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Guy Staals 

De Stand der Spaken 

Voorzitter WTC 
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Beste WTC-er, 

De kop is eraf…het seizoen 2022 is officieel van start gegaan! 

Op 27 maart hebben we de Lentetocht (de eerste gezamenlijke) clubrit van het seizoen gereden…met fantastisch 

weer en in het nieuwe tenue! Wat een prachtig gezicht was het dan ook toen we met z’n allen voor het oude  

stadhuis stonden in een zee van blauwe outfits met afgetrainde (nou ja…bijna afgetraind dan   ) WTC’ers op de 

foto. Daarnaast was het heerlijk om weer met zijn allen bij elkaar te kunnen komen zonder alle corona  

maatregelen. Verderop in deze Lekrijder vind je een verslag met daarbij de nodige foto’s. 

Met het uitreiken van de eerste shirts van de nieuwe kleding aan onze 2 ereleden (Paul en Oof) en de distributie 

van de kleding aan alle leden is er een “einde” gekomen aan het project “nieuw WTC  clubtenue”.  Het heeft door 

Corona iets langer geduurd dan gepland, maar het resultaat mag er (wellicht mede daardoor) wel wezen. Voor de 

kleding commissie was het een intensief traject met veel overleg en afstemming, zowel onderling als met  

Bioracer. Namens het bestuur wil ik daarom op deze plek de kledingcommissie (Joris, Janine, Monique en Rob) 

dan ook heel erg bedanken voor hun tomeloze energie en inzet. Jullie mogen trots zijn op het resultaat    

Tijdens de najaars ALV hebben we onder andere gesproken over de 

wens om nieuwe leden aan te trekken, maar ook om meer activiteiten 

voor bestaande leden te organiseren. Dit is opgepakt door een aantal 

leden (Maarten, Joris, Gabor en Joop) die inmiddels een activiteiten 

commissie hebben opgericht en direct aan de slag zijn gegaan. Het  

bestuur ondersteunt dit van harte en heeft daar tijdens de voorjaars ALV 

de nodige financiële middelen voor vrijgemaakt. Het eerste resultaat is 

er al, want in deze Lekrijder lees je alles over het “Start to Bike” initiatief. 

Tevens geldt ook hier weer dat vele handen het werk licht maken en 

daarom ook nu weer de oproep aan alle WTC leden om de activiteiten 

commissie mee te helpen (al is het maar met een leuk voorstel voor een 

activiteit). 

De kop is er ook af met betrekking tot f(initiatieven), want de eerste  

(f)initiatief rit is alweer op 9 april verreden en er staan er nog vele op  

stapel. Ook hierover meer in deze Lekrijder. Ook de Gezelligheidsrijders 

zitten niet stil en hebben inmiddels de nodige tochten verreden.  

Daarnaast zijn zij (vaak op de achtergrond) actief en helpen mee bij het 

organiseren van activiteiten. De erwtensoeptocht bijvoorbeeld was, door 

het slechte helaas geen echte tocht, toch weer een gezellige  

bijeenkomst op het clubhuis. Gezelligheids-rijders dank voor het  

organiseren! 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is er alweer het nodige gebeurd binnen de club en staat er nog het nodige 

op de agenda. Deze Lekrijder staat vol met informatie en ik hoop dan ook dat je hem met veel plezier zult lezen. 

Na een aarzelend begin van het jaar kunnen we inmiddels stellen dat 2022 echt van start is gegaan 

Ik wens iedereen dan ook veel veilige en gezellige fietskilometers toe! 

Met sportieve groet, 

Guy 
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Het bestuur 

Verslag ALV 4 april 2022 

WTC 
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Op maandag 4 april 2022 om 20:00 uur hebben  
verschillende leden onder genot van een heerlijk bakje koffie 
of kopje thee inclusief een plakje cake (met dank aan Maike), 
de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. 

Deze keer geen ingangscontrole, QR-code laten zien, de 
verplichte 1.5 meter afstand houden of mondkapjes dragen. 
Maar gezellig bij elkaar als vanouds. 

Rond 20:00 uur was iedereen voorzien van koffie of thee en 
begon de voorzitter de vergadering te openen. Iedereen 
keek naar de presentatie en luisterde aandachtig naar het 
bestuur. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de notulen 
van 25 oktober 2021 goedgekeurd, het jaarverslag en  
Financieel verslag van 2021 besproken en daarbij decharge 
verleend aan het bestuur, verkiezingen gehouden voor de  
kascommissie, update voor de Wegkapiteins en een update 
van de ledenwervingscommissie. Het was een volle agenda. 

Als laatste kwam de rondvraag aan bod en daaruit kwamen 

interessante gesprekken uit tussen de leden met het bestuur 
en leden onderling. Hierover worden jullie binnenkort over 
geïnformeerd. Daarna heeft de voorzitter de Algemene  
Ledenvergadering officieel gesloten en kon het napraten  
onder genot van een hapje en een drankje beginnen. 

