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Fietsnieuws vanuit het bestuur 
Fijne feestdagen en een gezond en veilig 2020! 
Het is inmiddels begin december, is Sint met zijn roetveeg pieten het land alweer uit 
en staat kerst voor de deur.  
 
Een tijd van bezinning (indien nodig 😉) en van genieten, maar ook een tijd van 
terug- en vooruitkijken. Tijdens de najaars ALV 28 oktober zijn we hier al mee 
begonnen en hebben we onder andere een update van de penningmeester gehad 
m.b.t. de financiële stand van zaken (zie ook de eerdere email hierover). Daarnaast 
hebben we afscheid genomen van Hans Maas als secretaris van de club (Hans 
nogmaals bedankt 👏) en hebben we Maike Dokman als nieuw bestuurslid en tevens 
secretaris verwelkomd.  
 
Afgelopen jaar hebben we met elkaar (toer- en gezelligheidsrijders) wederom veel 
kilometers in clubverband gereden met een gemiddelde opkomst op zondag van 41 
leden! Ook komend jaar verwachten we weer vele kilometers in clubverband te 
kunnen rijden met tevens diverse F-initiatieven van clubleden (daarover in deze en 
komende Lekrijders meer info).  
 
Tijdens het winterseizoen wordt er door veel WTC’ers op de weg of in het bos 
doorgefietst. Hierbij voor de volledigheid nog even de verschillende groepen: 
• De Gezelligheidsrijders rijden zoals bekend lekker door in de winter 
• Toerfietsers (9 uur): start 9 uur bij clubhuis (WhatsApp groep “Winterploeg”) 
• Toerfietsers (10 uur): start 10 uur met koffie bij clubhuis (WhatsApp groep “winter A/B 10 uur”) 
• VIP groep: start 10 uur met koffie bij clubhuis (WhatsApp groep “Winter VIP groep”) 
• MTB-ers: start 8 uur bij de A2 (communicatie via email en WhatsApp “WTC MTB groep”) 
 
Voor komend jaar zitten er weer diverse initiatieven in de planning waaronder een 
(wegens succes) herhaling van de fietsclinic. Tevens gaan we de diverse 
snelheidsgroepen verder “optimaliseren” en hopen we daarmee het fietsplezier voor 
iedereen verder te verhogen!  
 
Bij deze wil ik ook meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle leden te 
bedanken die zich afgelopen seizoen voor de club hebben ingezet…zoals altijd geldt 
“vele handen maken licht werk”!   
 
Ten slotte wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een veilig en vooral gezond 
2020 en tot zondag 5 januari bij de nieuwjaarsbijeenkomst! 
 
Guy Staals 
Voorzitter 
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Al 20 jaar in Culemborg!

Fysiotherapie 
FysioFitness
Sportblessure Spreekuur
Claudicatio Begeleiding
COPD Begeleiding
Oedeemtherapie

Psychosomatische 
Fysiotherapie
ZwangerFit®Plus  
MamaFit
Therapeutisch Elastische 
Kousen

Sportmassage
Ontspanningsmassage
Bekkenfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Diëtiek 
Psychologie

Zandstraat 78, (0345) 51 00 15
www.FysiovdBerge.nl

 
 
 
 

Word JIJ onze nieuwe Wegkapitein? 

   
 

Altijd al een leuke route voor de zondagochtend club rit willen bedenken en daarbij 
de groep op sleeptouw willen nemen? 
 
HELEMAAL TOP! WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!  
 
Voor alle groepen kunnen we versterking gebruiken, dus MELD JE AAN!  
 
Vele handen maken licht werk!  
 
De nieuwe TTC-ers zullen in het 2020-seizoen in de gelegenheid worden gesteld om 
de NTFU Cursus Wegkapitein te volgen, gesponsord door WTC Culemborg.  
Uiteraard staan ook de reeds actieve TTC-ers je graag met raad en daad bij!  
 
Twijfel niet en meld je aan via een email aan louk.janssen@hetnet.nl , en mocht je 
nog vragen hebben dan kan dat ook via dit e-mailadres.  
 
Bedankt alvast!  
Louk Janssen 
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De Gezelligheidsrijders 
 

Daarom zijn wij de Gezelligheidsrijders! 
Gezelligheid, groepsapp, weekendjes weg en nog veel meer… 
 
Ondanks dat het weer niet altijd meewerkt wordt er toch flink gefietst. Vooral de 
dinsdagen zijn druk bezocht. Zelfs als het regent zijn er nog die-hards die een rondje 
fietsen.  
 
