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Fietsnieuws vanuit het bestuur 
 

De Stand der Spaken 
Stand der Spaken: vallende bladeren … 

 
Gure wind, vallende bladeren, regen en mist, dat verwacht je rond dit 
jaargetijde! Maar niets is minder waar en daardoor wordt er door veel WTC’ers 

nog driftig doorgefietst. We hebben een fantastisch seizoen met mooi fietsweer 
en tochten achter de rug en dat zien we dan ook terug in de fietsstatistieken die 

je in deze Lekrijder kunt vinden. Net zoals het weer record na record vestigt 
geldt dat ook voor de opkomst bij de clubritten. Tijdens de herfsttocht een paar 
weken geleden waren er meer dan 50 clubleden! 

 
Inmiddels zit het (zomer)seizoen er zo’n beetje op en is het tijd om de balans op 

te maken. Letterlijk en figuurlijk hebben we dat tijdens de ALV van 29 oktober 
gedaan. We hebben kort stilgestaan bij het overlijden van ons erelid Jan Mol 
(verderop in deze Lekrijder de afscheidsspeech van Jan van Kats en een mooie 

foto van Jan op zijn racefiets) en hebben we letterlijk de financiële balans 
opgemaakt. Dit laatste heeft ertoe geleid dat we als bestuur een 

contributieverhoging hebben voorgesteld (zie voor details het financiële verslag 
in deze Lekrijder) wat door de ALV is geaccepteerd.  
 

Ook tijdens het winterseizoen wordt er door veel WTC’ers op de weg of in het 
bos doorgefietst. In deze Lekrijder hebben we de afspraken voor de toerrijders 

nogmaals opgenomen, dus bekijk deze nog even voordat je te vroeg/laat bij de 

club bent😉 

 
Ten slotte nog een bedankje aan alle leden die zich afgelopen seizoen voor de 

club hebben ingezet…zoals altijd geldt “vele handen maken licht werk”!  Ook 
alvast een oproep voor volgend seizoen, want zoals elk jaar gaan we (bij 

voldoende belangstelling) weer een NTFU-cursus wegkapitein organiseren. Bij 
deze de vraag om je daar alvast voor aan te melden (meer info in deze 
Lekrijder). 

 
Guy Staals 

Voorzitter 
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Fietsnieuws vanuit het bestuur 
 

NTFU-ongevallenverzekering, hoe zit dat nu? 
Waartegen ben ik verzekerd met een NTFU-verzekering 

 
Met enige regelmaat krijgen we de vraag: waartegen zijn we nu bij WTC en via 
de NTFU verzekerd? Als bestuur vonden we het daarom weer eens tijd voor een 

overzicht. 
 

Nu is een overzicht van verzekeringen best lastig en zelfs risicovol. Is een 
gebeurtenis of schade nu wel of niet verzekerd? Is de schade 100% verzekerd of 
slechts een dagwaarde? Is er wel of geen eigen risico? Het risico van een 

verkeerde verwachting of teleurstelling bij de afhandeling van een schade ligt 
snel op de loer. Daarom de volgende korte toelichting. Alle details kun je vinden 

op de NTFU-site (kijk onder Fietsers - Verzekering) en in de NTFU-
verzekeringspolis (https://www.ntfu.nl/assets/files/729/NTFU%20verzekeringspolis%202018.pdf) 
 

Voor de dekking van de meeste verzekeringen zijn een aantal “voorwaarden” 
belangrijk: 

• Veel van de dekking is alleen van toepassing tijdens georganiseerde 
“wielersportevenementen”, van de NTFU, KNWU en daarmee ook WTC. 
Zorg er dus voor dat jouw fietstocht als een WTC-activiteit geregistreerd 

staat. Laat het op de toerrit kalender plaatsen, communiceer dit dan via 
de WTC WhatsApp groep(en). 
 

• Voorwaarde voor de dekking is dat de verzekerde zich “te allen tijde 
houdt aan de wegenverkeerswet”. Laat dat nu ook net een belangrijke 

regel binnen WTC zijn… 
 

• Diefstal van een fiets is uitgesloten, sluit hiervoor eventueel zelf een eigen 

diefstalverzekering af. 

Binnen WTC fietsen we op een veilige en verantwoorde manier en onderhouden 
we onszelf en ons materiaal goed zodat we de kans op ongevallen en schade 

minimaal houden. Hou je aan de verkeersregels, anticipeer op wat er om je heen 
gebeurt, hou jezelf en je mederijders in de gaten en zorg voor deugdelijk 
materiaal bij alle weersomstandigheden. Daar beginnen we mee. 

