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Guy Staals 

De Stand der Spaken 

Voorzitter WTC 
Beste WTC-er, 

Daar is ie dan…de eerste Lekrijder van 2022! 

Allereerst wil ik iedereen nog een gelukkig en vooral ook gezond 2022 toewensen! Door de lockdown hebben we 

helaas de nieuwjaarsborrel moeten afzeggen, dus vandaar, bij uitzondering, op deze manier. 

Hopelijk is iedereen de feestdagen goed doorgekomen en zijn er niet teveel kilootjes bijgekomen. Mocht dit wel 

het geval zijn, dan weten jullie waar je op zondagochtend die overbodige kilo’s weer kwijt kunt 

Bij het schrijven van deze Stand der Spaken zijn, na weken van lockdown, de eerste versoepelingen gelukkig 

weer aangekondigd en ziet het er naar uit dat er op korte termijn nog meer zullen volgen. Gelukkig maar, want ik 

denk dat iedereen weer naar het “oude normaal” verlangt (wat dat dan ook precies mag betekenen).  

In ieder geval kunnen we sinds kort weer in clubverband fietsen en kan ik namens mezelf aangeven  

dat ik dat heb gemist.  

We hebben in oktober gelukkig nog wel een ALV in levende lijve kunnen houden en daar is, na het nodige  

voorwerk van de kledingcommissie, met veel enthousiasme het nieuwe tenue gepresenteerd. Vanuit  

verschillende kanten hebben we begrepen dat het ontwerp in goede aarde is gevallen en dit heeft zich inmiddels 

vertaald in de nodige bestellingen. De nieuwe kleding zal over in maart aan onze sponsor Dokman geleverd  

worden (zie voor meer info het artikel in deze Lekrijder). Als alles goed gaat, zullen de toerrijders dan de  

openingsrit in het nieuwe tenue kunnen fietsen. 

In de weken voor en na kerst zijn ook alle sponsorcontracten voor de komende 5 jaar getekend, waardoor we als 

club weer kunnen rekenen op de nodige financiële steun.  

Namens het bestuur wil ik hierbij dan ook onze sponsoren:  

• Dokman Fietsen 

• WHC Consultancy 

• Bradaal Wonen & Slapen 

• Foot Connection 

• ETC Design Center 

alvast bedanken voor hun bijdragen! 

Tijdens de ALV heeft de ledenwerfcommissie ook een update gegeven over de Plus sponsoractie. Die actie is 

inmiddels succesvol afgesloten (daarover meer in deze Lekrijder) en binnenkort schuift de commissie aan bij een 

BV vergadering om te “brainstormen” over hoe/wat we als club kunnen doen om nieuwe leden te interesseren 

voor onze mooie club. 

Tenslotte hebben we uitgebreid stilgestaan bij het bedanken van alle vrijwilligers van afgelopen jaar. Een club 

kan alleen bestaan doordat er leden zijn die zich willen inzetten voor hun club. En of dit nu via het deelnemen 

aan een commissie, het organiseren van een activiteit of het “simpelweg” koffie zetten op zondagochtend  

gebeurt, het is allemaal nodig en zonder de inzet van deze vrijwilligers is dat simpelweg niet mogelijk. Daarom bij 

deze ook meteen de oproep om je weer (proactief) aan te melden als er een oproep voorbij komt!  

2022 wordt hopelijk het jaar waarin we op fietsgebied weer een “normaal” jaar tegemoet kunnen zien met allerlei 

leuke (fiets)activiteiten. Te beginnen met de wekelijkse zondagochtendritten en hopelijk snel weer het gebruik 

van de kantine. 

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

Met sportieve groet, 

Guy 

Voorzitter WTC 

3 



4 

 

 

Het bestuur 

Verslag ALV 25 oktober 2021 

WTC 

Op maandag 25 oktober 2021 mochten we weer bij elkaar zitten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Eerst 

nog even inchecken door de coronapas te laten zien en daarna jas ophangen, koffie pakken en een eigen 

plekje zoeken. Clubhuis Statina stroomde langzaam vol met leden en sponsoren. 

