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MAART
HET BESTUUR
SdS (herziene versie): historische tijden…
Historische tijden op wereld, landelijk, regionaal en nu zelfs op clubniveau want
voor zover ik me kan herinneren hebben we als WTC Culemborg nog nooit eerder
een periode meegemaakt waarbij er gedurende (voorlopig) enkele weken geen
clubactiviteiten worden georganiseerd.
De 1e Lekrijder van dit jaar was net klaar om verstuurd te worden, totdat we
deze week als bestuur de beslissing namen om in ieder geval tot 1 april alle
clubactiviteiten te laten vervallen…!
Daarmee werd de inhoud van de SdS ingehaald door de actualiteit, aangezien ik
in de originele SdS zou zijn ingegaan op de start van het nieuwe seizoen met
daarbij diverse aankondigingen voor (f)initiatieven, de Lentetocht, een oproep
voor vrijwilligers etc.
Aangezien we de komende weken dus geen clubactiviteiten zullen ondernemen
leek het mij gepast om een herziene versie van de SdS te schrijven en kort in te
gaan op de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben we de data & activiteiten
tot 1 april in deze Lekrijder zoveel mogelijk aangepast op de laatste stand van
zaken.
Onze beslissing om voorlopig alle activiteiten stop te zetten heeft uiteraard alles
te maken met de huidige situatie rondom het Corona/Covid-19 virus en de
oproep vanuit de overheid en NTFU om alle clubinitiatieven voorlopig op te
schorten. Als bestuur hebben wij gemeend hieraan tegemoet te moeten komen,
mede ook in verband de veiligheid van onze eigen leden.
Als je toch in groepsverband wil gaan fietsen dan vragen wij iedereen om alle
(ongetwijfeld) bekende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, waarbij afstand
houden voor ons één van de makkelijkste en belangrijkste is. Daarnaast willen
we je nadrukkelijk vragen om bij (verkoudheids)klachten een ritje over te slaan
en thuis te blijven.
Ten slotte hebben we de website bijgewerkt met een “Corona” pagina die we
indien nodig zullen bijwerken. Houd deze dus in de gaten!
Wij wensen iedereen veel sterkte komende tijd en hopelijk kunnen we elkaar
weer snel in clubverband ontmoeten.
Guy Staals
Voorzitter
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MAART

JOUW
MENING
VINDEN WIJ
BELANGRIJK
Algemene
Ledenvergadering
WAAR
Clubgebouw Statina
WANNEER
Maandag 6 april 2020 vanaf 20:00 uur
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MAART
DE GEZELLIGHEIDSRIJDERS
De Gezelligheidsrijders klassement – statistieken en de winnaar
2 april 2019 t/m 24 oktober 2019

In het afgelopen zomerseizoen, lopend van dinsdag 2 april 2019 tot en met
donderdag 24 oktober 2019, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen
totaal 56 fietstochten door de Gezelligheidsrijders gereden met een totaalafstand
van zo’n 1.870 km. Dat is een gemiddelde van ~33.4 km per tocht.
Per rit fietsten gemiddeld 13,9 personen mee. Dat is ten opzichte van eerdere
jaren een prima opkomst.
We hebben maar 4 van de totaal 60 startdata niet gefietst voor het klassement,
namelijk: op Hemelvaartsdag, het jaarlijks “dagje uit”, de dag van de BBQ en
omdat het een keer te warm was. Dat was op 25 juli, toen werd er in Nederland
een hitterecord gevestigd en hebben we besloten om niet van start te gaan.
We hebben in dit seizoen ook twee drenkelingen aangetroffen: op 27 juni zagen
we een schaap in een sloot bij Zoelen (Westertiendweg) en op 15 oktober een
koe in het water in Hei- en Boeicop. Het goede nieuws is dat beide dieren er
goed zijn afgekomen.
Het is nu tijd om de winnaar bekend te maken.
Geef een hartelijk applaus voor: ………

LEO TOOR
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MAART
DE GEZELLIGHEIDSRIJDERS
De Gezelligheidsrijders klassement – overzicht
1

