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De Stand der Spaken 
  
Beste leden,  
 
Begin mei, veel te vroeg, schreef ik vast de Stand der Spaken voor deze Lekrijder. Dit 
“stukje" treffen jullie verderop aan. Normaal stuur ik mijn “SdS” eerst in concept naar de 
bestuursleden. Hun feedback en correcties van stomme taalfouten zijn altijd welkom. 
“Prima stuk!” kreeg ik snel terug van Arjan. Zo ging het vaker. Korte vraag, klusje, 
mening… altijd een vlotte, meedenkende, scherpe reactie van Arjan. Typisch Arjan. En 
dan gebeurt er iets wat niemand verwacht had en niemand voor mogelijk gehouden had. 
Door stomme pech en een fatale val raken we Arjan op 24 mei kwijt. Een groot verlies 
voor zijn familie. Een groot verlies voor onze vereniging. Een groot verlies voor iedereen 
die Arjan kende of op een of andere manier met hem te maken had. 
 
Als vereniging hebben we (een beetje) afscheid genomen en steun betuigd aan de familie 
tijdens een indrukwekkende stille tocht met 91 deelnemers en daarna een fijne fietstocht 
over de door Arjan zo gewaardeerde Heuvelrug. Wouter, Arjan’s zoon, heeft de hele 
tocht meegefietst en ons bedankt voor dit mooie eerbetoon. Op de indrukwekkende 
uitvaartplechtigheid waren ook veel WTC-leden aanwezig, voor het verwerken van ieders 
eigen verdriet en om steun te bieden aan de familie van Arjan. De toespraak die ik daar 
heb gehouden namens jullie allemaal staat elders in deze Lekrijder…. toespraken die je 
als voorzitter absoluut niet wilt geven. 
 
En het leven gaat weer verder. We fietsen weer, genieten van het mooie weer. Lachen 
weer. Zo zou Arjan het ook gewild hebben.  Zo was Arjan. Laten we elkaar wel beloven 
dat we op vele toekomstige tochten, op mooie plekjes en tijdens zware beklimmingen 
aan Arjan denken. Voor Arjan! 
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Het bestuur heeft inmiddels vergaderd over de gevolgen van het wegvallen van Arjan als 
bestuurslid en penningmeester. In de komende maanden zullen de bestuurstaken als 
volgt herverdeeld worden. Alle noodzakelijke formele stappen bij onder andere de Kamer 
van Koophandel en de Rabobank worden spoedig in werking gezet. 

· Zoals op de ALV van 3 april besproken en besloten is Guy Staals toegetreden tot 
het bestuur als bestuurslid en als toekomstig voorzitter. Op de najaar-ALV (23 
oktober) zal Guy het stokje (de hamer) van mij overnemen. Na mijn definitieve 
verhuizing uit Geldermalsen blijf ik wel WTC-lid maar zal minder vaak aanwezig 
zijn. Geen goede eigenschap van een voorzitter dus we zijn blij met de 
continuïteit en nieuwe sturing die Guy de vereniging zal bieden. 

· Rob Boersbroek, eerder al door Arjan ingewerkt op alle financiële zaken van onze 
vereniging, heeft aangegeven het penningmeesterschap op zich te willen nemen. 
We zijn verheugd met dit besluit van Rob omdat we daarmee snel weer een zeer 
capabele penningmeester hebben. 

· Louk zal zich primair ontfermen over toerfiets zaken maar natuurlijk bijgestaan 
door alle andere (toerfiets)bestuursleden. 

· De overige bestuursfuncties van Tiny, Hans en Barend blijven ongewijzigd. 
In de komende maanden zal het bestuur, nu 5 leden groot, kijken en beoordelen of 
verdere uitbreiding van het bestuur  wenselijk of noodzakelijk is. We verwachten dat dit 
duidelijk is op de komende ALV. 
 
We rekenen alvast op ieders aanwezigheid op de ALV op maandag 23 oktober! 
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En dan nu het “Prima stuk!” (volgens Arjan): 
 
Fietsen is en blijft gewoon leuk. Onze vereniging ziet dat op allerlei manieren en dat 
stemt tot tevredenheid. Zo lang we maar mogelijkheden bieden om iedereen aan het 
fietsen te krijgen, dienen we onze doelen. 
 