Er werd een zegje gedaan over het jaarverslag, financieel verslag, herkiezing kascommissie en een applaus  

gegeven voor het bestuur. Vervolgens kwam de ledencommissie wat vertellen over de nieuwe kledinglijn.  

Alle deelnemers zaten met volle aandacht te luisteren naar de presentatie en waren allemaal razend  

enthousiast over de nieuwe kledinglijn. Goed gedaan kledingcommissie! 

Na de presentatie van de kledingcommissie  

mochten alle leden kort pauzeren met uiteraard 

een heerlijk bakje koffie of kopje thee. Dat was 

wel prettig, want we kennen elkaar vaak alleen 

maar in ons fietstenue en niet in casual outfit. 

Uiteraard kon dit niet te lang doorgaan, omdat de  

vergadering anders te lang zou gaan duren. 

 

De vergadering ging verder met informatie over 

de groepen, waaronder de gezelligheidsrijders, 

VIP-groep, A-groep, A/B-groep en de B-groep, 

Daarna kwam een bijzonder onderwerp aan bod, 

namelijk de vrijwilligers. Het bestuur is zeer  

dankbaar dat de club uit vrijwilligers bestaat die 

een steentje willen bijdragen. Daarom werden 

alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. Alle  

vrijwilligers werden bij naam genoemd en  

mochten vervolgens een bloemetje als dank in 

ontvangst nemen. 

Uiteraard is een foto gemaakt van de vrijwilligers 

die aanwezig waren tijdens de vergadering.  

Dank jullie wel vrijwilligers! 

Vervolgens ging de vergadering verder met het 

onderwerp ledenwerfcommissie. Na goede ge-

sprekken tussen de deelnemers en de ledenwerf-

commissie over de visie en strategie van de club, 

werd een start gemaakt met de rondvraag. Het bestuur ging alle deelnemers langs voor de rondvraag en nadat 

de laatste rondvraag is beantwoord heeft het bestuur de vergadering officieel gesloten. 

Het was een fantastische Algemene Ledenvergadering. 

Dank jullie wel. 

 

 PAUZE 

VRIJWILLIGERS 
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Onze sponsoren 

Dit zijn onze nieuwe sponsoren 
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Het bestuur 

Sponsorcontracten 

Op maandag 24 november vond de sponsoravond plaats.  

 

Die avond presenteerden de sponsoren zich en werden de sponsorcontracten getekend. En werd er 

natuurlijk ook geproost op een goede en sportieve samenwerking!   
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Jeanine Kool 

Kledingcommissie 

Kledingcommissie 

We kijken terug op geslaagde pasavonden. De enthousiaste acties 

van alle leden bevestigen ons gevoel een goede keuze te hebben 

gemaakt met merk Bioracer én het ontwerp van het tenue. 

Na de 3 avonden passen bij sponsoren Foot Connection en ETC 

Design Center, kon er besteld gaan worden in de WTC webshop 

van Bioracer. 

Er zijn 100 leden komen passen en er is door 103 leden besteld!  

Dit is ongeveer wat we verwachtten, maar tegelijkertijd ook span-

nend of deze verwachting uitkomt. Hierop zijn  

tenslotte ook alle berekeningen gemaakt. 

De webshop is gesloten en momenteel worden de bestellingen verwerkt en gemaakt. 

Nu de dagen weer wat langer worden en we voorzichtig alvast uitkijken naar het voorjaar, begint het nu toch wel 

echt te kriebelen….die 1e lentetocht op 27 maart waar we voor het eerst met z’n allen in ons nieuwe tenue kun-

nen rijden. Wij kijken er naar uit, nog even geduld…. 

Uitlevering vindt zoals eerder gemeld plaats in maart vanuit Dokman Tweewielers.  

Jullie krijgen bericht, zodra we kunnen afhalen! 

