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De Stand der Spaken: Lente(fiets)kriebels 
 

Het is eindelijk weer zover…de lente is begonnen en daarmee bij menigeen ook de 

lente(fiets)kriebels. We hebben inmiddels al een paar weekenden met prima fietsweer 

achter de rug en dat zie je meteen terug aan het aantal fietsers op de weg waaronder 

gelukkig ook de nodige WTC leden. Dat vraagt echter ook elk jaar weer de nodige 

aandacht voor je materiaal (heb je alles nog nagekeken), voor jezelf (hoe fit ben je en 

met welke snelheidsgroep ga je straks meefietsen) en voor elkaar (kennen we de 

spelregels nog). 

 

In deze Lekrijder hebben we het artikel “Veilig fietsen in een peloton” weer opgenomen. 

Een bekend verhaal voor de meesten, maar toch weer even goed om door te lezen, zodat 

het geheugen weer wordt opgefrist en we als een goed geolied peloton de wegen 

veilig(er) gaan maken.Komend seizoen staan er weer de nodige activiteiten op het 

programma, waarvan we de eerste bij het lezen van deze Lekrijder al achter de rug 

hebben, namelijk de Lentetocht. Direct daarna volgt de cursus “Wegkapitein” van de 

NTFU op 7 april, waarvoor een behoorlijk aantal leden zich al heeft opgegeven. Dit 

betekent dat we er komend seizoen een behoorlijk aantal TTC’ers (Toer Tocht 

Coordinatoren) bij gaan krijgen, wat geen overbodige luxe is als we kijken naar de 

jaarlijkse uitdaging van het vullen van de roosters. Namens het gehele bestuur alvast 

mijn dank richting de (nieuwe) TTC’ers, want dankzij deze leden rijden we elke week 

weer een andere en hopelijk veilige toertocht. 

 

Ook de gezelligheidsrijders hebben weer de nodige ritten in het nieuwe jaar achter de rug 

en zijn druk bezig met het plannen van de jaarlijkse agenda inclusief het jaarlijkse 

weekendje weg. Ik wens ze bij deze alvast veel plezier! 

 

Tenslotte nog een herinnering met betrekking tot de ALV. Die vindt dit jaar plaats op 

maandag 9 april 20.00 in het clubhuis van Statina.  Komt allen want de club is van ons 

allemaal maar zeker ook voor ons allemaal! 

 

Alvast een veilig fietsseizoen toegewenst met veel fietsplezier en ik zie jullie graag op 

een van de komende clubritten of op de ALV. 

Guy 
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Programma 2018 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst clubhuis Statina   
zondag 7 januari 12.00 uur – 14.00 uur 

 
Algemene Ledenvergadering voorjaar 

maandag 9 april 20.00 – 22.00 uur 

 

Algemene Ledenvergadering najaar 

maandag 29 oktober 20.00 – 22.00 uur 

 

Clubritten toerrijders 
 

Zondag  7 januari t/m 18 maart  10.00 uur   

25 maart t/m 21 oktober  09.00 uur 

28 oktober t/m 31 december  10.00 uur 

 

uitzonderingen  

maandag 09.00 uur i.p.v. zondag: 2 april (2e Paasdag) en 21 mei (2e Pinksterdag)  

  

1e zondag van de maand mei t/m oktober 

Toertocht Plus – langere tocht 120-130 KM – B+C groep 

 

woensdag 2 mei t/m 29 augustus   19.00 uur 

 

 

Clubritten MTB-rijders 

 
zondag 7 januari t/m 15 april   08.00 uur 

  30 september t/m 31 december  08.00 uur 

 

Clubritten gezelligheidsrijders 
 

dinsdag 2 januari t/m 18 december   13.30 uur 
 

donderdag 4 januari t/m 20 december   13.30 uur 

 

  

Clubritten voor alle WTC’ers (T+G+MTB) 
 

zondag 11 februari -  Wintertocht met gezamenlijke koffiestop 

zondag 25 maart    -  Lentetocht met gezamenlijke koffiestop 

zondag 24 juni  -  Zomertocht met gezamenlijke koffiestop 

zondag 21 oktober -  Herfsttocht met gezamenlijke koffiestop 
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http://www.culemborg700.nl 

 

In 2018 viert Culemborg dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft. Een jaar lang zijn er tal 

van activiteiten en evenementen. Op zaterdag 21 april wordt Culemborg sportief, gezond 

en fit georganiseerd. Het evenement wordt in de binnenstad van Culemborg (van de 

Varkensmarkt tot de Lek) gehouden. 