We zitten niet stil... 

WE DOEN HET SAMEN 

Het jaar 2021 kennen we vooral als het jaar van Corona.  

Het was geen makkelijk jaar geweest voor de club. De beperkingen vanwege de maatregelen zorgden voor veel 

stilte binnen de club omdat geplande activiteiten niet door konden gaan. Het bestuur en alle vrijwilligers hebben 

uiterst hun best gedaan om de club draaiende te houden en  daar waren alle deelnemers het mee eens en gaven 

elkaar complimenten door te applaudisseren. 

Laten we in 2022 een mooi fietsjaar van maken. 

v.l.n.r. Maike, Louk, Rob en Guy 
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Facebook en Strava 
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facebook.com/wtcculemborg 

Wij zitten ook op social media 

strava.com/clubs/wtc-culemborg 

FACEBOOK 

De Facebook pagina van WTC Culemborg is  

openbaar en voor iedereen beschikbaar. Op onze 

Facebook pagina worden regelmatig foto’s  

geplaatst en berichten gepost over de ervaringen 

van de afgelopen ritten. Heb jij meegefietst en wil je 

iets kwijt over deze rit, dan kan je jouw verhaal  

bekend maken op de facebook pagina. 

STRAVA 

De Strava club van WTC Culemborg is een  

openbaar club en beschikbaar voor alle  

sportliefhebbers. Hier staan alle routes van de  

finiatieven en binnenkort ook de clubritten van alle 

groepen. Je hebt wel een strava-account nodig om 

gebruik te maken van de voordelen, zoals  

aangeven dat je meegaat met een clubrit, maar ook 

kan meedoen met de ‘uitdagingen’ die op Strava 

worden gehouden. 

Laat je vrienden weten dat je sportief  
bezig bent op Facebook en Strava 
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Het bestuur 

Verslag Lentetocht 2022 
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Genieten van koffie of thee en gebak 

Tussenstop 

We verzamelden allemaal bij het clubhuis Statina om vervolgens in kleine 

groepjes richting de markt te gaan voor een grote groepsfoto.  

Na het  fotomoment werden de alle deelnemers verdeeld onder de  

snelheidsgroepen en ging ieder groep zijn eigen weg richting de tussenstop 

in Maurik. De B-groep was zeer fanatiek en kwam te vroeg aan en heeft 

daarom een extra rondje gefietst. De A en AB-groep hebben het beter  

gedaan, want die waren precies op tijd en konden de beste plekken vinden 

in de zon. 

Op het terras van restaurant “Hier is ‘t” hebben alle deelnemers in de zon 

genoten van een bakje koffie of kopje thee met appelgebak en voor de  

liefhebbers met slagroom. 

Daarna hebben de deelnemers in verschillende snelheidsgroepen de route 

rechtstreeks naar huis gefietst of nog een extra lus gepakt om de appeltaart 

te verbranden of omdat het prachtig weer was. 

De Lentetocht 2022 was een geslaagd evenement. We hebben nog nooit 

zoveel blauw bij elkaar gezien. Laten we ernaar streven dat we elke zondag 

met zoveel blauw een goedvisitekaartje kunnen afleveren. 

Op naar de Zomertocht 2022! 
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Joris de Hoog 

Kledingcommissie 

Kledingcommissie 
Nieuwe WTC kledinglijn geleverd 
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Eindelijk is het zover:  

onze nieuwe kleding is geleverd!  
 

De eerste shirts zijn uitgereikt door de voorzitter  aan onze twee ereleden 
Paul van der Linden en Oof Oud. Zij hebben de shirts vol trots en  
bewondering in ontvangst genomen.  

Onder het genot van een heerlijk stuk taart, ter ere van deze feestelijke  
gebeurtenis, vertelden Oof en Paul enthousiast dat dit het zevende tenue is 
in een serie die ooit is begonnen met de witgroene wollen ‘voetbalshirts’ van 
Meerlo.  

Daarna volgden Motorola (twee keer vijf jaar), Camiel van den Bergh en de 
vorige set (Dokman, FysiovdBerge en Decospray afgelopen elf jaar).  

Vanaf woensdag 16 maart lagen de bestellingen klaar bij  
Dokman Tweewielers en konden de leden hun persoonlijke pakket afhalen.  

 

In de handige WTC webshop die onze kledingleverancier Bioracer had gemaakt was er al afgerekend, dus was 
het alleen een kwestie van tekenen voor ontvangst. Iedere bestelling was zorgvuldig persoonlijk verpakt.  

Maar er kan natuurlijk altijd iets fout zijn gegaan.  

 

Mocht er iets niet kloppen, of heb je verder nog vragen neem dan contact op met  
Rob Boersbroek (rob@boersbroek.nl). 

