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Algemeen nieuws 

De Stand der Spaken 
Stand der Spaken: Pepernoten… 
 

Pepernoten…? Jawel, terwijl wij ons nog wekelijks in het zweet fietsen hoorde ik 
vorige week op de radio dat de eerste pepernoten alweer in de winkel liggen. Als 
je een liefhebber van pepernoten bent dan klinkt dit wellicht als muziek in de 

oren, maar ik ben nog steeds in vakantiemodus (terwijl ik alweer een paar 
weken terug ben…). Dit heeft natuurlijk alles te maken met de fantastische 

zomer die we dit jaar meemaken, waarbij we al vroeg in het jaar en nu nog 
steeds fantastisch fietsweer hebben. 
 

Dit zie je dan ook terug in de opkomst en de snelheden die inmiddels gereden 
worden. Bij de toerrijders is ‘30 & 30’ inmiddels de norm geworden (en wellicht 

voor de gezelligheidsrijders ook al?), want gemiddeld rijden we met een m/v of 
30 met een gemiddelde snelheid van 30km/u onze wekelijkse clubritten. Maar 
het is bij onze club bij het getal 30 net zoals bij het weer…iedereen vindt er wel 

iets van en het is zelden voor iedereen goed. Voor de een is het te hard en voor 
de ander weer te zacht en voor de een wordt de groep te groot en voor de ander 

kan die ene persoon er nog wel bij. 
 
Gelukkig hebben we het beleid van samen uit en samen thuis en dat is een prima 

uitgangspunt. Hierbij is het echter wel belangrijk dat we blijven communiceren: 
dit geldt zowel voor het doorgeven van signalen alsook het tijdig doorgeven 

indien het te hard gaat (te zacht mag overigens ook 😉), want alleen dan kan er 

tijdens de rit rekening mee worden gehouden. Overigens geldt hier wel dat je 
vooraf jezelf de vraag moet stellen met welke groep je mee wilt fietsen. Als je 
jezelf die dag niet helemaal lekker voelt of je hebt de avond ervoor iets te diep in 

het glaasje gekeken is het geen schande om met een andere groep mee te 
fietsen. 

 
Dit seizoen hebben we helaas al een paar valpartijen achter de rug. In het kader 
hiervan wil ik, zoals ik in de vorige Lekrijder ook al heb gedaan, nogmaals het 

belang benadrukken dat we ons houden aan de verkeersregels en op de hoogte 
zijn van de gebruiken en afspraken binnen de club met betrekking tot het fietsen 

in een groep. Ik raad iedereen dan ook aan om deze regels nog eens na te lezen 
op de pagina rijden-in-een-peloton op onze website. 
 

Alhoewel de zomervakantie voor de meeste WTC’ers er op zit hoop ik dat we nog 
een mooie nazomer krijgen, zodat we met elkaar nog een paar mooie clubritten 

kunnen rijden! 
 
Wellicht een beetje vroeg, maar voor wie niet kan wachten op de pepernoten 

wens ik bij deze alvast een leuk sinterklaasfeest en veel leesplezier bij deze 

lekrijder 😊 

 

Guy Staals 
Voorzitter 

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

Is je WTC-wintergarderobe nog compleet? 
Speciaal voor de Lekrijder-lezers: verlengd tot 10 september 
 
 

Alhoewel we nog te maken hebben met zomerse temperaturen (gelukkig :-)) 
zullen de weersomstandigheden over een aantal maanden er zeker anders uit 

zien. Tijd om eens even na te gaan of we nog voldoende WTC-winterkleding 
hebben. Vorig jaar hebben we een aantal nieuwe wintershirts toegevoegd aan de 
WTC-kledinglijn, en ik hoor al mensen die het jammer vinden dat ze die toen niet 

aangeschaft hebben. 
 

Vandaar dat we nu een nieuw moment hebben gecreëerd om nieuwe WTC 
(winter)kleding aan te schaffen. 
 

Zoals bekend is hierbij wel de voorwaarde dat er een minimale bestelgrootte per 
artikel is van 10 stuks om de kleding tegen de genoemde prijzen te kunnen 

aanbieden. In de mail afkomstig van bestuur WTC tref je een link naar een Excel 
overzicht met de kleding en prijzen aan. Graag dit overzicht voor 10 
september invullen en retourneren naar info@dokmanfietsen.nl 

 
Als je deze mail niet meer hebt, neem dan even contact op met Rob Boersbroek 

via penningmeester@wtcculemborg.nl 
 
En natuurlijk kun je niet alleen de winterkleding bijbestellen, ook de standaard 

WTC-collectie kun je nu mooi aanvullen. Bv. als je nog niet het nieuwste logo 
van sponsor John van den Berge Fysio op je shirt of broek hebt staan. 

  
Let op 1: om zeker te zijn over de juiste maat kun je het beste vooraf even 
passen in de winkel bij Dokman Tweewieler Specialist. In de loop der jaren is de 

maatvoering van de kleding licht gewijzigd!! 
  