 
  

https://www.ntfu.nl/assets/files/729/NTFU%20verzekeringspolis%202018.pdf
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Gaat er dan toch iets mis dan zijn alle WTC-leden via de collectieve NTFU-polis 
verzekerd voor: 

1. Aansprakelijkheid, tijdens alle NTFU en/of WTC fiets-activiteiten. 
 

2. Schade aan de fiets ten gevolge van een ongeval, inclusief heen- en 
terugreis (ook op fietsdrager), 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

 
3. Aanvullende vrijwillige fietsverzekering ter verhoging van de standaard 

dekking. Deze dient een lid zelf aanvullend af te sluiten. Dit kun je zelf 

regelen via MijnNTFU. 
 

4. Ongevallenverzekering tijdens deelname aan NTFU en/of WTC fiets-
activiteiten in binnen- en buitenland inclusief heen- en terugreis. 

 
5. Reisverzekering buitenland tijdens deelname aan NTFU en/of WTC fiets-

activiteiten in het buitenland inclusief heen- en terugreis. 

 
6. Vrijwilligersverzekering met dekking van materiële- en ongevallenschade 

ontstaan tijdens het uitvoeren van een vrijwilligerstaak voor WTC. 
 

7. Rechtsbijstand voor hulp bij eventuele geschillen met betrekking tot de 

bovenstaande schades en dekking. 

En is het dan toch misgegaan, volg dan de stappen zoals beschreven 
op: https://www.ntfu.nl/fietsers/verzekering/schade-melden 

 
Veel veilige en schadevrije kilometers gewenst! 
 

Hans Maas 
Secretaris WTC Culemborg 

  

https://www.ntfu.nl/fietsers/verzekering/schade-melden
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Afscheid Jan Mol 
 
Woorden gesproken door Oof Oud, namens de WTC Culemborg, op 22 september 
bij de crematie-plechtigheid van Jan Mol. 

 
Beste Ellen, Lisette, familie en vrienden van Jan. Jan Mol was erelid van de 

Wielertoerclub Culemborg. Een reden om stil te staan bij Jan’s fiets-carrière. 
 
Jan was in de jaren ’80 - en misschien al eerder - actief bij “Jan van Riebeeck”, 

destijds de plaatselijke fietsclub. Bij JvR lag het accent op de wedstrijdsport. In 
1991 is besloten een vereniging op te richten voor recreatieve fietsers, de WTC 

Culemborg. Paul van de Linden werd voorzitter en Jan Mol vice-voorzitter. De 
nieuwe fietsclub was bedoeld voor racefietsers én rijders op een gewone, 
sportieve fiets. Jan zette zich met hart en ziel in voor de “gewone” fietsers. De 

groep kreeg al snel de naam “Gezelligheidsrijders”. Een naam die gebleven is.  
 

Jan was in alle opzichten de spil van de gezelligheidsrijders. Hij organiseerde het 
hele jaar door fietstochten op dinsdag- en donderdagmiddag. Dat heeft hij bijna 

twintig jaar gedaan. Dat wil dus zeggen dat hij zo’n 1800 keer een route bedacht 
heeft en al die keren vooropreed. Qua afstand, bij elkaar zo’n tweemaal de 
omtrek van de aarde. 

 
In de zomer organiseerde Jan een langere dagtocht om ook eens met de 

gezelligheidsrijders buiten de Betuwe te fietsen. Hij zorgde dan goed voor de 
inwendige mens. Behalve het mede organiseren van de lunch nam hij ook 
pennywafels en toffees mee. Dan werd niemand op de terugweg naar Culemborg 

door de hongerklop geveld. 
 

De gezelligheidsrijders vormen een hechte groep met veel aandacht voor elkaars 
lief en leed. Als iemand door omstandigheden een tijd niet kon fietsen, was met 
name Jan degene die hem of haar weer terug op de fiets hielp. 

 
Zo’n jaar of acht geleden begreep Jan dat het verstandig was zijn inzet voor de 

fietsclub geleidelijk te verminderen. Je blijft niet eeuwig topfit. Op zijn voorstel 
werd een schema opgesteld waarin bij toerbeurt iedereen routes zou bedenken 
en voorrijden. Dat gaf hem de mogelijkheid zo nu en dan eens niet mee te 

fietsen. Helaas moest steeds vaker verstek te laten gaan. 
 

