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HET BESTUUR
De Stand der Spaken
Beste WTC leden,
De eerste Lekrijder van 2021 is alweer een feit en helaas nog steeds onder
dezelfde omstandigheden als vorig jaar. Ik hoop dat het met iedereen gegeven
de lockdown goed gaat
Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Tiny van der Velde.
Zij was een vriendelijke en gastvrije vrouw en in al haar enthousiasme altijd
behulpzaam en bereikbaar voor de club. Zij heeft meer dan 19 jaar als
bestuurslid namens de Gezelligheidsrijders in het bestuur gezeten. Dit deed zij
met veel enthousiasme en plezier en met haar warme persoonlijkheid zorgde zij
altijd voor een vrolijke noot en voor de juiste balans binnen het bestuur. Ze was
tot het laatst toe nog zeer actief en sportief, genietend van het leven en de
mooie boottochten. Als het kon kwam zij vanuit Tiel "even" met de fiets (je bent
tenslotte lid van een fietsclub) naar een bestuursvergadering, om vervolgens 's
avonds nog terug naar huis te fietsen.
Met haar verliezen we een gewaardeerd (bestuurs)lid en daarom wil ik haar
namens het bestuur bedanken voor al die jaren en wens ik haar man Aja en
familie veel sterkte in de komende periode.
Verderop in deze Lekrijder vind je nog een "In memoriam".
Tegelijkertijd moeten we als bestuur ook weer vooruitkijken en zijn we daarom
bezig geweest met het kijken naar de (mogelijke) activiteiten voor 2021.
Zoals duidelijk zal zijn, kunnen we zolang de beperkingen gelden als club geen
activiteiten organiseren. Desalniettemin vinden we het als bestuur belangrijk om,
zo goed en kwaad als mogelijk, met jullie in contact te blijven. Vandaar ook dat
we door blijven gaan met “de Lekrijder” en deze met toepasselijke content
proberen te vullen. Een voorbeeld hiervan vind je terug in de ervaringen die door
leden wordt gedeeld met betrekking tot het fietsen in coronatijd.
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HET BESTUUR
Normaal gesproken zouden we in april de voorjaars ALV houden, maar we
hebben als bestuur besloten om deze te laten vervallen en weer te combineren
met de najaars ALV zoals we vorig jaar ook hebben gedaan.
Ook de start van het seizoen met de traditionele lentetocht zal dit jaar geen
doorgang kunnen vinden, maar als bestuur hopen we dat we dit later dit jaar nog
in kunnen halen zodra we als club weer gezamenlijke tochten mogen organiseren
en we tevens bij de horeca terecht kunnen. De verwachting is echter dat de
komende weken/maanden de horeca geleidelijk aan weer open zal gaan en
afhankelijk van deze mogelijkheden zullen we kijken of we wellicht in kleinere
groepen "mini lente ritten" kunnen organiseren.
Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd waren we bezig met een nieuw
clubtenue, maar is dit vanwege corona met een jaar uitgesteld. Verderop in deze
Lekrijder vind je hierover een update.
Tot de volgende Lekrijder en tot die tijd wens ik iedereen veilige en gezonde
fietskilometers toe!
Met sportieve groet,
Guy Staals
Voorzitter
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HET BESTUUR
Nieuwe kledinglijn WTC, update
Het afgelopen jaar heeft het zoeken naar sponsoren even stil gelegen: oorzaak
zoals jullie begrijpen Corona. Toch hebben we eind vorig jaar de draad weer
opgepakt en zijn we in gesprek met 2 nieuwe potentiële sponsoren. Alleen zitten
we inmiddels wel weer in een nieuwe lockdown, maar toch gaan we verder.

