
  

  

 

  
 

  

  Juni 2018 



 

 

 
 

   

   

Pag. 
 

2 

Juni 2018 

Fietsend door de Lekrijder 
Algemeen nieuws ............................................................................................................. 3 

De Stand der Spaken ....................................................................................................... 3 

Culemborg Sportief, Gezond en Fit ..................................................................................... 4 

De Lekrijder in een nieuw jasje ......................................................................................... 4 

Van de gezelligheidsrijders................................................................................................ 5 

Klassement Gezelligheidsrijders ......................................................................................... 6 

De Renners ....................................................................................................................... 7 

NTFU Cursus Wegkapitein ................................................................................................. 7 

Kom jij ook? WTC Woensdagavondrit voor B-groep en C-groep ............................................. 8 

Zo fietst WTC Culemborg op Strava ................................................................................... 9 

Tussenklassement zondag clubritten ................................................................................. 10 

Signalen tijdens de clubritten ........................................................................................... 11 

Vrouwen In Peloton ....................................................................................................... 12 

De ronde van Nijmegen 2018 ........................................................................................... 12 

Rooster Clubritten 2018 ................................................................................................. 13 

Rooster van juni t/m oktober 2018 ................................................................................... 13 

Rooster Gezelligheidsrijders 2018 .................................................................................. 14 

Rooster van mei t/m augustus 2018 ................................................................................. 14 

De Gezelligheidsrijders telefoonlijst potentiële “koffiestops” ................................................. 15 

Verslagen ....................................................................................................................... 16 

Klimclassic 2018 ............................................................................................................. 16 

Eifel Klimtocht 2018 ........................................................................................................ 18 

Finitiatieven en activiteiten ............................................................................................ 20 

Klimmen op 9 september 2018 ......................................................................................... 20 

De ToerTocht App ........................................................................................................... 21 

Overige informatie ......................................................................................................... 22 

Foto’s terugkijken? ......................................................................................................... 22 

Programma 2018 ............................................................................................................ 23 

Adressen ....................................................................................................................... 24 

 

  



 

 

 
 

   

   

Pag. 
 

3 

Juni 2018 

Algemeen nieuws 

De Stand der Spaken 
GDPR, AVG en dataprivacy… 
 

Ongetwijfeld zijn jullie afgelopen weken, in het kader van de nieuwe AVG wet, 
ook plat ge-emailed met meldingen over aangepaste privacy statements, vragen 
om op links te klikken etc. etc.! Ik zal jullie verder alle details besparen, maar 

ook onze vereniging moet hieraan voldoen en we kunnen jullie melden dat we 
afgelopen weken de nodige aandacht aan dit onderwerp hebben besteed en we 

inmiddels “AVG proof” zijn met zelfs een eigen privacy statement (zie de 
privacypagina). En dat zonder één email verstuurd te hebben. 
 

Het fietsseizoen is inmiddels volop gaande en er wordt door de gezelligheids- en 
de toerrijders weer veel gefietst: in de regio, daarbuiten en zelfs internationaal 

vinden er de nodige fietstochten plaats. Terwijl ik deze Lekrijder schrijf, hebben 
we net onze zondagochtend rit van 3 juni erop zitten. We waren met meer dan 
50 leden aanwezig die, zodra het vertreksignaal werd gegeven, allemaal 

zijn/haar groep opzochten, waarna deze volautomatisch werden opgesplitst naar 
de juiste groepsgrootte. Oefening baart kunst. Naast de zondagtochten worden 

ook de woensdagavondtochten door de toerrijders steeds beter bezocht, met 
regelmatig meer dan 20 leden die met elkaar de week “doormidden” fietsen.  
 

Het was een aantal van jullie al opgevallen, maar sinds de start van het seizoen 
hebben we verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen (zowel dames als 

heren) wat maar weer aangeeft dat fietsen binnen clubverband steeds 
populairder wordt. Bij deze heet ik namens het bestuur alle nieuwe leden van 
harte welkom! 

 
Dat elk “voordeel z’n nadeel heb” (of was het andersom) was iedereen al 

bekend. Dat geldt ook voor onze fietsveiligheid die steeds meer in het gedrang 
komt doordat het drukker wordt op “onze” (fiets)routes. Het is daarom belangrijk 

dat we ons houden aan de verkeersregels en op de hoogte zijn van de gemaakte 
afspraken binnen de club met betrekking tot het fietsen in een groep. Ik raad 
iedereen dan ook aan om deze regels nog eens goed na te lezen op de pagina 

rijden-in-een-peloton op onze website of verderop in deze Lekrijder. 
 