Een groep fanatieke leden rijdt te hard op woensdagavond? Teleurstelling, boosheid, 
bezorgdheid. Andere deelnemers worden “er af gereden” en gaan teleurgesteld naar 
huis. Moet de hele groep dan maar het tempo “omlaag” aanpassen? Maar dan haken juist 
deze snelle leden weer af. Overleg, afspraken, regels… Nu gaan we op woensdagavond 
met twee groepen van start (gescheiden), een snelle C-groep en een nieuwe B-groep 
met eigen TTC. Iedereen tevreden en iedereen lekker fietsen.  
 
Een paar jaar terug deed de e-bike haar intrede bij de G-rijders. Overleg in het bestuur, 
wat doen we hiermee? Is dit wel het fietsen zoals we het voor ogen hebben? Afspraken 
gemaakt (e-bikes op kop :-)) en lekker samen blijven fietsen. Wat zien we inmiddels? 
Vele G-rijders rijden naar volle tevredenheid op e-bikes en samen met nog maar een 
paar “gewone” fietsen. Heb je puf genoeg, dan zet je gewoon de ondersteuning in de 
laagste stand. Prima toch, iedereen blij en iedereen lekker fietsen. 
 
In de winter fietsen we gewoon door. Maar doen de toerfietsers dat allemaal met plezier 
op de racefiets? Niet dus. Voor een flink aantal is de weg te koud, nat en glad. Die rijden 
in allerlei groepjes door bos en over heide op ATB’s. Waarom organiseren we dit niet 
vanuit de vereniging? Ja, waarom niet. Dus voegen we het ATB-initiatief toe aan het 
clubprogramma. Een grote opkomst (meestal). Geen winterslaap en iedereen lekker 
fietsen.  
 
Bij de G-rijders is er een goede dames/heren verhouding. Bij de toerfietsers niet echt. 
Veel mannen. Te veel mannen? Lidmaatschappen beëindigen om de verhouding goed te 
krijgen is redelijk ongewenst. Dus hoe krijgen we meer dames op de toerfiets? Het VIP 
initiatief wordt gecreëerd en 23 dames melden zich aan. Als we dit als vereniging ook 
weer goed neerzetten krijgen we in een keer een mooie dames toerfiets groep erbij. Ook 
deze dames blij en iedereen lekker fietsen!  
 
Naast de clubritten worden in verschillende kleinere groepjes deelgenomen aan andere 
fietstochten en/of fietsreizen. Met elkaar fietsen in een andere uitdagende, gevarieerde 
omgeving. Goed plan! Pas hierbij wel op dat er hierdoor geen “vereniging binnen de 
vereniging” ontstaat. Deel je initiatieven met de overige leden en stel ze open voor 
bredere interesse en deelname. Alle leden zijn leuk, gezellig en sportief… toch?  
 
Genoeg Stand der 
Spaken, nu gewoon 
iedereen lekker fietsen!  
  
Sportieve groet, 
Raymond, Voorzitter  
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WTC toespraak op uitvaart Arjan 
 
Beste Arjan…. 
 
Twee weken geleden beklommen we samen in stilte een aantal valse hellingen tijdens de 
WTC Eifeltocht. Bij elkaar, dan de een voor en dan weer de ander. Genietend van de 
omgeving, de inspanning, de sport en van de groep. 
 
Vorige week reed je met onze VIP-dames een mooie trainingstocht. Uitleg geven, tips, 
advies, inspirerend en enthousiast. Genietend van de omgeving, de inspanning, de sport 
en van de groep.  
 
Over een paar weken zou je met jouw Betuwe 
Express maten in de Pyreneeën gaan fietsen. 
Vele bekende en nieuwe beklimmingen, en 
afdalingen, elk met zijn eigen uitdagingen. 
Genieten van de omgeving, de inspanning, de 
sport en van de groep. 
 
Maar het heeft niet zo mogen zijn. Abrupt, 
veel te abrupt kwam er een einde aan jouw 
leven. Jouw club, WTC Culemborg, is 
geschokt. Er heerst verdriet en onbegrip. We 
zijn je kwijt. Al zo lang inspirator, meedenker, 
enthousiasteling en helpende hand binnen het 
bestuur.  
 
Niet alleen binnen het bestuur, gewoon voor 
en met iedereen binnen de hele vereniging. 
De lat lag hoog, niet alleen met fietsen maar 
ook met je bestuurlijke taken. Gedreven en 
fanatiek maar altijd met een glimlach. Graag 
vooraan maar nooit iemand aan de 
achterkant kwijtraken. En bij voorkeur 
uitdagend klimmen en dalen, want daar lag 
echt jouw passie. 
 
