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De Stand der Spaken 

Allereerst hoop ik dat iedereen nog steeds gezond is en we binnenkort het “oude” leven weer op 

kunnen pakken.  

Inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan, liggen de pepernoten alweer in de winkel (!) en nog 

even en kerstmis staat weer voor de deur. De tijd vliegt voorbij…zelfs in corona tijd! 

Het is alweer enige tijd geleden dat er een Lekrijder is verschenen, maar dat betekent niet dat 

we in de tussentijd hebben stilgezeten. Vanaf 19 mei zijn we weer 

gestart met clubritten en op 12 september hebben we het 30 jarig 

jubileum van de club gevierd. Dankzij heerlijk weer en een geolie-

de organisatie hebben bijna 

60 WTC leden een heerlijke middag gehad. 

Verderop in deze Lekrijder vind je een artikel over het 30-jarig 

Lustrum feest.  

Binnenkort (24 oktober) staat de herfsttocht op de agenda en ho-

pen we voor de eerste keer dit jaar weer een echte clubrit te kun-

nen rijden. Reserveer deze datum dus in je agenda en komt allen! 

 

Op maandag 25 oktober staat de najaars ALV gepland en in tegensteling tot de vorige ALV,  

die we noodgedwongen digitaal hebben gehouden, zijn we voornemens om die deze keer weer 

op de oude vertrouwde locatie (de kantine bij Statina) te houden. Omdat de corona maatregelen 

nog niet volledig zijn opgeheven, hebben we hier nog wel “last” van bij het gebruik van de  

kantine. Dit betekent dat we iedereen die van plan is om naar de ALV te komen moeten vragen 

om een geldige QR code te laten zien (don’t shoot the messenger  ).  

Tijdens de ALV zal door de kledingcommissie een update worden gegeven over de clubkleding 

en als alles meezit zal daar tevens het nieuwe ontwerp worden getoond. 

Dus zonder tegenbericht zien we elkaar op 25 oktober om 20.00 uur! 

Tot die tijd wens ik iedereen veilige en gezonde fietskilometers toe! 

 

Met sportieve groet, 

 

Guy Staals 

Voorzitter WTC 

Guy Staals 

Henny, Maike en Fred 

nogmaals dank   !  

 

Voorzitter WTC 

 Algemene Ledenvergadering 
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OPROEP VOOR VERSTERKING WEGKAPITEINS  
 

H et wordt steeds lastiger om het clubrooster voor elke groep gevuld te krijgen met  
Wegkapiteins en om daarbij het aantal toebedeelde ritten per TTC-er over het gehele 

seizoen niet al te veel druk te laten geven.  
 
Daarom zijn we al geruime tijd echt wanhopig op zoek naar uitbreiding van onze groep 
Wegkapiteins. Om volgend jaar goed van start te kunnen met een bredere groep 
Wegkapiteins / TTC-ers, moeten we nu in actie komen, anders kunnen we niet garanderen dat 
er wekelijks een goed voorbereide clubrit wordt verreden! 
 
Twijfel niet en meld je aan via een email aan louk.janssen@hetnet.nl  
En mocht je nog vragen hebben, dan kan dat ook via dit e-mailadres.  

 
 
 

Altijd al een leuke route voor de zondagochtend clubrit 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 nu echt nodig!  

 
 
 
 
 

De nieuwe TTC-ers zullen in de gelegenheid worden gesteld om de NTFU Cursus Wegkapitein 
te volgen, gesponsord door WTC Culemborg. De cursus zal op een zaterdag in Culemborg 
worden gegeven. Uiteraard staan ook de reeds actieve TTC-ers je graag met raad en daad bij!  
 

Bedankt alvast! 

 Cursus gesponsord door WTC Culemborg 

mailto:louk.janssen@hetnet.nl


5 

 

Succesverhalen van de toertocht plus Clubkleding WTC 

Kledingcommissie WTC 

 

Z oals jullie weten wordt er sinds juli hard gewerkt aan nieuwe clubkleding voor WTC. 

Inmiddels is er een leverancier gekozen: Bioracer, momenteel dé kledingleverancier van vele 

(prof)clubs. We hebben in Bioracer een betrouwbare leverancier gevonden met een ruim  

assortiment kwalitatief hoogwaardige producten tegen een goede prijs. We hebben naar elkaar 

een langdurig commitment uitgesproken. 