“Kleding aanschaffen, dat kan nu met een
korting van maar liefst 50%”
Zoals ook gemeld in de najaars ALV hebben de huidige sponsoren hun contract
met 1 jaar willen verlengen, waarvoor hartelijk dank.
Dit betekent dat we nog een jaar langer in de huidige clubkleding rijden. Wil je
daarvan nog kleding aanschaffen, dat kan nu met een korting van maar liefst
50% en je helpt ons daarmee van de huidige voorraad af. Zie de aanbieding elders
in deze lekrijder.
Het is de bedoeling de nieuwe kledinglijn met ingang van het zomerseizoen 2022
(maart) beschikbaar te hebben. Dan kunnen we de openingsrit van 2022 in de
nieuwe kleding rijden.
De planning om daar te komen ziet er als volgt uit:
• In het 2e kwartaal van dit jaar (mei-juni) de overeenkomst met de
sponsoren definitief
• Juli-augustus ontwerp nieuwe kleding
• Presentatie nieuwe kledinglijn tijdens de najaars ALV (oktober)
• In november passen en bestellen kleding door de leden
• Levertijd nieuwe kleding (circa 3 mnd)
• Uitreiking nieuwe kleding in maart 2022
Naast de standaard kledingset (shirt korte mouw, shirt lange mouw en een
koersbroek met korte pijpen), kijken we ook naar de mogelijkheid om
uitgebreidere sets te kunnen aanbieden met bijv. arm- en beenstukken en
winterkleding. Zo kun je voor wat betreft de kleding het hele jaar blijven
doorfietsen. De mogelijkheden hiervan hangen mede af van de sponsorgelden die
we kunnen verwerven met de bestaande en nieuwe sponsoren.
Namens de kledingcommissie,
Hans Maas
Rob Boersbroek
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IN MEMORIAM: TINY VAN DER VELDE
Tiny is heel lang een enthousiast lid van Wieler Tour Club Culemborg geweest. In
het begin woonde zij nog in Culemborg, verhuisde naar Almere, kwam terug naar
de Betuwe door in Tiel te gaan wonen. Zij heeft in Almere het fietsen met de
gezelligheidsrijders van WTC gemist. Zodra Tiny en Aja in Tiel kwamen wonen zijn
beiden weer clublid geworden.
De gezelligheidsrijders maken iedere dinsdag- en donderdagmiddag een tocht. Om
mee te doen, moest Tiny dus extra zo’n 36km fietsen en daar maakte ze geen
punt van. Komend vanuit Tiel, eerst naar Jenny om een broodje te eten en dan
met de club op pad. Tot 2 jaar geleden altijd op haar gewone sportfiets, de e-bike
was geen optie. Daar hebben we altijd veel bewondering voor gehad. Op 1 middag
kon voor haar de afgelegde afstand wel tussen 60 en 75 km bedragen.
Tiny heeft voor ons veel betekend. Zij is ook heel lang bestuurslid geweest namens
de gezelligheidsrijders. Heeft zich o.a. bezig gehouden met het organiseren van
de “weekendjes weg” eerste samen met Ad de Goede, later met Henny van Kats.
Ze regelde de “koffie-stops” bij de voor- en najaar tochten voor de gezamenlijke
clubritten. Ook heeft ze meegewerkt aan het organiseren van een aantal lustra.
Bij allerlei andere uitjes zoals de fiets4daagse van Kerk-Avezaath, “dagje uit GRijders”, de jaarlijkse BBQ, etc. was Tiny er altijd bij. Ze genoot zichtbaar van de
gezelligheid. Een fijn uitje eindigde bij haar vaak met de woorden “Dit was weer
een dag met een gouden randje”.

Ja, zo zullen we Tiny herinneren:

Tiny met een gouden rand
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IN MEMORIAM: TINY VAN DER VELDE
Tiny heeft jarenlang in het bestuur van de club gezeten als vertegenwoordigster
van de Gezelligheidsrijders. In de jaren dat we met haar hebben mogen
samenwerken zorgde zij altijd voor een vrolijke noot, wijze woorden en voor de
juiste balans binnen het bestuur.
Wij zullen haar missen en wensen Aja, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
komende tijd.
WTC Bestuur