Leo Toor

51

15 Tiny van der Velde

23

2

Theo van Kessel

47

16 Henny van Kats

20

3

Jan Pin

47

17 Ad de Goede

19

4

Riet Bronk

45

18 Antoon van der Hurk

19

5

Rosa van der Gun

45

19 Annie van Schaik-van Dijk

19

6

Riet Schürgers

42

20 Ria van der Hurk

18

7

Hanny de Lorijn

41

21 Francien de Koning

16

8

Janny Pin

40

22 Wil Flipse

13

9

Hugo Eigenraam

37

23 Henk Sint

10

10 Annie van de Bilt

36

24 Nanny Hendriks

8

11 Diny van Wiggen

36

25 Rinus Flipse

4

12 Sijgje Geerding

32

26 Dick van Mourik

4

13 Frans van Dijk

28

27 Corry Wammes

2

14 Cor Vogels

24

28 Lucy van Mourik

1

Opvallend is dat dit keer de top 3 wordt ingevuld door mannen.
Leo, van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats!
Jan van Kats
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MAART
INFO VOOR DE RENNERS
Woensdagavond clubritten WTC
Wanneer fietsen we op woensdag?

Het duurt nog even, maar vanaf begin mei t/m eind augustus staan de WTC
woensdagavond clubritten op het programma en zullen Wegkapiteins een groep
met de B-groep snelheid begeleiden. We vertrekken vanaf de poort bij Statina
om 19.00 uur.
Er zal naast de B-groep ook een C-groep (C+) worden gevormd die vanaf het
begin gaan splitsen. Tijdens de woensdagavondritten wordt er wederom in
clubkleding gefietst en wordt iedereen geacht de clubregels na te leven.
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 van belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt.
Niet alleen tijdens de rit maar ook ervoor en erna!
Er is een bestaande WhatsApp-groep waarmee we elkaar informeren:
Aanmelden door een bericht te sturen naar Louk Janssen
(06-46376998) o.v.v. “WTC Woensdag”

WTC Woensdag

Groepsbeheerder

Louk Janssen

E-mailadres

louk.janssen@hetnet.nl

Veel fietsplezier!
Louk Janssen
Vertegenwoordiger Toerfietsers
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MAART
INFO VOOR DE RENNERS
De fabels en feiten over de Wegkapitein

Vraag: Heb je het altijd al leuk gevonden om een zelfgemaakte route te rijden
samen met de clubleden? Dan is de rol als Wegkapitein helemaal voor jou
weggelegd.
De
-

voordelen van een Wegkapitein:
Eigen route rijden met de clubleden
Zelf de tussenpunten bepalen (stops)
Zelf de snelheid bepalen
Cursus NTFU Wegkapitein (gesponsord door WTC Culemborg)

Misvattingen over Wegkapitein
Stelling 1: “Je bent voorrijder en moet dus kop fietsen en de groep kan volgen”
Het is verstandig om de zelfgemaakte route voor te rijden, zodat je weet welke
obstakels en gevaren op de route liggen. Hier komt het ‘voorrijden’ vandaan. De
Wegkapitein coördineert de groep, maar hoeft niet op kop te fietsen. Mocht het
te hard gaan, dan kan de Wegkapitein dat corrigeren.
Stelling 2: “Je bent verantwoordelijk voor de groep”
De gehele groep is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de
gereden clubrit. Hiervoor worden duidelijke afspraken gemaakt door de
Wegkapitein samen met de groep. Bijvoorbeeld de afgesproken snelheid en de
manier van fietsen, zoals rouleren in een groep.
De Wegkapitein is verantwoordelijk voor het veilig thuisbrengen van de groep en
speelt hierbij als een coördinerende rol. Dat doet de Wegkapitein door de
obstakels en gevaren te herkennen. De groep is zelf verantwoordelijk voor het
materiaal en het fietsgedrag.
Stelling 3: “Je moet veel trainen om Wegkapitein te zijn”
Er zijn vijf verschillende snelheidsgroepen waarin je Wegkapitein kan zijn. Het is
aan te raden om de juiste snelheidsgroep te kiezen. Het is aan te raden om goed
voor te bereiden op de route dat gereden zal worden. Denk aan de windrichting,
snelheid en het verloop van de route.
Ik word Wegkapitein
Leuk! Vele handen maken licht werk. Je kan je aanmelden door een e-mail te
sturen naar louk.janssen@hetnet.nl
Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met Louk Janssen door
een mail te sturen naar het eerdergenoemde e-mailadres.
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MAART
DE RENNERS
Signalen en tekens in een de groep

Wanneer, welke, signalen en wat mag wel en wat mag niet?
We kennen ze allemaal. Of toch niet? Het geven van signalen is belangrijk voor
de veiligheid tijdens het fietsen in een groep. Je kan beter te vaak roepen dan te
weinig. Alleen de voorste rij - meestal is dat de Wegkapitein - mag bij het roepen
ook een teken geven met de handen. De rest van de groep mag signaleren,
maar beide handen blijven aan het stuur!
Wat roep je

Welk teken geef je?