Deze Lekrijder nieuwe stijl staat vol met bijdragen over verschillende activiteiten 
van enthousiaste clubleden (zoals NTFU-wegkapitein cursus, Culemborg700, 
(inter)nationale ritten van zowel dames en heren etc.) dus bij deze alvast veel 

leesplezier. 
 

Tenslotte: zometeen breekt het vakantieseizoen weer aan en daarom wens ik bij 
deze iedereen alvast een prettige vakantie en veel veilige fietskilometers! 
 

Guy Staals 
Voorzitter 

http://wtcculemborg.nl/blog/privacybeleid
http://wtcculemborg.nl/blog/rijden-in-een-peloton
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Algemeen nieuws 

Culemborg Sportief, Gezond en Fit 
 
In het kader van het 700-jarig bestaan van Culemborg 

werd er zaterdag 21 april in de binnenstad een grote 
markt georganiseerd waarop verenigingen zich konden 

presenteren. Het weer werkte in ieder geval goed mee 
die dag!  

 
 

WTC Culemborg was hierbij ook van de partij. Met hulp 

van onze (shirt)sponsors en een groep enthousiaste 
clubleden stond er een mooie kraam.  Deco-Spray 

Beusichem voorzag ons van een WTC-Spandoek, Fysio 
van den Berge leverde flyers en Dokman Tweewieler 
Specialist leverde de fietsattributen en hand- en 

spandiensten. 
 

Iedereen nogmaals bedankt voor jullie hulp en tijd!  
 

 

(Zie ook de foto’s van Jan van Kats op de WTC Culemborg website) 
 

Louk Janssen 
 
 

De Lekrijder in een nieuw jasje 
Zoals jullie waarschijnlijk al kunnen zien is deze Lekrijder van juni vernieuwd. De 
kleurstelling van het Vrouwen in Peloton team is toegevoegd en de artikelen zijn 

gerubriceerd. Ook bevat deze Lekrijder een inhoudsopgave, zodat snel en 
eenvoudig naar de juiste informatie kan worden gezocht. 

 
Mochten er nog vragen, suggesties, opmerkingen of ideeën zijn over de opbouw 
van de Lekrijder, stuur dan een e-mailbericht naar lekrijder@wtcculemborg.nl  

mailto:lekrijder@wtcculemborg.nl
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De Gezelligheidsrijders 

Van de gezelligheidsrijders 
Ons jaarlijkse fietsweekend zit er weer op. Het was 

weer gezellig, alleen zat het weer op de heenweg niet 
mee. In de eerste 40km fietsten we in de stromende 
regen naar Woudschoten in Zeist. Gelukkig was het 

niet koud en stond er bijna geen wind. De volgende 
twee dagen hadden we meer geluk met de weergoden 

en was het weer volop zomerweer. Dus volop 
fietsplezier gehad. Het hotel was uitstekend. Goed 
ontbijt, mooie kamers en lekkere hapjes en drankjes. 

 
Dineren deden we uiteindelijk 

in Zeist, want bij Woudschoten 
is dat niet inbegrepen. 
 

Al met al een geslaagd 
weekend, afgesloten met een 

lunch in het Veerhuis van 
Beusichem. 

 

Verder wil ik jullie graag nog even op attenderen dat we onze 
clubzomertocht gaan organiseren op 24 juni, dagje uit op 23 

augustus en we sluiten af met een etentje op 30 augustus.  
 
Meer hierover horen jullie zo spoedig mogelijk, maar noteer alvast alle 

bovenstaande datums in je agenda. 
  

 
Tiny van der Velde   
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De Gezelligheidsrijders 

Klassement Gezelligheidsrijders 
Van 31 oktober 2017 t/m 22 maart 2018 
 

In het afgelopen winterseizoen, lopend van dinsdag 31 oktober 2017 tot en met 
donderdag 22 maart 2018, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen 47 
fietstochten door de G-rijders gereden met een totaalafstand van ruim 1.300 

km; dat is gemiddeld 28 km per tocht. Per rit fietsten gemiddeld 10.1 personen 
mee. Slechts 3 keer van alle mogelijke 50 startdata is er besloten om niet van 

start te gaan. We hebben in dit winterseizoen allerlei "bijzondere" 
weersomstandigheden meegemaakt; op 7 december was het een stormachtige 
wind, op 12 december een prachtig sneeuwlandschap, op 4 januari een druilerige 

regen (maar er gingen toch nog 8 mensen fietsen!), op 18 januari een storm en 
op 1 maart een harde wind met een gevoelstemperatuur van - 20 graden 

Celsius. 
 