Ook de stevige fietstochten die hij al jaren op zondagmorgen maakte met Riet 
Dijk, Maaike van Es en Jan van Hemert moesten afgebouwd worden. 
 

Fietsen is altijd Jan’s grote passie geweest. Het is mooi dat hij het tot in de 
tachtig heeft kunnen volhouden, maar aan alles komt een eind, en 5 dagen 

geleden een definitief eind. Aan de dankbaarheid die de Wielertoerclub 
Culemborg aan Jan verschuldigd is komt echter geen eind. 
 

Jan, rust in vrede en weet dat je altijd in onze gedachten voortleeft.  
 

Oof Oud 
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Afscheid Jan Mol 
 
Woorden gesproken door Jan van Kats, namens de WTC Culemborg, op 22 
september bij de crematie-plechtigheid van Jan Mol. 

 
Lieve Ellen en beste aanwezigen, 

 
Oof heeft zojuist verteld wat Jan voor onze fietsclub heeft betekend en hoe 
belangrijk hij was. Ik wil vanuit de groep gezelligheidsrijders nog een paar 

dingen zeggen. 
 

Zo'n 15 jaar geleden kwam ik bij deze club en Jan was de grote leider en 
organisator. Ook de animator en de spil waarom alles draaide.  Hij vertelde me 
bijna op de eerste dag dat ik meefietste, dat als je bij deze fietsclub bent, je 

geen Culemborgse Courant meer hoeft te lezen omdat er tijdens het fietsen al 
het lokale nieuws aan de orde komt. Toentertijd moest je nog voor die krant 

betalen dus ik weet niet of Jan zich in moeilijkheden bracht met dit soort 
uitspraken. 

 
Niet alleen was Jan de voorrijder en regelde alles, Jan schreef ook de stukjes in 
onze nieuwsbrief: de Lekrijder. Jan, je hield een klassement bij en probeerde in 

die verhaaltjes ook bijzondere gebeurtenissen te vermelden en aandacht te 
geven aan speciale dingen binnen de groep. 

 
Sinds een paar jaar lukte het je helaas niet meer om met ons mee te fietsen 
omdat jouw lichaam langzaam maar zeker minder kracht had. Je bleef interesse 

houden tot het laatst toe. Als ik weer de Lekrijder bij je bracht, was je 
geïnteresseerd in het wel en wee. Je hield lang vol om bij bijzondere momenten 

(denk aan ons jaarlijkse “dagje uit” en de BBQ) toch aanwezig te zijn en zo de 
contacten te houden. 
 

Jan, je kijkt ongetwijfeld van boven toe. Jij zou deze bijeenkomst misschien wel 
beschouwen als een koffiestop zoals bij onze fietsclub.  Even bijpraten over van 

alles en nog wat en dan wordt het weer tijd de fiets te pakken. De foto die op 
jouw kist staat, heeft Ellen met zorg uitgezocht. Een veelzeggende foto waar jij 
in de startblokken staat….  Ja, maar dit wordt dan echt jouw laatste tocht...  

 
Lieve Ellen en Lisette, Jan komt niet meer thuis van deze fietstocht.  We zullen er 

voor jullie zijn.  Heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd. 
                                                                                                               

Jan van Kats 

  



 

 

 
 

   

   

Pag. 
 

8 

november 2018 

Afscheid Jan Mol 
 

Na een lang leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde, is na een periode van afnemende gezondheid van ons 

heengegaan mijn lieve man en zeer zorgzame vader 
 

 

 
 

Johannes Marinus Mol 
- Jan - 

21 februari 1930                 17 september 2018  
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Financiën WTC 

Begroting 2019 
Tijdens de ALV van 29 oktober is de begroting 2019 aan de leden gepresenteerd. 
Deze begroting heeft als uitgangspunt de verwachte realisatie 2018. Bij de 

verwachte realisatie is de volgende toelichting gegeven: 
 
Opbrengsten 2018: 

• Contributies: vallen hoger uit doordat zich meer nieuwe leden hebben 
aangemeld dan begroot. 19 nieuwe leden in 2018; 

 
Kosten 2018: 
• Contributie NTFU en kledinginkoop: Door de grotere groei (dan begroot) van 

het aantal nieuwe leden zijn de kosten voor deze posten ook hoger dan 
begroot. 

