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De Stand der Spaken 
 
 
Gezellig samen. 
 
De laatste Lekrijder van ons jubileumjaar ligt nu voor je (of zie je voor je). Al 25 jaar de 
vereniging waarin we veel, heel veel samen gefietst hebben. In dit jubileumjaar zie je 
extra goed dat er meer samen gedaan wordt dan enkel fietsen. 
 
De jubileum commissie heeft met elkaar en met alle betrokken locaties en vrijwilligers 
een mooi feest neergezet. Het weer vierde ons jubileum mee want wat was het een 
heerlijke dag. Met een beetje fietsen, we konden het niet laten, en veel interessante en 
gezellige activiteiten werden mooie 25 jaren afgesloten. Dank! 
 
De Lekrijder, 6 keer per jaar ons clubblad met ons verenigingsnieuws, komt elk nummer 
tot stand door inzet van een hele groep leden. Stukjes schrijven, agenda’s bijhouden, 
knippen, plakken, eindredactie, printen (nog steeds een paar op papier) en rondbrengen. 
En dan ligt het verenigingsnieuws weer voor iedereen klaar. Een mooie samenwerking. 
Dank! 
 
Voorrijders, wegkapiteins, TTC-ers.  Elke rit (als het goed is) nemen een of meer leden 
het voortouw om een route te verzinnen en de andere aanwezige leden “samen uit-
samen thuis” deze te laten rijden. Lek onderweg? Helpen band vervangen/plakken. Vals 
windje? Helpen in de luwte te rijden. Daarvoor fiets je samen. Dank! 
 
Kopje koffie? Bij start van de rit, of onderweg, een lekker bakje koffie. Dat komt nog 
steeds niet uit de kraan. Een groep leden verzorgt de koffie al jaren trouw. Wanneer heb 
je ze hier voor het laatst voor bedankt? Hierbij, namens alle leden, bedankt voor deze 
goede zorgen! 
 
Binnen de vereniging hebben we vaak discussie over verantwoord fietsen. Snelheden, 
gedrag, noem maar op. Als laatste wil ik benadrukken dat we hier toch elke keer weer 
uitkomen, afspraken over maken en een vorm van samen fietsen verzinnen waarbij 
(bijna) iedereen aan zijn of haar fietsplezier toekomt. Dat waardeer ik in en van alle 
leden. Zonder dat zouden we geen (h)echte vereniging zijn. Dank! 
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Zullen we op al deze inzet het glas heffen? Op zondag 8 januari 2017 12:00 staat de 
traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst gepland in onze “Statina” kantine. Natuurlijk 
verwachten we iedereen om het sportieve nieuwe jaar dan met elkaar te openen. Zet het 
vast in je agenda. 
 
Het bestuur van WTC Culemborg wenst alle leden hele fijne feestdagen en een goed, 
gezond en sportief 2017! 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Culemborg 
 
Raymond Groebbé 
Voorzitter 
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Programma 2017 
		
Nieuwjaarsbijeenkomst clubhuis Statina  	
zondag 8 januari 12.00 uur – 14.00 uur 
 
Algemene Ledenvergadering voorjaar 
maandag 3 april 20.00 – 22.00 uur 
 
Algemene Ledenvergadering najaar 
maandag 30 oktober 20.00 – 22.00 uur 
 

 
Clubritten toerrijders 
 

zondag 8 januari t/m 19 maart   10.00 uur  
26 maart t/m 22 oktober   09.00 uur 
29 oktober t/m 31 december   10.00 uur 
 

uitzonderingen  
maandag 09.00 uur i.p.v. zondag: 17 april (2e Paasdag) en 5 juni (2e Pinksterdag)  
  
1e zondag van de maand 
Toertocht Plus – langere tocht 120-140 KM – B+C groep 
 
woensdag 10 mei t/m 30 augustus   19.00 uur 
 

 
Clubritten MTB-rijders 
zondag 8 januari t/m 16 april   08.00 uur 
  1 oktober t/m 31 december   08.00 uur 