Het klassement: 

 

Nr Naam Aantal  Naam Aantal 

 

Riet Bronk 29  Cor Vogels 14 

Theo van Kessel 29  Frans van Dijk 11 

Riet Schürgers 29  Sijgje Geerding 11 

 
Hugo Eigenraam 28  Annie van Schaik-van Dijk 11 

 
Leo Toor 26  Henny van Kats 9 

 Rosa van der Gun 23  Henk Sint 9 

 Jan Pin 23  Rinus Flipse 8 

 Diny van Wiggen 23  Wil Flipse 8 

 Tiny van der Velde 19  Antoon van der Hurk 6 

 Hanny de Lorijn 16  Ria van der Hurk 4 

 Annie van de Bilt 15  Lucy van Mourik 1 

 Janny Pin 14    

 
 
Dit winterseizoen levert dus maar liefst 3 kampioenen op en het was tot het 

laatst toe spannend.  
 

De winnaars: Riet, Theo & Riet, van harte gefeliciteerd met het behalen van de 
gedeelde eerste plaats!  

 
Jan van Kats 
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De Renners 

NTFU Cursus Wegkapitein 

 
Aan het eind van het seizoen 2017 werd er een oproep aan de toerfiets clubleden 

gedaan om zich aan te melden als TTC-er. Er kwamen 13 aanmeldingen binnen, 
waarvan 7 dames voor de VIP-groep en 6 heren voor de B-groep. 
 

Zaterdag 7 april was het zover. In het clubhuis werden 
de enthousiaste deelnemers op zaterdagochtend 

ontvangen voor de deelname aan de cursus 
Wegkapitein, die om 9.00 uur begon. 
 

Onder leiding van NTFU trainer Paul van Dam werd 
eerst een theoretisch gedeelte behandeld waarna er 

later op de dag met de racefiets op uit getrokken werd 
om dingen in de praktijk mee te maken en uit te 
voeren. Tussendoor werd de lunch namens WTC in het 

clubhuis verzorgd door Tiny van der Velde en Hans 
Maas. 

 
Het weer was prima en rond 15.30 uur kwam de groep terug bij het clubhuis. 
Iedereen vond het een geslaagde dag en nuttige training, waarbij naast het 

wegkapitein gedeelte tal van bruikbare tips werden verstrekt door Paul. 
 

 

                                         
                                   Gezamenlijk aan de lunch in het clubhuis 
  
Louk Janssen  
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De Renners 

Kom jij ook? 
WTC Woensdagavondrit voor B-groep en C-groep 
 
Bij de WTC Woensdagavondritten zijn er, van mei t/m augustus, TTC-ers 
beschikbaar die met B-tempo in de rol van Wegkapitein de groep zullen 

begeleiden.  
 

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 bijeenblijft: Gouden regel: Samen uit, samen thuis! 
 

Als de groep groot genoeg is en/ of 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 van belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. Niet alleen tijdens de 
rit maar ook ervoor en erna!  
  

Er is een bestaande WhatsApp-groep voor de 
woensdagavondritten. Stuur een bericht naar: 

Louk Janssen (06-46376998) o.v.v. “WTC Woensdag” om in de 
WTC Woensdag groepsapp te worden opgenomen.  
  

 
Rooster Woensdagavond Wegkapitein B-groep: 

 
20 juni  Rob Boersbroek 

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

18 juli  Louk Janssen 
25 juli  Otto Deggeller 

 
Louk Janssen 
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De Renners 

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 kan je delen met andere “Strava vrienden” of door deel te 

nemen aan een groep zoals deze. Strava kent veel mogelijkheden die gratis zijn. 
Daarnaast biedt Strava tegen betaling extra mogelijkheden waarmee je nog 

beter jouw persoonlijke prestaties kan bijhouden.  Het gratis account is zeer 
toereikend voor de meeste gebruikers. Heb je nog geen Stava en ben je wel 
geïnteresseerd? Kijk dan eens op Strava naar de mogelijkheden of vraag een 

clublid met een account naar zijn ervaringen. Wil je een kijkje nemen hoe wij op 
Strava fietsen, 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 42 clubgenoten 77.263 km gereden dat is 1,9 x de 
wereld rond. We hebben dat in bijna 3.000 uur gedaan met een gemiddelde 

snelheid van 26,1 km/pu. Ook zijn we de hoogte in gegaan en hebben we 
308.300 Hm gemaakt dat is 112 x de Alpe D’huez, 1422 x op de fiets gestapt 
met een gemiddelde ritlengte van 34 km. 

 
Ranglijst 2018 (tussenstand 31-05-2018) 

De voorlopige top drie van aantal kilometers en aantal hoogtemeters. 
 