 
• Clubritten: Vallen hoger uit dan begroot. Dit is mede te danken aan het 

succes van de club. Veel (meer) deelnemers bij de bijzondere tochten dan 

begroot maar ook bij de reguliere tochten waardoor ook het betaalde 
pontgeld hoger uitvalt. 

 
• Diversen: Hier waren € 300 extra begroot voor deelname aan Culemborg 

700. Door een slimme organisatie en doordat onze kledingsponsors middelen 

beschikbaar hebben gesteld zijn de kosten voor dit evenement bijna nihil 
gebleven. 

 
Hiermee komt het exploitatieresultaat uit op een klein negatief bedrag van 
€ -260,08. 

 
Op basis van de resultaten van 2018, een verwacht aantal nieuwe leden van 15 

en rekening houdend met 10 opzeggingen per 1 januari 2019 zou de begroting 
bij een gelijkblijvende contributie wederom negatief resultaat te zien geven. 

Daarnaast heeft het bestuur aangegeven weer terug te willen naar een niveau 
van het eigen vermogen van circa € 5000. Dit om voldoende middelen te hebben 
beschikbaar te hebben om onverwachte tegenvallers (bv. andere clubruimte, 

wegvallen adverteerders) te kunnen opvangen.  
 

Om deze reden is in de begroting 2019 een contributieverhoging van € 3,00 voor 
alle leden (m.u.v. de ereleden) opgenomen en zal de contributie voor 2020 nog 
een keer met €2,00 verhoogd worden voor de NTFU-leden. Dit laatste wordt 

veroorzaakt door een verhoging van de NTFU afdracht in 2020 veroorzaakt door 
een stijging van de verzekeringspremie (zie ook het artikel eerder in deze 

lekrijder). 
 
Hiermee komt de begroting 2019 uit op positief resultaat van € 454,13. Met dit 

positieve resultaat kunnen we in 5 jaar weer het eigen vermogen vergroten naar 
de gewenste € 5.000,00. 

 
Tijdens de ALV zijn de leden akkoord gegaan met de voorgesteld 
contributieverhoging en de begroting 2019. 
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Financiën WTC 
 

 
 

Begroting 
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De Gezelligheidsrijders 

Dagje uit en het etentje 
Foto's van het "dagje uit" en van “het etentje” van de G-Rijders 
 

Op 23 augustus is het traditionele "dagje uit" geweest; in de vorige Lekrijder 
heeft Tiny al de nodige aandacht geschonken aan deze geslaagde dag. 
 

 

 
Het verhaal in de vorm van foto's is terug te vinden in het web album: 
 

 https://myalbum.com/album/vRrulFvubOBV 
 

 
Op donderdag 30 augustus zijn de G-Rijders gaan wokken in Leeuwen. Ook dat 

was een geslaagde avond.  De foto's spreken voor zich. 
 

Zie:  https://myalbum.com/album/GBqbuauLuyuj 
 

Veel kijkplezier! 
 

Jan van Kats 

   

https://myalbum.com/album/vRrulFvubOBV
https://myalbum.com/album/GBqbuauLuyuj
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De Gezelligheidsrijders 

Het zomerklassement G-rijders 
Klassement Gezelligheidsrijders 27 maart 2018 t/m 25 oktober 2018 
 

 In het afgelopen zomerseizoen, lopend van dinsdag 27 maart tot en met 
donderdag 25 oktober 2018, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen 58 
fietstochten door de G-rijders gereden met een totaalafstand van zo’n 1950 km; 

dat is gemiddeld ~33.5 km per tocht. Per rit fietsten gemiddeld 12.1 personen 
mee. Slechts 3 keer van alle mogelijke 61 startdata is er niet gefietst voor het 

klassement (op Hemelvaartsdag, het “dagje uit” en de dag van ons “etentje”). 
We hebben in dit zomerseizoen wel heel “bijzondere" weersomstandigheden 
meegemaakt: met name de soms tropische omstandigheden zullen we niet 

vergeten. 
 

