Vrouwen in Peloton

MAART
2019

maart 2019

Fietsend door de Lekrijder

Fietsnieuws vanuit het bestuur ........................................................................................ 2
De Stand der Spaken ....................................................................................................... 3
NTFU-ongevallenverzekering, veranderingen in 2019 ........................................................... 4
Fietsseizoen 2019 ............................................................................................................ 7
Weet jij de basisafspraken nog? ........................................................................................ 7
Welke tekens gebruiken we? ............................................................................................. 8
De Gezelligheidsrijders................................................................................................... 10
Fietsbel… .......................................................................................................................10
Voorproefje van mooi lenteweer .......................................................................................11
De Renners ..................................................................................................................... 12
Op welke manier kom ik zorgvuldig over de streep? ............................................................12
Woensdagavond clubritten WTC .......................................................................................14
Rooster Toerrijders ........................................................................................................ 15
Rooster fietsseizoen toerrijders 2019 ................................................................................15
Rooster Gezelligheidsrijders........................................................................................... 16
Rooster van maart t/m april 2019 .....................................................................................16
Finitiatieven en activiteiten ............................................................................................ 17
De WTC ToerTocht App....................................................................................................17
Wil jij een Finitiatief organiseren? .....................................................................................17
Eifel klimtocht 2019 ........................................................................................................18
Overige informatie ......................................................................................................... 19
Te koop: De echte WTC Culemborg Winterjack maat L ........................................................19
Te koop: Racefiets Pinarello Sestriere (framehoogte 54cm) ..................................................20
Sponsors WTC Culemborg ................................................................................................21
Programma 2019 ............................................................................................................22
Adressen .......................................................................................................................23

Pag.

2

maart 2019

Fietsnieuws vanuit het bestuur
De Stand der Spaken

Stand der spaken: eindelijk…de lente is in aantocht!
Beste WTC leden,
Met het mooie weer van afgelopen weken is voor menig WTC lid het wegseizoen
al vroeg van start gegaan en als dit de voorbode is voor weer zo’n prachtige
(warme) zomer zoals vorig jaar dan kunnen we wederom volop genieten van
onze prachtige hobby!
Nu echter iedereen weer uit zijn/haar winterslaap ontwaakt, willen wij graag de
aandacht vestigen op het aloude maar o zo belangrijke onderwerp: veiligheid!
Statistisch gezien gebeuren namelijk de meeste ongelukken aan het begin van
het seizoen! Het begint uiteraard al bij de inspectie van je fiets voordat je de
weg op gaat. Of je nu voor het eerst sinds het najaar je fiets weer van stal haalt
of van winter- naar zomerfiets wisselt, in beide gevallen is het raadzaam om je
fiets goed na te kijken. Dit kun je natuurlijk zelf doen of eventueel bij onze
hoofdsponsor de firma Dokman (en nee ik word niet gesponsord😉). Daarnaast
zal het weer wennen worden om in een (grotere) groep te fietsen, waarbij het
doorgeven van signalen cruciaal is om veilig thuis te komen. Elkaar bijpraten
over de belevenissen tijdens de afgelopen winterperiode is gezellig, maar leidt
vaak ook tot onoplettendheid, dus probeer wel je aandacht bij de weg te houden!
Bij ongelukken is het soms noodzakelijk om een beroep te doen op een
ongevallenverzekering. In deze Lekrijder vind je een belangrijke update ten
aanzien van de NTFU-ongevallenverzekering.
Het wegseizoen gaat met de lentetocht van zondag 31 maart a.s. officieel van
start. We vertrekken om 9.00 bij de club volgens het bekende principe van
verschillende snelheidsgroepen. Rond 11.00 hebben we dan een stop in
Leerbroek, waar wij onder het genot van een kop koffie/thee en een gebakje het
nieuwe seizoen inluiden. We rekenen net zoals vorig jaar op een grote opkomst!
Tot slot nog een update over de komende ALV. Deze vindt plaats op 9 april,
maar niet zoals gebruikelijk in het clubgebouw bij Statina, omdat zij de locatie op
deze avond zelf in gebruik heeft. Gelukkig hebben wij onze sponsor FysiovdBerge
(waarvoor dank) bereid gevonden zijn locatie ter beschikking te stellen. De ALV
zal daarom dit keer plaatsvinden bij FysiovdBerge, Zandstraat 78. We beginnen
zoals gebruikelijk om 20.00u.
Namens het bestuur wil ik iedereen alvast een sportief, gezellig en vooral veilig
fietsseizoen toewensen.
Guy Staals
Voorzitter
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Fietsnieuws vanuit het bestuur
NTFU-ongevallenverzekering, veranderingen in 2019