Gaat verder op de volgende pagina 

EERSTE SHIRT UITGEREIKT 
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Joris de Hoog 

Kledingcommissie 

 

Hiermee komt langzamerhand een eind aan de activiteiten van de kledingcommissie. Rob blijft namens het  
bestuur aanspreekpunt voor de kleding. Het is een lang traject geweest waarin heel wat tijd is gaan zitten maar 
het resultaat is er dan ook naar.  

Graag willen we de klankbordgroep en het bestuur danken voor het testen en meedenken. Ook dank aan jullie 
allemaal voor de positieve en hartverwarmende reacties over de nieuwe kledinglijn. Veel fietsplezier gewenst in 
ons prachtige nieuwe tenue! 

 

Joris de Hoog 
Namens kledingcommissie WTC 
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Er zal in juni nog een speciale sponsortocht worden georganiseerd 
met een bezoek aan de locaties van de sponsoren en nog meer  
gelegenheid voor het maken van foto’s.  

Meer informatie hierover volgt. 

In de maanden mei, september en februari zal de webshop 
weer opengesteld worden om nieuwe kleding en accessoires te  
bestellen.  

De exacte data zullen nog gecommuniceerd worden.  

De levertijd is dan ongeveer: 8 tot 10 weken. 

SPONSORTOCHT 

KLEDING BESTELLEN 

DANK JULLIE WEL 

Kledingcommissie 

De lentetocht van 27 maart was de eerste rit in ons nieuwe clubtenue, waarop de Culemborgse skyline een mooie 
plek heeft gekregen. Ruim zestig leden waren vroeg uit de veren gekomen om te poseren voor de nieuwe  
groepsfoto bij het oude stadhuis.  
 

Een recordopkomst voor een zondagochtendrit 
De lange optocht van fietsers die vanaf het clubgebouw Statina naar de markt reed, was een prachtig gezicht.  

“Eerste rit in nieuw clubtenue  
tijdens de WTC Lentetocht 2022” 
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Jan van Kats 

Erwtensoeptocht 2022 
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Op zondag 20 februari stond de traditionele erwtensoeptocht op de agenda.   

Helaas werkte het weer niet mee: veel regen en harde wind. 

Slechts een paar mensen waagden het er op om een stukje te gaan  
fietsen.  Het werd dus niet echt een tocht zoals gehoopt maar wel konden 

we in het Statina clubgebouw erwtensoep eten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En die soep smaakte voortreffelijk zoals te zien is op de foto’s…. 
Zie  het web album: https://myalbum.com/album/SQF4NfPdgRu6 

...OF ALLEEN MAAR ERWTENSOEP 

MEER FOTO’S 

https://myalbum.com/album/SQF4NfPdgRu6  

https://myalbum.com/album/SQF4NfPdgRu6
https://myalbum.com/album/SQF4NfPdgRu6
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Joop Dokman en Maarten van Minnen 

Activiteitencommissie 
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Activiteitencommissie 
WTC Culemborg Start to Bike 

De Activiteitencommissie heeft het initiatief genomen voor een 
fietsintroductieprogramma onder de naam Start to Bike (STB). 
Het is geënt op het succesvolle VIP-programma uit 2017. Dit keer 
is het niet meer exclusief op dames gericht maar op de groeiende 
groep fietsers die interesse hebben in sportief fietsen (op een 
toer/racefiets). Iedereen is van harte welkom om mee te doen. 

In nauwe samenwerking met onze sponsoren Dokman  
Tweewielerspecialist, Foot Connection en actieve clubleden wordt 
in zeven weken een compleet programma aangeboden waarin 
techniek, fietsonderhoud, veiligheid, “fietsen in een groep” en  
conditieopbouw aan de orde komen.  

De trainingen vinden plaats op zondagochtend. Deelnemers die 
na afloop definitief voor de fietssport kiezen verwelkomen we 
graag als lid van onze mooie fietsclub. 

“De afgelopen jaren zijn veel mensen 
op de fiets gestapt” 

Wij hebben de doelstelling om nieuwe leden te verwelkomen, want 
uiteindelijk is samen fietsen leuker, gezelliger en vooral langer vol 
te houden, in plaats van alleen fietsen. 

Ledengroei geeft onze vereniging een gezondere basis.  

We kunnen dan putten uit een grotere groep die deelneemt aan 
clubritten, andere gezamenlijke tochten en verenigingsactiviteiten.  

NIEUWE LEDEN 

Houd de lokale media in de gaten. We gaan ook onze sponsors hierbij inschakelen en we willen sociale media 
gaan inzetten om er meer ruchtbaarheid aan te geven. Jij kan ons helpen door Start to Bike breder bekend te  
maken.  

Ken jij iemand uit Culemborg of omgeving die net is begonnen met fietsen, dan kan jij ons helpen door de fietser 
de wijzen op het programma Start to Bike bij WTC Culemborg.  

Er wordt aandacht besteed aan materiaal, houding op de fiets en de techniek van het fietsen zoals nemen van 
bochten, remmen, klimmen en rijden in een peloton. Allemaal leuke, interessante en nuttige zaken om als  
beginnende fietser meer over te weten te komen. 