Chapeau! 
 
Diny heeft een flinke val gemaakt en is voorlopig uit de roulatie. Maar gelukkig is ze 
weer thuis, maar de revalidatie zal nog een paar maanden duren. Diny blijft er zelf 
positief onder en zal er alles aan doen om, zodra het lukt, weer mee te fietsen. 
Sterkte Diny en een spoedig herstel. Naast Diny ligt ook Ad de Goede nog steeds in 
de lappenmand. Ook jij sterkte Ad. 
 
De gezelligheidsrijders hebben nu ook een groepsapp. en dat is in sommige gevallen 
erg handig. We fietsen zo 2019 alweer uit. 
 
Wij sparen al een poosje punten bij De Beurs in Geldermalsen bij onze koffiestops. 
dinsdag 10 december was het zover we werden getrakteerd op heerlijk gebak bij de 
koffie/thee. We waren met 16 personen. 
 
Ontzettend aardig van Cees van de Beurs! Hij gaf zelfs een punt appelgebak mee 
voor Diny. Zij beheert nl de spaarkaart. 

 
Tiny van der Velde 
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De Renners 
WhatsApp groepen in de winterperiode   
Elke zondag een clubrit, ook in de winter 
 
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 clubhuis Statina vertrekken (inclusief 
koffie). De ritafstanden van deze groep is ongeveer 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 

 
 
Het is ook mogelijk om eerder te starten. Vanaf 9.00 uur zal de B-groep 
vertrekken vanaf de parkeerplaats Statina (clubhuis dn nog gesloten). Deze 
groep fietst ongeveer 85-95 km met een gemiddelde snelheid tussen de 28-32 
km/uur. Deze groep neemt altijd onderweg een koffiestop.  
 
 

 
 

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 
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5 JANUARI 
2020 Waar  : Clubgebouw Statina 

Begint om : 12:00 uur 
Einde  : 14:00 uur 
 

Gezamenlijk het nieuw jaar in inclusief koffie en oliebollen 

NIEUWJAARS 
BIJEENKOMST 
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De Renners 
Waarom fietsen in de winter zo geweldig is 
Het is gezond om in de winter te fietsen en we leggen uit waarom 
 
Als het winter is dan denk je snel aan korte en koude dagen in combinatie met 
natte en vieze weeromstandigheden en weinig zon. Kortom: een winterdepressie. 
Maar in de winter fietsen is helemaal zo slecht nog niet en wij gaan je helpen om 
over de drempel te stappen. We gaan de winterdepressie verslaan! 
 
Dit is waarom de winter zo geweldig is 
In de winter is het aantal zonlichturen weliswaar minder dan in de zomer, maar 
tijdens het fietsen vang je voldoende zonlicht op om vitamine D aan te maken. 
Maar het belangrijkste is dat tijdens de inspanning zogenaamde endorfine wordt 
aangemaakt. Endorfine is een eigenschap dat je een goed gevoel geeft en zorgt 
ervoor dat de winterdepressie en slechte humeuren volledig verdwijnen. 
 
De voordelen op een rijtje 
- De winter is mooi omdat het landschap steeds veranderd 
- Er zijn weinig fietsers op de weg en daarom rustig en veel ruimte 
- Hoe kouder het wordt, hoe beter de douche na afloop 
- Wegen slecht begaanbaar? Pak dan een mountainbike 
- Er worden meer calorieën verbrand dan in de zomer 
- Frisse koude lucht is effectief 
- Fietsen in de winter zorgt ook voor een betere weerstand 

 
Fietsen in de winter is perfect om de conditie op peil te houden. Maar ook een 
manier om de kerstkilootje vaarwel te zeggen. Mocht “kou” het probleem zijn, 
dan is het advies om goede winterkleding aan te schaffen. 
 
Laten we de winterdepressie elimineren en fiets mee tijdens de winter clubritten. 
 

Rob Kuizenga 
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De renners 
Fietsen in de winter: waar moet je op letten? 
Handige tips om veilig en met veel plezier te fietsen in de winter 
 
Er is nauwelijks sneeuw gevallen in ons land en de echte vrieskou laat nog op 
zich wachten. Maar iedereen weet wel beter dat niets zo onvoorspelbaar is als de 
weersvoorspellingen. We nemen jullie graag mee in de wereld van de gouden 
tips over fietsen in de winter. 
 