Onder de verschillende leden zijn broeken met verschillende zemen getest. En op basis  

daarvan hebben we een goede keuze kunnen maken. 

Daarnaast is de kledingcommissie aan de slag gegaan met het ontwerp van het tenue. Dit in 

samenspraak met de sponsoren, zonder wie het onmogelijk zou zijn een betaalbaar tenue te 

kunnen aanbieden aan de leden! 

Het voorlopige ontwerp is voorgelegd aan het bestuur, sponsoren en ‘klankbordgroep’. En is op 

een haar na definitief.  Nog even geduld dus…. 

 

Jeanine Kool 

 Presentatie nieuw ontwerp op ALV 

We gaan het ontwerp bij de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober aanstaande aan jullie 

presenteren. Wel kunnen we vast verklappen dat Culemborg niet te missen is……   

Nadere informatie over de pasavonden, paslocatie en bestelprocedure volgt binnenkort, hetzij 

via de nieuwe Lekrijder, hetzij via een mailbericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Boersbroek, Joris de Hoog, Monique Aksoy en Jeanine Kool 

Kledingcommissie WTC 
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Succesverhalen van de toertocht plus 30-jarig lustrumfeest 

Jan van Kats 

 

E ven een terugblik op het 30-jarig lustrumfeest aan de hand van foto’s. Voor de mensen die er 

op zondag 12 september bij waren, hopelijk een leuke herinnering. Voor de leden die er niet 

bij konden zijn: tja, dit hebben jullie allemaal gemist… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto’s staan in het volgende web album:   https://myalbum.com/album/tuti8pd6zPvW 

 

Mochten er mensen zijn die ook foto’s hebben gemaakt dan kunnen die foto’s eventueel  nog in dit 

album worden opgenomen. Men kan foto’s via de e-mail naar mij sturen. 

 Foto’s uit het archief 

Het tweede album bevat foto's "uit mijn archief" en dit album heb ik 5 jaar geleden gemaakt 

(rond het 25-jarig lustrum). Het geeft een terugblik over de periode 1991 – 2016. 

De link:  https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7 

 

Overigens komen de foto albums het best tot hun recht op een PC of laptop; sommige effecten 

zie je niet terug op een mobieltje.  Op de PC/laptop kun je bijvoorbeeld het volgende doen: na 

het openen van een album, klik je op een foto en je kunt (via de pijltjes onder in het scherm) 

een presentatie starten.    

Veel kijkplezier! 

https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7
https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7
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Douchenne Heroes 

Ton Streef 

H allo, ik ben Ton Streef 65 jaar en al ruim 25 jaar lid van WTC. Ik woon al jaren op de 
Julianalaan in Culemborg. 

Voor de ziekte van Duchenne gaan wij 3 dagen Iang met een team een MTB-rit fietsen. Ons team 
bestaat uit 4 personen. Elke dag wordt er van ons verwacht dat wij 70 kilometer fietsen met 
1500hm. 

Wat is Duchenne? 

Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, 

breken je spieren langzaam af en word je steeds 

minder sterk. Rond je 12e jaar zijn je benen te 

zwak/slap om te lopen. Dan volgen je armen en 

wanneer de spieren die voor ademhalen nodig zijn 

te zwak worden is beademing nodig (meestal rond 

de twintig jaar). Ook de hartspier wordt steeds 

zwakker waardoor Duchenne uiteindelijk een fatale 

ziekte is. De ziekte wordt veroorzaakt doordat het 

eiwit dystrofine ontbreekt dat nodig is voor  

stevigheid van de spiercellen. Voor 99,9% zijn het  

jongens die Duchenne hebben. 1 op de 5.000  

jongens wereldwijd. In Nederland worden ca. 15 

kinderen per jaar met Duchenne geboren. 

Wij zijn ook op bezoek geweest bij de ouders van 

de kinderen die lijden aan de spierziekte van  

Duchenne. Nu zoeken wij sponsoren om  

onderzoek te doen naar deze ziekte. 

Volg onze verrichtingen via Facebook of lnstagram: Team1doel 

www.duchenneheroes.nl/team-1-doel. 

 

Wilt u mij sponseren, scan dan de QR code en u komt op mijn persoonlijke pagina. Namens mij 

en kinderen met Duchenne bedankt voor uw bijdrage. 