 
Clubritten gezelligheidsrijders 
 

dinsdag 3 januari t/m 20 december   13.30 uur 
 

donderdag 5 januari t/m 22 december   13.30 uur 
 
  

Clubritten voor alle WTC’ers (T+G+MTB) 
 
zondag 12 februari – Wintertocht met maaltijd clubhuis Statina 12.00 – 14.00 uur 
zondag 26 maart   -  Lentetocht met gezamenlijke koffiestop 
zondag 25 juni      -  Zomertocht met gezamenlijke koffiestop 
zondag 22 oktober -  Herfsttocht met gezamenlijke koffiestop  
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Klassement toerfietsers seizoen 2016 
            
             
 Aantal 

ritten 
Co Vollmüller 
Jan Wieman 
Ronald Roelofs 
Arjan Eigenbrood 
Ward Habets 
Walter van den Hurk, Piet Ravenhorst, Riet Ringelenberg, Frank Romijn 
Hans Molenaar , Guy Staals 
Barend de Graaff 
John van den Berge, Jan-Henk Ringelenberg 
Rob Boersbroek, Otto Deggeller, Joris de Hoog, Louk Janssen, Martinus 
Meindertsma, Oof Oud, Jeroen Spithoven 
Rudy Brons, Raymond Groebbé, Hans Maas, Jos van Zutphen 
Bob Booy, Willy Spithoven, Nico ten Wolde 
Henk Bolhuis, Joop Dokman, Kees Olsthoorn 
Roelant Biegstraten 
Jasper Blonet, Marco Jakobs, Marco Post 
Erik Blom, Pieter Schengenga, Deniis Veld, Henro de Witt, Egbert van 
Zomeren 
Fred van Bemmel, Henk Bremen, Ton Ostermann, Wim van Stijn 
Kees Dresselhuijs, Arie Verheij 
Jan van Lunteren 
Gerben Lovink, Ton van Mook, Sjon Rink, Marius Verweij 
Harry Beffers, Edmond Höppener, Gerrit Marchal, Gosse Osinga, Roy Poelder, 
Ron Romijnders, Laurens Ulrich, Martin van Zetten 
Rob Beffers, Kim Blom-Brouwer, Jan van Dijk, Wouter Fremery, Jeroen Kools, 
Jasper van de Kreeke, René Miedema, Marc Mommer, Henk van Mourik, Rien 
Otten, Piet van Santen, Patrick van der Sman, Herman Veldhuizen, Olivier 
Vollemans, Kees Zondag 

29 
25 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
13 
 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
 
6 
5 
4 
3 
2 
 
1	
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buitenlandweekend eind mei 2017  
 

voorstel Ron Romijnders 
  
In het verleden werd er jaarlijks in de maand mei een buitenlandweekend georganiseerd 
voor de racefietsers en gezelligheidsfietsers. Voor de gezelligheidsfietsers werd er een zo 
vlak mogelijke route uitgezet en door de racefietsers werden de heuvels/bergen bezocht. 
De routes waren van dien aard dat we eind van de middag elkaar weer moe en voldaan 
ontmoetten in een “jeugd”herberg waar we vervolgens konden genieten van de maaltijd. 
De avond werd altijd gebruikt om nog ergens wat te gaan drinken of ter plaatse of in het 
dichtstbijzijnde dorp. 
Zo’n weekend ging voor een aantal mensen op vrijdagmiddag al in. Als je na ongeveer 
350 KM op de bestemming was, werd de middag nog wel eens gebruikt voor een infiets 
rondje. Een aantal mensen kwam in de avond i.v.m. werk. Op zaterdag werd er een wat 
langere tocht gereden door de race fietsers (ongeveer 100 km) en de zondag iets korter 
i.v.m. met de terugtocht van de meesten. De mogelijkheid is om maandag terug te 
rijden, wat je wilt. De gezelligheidsrijders rijden een wat kortere afstand, alhoewel 
tegenwoordig met die elektrische fietsen……….. 
Onderweg wordt er ook gestopt voor een kop koffie en wellicht wat erbij. 
Dit weekend is niet bedoeld om keihard te fietsen of om duizenden hoogtemeters te 
maken ed. Nee sportiviteit en gezelligheid staan voorop. 
Het motto is met elkaar een leuk weekend te hebben. 
  
