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In memoriam Cees Olsthoorn 

 
 

CEES zoals ik hem kende 
 
Cees was in de groep een bescheiden, nooit op de voorgrond tredende, nadenkende 
persoon. Precies het tegenovergestelde van mij. Soms, als je de juiste snaar (spaak) 
raakte, dan reageerde hij wel en kon hij je veel vertellen. Hij was breed geïnteresseerd 
en wist overal wel wat van. Ook had hij een brede kennissenkring. Dit was wel te zien op 
zijn begrafenis. Iedereen mocht Cees en vroeg hem regelmatig om hulp of advies. Hij 
was bijvoorbeeld een super mollenvanger. Ondanks de verschillen tussen ons hadden wij 
leuke tijden, zowel op de club als tijdens de ritjes die we samen maakten. Ik heb Cees 
leren kennen als buurtgenoot en later als sportman. Schaatsen kon hij als de beste. Ik 
heb nog nooit iemand met zo’n mooie en efficiënte slag gezien. Ik heb eens een tocht op 
natuurijs met hem gedaan en daarbij alleen maar zijn achterkant gezien. Hij deed al het 
kopwerk. Helaas heeft hij het schaatsen al een tijd terug op moeten geven door 
knieproblemen. Tijdens de tochten met de fietsclub, hebben we vaak al kletsend, samen 
achteraan in het peloton gereden. Als Cees was warm gereden, schoot hij als een pijl 
naar voren en hadden wij binnen de kortste keren allemaal het nakijken. Als de wind op 
kop stond was Cees in zijn element, dan was hij het mannetje. Hij fietste liever met 
windkracht 5 dan een beklimming van 6 of 7%. Met de Amerongse Berg had hij geen 
moeite, ik zag hem dan meestal met de kopgroep, als een stip tegen de horizon, 
verdwijnen. Tijdens een buitenlandweekend heb ik gezien hoe hij helemaal stuk ging 
tijdens een klimrit. Cees ging in de aanval, zoals een leeuw op een prooi afgaat. Hij 
vergiste zich toen, zoals wel vaker gebeurde, in de lengte en wij zagen hem halverwege 
over de fiets hangen met een vuurrood hoofd en uit zijn mond droop een draad slijm tot 
op de grond. Hij wist niet van opgeven of rustig aandoen en kwam bijna gelijktijdig 
met ons boven. De volgende klim ging het precies hetzelfde. Weer aanvallen als een 
leeuw…… dat was Cees. Een maand of vier geleden heb ik nog samen met hem de 
Holterberg beklommen, maar helaas de door ons geplande rit niet uitgereden. Cees 
voelde zich toen niet lekker. Bij terugkomst bij de auto bleken we toch nog 130 kilometer 
op de teller te hebben. Er bleken, zo’n 60 kilometer uit elkaar, 2 plaatsen te zijn die 
Holten heten. We hadden de GPS op de verkeerde Holten ingesteld. Na deze tocht 
hebben we geen gezamenlijke ritten meer gemaakt. Ik was door een val tijdelijk 
uitgeschakeld. In die tijd zag ik Cees af en toe op zijn (dames)stadsfiets voorbij rijden. 
Druk met zijn werkzaamheden als boer/klusjesman. 15 februari 2017 - Rudy belde mij 
aan het eind van de ochtend. Ga je vanmiddag meefietsen? Jos en Arjan gaan ook mee. 
Het was 15 graden Celsius en we hebben gefietst als jonge kalveren die in het voorjaar 
voor het eerst in de wei komen. Cees was misschien graag meegegaan. Clubgenoten, 
geniet zoveel mogelijk van het leven! Het kan zomaar voorbij zijn. 
 
CEES, we gaan je missen. Vooral aan de kop. 
 
Piet Ravenhorst. 
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De Stand der Spaken 
 
Er valt wat te kiezen! 
 
We hebben net de bewogen 2e-Kamer verkiezingen achter de rug maar het houdt nog 
niet op. Keuzes genoeg de komende weken. Keuzes die elk lid bewust kan en moet 
maken. 
 