 

 



8 

 

 

Dagje uit en Vorkje prikken 

Jan van Kats 

H et is al heel veel jaren traditie dat de G-Rijders op de een na laatste donderdag van augustus 
een dagtocht maken (het “Dagje uit”) en op de laatste donderdag van augustus een “vorkje 
gaan prikken”.   

Op donderdag 19 augustus was het “Dagje uit”. Hugo en Frans 
hadden een mooie route voorbereid. Met enige vertraging bij de 
start ging de groep naar Bunnik waar we in restaurant Vroeg 
getrakteerd werden op koffie met gebak (met dank aan WTC!).   
De route leidde ons verder langs het Science Park in Utrecht, 
De Bilt en Bilthoven naar het oude vliegveld Soesterberg om de 
lunch te gebruiken in Café-restaurant Soesterdal.  

Na de lunch vervolgde de route door het Nationaal Park De 
Utrechtse Heuvelrug om via Wijk Bij Duurstede terug te gaan 
richting Culemborg.   Een aantal G-Rijders sloot de dag af door 
een hapje te gaan eten bij de Chinees.  De  
weersomstandigheden waren redelijk. In de namiddag wat lichte 
motregen maar over het algemeen was het prima fietsweer. We 
kijken terug op een gezellige dag. Dank aan Hugo en Frans 
voor de organisatie van een en ander.  

De route van “het dagje uit” van 19 augustus is beschikbaar via  https://www.route.nl/  ; zoek op die 
site naar nummer 2679488. Al de knooppunten staan vermeld dus is het gemakkelijk om deze tocht 
nog eens te maken.  Onderaan dit bericht staat een samenvatting van de knooppunten.  

 Lees verder op de volgende pagina >>> 

 Route ‘Dagje uit’ 

https://www.route.nl/
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Dagje uit en Vorkje prikken 

De foto’s van dit uitstapje op de 19
e
 augustus staan in het web album: 

https://myalbum.com/album/G49AmGZYAbyg 

Op donderdag 26 augustus zijn de G-Rijders een “vorkje gaan prikken”, dit keer in de vorm van een 
BBQ.  Locatie: Augustinus Camping in Ingen. Het eten was prima verzorgd en we hebben heerlijk 
gegeten en gekletst.  

Foto’s van de BBQ staan in het web album: 
https://myalbum.com/album/xgwGpTz2X9Q7 

 Foto’s ‘Vorkje prikken’ 

https://myalbum.com/album/G49AmGZYAbyg
https://myalbum.com/album/xgwGpTz2X9Q7
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Punten van aandacht voor de G-Rijders 

Jan van Kats 

I n dit verhaal staan de punten van aandacht ( “huisregels”)  voor de G-Rijders van WTC. Dit is 
een nieuwe versie en is van kracht vanaf 8 augustus 2021 

STARTPUNT 

De G-Rijders (“Gezelligheidsrijders”) van WTC starten elke dinsdag- en donderdagmiddag om 

13:30 vanaf de parkeerplaats bij dansschool van Hattem (vlakbij de ingang naar het sportpark; einde Parklaan).   

DE ROUTE 

Om de beurt (volgens een rooster) bepaalt een deelnemer (Wegkapitein) de route. Halverwege de 

route is er een pauze in een café of restaurant.  Bij voorkeur fietsen we voor de pauze zoveel  

mogelijk ‘tegen de wind in’ om het na de pauze gemakkelijker te hebben. Afspraak is dat als je 

zelf moeite hebt met het voorrijden (bijvoorbeeld met het bepalen van een route) je dat dan samen 

AFSTAND HOUDEN 

We fietsen veelal met 2 mensen naast elkaar en kletsen onderweg over van alles en nog wat. 

Van belang is om afstand tot de voorgangers te houden. Zeker met de komst van de E-bikes is 

er een groter gevaar bij plotseling remmen en bij op- en afstappen om het evenwicht te  

verliezen.  We hebben helaas inmiddels vervelende ervaringen (valpartijen) bij verminderen van 

snelheid (en afstappen) bij kruisingen en oversteekplaatsen. Ook bij het opstappen is er een  

verhoogd risico. Houd dus voldoende afstand tot de voorgangers (minstens 1 fietslengte).  