Met bewondering heb ik naar je gekeken. Hoe je de weg opwaarts steeds weer vond, 
zowel op de fiets maar ook na moeilijke tijden in jouw leven. Een voorbeeld was je niet 
alleen voor mij, maar ook voor vele, zo niet alle, leden van de vereniging. Dat voorbeeld 
gaan we enorm missen. Maar we kijken terug op vele mooie herinneringen aan en met 
jou. 
 
Het bestuur en alle leden van WTC Culemborg en het team van Betuwe Express wensen 
Coby, Jos, Wouter, Saskia, Mirjam, jouw prachtige kleinkinderen, verdere familie en 
vrienden heel veel sterkte met het grote verlies. Ik garandeer je dat er tijdens menige 
beklimming in Nederland of waar dan ook ter wereld in stilte aan je gedacht zal worden. 
Genietend van de omgeving, de inspanning, de sport, van de groep en mooie 
herinneringen aan jou. 
 
Arjan… Vaarwel. 
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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



	
	

	
	
	

8 

juni 2017 

WTC-ledenavond Dokman Tweewielers 
 
Op  dinsdag 2 mei was er een speciale WTC-ledenavond bij onze hoofd-/kledingsponsor 
Dokman Tweewielers. Er was een vertegenwoordiger van Mio aanwezig om alle vragen 
over MIO fietsnavigatie te beantwoorden en uitleg te geven over de mogelijkheden van 
de Mio producten. 
 
Team Dokman was op volle sterkte present en onder grote belangstelling bespraken zij 
het laatste fietsnieuws en -trends en werden de nieuwste modellen geshowd. Ook waren 
er nog mooie aanbiedingen van fietsaccessoires.  
 
In de werkplaats werd een racefiets onder handen genomen door Kees, hierbij 
nauwlettend op de vingers gekeken door enthousiaste toeschouwers! Er volgden vele tips 
en adviezen over zaken die je tegen komt als je zelf onderhoud en reparatie gaat 
uitvoeren aan je fiets. 
 
Dit alles vond plaats in een gemoedelijke sfeer onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
Het was voor de leden een gezellige en geslaagde avond:  
Team Dokman, bedankt! 
	



	
	

	
	
	

9 

juni 2017 

 
 
Van de Gezelligheidsrijders 
 
Ondanks het mooie fietsweer van de laatste weken was het voor ons allemaal een heftige 
periode. Het noodlottige ongeval van Arjan is wel het ergste wat ons kon overkomen. We 
hebben als fietsclub waardig afscheid van Arjan genomen. De grote opkomst bij zijn 
uitvaart zegt genoeg hoe hij door iedereen gewaardeerd werd.  Verder hadden we als G-
rijders de nodige valpartijen. Hugo, Riet, Ad. Dan nog Diny die haar auto total-loss reed 
en er de nodige verwondingen aan over hield. Zelfs een week ziekenhuis kwam er nog 
bij... Gelukkig gaat het nu de goede kant op met haar en mag ze van de behandelende 
arts het weekend mee naar de Biesbosch. 
 
Ik sluit dan ook af met een iets vrolijker bericht, n.l. het Biesbosch weekend van 16 t/m 
18 juni a.s. 
 
Het weerbericht voor de komende 2 weken ziet er erg mooi uit, zodat de meesten 
waarschijnlijk met de fiets gaan. In de volgende Lekrijder onze bevindingen over het 
weekend. 
 
Tiny van der Velde 
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Klassement Gezelligheidsrijders  
1 november 2016 t/m 23 maart 2017 
 
In het afgelopen winterseizoen, lopend van dinsdag 1 november  2016 tot en met  
donderdag 23 maart  2017, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen 39 
fietstochten door de G-rijders gereden met een totaalafstand van ruim 1113 km. Slechts 
1 keer (van de 40 mogelijke startdata)  is er niet van start gegaan vanwege slecht weer. 
We hebben twee keer een lekke band gehad bij een e-bike maar gelukkig was het in 
beide gevallen vlakbij Culemborg zodat er geen hulpdiensten hoefden te worden 
ingeschakeld. 
 