Het is de bedoeling de kosten onder de 100,00 € te houden. 
Omdat het nogal wat voorbereiding vergt, zou ik graag willen weten wie er belangstelling 
voor hebben om eind mei 2017 een weekend er op uit te gaan. 
Indien er minder dan 15 belangstellenden zijn gaat het niet door. 
Ik hoop dat dit concept jullie aanspreekt en je het secretariaat hiervan z.s.m. op de 
hoogte wilt stellen. 
  



De	

	
7	

december 2016 

 
 

  

 
 
    
 
 
Van de Gezelligheidsrijders 
 
We hebben de laatste weken weer fijne tochten gemaakt door de polders.  
Flinke opkomst iedere keer. Het valt me op dat er op de donderdagen ook steeds meer 
fietsers zijn. Houden zo!!!! 
Moet me wel van het hart dat de tocht van dinsdag 6 december geen schoonheidsprijs 
verdient. Er was verwarring over de koffiestop, heel vervelend. Wat ik erger vind is dat 
de voorrijder in Vianen een rotonde linksom nam en dat kan niet en mag niet. 
Toeterende auto's (terecht). We moeten ons wel aan de regels houden!!!!!! 
Verder kan ik me helemaal vinden in het artikel van onze voorzitter en sluit af met jullie 
allemaal fijne dagen toe te wensen met allen die je dierbaar zijn en heel veel fietsplezier 
in 2017. 
 
Tiny van der Velde 
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Klassement Gezelligheidsrijders   
 
In het afgelopen zomerseizoen, lopend van dinsdag 29 maart 2016 t/m donderdag 27 
oktober 2016, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen 58 fietstochten door de G-
rijders gereden met een totaalafstand van ruim 1980 km. Slechts 1 keer is er niet van 
start gegaan vanwege slecht weer. 
De gemiddelde afstand was ~16.1 km en per keer waren er gemiddeld ~11.4 
deelnemers. 
Gehoord onderweg van een groep tegemoetkomende scholieren: ‘daar komt de “toer de 
bejaard” aan’… 
 
En dan nu het klassement: 
 
Leo Toor                             51 
Riet Bronk             47 
Diny van Wiggen            44 
Jan Pin    40 
Hugo Eigenraam            39 
Theo van Kessel             38 
Sijgje Geerding                   33 
Annie van Schaik-van Dijk    31 
Rosa van der Gun                27 
Tiny van der Velde            27 
Ad de Goede                       25 
Anton van der Hurk             23 
Janny Pin             23 
Wil Flipse             21 
Henny van Kats            21 
Cor Vogels             21 
Frans van Dijk                    19 
Henk Sint                           18 
Riet Schürgers   18 
Annie van de Bilt                 15 
Ria van der Hurk                 15 
Rinus Flipse                        10 
Wim Bos                              5 
Corry Wammes             4 
Jenny Looijen              2 
Lucy van Mourik                   1 
Gerrit van de Velde               1 
 
Ten opzichte van de vorige periode zijn er twee nieuwe leden in het klassement 
opgenomen: Annie van de Bilt en Henk Sint.  
Leo, van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats. 
                                                                                                             Jan van Kats 
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G-Rijders voorrij rooster januari – april 2017 
Dinsdag	 2017	