HELP ONS MEE 
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Joop Dokman en Maarten van Minnen 

Activiteitencommissie 
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Activiteitencommissie 

Het volledige programma met een kennismakingsavond op  
maandag 9 mei 2022 en  

zes activiteiten op de zondagochtenden: 

Vind je het leuk om te helpen en op een zondagochtend een groepje nieuwe enthousiaste  
fietsers te begeleiden laat ons dat weten.  

 

Wil je meer informatie neem dan contact op met Joop Dokman (joopdokman@xs4all.nl) of  
Maarten van Minnen (maartenvminnen@gmail.com) van de activiteitencommissie. 

Zondag 15 mei 2022 4. Zondag 12 juni 2022 1. 

Zondag 22 mei 2022 5. Zondag 19 juni 2022 2. 

Zondag 29 mei 2022 6. Zondag 26 juni 2022 3. 

Deelnemers die het programma volledig afronden en daarna lid worden van  
WTC Culemborg, krijgen korting op het lidmaatschapsgeld. 

Compleet programma 

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS 

We kunnen begrijpen dat als je al lid bent van de club dit ook best interessant vindt.  

Voor bestaande leden met meer fietservaring willen we later dit jaar apart een clinic organiseren. 

Het aantal plaatsen is beperkt beschikbaar 

Deelnemen aan het programma kost 35,00 euro per persoon 

Inschrijven kan via starttobike@wtcculemborg.nl 

mailto:joopdokman@xs4all.nl
mailto:maartenvminnen@gmail.com
mailto:starttobike@wtcculemborg.nl
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           Speciale WTC Leden Aktie ; 
Super lichte CUBE helm ( slechts 210 gram ) in de kleuren van onze nieuwe kleding! 

Aanbieding ; van  €  119,-  

voor €  69,- 

                  op = op                              

Meer info op ; https://www.cube.eu/nl/gear/helmen/road/product/cube-helmet-road-race-teamline  
 

Verkrijgbaar in 3 maten: 

S (49-55) 

S/M (53-57)  

L (58-62) 

 

Alleen verkrijgbaar bij  

Dokman Tweewielers ( dit jaar nog ) aan de Zandstraat 74 

https://www.cube.eu/nl/gear/helmen/road/product/cube-helmet-road-race-teamline
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Ronald Roelofs en Fred van Bemmel 

Finiatief: Eifeltocht 2022 

Voor de 8e maal willen we de Eifelklimtocht organiseren.  

Elk jaar weer zijn de deelnemers enthousiast en daarom gaan we 

ook dit jaar weer deze uitdagende tocht verrijden. Daar is ook om 

andere redenen veel voor te zeggen: een keer iets anders dan de 

overbekende Ardennen en een veel betere kwaliteit van de wegen. 

 

Na een pauze van 2 jaar door Corona verwachten we dat het in mei 

2022 weer mogelijk is deze leuke klimtocht in de Noord-Eifel te  

organiseren. We willen nu vast de interesse voor deelname peilen. 

Het plan is om de Eifelklimtocht op zaterdag 14 mei te rijden met de 

mogelijkheid voor degenen die al op vrijdagochtend weg kunnen, op 

die middag alvast een kort verkenningstochtje rijden. 

Dit jaar bieden wij de mogelijkheid om twee verschillende afstanden te rijden, namelijk een afstand van 120km en 

een afstand 170km. Bij de kortere afstand zijn de zwaarste beklimmingen van de oorspronkelijke Eifelklimtocht 

route uitgehaald. 

 

 

 

Eéndaagse klimtocht in de Noord-Eifel met keuze uit twee lengtes: 

 Ongeveer 120km en ca 2.000 hoogtemeters 

 Ongeveer 170km en ca 3.000 hoogtemeters 

• Gemiddelde fietssnelheid afhankelijk van de groep,  

maar geschat tussen 22-26 km/h 

• In de ochtend om 8.30 uur fiets gereed op het startpunt 

• Het startpunt is in Hotel Rosenflora in het dorpje Berg  

vlak bij Nideggen 

• Na afloop op zaterdag is er een beperkte keuze van de kaart, heerlijk en betaalbaar! 

• Douche gelegenheid op zaterdag wordt geregeld 

• Vervoer zoveel mogelijk combineren en brandstofkosten delen 

 

Wie geïnteresseerd is en/of aanvullende informatie wil ontvangen, 

gaarne even tijdig mailen naar Fred van Bemmel of Ronald Roelofs.  

Graag doorgeven welke afstand je wilt gaan rijden, 

 

We zoeken ook nog iemand (ervaring als Wegkapitein) die de leiding 

op zich wil nemen van de 120km groep. 

 

Fred van Bemmel   Ronald Roelofs 

mail@fredenjolanda.nl  ronaldroelofs69@hotmail.com 
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DETAILS EN AANMELDEN 

Zaterdag 14 mei 2022 
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Finiatief Geestgrondentocht 
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Dit jaar ben ik voornemens om 6 finiatieven te organiseren en de eerste in de rij vond plaats op zaterdag 9 april. 

