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De Stand der Spaken:  
Achter de schermen… 

 
Beste WTC leden, 
 

Allereerst hoop ik dat het goed met jullie gaat en hoop ik dat het bij jullie thuis net zo 
rustig is als bij mij thuis want dat is (hoe raar het ook klinkt met 3 pubers) op dit 

moment een goed teken       

 
Het zijn vreemde tijden en er gaat geen dag voorbij zonder Corona nieuws. Nadat we 
eerst te maken kregen met een intelligente lockdown wordt er nu voorzichtig nagedacht 
over een intelligente open-up.  Het begrip “1,5 meter samenleving” is hiervoor 
geïntroduceerd en er gaat geen avond voorbij of er wordt in één of ander 
praatprogramma over alle voors en tegens uitgebreid gediscussieerd. 

 
Voor ons als club geldt dat wij nog steeds de adviezen vanuit de NTFU/overheid volgen 
met als belangrijkste motto: “fietsen doe je solo”! Individueel sporten in de buitenlucht 
kan gewoon en dat geldt dus ook voor wielrennen en mountainbiken. Wil je tóch samen 
op pad, doe dat dan alleen met een huisgenoot. Laat de groep uit niet meer dan 2 
personen bestaan en bovendien moet je minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

Inmiddels zijn er diverse nieuwe onderzoeken/inzichten die aangeven dat deze afstand 
(veel) te klein zou zijn, indien je bij elkaar “in het wiel” gaat zitten. Het zijn (soms) 
tegenstrijdige berichten, want als je met een huisgenoot gaat fietsen is de 1,5m 
helemaal niet nodig terwijl als je met iemand anders zou gaan is de 1,5m bij lange na 
niet voldoende. Voorkomen is beter dan genezen en mijn advies is dan ook om vooral je 
gezond verstand te gebruiken en hierbij de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. 
 
Ondanks dat we de komende tijd helaas nog geen clubritten kunnen houden, zitten we 
als bestuur niet helemaal stil. We waren vlak voor de lockdown volop bezig met de 
voorbereidingen van de ALV die we krachtens de wet verplicht zijn om binnen 6 maanden 
na afloop van het boekjaar te houden. Dit zal met de huidige Corona maatregelen lastig 
gaan worden, aangezien we niet bij elkaar mogen komen en een geheel digitale ALV 
vergadering volgens de wet helaas niet mag. Er is inmiddels een nieuwe spoedwet in 
aantocht die digitale ALV’s mogelijk moet maken, maar tot die tijd of zoveel eerder 

indien we wel bij elkaar mogen komen stellen we de ALV tot nader bericht uit. 
 
De kleding commissie is ook doorgegaan met de voorbereidingen van de nieuwe WTC 
clubkleding en in deze Lekrijder vind je hierover een uitgebreide update.  
 
De twee belangrijkste resultaten uit deze update wil ik hier alvast met jullie delen: 

• We gaan nog een jaar langer door met de huidige kledinglijn (wielerseizoen 2022 wordt gestart in en 

met de nieuwe kleding) 

• In verband met afbouw van de huidige kleding voorraad geven we tijdelijk 25% korting op diverse 

kledingstukken (zie de update in deze Lekrijder voor meer info) 

Veel leesplezier maar bovenal blijf gezond en in beweging! 
 
Met sportieve groet, 
 
Guy Staals 
Voorzitter  

HET BESTUUR 
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De Gezelligheidsrijders klassement – statistieken 
1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020 

 
In het afgelopen winterseizoen, lopend van 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 

2020, zijn er op de dinsdag- en donderdagmiddagen maar liefst 37 fietstochten 

door de Gezelligheidsrijders gereden met een totaalafstand van ongeveer 
960km; dat is gemiddeld ~28.4 km per tocht. Per rit fietsten gemiddeld 9 á 10 

(9.6) personen mee. Drie keer van alle mogelijke 40 startmomenten is er niet 

gefietst vanwege slechte weersomstandigheden. 
 

