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Fietsnieuws vanuit het bestuur 

De Stand der Spaken 
Zomertocht, verschillende groepen en nog veel meer… 
 

Beste WTC leden, 
 
Terwijl ik deze editie van de Stand der Spaken schrijf, geeft het weerbericht aan 

dat het de komende week meer dan 30c gaat worden. Voor menigeen heerlijk 

fietsweer en voor anderen transpireren op de fiets en transpireren in huis 😅. 

 

Nu het seizoen volop bezig is en de één inmiddels een paar “tijdritbenen” heeft 
gekweekt en de ander juist rustig aan heeft gedaan lopen we (weer) tegen de 
traditionele verschillen in gewenste snelheden aan. Voor de één te hard en voor 

de ander juist weer te zacht. Vandaar dat we aan het begin van het seizoen 
gestart zijn met de pilotgroep genaamd “A/B-groep” en we kunnen nu al 

constateren dat dat een succes is. Namens het bestuur kan ik daarom alvast 
mededelen dat we voornemens zijn om hiermee door te gaan. We gaan de 
komende bestuursvergadering gebruiken om naar een logische naamgeving en 

indeling te kijken en zullen daar in de komende weken nog op terug komen. 
 

Volgende week is het weer de traditionele zomertocht. We vertrekken zoals 
gebruikelijk om 9.00 uur bij de club en rond 11.00 uur hebben we dan een stop 
in Eck en Wiel, waar we hopelijk bij een lekker zonnetje kunnen genieten van 

een kop koffie/thee en een stuk gebak. We rekenen net zoals vorig jaar op een 
grote opkomst! 

 
Namens het bestuur wil ik iedereen alvast een prettige vakantie wensen met 
hopelijk veel gezellige en vooral veilige fietskilometers! 

 
 

Guy Staals 
Voorzitter 
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Fietsseizoen 2019 
 

Veilig thuis aankomen 
Het geheim van een gezellig en vooral veilige tocht 

 
Het klinkt vanzelfsprekend als je een tocht fietst dat je ook weer veilig thuis 

aankomt. In vrijwel alle gevallen – op een enkele uitzondering na – zijn renners 
zonderkleerscheuren veilig thuis aangekomen. De WTC Wegkapitein doet er ook 

alles aan om een gezellige en vooral veilige tocht te verzorgen. Maar ook JIJ kan 
ervoor zorgen dat het een gezellige en veilige tocht wordt. 
  

Vaak voorkomende situaties op rij: 
- Fietsen op de verkeerde weghelft vanwege beperkte ruimte om naast elkaar 

te blijven fietsen. 
 

- De renner voor je neemt te veel afstand met de renner daarvoor waardoor 

de groep uit balans is of uit elkaar valt. 
 

- Het signaal dat van voren komt wordt niet goed doorgegeven naar achteren 
met gevolgen van dien. 
 

- Signalen worden doorgegeven aan de hand van gebaren waardoor er 
onduidelijkheid bestaat en dat er minder controle is op de fiets. 

  
Wat kan ik doen: 

Het is belangrijk dat je de fiets goed onder controle hebt. Goede beheersing 
betekent: juiste zitpositie, twee handen op het stuur en de vingers aan de 
shifters (remmen). Bij obstakels houd je de handen aan het stuur en roep je het 

signaal. Het is gezellig om te praten met de renner naast je, maar blijf alert! Heb 
jij of iemand anders het even moeilijk, geef dat dan zo snel mogelijk aan door 

het signaal “TEMPO” of “LEK” te roepen. 
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Fietsseizoen 2019 

Warmte: Wat kan je ertegen doen? 
Een heerlijke bijkomstigheid of toch een sluipmoordenaar? 
 

We kunnen er allen wel over eens zijn dat fietsen op een zondag, wanneer de 
zon schijnt, de weg droog is en een heerlijke temperatuur (+25c) bevat, het 

mooiste is wat je kan hebben. Je komt naar het clubhuis en je ziet racefietsen 
met watervoorraden van verschillende vormen en maten: 1 bidon, 2 bidons, 
kleine- en grote bidons. Je vraagt jezelf af: Op welke manier kan ik optimaal 

genieten van deze mooie dag? 
  

Vanuit de club vinden wij het belangrijk dat alle clubleden op een leuke, veilige 
en gezellige manier samen een mooie tocht fietsen. Het is hierbij belangrijk dat 
JIJ als renner goed voorbereidt bent om de dag door te komen. Denk 

bijvoorbeeld aan voldoende eten en drinken tijdens de rit, want een goede 
voorbereiding is halve werk. 

  
Warmte onderschat 
Een veel voorkomende fout is dat warmte vaak wordt onderschat. Tijdens het 

fietsen is de warmte niet altijd merkbaar vanwege de omstandigheden, zoals de 
fietssnelheid of de (tegen)wind. Een manier waarmee je kan herkennen dat je 

moet drinken is het moment dat je voelt alsof je een droge mond hebt. Dit is 
geen signaal, maar een waarschuwing! Wanneer er onvoldoende vocht wordt 
ingenomen kan het grote gevolgen hebben voor je lichaam, zoals kramp, 

flauwte, zonnesteek of warmtebevanging. Symptomen die je graag wilt 
voorkomen. 