Wat doe je?

Stoppen

Linker arm omhoog

Rustig afremmen en stoppen

Vrij
Rechtdoor

Linker arm omhoog naar voren
wuivend
T.b.v. duidelijkheid waar
twijfel is

Oversteken van een weg
Arm omhoog naar voren wuivend

Rechts

Arm uitsteken naar rechts

Rechts afslaan

Links

Arm uitsteken naar links

Links afslaan

Voor

Obstakel rechts van de weg

Rechterarm naar achteren en wuivend

Tegen

Obstakel links van de weg

Linkerarm naar achteren en wuivend

Paaltje, gat

Obstakel in of op de weg

Arm naar beneden wijzend

Achter

Ingehaald worden door een
auto, fietser, etc.

Lek

Lekke band of technisch
probleem

Wordt van achteruit de groep naar voren
geroepen
Wordt in de groep geroepen
Men remt rustig af en gaat zoveel
mogelijk rechts van de weg staan

Wanneer je niet in staat bent om de groep te volgen of je ziet dat iemand de
groep niet kan volgen, Roep dan “Tempo” of “Lek”. Zorg ervoor dat het signaal
goed wordt doorgegeven naar voren. In de praktijk komt dit vaak voor na
hellingen, bruggen of na een scherpe bocht. Bij een bocht staat de laatste renner
bijna stil en moet dan hard aanzetten om weer aansluiting te vinden.
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MAART
DE RENNERS
Aerobe en Anaerobe dissimilatie

Wat is het, wat doet het en wat kan ik ermee?
Heb je altijd al willen weten wat aerobe en anaerobe betekent? Op steeds meer
fietscomputers, trainingsprogramma’s en sport gelegenheden kom je ze tegen.
Het is bijna niet meer weg te denken en daarom leggen we uit wat het doel is en
hoe je hiermee om kan gaan.
Wat is het
Stel je begint aan een korte sprint. Er moet dan zoveel mogelijk energie in een
korte tijd naar de spieren worden gepompt, dat de zuurstof kanalen worden
gebruikt als brandstof. Het gevolg van deze omzetting is dat de spieren dan te
weinig zuurstof binnenkrijgen en uiteindelijk verzuren. Nu weet je ook waar
verzuring vandaan komt. Met te weinig zuurstof zullen de spieren langzaam falen
en zal de lichaam automatisch afremmen om weer meer zuurstof toe te kunnen
voeren. In dit voorbeeld is de sprint dus “zonder zuurstof” en dan spreken we
over een anaerobe dissimilatie (verbranding). Wanneer het gaat over toevoer
van “zuurstof” dan spreken we over aerobe dissimilatie.

0

Wat moet ik weten
Om de waarde van aerobe en anaerobe te berekenen is het belangrijk om te
weten waar jouw “anaerobe drempel” ligt. De anaerobe drempel wordt ook wel
het omslagpunt genoemd. Het omslagpunt is het stadium dat de lichaam
onvoldoende zuurstof naar de spieren levert om de verzuring te neutraliseren.
Hoe hoger je boven het omslagpunt fietst, hoe sneller de spieren verzuren.
Hartslagzones
Wanneer jouw omslagpunt bekend is, dan kan met behulp van het hartslagzones
tabel wordt afgelezen in welke stadium de hartslag in verkeerd bij een bepaalde
inspanning.
Met behulp van onderstaande afbeelding kan worden afgelezen wat de betekenis
is per hartslagzone.

Rob Kuizenga
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MAART
DE RENNERS
Hulpmiddel bij het kiezen van de juiste groep
Weet jij al welke groep het beste bij je past?

Je kent het vast wel: Je komt bij de club en vervolgens kan je kiezen uit vijf
verschillende groepen. Maar hoe zit dat nou precies en welke groep past bij mij?
Er zijn vijf verschillende groepen waaruit je kan kiezen. Bij alle groepen wordt de
tijdsduur van 3 uur en 30 minuten als uitgangspunt genomen. Je mag zelf
bepalen hoe je dat invult. Fiets je niet zo vaak of speelt snelheid voor jou geen
rol, dan kan je kiezen voor groep A of groep A/B. Ben je meer een geoefende
fietser, dan is groep B of B+ een prima keuze.
De groepsindeling (A, A/B, B, B+ en VIP) zijn gebaseerd op de gemiddelde
snelheid versus maximale lengte. En dit allemaal binnen de eerdergenoemde tijd.
In onderstaand tabel is weergegeven wat ongeveer de gemiddelde snelheid en
maximale snelheid is per groep.
Groep
A
A/B
B
B+
VIP (dames)