Tijdens de tocht van 30 januari deden we een bijzondere waarneming en die 

willen we graag met jullie delen: Langs het spoor tussen Tricht en Culemborg 
hebben we 2 ooievaarsnesten gezien en ooievaars waren drukdoende op beide 

nesten. Dat is wel heel vroeg in het jaar.  

 

Op donderdag 12 maart is de laatste rit gefietst die nog meetelt in dit 
klassement, omdat daarna de competitie is stilgelegd vanwege de Coronacrisis. 

 

1 Theo van Kessel  29  13 Annie van Schaik-van Dijk 11 

2 Leo Toor  29  14 Antoon van der Hurk 9 

3 Hugo Eigenraam 26  15 Henk Sint 9 

4 Riet Schürgers 26  16 Henny van Kats 8 

5 Riet Bronk 21  17 Cor Vogels 7 

6 Hanny de Lorijn 17  18 Wil Flipse 6 

7 Rosa van der Gun 16  19 Frans van Dijk 4 

8 Jan Pin 16  20 Francien de Koning 4 

9 Janny Pin 16  21 Diny van Wiggen 3 

10 Sijgje Geerding 14  22 Ria van der Hurk 2 

11 Tiny van der Velde 14  23 Rinus Flipse 1 

12 Annie van de Bilt 11     

 

Theo en Leo, van harte gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats! 

 
 

Jan van Kats  

DE GEZELLIGHEIDSRIJDERS 
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Belangrijke update over nieuwe WTC clubkleding 
Clubkleding voor de toerrijders zowel mannen als vrouwen 

 
Tijdens de ALV van 28 oktober 2019 heeft het bestuur gemeld dat het 

voornemens was om voor de periode 2021-2025 de huidige kledinglijn voor de 

toerrijders te vervangen. In de normale situatie was de planning om op de 
voorjaars ALV een update te geven maar zijn, zoals jullie weten, vanwege de 

Coronacrisis alle clubactiviteiten on hold gezet. 

 

“vanwege de Coronacrisis alle 

clubactiviteiten op on hold gezet” 

 

Middels dit schrijven willen we jullie toch een statusupdate geven. 

 
Update 

In de afgelopen periode hebben we de huidige sponsoren bereid gevonden om 

hun contract te verlengen waar we uiteraard zeer blij mee zijn. 
 

Aangezien de afgelopen jaren de inkoopprijzen voor fietskleding zijn gestegen en 

wij daarnaast de aanschafprijzen voor de leden niet wilden verhogen zijn wij 
druk op zoek geweest naar extra nieuwe sponsoren. 

 

De huidige status is dat we inmiddels 1 toezegging binnen hebben van een 

nieuwe sponsor en uiteraard nog steeds op zoek zijn naar meerdere sponsoren. 
Het vinden hiervan blijft een uitdagende opgave. 

 

Ondertussen hebben we de voorraad geïnventariseerd en bleek dat deze, met 
name die van de dameskleding, nog aanzienlijk was.  

 

Deze voorraad afschrijven zou een enorme kostenpost zijn voor de club. 
 

 

…kijk voor meer informatie op volgende bladzijde 

  

INFO VOOR DE TOERRIJDERS 
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Met deze constateringen heeft het bestuur in samenwerking met de huidige 

sponsoren besloten om nog een jaar langer met de huidige kledinglijn door te 

gaan en dan in het nieuwe wielerseizoen 2022 te starten met de nieuwe 
kledinglijn. 

 

Dit geeft het bestuur extra tijd om de huidige voorraad te verkleinen. En het 
geeft het bestuur de mogelijkheid om na de Corona-periode verder op zoek te 

gaan naar nieuwe sponsoren. Het bestuur gaat ervanuit dat er nieuwe leden bij 

gaan komen en reserveert hiervoor een aantal kledingsets. Daarnaast kunnen de 
leden tegen extra gereduceerde prijzen, kledingstukken aanschaffen uit de 

huidige voorraad. Maar Let op: Op=Op …dus wees er snel bij. 