GROEPSGROOTTE 

Als we met meer dan 10 personen gaan fietsen, is de afspraak om te splitsen in groepjes van gelij-

ke grootte en tussen de groepjes  voldoende afstand (zeg ~50 meter) te houden om ander verkeer 

de mogelijkheid te bieden ons gemakkelijk en zonder gevaarlijke fratsen te kunnen inhalen.  

BIJ OVERSTEEKPLAATSEN EN KRUISINGEN 

Ieder is zelf verantwoordelijk bij kruisingen en oversteekplaatsen om de oversteek te maken. 

Overtuig jezelf of het veilig is om over te steken en volg NIET klakkeloos jouw voorganger. Vaak 

wordt duidelijk met driehoekige vlakken op de weg aangegeven wie er voorrang heeft: wij, de fiet-

ser, of het overige verkeer. Houd je hieraan! Bij een oversteek met vluchtheuvel ertussen de  

rijbaan vrij laten. Dus pas oversteken, als de vluchtheuvel vrij is. Bij oversteek met verkeerslichten 

en de groep is al bezig met oversteken: stoppen als het oranje/rood wordt.  

Bij deze situaties is het ook van belang dat de voorrijder in de gaten houdt of iedereen weer aan-

sluit bij de groep; we moeten voorkomen dat er grote gaten vallen. 

 Lees verder op de volgende pagina >>> 
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Punten van aandacht voor de G-Rijders 

SOUPLESSE EN ZICHT 

Onze souplesse neemt af wat het omkijken bemoeilijkt. Een achteruitkijkspiegel vergroot ons zicht 

en verhoogt onze veiligheid op de weg! Deze accessoires zijn o.a. bij Dokman (sponsor WTC)  te 

koop met 10% korting voor de leden van WTC.  

ONOVERZICHTELIJKE BOCHTEN OP SMALLE WEGEN EN FIETSPADEN 

HET GEBRUIK VAN DE WEG 

Denk bijvoorbeeld aan het fietspad bij Buren. In zulke gevallen is het raadzaam achter elkaar te 

gaan fietsen en niet naast elkaar.   Wij rijden  vaak op smallere wegen, waarbij de weg moet  

worden gedeeld. Door naast elkaar te blijven rijden worden tegenliggers met name auto’s, nog al 

eens gedwongen uit te wijken. Voorkom het opwekken van ergernissen en ga achter elkaar rijden.  

SAMEN UIT SAMEN THUIS (SUST) 

Als er iemand om wat voor reden dan ook moet afhaken en terug naar Culemborg moet, is het 

een goed gebruik dat er iemand mee gaat.   

VERKEERSREGELS 

En we houden ons natuurlijk te allen tijde aan de verkeersregels, dat is een vanzelfsprekendheid. 

Zeker gelet op het gevoelige imago van de groepen fietsers op de  openbare weg kunnen we  

beter een beetje inhouden en de verkeersregels respecteren dan dat we doordenderen en onze 

medeweggebruikers alle aanleiding geven om het imago naar beneden bij te stellen.  

MEER ACHTERGRONDINFORMATIE 

Lees ook eens de informatie op de website van de Fietsersbond: 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/waarom-oudere-fietsers-trager-worden/  

Wij allemaal hebben hiermee te maken…. We reageren trager naarmate we ouder worden en de 

risico’s bij het fietsen worden groter. 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/waarom-oudere-fietsers-trager-worden/
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Vermogensmeter, hartslagmeter of gewoon op gevoel? 

Rob Kuizenga 

J e hoort steeds vaker dat renners gebruik maken van vermogensmeters. Dat komt mede 
doordat vermogensmeters vergeleken met vroeger veel toegankelijker en betaalbaar zijn 

geworden voor de grote markt. Tegenwoordig heeft elke fietsenwinkel wel een  
vermogensmeter liggen voor een schappelijke prijs. 

Maar waarom een vermogensmeter? Om daarop goed ant-
woord te geven gaan we terug naar de drie basiselementen: 

duur, cadans en kracht. In de vorige Lekrijder hadden we het 
over het belang van duurtraining. Fietsen is immers een 
duursport. Ze zeggen niet voor niets om zoveel mogelijk te 
fietsen om vanzelf beter te worden. Daarnaast is een goede 
cadans (trapomwentelingen) belangrijk omdat je minder 
kracht hoeft te leveren en de benen daardoor minder snel 
verzuren. Dit zorgt ook voor minder blessures. Als laatste is 
krachttraining van belang om de lichaam sterker te maken. 
Met krachtraining bedoelen we zowel flexibiliteitsoefeningen 
voor de benen als Core Stability oefeningen voor de bovenli-
chaam. 