Update vanuit de kledingcommissie 
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Maarten, Gabor en Joris 

Ledenwerfcommissie 

Succesvol evenement WTC Culemborg bij Plusactie 

 

Op zaterdagmiddag 13 november stonden we met een WTC-kraam 

bij de Plus op het Koopmansgildeplein. Dit evenement was ter  

ondersteuning van de Spaar je club gezond-actie die door de Plus 

was georganiseerd. Daarin was € 30.000 euro beschikbaar gesteld 

om te verdelen onder de deelnemende Culemborgse clubs. Met  

onze vereniging deden we mee om de clubkas te spekken.  

Bovendien zou het mooi meegenomen zijn als we door de aandacht 

rond de actie de interesse zouden wekken van potentiële nieuwe 

leden. 

 

 STRATEGISCHE PLEK 

Ondertussen stonden Maike, Jeanine, Frans, Theo, Eduard en  

Joris buiten bij de stand belangstellenden te woord die meer wilde 

weten over fietsen in clubverband. Met dank aan Frits konden we 

spectaculaire Go Pro-opnamen laten zien van enkele clubritten, 

waaronder de herfsttocht van dit jaar. De gezelligheidsrijders  

vertoonden een leuke promotievideo. Onze sponsor Dokman  

Tweewielerspecialist had kleding, materiaal, fietsen en een  

Tacxtrainer ter beschikking gesteld waarbij nieuwsgierigen konden 

uitproberen hoe het is om op een racefiets te zitten. Daarmee was 

een mooie drinkbus te verdienen. 

AAN DE SLAG 

Door de inspanningen van Maarten en Gabor is het een groot succes geworden. Op een strategisch gekozen 

punt binnen bij de kassa’s hebben zij, met mondkapjes op, de blaren op hun tong gepraat om bij het zaterdagse 

winkelende publiek de actievouchers uit de zak te kloppen. Ze hebben er samen heel veel binnen gehengeld. 

Hierdoor maakten we, zoals een fietsclub, betaamt een forse eindsprint op de laatste dag van de actie, waarin 

we stegen van de 27-ste naar de zeventiende plaats in de rangschikking. We hebben penningmeester Rob  

blij gemaakt met een bijdrage van 723 euro aan de clubkas. Ook dank aan alle leden die de afgelopen maanden 

hard hebben gekrast voor onze club en daarmee aan dit succes hebben bijgedragen. 

Gaat verder op de volgende pagina 
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Maarten, Gabor en Joris 

Ledenwerfcommissie 

Door de weersomstandigheden viel onze doe en win-actie om zo 

snel mogelijk een band te verwisselen helaas in het water. 

Ondanks de prachtige door Dokman aangeboden prijs wisten we 

niemand uit het gehaaste zaterdagse winkelpubliek over te halen 

om het eens te proberen. Het was een drukte van belang bij de 

kraam met veel leden die een kijkje kwamen nemen en een lekker 

warm kopje koffie kwamen scoren. 

Er werden leuke gesprekken gevoerd met mensen die misschien interesse hadden in een lidmaatschap, die  

fietsen en wielrennen een warm hard toedragen of die zomaar verlegen zaten om een praatje. Zo was er een  

moeder die een zomeractiviteit zocht voor haar skiënde zoon, een vader en een dochter die wedstrijden rijdt  en 

een heer die net met fietsen was begonnen, veel indoor traint en die het wel wat leek om in het zomerseizoen 

buiten in groepsverband te gaan fietsen. 

KOPJE KOFFIE SCOREN 

Na vieren begon het harder te regenen en werd het rustiger in het 

winkelcentrum. We keerden tevreden huiswaarts met een flinke 

stapel vouchers aangevuld met 500 bonuspunten van de Plus voor 

het organiseren van het evenement. Hennie en haar man en  

Maarten hebben een week lang gekrast om alle vouchers te  

verzilveren. 