 

Het gaat om de volgende artikelen: 
 

Herenkleding: 

• Lange fietsbroeken zonder zeem; 25% extra korting op de huidige verkoopprijs. 

Nu dus slechts € 45,00. (maten M, L, XL) 
 

• De minder courante maten XXL (1 korte broek) en XXXL (1 korte broek en een shirt lange 
mouw); 25% korting. Korte fietsbroek € 45,00; shirt lange mouw € 41.25 

 

Dameskleding: 

• Korte fietsbroek, shirt korte mouw en lange mouw; 25% extra korting op de huidige 

verkoopprijs. 

Nu dus slechts € 45,00 (fietsbroek), € 30,00 (shirt korte mouw) en € 41,25 (shirt lange 

mouw).  (maten M, L, XL en XXL) 

 

Uiteraard hopen we dat de medische wereld de Coronacrisis snel onder controle 

krijgt en iedereen weer op de fiets kan en mag springen wellicht met 1,5 meter 

fietstussenruimte.  Zodra we het nieuwe kledingproject weer gaan opstarten 
zullen we iedereen tijdig daarover inlichten. 

 

Vriendelijke fietsgroet, 
 

Rob Boersbroek / Hans Maas 

Kledingcommissie WTC Culemborg 

  

INFO VOOR DE TOERRIJDERS 
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Clubkleding bestellen met korting! 
 

  
 

De volgende artikelen kunnen met flinke korting worden besteld: 
 

Herenkleding 

Lange fietsbroeken zonder zeem, korte broek en een shirt lange mouw; 25% 
extra korting op de huidige verkoopprijs 

 

Omschrijving Maat Prijs 

Lange fietsbroeken zonder zeem M, L, XL 
60,00 

45,00 

Korte fietsbroek  XXL, 

XXXL 

60,00 

45,00 

Shirt lange mouw XXXL 
55,00 

41,25 

 
Dameskleding 

Korte fietsbroek, shirt korte mouw en lange; mouw 25% extra korting op de 

huidige verkoopprijs. 

 

Omschrijving Maat Prijs 

Korte fietsbroek M, L, XL 
en XXL 

60,00 

45,00 

Shirt korte mouw M, L, XL 
en XXL 

40,00 

30,00 

Shirt lange mouw M, L, XL 
en XXL 

55,00 

41,25 

 

De kleding kan rechtstreeks bij Joop Dokman worden gekocht en hoeft dus niet 
via de club te worden besteld. 

  

LAATSTE EXEMPLAAR 

LAATSTE EXEMPLAAR 

INFO VOOR DE TOERRIJDERS 
 

VROUWEN IN PELOTON 

VROUWEN IN PELOTON 

VROUWEN IN PELOTON 

HEEL VEEL KORTING 
 

LET OP: OP=OP 
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IK FIETS 

SOLO! 

 

JIJ TOCH 

😊😊K? 
 

 

 
 

 

 
 

“SAMEN VECHTEN WE TEGEN CORONA” 
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Veilig fietsen tijdens coronatijd 
Blijf thuis en ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is 

 
Je zet je TV of radio aan en de eerste woorden “Blijf Thuis!” komen voorbij. Het 

mag duidelijk dat we buiten even niets te zoeken hebben. Ga je toch naar buiten 

om bijvoorbeeld een frisse neus te halen of boodschappen te doen, dan vliegen 
de borden met “Houd 1.5 meter afstand!” langs je oren. We zitten in een 

vervelende periode en proberen er het beste van te maken. Daarom heb ik een 

paar tips om toch veilig te fietsen. 

 
Fiets solo (maximaal 2 personen) 

Het bestuur volgt de adviezen van de NTFU en dat betekent dat we zoveel 

mogelijk solo fietsen. Solo fietsen is veilig voor jezelf en voor een ander. Je geeft 
ook nog eens het goede voorbeeld en verbetert hiermee het imago van 

wielrenners. 