Overlijdensbericht Tiny van der Velde
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DE GEZELLIGHEIDSRIJDERS
Persoonlijke reacties van de Gezelligheidsrijders WTC
Van Jenny: De weekenden in het buitenland waren heel gezellig en mooi, daar
hebben we erg van genoten. En ze kwam altijd door weer en wind op de fiets uit
Tiel bij mij haar brood opeten, dan met de club fietsen en weer terug naar Tiel,
heel knap van haar op die leeftijd.
Van Diny: Met het weekend uitje waren Tiny en ik slaap /snurk genootjes wie
het grootste bos om kon zagen En als ik Tiny naar Buren bracht gezellig bij
Mieke nog een kopje koffie zal haar erg missen!
Van Corry:
Lieve Tine, De Hurtigruten tocht stond nog steeds op onze bucketlist. Helaas dat
is nu onvoltooid verleden tijd geworden. Onze grote animator van de vele
fietstochten-en weekenden, waarvoor bedankt. Met nog wel even een leuke
anekdote van deze reizen: Tine en ik zijn slaapmaatjes want we snurken allebei.
Vaarwel Tine voor jou is je grote reis begonnen. Dikke knuffel Corry.
Van Dick & Lucy:
Lieve Tiny, “Wat een sterk wijf ben jij”. Dit heb ik jou een paar keer kunnen
zeggen. Een retour ritje vanuit Tiel naar Culemborg en vervolgens vrolijk met de
club een tochtje mee fietsen. Een van de weinigen zonder E Bike. Zoveel respect
hiervoor. Jouw laatste tocht werd een gevecht, maar die kon je helaas niet
winnen. Wij zullen je missen.
Van Theo:
Ik heb de volgende herinneringen:
Als Tiny enigszins kon en het weer het toeliet, fietste ze naar Culemborg om met
de club te gaan fietsen. In de winter pasten we dan vaak onze route aan, zodat
ze niet helemaal vanuit Culemborg naar Tiel terug hoefde te fietsen. Ze heeft
heel lang op een fiets zonder ondersteuning gereden en vroeg zich ook vaak af of
dat fietsen met ondersteuning nu wel zo veel voorstelde qua inspanning. Als het
jaarlijkse dagje uit geslaagd was, dan noemde ze dat een dag met een gouden
randje. Die uitspraak gebruikte ze ook voor andere geslaagde evenementen Ze
moedigde de G-rijders altijd aan naar de vergaderingen te komen van de club.
Ze vertegenwoordigde de G-rijders op een goede manier in het bestuur.
Van Hugo:
Ja, Tiny was een opmerkelijk lid van onze fietsclub. Wat mij bijblijft: zij was
altijd vrolijk en begaan met alle leden die wat naars meemaakten. Ook omdat ze
voorzitter was, maar zeker omdat dat bij haar karakter hoorde. Ook zorgde zij
perfect voor bloemen als er iets te vieren viel. Ik bewonderde haar ook omdat ze
zelf zo’n 30 km extra, meer dan wij fietste omdat ze uit Tiel moest komen. Maar
nooit een woord daarover. Wat ik ook wel leuk vond dat Diny van Wiggen nogal
eens met haar richting Tiel reed, als wij na de koffie zonder Tiny naar huis reden.
Een buitengewoon aardig mens, we zullen haar zeker missen.
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CLUBKLEDING 50% KORTING
WTC clubkleding uitverkoop, nu 50% korting op alles!

UITVERKOOP
50% KORTING OP ALLES!
Herenkleding
Omschrijving

Maat

Prijs
40,00

Shirt korte mouw

M, L, XL, XXL

Shirt lange mouw

M, L, XL

20,00
55,00

27,50
60,00

Korte fietsbroek

XL, XXL

Lange fietsbroeken zonder zeem

XL, XXL

30,00
60,00

30,00
55,00

XXL

27,50

Maat

Prijs
60,00

Korte fietsbroek

M, L, XL en
XXL

Shirt korte mouw

M, L, XL en
XXL

Shirt lange mouw

M, L, XL en
XXL

Wintershirt lange mouw

Dameskleding
Omschrijving

30,00
40,00

20,00
55,00

27,50

Bestellen
De kleding kan rechtstreeks bij Dokman Tweewieler Specialist (Joop Dokman)
worden gekocht en hoeft dus niet via de club te worden besteld.

BESTEL SNEL WANT OP=OP
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INFO VOOR DE TOERRIJDERS
ICE: In Case of Emergency
Wat als je niet meer aanspreekbaar bent na een valpartij?
Als je op je racefiets stapt om een leuke rit te gaan maken, neem je wat extra
spullen mee: Binnenbandje(s), pompje, klein gereedschap, drank, voeding. De
normaalste zaak van de wereld, waar je niet eens over nadenkt en spullen die
deels al standaard in je zadeltasje zitten.
In de praktijk kun je er dan helaas achter komen dat er dingen zijn die je bijna
nooit nodig zal hebben maar die uitermate handig en belangrijk kunnen zijn. Niet
alleen voor jezelf, maar ook voor je ploeggenoten of “voorbijgangers”, als je
alleen op pad bent. Stel: er is iets met je gebeurd en je bent niet meer
aanspreekbaar.
Met een ‘in case of emergency’-contact kan je familie snel worden ingelicht. Zij
weten dan wat er aan de hand is. Wel zo fijn, want op die manier kunnen ze,
voor zover dat mogelijk is, hulp bieden, communiceren met hulpverleners én er
voor jou zijn.

Daarom een oproep aan jullie allemaal om:
belangrijke (medische) informatie/telefoonnummer(s) duidelijk
bij je te dragen in je achterzak (plastic hoesje
) en in te
stellen op je telefoon.
Vaak heb je je telefoon toch al bij je om je rit te registreren op je sport-app of
om bereikbaar en mobiel te zijn mocht er onderweg iets aan de hand zijn.