  
Het advies 
De experts geven aan dat 1.5 keer zoveel vocht gedronken moet worden als het 

zweet dat verloren gaat. Dat is ongeveer 1 liter per uur. Alleen water in de bidon 
heeft geen zin omdat water alleen de bloed verdunt. Het advies is om gebruik te 

maken van Isotone drankjes. Isotone is water met opgeloste deeltjes van zout 
en suiker. De bekende sportdrankjes bevatten ook extra voedingsstoffen zoals 
eiwitten, natrium en koolhydraten. 

  
Veel fietsplezier deze zomer 
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30 JUNI 
2019 Startlocatie : Clubgebouw Statina 

Starttijd : 9:00 
 
Koffiestop : Eck en Wiel 

Aankomst : 11:00 

Gezamenlijke stop in Eck en Wiel inclusief koffie en gebak 

ZOMERTOCHT 
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De Gezelligheidsrijders 
 

Klassement 30 oktober 2018 t/m 28 maart 2019  
 

In het afgelopen winterseizoen, lopend van dinsdag 30 oktober 2018 tot en met 
donderdag 28 maart 2019, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen 40 
fietstochten door de G-rijders gereden met een totaalafstand van zo’n 1140 km; 

dat is gemiddeld ~28.6 km per tocht. Per rit fietsten gemiddeld 11.1 personen 
mee. Slechts 1 keer van alle mogelijke 41 startdata is er niet gefietst voor het 

klassement (en wel op 22 januari: de sneeuw was de boosdoener). Op dinsdag 
26 februari was er een recordaantal deelnemers (22); die dag staat ook in de 
boeken bij het KNMI vanwege de records maar dan vanwege de hoge 

temperatuur. We konden op die dag in Hei- en Boeicop buiten zitten (in de zon 
en met een temperatuur van 18.9 graden). 

 
Het klassement: 
 

Riet Schürgers 32 

Diny van Wiggen 32 

  

Theo van Kessel  31 

Riet Bronk 29 

Leo Toor  29 

Hugo Eigenraam 27 

Tiny van der Velde 25 

Annie van de Bilt  22 

Hanny de Lorijn  20 

Frans van Dijk  19 

Rosa van der Gun 18 

Sijgje Geerding 17 

Janny Pin 16 

Antoon van der Hurk  15 

Annie van Schaik-van Dijk 14 

Jan Pin 13 

Cor Vogels 13 

Henny van Kats 11 

Henk Sint 9 

Rinus Flipse 8 

 
  

Riet en Diny, gefeliciteerd met 
het behalen van de eerste plaats!  
 

Jan van Kats 
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De Gezelligheidsrijders 
 
 

Betuwse Fiets4daagse Kerk-Avezaath 
30 mei t/m 2 juni 2019 
 
De Betuwse Fiets4daagse werd dit jaar voor de 34ste 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 ruim 700 personen ondanks dat het 
in de ochtend regenachtig weer was. 
 

Ook dit jaar hebben we met een groepje WTC Gezelligheidsrijders meegedaan 
(15 personen) en we hebben gekozen voor de 40km ritten.  

 
Op Hemelvaartsdag (30 mei) hebben we de Groot Burenroute gefietst. Vanuit 
Kerk-Avezaath richting Zoelen, Lienden en Kesteren. Vervolgens via Ochten, 

IJzendoorn en langs Tiel 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, Heesselt, Opijnen en Neerijnen. Tijdens het fietsen hebben de 

route omgedoopt in “ooievaarsroute”; we hebben namelijk een groot aantal 
ooievaarsnesten gezien met veel (jonge) ooievaars. Zie ook de foto’s. Op de 
terugweg zijn we door het prachtige natuurterrein De Steendert gegaan. 

 
De laatste dag was bestemd voor de Lek route:  Via Zoelmond en Beusichem 

het Beusichemse veer over en daarna via Cothen naar Wijk bij Duurstede, Bij 
Rijswijk de veerpont over  en terug naar Kerk-Avezaath.  Vanwege de hitte die 

werd verwacht, zijn we op deze zondagochtend eerder van start gegaan. 
 
Onderweg zijn er weer foto's gemaakt, zie: 

https://myalbum.com/album/VzzZPW2mwTvA 
 

Veel foto’s en meer informatie over de Betuwse fiets4daagse is terug te vinden 
op de website van de organisatie: https://www.betuwsefietsvierdaagse.nl/ 
 

https://myalbum.com/album/VzzZPW2mwTvA
https://www.betuwsefietsvierdaagse.nl/
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De Renners 

 

Presentie klassement 
Wie komen vaak op de zondag ritten? 

 
Tussenklassement van de geregistreerde zondagritten tussen april/mei 2019 
 

Klassement 
 

Co Vollmuller 
Guy Staals 

8 

Jan Henk Ringelenberg 
Ronald Roelofs 

Rob Boersbroek 
Frits Heszler 

Walther van den Hurk 

7 

Jan Wieman 
Ingrid Staals 
Piet Ravenhorst 

Nico ten Wolde 
Joris de Hoog 

6 
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De Renners 

Woensdagavond clubritten WTC  
Wanneer fietsen we op woensdag? 
 