Ga ik weer fietsen? Een grote groep leden heeft de fiets in de winter drastisch weggezet. 
Nu is het moment om deze weer tevoorschijn te halen. Is alles nog heel en netjes (tip: 
beurtje bij Dokman Tweewielers)? Zijn alle afstellingen nog optimaal (tip: fietsanalyse bij 
Footconnection)? Is mijn lijf nog “in staat” om zonder blessures de eerste tocht te 
volbrengen (tip: persoonlijk beurtje bij Fysio van den Berge)? Naast onze sponsoren, 
voor Decospray kon ik niet direct een koppeling vinden, staat ook onze vereniging 
natuurlijk klaar om je weer op gang te helpen. De TTC-ers hebben goede afspraken 
gemaakt om in de eerste tochten de lengte van de tocht en de snelheden zo te kiezen 
dat iedereen de kans krijgt om weer los te komen en conditie op te bouwen. Geen 
excuus dus om niet of “maar een keertje” mee te rijden. Gewoon meefietsen, die keuze 
is makkelijk! 
 
Met welke snelheid ga ik fietsen? Elk jaar hebben we als vereniging weer de uitdaging om 
een breed scala aan snelheidswensen te bieden. En die keuzemogelijkheid is er. Van de 
G-rijders, ATB-ers tot 3 snelheidsgroepen bij de toerfietsers. Kies maar. Schat jezelf voor 
de tocht goed in. Wat kan ik aan en hoe “wil ik thuiskomen”? Of leg voor jezelf de lat wat 
hoger en bouw genoeg conditie op om gedurende het seizoen aan te kunnen sluiten bij 
een hogere snelheidsgroep. De keuze is aan jou! 
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Wil ik meer dan de vaste toertochten? Dat kan. Elk seizoen zijn er verschillende 
initiatieven om op andere mooie en uitdagende plaatsen en manieren met elkaar te 
fietsen. De TT+ elke maand, langer maar in de buurt. Buitenlandreizen, al dan niet 
meerdaags, Finitiatieven van en voor geïnteresseerde leden. Kies maar wat je wilt. Om 
deze keuze zo groot mogelijk te maken is het belangrijk dat iedereen fietsplannen of 
deelname aan tochten ook bekend maakt en openstelt voor andere leden. Soms horen 
leden achteraf van mooie tochten en hadden hier ook graag voor gekozen en aan mee 
gedaan. Denk namens een vereniging en maak je ideeën of plannen vroeg bekend 
(Finitiatief voorstel). Dat aanbod en die keuzes maakt de vereniging juist zo waardevol. 
 
Kies ik voor WTC Culemborg? Alleen fietsen kan, met je vriend(in) fietsen kan, met een 
gezellig groepje fietsen kan. Maar je kiest natuurlijk voor fietsen met de club, je bent niet 
voor niets lid. Toch? Kies daarom voor WTC Culemborg. 
 
Kiesrecht? Binnenkort mag je weer meedenken en kiezen. Op de ALV op 3 april staan 
onderwerpen over het afgesloten jubileumjaar 2016 en de plannen voor 2017 op de 
agenda. Contributie, besteding hiervan, bestuursleden en zelfs een nieuwe voorzitter, 
over alles mag je meekiezen. Na de ALV hebben we gekozen voor David Evers als 
gastspreker, die keuze heeft het bestuur al gemaakt. De logische keuze voor alle leden is 
er op 3 april bij te zijn (20:00 bij Statina)! 
 
Heerlijk hè, fietsen in een democratisch land :-) 
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Pagina 1 van 1 
 
 

       
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering       

 
Geacht clublid, 
 
Het bestuur van de Wielertoerclub Culemborg nodigt u uit voor het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 3 april 2017 om 
20:00 uur in het clubhuis van Statina aan de Sportlaan 7 te Culemborg. 
 
Datum: 3 april 2017 
Tijd:  20:00 – 22:30 
Locatie: Kantine Statina, Culemborg 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Bestuursmededelingen & Ingekomen stukken 
3. Goedkeuren notulen ALV 31-10-2016 
4. Jaarverslag 2016 
5. Financieel verslag 2016 
6. Begroting en contributie 2017 
7. 2016 verslag en decharge kascommissie 
8. Verkiezing kascommissie 2017 
9. (Her)verkiezing bestuursleden 
10. VIP initiatief; “Vrouwen In Peloton” 
11. Overzicht programma en initiatieven fietsseizoen 2017 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
14. Presentatie Foot Connection door David Evers 
 
De stukken betreffende agendapunt 3, 4, 5 en 6 zijn bij deze uitnodiging bijgevoegd en 
liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering in beperkte oplage ter inzage. 
 