 

 Naam KM Naam HM 

 
Johan Verweij 6.075 Richard Ratterman 28.946 

 
Richard Ratterman 5.772 Geert van Stam 20.794 

 
Roy Poelder 3.181 Reinier Bank 20.168 

 
 

http://www.strava.com/clubs/wtc-culemborg
http://www.strava.com/clubs/wtc-culemborg
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De Renners 

Tussenklassement zondag clubritten 
Hoe vaak heb jij gefietst? 
 

Het tussenklassement geeft een verhelderend beeld hoe vaak een lid heeft 
meegedaan aan de zondag clubritten. Het maakt niet uit met welke groep een lid 
is meegegaan. Er wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het 

inschrijvingsformulier dat elke zondag klaar ligt op de inschrijvingstafel. 
 

Namen leden 

Aantal 

geregistreerde 

clubritten 

Co Vollmuller, Jan Wieman, Martien Meindertsma, Ronald 
Roelofs, Ward Habets 

8 

Bob Booij, Frank Romijn, Frits Heszler, Guy Staals, Hans 

Molenaar, Jan-Henk Ringelenberg, Jeroen Spithoven, Maggie 
van Schaijk, Nico ten Wolde 

7 

Gabor Zeegers, Hans Maas. Jos van Zutphen, José 

Karnebeek, Oof Oud, Rob Boersbroek, Sonja Dubbeldam 
6 
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De Renners 

Signalen tijdens de clubritten 
We doen het goed, maar het kan nog beter! 
 

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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Vrouwen In Peloton 

De ronde van Nijmegen 2018 
Rondje Nijmegen 
 

Zondag 13 mei was het zover, de dames van de WTC gingen met een groepje 
van 9 de Classic route (120 km) van de ronde van Nijmegen fietsen. Vanwege 
een paar uitvallers besloot Joop Dokman ook mee te fietsen, want hij moest nog 

wat kilometers maken. 
 

Vol goede moed begonnen we aan de tocht 
waar we gelijk getrakteerd werden op een paar 
leuke klimmetjes. Bij Berg en Dal begon Joop 

plotsklaps als een gek de “berg” op te sprinten, 
wat bleek nou, je klimtijd werd geregistreerd, 

wisten wij veel. 
 
Na een mooi stuk over de dijk langs de Waal 

hadden we na 30 kilometer de eerste stop bij 
Leuth, bidons bijvullen, banaantje ophalen en daar gingen we weer. Nu door een 

mooi glooiend landschap richting Kleve, en helaas begon het toen te regenen. 
 
Na ca. 55 kilometers besloten twee dames om terug richting Nijmegen te gaan, 

zij hebben uiteindelijk nog 85 kilometer gefietst. De andere 8 hebben de route 
vervolgd door een mooi stukje Duitsland en hadden nog een stop in Roepaen 

waar een heerlijke punt appeltaart klaarstond. Het laatste stuk rond Groesbeek 
door de bossen was ook erg leuk om te fietsen. En toen ze over de finish reden 
werden verwelkomd door een luide toeter en applaus van de andere twee 

dames. 
 

Snel nog even wat drinken in de feesttent, 
maar het regende zo hard en iedereen was 

kleddernat, dus toch maar richting auto en bus. 
Droge kleding aan, verwarming op tien en 
lekker naar huis. 

 
Iedereen ging met een voldaan gevoel naar 

huis, want wat was het mooi onderweg met dat 
glooiende landschap rond Nijmegen, Kleve en 
Groesbeek. 

 
Sonja Dubbeldam 
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Rooster Clubritten 2018 

Rooster van juni t/m oktober 2018 
 
Datum + tijd Groep B Groep VIP Bijzonderheden 

Zondag 17 juni 2018 om 9:00 Rudy Brons Sietske van Viersen  

Zondag 24 juni 2018 om 9:00 Louk Janssen Maggie van Schaijk ZOMERTOCHT 

 
Juli 

   

Zondag 1 juli 2018 om 9:00 Rob Boersbroek Monic van der Heijden TOERTOCHT + 

Zondag 8 juli 2018 om 9:00 Fred van Bemmel Maggie van Schaik  

Zondag 15 juli 2018 om 9:00 Ward Haberts Ingrid Staals  

Zondag 22 juli 2018 om 9:00 Louk Janssen Lisa Alberts  

Zondag 29 juli 2018 om 9:00 Rob Kuizenga José Karnebeek  

 
Augustus 

   

Zondag 5 augustus 2018 om 9:00 John van de Berge Maike Dokman TOERTOCHT + 

Zondag 12 augustus 2018 om 9:00 Hans Maas Sietske van Viersen  

Zondag 19 augustus 2018 om 9:00 Frits Heszler José Karnebeek  

Zondag 26 augustus 2018 om 9:00 Otto Deggeler Lisa Alberts  

 