Waartegen ben ik nu eigenlijk verzekerd met een NTFU-verzekering??
In de Lekrijder van november 2018 (blz.4) heb ik dit onderwerp met jullie
gedeeld. Maar de NTFU heeft in de polisvoorwaarden van 2019 wijzigingen
aangebracht en daarom zal ik nogmaals uitleggen hoe het in elkaar zit inclusief
de wijzigingen van 2019.
Alleen leden die over een NTFU-lidmaatschap beschikken, kunnen aanspraak
maken op de hieronder genoemde NTFU-verzekeringen.
Wat dekt de NTFU-verzekering:
1. Fietsschadeverzekering
2. Ongevallenverzekering
Wat is optioneel: (niet standaard):
3. Reisverzekering
4. Pechpas
Meer informatie over de NTFU-verzekeringen: NTFU.NL/fietsers/verzekering
Fietsschadeverzekering
De fietsschadeverzekering dekt schade aan je fiets tot € 1.000,- en schade aan
persoonlijke eigendommen tot € 350,-. Met een extra dekking kun je de
fietsschade ophogen tot € 10.000,-. Bij deze verzekering ben je in geheel Europa
altijd verzekerd (24/7), ongeacht of je in clubverband fietst of alleen.
De volledige NTFU verzekeringspolis 2019 en informatie over schade melden is
terug te vinden op: NTFU.NL/fietsers/fietsschadeverzekering
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering keert in geval van blijvende invaliditeit tot maximaal
€ 25.000,- uit. Bij overlijden keert de verzekering € 12.500,- uit aan de
nabestaanden. Bij de ongevallenverzekering ben je niet altijd voor elke rit
verzekerd. Je bent wel verzekerd als de rit is openomen in de NTFUevenementenkalender.
De NTFU heeft de polisvoorwaarden voor de ongevallenverzekering in 2019
aangescherpt. Op de volgende pagina zijn de belangrijkste wijzigingen benoemd.
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Fietsnieuws vanuit het bestuur
1. Vanaf nu is het verplicht om alle clubritten door te geven aan de NTFU
Alle NTFU-leden zijn tijdens NTFU-evenementen verzekerd tegen ongevallen.
Een NTFU-evenement is een toertocht, maar ook de clubritten die wij met de
WTC rijden vallen hieronder. De NTFU-verzekeraar wil vooraf weten dat een
clublid heeft plaatsgevonden. Het is daarom verplicht om vanaf nu de
clubritten voorafgaand, te melden.
Het bestuur heeft alle clubritten – die opgenomen zijn in de WTC toerfietsers
TTC rooster en de woensdagavondritten – inmiddels gemeld op
NTFU.nl/clubkalender en deze zijn zichtbaar op de Fietssport-clubpagina.
Daarnaast worden regelmatig speciale tochten door onze leden zelf
georganiseerd. Bij de NTFU worden deze ‘evenementen’ genoemd en dienen
vooraf te worden aangemeld.
Wil je dat jouw tocht onder de dekking van de NTFU-verzekering valt, dan is
het jouw verantwoordelijkheid dat je deze tocht aanmeldt. Aanmelden kan
alleen door het bestuur en niet door de leden afzonderlijk worden geregeld.
Meldt jouw tocht daarom tijdig aan via: info@wtcculemborg.nl
2. Ongevallen moeten binnen 24 uur worden gemeld
Is er tijdens een clubrit of toertocht een (ernstig) ongeval gebeurd dan dient
dit binnen 24 uur aan de NTFU te worden gemeld om aanspraak te kunnen
maken op de ongevallenverzekering. Gebeurt het ongeval in het weekend dan
moet dit uiterlijk de maandagochtend daaropvolgend worden gemeld.
Bij een ernstig ongeval moet een melding worden gemaakt via info@ntfu.nl.
De NTFU neemt vervolgens contact op met de verzekeraar. Aan de hand van
de beschikbare informatie neemt de verzekeraar weer contact op met WTC.
Het bestuur onderhoudt in geval van een ongeval altijd contact met de
verzekeraar.
Voor een compleet overzicht van de verzekeringen en het melden van schade
en/of ongevallen zie ook de website van de NTFU: NTFU.NL/fietsers/verzekering .
Veel veilige en schadevrije kilometers gewenst!
Hans Maas
Secretaris
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
VOORJAAR 2019