 

De ledenwerfcommissie: 

Maarten van Minnen 

Gabor Zeegers 

Joris de Hoog 

POSITIEF RESULTAAT 
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Rob Boersbroek 

MTB? Ga met ons mee 

Naast het fietsen op de weg kun je bij de WTC ook meedoen met MTB-tochten. FF lekker in de winter van de weg 

af en het bos in. Traditioneel zijn de MTB-ritten bij de WTC van oktober tot en met maart, maar natuurlijk kan je 

ook in de zomer prima MTB-en.  

 

Elke zondagochtend wordt er in overleg een 

tocht gekozen. Dit zijn veelal tochten die door bij  

de NTFU aangesloten verenigingen worden  

georganiseerd. We kiezen hierbij vanwege de 

reistijd vaak voor tochten in Brabant op zo’n  

50-75 km van Culemborg, maar gaan ook wel af 

en toe naar de omgeving van Apeldoorn (Hoge 

Veluwe) of Groesbeek (Rijk van Nijmegen en 

Reichswald). Met name deze laatste 2 gebieden 

zijn wat heuvelachtiger dan de tochten in  

Brabant.  

Ook kiezen we af en toe voor de MTB routes op 

de Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Austerlitz, Den 

Treek en Loonse en Drunense Duinen.  

Een zeer gevarieerd aanbod dus. 

 

De afstanden die gereden worden liggen tussen 

de 45 en 60/70 km, mede afhankelijk van het 

aanbod van tochten. 

 

 

 

We verzamelen ’s-ochtends om 8 uur bij de carpoolplaats bij de A2 (’t Veld) en rijden dan gezamenlijk, zo mogelijk 

carpoolend, naar de startlocatie. Tijdens de rit kan je makkelijk je eigen tempo rijden en aan het einde van de tocht 

wachten we op elkaar en sluiten vaak af met een biertje.  

Wil je ook een keer (of vaker) mee meld je dan bij mij aan. Dan zet ik je op een mailinglijst en krijg je elke week 

een mail met de tochten die er voor het komende weekend op het programma staan. 

Er is ook een aparte App-groep; daarvoor kun je je ook bij mij opgeven. 

 

Rob Boersbroek 

06-51534329 of rob@boersbroek.nl 

WAAR WE VERZAMELEN 

WAAR EN WANNEER 
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Wintertocht 2022 

Ben jij op 20 februari klaar voor de WTC Wintertocht 2022 

 

We sluiten af met lekkere erwtensoep! 

Zondagochtendrit groep B start om 9:00 uur 

Zondagochtendrit groep AB start om 9:00 uur 

Aankomst Statina om 12:00 uur 

11 
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Louk Janssen 

Koffiezetten zondagochtend 

Vertegenwoordiger toerrijders 

Beste dames en heren toerfietsers, 

Gezellig samen komen vóór we aan de zondagochtend clubrit is voor velen van ons een mooi moment om 
even bij te kletsen. Als het even kan binnen in het clubhuis met een kopje koffie of thee.  

Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar versterking van het “Catering Team” om dit te kunnen  
regelen.  

 

Voor eventuele vragen en aanmelding graag je reactie naar louk.janssen@hetnet.nl 

Oproep! 

12 
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Op zoek naar de juiste zit? 

Op de door jullie bestelde fietskleding voor komend seizoen staat de naam en logo van onze  

nieuwe sponsor:                                 . Wat doet                                   eigenlijk? En welke relatie hebben zij met 

wielrenners en hun zoektocht naar de juiste zit? Eigenaar David Evers vertelt;  

 

 

"Vroeger dachten we dat er 1 juiste, en daarmee ideale, fietshouding bestond: zo moet je zitten. Inmiddels is er 

uit onderzoek gebleken dat dit niet zo rechtlijnig ligt als vroeger gedacht werd. Tegenwoordig vormen richtlijnen 

een rode draad in het bepalen van de fietshouding. Een houding moet zowel comfortabel voor een lange rit, 

maar ook efficiënt zijn voor een optimale overdracht van krachten. Daarnaast hebben wij allemaal een uniek 

lichaam. Waar de ene persoon iets stijver is, heeft de ander relatief gezien bijvoorbeeld langere armen. Zo  

kunnen twee wielrenners die even lang zijn, totaal andere lichaamsverhoudingen hebben, waardoor zij ook een 

andere fietsafstellingen behoeven. Ook weten we dat het lichaam verandert na (kracht)training, na blessures of 

na een ongeval.  