Deze tocht begint bij het parkeerterrein van Snowworld te Zoetermeer en gaat door de  

polders en weilanden tussen Voorschoten en Leidschendam naar Nieuw-Wassenaar alwaar we al snel in de  

duinen terecht komen. Langs het oorlogsmonument Waalsdorpervlakte voert de 

route richting Scheveningen. Vanuit  Scheveningen volgen we de duinroute 

Scheveningen-Katwijk aan Zee.  

Dit stuk van 12km is onlangs in het laatste  

nummer van Bycicling vermeld als één van de 

droomwegen van Nederland. Van Katwijk aan 

Zee naar Noordwijk aan Zee, Zandvoort en 

Bloemendaal rijden we door het duinlandschap 

met prachtige vergezichten en natuur. Aangekomen in Bloemendaal maken we 

ons dan op voor een kort en venijnig klimmetje, “Het kopje van Bloemendaal”.  

Wereldberoemd geworden in Nederland door Gerrie Kneterman die het kopje in 

zijn trainingsrondje zeer frequent beklom. Daarna gaat het richting Overveen wat een goed moment is voor een 

koffiestop. Richting Aerdenhout en we verlaten de uitlopers van de duinen en komen terecht tussen weilanden, 

polders en vooral bloembollenvelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze tijd van het jaar is het bijna 100% zeker dat we bloeiende velden gaan zien. Wat er precies bloeit hangt 

sterk af van het weer in het voorjaar. Meanderend door de velden komen we langs de Keukenhof en gaan we 

richting Katwijk en Wassenaar. Onderlangs Leiden komen weer in een poldergebied en gaan we via Zoeterwoude

-dorp weer richting het startpunt. 

Frits Heszler 

ROUTE INFORMATIE 

Plaatsgevonden op zaterdag 9 april 2022 

 

Afstand Hoogtemeters Snelheid 

140km 400 A/B tempo 

Op het Strava account van WTC Culemborg is dit  

evenement aangemaakt en is de route terug te vinden.  

 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103175 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103175
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Frits Heszler 

Finiatief: 35 Dorpen Tocht 

Dit is de 2
e
 van de 6  finiatieven en vindt plaats op zaterdag 14 mei. 

Deze tocht begint bij het Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd Wijchen te Niftrik en voert langs 35 dorpen in het meest 

Oost-Brabantse deel van deze provincie en waar de provinciegrens die door de Maas loopt regelmatig zullen  

tegenkomen. Een gevarieerd landschap van Maasoevers, weilanden en bossen en uiteraard 35 dorpen en deze 

volgorde;  

Grave, Escharen, Gassel, Beers, 

Vianen, Cuijk, Sint Agatha, Huij, 

Haps, Haart, Oeffelt,  

Helbroek, Beugen, Boxmeer, 

Sambeek, Vortum-Mullem,  

Klein-Vortum, Groeningen,  

Vierlingsbeek, Op den Bosch,  

Maarhees, Holthees, Overloon, 

Stevensbeek, Westerbeek,  

Oploo, Den Hoek, Sint Anthonis, 

Ledeacker, Rijkevoort, Ham, 

Landhorst, Wilbertoord,  

Sint Hubert, Mill, Langenboom, 

Velp, Overlangel, Neerloon,  

Ravenstein en Niftrik.  

 

 

Wie goed telt ziet dat dit meer dan 35 plaatsen zijn maar mijn verdediging is dat het niet allemaal dorpen zijn. 
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ROUTE INFORMATIE 

Zaterdag 14 mei 2022 

 

Afstand Hoogtemeters Snelheid 

147km 100 A/B tempo 

Op het Strava account van WTC Culemborg is dit  

evenement aangemaakt en is de route terug te vinden. 

Daar kan je aangeven of je mee wilt. Als je geen  

Strava gebruiker bent kan je een mailtje sturen naar 

f.heszler.jr@gmail.com 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103532  

Er is altijd ruimte voor een fotomoment of voor een 

extra stop als de groep daar behoefte aan heeft. 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103532
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Finiatief: Longest Day Challenge 

18 

Dit is de 3
e
 van de 6 finiatieven en vindt plaats op zaterdag 25 juni. 

Deze tocht begint bij Statina in Culemborg vroeg in de ochtend om 06:00 uur. 

De voorlopige planning is dat de route zal gaan langs de Lek naar Rhenen, 

vervolgens de Rijn naar Arnhem en daar pakken we de dijk langs de IJssel 

naar het noorden en komen we langs Doesburg, Zutphen, Deventer,  

Hattem richting Kampen. Vandaar langs de meren tussen Gelderland en 

Flevoland via Elburg, Harderwijk, Nijkerk en vervolgens doorsteken naar 

Amersfoort en weer richting Culemborg. 