	 	
donderdag	 2017	

	Datum	 naam	 telnr	
	

datum	 naam	 telnr	

3	jan	 Diny	van	Wiggen	 0345-512197	
	

5	jan	 Henny	van	Kats	 0345-514786	

	 	 	 	 	 	 	10	jan	 Jan	Pin	 0345-517270	
	

12		jan	 Rinus	Flipse	 0345-517443	

	 	 	 	 	 	 	17	jan	 Riet	Schurgers	 0345	502994	
	

19	jan	 Leo	Toor	 0345-515616	

	 	 	 	 	 	 	24jan	 Ria	vd	Hurk	 0345-513284	
	

26	jan	 Rosa	van	de	Gun	 0345-506649	

	 	 	 	 	 	 	31	jan	 Ad	de	Goede	 0345-515991	
	

2	feb	 Hugo	Eigenraam	 0345-513468	

	 	 	 	 	 	 	7	feb	 Cor	Vogels	 0345-513675	
	

9	feb	 Frans	van	Dijk	 0345-518598	

	 	 	 	 	 	 	14	feb	 Annie	v.d.	Bilt	 0345-779758	
	

16	feb	 Tiny	van	der	Velde		 0344-655607	

	 	 	 	 	 	 	21	feb	 Annie	v.	Schaik-van	Dijk	 0345-512404	
	

23	feb	 Jan	Pin	 0345-517270	

	 	 	 	 	 	 	28	jan	 Jan	van	Kats	 0345-514786	
	

2	mrt	 Ad	de	Goede	 0345-515991	

	 	 	 	 	 	 	7	mrt	 Sijgje	Geerding	 0345-516795	
	

9	mrt	 Rinus	Flipse	 0345-517443	

	 	 	 	 	 	 	14	mrt	 Wil	Flipse	 0345-517443	
	

16	mrt	 Wim	Bos	 0345-517687	

	 	 	 	 	 	 	21	mrt	 Cor	Vogels	 0345-513675	
	

23	mrt	 Anton	vd	Hurk	 0345-513284	

	 	 	 	 	 	 	28mrt	 Janny	Pin		 0345-517270	
	

30	mrt	 Riet	Bronk	 0345-545918	

	 	 	 	 	 	 	4	april	 Tiny	van	der	Velde		 0344-655607	
	

6	april	 Leo	Toor	 0345-515616	

	 	 	 	 	 	 	11	april	 Hugo	Eigenraam	 0345-513468	
	

13	april	 Annie	v.d.	Bilt	 0345-779758	

	 	 	 	 	 	 	18	april	 Frans	van	Dijk	 0345-518598	
	

20	april	 Henny	van	Kats	 0345-514786	

	 	 	 	 	 	 	25	april	 Henk	Sint	 0345	512191	
	

27	april	 Theo	van	Kessel	 0345-513900	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	Bij verhindering zelf een vervanger zoeken  aub.  
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G-rijders telefoonlijst potentiële “koffiestops” 
 
Tapperij	Lingezicht	in	Acquoy															 0345	682	348	

	
Zomerzorg	in	Kerk-Avezaath	 0344	681	488	

Kletskop		in	Asch	 0345	501200	
	 	 	 	De	Schildkamp	in	Asperen	 0345	618	814	
	

Brasserie	‘t	Luifeltje	in	Leerdam										 0345 612 022 
de	Kazerne		Asperen	 0345	752	825	