Controleer je fiets 
Tijdens de wisselvallige dagen slijten de onderdelen van de fiets sneller dan 
gebruikelijk. Controleer de remblokken of remschijven. Er mag absoluut geen 
vuil tussen zitten. Dit kan je ook doen met de derailleurwieltjes. Ook hier zit 
vaak vuil tussen. Zorg ervoor dat de fiets vuilvrij is en klaar is voor gebruik. 
 
Wees zichtbaar 
De winterperiode bestaat uit koude, natte en donkere dagen. Je bent daarom 
minder goed zichtbaar voor andere weggebruikers. Draag daarom voldoende 
reflecterende kleding om zichtbaar te zijn. Tegenwoordig zijn verschillende 
soorten voor- en achterlichten verkrijgbaar speciaal voor op de racefiets. Mocht 
het donker worden, dan ben je altijd nog zichtbaar. 
 
Voorzichtig rijden in de bochten 
In de winterperiode heb je vaak te maken met wisselende weersomstandigheden 
en dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Voornamelijk rijden in de bochten, 
omdat het contactoppervlak van de banden met de ondergrond kleiner is dan 
wanneer je rechtdoor fietst. De wegen zijn vaak vies, nat en glad. Pas de 
snelheid daarom aan wanneer je een bocht nadert en stuur niet te scherp in. 
 
Draag warme kleding 
Het is belangrijk dat warme kleding wordt gedragen tijdens de winterperiode. Als 
eerste laag draag je een ondershirt, het liefst in thermo-vorm. Ondershirts 
hebben een isolerende werking en zorgen voor een goede transparantie. Je kan 
dit zien als een soort tweede huid. Als tweede laag kan je kiezen voor een 
fietsshirt met lange mouwen met een lange fietsbroek. Mocht het erg koud zijn 
dan kan je er ook voor kiezen om een winterfietsshirt (winddicht) aan te trekken. 
Kies voor je handen handschoenen met lange vingers. Voor de voeten zijn 
verschillende typen overschoenen verkrijgbaar. 
 

Rob Kuizenga 
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Rooster Gezelligheidsrijders 
 

Rooster van januari t/m april 2020 
 

DINSDAG  DONDERDAG 
 

Datum Naam Telefoon  Datum Naam Telefoon 
31-12-2019 Oudjaarsdag   02 jan Hugo Eigenraam 0345-513468 
07 jan Jan Pin 0345-517270  09  jan Henny van Kats 0345-514786 
14 jan Riet Schurgers 0345 502994  16 jan Leo Toor 0345-515616 
21jan Ria vd Hurk 0345-513284  23 jan Rosa van de Gun 0345-506649 
28 jan Riet Bronk 0345-545918  30 jan Theo van Kessel 0345-513900 
04 feb Annie v. Schaik-van Dijk 0345-512404  06 feb Annie van de Bilt 0345-779758 
11 feb Jan van Kats 0345-514786  13 feb Tiny van der Velde  0344-655607 
18 feb Rosa van de Gun 0345-506649  20 feb Jan Pin 0345-517270 
25 feb Sijgje Geerding 0345-516795  27 feb Hanny de Lorijn 06-465 073 77 
03 mrt Wil Flipse 0345-517443  05 mrt Rinus Flipse 0345-517443 
10 mrt Cor Vogels 0345-513675  12 mrt Riet Schurgers 0345 502994 
17 mrt Janny Pin  0345-517270  19 mrt Antoon vd Hurk 0345-513284 
24mrt Tiny van der Velde  0344-655607  26 mrt Riet Bronk 0345-545918 
31 mrt Hugo Eigenraam 0345-513468  02 april Leo Toor 0345-515616 
07 april Jan van Kats 0345-514786  09 april Hanny de Lorijn 06-465 073 77 
14 april Henk Sint 0345 512191  16 april Henny van Kats 0345-514786 
21 april Annie van de Bilt 0345-779758  23 april Theo van Kessel 0345-513900 
28 april Frans van Dijk 0345-518598  30 april Rinus Flipse 0345-517443 
 
* Bij verhindering zelf een vervanger zoeken aub. 
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Finitiatieven en activiteiten 
WTC Culemborg nu ook op WhatsApp 
WhatsApp groep voor afspreken overige (toer)tochten 
 
Je wilt een keer een eigen ronde/toertocht fietsen of meedoen bij een bestaande 
toertocht van een ander organisatie samen met bekende fietsvrienden die lid zijn 
van de club. Vanaf nu is het mogelijk om dat bekend te maken. Met behulp van 
de WhatsApp groep kan je clubleden laten weten of je een eigen toertocht gaat 
fietsen of bij een bestaande toertocht je wilt meedoen. Laat je horen in de 
WhatsApp groep.  
 