 

Wij zijn op zaterdag 21 april als WTC Culemborg in de binnenstad aanwezig met een 

marktkraam. De locatie wordt ons uiterlijk 14 april toegewezen. 

 

Wie wil die dag helpen? 

 

Wij gaan op basis van de aanmelding een rooster maken, op basis waarvan onze 

marktkraam telkens voor een beperkte tijd bemand wordt door minimaal twee leden. Het 

zou mooi zijn als er gedurende die dag een goede vertegenwoordiging van onze 

vereniging aanwezig is. Dat betekent dan meerdere vrijwilligers vanuit de groepen G-

rijders, VIP dames en toerrijders. 

 

Graag tijdig aanmelden via wtc@wtcculemborg.nl 

 

 

 

  

Culemborg sportief, gezond en fit  

zaterdag 21 april 
 

mailto:wtc@wtcculemborg.nl
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Rooster Clubritten 2018 
 

  

Datum Tijd Koffie 

Voorrijder B-

groep 28-

30km/u 

Voorrijder VIP-

groep 25-26 km/u 
Tocht 

 
          

zondag 11 februari 18 10:00 Jan         Wintertocht 

zondag 25 maart 18 9:00 Jan Guy Staals Raymond Groebbé Lentetocht 

maandag 2 april 18 9:00 Jan Louk Janssen Sietske van Viersen Pasen 

zondag 8 april 18 9:00 Hans Hans Maas Maggie van Schaik   

zondag 15 april 18 9:00 Hans 
John van den 

Berge 
Ingrid Staals   

zondag 22 april 18 9:00 Jan Joris de Hoog Maike Dokman   

zondag 29 april 18 9:00 Jan Joop Dokman José Karnebeek   

zondag 6 mei 18 9:00 Jan 
Raymond 

Groebbé 
Monic van der Heijden TT+  

zondag 13 mei 18 9:00 Jan 
Jeroen 

Spithoven 
Lisa Alberts   

maandag 21 mei 18 9:00 Jan Frits Heszler Maggie van Schaik Pinksteren 

zondag 27 mei 18 9:00 Louk Jos van Zutphen Ingrid Staals   

zondag 3 juni 18 9:00 Louk Rob Boersbroek Lisa Alberts TT+  

zondag 10 juni 18 9:00 Louk Ronald Roelofs Maike Dokman   

zondag 17 juni 18 9:00 Louk Rudy Brons José Karnebeek   

zondag 24 juni 18 9:00 Louk Louk Janssen Sietske van Viersen Zomertocht 

zondag 1 juli 18 9:00 John 
Jeroen 

Spithoven 
Monic van der Heijden TT+  

zondag 8 juli 18 9:00 John 
Fred van 

Bemmel 
Maggie van Schaik 

  

zondag 15 juli 18 9:00 Hans Ward Habets Ingrid Staals   

zondag 22 juli 18 9:00 Hans Karel Kuizenga Lisa Alberts   

zondag 29 juli 18 9:00 Hans Rob Kuizenga José Karnebeek   

zondag 5 augustus 18 9:00 Hans 
John van den 

Berge 
Maike Dokman TT+  

zondag 12 augustus 18 9:00 Hans Hans Maas Sietske van Viersen   

zondag 19 augustus 18 9:00 Hans 
Fred van 

Bemmel 
Maggie van Schaik   

zondag 26 augustus 18 9:00 Hans Otto Deggeller Lisa Alberts   

zondag 2 september 

18 
9:00 Jan Joris de Hoog Ingrid Staals TT+ 

zondag 9 september 18 9:00 Jan Rob Boersbroek Monic van der Heijden   

zondag 16 september 18 9:00 Jan Ronald Roelofs José Karnebeek   

zondag 23 september 18 9:00 Jan Guy Staals Sietske van Viersen   

zondag 30 september 18 9:00 John Joop Dokman Maggie van Schaik   

zondag 7 oktober 18 9:00 John Jos van Zutphen Lisa Alberts TT+  

zondag 14 oktober 18 9:00 John Rob Kuizenga Maike Dokman   

zondag 21 oktober 18 9:00 Jan Ward Habets Ingrid Staals Herfsttocht 

zondag 28 oktober 18 10:00 Jan       
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Woensdagavondritten WTC  
 

Ook dit jaar zijn er voor de woensdagavondritten, van mei t/m augustus, TTC-
ers beschikbaar die met B-tempo een groep zullen voorrijden.  