Gem snelheid
25 – 27 km/h
27 – 28 km/h
28 – 30 km/h
30 – 34 km/h
25 – 26 km/h

Max snelheid
28 km/h
30 km/h
32 km/h
36 km/h
27 km/h

Gem afstand
70 – 75 km
80 – 85 km
90 – 100 km
90 – 100 km
60 – 65 km

De maximale gereden snelheid hangt volledig af van de weersomstandigheden,
parcours en de kwaliteiten van de deelnemers in de groep. De gereden snelheid
wordt altijd voor aanvang afgesproken en kan in overleg met de Wegkapitein
worden aangepast.
Heb je nog geen keuze kunnen maken? Fietsen in een groep heeft veel
voordelen. Een belangrijk voordeel is dat je makkelijker fietst in een groep dan
alleen, omdat je in de groep minder wind opvangt. Maar het is ook handig om in
de groep te schuilen wanneer het even moeilijk wordt of dat je iets wilt drinken.
Rob Kuizenga
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MAART
ROOSTER GEZELLIGHEIDSRIJDERS
Rooster van januari t/m april 2020
DINSDAG
Datum Naam

DONDERDAG
Telefoon

Datum Naam

Telefoon

Jan van Kats
Rosa van de Gun
Sijgje Geerding
Wil Flipse
Cor Vogels
Janny Pin

0345-517270
0345 502994
0345-513284
0345-545918
0345-512404
0345-514786
0345-506649
0345-516795
0345-517443
0345-513675
0345-517270

02 jan
09 jan
16 jan
23 jan
30 jan
06 feb
13 feb
20 feb
27 feb
05 mrt
12 mrt
19 mrt

Hugo Eigenraam
Henny van Kats
Leo Toor
Rosa van de Gun
Theo van Kessel
Annie van de Bilt
Tiny van der Velde
Jan Pin
Hanny de Lorijn
Rinus Flipse
Riet Schurgers
Antoon vd Hurk

0345-513468
0345-514786
0345-515616
0345-506649
0345-513900
0345-779758
0344-655607
0345-517270
06-465 073 77
0345-517443
0345 502994
0345-513284

24mrt
31 mrt
07 april
14 april
21 april

Tiny van der Velde
Hugo Eigenraam
Jan van Kats
Henk Sint
Annie van de Bilt

0344-655607
0345-513468
0345-514786
0345 512191
0345-779758

26 mrt
02 april
09 april
16 april
23 april

Riet Bronk
Leo Toor
Hanny de Lorijn
Henny van Kats
Theo van Kessel

0345-545918
0345-515616
06-465 073 77
0345-514786
0345-513900

28 april

Frans van Dijk

0345-518598

30 april

Rinus Flipse

0345-517443

31-12-2019

07 jan
14 jan
21jan
28 jan
04 feb
11 feb
18 feb
25 feb
03 mrt
10 mrt
17 mrt

Oudjaarsdag
Jan Pin
Riet Schurgers
Ria vd Hurk
Riet Bronk
Annie v. Schaik-van Dijk

* Bij verhindering zelf een vervanger zoeken aub.
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MAART
ROOSTER TOERRIJDERS
Rooster fietsseizoen 2020
Wegkapitein
Groep A/B

Wegkapitein
Groep B

zondag 5 april 2020 om 9:00 uur

Karel Kuizenga

Fred van Bemmel

maandag 13 april 2020 om 9:00 uur

Rob Boersbroek

Jos van Zutphen

zondag 19 april 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Jeroen Spithoven

zondag 26 april 2020 om 9:00 uur

Rob Kuizenga

Joop Dokman

zondag 3 mei 2020 om 9:00 uur

Ward Habets

Ronald Roelofs

zondag 10 mei 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Joris de Hoog

zondag 17 mei 2020 om 9:00 uur

Frits Heszler

Rudy Brons

zondag 24 mei 2020 om 9:00 uur

Karel Kuizenga

Jos van Zutphen

maandag 1 juni 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Ronald Roelofs

zondag 7 juni 2020 om 9:00 uur

Ward Habets

Rob Boersbroek

zondag 14 juni 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Jeroen Spithoven