September 
   

Zondag 2 september 2018 om 9:00 Joris de Hoog Ingrid Staals TOERTOCHT + 

Zondag 9 september 2018 om 9:00 Rob Boersbroek Monic van der Heijden  

Zondag 16 september 2018 om 9:00 Ronald Roelofs José Karnebeek  

Zondag 23 september 2018 om 9:00 Guy Staals Sietske van Viersen  

Zondag 30 september 2018 om 9:00 Joop Dokman Maggie van Schaik  

 

Oktober 
   

Zondag 7 oktober 2018 om 9:00 Jos van Zutphen Lisa Alberts TOERTOCHT + 

Zondag 14 oktober 2018 om 9:00 Rob Kuizenga Maike Dokman  

Zondag 21 oktober 2018 om 9:00 Ward Haberts Ingrid Staals HERFSTTOCHT 

Zondag 28 oktober 2018 om 10:00    

 

Bij verhindering graag op tijd laten weten bij overige Wegkapiteins.  
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Rooster Gezelligheidsrijders 2018 
 

Rooster van mei t/m augustus 2018 
 

DINSDAG  DONDERDAG 
 

Datum Naam Telefoon  Datum Naam Telefoon 

01 mei Jan Pin 0345-517270  03 mei Rinus Flipse 0345-517443 

08 mei Riet Schurgers 0345 502994  10 mei Hemelvaartsdag  

15 mei Hugo Eigenraam 0345-513468  17 mei Henny van Kats 0345-514786 

22 mei Ria vd Hurk 0345-513284  24 mei Rosa van de Gun 0345-5106649 

29 mei Riet Bronk 0345-545918  31 mei Theo van Kessel 0345-513900 

05 juni Leo Toor 0345-515616  07 juni Frans van Dijk 0345-518598 

12 juni 
Annie v. Schaik-

van Dijk 
0345-512404  14 juni 

Tiny van der 

Velde  
0344-655607 

19 juni Jan van Kats 0345-514786  21juni Jan Pin 0345-517270 

26 juni Diny van Wiggen 0345-512197  28 juni Hanny de Lorijn 06-465 073 77 

03 juli Sijgje Geerding 0345-516795  05 juli Rosa van de Gun 0345-506649 

10 juli Wil Flipse 0345-517443  12 juli Riet Schurgers 0345 502994 

17 juli Cor Vogels 0345-513675  19 juli Antoon vd Hurk 0345-513284 

24 juli Janny Pin  0345-517270  26 juli Riet Bronk 0345-545918 

31 juli Tiny van der Velde  0344-655607  02 aug Leo Toor 0345-515616 

07 aug Hugo Eigenraam 0345-513468  09 aug Theo van Kessel 0345-513900 

14 aug Diny van Wiggen 0345-512197  16 aug Henny van Kats 0345-514786 

21 aug Henk Sint 0345 512191  23 aug Dagje uit  

28 aug Diny van Wiggen  0345-512197  30 aug 
Samen Vorkje 

Prikken 
 

 
* Bij verhindering zelf een vervanger zoeken aub. 
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De Gezelligheidsrijders telefoonlijst potentiële “koffiestops” 
 
Naam Plaats Telefoon 

Tapperij Lingezicht Acquoy 0345 682 348 

Kletskop Asch 0345 501 200 

De Schildkamp Asperen 0345 618 814 

de Kazerne Asperen 0345 752 825 

Theetuin Beesd 0345 619 571 

De Blusser Beusichem 0345 502 211 

Pannenkoekenbakker Buren 0344 572 783 

Koffie en Kunst Buren 0344 572474 

de Hofhouding Buren 0344 572 288 

Theetuin Cothen 030 6011668/ 06 18284317 

Prince Heerlijk Erichem 06 12132415 

Plaza (‘Chinees’) Geldermalsen 0345 572 815 

Le Mélangeur Geldermalsen 0345-582856 

‘t Trefpunt Hei- en Boeicop 0347 341 470 

De Zwaan Heukelum 0345 631 717 

Rustpunt Houten 030 6379101 

Roskam Houten 030 6371 254 

Zomerzorg Kerk-Avezaath 0344 681 488 

Brasserie ‘t Luifeltje Leerdam 0345 612 022 

De drie Snoeken Lexmond 0347 341 217 

Hier is het Maurik 0344 691 367 

Jack's Grill Nieuwegein 030 6033023 

Route 88 Rhenoy 0345 682 304 

‘t Veer Rijswijk 0345 558 634/ 06 23844423 

de Kleine Taveerne Rijswijk 0345 558 360/ 06 51383348 

Jonkheer  De Ram Schalkwijk 030 636 8583 

De Zwaan Schoonrewoerd 0345 641 482 

De Vrienden Vianen 0347 320 295 

Boer Bertus Vianen 0347 375 578 

‘t Fust Vianen 0347 377 082 

De Ponthoeve Vianen 0347 371 627 

De Goudreinet Vuren/Leuven  0183 630 323 

Fort Vuren 0183 660 950 
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Verslagen 