Zoals gezegd is de route voorlopig omdat dit nog kan veranderen als blijkt 

dat de weersomstandigheden zeer ongunstig zouden zijn om vanuit het 

noorden terug naar Culemborg te keren. Er liggen echter genoeg  

alternatieven bij mij op de plank. 

 

De totale route is 267km en heeft 261 hoogtemeters.  

De route wordt opgedeeld in 4 etappes van ieder ongeveer 70km.  

Want er hebben drie stops. Koffiestop, Lunchstop en Colastop. 

Frits Heszler 

ROUTE INFORMATIE 

Zaterdag 25 juni 2022 

 

Afstand Hoogtemeters Snelheid 

267km 261 A/B tempo 

Op het Strava account van WTC Culemborg is dit  

evenement aangemaakt en is de route terug te vinden. 

Daar kan je aangeven of je mee wilt. Als je geen  

Strava gebruiker bent kan je een mailtje sturen naar 

f.heszler.jr@gmail.com 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103083   

Er is altijd ruimte voor een fotomoment of voor een 

extra stop als de groep daar behoefte aan heeft. 

Heb je nog twijfels of je het aankan? Praat dan 

eens met de deelnemers die de voorgaande jaren 

hebben meegedaan. Die twijfelden namelijk ook en 

zijn sindsdien toch weer van de partij voor nog een 

rondje 250+ kilometer 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103083
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Frits Heszler 

Finiatief: Weerribben-Wieden 

Dit is de 4
e
 van de 6 finiatieven en vindt plaats op zaterdag 9 juli. 

Deze tocht begint in Zwartsluis aan zuidkant van het  

Nationaal Park Weerribben-Wieden.  Vanuit Zwartsluis 

rijden door het nationaal park naar Giethoorn en  

vervolgens Steenwijk. Na Steenwijk verlaten we de  

provincie Overijssel en rijden we Drenthe in richting  

Havelte. Voor Havelte slaan we af richting  

Frederiksoord en komen we langs Hunnebed D53. 

Tussen Fredriksoord en Wilhelminaoord zien we nog 

restanten van de Koloniën van Weldadigheid die  

behoren tot het Unesco  

werelderfgoed.   

Verder richting Noordwolde en rijden we 

Friesland binnen. Via Olderbekoop, 

Jubbega naar de sluis Lippenhuizen in de  

Compagnonsvaart. Alwaar ooit mijn Opa  

woonde en de inspiratie was voor het  

maken van deze route. Route vervolgen 

naar Gorredijk waar we een koffiestop 

kunnen plannen. Van Gorredijk rijden we 

dan naar Wolvega. Na Wolvega volgen 

we de Linde/Lende op een meanderend 

Fietspad in rijden we onderwijl weer Overijssel binnen. Via Ossenzijl rijden we dan 

het Nationaal Park Weerribben-Wieden van de Noordkant weer binnen. Via  

Muggenbeet en Blokzijl rijden we terug naar het startpunt in Zwartsluis.  
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ROUTE INFORMATIE 

Zaterdag 9 juli 2022 

 

Afstand Hoogtemeters Snelheid 

130km 100 A/B tempo 

Op het Strava account van WTC Culemborg is dit  

evenement aangemaakt en is de route terug te vinden. 

Daar kan je aangeven of je mee wilt. Als je geen  

Strava gebruiker bent kan je een mailtje sturen naar 

f.heszler.jr@gmail.com 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103560   

Er is altijd ruimte voor een fotomoment of voor een 

extra stop als de groep daar behoefte aan heeft. 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103560
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Finiatief: Bockenreyderstocht 

20 

Dit is de 5
e
 van de 6 finiatieven en vindt plaats op zaterdag 6 augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tocht begint in Rosmalen en zal ons voeren door de gebieden waar de beruchte Bokkenrijders actief waren. 

Door bossen langs vennen en weilanden door het Brabantse land. Van Rosmalen, Middelrode, langs Schijndel, 

Liempde, Oirschot en Oostelbeers rijden we het Landgoed de Utrecht in.  

 

Aangekomen bij de  

Herberg “In den Bockenreyder”  

zullen we koffiestop houden.  

 

Via Diessen, en Haghorst naar de  

Kampinase heide. Langs Boxtel, Landgoed  

Venrode naar Sint-Michielsgestel en  

vervolgens naar startpunt in Rosmalen.  

 

Frits Heszler 

ROUTE INFORMATIE 

Zaterdag 6 augustus 2022 

 

Afstand Hoogtemeters Snelheid 

110km 80 A/B tempo 

Op het Strava account van WTC Culemborg is dit  

evenement aangemaakt en is de route terug te vinden. 

Daar kan je aangeven of je mee wilt. Als je geen  

Strava gebruiker bent kan je een mailtje sturen naar 

f.heszler.jr@gmail.com 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103563  

Er is altijd ruimte voor een fotomoment of voor een 

extra stop als de groep daar behoefte aan heeft. 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103563
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Frits Heszler 

Finiatief: Bels Lijntje 

Dit is de 6
e
 van de 6  finiatieven en vindt plaats op zaterdag 3 september. 