 

Fiets in de buurt 
De dagen worden langer, de weeromstandigheden worden beter en de 

temperatuur schiet omhoog. Begrijpelijk om er op uit te gaan. Ga je met de fiets 

op pad? Houd het dan bij een “blokje om” en probeer in de buurt te blijven. 
 

Fiets op rustige wegen 

In deze periode zitten veel mensen thuis en iedereen heeft weleens de behoefte 
om buiten een frisse neus te halen. Probeer de drukke wegen en dijken te 

vermijden en plan de route via rustige en minder bekende wegen. Je hoeft dan 

minder vaak andere weggebruikers te ontwijken. 

 
Fiets met voldoende materiaal 

Je fietst solo en je krijgt een lekke band. Kwestie van bandje verwisselen en je 

gaat weer verder. Maar wat als je onderweg opnieuw een lekke band krijgt? Zorg 
ervoor dat je voldoende materiaal bij je hebt. Advies: 2x binnenbanden, 2x 

patronen of een pomp, Multitool en bandenlichters. En vergeet jezelf niet te 

verzorgen en neem geld en voldoende eten en drinken mee. 
 

Tot slot volgen we de adviezen van de NTFU 

Fietsen doe je solo. In dit artikel delen we tips voor je solorit. Wil je tóch samen 

op pad, doe dat dan alleen met een huisgenoot. Laat de groep uit niet meer dan 
2 personen bestaan. 

Rob Kuizenga 

  

0 

DE RENNERS 

http://www.fietssport.nl/magazine/training/7x-tips-voor-je-solorit
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
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Fiets met zijn allen de clubrit solo 
De mogelijkheid om een clubrit solo te rijden 

 
De maatregelen van de overheid zorgen ervoor dat het even niet mogelijk is om 

gezamenlijk vanaf startpunt Statina te vertrekken. Maar het is wel mogelijk om 

solo een clubrit te rijden Hieronder laat ik jullie zien hoe het werkt. 
 

De Solo Wegkapitein 

Bij elke traditionele clubrit is een Wegkapitein aanwezig die de route heeft 

voorgereden en bekend is met gevaarlijke obstakels of hindernissen die op de 
route liggen. De Solo Wegkapitein heeft een soortgelijke rol en vertrekt als 

eerste met een gekozen route van ongeveer 80km. De voorgereden route kan 

vervolgens worden gepubliceerd op Afstandmeten.nl met extra informatie over 
het verloop van de route. 

 

De Volger 

Net als bij een traditionele clubrit volg je de route van de Wegkapitein, in dit 
geval de Solo Wegkapitein. Het is aan te raden om de route op een 

navigatiecomputer te zetten. Denk eraan dat er voldoende tijd moet zitten 

tussen de deelnemers die dezelfde route rijden. Bijvoorbeeld 15 minuten per 
deelnemer. De Volger kan via WhatsApp of Strava laten weten hoe het avontuur 

is verlopen. 

 
Clubkleding 

Tijdens het fietsen van de route is het gewenst om clubkleding te dragen. Dit 

geeft een goed beeld over hoe wij als WTC opereren tijdens de Corona en zorgt 

ervoor dat onze sponsoren gezien worden. 
 

 

 
 

Rob Kuizenga 

 
 

 

  

DE RENNERS 
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Rooster van mei t/m augustus 2020 
 

DINSDAG  DONDERDAG 

 
Datum Naam Telefoon  Datum Naam Telefoon 

5 mei Bevrijdingsdag GEANNULEERD  07 mei Henny van Kats GEANNULEERD 

12 mei Riet Schurgers GEANNULEERD  14 mei Jan Pin GEANNULEERD 

19 mei Hugo Eigenraam GEANNULEERD  21 mei Hemelvaartsdag GEANNULEERD 

26 mei Ria vd Hurk GEANNULEERD  28 mei Antoon vd Hurk GEANNULEERD 

2 juni Riet Bronk 0345-545918  04 juni Rosa van de Gun 0345-506649 

09 juni Leo Toor 0345-515616  11 juni Frans van Dijk 0345-518598 

16 juni Annie v. Schaik-van Dijk 0345-512404  18 juni Tiny van der Velde  0344-655607 

