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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering      
 

Geacht clublid, 
 
Het bestuur van de Wielertoerclub Culemborg nodigt u uit voor het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 31 oktober 
2016 om 20:00 uur in het clubhuis van Statina aan de Sportlaan 7 te Culemborg. 
 
Datum: 31 oktober 2016 
Tijd:  20:00 – 23:00 
Locatie: Kantine Statina, Culemborg 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 
3. Goedkeuring notulen ALV 4 april 2016 
4. Voortgang zomerseizoen 2016 
5. Voorlopig financieel verslag 2016 
6. Plannen voor aankomend seizoen 

• Voorlopige begroting 2017 en contributievoorstel 
• Fietsen in de winter 
• VIP-initiatief, “Vrouwen in Peloton” 
• Woensdagavond TTC aanpak en rooster 
• Finitiatieven 
• Bestuur vacatures 

7. Rondvraag 
8. Sluiting ALV 

 
9. Presentatie/demonstratie: van ruw route idee naar bruikbare gpx… 
 
De stukken betreffende agendapunt 3 en 5 zullen kort voor de vergadering per e-mail 
rondgestuurd worden en liggen, in beperkte hoeveelheden, een kwartier voor de aanvang 
van de vergadering ter inzage. 
 
Voor 2017 zoekt het bestuur nog aanvullende leden. Voor een soepele 
inwerk/overdrachtsperiode is met name een kandidaat voorzitter nu meer dan welkom. 
We nodigen daarom met nadruk leden met bestuurlijke aspiraties uit om naar de ALV te 
komen en bij voorkeur deze aspiraties al eerder aan het bestuur door te geven. 
 
We rekenen op een grote opkomst! 
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De Stand der Spaken 
 
Gezellig! 
 
We kijken terug, tenminste iedereen die erbij was, op een geslaagd 25-jarig lustrumfeest 
van onze vereniging. Interessant bezoek aan Fort Everdingen, heerlijk rustig fietstochtje 
door onze overbekende omgeving en een gezellig feest met heerlijk eten en een 
uitstekende band. Een mooie bekroning op 25-jaar “gezellig samen van de fietssport 
genieten”. Ook onze ereleden Jan Mol, Oof Oud en kersvers erelid Paul van der Linden 
waren trots aanwezig. De waarderende woorden van wethouder Sidali over onze 
vereniging vielen in goede aarde. De complimenten aan en de bedankjes voor de 
lustrumcommissie waren daarom ook volop aanwezig en meer dan terecht. 
 
Op naar de volgende 25 jaar… 
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Twee keer de wereld rond gefietst in de afgelopen 25 jaar, de totale fietsafstand van een 
“gemiddeld lid” dat 25 jaar lang lid geweest is. Dat wordt dus vier keer de wereld rond 
met daarbij de bezorgde opmerkingen dat 50 jaar lang lid zijn wel een forse uitdaging 
gaat worden voor het genoemde “gemiddelde lid”. Maar dat maakt ook niet zo veel uit. 
Belangrijker is dat we in dezelfde sportieve sfeer en gezelligheid elke week, maand en 
jaar onze tochten rijden en daar plezier aan beleven. Dan zien we vanzelf wel waar ons 
dat over 25 jaar gebracht heeft (let op; ik heb het dan over ons feestje in het jaar 
2041!). Wat het lustrumfeest ook zo leuk maakte was dat er veel “vrouwen van” onze 
oververtegenwoordigde mannelijke leden meegekomen waren. We zien een groeiende 
interesse bij dames voor toerfietsen. Op dit moment werken we aan een initiatief om 
meer dames in 2017 van de fietssport bij WTC Culemborg te laten genieten. In welke 
vorm dat in eerste instantie zal zijn, wordt op dit moment besproken. Op de aankomende 
ALV zal dit initiatief zeker aan de orde komen. 
 
De verhouding tussen dames en heren binnen de vereniging kun je ook op een andere 
manier beïnvloeden. Minder heren dus :-). Nu wil het feit dat ondergetekende steeds 
meer tijd elders in Nederland doorbrengt. Er ontstaat dus een steeds reëlere 
mogelijkheid voor “een heer” minder in ons ledenbestand. Daarvoor moet wel 
verantwoord het voorzitter-stokje overgedragen worden. Een opvolger (m/v) zou 
daarvoor zeer welkom zijn. Interesse? Benieuwd wat dit zoal betekent? Laat het mij of 
een ander bestuurslid weten, we informeren je graag. 
 