Een vermogensmeter is een perfect middel om te weten te komen hoeveel energie (kracht) 
men tijdens een inspanning (duur) levert op de fiets (cadans). De resultaten zijn zeer accuraat 
en direct zichtbaar. Simpel gezegd: Benen stilhouden betekent geen energie leveren dus geen 
vermogen. 

 

 Lees verder op de volgende pagina >>> 

 Kracht, duur en cadans 

 3 basiselementen 
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Vermogensmeter, hartslagmeter of gewoon op gevoel? 

Maar hoe zit het met de hartslagmeter? Een hartslagmeter is een prima middel om jouw lichaam 
goed te leren kennen. Het goed kennen van jouw lichaam doe je op gevoel en dat is voor de 
meeste renners zeer lastig. Gelukkig kan een hartslagmeter je daarbij helpen. Let op dat een 
hartslagmeter een ondersteund middel is. Het zegt niets over de fietsprestaties, dus niets over 
de drie basiselementen. Verder is de hartslag behoorlijk afhankelijk van externe factoren, zoals 
vlakke wegen, klimmen, dalen, wind mee, wind tegen, buitentemperatuur en luchtvochtigheid. 

Een hartslagmeter kan soms zeer verwarrend zijn. Bijvoorbeeld 
een hoge hartslag komt meestal door beperkte duurtraining, leve-
ren van te hoge prestaties of uitdroging. Bij beperkte duurtraining 
zal de hartslag rond het tweede deel van de rit hoger zijn. Te ho-
ge prestaties gaat vaak gepaard met gevoel. Wanneer de benen 
branden is het tijd om een tandje terug te schakelen. Uitdroging is 
een verraderlijke en is herkenbaar door weinig inspanning te leve-
ren met een hoge hartslag. Voldoende drinken is het advies. Een 
hoge hartslag is prima wanneer het verklaarbaar is. In meeste ge-
vallen komt een hoge hartslag voor bij hoge inspanning of bepek-
te voorbereiding. 

Met een vermogensmeter ben je minder afhankelijk van externe factoren en kunnen de fiets-
prestaties beter worden gemeten. In de prakrijk: Op een zondag meegereden met WTC AB 
groep zonder hartslagmeter en snelheidsmeter, maar wel met vermogensmeter die continu 
fluctueert tussen 150 en 200 watt. Met de WTC B groep is dat rond de 175 en 250 watt. De 
snelheid is niet interessant en mijn hartslagmeter geeft een vertekend beeld. Het gaat immers 
om de drie basiselementen. Stel dat alleen de vermogenswaardes zichtbaar zijn en tijdens een 
rit 150 watt wordt weggetrapt, dan zal je aan het einde van de rit verbaasd zijn welke snelheid 
daaraan gekoppeld is. Maar ook hoe variërend de snelheid is, terwijl het vermogen hetzelfde 
blijft. Daarom is werken met een vermogensmeter beter dan met een hartslagmeter. 

 Hartslagmeter 

 Vermogensmeter 



14 

 

 

Villa Pardoes Gold toertocht 

Vrouwen in Peloton 

Normaal doen we er 2 á 3 keer per jaar een  

toertocht zoals de Ronde van Nijmegen, de Tour 

d’Utrecht en een tocht op locatie zoals rondom  

Otterloo, maar door Corona hebben we dat al 2 

fietsseizoenen moeten missen. Voor de  

zomervakantie hebben we op 27 juni overigens 

nog wel met 13 dames meegedaan met  

Tour d’Utrecht. Toen kwam deze toertocht  

voorbij. Het doel sprak ons aan en het is  

lekker in de buurt. De organisatie bood een  

50 km en een 100km tocht aan.  

 Lees verder op de volgende pagina >>> 

Zo geschiede en wij gingen met 8 dames op zaterdag  

2 oktober op pad. De start was in Gameren en dat ligt 

naast Zaltbommel.  