zondag 21 juni 2020 om 9:00 uur

Joop Dokman

Fred van Bemmel

zondag 28 juni 2020 om 9:00 uur

Frits Heszler

NNB

zondag 5 juli 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Frits Heszler

zondag 12 juli 2020 om 9:00 uur

Karel Kuizenga

Joris de Hoog

zondag 19 juli 2020 om 9:00 uur

Hans Maas

Rob Kuizenga

zondag 26 juli 2020 om 9:00 uur

Ward Habets

Fred van Bemmel

Zondag 2 augustus 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Jos van Zutphen

zondag 9 augustus 2020 om 9:00 uur

Rob Boersbroek

NNB

zondag 16 augustus 2020 om 9:00 uur

NNB

Rudy Brons

zondag 23 augustus 2020 om 9:00 uur

Joris de Hoog

Ronald Roelofs

zondag 30 augustus 2020 om 9:00 uur

NNB

Joop Dokman

zondag 6 september 2020 om 9:00 uur

NNB

Rob Kuizenga

zondag 13 september 2020 om 9:00 uur

Frits Heszler

Joris de Hoog

zondag 20 september 2020 om 9:00 uur

Karel Kuizenga

Jeroen Spithoven

zondag 27 september 2020 om 9:00 uur

Louk Janssen

Fred van Bemmel

zondag 4 oktober 2020 om 9:00 uur

Hans Maas

Rudy Brons

zondag 11 oktober 2020 om 9:00 uur

Rob Kuizenga

Jos van Zutphen

zondag 18 oktober 2020 om 9:00 uur

Joop Dokman

Ronald Roelofs

zondag 25 oktober 2020 om 10:00 uur

NNB

NNB

Datum + tijd

Bijzonderheden

April
PASEN

Mei
TOERTOCHT +

Juni
PINKSTEREN
TOERTOCHT +

ZOMERTOCHT

Juli
TOERTOCHT +

Augustus
TOERTOCHT +

September
TOERTOCHT +

Oktober
TOERTOCHT +
HERFSTTOCHT
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MAART
VOOR ALLE LEDEN
Erwtensoeptocht

“Heerlijk kopje erwtensoep en stokbrood!”
Zondag 16 februari stond de wintertocht
op de agenda. Half februari is het altijd
spannend wat voor weer het is. Dit jaar
was het regenachtig met veel wind.
Omdat de verwachting was dat niet
iedereen die zich had opgegeven
daadwerkelijk zou gaan fietsen, heeft
Guy een mail gestuurd met het voorstel
dat wanneer je niet ging fietsen je wel
welkom zou zijn om een kopje
erwtensoep te eten. Daar is gelukkig
gehoor aangegeven.
Inderdaad is maar een deel van de
leden die zich hebben opgegeven van
start gegaan om 9 uur of om 10 uur.
Degenen die niet wilden fietsen en zich
wel
hadden
opgegeven,
hebben
(waarschijnlijk) lekker uitgeslapen en
hebben zich rond 12 uur gemeld in de
kantine van Statina voor een heerlijk
kopje (of 2!!) erwtensoep.
Tiny heeft de heerlijke soep geregeld bij
Slager Augustinus. Zij was al vroeg
aanwezig om alles voor te bereiden en
klaar te zetten. Om 11.30 uur kwamen
de eerste leden binnen en om 12 uur
was iedereen aanwezig, de soep stond
klaar en het stokbrood was gesneden.
De voorzitter bedankte iedereen voor
zijn of haar aanwezigheid en gaf het
startschot om te gaan genieten van
soep. Er waren 2 grote pannen met
soep en alles was schoon op!
Er waren ca. 43 leden aanwezig
waarvan ongeveer de helft bestond uit
de gezelligheidsrijders en dus de andere helft uit toerrijders. Het was weer
geslaagd en zeer gezellig. Dus zeker weer voor herhaling vatbaar.
Maike Dokman
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MAART
VOOR ALLE LEDEN
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 gaan 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.
Frits Heszler
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Klimtocht in de Eifel 9 mei 2020 (120km en 170km)
Keuze uit de lange route 170km of de korte route 120km