De ALV werd al even genoemd. Op maandag 31 oktober staat de eerstvolgende gepland. 
Tijdens deze ALV zal het bestuur haar plannen voor 2017 aan de leden presenteren. De 
uitnodiging en agenda tref je hierboven in de Lekrijder aan. Een paar punten zijn in deze 
Stand der Spaken al aan de orde gekomen. Een ALV is er voor en door alle leden. Het is 
het ideale moment om ideeën in te brengen en met de andere leden en het bestuur te 
kijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe (fiets)initiatieven. Een grote opkomst is 
leuk, gezellig en goed voor de vereniging.  
 
Zet daarom nu vast maandag 31 oktober 20:00 in je agenda, voor zover je dat al niet 
gedaan hebt. Tot de 31e of eerder (op de fiets). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Raymond Groebbé 
Voorzitter  
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Van de Gezelligheidsrijders 
 
Het blijft maar mooi weer, dus elke week een grote deelname aan de ritten! 
 
Het lustrum is alweer voorbij en ik heb er een goed gevoel aan over gehouden. De 
fotoreportage van Jan van Kats zegt genoeg!!!! Fijn dat het weer geweldig was, mooier 
kon bijna niet. Ik heb alleen maar vrolijke en blije mensen gezien. 
 
Ook het jaarlijkse etentje van de gezelligheidsrijders op 25 augustus was erg gezellig en 
lekker. De jaarlijkse BBQ is omgezet in wokken bij de chinees. Voor de eerste keer 
gehouden in Beneden Leeuwen. De opkomst was groot en het eten was erg goed. De 
sfeer was opperbest. Wat mij betreft houden zo. De foto’s van het wokken gemaakt door 
Jan van Kats zijn te bekijken op http://myalbum.com/album/D7TBb5E0NdtY 
 
Nu maar hopen op mooi fietsweer in de naderende herfst! 
 
Tiny van der Velde 
 
Dagje uit Gezelligheidsrijders 18 augustus 2016 
 
In grote delen van augustus was het niet duidelijk of het nog zomer was, of dat de herfst 
haar intrede al had gedaan. Maar op 18 augustus waren de weersgoden ons gunstig 
gezind en zorgden zij voor een prachtige fietsdag.  
 
Bij de eerste koffiestop in Tiel sloeg het stalen ros van Diny op hol. In een poging het 
beest in bedwang te houden raakte Diny gewond aan haar onderbeen. Het bloeden bleek 
niet te stelpen. Een ritje naar het ziekenhuis moest uitkomst bieden. Wij vervolgden onze 
weg en Diny zou zich later weer bij ons aansluiten. 
 
Met Pomona, de godin van het fruit, bereikten we Wamel aan de overkant van de Waal. 
Onvermeld mag niet blijven dat een van de medepassagiers een gedicht over Pomona 
voordroeg (zie hieronder). 
 
Voor de koffie met gebak en een horentje ijs - een traktatie van het bestuur - 
parkeerden we onze fietsen bij OH LA LA in Beneden Leeuwen. Met een voldaan gevoel 
zetten we onze tocht voort naar Alphen aan de Maas. Aldaar weet de molenaarsvrouw 
van de molen Tot Voordeel en Genoegen hoe zij een stevige lunch moet serveren: zes 
verschillende soorten brood, groentesoep en boerenomelet. 
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Gelukkig wist Diny - met diverse hechtingen onder een fraai blauw verband - de molen 
ook te vinden en was er voor haar nog voldoende over. Een paar pondjes zwaarder 
vertrokken we richting Heerewaarden om daar het pontje naar Varik te nemen. We 
moesten in twee groepen overvaren. Het was erg druk, mede door de vele wandelaars. 
 