Klimclassic 2018 
Het begon allemaal op donderdag 10 mei 2018, ook wel bekend als 
Hemelvaartsdag. Voor ons ging om 05:00 uur de wekker. Na een korte nacht 

met weinig slaap stap je met een “big smile” uit bed en trek je de gordijnen open 
om alvast te genieten van de voorpret wat nog gaat komen. De voorpret was 
maar voor korte duur en de mondhoeken hingen gauw naar beneden toen de 

weergoden iets anders hadden voorgesteld. Regen, harde wind en vooral erg 
koud. Met een opgeheven hoofd verzamelden wij, te noemen Jos, Ronald, Erik en 

ikzelf bij het paleis van Rob Boersbroek. Vanuit Culemborg gingen we met de 
hightech wielrenauto van Rob B. richting het zuidelijkste plaats Maastricht. 
 

Onderweg kwam de regen met bakken uit de hemel en het leek niet te stoppen. 
Niet iedereen was hierop voorbereid en de spanning begon ondertussen hoog op 

te lopen. Tijdens de rit werd zelfs overwogen om een kortere route te fietsen of 
zelfs de route af te snijden. Op bestemming stopte het regenen en dat was een 
grote opluchting voor velen. Eenmaal bij de start aangekomen stond Rudy al op 

ons te wachten met de nodige spullen waarmee we de toertocht kunnen fietsen. 
Nog even snel koffie nemen, rugnummer spelden, stuurbordje vastmaken en 

framestikker plakken om vervolgens te beginnen aan de grote klassieker. Ik heb 
het natuurlijk over de bekende klimklassieker de KlimClassic 2018! 
 

Vanaf de start en ook tijdens de tocht hebben verschillende renners zich 
aangesloten bij ons in de groep, waaronder Barry en Kees. In tegenstelling tot 

andere jaren is het parcours anders richting de grens gepasseerd. Op brede 
autoluwe wegen gingen we richting de eerste verzorgingspost. Er zat een leuke 
klim aan het einde van de eerste 40km maar deze was niet opgenomen in de 

klimklassieker omdat de klim volgens derden geen noemenswaardige klim zou 
zijn. Nou, ik heb het wel geweten.  

 
De tweede 40km werd ons niets meer bespaard. De eerst klim genaamd de “Voie 

des Chars” met steile stukken van maar liefst 17% heeft onze kuiten doen bijten 
en de benen doen branden. Het was voor veel renners harken naar boven. Kon 
je dat niet, dan ging je te voet verder. Deze klim is vanwege de steile stukken 

opgenomen in de klimtijdmeting. Eindelijk boven, maar we moesten verder. 
 

De opvolgende klimmetjes met gemiddelde stijgingspercentages per klim van 
10% a 15% volgden snel achter elkaar op. Toen kwamen we aan de voet van 
“Côte de Chambralles” een klim met een stijgingspercentage van ruim 17%. Een 

serieuze lange klim van 1.500m en is ook is opgenomen in de klimtijdmeting. 
 

...vervolg verslag volgende pagina 
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…vervolg verslag 

We hebben ruim 90km op zitten wanneer we zijn 
aangekomen bij de tweede verzorgingspost. Dit is 
ruim de helft van het parcours. De benen beginnen 

een beetje te protesteren, maar het is gelukkig nog 
droog en de zon heeft ook even van zich laten zien. 

Na de verzorgingspost, ca 700m verder moesten we 
direct aan de slag op de beroemde klim de “La 
Redoute” met een stijgingspercentage van 20% en 

1.700m lang. De bekende kreet: “Onder de tunnel 
naar rechts en de klim begint” is niet meer weg te denken. Het was harken, 

zitten en staand klimmen, niet te snel beginnen en vooral regelmatig doseren. 
Tijdens de klim hebben voldoende voetstapjes de steile asfalt bedwongen en 
daarom is deze klim ook opgenomen in de klimtijdmeting in deze klassieker. Na 

deze beroemde klim volgden leuke lange klimmetjes van 2.800m en 5.600m 
elkaar op met mooie haarspeldbochten op weg naar de derde en laatste 

verzorgingspost. 
 