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 A/B Groep B/C Groep VIP Bijzonderheden 

     
 

Juni     

zondag 2 juni 2019 om 9:00 uur Louk Janssen Fred van Bemmel Ingrid Staals TOERTOCHT + 

maandag 10 juni 2019 om 9:00 uur Rob Boersbroek Ronald Roelofs Maike Dokman PINKSTEREN 

zondag 16 juni 2019 om 9:00 uur Otto Deggeller Jeroen Spithoven Monic van der Heijden  

zondag 23 juni 2019 om 9:00 uur Frits Heszler Rudy Brons Ingrid Staals  

zondag 30 juni 2019 om 9:00 uur Guy Staals Rob Boersbroek Jeanine Kools ZOMERTOCHT 
 

Juli     

zondag 7 juli 2019 om 9:00 uur Hans Maas Frits Heszler Jeanine Kools TOERTOCHT + 

zondag 14 juli 2019 om 9:00 uur Louk Janssen Otto Deggeller   

zondag 21 juli 2019 om 9:00 uur Louk Janssen Ward Habets Maike Dokman  

zondag 28 juli 2019 om 9:00 uur Joris de Hoog Louk Janssen Susanna Rijninks  
 

Augustus     

zondag 4 augustus 2019 om 9:00 uur  Rob Kuizenga  TOERTOCHT + 

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   
 

September     

zondag 1 september 2019 om 9:00 uur  Joop Dokman  TOERTOCHT + 

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   
 

Oktober     

zondag 6 oktober 2019 om 9:00 uur  Ronald Roelofs  TOERTOCHT + 

zondag 13 oktober 2019 om 9:00 uur  Rob Kuizenga   

zondag 20 oktober 2019 om 9:00 uur  Fred van Bemmel  HERFSTTOCHT 

zondag 27 oktober 2019 om 10:00 uur     
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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. 
 

 

 

  

mailto:f.heszler.jr@gmail.com
mailto:lekrijder@wtcculemborg.nl
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Finitiatieven en activiteiten 
 

Zuid-Limburg en de Voerstreek 
Fietsen in het prachtige landschap van Zuid-Limburg en de Voerstreek 

 
Beste WTC-ers, 
 

Net als vorig jaar organiseer ik ook nu weer een rit in Zuid-Limburg en de 
Voerstreek. De geplande datum is zondag 22 september 2019 

 
Op deze dag wordt ook de de Heuvel Mergelland 2-daagse gereden, maar daar 
hoeven wij ons niet aan te storen. 

 
Wat zijn de afspraken en wat is het plan: 

 
• Om 9:00 uur verzamelen we bij Camping De Bosrand, St. Geertruid. 

Bij de camping mogen we parkeren en sanitair en kleedruimtes gebruiken 
 

• We starten om 9:30 uur met de rit (GPX-bestand volgt nog) 
 

• Onderweg een- of tweemaal pauze, afhankelijk van de wensen van de deelnemers 
 

• Belangrijk! We rijden als groep, behalve in de klimmetjes, dan rijdt ieder op eigen tempo. 
Boven wordt gewacht (afstappen of omkeren en met de laatste vrouw/man weer omhoog) 
 

• Verwachte aankomsttijd tussen 16:00 en 17:00 uur bij De Bosrand. 
Daar kunnen we douchen en omkleden 
 

• De tocht sluiten we af met een gezamenlijk etentje, zodat we weer met volle energy naar 
huis kunnen rijden. 

  
Ik wil de groepsgrootte beperken tot 16 deelnemers, inclusief mijzelf. 

 
Aanmelden bij ward.habets@gmail.com 
 

  

mailto:ward.habets@gmail.com
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Overige informatie 

Sponsors WTC Culemborg 
 

 
 

De oplettende websitebezoeker was het wellicht al opgevallen.  
 
Sinds de vorige uitgave van de Lekrijder hebben wij twee nieuwe 

adverteerders/sponsors mogen begroeten binnen de club:  
• Visscher Autogroep Culemborg 

• Healthcenter Culemborg (HCC). 
 
Nogmaals welkom en dank voor de toegezegde steun! 

 
HCC heeft hierbij nog een speciale aanbieding voor leden van WTC Culemborg: 

Onbeperkt sporten inclusief groepslessen, koffie/thee, zonnenbank, 
sauna voor 39 euro per maand (maandelijks opzegbaar).  
 

Ook zullen er geen inschrijfkosten berekend worden. 
Loop gerust eens binnen en vraag naar de mogelijkheden! 

 
Parallelweg West 13, 4104 AX Culemborg of bel 0345 549 920. 
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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 10:00 uur 

 
Uitzonderingen 

2e Paasdag - maandag 22 april ipv zondag 21 april 9.00 uur 

2e Pinksterdag - maandag 10 juni 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 
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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

