommel. Vervolgens naar Gameren, Bruchem en over de 
Nijhoffbrug terug naar Waardenburg. Via Est en door het natuurgebied 
de Steendert richting Wadenoijen en Kerk-Avezaath. 
 
De laatste dag was de Maas- en Waalroute. Met de pont (helaas 
weer met de oude pont Hendrikus aangezien de nieuwe pont Pomona 
defect was) van Tiel naar Wamel.  Deze route gaat door het Land van 
Maas en Waal en gaat o.a. langs Dreumel en Alphen aan de Maas. 
Bijgaande foto is tijdens deze tocht gemaakt.  
 
Meer foto's van ons groepje staan op: 
http://myalbum.com/album/j6jOzNDCkQ8u. Uit de foto's blijkt dat er 
behalve fietsen ook allerlei andere dingen onderweg worden gedaan... 
 
Veel foto’s en meer informatie over de Betuwse fiets4daagse is terug 
te vinden op de website van de organisatie: 
http://www.betuwsefietsvierdaagse.nl/ 
	
Jan van Kats 
 

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  
 
 

 



 
 
Dagje uit Gezelligheidsrijders 
 
Hoewel het nog even duurt voordat het donderdag 18 augustus is, zijn 
Theo en Ad al druk doende met de voorbereidingen van het dagje uit. 
Op zoek naar een geurend koffieadres en een smakelijk lunchadres 
langs een route die niet langer zal zijn dan tussen de 75 en 80 
kilometer.  
 
Voor een deel loopt die route door het Land van Maas en Waal. Heen 
steken we bij Tiel de Waal over en terug bij Varik. Dat het Land van 
Maas en Waal achter de hoge bergen ligt, zoals Boudewijn de Groot 
bezingt, moeten we nog ontdekken. Net zoals de hemel groen, purper 
of goud is, terwijl de zon blauw, bruin of zilver kleurt. Het Land van 
Maas en Waal is vast een poëtische streek waar een blikken 
harmonieorkest in een grote regenton er vrolijk op los blaast. Wie dit 
allemaal mee wil maken noteert 18 augustus met een uitroepteken in 
zijn of haar agenda. Om te inventariseren hoe groot de groep wordt, 
kunnen liefhebbers  zich tot 17 juni bij Theo opgeven en daarna bij Ad. 
Zodra de route bekend is en de kosten zijn berekend, volgt er meer 
nieuws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Spelregels Finitiatief 
 

1. Initiatiefnemer mailt zijn plan/initiatief naar WTC Culemborg, 
2. Na overleg/akkoord en eventuele aanvullingen, versturen we de 

uitnodiging naar alle e-mail leden, 
3. E-mails hebben de volgende titel: FINITIATIEF: "onderwerp" 

(van "Fiets Initiatief"), 
4. In de uitnodiging staat duidelijk omschreven wat, wanneer en 

waarom en hoe er gereageerd kan worden, 
5. Reacties gaan bij voorkeur direct naar de initiatiefnemer. 

Anders wordt de afhandeling via WTC Culemborg een dagtaak, 
6. Initiatiefnemer regelt de verdere communicatie naar en tussen 

de deelnemers en het initiatief zelf, 
7. Initiatiefnemer houdt het bestuur op de hoogte van de 

voorbereidingen (bv via cc van belangrijke e-mails), 
8. Na het initiatief verzorgt de initiatiefnemer en/of deelnemers bij 

voorkeur een verslag in de Lekrijder of ten minste kort verslag 
aan het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oproep van, 
Opruimen voor, 
een goed doel! 

 
Hallo Fietsers, 
 
Hebben jullie nog oude mobiele telefoons? 
 
Mijn kleinzoon heeft de spierziekte Duchenne en spaart nu oude 
telefoons om daar geld mee te verzamelen voor onderzoek. 
 
Je mag ze bij mij afgeven of wil ik ze wel ophalen. 
 
Bij voorbaat dank. 
 
Diny van Wiggen 
Marijkestraat 17 
Culemborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programma 2016 
 
  5 juni 1e zondag v.d. maand TT+ 
26 juni Zomertocht 
  3 juli 1e zondag v.d. maand TT+ 
  
  7 augustus 1e zondag v.d. maand TT+ 
  4 september 1e zondag v.d. maand TT+ 
11 september Jubileumfeest 25 jaar WTC Culemborg 
  2 oktober 1e zondag v.d. maand TT+ 
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. 