Ondergetekende heeft een zeer slecht richtingsgevoel 

en wilde niet op de bonnefooi naar Gameren ging  

rijden, dan zou het echt meer dan een TT+ afstand 

gaan worden.  Het toeval wilde dat de week ervoor  een 

mooie clubrit was gereden die ook langs Zaltbommel 

ging, dus in het kader van “beter goed gejat dan slecht 

verzonnen” heb ik deze route gebruikt en vanaf  

Zaltbommel een stukje richting Gameren aangeplakt. 

Op de route door Zaltbommel kwamen wij langs een 

leuk restaurant met veranda en terrasverwarming langs 

de Waalkade. 

Altijd handig omdat we dan goed zicht hadden op onze  

fietsen die natuurlijk erg gewild zijn in deze tijd van  

schaarste op het gebied van racefietsen.  

 

N u het normale leven van voor de Corona weer een beetje op gang is gekomen, was het 

ook weer tijd voor een leuke toertocht met de VIP dames.   

Maar toen kwam één van de dames met het briljant idee om op de fiets vanuit Culemborg te 

vertrekken, vervolgens de 50km toertocht te gaan rijden en weer terug te fietsen naar  

Culemborg, met als doel dat we allemaal 100km op de teller hebben staan! Dat scheelde weer 

een heleboel geregel met vervoer van fietsen en mensen. 

Dan gaan we voor de 100km zou je zeggen, want  

voor 50 km draaien wij onze hand niet voor om    

...en nee, we hebben niet gelijk na 20km gestopt voor een kopje koffie, maar we hebben wel  

gereserveerd voor de lunch op de terugweg naar Culemborg.  

 Briljant idee 
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Villa Pardoes Gold toertocht 

Bij de start van de toertocht in Gameren werden wij 

letterlijk met open armen ontvangen door één van 

de organisatoren! Hij vond het erg leuk dat wij met 

een grote groep dames meededen aan deze  

toertocht en was bovendien jaloers op het feit dat 

wij een damesgroep bij onze fietsclub hebben. Bij 

zijn organiserende fietsclub zouden ze ook  

graag fietsende dames hebben.  De inschrijving  

gebeurde in de kantine van de plaatselijke  

voetbalvereniging.  

Daar werden wij (ja echt waar) overstemd door  

enthousiaste voetbalkinderen en hoe dat klinkt, dat 

waren een aantal dames met oudere kinderen 

even vergeten, maar we gingen snel weer even 

terug in de tijd. Wat een herrie  ! Dus mede 

daardoor waren we snel op pad voor een mooie 

route in het Maasgebied.  

De rustplek was al na 25 km en in een andere plaatselijk 

voetbalkantine met hetzelfde geluidsniveau. We besloten 

om niet te pauzeren maar snel weer door te fietsen.  

Na de route was het inmiddels lunchtijd en zijn wij  

heerlijk gaan genieten in het vooraf gereserveerde  

restaurant aan de Waalkade in Zaltbommel om  

vervolgens weer naar huis te fietsen.  

Vanaf Zaltbommel wilde we eigenlijk niet dezelfde weg 

terugfietsen en 1 van de dames (dus niet zijnde  

ondergetekende) wist een leuk alternatief. Al met al  

hebben we een heerlijke dag gehad met mooi fietsweer, 

mooie route en gezelligheid en een goed doel gesteund. 

Het was een Top dag! 

Voor het volgende fietsseizoen gaan we (hopelijk) weer 

een agenda maken met een aantal toertochten en  

 Geen pauze, gewoon door... 

VIP dames in actie in het Maasgebied 

Maike Dokman 
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Noteer alvast in jouw agenda: 

 

Algemene Ledenvergadering 

25 oktober 2021 

 

Vanaf 20:00 uur 

Kantine van Atletiekvereniging Statina 
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Succesverhalen van de toertocht plus 

Wegkapitein Fred van Bemmel 

 

I n juli 2021 heb ik samen met 6 man gereden; Guy Staals, Joris de Hoog, Rob Boersbroek, 
Rudy Brons, Ward Habets en ik. 

 
De route was via Gorinchem, Werkendam, Biesbosch, Wer-
kendam, Hank, Sleeuwijk, Gorinchem, Schelluinen, Hoornaar, 
Meerkerk naar Culemborg. In totaal ongeveer 125km met ge-
middelde snelheid van ongeveer 30km/uur. 

Twee jaar geleden (2 juni 2019) had ik ook al een TT+ rit ge-
kregen, toen had ik de route ook al bedacht via de Bies-
bosch. Helaas was het toen erg warm weer, zo warm dat we 
moesten improviseren, de route werd daarom aangepast / 
ingekort. 