 
Het klassement: 
 
 
Hugo Eigenraam            35 
 

 

Leo Toor                             34 
Riet Bronk             33 
Jan Pin    30 
Tiny van der Velde            30 
Theo van Kessel             26 
Riet Schürgers   23 
Henk Sint                           20 
Diny van Wiggen            20 
Annie van de Bilt                 17 
Rinus Flipse                        16 
Cor Vogels             16 
Wil Flipse             15 

Janny Pin             15 
Annie van Schaik-van Dijk    15 
Rosa van der Gun                14  
Sijgje Geerding                    11 
Antoon van der Hurk            11 
Henny van Kats             11 
Frans van Dijk                      10 
Ria van der Hurk                   6 
Ad de Goede                         5 
Hanny de Lorijn                     4 
Wim Bos                               2 
Lucy van Mourik                    1 

 
 
 
Ten opzichte van de vorige verslagperiode is er 1 nieuw lid in het klassement 
opgenomen: Hanny de Lorijn.  Welkom bij de club! 
 
Hugo, van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats. 
 
                                                                                              Jan van Kats 
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Bijzondere koffiestop van de G-Rijders, 25 april 
	

Op dinsdag 25 april waren de Gezelligheidsrijders bij Mieke (de eigenaresse van Koffie & 
Kunst in Buren) "op de koffie". Zij was  jarig geweest en dat moest natuurlijk worden 
gevierd. Overigens pauzeren we vaak in  Koffie & Kunst. Met name in de zomermaanden 
is het heerlijk om buiten in de (beschutte) tuin te zitten. 
 
Namens onze groep bood Hugo de traditionele bos bloemen aan aan Mieke. Zie bijgaande 
foto. Helaas kon ons erelid Jan Mol er dit keer niet bij zijn. We werden door Mieke 
getrakteerd op allerlei lekkernijen zoals ook te zien is op de foto's in het webalbum.  
Zie: https://myalbum.com/album/tliv1rLChrpd    
De pauze duurde overigens wel wat langer dan gebruikelijk.... 
 
Jan van Kats 
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G-Rijders voorrij rooster juni – augustus 2017 
dinsdag 2017 

  
donderdag 2017 

 	datum naam telnr 
 

datum naam telnr 
	6 juni Cor Vogels 0345-513675 

 
8 juni Hugo Eigenraam 0345-513468 

	
13 juni Corry Wammes 0345-515415 

 
15 juni Frans van Dijk 0345-518598 

	
20 juni 

Annie v. Schaik-van 
Dijk 0345-512404 

 
22juni Tiny van der Velde  0344-655607 

	
27 juni Jan van Kats 0345-514786 

 
29 juni Jan Pin 0345-517270 

	
4 juli Sijgje Geerding 0345-516795 

 
6 juli Henny van Kats 0345-514786 

	
11 juli Wil Flipse 0345-517443 

 
13 juli Riet Bronk 0345-545918 

	
18 juli Cor Vogels 0345-513675 

 
20 juli Wim Bos 0345-517687 

	
25 juli Janny Pin  0345-517270 

 
27 juli Antoon vd Hurk 0345-513284 

	1 aug Tiny van der Velde  0344-655607 
 

3 aug Hanny de Lorijn 06-46507377 
	8 aug Hugo Eigenraam 0345-513468 

 
10 aug Theo van Kessel 0345-513900 

	15 aug Frans van Dijk 0345-518598 
 

17 aug Rosa van de Gun 0345-506649 
	

22 aug Henk Sint 0345 512191 
 

24 aug dagje uit 
 	

29 aug Diny van Wiggen  0345-512197 
 

31 aug BBQ of etentje? 
 	

Bij verhindering zelf een vervanger zoeken  aub.  
    	 

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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TTC Rooster B-groep 28 km/u  
    

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 Louk Janssen  
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 toerrijders  
 
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! 
 

Woensdagavond 
B-groep TTC 
 
21 juni  Hans Molenaar 
28 juni  Rob  
5 juli  Hans Maas 
12 juli  Ron 
19 juli  Otto 
26 juli  Louk 
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Instructie Afstandmeten.nl 
  
Open de website www.afstandmeten.nl 
Voer linksboven bij “Mijn afstandmeten” de loginnaam (login) 
“wtcculemborg” en het wachtwoord (ww) “wtcculemborg” en 
klik op “Ga”. 
  
Je bent nu in het WTC Culemborg account. Links zie je 
verschillende “Links” waarbij de “Zelfbewaarde routes” je naar 
een overzicht brengt van de door de leden eerder 
aangemaakte en herbruikbare routes. 
 