Het klassement: 
 

1 Riet Bronk 52  14 Henny van Kats 22 

2 Leo Toor 51  15 Tiny van der Velde 21 

3 Diny van Wiggen 48  16 Frans van Dijk           19 

4 Hanny de Lorijn 42  17 Wil Flipse 18 

5 Theo van Kessel 41  18 Antoon van der Hurk       18 

6 Hugo Eigenraam 40  19 Ria van der Hurk 17 

7 Jan Pin 38  20 Henk Sint 13 

8 Rosa van der Gun 37  21 Annie van de Bilt       7 

9 Riet Schürgers 35  22 Rinus Flipse 5 

10 Janny Pin 34  23 Dick van Mourik 4 

11 Sijgje Geerding 31  24 Ad de Goede 4 

12 Annie van Schaik-van Dijk 28  25 Lucy van Mourik 2 

13 Cor Vogels 26     

 

Riet Bronk stond ook op de eerste plaats van het winterklassement (samen met 
Theo en Riet Schürgers) en heeft de koppositie met succes weten vast te 

houden. 
 
Riet, van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats!  

 
                                                                                              Jan van Kats 
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De Renners 

Statistieken zondagochtend clubritten algemeen 
De opkomst, aantal kilometers, bijzonderheden e.d. 
 

Totaal aantal zondagochtend ritten 31 

Totaal gemiddelde opkomst 37 

Totaal opkomst vanaf 50+ leden 4 

Totaal opkomst vanaf 40+ leden 9 

Totaal gemelde valpartijen 4 

 

Statistieken presentieklassement 
Vanaf 2 april 2018 zijn er 30 zondagochtend clubritten geregistreerd. 
Hierbij hebben zich gemiddeld per rit 31,8 leden ingeschreven. 

In totaal hebben zich 104 leden minimaal 1 keer ingeschreven. 
 

 

 
Winnaar 
 

Co Vollmuller 25 
 
 

 
 

 
2e 

Oof Oud 24 

 
3e 

 

- Jan Wieman  - Bob Booij 
- Martien Meindertsma  - Frits Heszler 
 

23 

4e Guy Staals 22 

5e Jan-Henk Ringelenberg en Frank Romijn 21 
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De Renners 

Statistieken zondagochtend clubritten per groep 
De uitslag van dit seizoen van de zondagclubritten 
 

A-Groep 

Totaal aantal kilometers 2.129,0  

Gemiddelde afstand aantal kilometers 67,7 

Gemiddelde snelheid (km/h) 25,7 

Gemiddelde groepsgrootte 7,3 

 
 

B-Groep 
/ 

C-Groep 

Totaal aantal kilometers 3.018,2  

Gemiddelde afstand aantal kilometers 97,4 

Gemiddelde snelheid (km/h) 29,2 

Gemiddelde groepsgrootte 22,8 

  

 

VIP-Groep 

Totaal aantal kilometers 1.809,9  

Gemiddelde afstand aantal kilometers 64,6 

Gemiddelde snelheid (km/h) 25,0 

Gemiddelde groepsgrootte 7,2 
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De Renners 

Statistieken kilometers en hoogtemeters per renner 
Informatie van Strava peildatum 29 oktober 2018 
 

Hieronder een overzicht met de top 10 renners met de meeste kilometers 
 

# Naam KM Uren HM Ritten KM/H KM P/rit 

1 Richard Ratterman 11.295 388 56.952 165 29,1 68,5 

2 Johan Verweij 9.380 381 27.165 210 24,6 44,7 

3 Fred van Bemmel 7.676 267 28.834 105 28,7 73,1 

4 Frits Heszler 7.076 262 26.191 79 27,0 89,6 

5 Roy Poelder 6.245 216 34.056 97 28,9 64,4 

6 Rob Kuizenga 5.783 216 36.190 84 26,8 68,8 

7 Nico ten Wolde 5.528 218 17.714 88 25,4 62,8 

8 Jeroen Kools 5.454 190 12.063 88 28,7 62,0 

9 Rene Miedema 5.416 175 15.180 89 30,9 60,9 

10 Geert van Stam 5.388 202 55.494 85 26,7 63,4 

  
 
Hieronder een overzicht met de top 10 renners met de meeste hoogtemeters 

 

# Naam KM Uren HM Ritten KM/H KM P/rit 

1 Richard Ratterman 11.295 388 56.952 165 29,1 68,5 

2 Geert van Stam 5.388 202 55.494 85 26,7 63,4 

3 Rob Kuizenga 5.783 216 36.190 84 26,8 68,8 

4 Reinier Bank 4.537 179 29.249 81 25,3 56,0 

5 Fred van Bemmel 7.676 267 28.834 105 28,7 73,1 

6 Johan Verweij 9.380 381 27.165 210 24,6 44,7 

7 Frits Heszler 7.076 262 26.191 79 27,0 89,6 

8 Jos van Zutphen 5.166 204 25.845 107 25,3 48,3 

9 Jeroen Spitshoven 4.309 169 24.879 64 25,5 67,3 

10 Jeroen van Leeuwen 3.113 130 24.299 74 23,9 64,4 
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De Renners 

WTC Clubritten in de wintertijd 
In de periode waarin de wintertijd geldt blijft een aantal leden toch graag de  
Zondagochtend WTC-clubrit op de racefiets rijden. Er zijn op dit moment twee 

WhatsApp-groepen om de communicatie tussen de deelnemers wat makkelijker 
te maken.  
 