Tekst gaat verder op volgende pagina…
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INFO VOOR DE TOERRIJDERS
Op je iPhone heb je de mogelijkheid om een medisch ID aan te maken.
Dit Medisch ID kun je vinden onder:
1. Open de App Gezondheid
2. Klik rechts bovenin op jouw foto / initialen / profiel
3. Klik in het menu op: Medische ID
4. Klik op rechts bovenin op: Wijzig
In je medische ID kun je toevoegen:
▪ SOS contactpersonen
Daarnaast eventueel nog:
▪ Naam en geboortedatum
▪ Medische aandoeningen & aantekeningen
▪ Allergieën & reacties
▪ Medicatie
▪ Bloedgroep
▪ Orgaandonor
▪ Gewicht & Lengte

Ja, maar mijn telefoon is toch vergrendeld?
Dat klopt. Maar, mocht jijzelf niet meer in staat zijn om je telefoon te “unlocken” dan kan men altijd de “noodgeval” optie kiezen om “bijvoorbeeld 112 te
bellen” en daar staat links-beneden in beeld de tekst “Medische ID” waardoor
je toch de SOS-contactpersonen kunt bereiken.
Hoe zit dit bij Android toestellen?
In zijn algemeenheid bestaat de volgende mogelijkheid om ICE (SOS) contacten
toe te voegen:
1. Ga naar contacten > groepen > ICE contact bij nood.
2. Klik op contact toevoegen.
3. Klik op contact noodgevallen en selecteer contactpersoon.
Sla je aanpassingen op
Je zult nu zien dat als je telefoon vergrendeld is, je rechts onderin op noodgeval
kunt klikken. Je kan 1-1-2 bellen maar als je nogmaals links onderin klikt, zie je
de ICE contactpersonen.
Raadpleeg de handleiding van je mobiele telefoon voor de mogelijkheden.
Louk Janssen
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INFO VOOR DE TOERRIJDERS
Waar zouden we zijn zonder de wegkapitein?
Afgelopen seizoen was anders dan normaal. Dat zal niemand zijn ontgaan. Ook
de opkomsten waren verre van normaal en daarbij ook soms de verdeling over
de groepen. Door allerlei omstandigheden viel het niet altijd mee, maar met zijn
allen is het gelukt om elke rit TTC-ers beschikbaar te hebben, zodat de leden die
een clubrit op zondagochtend wilden fietsen, op sleeptouw konden worden
genomen. Daarnaast werden er zowel bij de heren als bij de dames diverse
“Finitiatieven” georganiseerd, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.
Een speciaal woord van dank dan ook richting onze wegkapiteins. Namens de
leden en het bestuur:

Super bedankt voor jullie
inzet en enthousiasme!

De club, dat ben je zelf!
Louk Janssen
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FIETSEN IN CORONATIJD
Zo overleef ik de Corona tijd en wintertijd
We hebben bij een selectie leden - vanuit verschillende groepen - enkele vragen
gesteld hoe ze de coronatijd en wintertijd doorkomen. De antwoorden van de
ondervraagde leden zijn samengevoegd.
Vraag: Wat doe jij om de corona en winterperiode goed door te komen?
Gelukkig zijn alle ondervraagde in goede gezondheid.
Wat de ondervraagde doen is erg divers. Enkele leden
maken regelmatig contact met anderen door te bellen
of een videogesprek te starten, zoals met Zoom,
Teams, Skype of Facetime en af en toe met de nodige
maatregelen fysiek met elkaar wandelen of bij elkaar
eten.
Voor sommige leden gaat het werk gewoon door en is
het weekend bedoeld om rustig aan te doen.
“De Corona periode is voor iedereen een moeilijke periode,
maar vooral voor de mensen die aan huis gebonden zijn,
zoals ouderen, gehandicapten en eenzame mensen.”
Naast het onderhouden van contacten met vrienden en familie zijn ze allemaal
erg sportief ingesteld. Er wordt veel gefietst, met de stadsfiets, racefiets en
sommigen pakken zelfs de mountainbike en gaan de bossen in.
Mocht het weer het niet toelaten dan worden er toekomstplannen gemaakt of als
alternatief de racefiets op een fietstrainer gezet om toch blijven fietsen.
“Tijdens deze Corona periode probeer ik bewuster te leven,
te koesteren wat ik wel heb.”
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FIETSEN IN CORONATIJD
Vraag: Wat doe jij om de conditie goed op peil te houden?
De antwoorden van de vorige vraag heeft al een beetje
verklapt hoe de leden de conditie goed op peil houden.
Er wordt veel gefietst met de racefiets of met de
mountainbike. Het maakt niet uit of het door de week is
of in het weekend. De meeste leden doen dit overdag
maar er zitten leden bij die en zelfs met verlichting in de
avond het prachtige landschap van Nederland
verkennen.
Sommige leden hebben een vaste doelstelling en
anderen alleen om in beweging te blijven.
“Als doel heb ik om wekelijks 150 km te fietsen.
Dit lukt aardig totdat het ging sneeuwen.”
Gelukkig staat de kou niet in de weg. Mocht
buiten fietsen niet mogelijk zijn dan is er altijd
nog een optie om binnen te fietsen op een
fietstrainer.
Sommige leden pakken het anders aan en
doen meerdere keren per week ‘core stability’
oefeningen om gezond en sportief te blijven.