Ben je nog geen lid van de WhatsApp groep, stuur dan een mailtje aan 
f.heszler.jr@gmail.com onder vermelding van “WTC Toertocht app” en laat je 
06-nummer achter, dan voeg ik je zo snel mogelijk toe in de groep. 
 

Frits Heszler 
Initiatief: Langs het water (14 x) 
Een route van 105 km met start en finish in Abcoude. Route gaat zoals de titel al 
aangeeft langs het water. Abcouder Meer, Holendrecht, Bullewijk, Amstel, Amstel 
Drechtkanaal, Aarkanaal, Oude Rijn, Meije, Kromme Mijdrecht, Oude Waver, 
Winkel, Angstel, Amsterdam Rijnkanaal en Gein. 
Zondag 19 april  
 
Initiatief: Haasrode - Hoei - Haasrode (BE) 
Is een georganiseerde tocht op vrijdag 1 mei. Deelname kost iets van 10 euro. 
De route van 155 km gaat van Haasrode (nabij Leuven) over glooiende heuvels 
naar het Maasdal nabij Hoei. Côte de Ben Ahin 2,5km 6%, Côte de Bonneville 
1,3km 5% en Côte de Namêche 4,1km 3% zijn de toppen van de koers. 
 
Initiatief: Longest day Challenge 
Op zaterdag 20 juni, 1 dag voor de langste dag een tocht van ongeveer 230 km. 
Langs de Lek richting Rotterdam, Hoek van Holland, langst de kust naar 
Scheveningen en Wassenaar en door het Groene Hart weer terug naar 
Culemborg. Vroeg starten zodat maximaal geprofiteerd kan worden van het licht. 
Meerdere koffiestops en een lunchpauze aan zee. 
 
Initiatief: Heuvels rondom Groesbeek 
Zondag 19 juli, start en finish in Wijchen. Route van 118km en 860hm. Veel 
klimmetjes in de omgeving van Groesbeek en Berg en Dal. Ook gann we even de 
grens over naar het Reichswald o.a. voor de kaffee und kuchen. 
 
Initiatief: Mont Ventoux 
Wielrenners gezocht die een keer de klim willen maken en samen een aantal 
dagen organiseren rondom deze fantastische berg. 
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Een Finitiatief organiseren 
Waar moet je op letten als je een finitatief gaat organiseren 
 
Naast de reguliere zondagochtend ritten is het ook mogelijk om een eigen 
fietstocht te organiseren samen met de clubleden. 
 
In de afgelopen periode zijn verschillende finitiatieven (=fietsinitiatieven) 
geweest, waaronder de “Eifeltocht” en “Voerstreek”. Dit zijn initiatieven die door 
clubleden zijn georganiseerd. Maar waar moet je op letten als je ook een 
fietsinitiatief gaat organiseren? We zetten alle tips op een rijtje: 
 
Bepaal de datum 
Ongeacht wat voor soort fietstocht je gaat organiseren is de datum een 
belangrijk startpunt. Voorbeeld: De bekende Amstel Gold Race is elk jaar vroeg 
in het seizoen en de weervoorspellingen zijn zeer wisselvallig. De tijd in het 
seizoen kan bepalend zijn of jouw initiatief een succes wordt. 
 
Bepaal de locatie en omgeving 
Nu komen we op een cruciaal punt waarbij je al aangeeft wat voor soort 
toertocht je gaat organiseren. Het is belangrijk dat je aangeeft wat de start en 
finish locatie is en in welke omgeving je gaat fietsen. Voorbeeld: De Eifeltocht 
wordt gereden in de Eifel (Duitsland) en dan mag je verwachten dat de toertocht 
meer hoogtemeters bevat dan in Nederland. 
 
Bepaal de route 
De afstand, gemiddelde snelheid en het aantal hoogtemeters zijn belangrijke 
factoren die meespelen met wat voor type toertocht je gaat organiseren. 
Voorbeeld: Een toertocht van 125km met een gemiddelde snelheid van 25km/h 
in Limburg, vraagt veel voor de deelnemers. Advies is om in de route na 
ongeveer 45~55km een koffiestop in te plannen. 
 
Aan de slag 
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, zoals de locatie, omgeving en 
wat voor type route. 
 
Het bestuur zal je zoveel mogelijk ondersteunen in de bekendheid van de 
Finitiatief. 
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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 Maike Dokman  

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 28 527 188 

 
    
   
  
 
   