Let op 2: het is de bedoeling dat de winterkleding alleen tijdens het 
winterseizoen (november t/m eind maart) gedragen wordt: tijdens het 
zomerseizoen rijdt iedereen weer in dezelfde bekende "wit/rood/zwarte" 

clubkleding. 
 

Rob Boersbroek  

mailto:info@dokmanfietsen.nl
mailto:penningmeester@wtcculemborg.nl
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De Gezelligheidsrijders 

Betuwse Fiets4daagse 
 
Betuwse Fiets4daagse (Kerk-Avezaath) van 10 t/m 13 mei 2018 

 
De Betuwse Fiets4daagse werd dit jaar voor de 33ste keer georganiseerd. De 
eerste dag valt altijd op Hemelvaartsdag. Men kan kiezen uit een groot aantal 

afstanden: 25, 40, 60 en 80 km. De belangstelling voor deze 4daagse blijft 
groot; er vertrokken op de eerste dag al zo'n 750 personen ondanks dat het in 

de ochtend regenachtig weer was. 
 
Ook dit jaar hebben we met 12 WTC 

Gezelligheidsrijders meegedaan en we   
hebben gekozen voor de 40km ritten.  

 
Op Hemelvaartsdag (10 mei) hebben we 
de Groot Burenroute gefietst. Vanuit 

Kerk-Avezaath richting Beusichem en 
vervolgens langs de Lekdijk naar Rijswijk 

en Maurik. Daarna via Zoelen terug naar 
het dorpshuis in Kerk-Avezaath. 
 

Op vrijdag, de tweede dag, fietsten we de Lingeroute. Via Geldermalsen, Deil, 
Rumpt naar Beesd en door Mariënwaerdt via Tricht en Buren terug.  

 
De derde dag werd de Neerijnenroute verreden: De route volgt de Waaldijk langs 
Ophemert, Varik en Neerijnen. Op de terugweg gaan we door het prachtige 

natuurterrein De Steendert. 
 

De laatste dag was bestemd voor de Maas en Waal route: Bij Tiel de Waal over 
met de veerboot Pomona en dan via Dreumel, Alphen naar Beneden Leeuwen. 

Vervolgens de Waalbrug over om terug te gaan naar Kerk-Avezaath.  Helaas was 
het deze dag ook regenachtig. 
 

Onderweg zijn er weer foto's gemaakt, zie: 
https://myalbum.com/album/SGqSGwpGs5VB 

 
Uit de foto's blijkt dat er behalve fietsen ook allerlei andere dingen onderweg 
worden gedaan. 

 
Veel foto’s en meer informatie over de Betuwse fiets4daagse is terug te vinden 

op de website van de organisatie: http://www.betuwsefietsvierdaagse.nl/ 
 

Jan van Kats 
 

https://myalbum.com/album/SGqSGwpGs5VB
http://www.betuwsefietsvierdaagse.nl/
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De Gezelligheidsrijders 

Fietstocht Zederikse Dagen 
Zederikse Dagen 
  

Zaterdag 16 Juni hebben we met 9 gezelligheidsrijders meegedaan aan de 
Fietstocht van 40 KM georganiseerd door de Zederikse Dagen. 
De start was om 10.00 uur bij ‘t “Trefpunt” in Hei en Boeicop. 

  
7 Gezelligheidsrijders waren sportief vanuit Culemborg naar het startpunt 

gekomen, maar Wil en Rinus kwamen met de fietsen op de auto naar de start. 
  
Na de inschrijving kregen we een consumptiemunt en een tasje gevuld met 

proviand voor onderweg. Het was een mooie en leuke tocht met verschillende 
stempelposten. 

  
We kwamen ook bij een prachtige slagerij ”Barten” te Meerkerk, daar was nog 
een prijsvraag voor ons En moesten het gewicht van een dikbil koe raden. We 

dachten aan Simon van Roza een goede adviseur te hebben maar helaas we 
zaten allemaal te hoog met het gewicht. 

  
Dien was onze voorfietster en ondanks dat ze overal goed de weg weet, liet Dien 
ons deze keer nu een doodlopend pad op fietsen. Na weer op de goede weg 

terug te zijn kwamen we weer veilig in Hei en Boeicop terug. 
  

Na een drankje of een ijsje op het terras werd de terugreis naar Culemborg 
gefietst. 
  

Het is zeker een aanrader voor alle gezelligheidsrijders om volgend jaar ook mee 
te fietsen. 

                                                                                                                     
                                                                                                       

Wil Flipse 
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De Gezelligheidsrijders 

Dagje uit Gezelligheidsrijders 
23 augustus was het weer zover, ons jaarlijkse dagje uit! 
 
Theo van Kessel en Jan van Kats hebben er weer 
iets moois van gemaakt. 
 
Het was een prachtige route langs een stuk van de 
Hollandse waterlinie. Om half 9 startten we bij de 
Culemborgse veerboot. Eenmaal aan de overkant 
ging het richting Werk aan de Waalse Wetering. 
Heel bijzonder en de moeite waard om eens op je 
gemak te bekijken.  
 