Deze tocht begint in Oosterhout (NB) en heeft 12  

grensovergangen. Van Oosterhout rijden we naar Dongen, Rijen 

en Tilburg waar het begin van het Bels Lijntje is.  

Het Bels Lijntje is een voormalige spoorverbinding tussen  

Turnhout en Tilburg. Sinds 1990 is over het oude tracé een  

fietspad aangelegd. We volgend dit Fietspad van begin tot eind 

(25km) en arriveren dan in Turnhout. Op de grote markt in  

Turnhout een koffiestop om vervolgens weer te vertrekken  

richting Meerle.  

Om in Meerle te geraken zullen we eerst België verlaten om  

vervolgens 10 km verderop België weer binnen te rijden. Van 

Meerle naar Chaam, onderlangs Breda keren we weer terug op 

de parking bij Oosterhout.  
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ROUTE EN CONTACT 

Zaterdag 3 september 2022 

 

Afstand Hoogtemeters Snelheid 

104km 110 A/B tempo 

Op het Strava account van WTC Culemborg is dit  

evenement aangemaakt en is de route terug te vinden. 

Daar kan je aangeven of je mee wilt. Als je geen  

Strava gebruiker bent kan je een mailtje sturen naar 

f.heszler.jr@gmail.com 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103570   

Er is altijd ruimte voor een fotomoment of voor een 

extra stop als de groep daar behoefte aan heeft. 

https://www.strava.com/clubs/12817/group_events/1103570
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Programma 2022 

 MAART 
1 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

3 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

6 maart 8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

8 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

7 maart 20:00 Wegkapitein bijeenkomst (TTC) 

10 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

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 

5 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

7 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

10 april 20:00 Zondagochtendrit alle groepen 

12 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

14 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

 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 Finiatief: Eifeltocht 2022 

14 mei 
8:00 

9:00 

Finiatief: Eifeltocht 2022 

Finiatief 35 dorpen tocht 

Gaat verder op de volgende pagina 

15 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

17 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

20 maart 8:00 

9:00 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

22 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

24 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

27 maart 9:00 WTC Lentetocht 2022 

29 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

31 maart 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

9 april 9:00 Finiatief: Geestgrondentocht 

18 april 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

19 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

21 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

24 april 9:00 Zondagochtendrit alle groepen 

26 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

28 april 13:30 Gezelligheidsrijders tocht 

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 

Bewonder de mooie omgeving tijdens de Eifeltocht 2022 

22 
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Programma 2022 

 AUGUSTUS 
3 augustus 19:00 Woensdagavondrit groepen AB en B 

6 augustus 9:00 Finiatief: 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 nnb 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 nnb 
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 Finiatief: 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 

23 
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Programma 2022 

 SEPTEMBER 

3 september 

9:00 

9:00 

9:00 

Finitiatief: Bels Lijntje 

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 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit TT+ groep B 

Zondagochtendrit overige groepen 

9 oktober 
8:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit alle groepen 

16 oktober 

8:00 

9:00 

9:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit TT+ groep AB 

Zondagochtendrit overige groepen 

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 

10:00 

Zondagochtendrit MTB 

Zondagochtendrit groep B 

Zondagochtendrit groep AB 

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 

24 
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Hoe belangrijk is rust nemen? 

Rob Kuizenga 

Redacteur 

25 

Je hoort het, ziet het of leest het overal terug. Maar hoe zit dat precies? Deze keer leggen we uit waarom rust 

nemen zo belangrijk is voor een betere fietsprestatie. 

We weten allemaal dat je beter wordt met fietsen door simpelweg veel uren te maken op de fiets. Maar veel  

fietsen kan ook nadelen met zich meebrengen, zoals toenemende blessures, overbelasting of overtraind raken. 

Wanneer je in deze stadium verkeerd ben je zelfs aan het “onttrainen” in plaats van beter worden. Dat willen we 

niet hebben. 

Naast het fietsen is rust ook een belangrijk aspect. Het moment van de rust wordt in trainingsleer ook wel 
“Supercompensatie” genoemd. Supercompensatie is een term voor het fenomeen dat het lichaam na  
trainingsimpuls altijd de neiging heeft om zich te herstellen boven het oorspronkelijk uitgangsniveau.  

Klinkt ingewikkeld maar hieronder is het proces van de “supercompensatie” weergegeven: 

Na een training (fase 1) gaat het lichaam herstellen (fase 2) en de duur van het herstel is afhankelijk van de 

trainingsprikkel. De lichaam gaat na die trainingsprikkel zichzelf tot een hoger niveau herstellen dan dat het vóór 

de trainingsprikkel had. Dit noemen we de supercompensatie (fase 3). Om de supercompensatie te vergroten 

moet de trainingsprikkel die daarna komt nog zwaarder of anders zijn. Maar als er geen vervolg wordt  

aangegeven, dan daalt het prestatieniveau en valt het lichaam terug naar het oorspronkelijk niveau (fase 4). 