Locatie gewijzigd

Locatie
Wanneer
Tijd

9 APRIL
2019

: Fysiotherapiepraktijk Fysio van den Berge
: Dinsdag 9 april 2019
: 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur

Iedereen is van harte welkom
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Fietsseizoen 2019
Weet jij de basisafspraken nog?
Fietsen in een groep

We gaan ervanuit dat jullie de basisafspraken wel kennen, maar soms worden ze
weleens vergeten of zelfs geschonden. Daarom nogmaals de basisafspraken hoe
je moet rijden in een groep.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt vanaf begin tot eind als groep gereden. Dat betekent samen uit is samen thuis.
Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep.
De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk.
Als een renner het tempo niet aankan dan mag de renner op de tweede positie.
De Wegkapitein bepaalt het tempo in overleg met de groep.
Bij een klim aan de top of dal op een veilige plek op elkaar wachten. Afstemmen met elkaar.
Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden.
Je voert niet rijden, achteromkijkend een gesprek.
Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
Bij onverwachte off-road moment (belanden in berm) remmen en stoppen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van een smartphone tijdens het fietsen.
Wees alert en blijf geconcentreerd.
Elke renner wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
Gezamenlijk drinken of eten doen we op een rustig moment.
Bij een pechgeval (lek, ongeval etc) stoppen we met fietsen en bieden we hulp waar nodig.
We houden ons aan de Nederlandse verkeersregels.
Er wordt een maximale groepsgrootte van 14 renners (7 rijen) samengesteld.
Bij twijfel over de richting, niet remmen maar rechtdoor rijden (indien mogelijk)
Er wordt bij ieder renner verwacht de racefiets goed te onderhouden

We weten het allemaal wel, maar toch gaat het vaker mis dan we denken. Het
belangrijkste is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Hiermee
wordt het plotseling remmen of van de lijn afwijken voorkomen. De meeste
omgevallen in een toerpeloton gebeuren door onverwachte omstandigheden,
bijvoorbeeld remacties of plotselinge uitwijkmanoeuvres.
Een manier om de regels goed op te volgen is gedisciplineerd rijden. Twee-aantwee betekent ook naast elkaar en niet schuin achter elkaar. Blijf in dezelfde lijn
fietsen als de renner voor je en niet van lijn afwijken, ofwel voorkom te ver naar
buiten of naar binnen fietsen. We blijven ons aan de afgesproken snelheid
houden, dus niet zachter of harder.
Het kan gebeuren dat een regel wordt vergeten. Bespreek dit met de renner of
via de Wegkapitein. Het is belangrijk dat de regels goed worden nageleefd omdat
het een goed beeld geeft voor overige weggebruikers, maar vooral goed is voor
onze eigen veiligheid en fietsplezier.
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Fietsseizoen 2019
Welke tekens gebruiken we?
Fietsen in een groep

Weet jij ze nog? We draaien de rollen letterlijk om. Jullie mogen ons vertellen
wat juist is. Hieronder zijn de signalen en de antwoorden door elkaar gehaald.
Weet jij het signaal bij het juiste antwoord te plaatsen?