Tiny van der Velde en Hans Maas zijn reglementair aftredend als bestuurslid en 
herkiesbaar. Het bestuur heeft een kandidaat voorzitter gevonden welke voorgesteld zal 
worden aan de leden en, na akkoord van de ALV, toetreden tot het bestuur. De 
overdracht van de voorzitter taken zal daarmee gedurende het seizoen plaats kunnen 
vinden. Geïnteresseerde leden voor een bestuursfunctie dienen dit voor de ALV bij het 
bestuur kenbaar te maken zodat zij tijdens de ALV onder agendapunt 9 deel kunnen 
nemen aan de (her)verkiezing van nieuwe bestuursleden. 
 
David Evers van Foot Connection presenteert na afloop van de vergadering de 
mogelijkheden die zij bieden om beter en verantwoord te (blijven) fietsen. Nog een 
boeiende redenen om naar onze ALV te komen. 
 
We rekenen op een grote opkomst! 
 
Namens het bestuur 
 
Raymond Groebbé 
Voorzitter 
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Programma 2017 
		
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  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 26 maart   -  Lentetocht met gezamenlijke koffiestop 
zondag 25 juni      -  Zomertocht met gezamenlijke koffiestop 
zondag 22 oktober -  Herfsttocht met gezamenlijke koffiestop  
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Van de Gezelligheidsrijders 
 
Enige jaren geleden heb ik met een vriendin een fietstocht langs de Loire gemaakt. We 
hadden 1 regendag. De begeleider zei toen dat hij aan de regenkleding kon zien wie 
dikwijls fietste!!! Inderdaad bleven een paar mensen in het hotel. 
De laatste tijd hebben we nogal wat regen gehad op onze fietsmiddagen. Ook dan zie je 
dat dezelfde G rijders toch altijd door weer en wind komen.... Al wordt het een rondje 
Buren, we gaan..... 
Jammer dat het echt vriezend winterweer was met gladde wegen tijdens de 
erwtensoeptocht, maar toch nog met 7 G rijders een rit gemaakt. Ze kwamen richting 
Tiel, pikten ondergetekende onderweg op en via Zoelmond, Beusichem toch nog wat 
kilometertjes gemaakt. De erwtensoep was overheerlijk en helemaal op volgens Gerrit. 
Een goed teken. 
Ons weekend is ook geregeld. We gaan 16, 17 en 18 juni naar de Biesbosch. Hotel 
besproken in de buurt van Dordrecht. Als de weergoden ons goed gezind zijn dat 
weekend gaan we waarschijnlijk vanaf Culemborg al met de fiets. 
Nu maar hopen dat we een flinke opkomst hebben met de Lentetocht op 26 maart a.s. 
 
Tiny van der Velde 
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G-Rijders voorrij rooster maart – april 2017 
Dinsdag	 2017	

	 	
donderdag	 2017	

	Datum	 naam	 telnr	
	

datum	 naam	 telnr	

	 	 	 	 	 	 	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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 TC Rooster B-groep 28 km/u     

zondag 12 februari 17 10:00 Louk Janssen Wintertocht 
zondag 26 maart 17 9:00 Hans Maas Lentetocht 

zondag 2 april 17 9:00 Guy Staals  
zondag 9 april 17 9:00 Arjan Eigenbrood  

maandag 17 april 17 9:00 Louk Janssen  zondag 23 april 17 9:00 Hans Molenaar  
zondag 30 april 17 9:00 John van den Berge  

zondag 7 mei 17 9:00 Ronald Roelofs TT+  
zondag 14 mei 17 9:00 Joop Dokman  
zondag 21 mei 17 9:00 Jeroen Spithoven  
zondag 28 mei 17 9:00 Arie Verheij  

maandag 5 juni 17 9:00 Otto Deggeller TT+  
zondag 11 juni 17 9:00 Joris De Hoog  zondag 18 juni 17 9:00 Rob Boersbroek  
zondag 25 juni 17 9:00 Louk Janssen Zomertocht 

zondag 2 juli 17 9:00 Jos van Zutphen TT+  
zondag 9 juli 17 9:00 Hans Molenaar 

 zondag 16 juli 17 9:00 Arjan Eigenbrood  
zondag 23 juli 17 9:00 Rob Boersbroek  
zondag 30 juli 17 9:00 Hans Maas  

zondag 6 augustus 17 9:00 Louk Janssen TT+  
zondag 13 augustus 17 9:00 Joris De Hoog  
zondag 20 augustus 17 9:00 Otto Deggeller  
zondag 27 augustus 17 9:00 John van den Berge  
zondag 3 september 17 9:00 Arie Verheij TT+ 

zondag 10 september 17 9:00 Guy Staals  
zondag 17 september 17 9:00 Raymond Groebbé  
zondag 24 september 17 9:00 Ronald Roelofs  

zondag 1 oktober 17 9:00 Joop Dokman TT+  
zondag 8 oktober 17 9:00 Jeroen Spithoven  

zondag 15 oktober 17 9:00 Jos van Zutphen  
zondag 22 oktober 17 9:00 Rob Boersbroek Herfsttocht 
zondag 29 oktober 17 10:00   	
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WOENSDAGAVONDRITTEN WTC  
	