De A-B groep zal om 10.00 uur vanaf het clubhuis vertrekken (koffie wordt gezet 

🙂 ). De ritafstand is 60-70 km met een gemiddelde snelheid van 28 km/uur.  

 

 

 
 

WTC Winter A-B 

Stuur een e-mail onder vermelding “WTC Winter A-B” en 
je mobiele nummer naar de groepsbeheerder 

Groepsbeheerder Louk Janssen 

E-mailadres louk.janssen@hetnet.nl 

 
 

Ook is er een “vroege” B-C groep binnen de club die om 9.00 uur zal vertrekken 
vanaf de parkeerplaats Statina (clubhuis is dan nog dicht). Deze groep fietst 75-

90 km met een gemiddelde snelheid van 28-32 km/uur en gaat vaak naar de 
Utrechtse Heuvelrug. Onderweg wordt koffiegedronken.  
 

 

 
 

WTC Winter B-C 

Stuur een e-mail onder vermelding “WTC Winter B-C” en 
je mobiele nummer naar de groepsbeheerder 

Groepsbeheerder Fred van Bemmel 

E-mailadres mail@fredenjolanda.nl 

 

   

mailto:louk.janssen@hetnet.nl
mailto:mail@fredenjolanda.nl
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De Renners 
 

WTC MTB Clubritten in de wintertijd 
Behalve dat er op de weg gefietst wordt is er ook een mountainbikegroep. Zij 

verzamelen zondagochtend om 8:00 uur bij de carpoolplaats aan de A2. Van 
hieruit wordt er naar een georganiseerde NTFU MTB-tocht gereden, meestal in 
Brabant maar soms ook naar de Veluwe of in de buurt van Nijmegen. De 

carpoolplaats wordt ook gebruikt om, als je dat wil, samen te rijden. 
 

Welke tochten er op het programma staan wordt wekelijks via de mail 
gecommuniceerd. Afstanden variëren meestal van 45-60 km. Na afloop van de 
tocht wordt er met zijn alle nog wat gedronken (vaak een lekker biertje). Ook is 

er een MTB WhatsApp groep.  
 

 

 

 
 

WTC MTB groep 
 

Stuur een e-mail onder vermelding “WTC MTB-groep” en je 
mobiele nummer naar de groepsbeheerder en geef aan of 

je op de mailinglijst en/of in de MTB groep wil. 

Groepsbeheerder Rob Boersbroek 

E-mailadres rob@boersbroek.nl 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

mailto:rob@boersbroek.nl
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De Renners 
 

TTC-ers bedankt! 
Voor een fantastisch fietsseizoen  

 
Het officiële clubritten seizoen zit er weer op.  
 
Een seizoen met fantastisch fietsweer en mooie tochten. 
 

Met zijn allen hebben de dames en heren TTC-ers het weer mogelijk gemaakt om 
voor alle groepen de clubritten soepel te laten verlopen. 
 
Dank voor jullie hulp, inzet en beschikbaarheid voor de club! 
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De Renners 
 

Cursus Wegkapitein  
  

Ook in het komende fiets seizoen van jaar 2019 staat de cursus wegkapitein op 
het programma.  
 

De inschrijving hiervoor staat open voor zowel reeds actieve TTC-ers als 
opfrissing, als ook voor aspirant TTC-ers als kennismakingscursus.  

 
Heb je interesse, meld je vóór 1 december aan via louk.janssen@hetnet.nl  
 
 

 
 

 

WEGKAPITEIN 

 
 

 
 

 

 
  

mailto:louk.janssen@hetnet.nl
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Rooster Gezelligheidsrijders 2018 
 

Rooster van november t/m december 2018 
 

DINSDAG  DONDERDAG 
 

Datum Naam Telefoon  Datum Naam Telefoon 

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 
 

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 
 

 

Wil jij een Finitiatief organiseren? 
Laat het ons weten 
 

Naast de reguliere zondagochtend ritten is het ook mogelijk om een eigen 
fietstocht te organiseren samen met de clubleden. 
 