	
De	drie	Snoeken	in	Lexmond	 0347	341	217	

Theetuin		in	Beesd,	Voorstr	85	 0345	619571	
	

Hier	is	het	in		Maurik	 0344	691	367	

‘t	Pleintje	in	Beesd	(‘Chinees’)	 0345	682	066	
	

Jack's	Grill	Nieuwegein	 030	6033023	

De	Blusser	in	Beusichem	 0345	502	211	
	

Route	88	in	Rhenoy	 0345	682	304	

Pannenkoekenbakker	in	Buren	 0344	572	783	
	

‘t	Veer	te	Rijswijk		 	0345	558	634/	

Koffie	en	Kunst	Buren	 0344	572474	
	 	 	

06	23844423	

de	Hofhouding	in	Buren	 0344-5722	88	
	

de	Kleine	Taveerne	Rijswijk	 0345	558	360	/	

Theetuin	Cothen,	Nachtdijk	9	 030	6011668/	
	 	 	

06	51383348	

	 	
		06	18284317	

	
De	Zwaan	Schoonrewoerd	 0345	641	482	

Prince	Heerlijk,	Erichem	 06	12132415	
	

De	Vrienden	in	Vianen	 0347	320	295	

Plaza	(‘Chinees’)	in	Geldermalsen	 0345	572	815	
	

Boer	Bertus	in	Vianen	 0347	375	578	

Le	Mélangeur,	Geldermalsen	 	0345-582856	
	

‘t	Fust	Vianen	
	
0347	377	082	

	‘t	Trefpunt	in	Hei-	en	Boeicop	 0347	341	470	
	

De	Ponthoeve	Vianen	 0347	371	627	

De	Zwaan	in	Heukelum	 0345	631	717	
	

De	Goudreinet	in	Vuren/Leuven	 0183	630	323	

Rustpunt	in	Houten	 030	6379101	
	

Fort	Vuren	
	
0183	660	950	

Roskam	in	Houten	 030	6371	254	
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Foto’s terugkijken? 
 
Niet aanwezig geweest? Foto’s nog een keer terugkijken? Jan van Kats heeft 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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Pyreneeën fietsvakantie 
 
BESTE WTC LEDEN! 
 
Ik ben dit jaar begonnen met een geheel nieuw concept voor sportieve vakanties in de 
bergen met mijn nieuwe bedrijf SportHoliday. Fietsen, klimmen, wandelen en 
wintersporten.  Hiervan wil ik de leden van WTC laten profiteren door een Pyreneeën reis 
aan te bieden van zaterdag 24 juni t/m zaterdag 1 juli, dit alles zonder winstbelang. Een 
fietsvakantie met inspanning en ontspanning, een gevarieerd fietsprogramma die voor 
ieder  lid van WTC te goed doen is. De fietsafstanden zijn per dag gevarieerd zodat er 
ook voldoende rust genomen kan worden, zodat deze fietsvakantie geen uitputtingsslag 
wordt, maar een sportieve uitdagende fietsvakantie voor een ieder van ons. Om reistijd 
te besparen heb ik gekozen voor een vliegvakantie met CityJet, het regionale dochter 
bedrijf van Air France-KLM rechtstreeks naar Pau met een centrale ligging bij t.o.v. de 
Pyreneeën,  in het zuiden van Frankrijk. De reistijd is 2 uur en 20 minuten en je vliegt 
van Amsterdam rechtstreeks naar de luchthaven van Pau (Aéroport Pau-Pyrénées). 
Goedkoper kan altijd! ...er kan ook gevlogen worden van Brussel wat scheelt in de 
kosten. Wellicht zijn er ook mensen die met de auto willen komen om nog meer 
de kosten van deze reis te kunnen besparen. De hotels waar we in verblijven zijn 
middenklasse hotels die netjes en schoon zijn en waar je heerlijk kunt ontbijten en kunt 
dineren. Er wordt voor deze reis een bus gehuurd waarin alle bagage en fietsen 
meegenomen worden. Deze bus wordt dan ook iedere dag tijdens de fietsweek in de 
Pyreneeën ingezet voor begeleiding, assistentie en proviandering. Ik hoop dat er voor 
deze reis voldoende animo is zodat jullie agenda weer aangevuld kan worden met een 
leuke en stoere fietsvakantieweek. Eind augustus begin september staat er ook nog een 
Sauerland- fietsweekend gepland, meer informatie hierover volgt nader. 
Alvast van harte welkom op de vrijblijvende  informatie avond die gepland staat op 
dinsdag 10 januari rond 20.00 in de Tollenstraat 30 te Culemborg, aanmelden voor deze 
info avond kan op de website 
Locatie van de website:  
 
http://sportholiday.eu/wtc-pyreneeentocht-2017/  inlog wachtwoord: wtc 
  
Zijn er nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik dat graag van jullie 
 
met een sportieve groet,  
Klaas Boereboom  
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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 
 