[1]
STOPPEN

[2]
WEG VRIJ

[3]
RECHT
DOOR

[4]
AFSLAAN

[5]
OBSTAKEL
RECHTS OF
INHALEN

[6]
OBSTAKEL
LINKS OF
TEGEN
LIGGER

[7]
OBSTAKEL
IN OF OP
HET
WEGDEK

[8]
ACHTER
ELKAAR
RIJDEN

[9]
INGEHAALD
WORDEN

[10]
PROBLEMEN

[A] De
voorrijder
roept “TEGEN”

[B] De
betrokkene
roep “LEK”

[F] De voorrijder
of achter rijder
roept “RITSEN”

[C] De voorrijder steekt
zijn linkerarm omhoog en
roept “STOP”

[G] De
voorrijder roept
“RECHTDOOR”

[D] De voorrijder
steekt zijn linkerarm
omhoog en roept “VRIJ”

[H] De achter
rijder roept
“ACHTER”

[J] De voorrijder noemt
de naam van het
obstakel en wijst ernaar

Stuur de antwoorden op naar
lekrijder@wtcculemborg.nl en de winnaar
wordt bekend gemaakt tijdens de Algemene
Ledenvergadering van het voorjaar.

Vraag

[E] De
voorrijder
roept “VOOR”

[I] De voorrijder steekt zijn
arm naar links of rechts en
roept “LINKS” of “RECHTS”

Letter

Vraag

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Letter
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LENTETOCHT
31 MAART
2019

Startlocatie : Clubgebouw Statina
Starttijd
: 9:00
Koffiestop : Leerbroek
Aankomst : 11:00

Gezamenlijke stop in Leerbroek inclusief koffie en gebak
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De Gezelligheidsrijders
Fietsbel…

Een bijzondere fiets
Een bijzondere fiets gezien….
Duidelijk is dat de eigenaresse het zekere voor het onzekere heeft genomen en
in elk geval een werkende fietsbel heeft.

Jan van Kats
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De Gezelligheidsrijders
Voorproefje van mooi lenteweer

Een bericht vanuit de Gezelligheidsrijders
We hebben al even een voorproefje gehad
van mooi lenteweer. Het was goed te
merken aan de grote opkomst. Wel hebben
we de laatste paar weken een paar lekke
banden gehad. Was in tijden niet gebeurd.
De erwtensoeptocht hebben we ook gehad
en was goed bezocht, alleen was het weer
erg slecht. Toch hadden 5
gezelligheidsrijders nog een rondje
Culemborg gefietst! Chapeau!
31 maart hebben we de lentetocht alweer.
We zijn het fietsweekend ook al aan het
voorbereiden. Dit weekend hebben we
meestal in juni, maar we denken erover om
het dit jaar in juli te houden. Eind mei is de
Betuwse fietsvierdaagse waar we altijd met
een flinke groep aan meedoen en
Pinksteren valt ook in juni. Daarnaast nog
wat verjaardagen van leden die altijd
meegaan met het weekend.
Dus vandaar dat we het een maandje
uitstellen. Maar jullie horen nog nader van ons.
Suggestie zijn altijd welkom!
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De Renners
Op welke manier kom ik zorgvuldig over de streep?

