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De Stand der Spaken  
Veiligheid, valpartijen, helmen en ALV 
 
 
 

Beste WTC leden, 

 

Hierbij een update vanuit het bestuur. Voordat ik de update geef hoop ik dat, 
mocht je al op vakantie zijn geweest, je een fijne vakantie hebt gehad en dat het 

nog steeds goed met jou (en je familie) gaat!  

 
Het zijn nog steeds “rare” tijden en niemand die weet hoe het de komende tijd zal 

gaan. Wat we wel weten is dat we na de intelligente open up als club weer 

voorzichtig zijn begonnen met de clubritten en dat, afgaande op de meeste 

reacties, een hoop leden blij zijn dat ze niet meer alleen hoeven te fietsen. 
 

Inmiddels hebben we alweer de nodige ritten achter de rug, waaronder ook alweer 

een finitiatief (zie voor een verslag verderop in deze Lekrijder) en tot voor kort 
ook nog zonder noemenswaardige incidenten. Helaas is dat niet meer het geval, 

waarbij incidenten zowel binnen als buiten de club plaats kunnen vinden. In de 

afgelopen weken hebben we hier dan ook een paar serieuze voorbeelden van 
gezien. In alle gevallen werd het belang van het dragen van een fietshelm weer 

eens aangetoond. Mocht je daar zelf niet altijd consequent in zijn, dan adviseer ik 

je het verhaal van Oof verderop in deze Lekrijder te lezen. Wij wensen alle 

betrokkenen hierbij een voorspoedig herstel toe en laten we hopen dat het hier dit 
seizoen bij blijft! 

 

In de vorige Stand der Spaken ben ik kort ingegaan op het feit dat we voor de 
lockdown al druk bezig waren met de voorbereidingen voor de voorjaars ALV, maar 

dat we die helaas moesten uitstellen. Tijdens de laatste bestuursvergadering 

(halverwege september) hebben we besloten dat we de najaars ALV vooralsnog 
op de geplande datum willen laten doorgaan. Dat zal dit keer met registratie vooraf 

zijn, zodat we afhankelijk van het aantal aanmeldingen een geschikte locatie 

kunnen zoeken. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

 
Voor nu veel leesplezier en blijf gezond en in beweging! 

 

Met sportieve groet, 
 

 

Guy Staals 

Voorzitter  

HET BESTUUR 
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De Gezelligheidsrijders 
 

Er valt eigenlijk niets bijzonders te melden! Er wordt veel gefietst, zowel solo als 
in clubverband. Weer een gezellige theetuin ontdekt in Zoelen, waar het goed 

toeven is. We zijn er al een paar keer geweest met de club. 

 
Wel hebben we de geplande BBQ op 27 augustus gecanceld. Door het weer 

oprukkende coronavirus en gezien de leeftijd van ons allemaal is het beter zo! 

De slager had er alle begrip voor. Waren al meer groepen die afgezegd hadden. 

We kunnen er het hele jaar terecht, dus wat in het vat zit verzuurd niet...... 
 

Laten we hopen dat het weer gauw echt "gezellig" wordt en we weer 

onbekommerd kunnen fietsen. 
 

Blijf gezond! 

Tiny 
 

 

    

DE GEZELLIGHEIDSRIJDERS 
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Verschillende snelheidsgroepen 
Welke afstand en snelheid wordt er gefietst? 

 
We zien bij de laatste clubritten dat deelnemers de groepskeuze maken op basis 

van wie er Wegkapitein is of wie er meegaan met de groep. De keuze is geheel 

vrijblijvend, maar de groepen houden zich aan de clubregels. Met nadruk over de 
snelheid dat vaak een discussiepunt is bij de snellenere groepen. 

 

Graag willen we nogmaals de clubregels over de snelheid benoemen: 

 
Groep Gem snelheid Max snelheid Gem afstand 

A  25 – 27 km/h 28 km/h  70 – 75 km 

A/B  27 – 28 km/h 30 km/h  80 – 85 km 
B  28 – 30 km/h 33 km/h  90 – 100 km 

B+  31 – 34 km/h 38 km/h  90 – 100 km 

VIP (dames) 25 – 26 km/h 27 km/h  60 – 65 km 

 
De snelheid van de bijhorende groep wordt gehandhaafd tijdens de gehele tocht! 

 

De wegkapitein is getraind om de clubregels over de snelheid na te leven, maar 
de verantwoordelijkheid ligt bij de gehele groep. Het is ook aan de deelnemers 

dat deze clubregels netjes worden opgevolgd. 