We vertrekken vanaf de poort bij Statina om 19.00 uur. 
Er zal een B-groep en C-groep (C+) gevormd worden die vanaf het begin 
splitsen. 

Ook deze 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 een bestaande WhatsApp-groep , dus ben je nog niet aangemeld meld je 
dan via je mobiel aan bij Louk Janssen (06-46376998) o.v.v. “WTC Woensdag” 

om in de WTC Woensdag groepsapp te worden opgenomen.  
  

Veel fietsplezier met zijn allen! 
 
Woensdagavond Voorrijders B-groep: 

 
2 mei   Otto Deggeller 

9 mei   Hans Maas 
16 mei  Rob Boersbroek 
23 mei  Louk Janssen 

30 mei Louk Janssen 
6 juni  Hans Maas 

13juni  Rob Boersbroek 
20 juni  Otto Deggeller 

27 juni Louk Janssen 
4 juli  Hans Maas 
11 juli  Rob Boersbroek 

18 juli  Louk Janssen 
25 juli  Otto Deggeller 
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ToerTocht App 
 
 

Beste WTC’rs, 

Misschien ken je het wel dat je een keer aan een toertocht wilt meedoen maar dat leuker 

vindt als je met meer bekende fietsvrienden aan zo een tocht begint. Of je gaat een 

rondje fietsen en vindt dat leuk om dat met meerdere te doen. Met de TT app WTC 

hebben we een Whatsapp groep waarin je dit kan delen en afspreken. 

Wil je je ook aanmelden voor deze whatsapp groep, stuur dan een mailtje aan 

f.heszler.jr@gmail.com o.v.v. Toertocht app en je 06 nummer dan voeg ik je toe. 

 

Frits Heszler 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:f.heszler.jr@gmail.com
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ZO FIETST WTC-CULEMBORG OP STRAVA 

 
Onze leden die o.a. ook lid zijn van de Strava-club “WTC Culemborg” verzamelen hun 

fietsdata met behulp van deze app wat een goed overzicht geeft over hun persoonlijke 

resultaten op de fiets. 

Deze resultaten kun je ook delen met andere Strava vrienden of deelnemen aan een 

groep zoals deze. Strava kent vele mogelijkheden die gratis zijn en nog een aantal 

speciale toepassingen tegen betaling.  Het gratis account is zeer toereikend voor de 

meeste gebruikers. Nog geen Stava account? Kijk dan eens op Strava naar de 

mogelijkheden of vraag een clublid met een account naar zijn ervaringen. Mocht je 

interesse hebben kijk dan ook eens op http://www.strava.com/clubs/wtc-culemborg 

Uit de gegevens die ik verzameld heb van onze Strava-club “WTC Culemborg” kunnen we 

een aantal leuke feitjes rapporteren over 2018. 

In totaal hebben we met 37 clubgenoten 10.311 km gereden en 449 uur op het zadel 

gezeten. Dit hebben we in 274 ritten gedaan en daarbij hebben we ook 36.387 

hoogtemeters gemaakt. 

 

Frits Heszler 

 
 Januari Februari 

Km 4.211 6.100 

Hoogtemeters 12.651 23.736 
Ritten 113 161 
Km p/u 23.0 23.0 

 

Januari King / Queen of the Month  

KM Johan Verweij 600 km 
Hoogtemeters Jeroen van Leeuwen 2.030 Hm 

 

Februari King / Queen of the Month  

KM Johan Verweij 800 km 
Hoogtemeters Jos van Zutphen 3.877 Hm 

 

2018 Km 2018 Hm 

Johan Verweij 1.400 Frits Heszler 4.411 
Sjon Rink 822 Jeroen van Leeuwen 3.989 
Rene Miedema 730 Jos van Zutphen 3.955 
Fred van Bemmel 693 Fred van Bemmel 2.630 
Frits Heszler 645 Johan Verweij 2.590 
Paul Werkhoven 539 Robin V 2.341 
Robin V 524 Roy Poelder 2.044 
Roy Poelder 450 Rob Boersbroek 1.921 
Jan van Dijk 425 Pieter Schengenga 1.889 
Rob Kuizenga 425 Jan van Dijk 1.690 

 

http://www.strava.com/clubs/wtc-culemborg
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Van de Gezelligheidsrijders 
 

 

We zijn de wintermaanden goed doorgekomen wat aantal fietsritten  betreft. 