Klik in de lijst een route aan en deze wordt getoond op de 
kaart. Links kun je verschillende acties op deze route loslaten zoals 
printen en downloaden als gpx bestand. Wissen moet je maar niet doen, 
dat is niet leuk voor de auteur. Bewerken kan ook, je krijgt dan vele 
“rode punten” op de kaart te zien die je met je muis kunt verschuiven. 
Best bewerkelijk maar voor kleine correcties wel handig. Vergeet je 
bewerkte route niet op te slaan voordat je de site verlaat. 
 
Makkelijker is het om gewoon een nieuwe route te maken. Kies dan 
direct on de kop “ Afstandmeten.nl” de opdracht “Nieuwe route”.  
 
Ga nu naar de kaart. Rechts zie je een pop-up menu wat al goed 
ingesteld staat. Kies de tab “Plannen”, hier kun je de meest gebruikte 
commando’s in kiezen. 
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Selecteer onder “Plannen” de “Volg fietspaden” Actie. Deze wordt dan vet getoond. 
 
Ga nu op de kaart op het startpunt (Statina?) staan. De kaart kun je schuiven met je 
muis en met de +/- knoppen rechtsonder kun je de schaal veranderen. Klik links op het 
startpunt en er verschijnt een groene marker. 
  
Pak nu een logisch punt langs de gewenste route en klik op dit punt opnieuw links. Je 
kunt op of net naast de weg klikken, er wordt een punt op het daar liggende rijbaan of 
fietspad gekozen. Er verschijnt nu een route tussen beide punten. Is dit niet de route die 
je wilt, dan kun je met “Ongedaan maken”, bovenaan het menu onder “Plannen”, het 
laatste punt weer wissen. Kies dan een ander punt, dichterbij op de gewenste route en 
kijk of nu wel de goede route gevolgd wordt. 
 
Op deze manier kun je de hele 
route met jouw punten volgen en 
selecteren. Rechtsboven wordt een 
afstand van de geplande route 
getoond. Vergeet niet dat je 
(waarschijnlijk) ook nog terug naar 
huis moet dus stop bijtijds met 
“van Culemborg wegplannen”. 
 
Soms mist de kaart een bekende 
(fiets)doorgang die er wel is. De 
route blijft er maar “omheen” 
gepland worden. Op dat moment 
moet je de route tot het begin van deze doorgang op de normale manier plannen. Zet 
dan even “Automatisch plannen uit” (onder “Plannen”).Zet nu een of meer punten met 
de hand tot de andere kant van deze doorgang en zet dan “Volg fietspaden” weer aan. 
Van dat punt af kun je weer verder automatisch plannen. 
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Is je route naar tevredenheid klaar en heeft deze de gewenste lengte dan kan je hem 
opslaan. Kies hiervoor “Sla Op” linksboven onder “Acties voor WTC Culemborg”. Je krijgt 
nu een pop-up scherm waarin je allerlei informatie kunt invullen. Omdat we een gedeeld 
account hebben vinden we het belangrijk dat je de logische naam van de route en de 
lengte in de naam weergeeft, bijvoorbeeld “Lingetocht 76 km”. Bij “Tekst” kun je 
omschrijven wie de route gemaakt heeft en bijvoorbeeld wanneer deze gebruikt is. Hou 
de routes wel “Publiek”, dan kun je ze delen met anderen. 
  
Door de afstand in de naam te zetten kunnen andere gebruikers snel in het overzicht van 
opgeslagen routes een geschikte route/afstand vinden en selecteren. 
  
Kies dan “Sla op”. De route is nu opgeslagen en je krijgt een link die je kan delen. Deze 
link geeft direct toegang tot jouw route en stelt anderen in staat om deze te bekijken en 
te downloaden. 
  
Probeer maar eens. Sla experimenten niet op of wis ze zodat we een schone verzameling 
bruikbare routes houden. 
  
Succes. Raymond 

  
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 
Een bijzondere koffiestop van de G-Rijders op 25 april 2017  
https://myalbum.com/album/tliv1rLChrpd    
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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 06-22241144 
 
Secretaris Hans Maas  0345-521432 
 
Penningmeester Rob Boersbroek 06-51534329 
   
Communicatie Barend de Graaff 0345-501773 
 
Vertegenwoordiger G-rijders Tiny van der Velde-Schilstra 0344-655607 
   
Vertegenwoordiger toerfietsers Louk Janssen 06-46376998 
 
Bestuurslid Guy Staals 06-55332133 
 
 