Wisten jullie dat één van onze leden Maarten van Minnen ook loop,- en
bootcamptrainer is? Hij is een professional op het gebied van bewegen en geven
van trainingen. In het voorjaar is Maarten van plan om meerdere bootcamp
lessen te geven op alle niveaus. Maarten is bereikbaar via Whatsapp.
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FIETSEN IN CORONATIJD
Vraag: Welke oplossing zou jij aandragen voor anderen om deze periode goed
door te komen?
Dit is een moeilijke vraag want er is geen oplossing wat je op de markt kan
kopen, afgezien dat de meeste winkels dicht zijn. Toch zijn er wel een aantal
adviezen om deze periode goed door te komen.
“Zoveel mogelijk relaxed blijven en bel elkaar wat vaker,
nu je elkaar minder kan bezoeken”
Zorg goed voor jezelf in mentaal & fysiek opzicht. Een goede tip is om regelmatig
naar buiten te gaan om te wandelen of een sport uit te oefenen. Dat is goed voor
je bewegingsapparaat en inname van vitamine D. Daarnaast is het advies om
extra oog, aandacht en zorg te bieden aan jouw naasten die daar om vragen.
“Het zou wellicht, ook zonder Corona,
in de winterperiode best aardig kunnen zijn als clubleden
gezamenlijk virtuele ritten zouden maken.”
Een ondervraagde geeft aan dat tijdelijk virtueel fietsen
best leuk is. Dit is een mooie oplossing voor WTC om als
gehele club alsnog gezamenlijk in een groep te fietsen.
Niet buiten maar in een virtuele wereld. Dit kan op alle
niveaus.
Om virtueel te kunnen fietsen heb je een fietstrainer nodig
(Kickr, Tacx) en een specifiek programma of App voor op
de smartphone waarmee je gezamenlijk tochten kan
fietsen. Maar buiten fietsen met de groep blijft het mooist.

Als het gaat om buiten fietsen kan je last krijgen van koude voeten en vooral
koude tenen. Uiteindelijk heeft een ondervraagde uitgevonden dat de beste
oplossing is om, in deze volgorde:
1. Warme wandelsokken
2. Omwikkel de voet met een stuk reddingsdeken
3. Schoenen aantrekken waarbij aan de onderkant de ontluchtingsgaten zijn
afgeplakt
4. Regencovers over de schoen
5. Overschoen tegen de kou
Omdat je op de fiets de voet en tenen nauwelijks beweegt worden ze ook koud.
Dus probeer je tenen en voeten te bewegen waardoor ze warmer blijven.
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FIETSEN IN CORONATIJD
Vraag: Wat is het meest belangrijkste wat je mist bij de club en zou je graag
weer willen terugzien?
De ondervraagden delen allemaal dezelfde mening dat ze de contacten missen
met overige clubleden. Niet alleen voor een babbeltje, maar ook om weer met
andere clubleden gezamenlijk een tocht te fietsen.
Door veel solo te fietsen wordt je sterk van, maar heerlijk uit de wind achter een
clublid fietsen mag zeker weer terugkomen.
“Maar bovenal mis ik de
koffiestop onderweg en
even bijpraten”
Maar het is niet alleen het
fietsen wat ze missen. Ook
de activiteiten die we
samen met de club doen,
zoals het houden van een
koffiestop om even bij te
praten.
Zodra we weer als groep
buiten mogen fietsen mag
tijdens elke rit wel een
koffiestop worden ingepland
Wat de ondervraagde ook missen zijn de Wegkapiteins die van te voren een
mooie route uitstippelen. Het is dan altijd een verassing welke route er wordt
gereden. Het zou ook mooi zijn dat er vaker toertochten met de club worden
gereden en dat de TT+ tochten weer in het leven wordt geblazen met alle
clubleden (zoals vroeger), met de gedachte 1 tempo, 1 route en koffiestop.
“Echter het mooiste van het weer samen op pad kunnen is dat we Covid-19
dan redelijk onder controle hebben en daar wordt iedereen blij van!”
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FEBRUARI