De week vóór de TT+ heb ik Tour d’ Utrecht 2021 gereden, 
daarvan was de route door de Biesbosch, wat een fantas-
tisch mooi natuurgebied is met vrij rustige en heel goede we-
gen, daardoor kwam ik op het idee om de Biesbosch nog 
een herkansing te geven.  

Ik heb een groot deel van de route van Tour ‘d Utrecht verwerkt in de route. Met als groot voordeel 
dat ik met droge ogen zeggen kon dat ik mijn route netjes voorgereden heb.   

Wat ik mooi vond was dat Rob Boersbroek en Ward Habets 
ook voor de gelegenheid met ons mee gingen vanwege de 
route door het natuurgebied. Ward en Rob rijden normaliter 
met de A/B groep mee. 

De B-groep kiest normaliter voor een wat steviger tempo, 
deze dag hebben we echter rekening gehouden met Rob 
en Ward. Wat ik ook heel mooi vond was dat Rudy Brons 
na zijn valpartij van (volgens mij) twee jaar geleden er 
weer bij was! 

Het weer was nu veel beter dan 2 jaar geleden, nu heerlijk en gematigd zomerweer met wat  
dreiging van buien, maar die buien kwamen pas in de loop van de middag, toen wij allang weer 
thuis waren. 

Halverwege hadden we een koffiestop en appelgebak in Vissershang. (nabij Hank) 
Een restaurant met terras bij de Jachthaven. 
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Succesverhalen van de toertocht plus Succesverhalen van de toertocht plus 

Wegkapitein Rob Kuizenga 

 

W e zitten in de maand september en het nazomerweer komt ons tegemoet. Dit kan weleens 

de laatste keer zijn we genieten van het mooie weer dit jaar. Hoe mooi zou het dan zijn 

dat we genieten van de prachtige omgeving. Daarom heb ik gekozen voor een route die 

geschikt is voor alle deelnemers. 

De toertocht plus route ging naar de Vinkeveense- en Loosdrechtse Plassen. Hier heb ik veel aan-

dacht aan gegeven en dat heeft gelukkig goed uitgepakt. Tijdens mijn aankondiging waren veel 

deelnemers enthousiast en ik was positief verrast dat maar liefst 12 deelnemers met mij mee wilden 

gaan. 

 

Tot aan de brug van Vianen was de route voor iedereen be-

kend, maar daarna gingen we op brede wegen via Harmelen 

naar Kockengen. De glimlach was bij sommige deelnemers 

niet meer weg te krijgen. De deelnemers waren volop eens 

om de route te vervolgen via de Vinkeveense- en Loosdrecht-

se Plassen. Ongeveer midden de Loosdrechtse Plassen heb-

ben we gestopt voor een koffiepauze aan het water. Na een 

heerlijk bak koffie + appeltaart hebben we de weg vervolgd 

richting Utrecht. Oke, meer dan 1 stoplicht gepasseerd, maar 

dat mocht de pret niet drukken. 

 

Na de Vechten is de groep alsnog gesplitst. Verassend welke deelnemers meegingen met de snelle 

groep. Uiteindelijk kwam de groep weer bij elkaar op de veerboot richting Beusichem. Alle deelne-

mers vonden het een fantastische route. 

 

Graag wil ik alle deelnemers bedanken dat ze met mij zijn meegegaan en hoop dat ze super lekker 

hebben genoten van het prachtige landschap in Nederland. 
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Succesverhalen van de toertocht plus Bananenschil project! 

Maggie van Schaik 

 

Heb je weleens afgevraagd hoe lang het duurt 
voordat een weggegooid bananenschil door de natuur is   
opgenomen? Er is voldoende literatuur te vinden over deze  
materie, maar Maggie gaat een stap verder. De enige manier om 
er achter te komen is de theorie in praktijk te brengen. Welkom bij 
project Bananenschil, de wielerbanaan van WTC! 

Op 26 september heeft Maggie om 11:15 uur een  banaan  
gegeten. De banaan was super lekker, maar de schil mocht met  
pensioen, ofwel genieten van de natuur. De eerste foto is  
gemaakt op dezelfde dag  om 15:00 uur en daarop zien we dat de 
natuur de bananenschil goed heeft ontvangen.  