Vanaf de derde en laatste verzorgingspost hebben 

we ruim 135km gefietst. Na bijtanken van drank en 
voeding hebben we de tocht voortgezet. De laatste 

loodjes zijn begonnen en dat was goed te merken 
op de klim “Côte de Hallembaye” een korte pittige 

klim van 800m fiets je via de weg naar de top. Aan 
de top van de klim gingen we over een hoge brug 
waar we de prachtige omgeving konden bezichtigen. 

Na het overbruggen van de laatste klim gingen we 
nog over enkele bruggen/sluizen richting de finish in Maastricht en daar hebben 

we allemaal onze presentje opgehaald en de overwinning gevierd met een 
heerlijk koud drankje. In de avond hebben we gebruik mogen maken van de 
douche op de camping en de dag afgesloten door een hapje te eten bij een 

restaurant in de buurt. 
 

Het was een geweldige dag en een herinnering dat je niet snel vergeet. We 
hebben rond 170km gefietst met een gemiddelde van 25km/u en ongeveer 
2.500hm bedwongen. KlimClassic, tot volgend jaar!  

 
Rob Kuizenga 
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Verslagen 

Eifel Klimtocht 2018 
6e Eifel klimtocht op zaterdag 2 juni 2018 
175 km en ongeveer 2.870 hoogtemeters. 

 
Met z’n zessen zijn we vrijdag al naar de Eifel vertrokken om die dag alvast te 

acclimatiseren op de dag van morgen, op naar het gebruikelijke en vertrouwde 
hotel Rosenflora in Berg, nabij Nideggen. Ronald, John, Jos, Rudy, Rob K en 

ondergetekende. Rob B en Erik kwamen er zaterdagmorgen vroeg bij. 
 
Uiteraard hebben we even stilgestaan bij het feit dat vaste Eifeltocht deelnemer 

en medeorganisator Arjan er vorig jaar nog bij was en toen vervolgens ongeveer 
een week later door een noodlottig ongeluk ons is ontvallen. Ook de eigenaren 

van het hotel Rosenflora, die hem in de eerdere 5 edities van de Klimtocht goed 
hadden leren kennen, waren hier nog steeds van onder de indruk.  
 

Tijdens de heenreis naar Duitsland leek de hele vrijdag al in het water te vallen, 
wat een hoosbuien onderweg. We kregen zelfs al berichten door dat in een 

dierentuin in de Eifel wilde dieren waren ontsnapt omdat er omheiningen waren 
weggespoeld, oppassen dus. Toen we aankwamen was het gelukkig weer wat 
droger, de diverse weerapps gaven aan dat het nog ongeveer anderhalf uur 

droog zou blijven, dus na een bak koffie snel omkleden en op de fiets, om alvast 
de traditionele proloog van ongeveer 50 km te doen. 

 
We zaten niet lang op de fiets totdat het alweer ging regenen en niet zo’n klein 
beetje ook: hele rivieren namen de weg over.  

 
Onderweg ontdekte Jos tijdens een lichte afdaling dat zijn zadeltasje met 

reserveband van zijn fiets afviel, hij was zo bezig met kijken waar deze in de 
berm terecht zou komen dat hij hierdoor van de weg raakte en in een 
naastliggende droge greppel met hoog bermgras tot stilstand kwam. 

Het liep bijzonder goed af, zonder schade en persoonlijk letsel en nadat hij na 
lang zoeken z’n tasje weer vond in dat hoge gras en met Duck tape had 

vastgeplakt, konden we weer verder gaan op weg, voordat we daar zouden 
verkleumen in de regen. 
 

Kletsnat kwamen we weer aan bij ons hotel, snel douchen en schoenen droog 
föhnen, om vervolgens aan te schuiven bij een overheerlijke pasta maaltijd. 

We hebben die avond heel veel verhalen aangehoord, vooral die van Rudy vielen 
op en waren wel bijzonder, wat die man allemaal heeft meegemaakt in zijn lange 
leven: we zijn erachter gekomen dat het in principe een mirakel is dat hij erbij 

was, na diverse aanvallen van onder andere een beer, een ratelslang en zelfs 
een jachtluipaard !! 

 
...vervolg verslag volgende pagina 
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…vervolg verslag 

De volgende ochtend vroeg sloten Rob B en Erik zich (overigens keurig op tijd) 
aan om aan de klimtocht te beginnen. 
 

De weergoden waren ons vandaag veel beter gezind, het bleef de hele dag 
droog, met relatief gematigde temperatuur, prima fietsweer dus. 

 
Na een stevig ontbijt met alles erop en eraan zijn 
we gestart aan de klimtocht. 

Volgens het hoogteprofiel hebben we ongeveer 10 
beklimmingen voor de kiezen gehad, de een leuker 

dan de andere, veelal verhard, maar voor de 
afwisseling heeft Ronald ook een onverharde 
beklimming route opgenomen, de hoogste 

beklimming is ongeveer 675m. 
 