De winterperiode is voorbij en het fietsseizoen is weer in volle gang. Je wilt niet
achterblijven en besluit daarom de fiets uit de schuur te halen en klaar te maken
voor de aankomende toertochten. Op moment dat je gaat fietsen sta je stil bij de
vraag: Fietsen, hoe ging dat ook alweer? Enkele clubleden hebben in de winter
doorgefietst en daarmee de conditie op peil gehouden, maar wat als de benen in
een winterslaap hebben gelegen? Hoe krijg ik mijn conditie weer terug?
Regelmatig fietsen
Het antwoord dat vaak wordt genoemd: gewoon veel fietsen, dan word je vanzelf
sterker. Dat is gedeeltelijk waar omdat herhaaldelijke pogingen helpt bij het
verbeteren van conditie en de fietsbewegingen. Maar veel fietsen betekent niet
dat je dagelijks op de fiets moet zitten. Integendeel, jouw lichaam moet wennen
aan de herhaaldelijke fietsbewegingen en heeft daarom voldoende herstel nodig.
Voldoende herstellen
Een minder populair onderdeel van sporten zijn de herstelmomenten. En toch is
herstellen een zeer belangrijk of zelfs het belangrijkste onderdeel van sporten,
omdat je lichaam na hoge inspanning en intensiviteit van een activiteit de tijd
nodig heeft om te verwerken. Denk hierbij aan herstellen van spierscheurtjes en
inspanningsduur.
Voor het eerst op de fiets
Voordat je op de fiets stapt kijk je eerst naar de weersverwachting. Maak het
voor jezelf gemakkelijk door op een droge dag met weinig wind en weinig
obstakels de weg op te gaan. Trap niet in de valkuil om gelijk een klimtocht, een
lange tocht of hard te fietsen. Het klinkt verleidelijk maar je komt jezelf tegen.
Inspanning begint al op de fiets!
We staan er niet bij stil, maar op de zadel zitten, schoenen klikken, de algemene
fietshouding, zoals handen aan het stuur en de benen laten circuleren is al op
zichzelf een inspanning. De algemene fietshouding, het zitten op de zadel en de
manier hoe de benen de pedalen duwen en trekken vergt veel van je lichaam.
Daarom is het advies om in het begin geen lange tocht te maken, maar
maximaal een uur op eigen tempo.
Trapfrequentie
Een veel gemaakte misvatting is dat je zwaar moet trappen – ketting op
buitenblad en de kleine groep tandwielen gebruiken op de cassette – met als
doel om snel weer in conditie te komen. Stel jezelf eens voor dat je stilstaat voor
een kruispunt en daarna met een zware versnelling optrekt. Het kost veel
energie en is zelfs gevaarlijk. Het geheim van de smid zit in het zo min mogelijk
inspanning leveren om succesvol over de streep te komen.
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De Renners
Minder inspanning, meer plezier
Minder inspanning leveren doe je door te fietsen op een lichte versnelling en met
hoog en stabiele omwentelingsniveau, dat ook wel cadans wordt genoemd. Test
jezelf eens uit door te fietsen met een cadanssnelheid van 100 omwentelingen
per minuut waarbij niet wordt gelet op de snelheid. Ter illustratie fietsen de
wedstrijdrijders met een cadans van 120 of zelfs hoger. Natuurlijk zijn hier veel
trainingsrondes aan voorafgegaan maar de doelstelling is hetzelfde.
Het succes
De theorie is dat fietsen op een hoge cadanssnelheid de benen minder weerstand
opvangen en dus minder inspanning leveren. De uitdaging is om binnen een uur
een cadanssnelheid van 100 omwentelingen per minuut te fietsen. De benen
worden minder snel moe, en aan het einde van de streep heb je de toertocht
met veel plezier volbracht in plaats van het gevoel dat je het snot voor je ogen
hebt gefietst.
Na een uur
Wanneer je klaar bent met fietsen is het aan te raden om extra tijd te nemen om
de benen los te fietsen met een lagere versnelling. Dat betekent met weinig
weerstand, maar wel voldoende om een cadanssnelheid van 80 omwentelingen
per minuut te fietsen. Dit wordt ook wel uitfietsen genoemd. De duur van
uitfietsen hangt af van de inspanning, maar 10 minuten is zeker niet overbodig.
Hoe nu verder
Neem een rustdag. Laat je lichaam het werk doen om voldoende te kunnen
herstellen. Mocht je toch willen fietsen, dan is het advies met zo weinig mogelijk
inspanning en voornamelijk rustig de weg op te gaan. Het risico van onvoldoende
herstel is overtraind raken met als gevolg ondenkbare en vervelende blessures.
Referentie
Op internet en in boeken/ tijdschriften is voldoende informatie te vinden over de
theorieën hoe je zo efficiënt mogelijk traint en daarnaast zijn voldoende
trainingsschema’s terug te vinden.
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De Renners
Woensdagavond clubritten WTC
Wanneer fietsen we op woensdag?