LENTE
IN DE
WINTER

Foto: Ward Habets

WIE HAD DAT GEDACHT
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VERHAAL VAN OOF
Na val

Een half jaar later, hoe gaat het met Oof?
Zoals bekend heb ik ruim een half jaar geleden, op de racefiets rijdend, te laat een
wegafsluiting opgemerkt, waardoor ik gelanceerd werd en op mijn kop (met helm!)
tegen de grond smakte. In het RZT bleek dat een essentieel onderdeel van mijn
tweede nekwervel (de draaier) afgebroken was. Neurochirurgen van het
Radboudumc hebben er voor gekozen om de draaier vast te schroeven aan de
atlas (de bovenste nekwervel). De beste oplossing, maar een riskante operatie,
die volledig geslaagd is.
Ik ben redelijk snel hersteld en vrijwel alles functioneert weer normaal. Alleen de
draaicirkel van mijn hoofd is - blijvend - beperkt. Opzij kijken is alleen mogelijk
door mij schouders mee te laten draaien. Op de racefiets zit je voorover gebogen,
als je dan de schouders flink opzij draait en onderwijl het stuur blijft vasthouden,
draai je ook het stuur mee, met alle ongewenste gevolgen van dien. Ik heb dus
moeten besluiten dat racefietsen - zeker in een groep - niet meer verantwoord is.
In 1995 reed ik voor het eerst mee met een clubrit van de WTC Culemborg.
Aanvankelijk op een Batavus “Tour de France” racefiets. Daarna vele jaren op een
welhaast legendarische stalen RIH Special Course en vanaf 2011 op de Cervélo
carbon RS. Ik kijk met heel veel genoegen terug op 25 jaar clubritten. Culemborg
is een mooi startpunt voor afwisselende, meest vlakke fietsroutes. Voor het echte
klimwerk heb ik me, met mijn zoon Ward, kunnen uitleven op ruim 70 serieuze
passen in de Alpen, Pyreneeën en Dolomieten. De Amerongse berg is aardig, maar
er gaat niets boven de 48 haarspeldbochten van de Stelvio.
Het is duidelijk dat je met het ouder worden stapjes terug moet doen en na de val
een stapje extra. Als 75-jarige leek het mij wel aanvaardbaar om een elektrische
fiets te kopen. Ik heb gekozen voor een Flyer Gotour6, volgens Joop Dokman de
“Mercedes” onder de eBikes. Het is inderdaad in alle opzichten topkwaliteit die
garant staan voor jaren fietsplezier.
Uiteraard blijf ik lid van de WTC Culemborg, maar op zondagochtend zullen we
elkaar niet meer zien :-(
Oof Oud
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VERHAAL VAN MAIKE
Corona maakt alles anders

Bestuurslid Maike Dokman vertelt haar verhaal
Half maart 2020. Vlak voor de start van het fietsseizoen. Corona heeft in Nederland
de kop opgestoken. Er zijn geen clubritten en dat was wel even schakelen. Het
was in maart prachtig weer dus ik ging snel op zoek naar een manier om wel te
blijven fietsen. Ooit zullen er weer clubritten zijn en ook uitdagende toertochten
en dan wil ik wel mijn kilometers gemaakt hebben om wel een beetje fatsoenlijk
mee te kunnen fietsen. Ik ben zeker blijven fietsen maar dan (zeker in de eerste
golf) met z’n tweeën en ook vaak met dezelfde persoon. In de zomer mochten we
weer met wat meer mensen op pad en dat heb ik ook gedaan.
Maar alles is anders sinds maart 2020 op zondagochtend!
Ik mis het gezellige kopje koffie en thee bij John, Hans of Jan op zondagochtend
bij Statina om vervolgens met een stel dames/heren achter de wegkapitein aan te
fietsen die weer een mooie route heeft bedacht.
Iedereen is van slag in het begin van deze Coronatijd. Zo kwamen wij een keer
een paar boze wandelaars tegen die niet op de stoep maar aan de kant van de
weg liepen. Vanuit het niets scholden ze ons uit omdat wij (volgens hen!) te dicht
(lees geen 1,5 meter) langsfietsen. Maar over het algemeen ging het gelukkig
goed.
Wat weer heel leuk was dat wij een keer
over een stuk dijk fietsten en een bewoner
van een dijkhuisje een tijdelijke coffee-togo had gemaakt. Hij had zijn keukentafel
met waterkoker en een koffiezetapparaat
boven aan de dijk gezet met een lang
verlengsnoer naar zijn huis. Vlak daarbij
stonden wat (al bestaande) picknicktafels
aan de andere kant van de dijk en een
bankje op de dijk om dit op te drinken en
van het fantastische uitzicht in de Betuwe te
genieten. Wat een leuk initiatief!
Ook zijn wij met het gezin gaan fietsen op de racefiets. Je zou zeggen dat wij dat
vaker doen maar bij ons zijn de kinderen van de voetbal en basketbal. Maar dat
was/is allemaal gestopt dus hebben we nog 2 racefietsen geregeld (was zelfs voor
ons niet makkelijk want volgens mij wilde heel Nederland op de racefiets afgelopen
jaar) en zijn we met verschillende combinaties binnen ons gezin op pad geweest.
Tekst gaat verder op volgende pagina…
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VERHAAL VAN MAIKE
Een andere alternatief was met Joop naar een
vriendin in Woerden. Daar hebben we bij haar
geluncht (toen mocht je nog met méér dan 1
persoon naar binnen) en zijn we weer
teruggefietst. Ik heb ook de plaatsnamen challenge
gefietst. Dat houdt in dat je een route moet maken
waarbij je langs alle plaatsnamen met letters die in
je voornaam voorkomen moet fietsen.
Ik ben dus langs