De opkomst viel  niet tegen bij de ritten!! Ook waren er weinig zieken ivm de 

"griepepidemie". Komt waarschijnlijk door het bij weer en wind toch fietsen. Beter dan de 

griepprik...... 

Wel hadden we een klein avontuur. Tijdens een van de ritten verscheen er in de buurt 

van Beusichem ineens een koe op de weg die maar niet wilde wijken. Wij bleven er 

natuurlijk  een flink stukje vanaf, maar durfden en konden ook niet passeren. De koe 

leek wel dronken. Op de Smalriemseweg vloog hij ineens een erf op bij een bungalow. 

Wij gingen er als hazen vandoor, maar hebben natuurlijk nooit gehoord hoe hij de tuin 

daar achter gelaten heeft.....😂😂 

Maandag 9 april is er weer een ledenvergadering. Ik hoop dat jullie weer met velen 

komen, net als op de najaarsvergadering. 

 

Ons weekend is ook besproken en wel op 8,9 en 10 juni. We gaan naar hotel 

Woudschoten in Zeist. Vanaf Culemborg te fietsen. Het is ook een gebied waar we nooit 

fietsen dus dat moet goedkomen. 

 

Ons jaarlijks dagje uit wordt 23 augustus en de jaarlijkse BBQ of etentje wordt 30 

augustus. 

 

Tiny 
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dinsdag 2018 
  

donderdag 2018 
 datum naam telnr 

 
datum naam telnr 

       27mrt Janny Pin  0345-517270 
 

29 mrt Riet Bronk 0345-545918 

       03 april Tiny van der Velde  0344-655607 
 

05 april Leo Toor 0345-515616 

       10 april Hugo Eigenraam 0345-513468 
 

12 april Annie v.d. Bilt 0345-779758 

       17 april Diny van Wiggen 0345-512197 
 

19 april Henny van Kats 0345-514786 

       24-apr Henk Sint 0345 512191 
 

26 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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Erwtensoeptocht 11 februari 2018 
 
Op zondag 11 februari was weer de traditionele erwtensoeptocht. Na een fietstocht met 

een stevige wind (windkracht 5) smaakte de erwtensoep voortreffelijk. 

 

Foto's zijn te vinden in het web album:  https://myalbum.com/album/SuaLpVq13sis 

 

Voor herhaling vatbaar, 

Jan van Kats 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://myalbum.com/album/SuaLpVq13sis


 
 

 
 
 

13 

maart  2018 

 
 
  

Eifel klimtocht 2018 

 

Al vele jaren met succes georganiseerd en op veler verzoek, willen we ook dit jaar een 

uitdagende tocht in de Eifel verrijden.  Diegene die al vaker zijn mee geweest, hebben 

ervaren dat de Eifel klimtocht een keer iets anders is dan de overbekende Ardennen en 

een veel betere kwaliteit van wegen biedt. 

 

Wij willen dus ook in 2018 graag weer een pittige klimtocht in de Eifel organiseren 

en hiervoor in een vroeg stadium de interesse voor deelname peilen. 

Het plan is om de tocht op zaterdag 2 juni 2018 te rijden met de mogelijkheid voor 

degenen die al op vrijdagochtend weg kunnen die middag alvast wat te verkennen. 

 

Details: 

- Zaterdag 2 juni een ééndaagse klimtocht in de Noord-Eifel met een lengte van +/- 

170 km en +/- 3000 hoogtemeters. 

- Gemiddelde fietssnelheid afhankelijk van de groep, maar geschat tussen 23-25 km/h. 

- Vertrek (afhankelijk van interesse) 

o Vrijdagochtend zodat er ’s middags al een verkennend tochtje gefietst kan 

worden of vrijdagmiddag/avond 

o Zaterdagochtend (8.30 start vanuit Nideggen) 

- Voor degene die op vrijdag al vertrekken is er de mogelijkheid om gebruik te maken 

van een eenvoudig hotel/pension (kosten incl. ontbijt tussen € 45,- en € 55,-) *  

- Na afloop is er gelegenheid om te douchen in het hotel. 

- Vervoer proberen we op vrijdag en zaterdag zoveel mogelijk te combineren en 

brandstofkosten te delen. 

Wie geïnteresseerd is en/of aanvullende ideeën heeft, gaarne even voor 31 maart mailen 

naar Ronald of Guy. 