 
De Wegkapitein kan de snelheid aanpassen in overleg met de deelnemers. De 

aangepaste snelheid mag alleen doorgang vinden als de gehele groep unaniem 

heeft besloten. 

 
Een veel voorkomende situatie is dat in de laatste kilometers harder wordt 

gefietst. De Wegkapitein zal niet afwijken van de snelheid, tenzij de groep 

unaniem anders heeft besloten. Deelnemers die toch harder gaan fietsen worden 
gewaarschuwd. Bij geen gehoor worden de deelnemers aangesproken op hun 

gedrag. Laat je niet verleiden en blijf bij de Wegkapitein. 

 
 

 

  

INFO VOOR DE TOERRIJDERS 
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Oproep voor versterking Wegkapiteins 

OPROEP VOOR VERSTERKING WEGKAPITEINS 
 

 
 

 

Altijd al een leuke route voor de zondagochtend club rit willen 
bedenken en daarbij de groep op sleeptouw willen nemen? 
 

   HELEMAAL TOP!  
WE ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR JOU!  

 
Voor alle groepen zijn we dringend op zoek naar versterking, dus  

MELD JE AAN! 

 

Vele handen maken licht werk en de club heeft je nodig!  

 

De nieuwe Wegkapiteins zullen in de gelegenheid worden gesteld om de NTFU 
Cursus Wegkapitein te volgen, gesponsord door WTC Culemborg.  
Uiteraard staan ook de reeds actieve Wegkapiteins je graag met raad en daad bij!  
 
Twijfel niet en meld je (alvast) 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 

  

INFO VOOR DE TOERRIJDERS 
 

mailto:javascript:handleMailto('mailto:louk.janssen@hetnet.nl');return%20false;
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“The Longest Day Challenge” 
 
In de Lekrijder had ik al gelezen wat Frits Heszler van plan was…. het finitiatief  “The 
Longest Day Challenge” op zaterdag 20 juni (want dat is heel toevallig uiterst geschikt 
moment voor zo’n challenge!) 
 
Na heel lang wikken en wegen besloot ik dan toch om mee te doen; een tocht van 237 km 
van Culemborg naar Rotterdam, Hoek van Holland, Scheveningen, Schoonhoven en weer 
terug naar Culemborg. Omdat ik nog NOOIT zo’n afstand had afgelegd op 1 dag, was ik 
erg onzeker of ik het wel aan zou kunnen. Mijn fiets bracht ik preventief nog even langs 
Dokman, ik kocht allerlei gelletjes (niet gebruikt) en een nieuwe fietsbroek (die ik toch niet 
durfde te gebruiken!) en regelde een paracetamol. 
 
Dus op zaterdag 20 juni om 7 uur ’s ochtends stonden er 9 fitte fietsers te wachten op de 
parkeerplaats van Statina. Vijf van hen waren te gast en vijf (inclusief mijzelf, Frits, Wilco, 
Henk en Fred) waren WTC-rijders. 

 
Deel 1 van de tocht voerde naar Rotterdam. Slechts 75 kilometer. Met een lekker zonnetje 
was het prima weer, een ontspannen sfeer en reden we rond 9:30 uur patsboem middenin 
Rotterdam waar de meeste mensen nog niet wakker waren volgens mij. Vlakbij de Erasmus 
brug een groepsfoto laten maken (keurig op 1,5 meter afstand van elkaar) door een 
Engelssprekende wielrenner van zijn fiets te trekken en een camera in zijn handen te 
duwen! 

 
De eerste koffie/ thee stop had Frits gepland bij “Coppi”, een heel toffe fietswerkplaats 
met daarbij een eet en drinkgelegenheid met zelfgemaakt gebak. Goeie sfeer hangt er bij 
dit soort plekken, allemaal mensen die van fietsen houden en niet moeilijk doen. 
 
Deel 2 werd wat pittiger; Rotterdam uit fietsen, richting Hoek van Holland en uiteindelijk 
Den Haag. Het eerste stuk met flink wat wind tegen, naar het Westen, langs het stuk Lek 
dat in de Noordzee uitkomt! Doordat we allemaal beseften dat we nog ruim 150 kilometer 
te gaan hadden, werd er goed afgewisseld op kop en werd het tempo constant gehouden. 