Het duurt nog even, maar van mei t/m augustus staan de WTC
woensdagavond clubritten op het programma en zullen TTC-ers een groep met
B-tempo 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 gaan
splitsen.
Ook deze woensdagavondrit is een WTC clubrit die in clubkleding wordt gefietst
en waarbij de clubregels worden nageleefd. Onze motto is 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, 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!
Louk Janssen
Vertegenwoordiger Toerfietsers
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Rooster Toerrijders
Rooster fietsseizoen toerrijders 2019

Wanneer worden de toertochten gereden?
Datum + tijd

Groep B/C

Groep VIP

Bijzonderheden

Guy Staals

Ingrid Staals

zondag 7 april 2019 om 9:00 uur

Rudy Brons

Maike Dokman

zondag 14 april 2019 om 9:00 uur

Hans Maas

José Karnebeek

maandag 22 april 2019 om 9:00 uur

Jeroen Spithoven

Maggie van Schaik

zondag 28 april 2019 om 9:00 uur

Otto Deggeller

Ingrid Staals

zondag 5 mei 2019 om 9:00 uur

Joris de Hoog

José Karnebeek

zondag 12 mei 2019 om 9:00 uur

Ward Habets

Maike Dokman

zondag 19 mei 2019 om 9:00 uur

Joop Dokman

Maggie van Schaik

zondag 26 mei 2019 om 9:00 uur

Jos van Zutphen

José Karnebeek

zondag 2 juni 2019 om 9:00 uur

Fred van Bemmel

Ingrid Staals

maandag 10 juni 2019 om 9:00 uur

Ronald Roelofs

Maike Dokman

zondag 16 juni 2019 om 9:00 uur

Jeroen Spithoven

zondag 23 juni 2019 om 9:00 uur

Rudy Brons

zondag 30 juni 2019 om 9:00 uur

Rob Boersbroek

ZOMERTOCHT

zondag 7 juli 2019 om 9:00 uur

Frits Heszler

TOERTOCHT +

zondag 14 juli 2019 om 9:00 uur

Otto Deggeller

zondag 21 juli 2019 om 9:00 uur

Ward Habets

zondag 28 juli 2019 om 9:00 uur

Louk Janssen

Maart
Zondag 31 maart 2019 om 9:00 uur

LENTERTOCHT

April

PASEN

Mei
TOERTOCHT +

Juni
TOERTOCHT +
PINKSTEREN

Juli

Augustus
zondag 4 augustus 2019 om 9:00 uur

Rob Kuizenga

zondag 11 augustus 2019 om 9:00 uur

Jos van Zutphen

zondag 18 augustus 2019 om 9:00 uur

Hans Maas

zondag 25 augustus 2019 om 9:00 uur

Frits Heszler

TOERTOCHT +

September
zondag 1 september 2019 om 9:00 uur

Joop Dokman

zondag 8 september 2019 om 9:00 uur

Joris de Hoog

zondag 15 september 2019 om 9:00 uur

Rob Boersbroek

zondag 22 september 2019 om 9:00 uur

Karel Kuizenga

zondag 29 september 2019 om 9:00 uur

Guy Staals

TOERTOCHT +

Oktober
zondag 6 oktober 2019 om 9:00 uur

Ronald Roelofs

zondag 13 oktober 2019 om 9:00 uur

Rob Kuizenga

zondag 20 oktober 2019 om 9:00 uur

Fred van Bemmel

TOERTOCHT +
HERFSTTOCHT

zondag 27 oktober 2019 om 10:00 uur
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Rooster Gezelligheidsrijders
Rooster van maart t/m april 2019
DINSDAG