Na de hereniging stond de laatste stop bij Mieke in Buren op het programma. De 
gezelligheid vierde daar hoogtij. Tegen het eind van de middag bereikten we Culemborg 
weer, waar een aantal van ons King’s Palace nog onveilig ging maken en zich tegoed 
deed aan de Chinese lekkernijen. We kunnen terugkijken op een uitermate geslaagde 
dag. Foto's van deze dag zijn te vinden op:  http://myalbum.com/album/2wxf8XHLcjTc  
 
Ad  
 
Tijdens het dagje uit van de gezelligheidsrijders staken we met de pont in Tiel de Waal 
over. Deze pont draagt de fraaie naam Pomona. Pomona is de Romeinse godin van de 
boomvruchten. In de Betuwe beleeft Pomona een bijzonder avontuur in het stripalbum 
‘Tiels Flipje en de Vrolijke Vruchten’ (Arie van Vliet/Mia Verbeelen). 
 
Tijdens de oversteek droeg een van de passagiers het volgende gedicht over Pomona van 
Mia Verbeelen (voorheen directeur van de Fransche School in Culemborg) voor: 
 

Pomona 
Kijk, daar danst ze 
tussen de fruitbomen, 
zwierig in haar appelgroene jurk 
Pomona, de bevallige boomnimf 
Haar huid, perzik-zacht 
haar mond, kersenrood-zoet 
Pomona, die de bloesems laat bloeien 
de appels laat blozen 
de peren leert begeren  
en de kersen extra pit geeft 
Water haalt ze uit de Waal 
om de wortels te besproeien 
Ze weet precies welke takken ze moet snoeien 
voor een rijke oogst 
En als de Nachtvorst weer op doortocht is 
tooit ze de bomen met parels en diamanten  
om de bloesems te beschermen  
tegen zijn ijskoude handen 
Pomme, Pomme, Pomona kom 
Geef me je bevallige hand  
en trek samen met Flipje door dit fruitige land 
van Tiel tot aan de overkant 
en weer terug  
met dit pontje, want er is geen brug! 
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Het 25-jarig lustrum geïllustreerd met foto's 

 

   
 
Tijdens het lustrumfeest op 11 september zijn er veel meer foto's gemaakt. Ze zijn terug 
te vinden in een web album: https://myalbum.com/album/aYkP3b1xAEe0 
 
Zodra de website geopend is, klik op het pijltje naar beneden. 
Vervolgens komt er een foto van Statina tevoorschijn, klik 
daarop en vervolgens op het  "pijltje naar rechts" waarna de 
foto's 1 voor 1 op het scherm verschijnen. 
 
Ook in het archief gedoken en een aantal foto's  "uit de oude 
doos" gevonden. Het zijn foto's gemaakt tijdens allerlei 
activiteiten van onze fietsclub. 
Het web album is te vinden op: 
https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7 
 
Veel kijkplezier, 
                                                                                   
Jan van Kats  
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Foto’s terugkijken? 
 
Niet aanwezig geweest? Foto’s nog een keer terugkijken? Jan van Kats heeft meer mooie 
fotocollages gemaakt: 
 
Foto's  "uit de oude doos" 
https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7 
Erwtensoeptocht van 14 februari 2016 
myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM 
G-rijders bezoek op 23 maart 2016 aan Fysio van den Berge: 
myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur 
Lente-Sponsor-Foto tocht van 3 april 2016 
myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD 
G-rijders dagje uit 18 augustus 2016  
http://myalbum.com/album/2wxf8XHLcjTc 
G-rijders wokken 25 augustus 2016 
http://myalbum.com/album/D7TBb5E0NdtY 
Lustrumfeest op 11 september 2016 
https://myalbum.com/album/aYkP3b1xAEe0 
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WTC in de pers 
 
Onderstaand bericht is op 11 september 2016 aangeboden aan CC, Zakengids en de 
correspondent van AD/UN/Gelderlander en is te lezen op de website van CC en 
Zakengids. 
 

WTC: een kwart eeuw toerfietsen in Culemborg 
 
Wieler Toer Club Culemborg (WTC) viert deze maand het 25-jarig bestaan. Begonnen 
met ruim veertig fietsers, groeide de club in de loop der jaren gestaag tot 
volwassenheid: er zijn momenteel zo’n tweehonderd leden die er regelmatig met elkaar 
op uittrekken voor sportieve clubritten of gezellige tochten in binnen- en buitenland. 
 