Regelmatig checken en aanpassen van je fietshouding moet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zijn, 

want het lichaam en de belastbaarheid zijn (helaas) geen constante factor."  

Voor welke sporters is een fietsanalyse bij                                   geschikt? 

"Een gedeelte van de wielrenners wordt prima geholpen met een standaard fietsanalyse of met  

gestandaardiseerde zooltjes. Voor sporters die klachten, blessures, pijntjes blijven houden of zij die iets extra ’s 

uit hun sport willen halen, komen wij in beeld. Deze sporters kunnen wij helpen met maatwerk en aanpassingen 

op basis van een goede analyse van het lichaam en de fietshouding. De fietshouding kan gecorrigeerd worden 

door een groot aantal mogelijke veranderingen in de afstelling van de fiets, maar ook door gebruik van een wig 

(verhoging), een zooltje of een andere maatwerk aanpassing in de schoen.”  

Blessurevrij fietsen, verhogen van het rendement, meer vermogen trappen en meer comfort, daar helpen wij 

wielrenners mee.  

DAVID EVERS LEGT UIT 
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Op zoek naar de juiste zit? 

 

Bij ons kun je terecht voor drie soorten fietsanalyses: 

 

De snelle analyse met het SIMI 2D- systeem. In deze meting zetten we markers, filmen we hoe je beweegt, en 

analyseren we je houding. Ideaal als je bijvoorbeeld een nieuwe fiets hebt gekocht of wilt checken of je goed zit.  

 

 

Een uitgebreide analyse met het 2D-analysesysteem van Simi. Vooraf doen we lichamelijk onderzoek en kijken 

we naar eventuele klachten zoals van rug, nek, schouder, hand, knie en voet. We maken een voetscan om  

inzicht te krijgen in je voetdruk. Daarnaast plakken we markers en word je gefilmd tijdens fietsen. Aan de hand 

van deze beelden analyseren we hoe je beweegt. Aan de hand van deze analyse stellen we je fiets en  

schoenplaatjes af en zoeken we naar een voor jou ideale fietshouding.  

 

 

De meest innovatieve en uitgebreide analyse. Aan de hand van het Bioracer analysesysteem kunnen we via 

markers op zowel je fiets als het lichaam, met zes speciale camera’s, je fietsbeweging inzichtelijk maken.  

Dit systeem ontwikkelt een 3D-figuur van je fietsbeweging, waarbij we na elke aanpassing het effect van de  

aanpassen direct kunnen bekijken. Hierbij letten we op stabiliteit en symmetrie van de hele beweegketen. 

Aanvullend is er naast een behandeling van een manueel therapeut, of een speciale                           voor  

tijdrijders of triatleten, een                                      mogelijk. Een zadeldrukmeting geeft, zoals het al zegt, een 

inzichtelijk beeld van de heersende druk op het zadel (zie de bijgevoegde afbeelding ter illustratie). De  

drukverdeling op het zadel wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder je houding. Een verandering in 

afstelling van je fiets zorgt voor een verandering van je houding en daarmee ook een verandering van de  

zadeldruk. En dit allen tezamen is uiteindelijk van invloed op zowel je prestatie als het comfort. 

ACTIE VOOR DE LEDEN VAN WTC Culemborg  

 

                                 biedt de leden een:  

                      inclusief een zadeldrukmeting voor een uniek lage prijs van €75,00 (i.p.v. €150,00).  

Deze actie geldt op de woensdagen in de maand februari 2022.  