Lijkt het je leuk om een Finitiatief te organiseren, dan kan je een e-mail sturen 
naar lekrijder@wtcculemborg.nl met vermelding van de datum wanneer je de 

tocht wilt organiseren en een begeleidende tekst. Het bestuur zal je zoveel 
mogelijk ondersteunen in de bekendheid van de Finitiatief. 
 

 

 

  

mailto:f.heszler.jr@gmail.com
mailto:lekrijder@wtcculemborg.nl
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Verslag is geschreven door: 

Ward Haberts 

Verslagen 

Klimtocht in Zuid-Limburg en de Voerstreek 
Ruim 100km genieten van de mooie beklimmingen 
 

Na een pauze van enkele jaren heb ik dit jaar weer een klimtocht in de 
Voerstreek georganiseerd. Dit gebied is bij veel fietsers nog niet zo bekend en er 
ligt een groot aantal mooie beklimmingen. De streek is enigszins achtergebleven 

en dat is nu zijn grote kracht. Landschappelijk aantrekkelijk, stille en vaak 
slechte wegen, pittoreske dorpen en stadjes. 

 
We zijn op zondagmorgen gestart vanaf camping De Bosrand nabij Eijsden. Een 
zeer fietsvriendelijke camping, waar we kunnen parkeren en van het sanitair 

gebruik kunnen maken. 
 

Om precies 9:30 uur gaan we van start, op weg naar 's Gravenvoeren. Daar 
wreekt zich meteen dat ik de route niet heb verkend. De weg door het dorp is 
geheel opgebroken, het lijkt wel cyclocross. Enfin, uiteindelijk zijn we weer op de 

goede route terechtgekomen. De juiste route is bij mij altijd “ongeveer”. Ik 
improviseer graag en omdat ik de streek op mijn duimpje ken, gaat dat tot nu 

toe altijd goed. 
 
Na de abdij van Val Doen wacht ons de eerste haarspeldbocht. Niet veel later 

komen de deelnemers tot de ontdekking dat het parcours misschien toch net te 
hoog gegrepen is. Zij maken, ondanks mijn stevige aandringen, rechtsomkeer. 

Jammer, want ik ga altijd uit van samen uit, samen thuis.  
 
Het verste punt in de route is Banneux, de bekende bedevaartplaats waar altijd 

wel plek is op een van de terrassen. Terwijl de groep aan de koffie met vlaai zit, 
sta ik de ouwehoeren met mijn vroegere buurman. Hij is de uitbater van het 

restaurant, dat uitpuilt van de religieuze kitsch. Enfin, hij verdient er een goede 
boterham mee. Vanuit het dal naar Banneux is overigens een aardige klim, lang 

met steile stukken en een lange uitloop van vals plat. 
 
Vanuit Banneux is het heerlijk afdalen over kleinere wegen. Na enkele kilometers 

door het dal gaat het weer stevig omhoog naar Olne en Soumagne. Daar waren 
we op de heenweg ook al even. Reden: het was wederom een improvisatie op de 

geplande route. Na Olne zijn we nog in een kilometerslange rommelmarkt 
terechtgekomen. Stapvoets mochten we er doorheen. Nadat we in Warsage 
tevergeefs naar een terras hebben gespeurd, beginnen we aan de laatste 

kilometers. De laatste vlakke weg naar Withuis verloopt zonder problemen. En 
daar lukt het me altijd om enkelen te motiveren alsnog de Mesherberg mee te 

pikken.  
 
Terug op de camping staat er ruim 100 km op de teller. Iedereen ruimt zijn fiets 

op, doucht en dan is het tijd voor een pint en een hapje eten. Het is dat we nog 
terug naar Culemborg moeten, anders zou het nog lang onrustig zijn gebleven 

aan de bosrand. 
 
Wat mij betreft volgend jaar weer!      
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RAYMOND 

RAYMOND 

JEROEN 

DANAE 

Verslagen 

Bloemlezing: WTC MTB-groep in sinterklaastijd 
Berichten uit de MTB Mailgroep 
 
Met de Sint weer in het land, 
Houden we deze traditie ook in stand. 
Lekker fietsen door bos, hei en zand, 
En ook gezond; want, 
  
Met de calorieënmaand weer voor de boeg, 
Is fietsen ter compensatie nooit genoeg. 
Staan we met z’n allen zondag op, lekker vroeg, 
Een tegen wie zich lui weer omdraait zeggen we; Doeg! 
  