Volgens voorzitter Raymond Groebbé staat ledengroei dan ook niet op de eerste plaats 
bij de club. “We hebben niet perse een groeiambitie, maar bieden liever een gezellig, 
sportief en motiverend platform voor alle beoefenaren van sport en recreatie op de fiets 
in Culemborg en omstreken.” 
 
Wieler Toer Club Culemborg kon een kwart eeuw geleden ontstaan nadat de plaatselijke 
wielrenvereniging Jan van Riebeeck besloot zich helemaal op de wedstrijdsport toe te 
leggen. Daardoor bestond er in de Lekstad geen gelegenheid meer om in clubverband 
toerfietstochten te rijden. Een aantal in Culemborg wonende toerfietsende medewerkers 
van de Rabobank vond elkaar op het idee ‘iets’ te gaan doen in de stad. Na het aanboren 
van de diverse netwerken stonden er binnen no time 45 gezelligheidsfietsers en 
toerrijders op een lijst belangstellenden. Waarna werd besloten tot het oprichten van een 
formele vereniging met lidmaatschap van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU). 
 
Weinig verenigingen kenden zo’n stabiele geschiedenis als WTC Culemborg. In de kwart 
eeuw is de club nu pas toe aan de vierde voorzitter. En het derde clubhuis. Na een korte 
begintijd gebruik te hebben gemaakt van clubhuis Dirika (Achter de Poort) werd 
gebruikgemaakt van het verenigingsgebouw van voetbalvereniging Culemborg ’67. Tot 
die club fuseerde met Fortitudo en het gebouw aan de Westersingel in 2007 de deuren 
sloot. Vanaf dat moment zijn de toerfietsers ‘onderhuurder’ bij atletiekvereniging Statina 
(Terweijde). Daar vertrekken de clubritten van de toerfietsers (zie voor details de 
website van de vereniging:  wtcculemborg.nl) 
 
Stabiliteit ook op het gebied van sponsors. WTC Culemborg rijdt sinds 2011 in kleding 
waarop de naam van – hoe kan het ook anders in Culemborg – Dokman rijwielen prijkt. 
Met als cosponsors Decospray en John van den Berge van FysiovdBerge. Dokman is de 
vierde hoofdsponsor van WTC Culemborg, dat ook tien jaar in de ‘profshirts’ van Motorola 
reed. Het kleine WTC Culemborg had toen een multinational als shirtsponsor. 
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Van de eerste lichting leden is nog maar een handvol actief op de fiets. Het jubileum 
werd afgelopen zondag gevierd met – hoe kan het anders – een fietstocht, gevolgd door 
een barbecue. Groeiambities mag de jubilerende vereniging dan niet hebben, plannen 
zijn er volop. Voorzitter Groebbé kondigt een nieuw initiatief aan bij WTC: “We zijn druk 
met initiatieven om toerfietsen voor dames te starten.” Wie eens wil meerijden – dames 
en heren toerfietsers of gezelligheidsrijders - kan op de website van de vereniging de 
vertrektijden vinden. 
 
Tekst: Theo Dersjant 
 

 
 

Kwart eeuw WTC Culemborg 
“Je liet mekaar nooit in de steek” 
 
Zet een handvol markante fietsers uit de 25-jarige historie van Wieler Toer Club 
Culemborg bij elkaar en binnen een paar minuten vliegen de anekdotes over 
tafel. Oof Oud, Ton Ostermann, Paul van der Linden, Jan Mol, Tiny van der Velde 
en Arjan Eigenbrood schoven aan  om herinneringen op te diepen. Een gesprek 
over knappende spaken, gebroken zadelpennen, stompzinnige valpartijen, 
weigerende remmen, memorabele tochten, maar vooral: plezier in fietsen.  
 
Een gesprek met de zes fietsers ‘van het eerste uur’ levert een onafgebroken stroom aan 
herinneringen op. Aan markante clubleden vooral. Zoals Ron Winkel. Die nogal eens lek 
reed. ‘Had altijd slecht materiaal. Ook nooit een reservebandje bij zich. Ging ook meteen 
een sigaretje staan roken als-ie was lekgereden.’ Of aan Frans Bertens, spin in het web 
van menig toertocht, vraagbaak ook voor heel wat technische fietskwesties en ontwerper 
van het eerste logo. Of huisarts Dick Franken, die patiënten met rugproblemen 
aanraadde te gaan fietsen bij WTC Culemborg, dat zelf ook deed, en vooral opviel door 
een totaal gebrek aan klimmerstalent.  
 