Dit jaar zal er extra aandacht worden besteed aan de woensdagavondritten voor 
zowel B-rijders als C-rijders.  
Er zal een B-groep en C-groep (C+) gevormd worden die vanaf het begin 
splitsen. 
Voor de B-groep zullen dit jaar TTC-ers  ingedeeld worden die de B-rijders op 
touw zullen nemen en in B-tempo zullen rijden. 
 
Ook de woensdagavondrit is een clubrit die in clubkleding wordt gefietst en 
waarbij de clubregels worden nageleefd.  
Als de groepen zijn gevormd, is het duidelijk dat het de bedoeling is dat een 
groep bijeen blijft: Samen uit, samen thuis!   
(Als de groep groot genoeg is en er ontstaat tijdens de tocht behoefte om verder 
op te splitsen, kan dit worden gedaan door een stop te maken op een veilige 
plaats en vervolgens de groep verder op te splitsen.)  
Het is dan ook van belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. Niet alleen 
tijdens de rit maar ook ervoor en erna!  
  
Er is ook weer een WhatsApp-groep aangemaakt, dus meld je via je mobiel 
aan bij Louk Janssen (06-46376998) o.v.v. “WTC Woensdag” om in de WTC 
groepsapp te worden opgenomen.  
  
Veel fietsplezier met zijn allen! 
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Woensdagavond Voorrijders B-groep 
 
3 mei   Louk 
10 mei  Hans Molenaar 
17 mei  Rob 
24 mei  Hans Maas 
31 mei Ron 
7 juni  Louk 
14 juni Otto 
21 juni  Hans Molenaar 
28 juli  Rob 
5 juli  Hans Maas 
12 juli  Ron 
19 juli  Otto 
26 juli  Louk 
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buitenlandweekend 9-11 juni 2017 	
 
Beste fietsers. 
 
In de lekrijder van december vorig jaar had ik een oproep gedaan of er belangstelling is 
om een weekend te gaan fietsen in het buitenland. Dankzij de aanmelding van 7 
deelnemers van de WTC en een aantal leden van de fietsclub Het Oosten kan het 
doorgaan. 
 
We gaan vrijdag 9 juni naar Duitsland het Teutoburger Waldes naar het plaatsje Birgte.  
(ongeveer 200 auto kilometers ) en keren op zondagmiddag 11 juni weer terug. 
Je kunt info over de verblijfplaats vinden op www.hof-gehring.de   
We hebben nog een paar slaapplaatsen over, dus als je alsnog zin hebt om mee te gaan, 
laat mij dat dan z.s.m. weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron Romijnders       r.romijnders@gmail.com 
	
	
	
	
	

 
 
 
                  



	

	
13	

maart 2017 

 

 
 
 
 

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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Veilig fietsen in een peloton 
 
 
 
 
Beste toerfietsers, 
 
Een nieuw fietsseizoen ligt weer voor ons. Voor velen onder ons het moment om de fiets 
“startklaar” te (laten) maken. Sommigen hebben de winterperiode doorgefietst, maar 
voor veel rijders geldt dat het weer even wennen is om in een peloton te gaan rijden. 
Wellicht zijn er ook nieuwe leden die voor het eerst in een groep gaan meefietsen.  
 
In een groep rijden heeft voordelen, maar er schuilt ook een aanzienlijk gevaar in. Als 
wielrenners in een groep zijn we zeer kwetsbaar in het verkeer doordat we dicht op 
elkaar fietsen.  Elke fietser speelt een grote rol bij het veilig en plezierig fietsen in een 
peloton! Ook zijn er regelmatig irritaties met mede weggebruikers. Respecteer elkaar en 
geef elkaar de ruimte en ga niet op provocaties in! 
 
Natuurlijk is het gezellig om met je collega toerfietser naast je te kletsen. Belangrijk is 
dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt 
plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren 
vaak door onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres en 
remacties zijn vaak reden voor valpartijen. Ook zijn niet alle fietsers op de hoogte van 
algemene regels die het veilig fietsen in een groep bevorderen. Je kunt allerlei regels 
bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser.  
 