Jammer dat we de koffiestop bij de ellenlange taartvitrine alweer gesloten was, 
ze zijn tegenwoordig op zaterdag gesloten, dus moesten we een alternatief 
zoeken in Hellenthal. 

 
Er was bij deze alternatieve koffietent slecht 1 appeltaartje beschikbaar en die 

was voor Jos. 
 

De anderen moesten zich redden met heel droge 
onbenoembare gebakjes, innemen met veel water 
was het devies. 

Net voordat we daar weer opstapten kwam een 
allervriendelijkste Duitse vrouw op leeftijd bij ons 

informeren waarheen we op weg waren.  
Wat opviel is dat ze erg onder de indruk was van 
het buikje van Rob B. 

De klimtocht is goed verlopen zonder 
noemenswaardige incidenten. 

 
De rit eindigde door allerlei omstandigheden vrijlaat, we kwamen pas om 
ongeveer 18.30 uur bij hotel Rosenflora aan, waar we vrij snel aan een herstel 

Weizenbier begonnen, vervolgens douchen, inpakken en als afsluiting 
aanschuiven aan een heerlijk Duits diner, bestaande uit flinke Wiener Schnitzels 

mit kartoffeln. 
 
Tijdens mijn tweede deelname aan de Eifel 

Klimtocht is het me weer duidelijk geworden dat 
afzien en genieten op zo’n dag erg dicht bij elkaar 

komen: Er is niks mooier dan met acht man in 
dezelfde shirts achter elkaar over mooi 
slingerende, droge wegen af te dalen, af en toe 

genieten van de mooie uitzichten, maar vervolgens 
komt die onvermijdelijke klim alweer. 

Ronald, namens de Eifeltocht klimmers, hartelijk 
dank voor de goede organisatie van deze 
schitterende klimtocht.       Fred van Bemmel 
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Finitiatieven en activiteiten 
 

Klimmen op 9 september 2018 
Nog even onder de aandacht 

 
Graag wil ik jullie nogmaals op de hoogte brengen over mijn tocht. Op zondag 9 
september 2018 organiseer ik een klimtocht in Zuid-Limburg en de Voerstreek. 

Misschien gaan we ook nog over een stukje Ardennen.  
 

Het is de bedoeling dat de klimtocht start rond 9:30 uur en dat we ongeveer 130 
km lang fietsen. We starten bij camping de Bosrand. Dit is nog wel onder 
voorbehoud, want er moet nog contact worden opgenomen met de eigenaar van 

de camping. Bij de camping is voldoende parkeerruimte aanwezig en bij 
aankomst is er gelegenheid om gebruik te maken van de douches. 

  
Na afloop kunnen we bij voldoende interesse samen een hapje eten in het 
restaurant van de camping.  

 
Let op: Het aantal deelnemers is maximaal 15. 

 
Mocht je interesse hebben in deze klimtocht of nog vragen hebben, meld je dan 
aan of stuur je vraag naar ward.habets@gmail.com 

 
 

Ward Habets 
 

mailto:ward.habets@gmail.com
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Finitiatieven en activiteiten 
 

 

De ToerTocht App 
Whatsapp voor afspreken overige (toer)tochten 
 

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 ToerTocht App WTC hebben we een Whatsapp groep, waarin je 
voorgestelde tochten kan delen en afspreken. 

 
Wil je je ook aanmelden voor deze whatsapp groep, stuur dan een 
mailtje aan f.heszler.jr@gmail.com onder vermelding van Toertocht 

app en je 06-nummer, dan voeg ik je zo snel mogelijk toe/ 
 

Frits Heszler 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:f.heszler.jr@gmail.com
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Overige informatie 
 

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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Overige informatie 

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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Overige informatie   
 

 

 

 

Adressen 
 

Secretariaat         Wilgeboom 3, 4101 WJ Culemborg 

Internet   www.wtcculemborg.nl 
Email     info@wtcculemborg.nl 

 
Clubhuis A.V. Statina Sportlaan 7 
  4102 HM Culemborg 

  0345-518675 
 

 
 

 

Voorzitter Guy Staals 06 55 332 133 

Secretaris Hans Maas 06 25 032 723 

Penningmeester en 

Ledenadministratie 

Rob Boersbroek 06 51 534 329 

Redactie Lekrijder Rob Kuizenga 06 15 510 260 

Vertegenwoordiger G-rijders Tiny van der Velde-Schilstra 0344 65 56 07 

Vertegenwoordiger toerfietsers Louk Janssen 06 46 376 998 

    
   

  
 

   

http://www.wtcculemborg.nl/
mailto:info@wtcculemborg.nl