Je wordt dan geholpen door Jordy, David en/of Femke.  

Er zijn maar 4 woensdag en in februari dus: Wil je gebruik maken van deze actie, bel snel (0345 52 03 30) voor 

het maken van een afspraak of mail naar fietsanalyse@footconnection.nl  

 

Kies je voor een andere analyses of een andere dag dan hanteren wij de gebruikelijke tarieven.  

Met ruim 30 jaar achtergrond in (para)medische problemen, zo’n 300 fietsanalyses per jaar en ruim 6000 door 

ons geholpen wielrenners, staan wij klaar om ook jou prettig op de fiets te helpen. 

ACTIE VOOR DE LEDEN 
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Programma 2022 

 MAART 

6 maart 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

7 maart 20:00 Wegkapitein bijeenkomst (TTC) 

13 maart 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

 APRIL 
3 april 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

4 april 20:00 Algemene Ledenvergadering voorjaar 

10 april 20:00 Zondagochtendrit alle groepen 

 MEI 

1 mei 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep B 

Zondagochtendrit overige groepen 

4 mei 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

8 mei 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

11 mei 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

13 mei 8:00 Finitiatief: Eifeltocht 2022 

14 mei 8:00 Finitiatief: Eifeltocht 2022 

 FEBRUARI 

6 februari 
8:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

13 februari 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

Gaat verder op de volgende pagina 

20 februari 

8:00 

9:00 

10:00 

12:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

WTC Wintertocht 2022 

27 februari 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

20 maart 
8:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

27 maart 9:00 WTC Lentetocht 2022 

16 april 9:00 Finitiatief: Geestgrondentocht 

18 april 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

24 april 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

15 mei 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep AB 

Zondagochtendrit overige groepen 

18 mei 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

22 mei 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

25 mei 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

26 mei 8:00 
KlimClassic 2022 (evenement) 

Georganiseerde toertocht 

29 mei 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

Fiets mee met de WTC Wintertocht  

Geniet tijdens de WTC Lentetocht  
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Programma 2022 

 AUGUSTUS 
3 augustus 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

6 augustus 9:00 Finitiatief: Bockenreyderstocht 

7 augustus 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep B 

Zondagochtendrit overige groepen 

10 augustus 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

14 augustus 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

17 augustus 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

18 augustus 18:00 Gezelligheidsrijders: Dagje uit 

21 augustus 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep AB 

Zondagochtendrit overige groepen 

24 augustus 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

25 augustus 18:00 
Gezelligheidsrijders: 

Vorkje prikken, BBQ of wokken 

28 augustus 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

31 augustus 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

 JUNI 
1 juni 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

5 juni 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep B 

Zondagochtendrit overige groepen 

8 juni 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

12 juni 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

15 juni 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

19 juni 9:00 WTC Zomertocht 2022 

22 juni 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

25 juni 6:00 Finitiatief: Longest Day Challenge 2022 

26 juni 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

29 juni 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

 JULI 

3 juli 9:00 
Zondagochtendrit TT+ groep B 

Zondagochtendrit overige groepen 

6 juli 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

9 juli 9:00 Finitiatief: Weerribben-Wieden 

10 juli 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

13 juli 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

17  juli 9:00 
Zondagochtendrit TT+ groep AB 

Zondagochtendrit overige groepen 

20 juli 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

24 juli 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

27 juli 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

31 juli 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

Tijdens een TT+ tocht is een koffiestop ingepland 

Ga mee met de WTC Zomertocht  

Gaat verder op de volgende pagina 
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Programma 2022 

 SEPTEMBER 

3 september 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep B 

Zondagochtendrit overige groepen 

4 september 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

11 september 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

 OKTOBER 

2 oktober 
8:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit TT+ groep B 

9 oktober 8:00 Zondagochtendrit MTB 

16 oktober 
8:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit TT+ groep AB 