En ook de actuele discussie mijden we niet, 
Want de enige echte zwarte piet, 
Is de MTB-er die de modderplas te laat ziet. 
En er doorheen rijdt zonder verdriet. 
  
Dus pomp op je banden, echt geen gedoe, 
We gaan zondag met z’n allen naar Stroe. 
En geen excuus van “ik weet niet hoe?” 
Kom gewoon om 8 uur naar de P toe. 
  
Daar wordt op iedereen gewacht, 
Behalve op mij, ik kom naar Zeist op de A 2 8. 
En dan zullen we zien wie er het laatst lacht, 
Na een heerlijke tocht door bos en heide in alle herfstpracht. 

  

  
Tja, als ik dit lees kan ik niet achterblijven, 

En moet ik mijn reactie ook in dichtvorm schrijven. 
  
Ik heb morgenavond een etentje en dat wordt zeker laat, 
Ik vermoed daarom dat ik niet zo vroeg op staat (dichterlijke vrijheid..) 
  
Mocht ik me nu toch op tijd uit bed kunnen slepen, 
Dan ben ik erbij en eet ik om wat energie te krijgen wel wat extra mueslirepen.  

 

 
Hello there, 
 
What is all about? I don't understand a word. 
I am in for MTB on Sunday. 
 
 

 
Hi Danae, 
 
In good Sinterklaas tradition 
It is a poem about our MTB-mission 
To cycle Sunday, no matter what 
And most WTC MTB-fans like that 
  
So see you somewhere in Stroe 
Even with just one shifter, that will do 
8 o’clock at the A2 P 
And the weather… we will see 
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JOS 

ROB 

HANS 

JOS 

Verslagen 
 
Alhoewel ik me best wil laten overreden, 
Kom ik niet snel terug op mijn schreden, 
 
En blijf ik verlangen naar de streek uit mijn verleden, 
Waar we al vaker mooie tochten hebben gereden. 
 
Wat mij betreft gaan we dus naar het zuiden toe 
En vergeten we het in het oosten gelegen Stroe. 
 
Voor Raymond levert dat weliswaar enig gedoe, 
Van de A 2 8 naar Culemborg toe, 
 
Maar dat loopt nou ook weer niet zo'n vaart, 
Dus kunnen we gewoon naar Zijtaart. 
 
Raymond, if you go nevertheless to Stroe, 
The other guys can only say "houdoe". 
 
 

 
John en ik zijn er ook weer bij 
Maar willen het liefst dichtbij 
  
Waar gaan we dan naar toe 
St Nicolaas tocht in Stroe 
  
Of in volle vaart 
Naar Zijtaart 
  
  

 

De meningen zijn nog wat verdeeld 
Dus maar even voor beslisser gespeeld 
  
Veel reacties zijn voor Stroe 
Dus daar gaan we morgen maar naar toe 
  
Gelukkig is Jos te overreden 
Zodat we met zijn alle naar Stroe kunnen treden 
  
Daar hebben we dan een gezellige tocht 
En na afloop wat lekker vocht 
  
Zijtaart komt vast later nog wel een keer voorbij 
En dan is Jos ook weer helemaal blij. 
  
  

  
Sint heeft eerlijk gewikt en gewogen, 
Piet het democratisch hoofd gebogen. 

 
Gezamenlijk gaan we fijn naar Stroe. 
Wie nog tegensputtert krijgt de roe! 
 
Onderweg vergeten we Raymond niet,  
Opdat hij langs de weg geen wortel schiet. 
 
De voorbereiding geeft gerijmd plezier, 
De fietstocht na afloop een potje....   
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Overige informatie 

Steun je ons? Adverteerders 

 

 
 

Een vaste kern van adverteerders is onmisbaar voor iedere club. Door recente 
ontwikkelingen is WTC Culemborg op zoek naar adverteerders die de club/de 
wielersport een warm hart toedragen en ons financieel willen steunen.  

 
Ben je hier zelf in geïnteresseerd of weet je een potentiele kandidaat, laat het 

ons weten via info@wtcculemborg.nl   
  

mailto:info@wtcculemborg.nl
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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 

Redacteur Lekrijder Rob Kuizenga 06 15 510 260 

 
    

   
  
 

   

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