 

Ronald Roelofs:          ronaldroelofs69@hotmail.com 

 

Guy Staals  gstaals@gmail.com 

*Hotel Rosenflora in Nideggen is gereserveerd voor 6-8 personen! Vrijdagavond kan een 

voortreffelijke “hausgemachte pasta” maaltijd bereid worden en zaterdag is er voor elk 

wat wils van de kaart, heerlijk en betaalbaar! 

 

 

mailto:ronaldroelofs69@hotmail.com
mailto:gstaals@gmail.com


 
 

 
 
 

14 

maart  2018 

Finitiatief Klimrit 9 september 2018 
 

Op zondag 9 september 2018 organiseer ik, na een onderbreking van enkele jaren, weer 

een klimrit in Zuid-Limburg en de Voerstreek (en misschien een stukje Ardennen).  

De rit start rond 9:30 uur en is ongeveer 130 km. We starten bij camping de Bosrand 

(onder voorbehoud, ik moet nog contact opnemen met de eigenaar). Bij de camping is 

voldoende parkeerruimte en gelegenheid tot douchen na afloop.  

Na afloop kunnen we samen eten in het restaurant van de camping (voor wie dat wil).  

Het aantal deelnemers is maximaal 15.  

 

Wie interesse heeft, s.v.p. aanmelden bij ward.habets@gmail.com. Mail me ook als je 

vragen hebt.  

Ward Habets.   

 

  

mailto:ward.habets@gmail.com
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Veilig fietsen in een peloton 
 

Beste toerfietsers, 

 

Het nieuwe fietsseizoen staat weer op het punt om te beginnen. 

Sommigen hebben de winterperiode doorgefietst op de racefiets of op de mountainbike, 

maar voor veel rijders geldt dat het weer even opstarten is en conditie (opnieuw) moet 

worden opgebouwd. Het is ook voor de meesten weer wennen om in een peloton te gaan 

rijden en wellicht zijn er nieuwe leden die voor het eerst in een groep gaan meefietsen. 

Daarom is het belangrijk om te blijven herhalen wat er wordt verwacht als we samen in 

een groep rijden. 

In een groep rijden moet leuk zijn en heeft zijn 

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. 

Hieronder volgt een kort 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. 
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Gedragsregels                         

 

• Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis.  

• Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep.  

• Er wordt twee aan twee gereden, achter elkaar, zover mogelijk rechts 

van de weg. 

• 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.  

  

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 

 

Alle signalen moeten in het peloton worden doorgegeven! 

Uitsluitend de voorrijders geven signalen met de arm/hand 

ondersteund. 

De overige groepsleden geven de signalen mondeling door 

(handen blijven op het stuur ☺) 

                                                                                           

 

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. 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 ophoog ten teken dat we 

moeten stoppen. D.w.z. iedereen knijpt doordacht 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. 

Vrij! : De voorrijders geven een oprijteken met de arm (arm omhoog en maken een  

voorwaartse beweging en roepen "VRIJ". 
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Welke groep past bij mij? 

 
Het wielerseizoen is weer begonnen en vanaf april starten ook de officiële clubritten op 

de zondag. Tijdens de clubritten is het streven om met drie verschillende 

snelheidsgroepen te fietsen. De groepen bestaan uit groep A met een gemiddelde 

snelheid van 25-27 km/u, groep B met een gemiddelde snelheid van 28-30 km/u en 

groep C met een gemiddelde snelheid van 32-34 km/u. 

Het is aan te raden om voor aanvang te bepalen in welke groep je de zondag clubrit gaat 

voltooien. Het maken van de juiste groepskeuze is plezierig voor jezelf en voor de 

overige renners in de groep. Maar welke groep past bij mij? Er kan geen eenduidig 

antwoord worden gegeven, maar we kunnen je wel op weg helpen om de juiste groep te 

kiezen. 

De theorie: de snelheid wordt bepaald door een berekening te maken van de 

trapfrequentie (cadans), de versnelling (cassette en crankstel) en de wielomtrek. 

Voorbeeld: je fietst op de 18e versnelling op een 11-speed cassette met en cadans van 

88, waarbij je de grote blad gebruikt van de compact crankstel (50/34) en je hebt een 

wielomtrek van 210cm. De snelheid komt uit op ongeveer 30,7 km/h. Dit is een perfecte 

gemiddelde snelheid om te fietsen met de B-groep. Een bijkomend voordeel is dat de 

ketting lijnrecht is en daarmee efficiënter wordt gefietst en voorkom je snelle slijtage. 