Kesteren

Maurik, Amerongen, Inge,

en Eck en Wiel gereden. Erg leuk om te
doen! Een selfie met alle plaatsnaambordjes en de
challenge was compleet.

Als ik met meer dan 2 personen op pad was dan hebben we in formatie gereden
met ca. 100 meter ertussen en dat ging heel goed. We hebben tijdens één van
deze tochtjes wel een keer lek gereden en dan is het best lastig 1,5 meter te
houden. Dat is dus ook niet gelukt. Gelukkig hebben we een goede technische
workshop band wisselen gedaan dus we waren niet heel lang in overtreding.
Ik ben o.a. ook naar Apeldoorn gefietst met een stop bij vrienden in de tuin. In
Apeldoorn ben ik op de trein naar huis gestapt en mijn fietsmaatje is verder
gefietst naar haar vakantieadres in Drenthe.
Maar na zo’n jaar is het echt weer tijd voor de clubritten en af en toe een leuke
toertocht ergens in het land!! Maar nog even geduld en dan is het vast weer snel
zover!!
Groetjes en tot snel,
Maike Dokman
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DE RENNERS
Tijd om te trainen

Wat moet je weten om weer te beginnen met fietsen
In de vorige Lekrijder verscheen een artikel over de verschillen tussen aeroob en
anaeroob en hoe je de anaerobe drempel (=omslagpunt) kan berekenen. Het is
belangrijk om te weten wat jouw anaerobe drempel is, want dit is het startpunt
van jouw training.
Als je niet precies weet wat jouw anaerobe drempel is dan kan je een schatting
maken met de formule: [90%] * [maximale hartslag] (voor beginners 80%). Let
op dit is slechts ter indicatie.
Voorbeeld: Jouw maximale hartslag is 190, anaerobe drempel is dan 171 (90%)
STAP 1: Bepalen van de hartslagzones
Voordat je met de training gaat beginnen moet je weten wat jouw hartslagzones
zijn. Het zou zonde zijn dat je geen progressie maakt, overtraind raakt of blessures
ontstaan, omdat er niet goed wordt getraind op jouw hartslagzones.
De hartslagzones zien er als volgt uit:

0

Anaerobe drempel (omslagpunt)
Ondergrens
Bovengrens

H

Hersteltraining

60%

75%

D1

Extensieve duurtraining

75%

85%

D2

Intensieve duurtraining

85%

95%

D3

Anaerobe drempeltraining

95%

100%

W

Weerstand

> 100 %

Zorg ervoor dat je altijd in de betreffende hartslagzone blijft trainen wat de
trainingsschema aangeeft. De grootste valkuil is dat er met een te hoge hartslag
wordt getraind. Het effect is dan minder of helemaal niet!
STAP 2: Maak (gebruik van) een trainingsschema
We gaan er vanuit dat alle leden de doelstelling hebben om zorgeloos 3.5 uur te
fietsen met de club in de gewenste snelheidsgroep. Op internet zijn voldoende
trainingsschema’s te vinden. Maar het belangrijkste is dat je minimaal twee
rustdagen kiest. Zoals Joop Zoetemelk vroeger zei: “De Tour win je in bed”. Dit
heeft te maken met de Supercompensatie. In de volgende Lekrijder zullen we hier
verder op ingaan wat het succes en belang is van Supercompensatie.
Hou bij het samenstellen van de trainingsschema rekening met dagen waarin je
extensieve duurtrainingen kan uitvoeren. Deze trainingen zijn vanuit begrippen
erg saai en langzaam, maar zullen in later stadium flinke bijdrage leveren.