Hierna richting Vreeswijk waar de koffiestop was met appeltaart, ons aangeboden door het 
bestuur en waarvoor namens iedereen onze hartelijke dank! Vervolgens richting IJsselstein 
langs de Hollandse IJssel en via de zuidkant van Utrecht richting Jutphaas. Weer langs een 
fort waar al jaren een wijnboer is gevestigd richting Houten over de plofsluis. Daar in de buurt 
hadden we onze lunch gereserveerd bij “tante Fie” een manege. Aan de Fortweg natuurlijk!  
 
We zaten hier midden in het gebied van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Met een grote boog, via 
Bunnik, Fort Vechten, Werkhoven richting de pont in 
Beusichem. Met een grote groep de dag afgesloten 
met een etentje bij de Chinees. We waren met 21 
personen. 19 hebben alles gefietst en 2 die 
momenteel niet zover kunnen fietsen, maar met de 
auto naar de koffiestop, lunch en chinees kwamen.  
 
Totaal hebben we zo'n 76 km afgelegd deze dag. 
 
De weergoden waren ons zeer goed gezind!!!! Er 
was in de middag regen voorspeld maar die is niet 
gekomen op dat moment. De regenkleding kon in de 
fietstassen blijven. 
 
Theo en Jan, hartelijk dank voor deze fantastische 
fietsdag. Zoveel gezien en zo dicht bij huis. Wat 
wonen we toch in een mooi land. 

 
Tiny van der Velde 
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De Gezelligheidsrijders 

Even niet op mijn fiets gelet.... wat nu? 
 
Even niet op mijn fiets gelet.... met het fraaie zomerweer zin om de fiets weer 
eens te pakken.... 

 
Maar: 

 

 
 
Tja..... hoe gaan we dat oplossen? 

                                                                                   
Jan van Kats 
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Rooster Clubritten 2018 

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

 
September 

   

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

Zondag 9 september 2018 om 9:00 Rob Kuizenga 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 Otto Deggeler Maggie van Schaik  

 
Oktober 

   

Zondag 7 oktober 2018 om 9:00 Jos van Zutphen Monic van der Heijden TOERTOCHT + 

Zondag 14 oktober 2018 om 9:00 Rob Boersbroek 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 augustus t/m december 2018 
 

DINSDAG  DONDERDAG 
 

Datum Naam Telefoon  Datum Naam Telefoon 

04 sept Frans van Dijk 0345-518598  06 sept  Henny van Kats 0345-514786 

11 sept Hugo Eigenraam 0345-513468  13 sept  Rosa van de Gun 0345-506649 

18 sept Riet Schurgers 0345 502994  20 sept  Theo van Kessel 0345-513900 

25 sept Jan van Kats 0345-514786  27 sept  Hanny de Lorijn 06-465 073 77 

09 okt  Riet Bronk 0345-545918  04 okt  Rinus Flipse 0345-517443 

16 okt  Leo Toor 0345-515616  11 okt  Antoon vd Hurk 0345-513284 

23 okt  
Annie v. Schaik-

van Dijk 
0345-512404  18 okt  Tiny van de Velde 0344-655607 

30 okt  Jan Pin 0345-517270  25 okt  Riet Schurgers 0345 502994 

06 nov  Diny van Wiggen 0345-512197  01 nov  Jan van Kats 0345-514786 

13 nov  Sijgje Geerding 0345-516795  08 nov  Hanny de Lorijn 06-465 073 77 

20 nov  Wil Flipse 0345-517443  15 nov  Hugo Eigenraam 0345-513468 

27 nov  Cor Vogels 0345-513675  22 nov  Leo Toor 0345-515616 

04 dec  Janny Pin 0345-517270  29 nov  Riet Bronk 0345-545918 

11 dec  Tiny van de Velde 0344-655607  06 dec  Henny van Kats 0345-514786 

18 dec  Henk Sint 0345 512191  13 dec  Rosa van de Gun 0345-506649 

25 dec KERST   20 dec  Rinus Flipse 0345-517443 

    27 dec  Kerstvakantie  

       

 

* Bij verhindering zelf een vervanger zoeken aub. 
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Finitiatieven en activiteiten 
 

Klimmen op 9 september 2018 
Lastminute: Klimtocht Zuid-Limburg en Voerstreek 
 
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 

https://myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM 

 

• G-rijders bezoek op 23 maart 2016 aan Fysio van den Berge: 

https://myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur 

 

• Lente-Sponsor-Foto tocht van 3 april 2016 

https://myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD 

 

• G-rijders dagje uit 18 augustus 2016  

https://myalbum.com/album/2wxf8XHLcjTc 

 

• G-rijders wokken 25 augustus 2016 

https://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
https://myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM
https://myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur
https://myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD
https://myalbum.com/album/2wxf8XHLcjTc
https://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 

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

Vertegenwoordiger toerfietsers Louk Janssen 06 46 376 998 

Redactie Lekrijder  Rob Kuizenga 06 15 510 260 

 
    

   
  
 

   

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