Het is de kunst om de bovenstaande snelheid ongeveer 180 minuten/ 3 uur lang te 

overbruggen. Uiteraard zijn er meerdere factoren die de snelheid kunnen beïnvloeden, 

zoals de wegligging (asfalt/heuvels), weersomstandigheden, verkeerssituatie en de 

conditie van de renner. In de praktijk zal bij klimmetjes of tegenwind een lager constante 

snelheid worden gefietst en bij afdalingen of windvoordeel een hoger constante snelheid 

worden gefietst. 

In een groep fietsen is niet alleen gezellig maar ook voordelig. Je kan makkelijker de 

kilometers overbruggen wanneer je in een groep fietst, omdat je in een groep minder 

kwetsbaar bent voor (tegen)wind en elkaar stimuleert om de eindstreep te halen. 

Uiteraard is het wel aan te raden om zo dicht mogelijk in het wiel van de voorrenner te 

zitten om te profiteren van dit voordeel. 

Mocht je er nog steeds niet uitkomen welke groep het beste bij je past en je denkt wel 

tussen de 28-34km/u te fietsen, dan kan je ervoor kiezen om tijdens de splitsing wel of 

niet mee te gaan met de snelle C-groep 
 

Rob Kuizenga 
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WTC kleding heeft nu ook een winterlijn 

 
De WTC-kleding is deze winter uitgebreid met een winterkledinglijn. Deze lijn heeft wat 

minder wit en wat meer donkere kleuren, zodat de kleding er minder gauw vuil uitziet 

onder winterse omstandigheden (regen en (opspattend) modder). Vooral bij het MTB-

shirt is bijna al het wit verdwenen. Maar ook de shirts voor de weg zijn wat donkerder, 

maar minder donker dan de MTB-shirts vanwege de zichtbaarheid op de weg. Naast de 

nieuwe winter weg-shirts zijn er ook winterjacks beschikbaar: een  jack met een goede 

winddichte laag die nog wat warmer is dan het shirt. Heb je de aanschaf dit jaar gemist, 

eind van het jaar zullen we weer je weer in de gelegenheid stellen deze winterlijn aan te 

schaffen. Voorwaarde is wel dat er voldoende aanmeldingen komen want er gelden 

minimale bestelhoeveelheden. 

Naast de winterlijn is begin van het jaar ook de (nu goede) VIP kleding beschikbaar 

gekomen. In de eerste serie zat helaas een productiefout: een aantal logo’s van onze 

sponsoren was niet afgedrukt. Op bijgaande foto’s zie je de nieuwe tenues. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

Winter-wegshirt  

 

 Wintershirt MTB 

 

VIP tenue  
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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” 

• WTC foto’s 25 jaar jubileum 

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 

 

Foto’s 2017 

• Een bijzondere koffiestop van de G-Rijders op 25 april 2017 

https://myalbum.com/album/tliv1rLChrpd    

 

• Betuwse Fiets4daagse (Kerk-Avezaath) van 25 t/m 28 mei 2017 

https://myalbum.com/album/A01fNDFT6Wvo    

• herdenkingstocht Arjan Eigenbrood / foto’s A-rijders 

https://myalbum.com/album/SxJClHISeX6a   

• dagblad De Gelderlander/ Betuwse Fiets4daagse / foto G-rijders / prominent zien 

we Jenny en Sijgje aan kop van de groep   

https://myalbum.com/album/A01fNDFT6Wvo  

 

https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7
http://myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM
http://myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur
http://myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD
http://myalbum.com/album/2wxf8XHLcjTc
http://myalbum.com/album/D7TBb5E0NdtY
https://myalbum.com/album/aYkP3b1xAEe0
https://myalbum.com/album/tliv1rLChrpd
https://myalbum.com/album/A01fNDFT6Wvo
https://myalbum.com/album/SxJClHISeX6a
https://myalbum.com/album/A01fNDFT6Wvo
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Adressen 

 
Secretariaat         Wilgeboom 3, 4101 WJ Culemborg 

Internet   www.wtcculemborg.nl 

Email     wtc@wtcculemborg.nl 

 

Clubhuis A.V. Statina Sportlaan 7 

  4102 HM Culemborg 

  0345-518675 

 

 
 

Voorzitter  Guy Staals 06-55332133 

 

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 
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