 
Hoek van Holland was bijzonder; ik was er nog nooit geweest en het deed me qua sfeer 
denken aan een Spaanse badplaats (ook nog nooit geweest trouwens!). Veel eet en 
drinkgelegenheden, veel zee, strand en palmbomen! Daarna volgde een waanzinnig mooi 
stuk fietspad door de duinen; een breed, glad pad met aan onze linkerzijde continu uitkijk 

over de Noordzee die met de inmiddels stralende zon de sfeer had van de Atlantische 
oceaan (wel geweest!) en om ons heen continu de geur van de bloeiende rozenbottels. 
Inmiddels liep het tegen 12 uur en werd het ook veel drukker op de fietspaden en in de 
duinen. We hebben ons goed gedragen, netjes gereden en hebben de reputatie van “de 
wielrenners” eer aangedaan! 
 

Lees verder op volgende bladzijde 
 
  

VERSLAG FINITIATIEF 
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Vlakbij onze tweede lunchstop moesten we Den Haag in, iets lastiger fietsen met al dat 
drukke verkeer. We stopten bij “Lola”, ook weer een wonderlijke plek midden in een 
winkelstraatje. Er worden fietsen en fietskleding verkocht, er worden fietsmetingen 
gedaan, er wordt geklust aan fietsen EN we konden er heel erg lekker eten! Op de muur 
van het eetgedeelte was een enorme zwart-wit behangfoto van een etappe uit de Tour de 
France, op de Tourmalet, van lang geleden, toen wielrenners nog zelf hun reservebanden 
moesten meenemen. Machtig mooi om naar te kijken. Hier bleven we een uur, wat prettig 
was voor de billen. En leuk om de medefietsers iets beter te leren kennen. 
 

Om een uur of 1 weer op de fiets, de etappe naar Schoonhoven, zo’n 85 kilometer.  
 
Dit vond ik zelf het lastigste stuk; de vermoeidheid werd voelbaar en ik besefte dat we 
voorlopig nog niet thuis waren. Nadat mijn peloton-genoten me erop wezen dat het toch 
echt beter fietsen is op de tweede plek en ik dat ook ging doen, merkte ik dat ze gelijk 
hadden! Achter de koprijders kun je sneller reageren op tempowisselingen, waardoor je 
niet zo ver achteropraakt en dan weer moet aanzetten om bij de groep te komen. 

 
Als persoonlijke verrassing stond mijn zusje nog langs het parcours te juichen, echt heel 
tof. Het peloton stopte zelfs, zodat ik haar nog een corona-proof knuffel kon geven! 
 
Het landschap veranderde inmiddels weer naar landelijke weggetjes die ons door het 
Groene Hart leidden om uiteindelijk in Schoonhoven uit te komen voor een welverdiende 
3e pauzestop. Deze was bij “Fausto”. Alhier heb ik me volgetankt met cola (Fritz cola!), 

goed spul is dat! Hier leerde ik ook dat Fausto Coppi een beroemde wielrenner was en dat 
het daarom zo leuk was dat we 2 keer zijn gestopt bij wielren-cafetaria met zijn voor- en 
achternaam! 
 
Vanaf Schoonhoven namen we de pont naar de overkant van de Lek en daarvandaan 
hoefden we nog maar zo’n 50 kilometer terug naar Culemborg. Ondanks dat iedereen best 
wel wat vermoeid was lukte het om continu tussen de 31 en 35 km/ uur te rijden. Ik heb 

me daarover zitten verbazen tijdens het fietsen, hoe bijzonder dat je lichaam zoiets kan! 
 
En wat was ik blij toen we over de dijk aankwamen vanaf Fort Everdingen en ik daar de 
brug van Culemborg zag liggen, de contouren van de stad met de Barbarakerktoren en de 
molen. Bij het tunneltje onder het spoor hebben we afscheid van elkaar genomen en 
splitste de groep op, ieder zijn eigen weg. 
 
Wat een bijzondere dag; zo’n prestatie, zo’n leuke groep mensen, de prachtige plekken 
waar we zijn geweest en het mooie weer. Ik heb de dagen daarna nog lopen nagenieten 
van de mooie momenten. 
 
Dankjewel Frits voor dit gave finitiatief! 

Maggie van Schaik 

VERSLAG FINITIATIEF 
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WE HOUDEN 

ONS AAN DE  

CORONA 

REGELS 

 
 

 

 

ZO HOUDEN WE CORONA 

ONDER CONTROLE  
 
 

 

 
 

“SAMEN TEGEN CORONA” 
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Val 
 
13 juli had ik te laat in de gaten dat een bosweg bij Austerlitz voor auto’s 

afgesloten is door een dikke boomstam. Ik had beter moeten opletten in plaats 

van kijken op mijn GPS of ik de juiste weg genomen had. Als je alleen fietst is er 

niemand die “boomstam” kan roepen, dus werd ik met 22 km/u gelanceerd.  
 