De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid 
past bij de groep waarin hij/zij fietst. Het veilig rijden met een groep blijft een hele 
uitdaging en het is dan ook geen overbodige luxe om dingen te blijven herhalen.  
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Hieronder volgt een overzicht van de gedragsregels voor fietsen in groepsverband en 
veiligheidstips van de NTFU en de signalen in het peloton.  
 
Lees ze (nogmaals) door zodat we met zijn allen op één lijn  zitten en ook weten welke 
signalen er in de groep gebruikt worden. 
 
 
Gedragsregels 
 
• Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis  
 
• Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep 
  
• De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk  
 
• Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de  
tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast  
 
• Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer 
vertrekken. Gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt)  
 
• Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden  
 
• Niet rijdend, achterom kijkend een gesprek voeren  
 
• Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden  
 
• Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en 
stoppen en voorzichtig de weg weer op gaan  
 
• Niet mobiel bellen of ander apparatuur bedienen tijdens het fietsen  
 
• Wees alert en blijf geconcentreerd  
 
• Elke deelnemer wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen  
 
• Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment  
 
• Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg 
of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie  
 
• De tochten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers) 
  
• Ga uit van groepen van maximaal 14 personen  
 
• Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk)  
 
• Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets  
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Veiligheidstips  
 
• Draag goede kleding (handschoenen & helm)  
 
• Wees er bewust van dat je als fietser altijd verantwoordelijk bent voor je eigen 
rijgedrag/stijl je bent en blijft weggebruiker, net als ieder ander  
 
• Rij op deugdelijk materiaal  
 
• Spreek de route van te voren af  
 
• Vermijd kuddegedrag  
 
• Kijk zelf goed uit en vertrouw niet blindelings op je voorganger(s)  
 
• Overzie situaties van te voren (net als bij het motorrijden)  
 
• Rij niet te dicht op je voorganger  
 
• Rij niet te dicht op de kant  
 
• Rij niet voortdurend op kalkstrepen (zeker niet in bochten)  
 
• Neem je snelheid in acht  
 
• Rem met beleid (gelijkmatig met beide remmen)  
 
• Stop bij ORANJE stoplichten!  
 
• Stop bij oversteken!  
 
• Bij inhalen op smalle paden, laat je horen, geef informatie over de groepsomvang, 
minder snelheid en geef “LAATSTE” aan!  
 
• Vermijd bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden in drukke toeristische gebieden. 
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Signalen 
 
Voor!   
Er wordt een weggebruiker aan de rechterzijde van de weg gepasseerd, los van de 
richting waarin deze weggebruiker beweegt (met het peloton mee of tegen het peloton 
in).  
  
Tegen!   
Er komt een weggebruiker aan de linkerzijde het peloton tegemoet, in tegengestelde 
richting dus.  
  
(Auto) Achter!  
Er komt een weggebruiker achterop die het peloton wil/gaat inhalen. 
   
Lek!   
Één van de groepsleden heeft een lekke band.   
 
Tempo!   
Één of meerdere groepsleden hebben moeite om het tempo bij te houden en vragen of 
het iets minder snel kan.   
 
Links! / Rechts!   
Richtingswijziging. Met een duidelijk zichtbaar armsignaal wordt dit ondersteund.  
Enkel door de TTC-er of rijder(s) op rij 1 (“op kop” dus) wordt dit met een 
handsignaal ondersteund zodat de groep en de overige weggebruikers dit kunnen 
zien.  
 
Ritsen!   
Signaal om achter elkaar in één lijn te gaan rijden. De rijder aan de 
rechterkant versnelt enigszins en de rijder aan de linkerzijde voegt voorzichtig 
daarachter in. 
 
Stop! / Pas op!   
Bij naderend gevaar of een verkeersweg “Stop!” roepen.  De 
TTC-er en/of fietsers op rij 1 steken de (linker)hand omhoog ten teken dat we 
moeten stoppen.  D.w.z. iedereen knijpt in de remmen, zodat we met z’n allen op een 
veilige manier het naderende gevaar kunnen ontwijken of veilig oversteken.   
 
Paaltje!  
Bij het naderen van een paal(tje), obstakel of hek links, rechts of midden op de weg. 
Eventueel roepen we ook de plaats van het obstakel (links, midden, rechts). Door 
duidelijk de koers te verleggen wordt de plaats van het paaltje extra verduidelijkt. 
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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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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 
  06-53293814 
 
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 
 