18 september 
9:00 

9:00 

Zondagochtendrit TT+ groep AB 

Zondagochtendrit overige groepen 

25 september 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

24 oktober 20:00 Algemene Ledenvergadering Najaar 

23 oktober 9:00 WTC Herfsttocht 2022 

30 oktober 8:00 Zondagochtendrit MTB 

 NOVEMBER 

6 november 
8:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

13 november 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

 DECEMBER 

4 december 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

11 december 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

20 november 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

27 november 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

18 december 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

25 december 

8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 
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Hoe begin ik met trainen 

Het echte leven van een wielrenner draait alleen om fietsen, eten, slapen en herstellen. Elke dag opnieuw door 

de kou, de warmte, in de regen en door de wind. Wielrennen gaat niet over rozen en helemaal niet als je beter 

wilt worden. Maar hoe begin je met trainen? Daar gaan we het deze keer over hebben. 

Heb je ooit eens gedroomd om de volgende dag wakker te worden en vervolgens de fiets te pakken zodat je kan 

meedraaien met de professionals in een grote ronde? Dat is een mooi droom maar de werkelijkheid is toch  

anders. Er bestaan geen toverdrankjes of wondermiddelen om opeens uit het niets een professional te zijn.  

Nee, echt niet. Hiervoor is maar één middel beschikbaar en dat is trainen, trainen en nog eens trainen. 

Voordat je begint met een trainen dien je een aantal dingen van te voren te weten: 

1. Waarvoor wil je beter worden? (doel) 

2. Wat is jouw huidige FTP of omslagpunt? (conditie) 

3. Hoeveel tijd wil je spenderen om beter te worden? (tijd) 

 

 

 

Laten we beginnen met het bepalen van een doel. Voordat je begint met wielrennen is het handig dat je ergens 

de focus kan leggen waarvoor je traint. Dat kan een evenement zijn, de langste tocht, een cyclo met veel  

hoogtemeters of goed kunnen meedraaien met de clubritten van WTC. Dit zijn slechts voorbeelden en moeten 

wel realistisch zijn. Je moet fysiek in staat zijn om het doel te kunnen behalen. Dit kan worden gemeten aan de 

hand van een inspanningstest. 

Bij een inspanningstest zal een sportarts jouw gestelde fitness niveau / conditie meten en vervolgens indelen in 

zones. Voor de meesten onder ons is dat niet relevant, maar gelukkig kunnen we deze testen ook zelf doen.  

De conditie kan worden bepaalt aan de hand van een FTP-test. FTP betekent Functional Threshold Power en is 

het maximale vermogen / wattage dat je 60 minuten vol kunt houden. Heb je geen vermogensmeters, dan kan 

dat met een hartslagmeter door het omslagpunt te gebruiken in plaats van de FTP. 

 

 

Weet je al waarvoor je beter wilt worden en wat je huidige FTP-waarde of omslagpunt is? De volgende stap is het 

kiezen van een juiste training. Om de juiste training te kiezen zijn een aantal elementen van belang, waaronder 

jouw doel, conditie en tijd. Met tijd bedoelen we het aantal uren dat je aan trainen kan spenderen in een week.  

Er is voldoende literatuur te vinden over trainingsleer, maar tegenwoordig zijn op internet verschillende tools en 

diensten beschikbaar die de juiste specifieke trainingsschema’s aanbieden. 

Je hebt een doel, een trainingsschema en staat klaar om te beginnen. We hebben hier te maken met de  

moeilijkste stap voor veel wielrenners, namelijk het volgen van het trainingsschema. Discipline is een belangrijke 

factor om een succesvolle wielrenner te worden. Kortom: fietsen, eten, slapen en tussendoor rusten. Streef je 

doel achterna en volg de trainingsschema. Je zult zien dat je straks de beste wielrenner bent van de club. 

Rob Kuizenga 

Redacteur 

DOEL EN CONDITIE 

TIJD EN TRAININGSCHEMA 

18 



19 

 

 

Contactinformatie 

 

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 

Tot de volgende keer 
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