Mijn helm heeft een flink deel van de klap opgevangen, maar ik had wel een pijnlijk 

stijve nek. Na die constatering had ik direct 112 moeten bellen, maar in mijn 
onnozelheid ben ik met hulp van anderen weer teruggekeerd in Culemborg. 

 

“Als je alleen fietst is er niemand 
die “boomstam” kan roepen” 

  
Uiteindelijk is pas 5 uur na de val, in Tiel op een CT-scan geconstateerd dat ik mijn 

nek gebroken had. Het moge duidelijk zijn dat ik die dag een peloton 

beschermengeltjes bij me had. Neurochirurgen van het Radboud umc hebben met 
een plaat en vier schroeven de gebroken 2e nekwervel (“draaier”) vastgeschroefd 

aan de bovenste nekwervel (“atlas”). Een operatie niet zonder risico, maar zonder 

collateral damage uitgevoerd. Alle hulde aan de Radboud neurochirurgen. 

 
19 juli was ik weer thuis. Revalidatie zal nog geruime tijd duren. Het nog maar 

beperkt kunnen draaien van mijn hoofd is blijvend. Dat laatste zal medebepalend 

zijn of het t.z.t. verantwoord is om in groepsverband te blijven fietsen. In elk geval 
blijft de racefiets de rest van het jaar in de wilgen hangen. 

 

Moraal van dit verhaal: bij val met stijve, pijnlijke nek direct 112 bellen en hoofd-
nek niet bewegen. Laat zo mogelijk anderen helpen bij het stabiliseren van het 

hoofd totdat ambulance-personeel een brace kan aanleggen. 

 

Tot slot 
Héél veel dank aan het bestuur en A-rijders voor alle blijken van medeleven. Dat 

helpt bij de recuperatie en het herwinnen van de conditie die ik met een klap 

verloren ben. Dank!!! 
 

Oof Oud 

 
  

VERHAAL VAN OOF 
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Ketting schoonmaken 
Soepel blijven fietsen met een schone ketting 
 

Je hebt je prachtige bolide weggebracht voor een reguliere onderhoudsbeurt bij 

de fietsenmaker, zodat je met veel fietsplezier zoveel mogelijk kilometers mag 
maken in verschillende weersomstandigheden. Je merkt dat de ketting niet meer 

lekker loopt of je hoort een ratelend geluid van de ketting of de ketting 

verspringt tijdens de omwentelingen. Dit is allemaal niet leuk! Maar gelukkig 

kunnen we hier wat aan doen. 
 

Waarom schoonmaken 

Een ketting zal sneller verslijten als deze niet goed wordt onderhouden. Het 
risico van een (bijna) versleten ketting is dat ook de voorbladen, cassette en 

derrieleurwieltjes er sneller door kapotgaan. Door regelmatig de ketting schoon 

te maken, voorkom je dat de ketting en overige fietsonderdelen verslijten. Een 

kleine moeite zorgt voor veel plezier. 
 

Stappenplan schoonmaken 

Het is belangrijk dat je over minimaal de volgende producten beschikt: 
1. Ketting Ontvetter 
2. Ketting olie 
3. Doek 

 
Stap 1: Zorg ervoor dat de ketting draait en spuit de ketting met de ketting ontvetter 
Stap 2: Wacht even een paar minuten om de ketting ontvetter in te laten trekken 
Stap 3: Pak een doek (niet pluizig) bijvoorbeeld een oude kussensloop 
Stap 4: Draai de ketting en leg de doek op de ketting om de kettingvet te verwijderen 
Stap 5: Inspecteer of de vetresten zijn verwijderd bij de derrieleurwieltjes 
Stap 6: Smeer de ketting in met kettingolie. Niet te veel! 
Stap 7: Laat de kettingolie goed inwerken 
Stap 8: Verwijder met de doek (niet pluizig) overtollig kettingolie 

 

Wanneer schoonmaken 
Na elke fietsrit waarbij de ketting in aanraking is gekomen met water of pekel, 

denk aan fietsen door een regenbui of door een waterplas. Dan is het aan te 

raden om de ketting schoon te maken 
 

Rob Kuizenga 

 

  

0 

DE RENNERS 
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Welk fietsgereedschap heb je nodig 
Goede voorbereiding voor, tijdens en na een fietstocht 

 
Je kan er altijd voor kiezen om voor elk probleem naar de fietsenmaker te gaan. 

Maar de fietsenmaker is niet altijd open of niet in de buurt tijdens een 

gebeurtenis onderweg. Gelukkig is er fietsgereedschap om veilig thuis te komen. 
 