Nogal wat van die rijders leven niet meer. Veel te vroeg overleden. Zoals Ron Winkel. 
Kreeg in de buurt van Heteren  een hersenbloeding tijdens een clubrit en overleed een 
paar dagen daarna. “Dat is wat mij betreft samen met het overlijden van de onvolprezen 
secretaris Frans Bertens een van de (weinige) dieptepunten van de clubhistorie”, zegt 
oud-voorzitter en oprichter Paul van der Linden. De anderen beamen dat.  
Met twinkelingen in de ogen worden vooral ook de onvergetelijke gebeurtenissen nog 
eens opgediept. Afzien blijkt vooral jaren later toch nog erg leuk. 
 
Wat allereerst opvalt is dat er in 25 jaar WTC-geschiedenis niet zo heel veel is veranderd. 
Al vanaf het begin zijn er op zondagmorgen clubritten. En in de zomermaanden op 
woensdagavond. En iedere dinsdag en donderdag rijden de gezelligheidsrijders.  
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De Betuweboemel kent – sinds Frans Bertens zich opwierp als ‘chauffeur’ - al een lange 
geschiedenis, evenals het ‘clubrittenklassement’ en het fenomeen ‘voorrijders’. Sterker: 
wie een lange reeks van jaren is weggegeest, zoals de schrijver van dit stuk, herkent op 
de WTC-website nog steeds de contouren van de vereniging. Blijkbaar is vanaf het begin 
gekozen voor een concept dat het vandaag de dag nog steeds goed doet. 
 
Dat begin mag best opmerkelijk genoemd worden. WTC Culemborg werd, zo weet een 
van de oprichters en jarenlang voorzitter Paul van der Linden zich te herinneren, geboren 
uit de schoot van de Rabobank. Een aantal medewerkers van die bank bleek nogal wat 
overeenkomsten te hebben. Om te beginnen uiteraard de broodheer. Maar daarnaast de 
woonplaats. En het gegeven dat men graag fietstochten reed. En nu juist dat was in die 
tijd, we schrijven 1991, in georganiseerd verband niet mogelijk in de Lekstad. De 
plaatselijke wielerclub Jan van Riebeeck was gestopt met een toerafdeling om zich 
helemaal op het wedstrijdrennen te concentreren. Later, in 1994, fuseerde JvR met 
wielerclub De Batauwers en verdween daarmee definitief uit Culemborg.  
 
De Culemborgse Rabofietsers sprongen in het door JvR gecreëerde gat, boorden hun 
fietsersnetwerk aan, peilden de behoefte, stuurden artikelen op aan de lokale media en 
hadden binnen de kortste keren zo’n 45 belangstellenden om zich heen verzameld. 
Waaronder een groot aantal ‘gezelligheidsrijders’. 
 
Net voor de zomervakantie van 1991 meldden 29 belangstellenden zich voor een eerste 
ledenvergadering in de Vrijstadhal (Paul: ‘Zo’n drukke ledenvergadering hebben we 
daarna nooit meer gehad’.), werd een zevenkoppig bestuur geformeerd en in augustus 
lagen de oprichtingspapieren bij de notaris. Vermeldenswaard is dat vier van deze 
belangstellenden nog steeds lid zijn: naast Jan Mol en Paul van der Linden ook Riet Brons 
en Jos van Zutphen; ook voor hen dus een zilveren jubileum. 
 
‘Meteen vanaf dat begin zijn we ook begonnen met toertochten’, herinnert Paul van der 
Linden zich. Jan Mol: ‘Helemaal in het begin maakten we als clublokaal gebruik van 
Dirika, Achter de Poort, een wijkgebouw dat later is gesloopt.’ Paul: ‘En binnen een jaar 
maakten we een afspraak met de toenmalige voetbalclub Culemborg ’67 dat we in hun 
clubhuis terecht konden.” Zo heeft WTC Culemborg in de kwart eeuw van het bestaan 
slechts drie ‘honken’ gekend: Dirika, de kantine van Culemborg ’67 aan de Westersingel 
en – toen die club in 2007 fuseerde met Fortitudo tot Focus07 – het huidige onderkomen 
bij Statina. 
 