23 juni Jan van Kats 0345-514786  25 juni Theo van Kessel 0345-513900 

30 juni Wil Flipse 0345-517443  02 juli Hanny de Lorijn 06-465 073 77 

07 juli Sijgje Geerding 0345-516795  09 juli Jan Pin 0345-517270 

14 juli Henny van Kats 0345-514786  16 juli Riet Schurgers 0345 502994 

21 juli Cor Vogels 0345-513675  23 juli Rosa van de Gun 0345-506649 

28 juli Janny Pin  0345-517270  30 juli Riet Bronk 0345-545918 

04 aug Tiny van der Velde  0344-655607  06 aug Leo Toor 0345-515616 

11 aug Hugo Eigenraam 0345-513468  13 aug Theo van Kessel 0345-513900 

18 aug Hanny de Lorijn 06-465 073 77  20 aug Dagje uit  

25 aug Henk Sint 0345 512191  27 aug Samen Vorkje Prikken  

       

 
* Bij verhindering zelf een vervanger zoeken aub. 

 

  

ROOSTER GEZELLIGHEIDSRIJDERS 
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Rooster fietsseizoen 2020 
 

Datum + tijd 
Wegkapitein  

Groep A/B 

Wegkapitein 

Groep B 
Bijzonderheden 

 

Mei    

zondag 3 mei 2020 om 9:00 uur Ward Habets Ronald Roelofs GEANNULEERD 

zondag 10 mei 2020 om 9:00 uur Louk Janssen Joris de Hoog GEANNULEERD 

zondag 17 mei 2020 om 9:00 uur Frits Heszler Rudy Brons GEANNULEERD 

zondag 24 mei 2020 om 9:00 uur Karel Kuizenga Jos van Zutphen GEANNULEERD 
 

Juni    

maandag 1 juni 2020 om 9:00 uur Louk Janssen Ronald Roelofs 
PINKSTEREN 

TOERTOCHT + 

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 ZOMERTOCHT 

zondag 28 juni 2020 om 9:00 uur Frits Heszler NNB  
 

Juli    

zondag 5 juli 2020 om 9:00 uur Louk Janssen Frits Heszler TOERTOCHT + 

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  
 

Augustus    

Zondag 2 augustus 2020 om 9:00 uur Louk Janssen Jos van Zutphen TOERTOCHT + 

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  
 

September    

zondag 6 september 2020 om 9:00 uur NNB Rob Kuizenga TOERTOCHT + 

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  
 

Oktober    

zondag 4 oktober 2020 om 9:00 uur Hans Maas Rudy Brons TOERTOCHT + 

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 HERFSTTOCHT 

zondag 25 oktober 2020 om 10:00 uur NNB NNB  

  

ROOSTER TOERRIJDERS 
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Programma 2020 
 

TTC-bijeenkomst (bijeenkomst voor Wegkapiteins) 
Wanneer: NNB 

Locatie: Clubhuis Statina  

 
Algemene Ledenvergadering voorjaar 

Wanneer: NNB 

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 

29 maart t/m 18 oktober 9:00 uur 

25 oktober t/m 27 december 10:00 uur 

 

Uitzonderingen 

2e Pinksterdag - maandag 1 juni ipv zondag 31 mei 9:00 uur 

 

Speciale tochten 

Lentetocht GEANNULEERD Inclusief koffiestop 9:00 uur 

Zomertocht 21 juni Inclusief koffiestop 9:00 uur 

Herfsttocht 18 oktober Inclusief koffiestop 9:00 uur 

  

OVERIGE INFORMATIE 
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Adressen 
 

Secretariaat         Sprokkelenburglaan 20, 4101 NN 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 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 

 

OVERIGE INFORMATIE 

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