DONDERDAG

Datum Naam

Telefoon

Datum Naam

Telefoon

12 mrt

Cor Vogels

0345-513675

14 mrt

Riet Schurgers

0345 502994

19 mrt

Janny Pin

0345-517270

21 mrt

Antoon vd Hurk

0345-513284

26 mrt

Tiny van de Velde

0344-655607

28 mrt

Riet Bronk

0345-545918

2 apr

Hugo Eigenraam

0345-513468

4 apr

Leo Toor

0345-515616

9 apr

Diny van Wiggen

0345-512197

11 apr

Hanny de Lorijn

06-465 073 77

16 apr

Henk Sint

0345 512191

18 apr

Henny van Kats

0345-514786

23 apr

Annie van de Bilt

0345-779758

25 apr

Theo van Kessel

0345-513900

30 apr

Frans van Dijk

0345-518598

2 mei

Nnb

* Bij verhindering zelf een vervanger zoeken aub.
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Finitiatieven en activiteiten
De WTC 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.
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Finitiatieven en activiteiten
Eifel klimtocht 2019

Het is alweer de 7e keer dat we klimtocht in de Eifel gaan organiseren. Elk jaar
weer zijn de deelnemers razend enthousiast en daarom gaan we ook dit jaar
opnieuw deze uitdagende klimtocht rijden. Daar is ook om andere redenen veel
voor te zeggen: een keer iets anders dan de overbekende Ardennen en veel
betere kwaliteit van de wegen.
Ook dit jaar willen we graag weer deze pittige klimtocht in de Noord-Eifel
organiseren en in vroeg stadium de interesse voor deelname peilen.
Wanneer:
- Vrijdag 17 mei 2019 – Verkenningstocht
- Zaterdag 18 mei 2019 – Start Eifel klimtocht 2019
De klimtocht:
Het is een eéndaagse klimtocht in de omgeving Noord-Eifel met een lengte van
ongeveer 170 km en bevat bijna 3.000 hoogtemeters. Een leuke tocht voor de
liefhebbende klimmer. Gemiddelde fietssnelheid afhankelijk van de groep, maar
geschat tussen 23-25 km/h.
Extra informatie:
Mogelijk verblijven we in Hotel Rosenflora in Nideggen. Dit wordt dan het
startpunt van de tocht. Met de mogelijkheid voor degenen die al op
vrijdagochtend 17 mei 2019 mee kunnen om die middag alvast de omgeving wat
te verkennen.
Mocht je al op vrijdag 17 mei 2019 aanrijden dan kan een overnachting worden
geregeld in een eenvoudig hotel/pension*. Zodra het definitieve verblijf bekend
is zal hierover meer informatie worden verstrekt.
Het is ook mogelijk op zaterdagochtend 18 mei 2019 om 8.30 uur fiets gereed
op het startpunt te zijn. Het advies is om vervoer zoveel mogelijk te combineren
en brandstofkosten te delen.
Afsluiting
Na afloop wordt er douchegelegenheid op zaterdag geregeld. Hier zijn wel kosten
aan verbonden. De klimtocht sluiten we gezamenlijk af met een heerlijk en
betaalbaar diner naar keuze van de kaart.
Mocht je interesse en/of aanvullende ideeën hebben, dan graag een emailbericht vóór 1 april 2019 sturen naar Fred van Bemmel of naar Ronald
Roelofs.
Fred van Bemmel: mail@fredenjolanda.nl
Ronald Roelofs:
ronaldroelofs69@hotmail.com
* Bij reservering in het hotel en/of gebruikmaken van de douchegelegenheid na de klimtocht is annuleren niet
kosteloos vanaf 11 mei 2019.
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Overige informatie
Te koop: De echte WTC Culemborg Winterjack maat L

Mijn naam is Jan Henk Ringelenberg en heb momenteel een Winterjack maat L
van WTC Culemborg in bezit. De Winterjack heb ik eenmalig gedragen en ben tot
conclusie gekomen dat ik toch een te kleine maat heb genomen. De Winterjack
ziet eruit als nieuw en is maar 1x gedragen.

Wie wil de echte WTC Culemborg Winterjack maat L van mij overnemen? Over
de prijs worden we het wel eens.
Mocht je interesse hebben dan kan je contact opnemen door een bericht te
sturen naar jhringelenberg@hotmail.com
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Overige informatie
Te koop: Racefiets Pinarello Sestriere (framehoogte 54cm)

Helaas moet ik stoppen met toerfietsen, daarom is mijn oude trouwe fiets te
koop.