Bandenlichters 

Mocht je onderweg een lekke band krijgen, dan kan je jouw band demonteren 

met bandenlichters. 
 

Binnenbanden 2x 

Je hoort wel eens verhalen over fietsers die maar 1 binnenband meenemen. 
Maar een fiets heeft twee wielen en het advies is ook om 2 binnenbanden mee te 

nemen. Je weet maar nooit. 

 

Pomp 
Je ziet dat er tegenwoordig veel vaker gebruik wordt gemaakt van fietspatronen. 

Uiteraard zeer handig, maar bij tekortkoming heb je een probleem. Een pomp 

zorgt ervoor dat je de route nooit lopend hoeft te vervolgen. 
 

Multitool 

Tijdens de fietstocht zal de fiets veel trillingen opvangen en door de trillingen 
kunnen schroefjes loskomen. Mocht je merken dat er schroefjes loskomen dan 

kan je deze aandraaien met een Multitool. Hiermee zorg je ervoor dat je de 

fietstocht zorgeloos kan vervolgen. Kijk rond welke Multitool je nodig hebt of 

vraag aan de fietsenmaker voor advies. 
 

Kettingslijtagemeter 

Wil je weten of de ketting nog in orde is dan kan je dat doen met een 
kettingslijtagemeter. Het advies is om de ketting te vervangen als er 0.5% 

speling is bij een 11/12 speed of 0.75% speling bij een 10 speed. Daarnaast is 

het advies om de ketting om de 3.000km te vervangen. 
 

Rob Kuizenga 

 

 
 

  

DE RENNERS 
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Rooster van september t/m december 2020 
 

DINSDAG  DONDERDAG 

 
Datum Naam Telefoon  Datum Naam Telefoon 

01 sept Frans van Dijk 0345-518598  03 sept Henny van Kats 0345-514786 

08 sept Riet Schurgers 0345 502994  10 sept Rosa van de Gun 0345-506649 

15 sept Hugo Eigenraam 0345-513468  17 sept Theo van Kessel 0345-513900 

22 sept Ria vd Hurk 0345-513284  24 sept Annie van de Bilt 0345-779758 

29 sept Sijgje Geerding 0345-516795  01 okt Cor Vogels 0345-513675 

06 okt Leo Toor 0345-515616  08 okt Antoon vd Hurk 0345-513284 

13 okt Annie v. Schaik-van Dijk 0345-512404  15 okt Tiny van de Velde  0344-655607 

20 okt Janny Pin  0345-517270  22 okt Riet Schurgers 0345 502994 

27 okt Wil Flipse 0345-517443  29 okt Jan van Kats 0345-514786 

03 nov Theo van Kessel 0345-513900  05 nov Hanny de Lorijn 06-465 073 77 

10 nov Sijgje Geerding 0345-516795  12 nov Frans van Dijk 0345-518598 

17 nov Cor Vogels 0345-513675  19 nov Leo Toor 0345-515616 

24 nov Jan van Kats 0345-514786  26 nov Riet Bronk 0345-545918 

01 dec Tiny van der Velde  0344-655607  03 dec Henny van Kats 0345-514786 

08 dec Hugo Eigenraam 0345-513468  10 dec Rosa van de Gun 0345-506649 

15 dec Hanny de Lorijn 06-465 073 77  17 dec Henk Sint 0345 512191 

22 dec Kerstvakantie   27 dec Kerstvakantie  

       

 
* 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 GEANNULEERD 

zondag 7 juni 2020 om 9:00 uur Ward Habets Rob Boersbroek GEANNULEERD 

zondag 14 juni 2020 om 9:00 uur Louk Janssen Jeroen Spithoven GEANNULEERD 

zondag 21 juni 2020 om 9:00 uur Joop Dokman Fred van Bemmel GEANNULEERD 

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

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 Guy Staals  

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 Frits Heszler  

zondag 16 augustus 2020 om 9:00 uur Louk Janssen Frits Heszler  

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 Frits Heszler 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 Frits Heszler 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: NNB 

Locatie: Clubhuis Statina   
 

Clubritten toerrijders 

Het verzamel- en startpunt voor alle clubritten toerrijders is bij Clubhuis Statina. 

Het clubhuis is in verband met Corona gesloten. Daarom verzamelen we 15 
minuten voor aanvang voor het hek bij Clubhuis Statina. Mocht er behoefte zijn 

voor een koffiestop dan zal onderweg worden gekeken naar een mogelijkheid om 

bij een café/restaurant te stoppen.  
 

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 GEANNULEERD Inclusief koffiestop 9:00 uur 

Herfsttocht NNB 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