Het is alweer de 8e keer dat we de 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 een veel
betere kwaliteit van de wegen. Ook dit jaar willen we graag weer deze pittige
klimtocht in de Noord-Eifel organiseren en in dit vroege stadium de interesse
voor deelname peilen.
Nieuw dit jaar is dat we op verzoek van een aantal leden, naast de bestaande
route, ook een kortere en minder zware route zullen gaan organiseren. Deze
route zal ongeveer 120 kilometer lang zijn en de zwaarste beklimmingen van de
lange route komen er niet in voor. Maar ook deze route blijft een uitdagende
tocht waar je goed op voorbereid moet zijn.
Wanneer
- Vrijdag 8 mei 2020 – Verkenningstocht
- Zaterdag 9 mei 2020 – Start Eifel klimtocht 2020
De klimtocht
Het is een ééndaagse klimtocht in de Noord-Eifel met een lengte van ongeveer
120 km voor de korte route of 170 km voor de lange route. De korte route bevat
ongeveer 2.200 hoogtemeters en de lange bijna 3.000 hoogtemeters. Een leuke
tocht voor de liefhebbende klimmer. Gemiddelde fietssnelheid afhankelijk van de
groep, maar geschat tussen 22-25 km/h.
Bij elke beklimming wordt aan de top van de klim op elkaar gewacht. Afdalen
doen we gezamenlijk en ook hierbij wachten we op elkaar aan de voet van de
beklimming.
Extra informatie
Mogelijk verblijven we in Hotel Rosenflora in Nideggen. Dit wordt het startpunt
van de tocht.
Er zijn drie aankomst mogelijkheden:
Optie 1

- Aankomst op vrijdag 8 mei 2020 begin van de middag
- Met de mogelijkheid om alvast een korte verkenningsrit te rijden.

Optie 2

- Aankomst op vrijdagavond 8 mei 2020
- Met de mogelijkheid om in het hotel te dineren

Optie 3

- Aankomst op zaterdagochtend 9 mei 2020
…kijk voor meer informatie op volgende bladzijde

Pag.

16

MAART
VOOR ALLE LEDEN
Het vertrek van beide groepen zal om 8.30 uur zijn, zodat het eerste deel van de
tocht gezamenlijk kan worden gereden. Van ieder wordt dan verwacht om op
deze tijd, fiets gereed op het startpunt klaar te staan. Het advies is om vervoer
zoveel mogelijk te combineren en brandstofkosten te delen.
Afsluiting
Na afloop wordt er douchegelegenheid op zaterdag geregeld. Hier zijn kosten aan
verbonden. De klimtocht sluiten we gezamenlijk af met een heerlijk en
betaalbaar diner in het restaurant van het hotel.
Mocht je interesse en/of aanvullende ideeën hebben, dan graag een
emailbericht vóór 30 maart 2020 sturen naar Fred van Bemmel of naar Ronald
Roelofs en daarbij vermelden voor welke afstand je kiest en of je voor optie 1, 2
of 3 kiest.
Gezocht: Leider voor de kortere route
We zijn ook op zoek naar een ervaren fietser die de leiding op zich wil nemen
van de groep die de korte route gaat rijden en die tevens bereid is deze route te
gaan verkennen in een weekend in april. Wie hiervoor interesse heeft vragen wij
zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.
Contact
Ronald Roelofs
: ronaldroelofs69@hotmail.com
Fred van Bemmel : mail@fredenjolanda.nl
* Bij reservering in het hotel en/of gebruikmaken van de douchegelegenheid na de klimtocht is
annuleren niet kosteloos vanaf 27 april 2020.

Ronald Roelofs
Fred van Bemmel
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Programma 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 5 januari 12.00 uur vanaf 14.00 uur
Locatie: Clubhuis Statina
TTC-bijeenkomst (bijeenkomst voor Wegkapiteins)
Wanneer: NNB
Locatie: Clubhuis Statina
Algemene Ledenvergadering voorjaar
Wanneer: Maandag 6 april vanaf 20:00 – 22:00 uur
Locatie: Clubhuis Statina
Algemene Ledenvergadering najaar
Wanneer: Maandag 26 oktober vanaf 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
5 januari t/m 8 maart

10.00 uur

5 april t/m 18 oktober

9:00 uur

25 oktober t/m 27 december
Uitzonderingen
2e Paasdag - maandag 13 april

10:00 uur

ipv zondag 12 april

9.00 uur

2 Pinksterdag - maandag 1 juni

ipv zondag 31 mei

9:00 uur

Speciale tochten
Wintertocht
16 februari

Maaltijd bij Statina

10.00 uur

Lentetocht

NNB

Inclusief koffiestop

9:00 uur

Zomertocht

21 juni

Inclusief koffiestop

9:00 uur

Herfsttocht

18 oktober

Inclusief koffiestop

9:00 uur

e
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Adressen
Secretariaat

Sprokkelenburglaan 20, 4101 NN 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

Maike Dokman

06 48 730 853

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
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