Een project heeft een planning, ook het Bananenschil project wordt op 
meerdere momenten onderzocht. Op 3 oktober – 8 dagen later – is  
opnieuw een foto gemaakt van de bananenschil. Het is duidelijk  
te zien dat de natuur een goede relatie heeft met de bananenschil. 

Wellicht heeft de barre weersomstandigheden bijgedragen aan deze  
toestand. Het mag duidelijk zijn, de bananenschil heeft het zwaar 
 en de herfst is nog niet voorbij. 

Daarom is besloten om de bananenschil te verplaatsen naar een rustig 
plekje in de natuur. Voor een goed onderzoek willen we 
zo weinig mogelijk te maken hebben met externe factoren, zoals dieren 
en mensen die de neiging hebben om de bananenschil te laten scheiden 
van de natuur. 

De bananenschil is na 14 dagen in de natuur opnieuw  

gefotografeerd. We zeggen nog steeds ‘bananenschil’ maar het wordt 

steeds uitdagender om te herkennen dat het een bananenschil is.  De  

natuur heeft ook op het veilig plekje flinke ruzie gemaakt. Maar de  

bananenschil heeft het wel overleefd.  

 Afbraaktijd bananenschil is 1 jaar 

We zijn ondertussen beland op 17 oktober, 
4 weken later vanaf het moment dat de  
bananenschil is overgedragen aan de natuur. 
We weten niet wat de natuur heeft gedaan, 
maar het was even zoeken naar het juiste 
exemplaar om een foto te maken. Wat we hier 
zien is een, tja, wat is het? 

Weet jij wat dit is? Verzin een creatieve naam. De winnaar met de leukste 
creatieve naam krijgt een leuke prijs, namelijk een verse banaan! Mail het 
antwoord naar lekrijder@wtcculemborg.nl 

Wil je weten hoe dit afloopt? Je leest het in de  
volgende editie van de Lekrijder of vraag Maggie 
voor een update.  Wat is dit? 
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Rooster G-rijders 2021 

Datum Naam Tel  Datum Naam Tel 

31 aug Henny van Kats 0345-514786  02 sept Frans van Dijk 0345-518598 

07 sept Kris den Hartog 06 24460360  09 sept Rosa van de Gun 0345-506649 

14 sept Hugo Eigenraam 0345-513468  16 sept Francien de Koning 06 42410180 

21 sept Ria vd Hurk 0345-513284  23 sept Theo van Kessel 0345-513900 

28 sept Sijgje Geerding 0345-516795  30 sept Cor Vogels 0345-513675 

05 okt Leo Toor 0345-515616  07 okt Antoon vd Hurk 0345-513284 

12 okt Eduard Zandvliet 06 31792512  14 okt Henk Sint 0345 512191 

19 okt Janny Pin  0345-517270  21 okt Francien de Koning 06 42410180 

26 okt Wil Flipse 0345-517443  28 okt Jan van Kats 0345-514786 

02 nov Theo van Kessel 0345-513900  04 nov Annie van de Bilt 0345-779758 

09 nov Sijgje Geerding 0345-516795  11 nov Frans van Dijk 0345-518598 

16 nov Cor Vogels 0345-513675  18 nov Leo Toor 0345-515616 

23 nov Jan van Kats 0345-514786  25 nov Kris den Hartog 06 24460360 

30 nov Jose Koolen 06 28421365  02 dec Henny van Kats 0345-514786 

07 dec Hugo Eigenraam 0345-513468  09 dec Rosa van de Gun 0345-506649 

14 dec Marijke Groot 06 20047256  16 dec Eduard Zandvliet 06 31792512 

21-28 dec Kerstvakantie   23-30 dec Kerstvakantie  
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Succesverhalen van de toertocht plus Overige informatie 

Secretariaat     Website    E-mail 

Sprokkelenburglaan 20   www.wtcculemborg.nl info@wtcculemborg.nl 

4101 NN Culemborg 

 

Clubhuis 

A.V. Statina 

Sportlaan 7 

4102 HM Culemborg 

0345-518675 

 

Huidige bestuursleden 

 

Functie Naam Telefoonnummer 

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 toerrijders Louk Janssen 06 46 376 998  

Redacteur Lekrijder 

Rob Kuizenga 

06 28 527 188 

 De laatste bladzijde, tot de volgende Lekrijder 

HELAAS... 