Hij is niet meer nieuw, maar in goede staat en uitstekend geschikt voor
bijvoorbeeld in de winter in het veld of voor een beginnende fietser, die het
toerfietsen wil uitproberen en niet direct een dure racefiets wil aanschaffen.
De fiets is een Pinarello Sestriere met een (onverwoestbaar maar toch relatief
licht) stalen frame (framehoogte 54 cm.) en is verder uitgerust met een
Campagnolo Chorus triple groep met vóór 30- 40-50 en achter 9 tandwielen
oplopend van 13 tot 28 tanden.
De fiets staat in de zaak van Joop Dokman (Zandstraat 70-76 te Culemborg), die
de fiets vooraf helemaal zal controleren. De prijs bedraagt € 250,00.
Voor vragen kan je mailen naar pwhvanderlinden@hotmail.com
Paul van der Linden
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Overige informatie
Sponsors WTC Culemborg
Geen enkele sportvereniging kan zonder sponsors, en dat geldt ook voor onze
club. Continu zijn wij op zoek naar bedrijven, winkels, restaurants, etc. die op
één of andere manier WTC Culemborg (financieel) willen ondersteunen.
WTC Culemborg wordt actief gesteund door ondernemers, mensen, die de club
en de wielersport een warm hart toedragen.
Dit jaar zijn er weer enkele wijzigingen: Rasing Bouw en Gunther's Family fit
hebben hun financiële ondersteuning beëindigd en wij bedanken hen nogmaals
voor hun trouwe bijdrage!
Als nieuwe sponsor voor WTC Culemborg in 2019 heten wij:
“De Waal Autogroep Culemborg”
van harte welkom!
De bijdragen van adverteerders en sponsors stellen ons in staat de vereniging in
stand te houden en activiteiten te realiseren voor de leden en de club, en de
kosten hierbij voor de leden beperkt te houden. Daar zijn wij hen zeer dankbaar
voor.
Voor de betreffende ondernemers zou het natuurlijk ook leuk zijn leden voorbij
te zien komen die laten merken hun betrokkenheid te waarderen.
Denk daar eens aan bij eventuele toekomstige uitgaven/aankopen!

☺ ☺ ☺
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Overige informatie
Programma 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 6 januari 12.00 uur – 14.00 uur
Locatie: Clubhuis Statina
TTC-bijeenkomst (bijeenkomst voor Wegkapiteins)
Wanneer: Vrijdag 15 maart 2019 – 19:30 uur
Locatie: Clubhuis Statina
Algemene Ledenvergadering voorjaar
Wanneer: Dinsdag 9 april 2019 – 20:00 – 22:00 uur
Locatie: Fysio Van den Berge (Zandstraat 78 Culemborg)
Algemene Ledenvergadering najaar
Wanneer: Maandag 28 oktober 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Clubhuis Statina
Clubritten toerrijders
Het verzamel- en startpunt voor alle clubritten toerrijders is bij Clubhuis Statina.
Het clubhuis is 30 minuten voor aanvang geopend waarbij het mogelijk is om te
genieten van een heerlijk kopje koffie.
Alle zondagen
6 januari t/m 24 maart

10.00 uur

31 maart t/m 20 oktober

9:00 uur

27 oktober t/m 29 december
Uitzonderingen
2e Paasdag - maandag 22 april

10:00 uur

ipv zondag 21 april

9.00 uur

ipv zondag 9 juni

9:00 uur

Speciale tochten
Wintertocht
10 februari

Maaltijd bij Statina

10.00 uur

Lentetocht

31 maart

Inclusief koffiestop

9:00 uur

Zomertocht

30 juni

Inclusief koffiestop

9:00 uur

Herfsttocht

20 oktober

Inclusief koffiestop

9:00 uur

2e Pinksterdag - maandag 10 juni
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Overige informatie

Adressen
Secretariaat

Wilgeboom 3, 4101 WJ Culemborg

Internet
Email

www.wtcculemborg.nl
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
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