Tekst gaat verder op volgende pagina…
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DE RENNERS
STAP 3: Starten met de training
Bij vrijwel alle trainingsvormen komen dezelfde elementen terug. Trainen in D1,
trainen in D2, intervaltraining in D3 en intervaltraining tussen D3 en weerstand.
Hieronder worden de trainingsvarianten beschreven:
Extensieve duurtraining (D1)
Wielrennen is een duursport en daarvoor is deze training zeer geschikt. Met deze
training zorg je ervoor dat je een goede basis creëert. Het zorgt voor een
verbeterde vetverbranding en aanmaken van meer haarvaatjes. Optimaal zou
deze training minimaal 2 a 3 uur tot maximaal 7 uur achter elkaar moeten duren
om het gewenste effect te halen. Het voordeel is dat hiermee de cadanstechniek
goed kan worden beoefend en de hersteltijd van ongeveer 12 uur kort is.
Intensieve duurtraining (D2)
Dit wordt ook wel tempo duurtraining genoemd. Deze training heeft net als de D1
het doel om de uithoudingsvermogen te vergroten. Het effect van deze training is
wel groter en korter. Daarnaast wordt er op een gewenste snelheid getraind. De
training duurt 45 tot maximaal 90 minuten. Maar let op de hersteltijd bedraagt
minimaal 18 tot 24 uur. Het is mogelijk om deze training uit te voeren in
blokkentraining met D1.
Anaerobe drempeltraining (D3)
Dit is de training voor het verhogen van de fietssnelheid. Deze training zorgt ervoor
dat
de
anaerobe
drempel
wordt
vergroot,
verbetert
het
de
koolhydraatstofwisseling en hartfunctie. Deze trainingen worden uitgevoerd in
intervallen met blokken van 10, 20 tot 45 minuten en daar tussen pauzes in D1.
Vergeet niet voldoende pauzes op te nemen, minimaal 50% tot 100% van de
bloktijden. Hiervoor is een goede basis vereist. Vrij intensief maar ook effectief.
Ook hierbij goed opletten dat er voldoende tijd is om te herstellen.
Weerstand (W)
Alleen geschikt met een goede basis. Dit soort trainingen worden maar kort
uitgevoerd omdat het lichaam meer lactaat aanmaakt dan afbreekt. Goede training
voor verbeteren sprintvermogen of demarreren op een berg.
Succes met de training en tot de volgende clubrit.
Rob Kuizenga

WWW.PIMVANVEEN.NL
Slotstraat 10
4101 BH Culemborg
0345 - 520 640
info@pimvanveen.nl
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ROOSTER GEZELLIGHEIDSRIJDERS
Rooster van maart t/m mei 2021
Op dit moment is er geen rooster voor de Gezelligheidsrijders beschikbaar in
verband met de verplichte overheidsmaatregelen die gerelateerd zijn aan de
COVID-19 uitbraak. De Gezelligheidsrijders worden geïnformeerd zodra er een
nieuwe rooster beschikbaar is.
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ROOSTER TOERRIJDERS
Rooster fietsseizoen 2021
Momenteel kan de definitieve rooster voor de toerrijders niet worden
gepubliceerd. De nodige maatregelen zorgen ervoor dat we niet in clubverband
kunnen fietsen. De toerrijders en Wegkapiteins worden door het bestuur
geïnformeerd zodra er een update is over de voortgang van de maatregelen en
wanneer een nieuwe rooster beschikbaar wordt gemaakt.
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OVERIGE INFORMATIE
Programma 2021
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
28 maart t/m 24 oktober

9:00 uur

25 oktober t/m 27 december

10:00 uur

Uitzonderingen
2e Pinksterdag - maandag 24 mei

ipv zondag 23 mei

9:00 uur

Speciale tochten
Lentetocht
NNB

Inclusief koffiestop

9:00 uur

Zomertocht

NNB

Inclusief koffiestop

9:00 uur

Herfsttocht

NNB

Inclusief koffiestop

9:00 uur
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OVERIGE INFORMATIE
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

Graag contact opnemen met Guy Staals

Vertegenwoordiger toerfietsers

Louk Janssen

06 46 376 998

Redacteur Lekrijder

Rob Kuizenga

06 28 527 188
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