Een bijzondere start, omdat de Rabobank, couveuse van WTC Culemborg,  later in heel 
Nederland amateurfietsers en profs (1996) ging sponsoren. Maar nooit sponsor werd van 
WTC Culemborg.  
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De club ging bruisend van geestdrift van start. Met gezelligheidsrijders en toerfietsers. 
Paul van der Linden: “Het eerste jaar hebben we wel een stuk of zes toertochten 
georganiseerd. Poldertocht, Molentocht, Lek & Lingetocht, Rivierenlandtocht , 
Oranjetocht etc.“ Jan Mol vult aan: “Eerst met spuitbussen de route op de weg spuiten, 
tot dat niet meer mocht van de gemeente. Toen kwamen eerst houten bordjes en later 
plastic wegwijzers. Moest je voor de tocht gaan uitpijlen en ’s avonds na afloop de 
bordjes weer ophalen.” 
 
Met de langzame groei van de vereniging (van rond de vijftig leden in het begin liep het 
bestand binnen een paar jaar op tot een kleine honderd leden), nam ook het aantal door 
WTC’ers georganiseerde activiteiten toe. Ton Ostermann plande jaarlijks een 
‘Ostermann-weekend’. Leden namen samen deel aan Luik-Bastenaken-Luik en tweemaal 
werd in clubverband de Elfstedentocht in Friesland gereden (waarvan eenmaal ook 
daadwerkelijk uitgereden). Ton Ostermann: “Twee keer de Elfstedentocht in Friesland. 
Afschuwelijke tochten, vreselijk slecht weer. Zaten we in de jeugdherberg in Heeg, dat 
was onze start. Het waaide vreselijk en het was koud. Ik heb toen zelfs – wat ik nooit 
doe – een cognacje onderweg genomen om weer warm te worden. Er was die dag een 
gebroken ketting, een gebroken zadelpen, lekke banden …” 
 
Paul: “En ons eerste buitenlandweekend, naar Engeland. Dat was een georganiseerde 
tocht. Kon je met de fiets mee op de boot, aan de overkant een dag fietsen in Yorkshire 
en ’s avonds weer op de boot terug. Yorkshire is heuvelachtig met steile stukken. 
Halverwege zat de steilste klim. Bij Kirby Underwood. Ik zal die naam nooit vergeten. 
Veertien procent omhoog. En halverwege … Ron Winkel trapte dwars door zijn derailleur 
heen. Harry Dijk uit Vianen, die was fietsenmaker, heeft dat daar toen nog staan 
repareren.” 
 
Na het Engelandweekeinde volgden nog vele bezoeken aan het buitenland: 
Buitenlandweekenden (twaalf keer georganiseerd door Oof Oud naar o.a. de Vogezen, 
Eiffel en België). Ton Ostermann weet zich een curieus voorval te herinneren. “We reden 
een keer een tocht in de Voerstreek. Per ongeluk kwamen we daar met een aantal rijders 
middenin een wielerkoers terecht. Stond allemaal publiek langs de kant, maar wij gingen 
helemaal niet hard, vonden onszelf eigenlijk een beetje voor joker staan.” 
 
Arjan Eigenbrood, al vele jaren  bestuurslid: ‘We kennen nu de klimtochten. Een 
weekend in de Eiffel voor wie wil klimmen. Daar gaan toch ook een man of zestien mee.” 
 
Wat helemaal van de WTC-kalender is verdwenen zijn de tijdritten die WTC Culemborg 
een paar jaar organiseerde. ‘Zo illegaal als het maar kan zijn, want je mag niet zomaar 
een wedstrijd op de openbare weg houden”, zegt Paul van der Linden nu. Het idee voor 
de tijdritten kwam mee met oud-leden van Jan van Riebeeck. Die club hield jaarlijks een 
tijdrit. Arjan Eigenbrood: “Ik vond het wel leerzaam om te doen. Als je ziet dat je zelf 
met veel pijn en moeite 35 kilometer per uur haalt, terwijl die profs vijftig kilometer per 
uur rijden …” 
 