De kunst is om voldoende te herstellen voor een volgende trainingsprikkel. Het belangrijkste is altijd luisteren 
naar het lichaam. Zware benen of een hoge ochtend hartslag betekent extra dagje rust nemen of een  
hersteltraining van ongeveer 45 minuten en 90 minuten. 

“De tour win je in bed” 
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Hoeveel moet ik eten en drinken? 

Rob Kuizenga 

Redacteur 

26 

Huishouding voeding en vocht 

Je fietst mee met een WTC clubrit en stopt tussentijds om een banaan of een reepje te pakken. Voor sommigen 

is dit zelfs het moment om even tot adem te komen of gebruik te maken van een sanitaire stop. Maar hoeveel 

drinken of eten zou je moeten meenemen tijdens een WTC clubrit? 

Voeding is de brandstof van het lichaam (calorieën) en die heb je nodig voor een optimale prestatie. Voor  
wielrenners wordt de voedingsinname opgedeeld in drie macronutriënten: koolhydraten, eiwitten en vet. Zorg 
ervoor dat je dagelijks voldoende groenten, fruit, volkoren graanproducten, zuiver, vlees, noten, zaden,  
minimaal 1.5 liter water en voldoende zonlicht opneemt. Alcohol wordt afgeraden. 

KOOLHYDRATEN 
De twee macronutriënten “koolhydraten” en “eiwitten” zijn super belangrijk voor het optimaliseren en herstel, 

want deze worden opgeslagen in de spieren, je lever en je bloed in de vorm van glycogeen en wordt gebruikt 

tijdens de inspanning. Maar afhankelijk van de duur van de fietsrit moet deze voorraad worden aangevuld. 

De glycogeen voorraad kan worden aangevuld door 3 of 4 uur voorafgaand de fietsrit een koolhydraatrijke 
maaltijd te eten. Bij een inspanning van 60 minuten is het niet nodig om koolhydraten bij te eten, maar bij een 
inspanning tussen 1 uur en 2.5 uur is de inname van 45 tot 60  gram koolhydraten per uur geen overbodige 
luxe. Bij fietsritten boven de 2.5 uur is het aan te raden om 90 gram koolhydraten per uur in te nemen, dit haal je 
specifiek door een koolhydraat combinatie van glucose/maltodextrine en fructose in een 2:1 verhouding te  
nemen. Deze verhouding is erg belangrijk. Wanneer de transporteiwitten voor glucose verzadigd zijn  
(op 60 gram) kunnen de fructose transporteiwitten worden gebruikt waardoor je alsnog extra koolhydraten kan 
opnemen.  

IS EEN BANAAN VOLDOENDE? 
Over het algemeen worden koolhydraten belangrijker naarmate de lengte en intensiviteit van de fietsrit  

toeneemt. Maar ook externe factoren zoals extreme weersomstandigheden of de wegligging van de route  

maken de koolhydraatinname nog belangrijker. Het innemen van genoeg koolhydraten tijdens en na de fietsrit is  

essentieel voor het aanvullen van de glycogeen voorraad, wat er weer voor zorgt dat je sneller herstelt en de 

impact op het immuunsysteem kleiner wordt na de fietsrit. 

Een banaan heeft ongeveer 33 gram koolhydraten. Reken zelf maar uit hoeveel bananen je nodig hebt voor een 
WTC clubrit. 

EIWITTEN 

Eiwitten bevatten belangrijke aminozuren. Je voedingsinname moet gevarieerd zijn en de essentiële  
aminozuren bevatten omdat je niet in staat bent deze zelf te produceren. Je zal een positieve balans aan  
eiwitten moeten creëren om volledig te herstellen en om de metabole processen te voorzien. Het is aanbevolen 
dagelijks zes porties van 0,25-0,3 gram/kg lichaamsgewicht te nemen. Je hebt meer eiwitten nodig naarmate je 
ouder wordt, tot 0,4 gram/kg lichaamsgewicht extra. De duurritten langer dan vier uur vragen ook om meer  
eiwitten. Je moet tijdens zo’n rit ongeveer 5 gram/uur eiwitten innemen om je eiwitvoorraad op peil te houden. 

HYDRATEREN 

Tijdens een fietsrit moet je ongeveer 0.5 tot 1 liter per uur drinken. Geen water maar Isotone drank. Isotone 
drank vult je elektrolyten aan en deel van de nodige koolhydraten. Is jouw urine na de fietsrit donker? Dan heeft 
het lichaam onvoldoende vocht gekregen. 

Referentie: https://join.cc/nl/training-tips/wat-moet-ik-eten-en-drinken-voor-tijdens-en-na-een-training/ 

https://join.cc/nl/training-tips/wat-moet-ik-eten-en-drinken-voor-tijdens-en-na-een-training/
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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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