De herinneringen blijven opborrelen. Over ‘Niet Sneller Wel Verder-tochten’ (op de fiets 
op zondagmorgen een kop koffie gaan drinken in Duitsland of in België, of het traject 
Den Helder – Hoek van Holland over deels schelpenpaden). Of over het organiseren van 
de Fiets-4-daagse. Ook een ‘erfenis’ van Jan van Riebeeck, dat in de hoogtijdagen soms 
wel tot zevenhonderd mensen vier dagen op de fiets wist te krijgen. Toen WTC 
Culemborg dat overnam waren het bij de eerste editie nog een stuk of tweehonderd. 
Maar het werden er allengs minder. Totdat eigenlijk alleen leden van de club zelf nog 
meefietsten. Toen is de Fiets-4-daagse een langzame dood gestorven. 
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WTC Culemborg is al die jaren een springlevende vereniging gebleven. Begonnen met 
zo’n vijftig fietsers, staat de teller inmiddels op ongeveer 200  leden. En nog plannen 
genoeg. Arjan Eigenbrood: ‘We hebben ‘Finitiatieven’, fiets-initiatieven die door 
individuele leden worden georganiseerd voor clubleden. Ook voor diverse goede doelen is 
door een aantal leden van ons gereden: o.a.  de Alpe d’Huzes, de Tour for Life, Ride for 
the Roses en de beklimming van de  Mont Ventoux . Dat is een verandering in de manier 
waarop we elkaar vinden bij het gezamenlijk fietsen.” 
 
Wat ook gebleven is: het gemeenschapsgevoel. Ofwel: samen uit, samen thuis. Jan Mol, 
die zeventien jaar lang tweemaal in de week een route bedacht voor de 
gezelligheidsfietsers (“Op een gegeven moment wist ik echt niet meer wat ik moest 
verzinnen, gelukkig had niet iedereen het door wanneer we tochten herhaalden”) vat het 
nog een keer krachtig samen. “Je ging samen weg. En je liet mekaar nooit in de steek!” 
 
Sponsors 
In de kwart eeuw van bestaan kende WTC Culemborg slechts vier hoofdsponsors (shirt). 
De allereerste hoofdsponsor (Wit shirt met groene baan) was Meerlo Interieur van het 
meefietsende lid Jaap Meerlo. Na een contractperiode van vijf jaar trad Motorola voor 
tien jaar aan als hoofdsponsor. WTC Culemborg reed toen in dezelfde shirts als de profs 
van Motorola. Camiel van den Berg Fietsen uit Rhenoy nam daarna vijf jaar lang het 
sponsorschap over. En sinds 2011 is Dokman Tweewielerspecialist uit Culemborg 
sponsor, samen met Decospray Reclame uit Beusichem en Fysio v.d. Berge. Oud-
voorzitter Oof Oud: “Ik heb alle sponsorshirts nog. Misschien kunnen we er met het 
jubileum nog iets mee doen.” 
 
Voorzitters 
WTC Culemborg telde in 25 jaar 4 voorzitters. De eerste, oprichter Paul van der Linden, 
hanteerde de hamer van 1991 tot 1998. Daarna trad Oof Oud aan (1998 tot 2007). Oof 
Oud werd op zijn beurt opgevolgd door Jos Bras (2007-2009). Sinds 2010 is Raymond 
Groebbé voorzitter. 
 
Tekst: Theo Dersjant 
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TTC-rooster toerrijders 
  

        B-groep   
Datum  aanvang Voorrijder B-groep 

28km/u Tocht 

zondag, 02 oktober, 2016 9:00 Rob Boersbroek TT+ Brienenoord 
zondag, 09 oktober, 2016 9:00 Otto Deggeler   
zondag, 16 oktober, 2016 9:00 John van den Berge   
zondag, 23 oktober, 2016 9:00 Rob Boersbroek   
zondag, 30 oktober, 2016 9:00 John van den Berge Herfsttocht 
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Programma 2016 
  
30 oktober Herfsttocht (wintertijd) è wij starten om 09:00 uur!!) 
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 
 
Clubhuis A.V. Statina Sportlaan 7 
  4102 HM Culemborg 
  0345-518675 
 
 

 
 
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 De IJzeren pot 8 
  4112 HG Beusichem  
  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 
 


