WTC Oosterhout, fietsseizoen 2012.
Verslagen Zondagritten
03-11-2012 Snerttocht Piet R
Wat een snertweer. Wat een opkomst. Wat een hartelijke ontvangst bij Ad en Christine. Hij of
zij die met een lege maag weg ging had dat aan zichzelf te wijten.
Worstenbrood, appelflappen, thee en koffie in overvloed. Slechts 5 waaghalzen

waren in volle
uitrusting. Twan, Ad vD, Peter K, Pieter en Theo. Zij gingen testen of de voorspellingen uit
zouden komen. En ja hoor. Het werd droog, de zon prikte nog even door de wolken. Piet vG
legde de dapperen digitaal vast. De anderen bleven nog even nabeppen. Uiteindelijk toch
naar huis, in de regen. Om kwart voor vier werden wij bij D’n Bal verwacht voor de echte
snert. Hier waren 30 leden aanwezig. Het stemmig paars/violet ontbrak. De snert met bijlage
smaakte ouderwets goed. De dubbele bock vond gretig aftrek evenals de trappist en gewoon
pils. Na de snert de prijsuitreiking.

Ad van Deelen ontvangt de beker van Piet R.
Peter de prijswinnaars

Van l.n..r. Twan, Ad en

Ad vD was de onbetwiste nummer één. Gecombineerd kwam Twan als glorieuze winnaar uit
de bus. Sommigen deden het seizoen nog eens dunnetjes over, anderen waren al met de

toekomst bezig, ook werd Gerrit nog menigmaal aangehaald in de gesprekken. Een waardig
afscheid van het seizoen.
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Boxtel
Caron
Muijs
Schellekens
Dalsem
Groen
Hijkoop
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Luijten
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Lapré
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Eijl
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Verheijden

Einduitslag Tijdritcompetitie
2012
Grote Prijs Vakgarage Oosterhout
(voorheen Automobielbedrijf A. Wijgerde)

Uitslag eerste tijdrit 18 april over 12 km
1
2
3
4

Naam
Carlo Lapré
Leon Groeneweg
Jan de Jong
Ad van Deelen

Ronde 1
11:09
11:08
12:21
12:59

Ronde 2
10.54
11:24
12:26
12:24

Totaal
22:04
22:32
24:47
25:23

Ronde 3
10:07
10:40
10:46
10:33
11:48
12:06
11:58

Ronde 3
9:55
10:16
10:23
10:30
11:01
11:48
11:38

Uitslag tweede tijdrit 6 juni over 18 km
1
2
3
4
5
6
7

Naam
Carlo Lapré
Erik Karremans
Ad Wijgerde
Klaas Hijkoop
Leon Groeneweg
Pieter Koedijk
Twan van den Heijkant

Ronde 1
9:57
10:43
10:33
10:52
11:09
11:15
11:53

Totaal
29:59
31:39
31:42
31:55
33:58
35:09
35:22

14
13
13
13
12
11
11
11
8
8
8
7
6
6
4
4
4
4
3
2
2
1
0
0

Uitslag derde tijdrit 15 augustus over 12 km
1
2
3
4
5
6

Naam
Carlo Lapré
Klaas Hijkoop
Leon Groeneweg
Jan de Jong
Twan van den Heijkant
Piet Raaymakers

Ronde 1
9:47
10:11
10:36
11:12
11:37
12:47

Ronde 2
9:50
10:22
10:38
11:28
11:45
11:36

Totaal
19:37
20:33
21:14
22:40
23:22
34:23

EINDUITSLAG
Naam

Punten

3 keer deelgenomen
1
2

Carlo Lapré
Leon Groeneweg

3
10

2 keer deelgenomen
3
4
5

Klaas Hijkoop
Jan de Jong
Twan van den Heijkant

6
7
12

1 keer deelgenomen
6
7
8
9
10

Erik Karremans
Ad Wijgerde
Ad van Deelen
Pieter Koedijk
Piet Raaymakers

2
3
4
6
6

Met dank aan de tijdwaarnemers Frank en Wilco van Boxte

28-10-2012 Baronie
Afgelopen nacht is de klok teruggezet. Het was ook een nacht met nachtvorst.
De winterkleding deed zeer goede dienst. Ton zat met rugklachten thuis op de bank.
Onze Nestor nam na een verzoek de taak van wegcommandeur op zich. Hij maakte er een
rijkelijk gevarieerde tocht van. Langs witte bermen. Over paden die bedekt waren met
krakende, knisperende, en kleurrijke gevallen bladeren. Op verschillende plaatsen stond de
mais nog op het veld. Als je heel stil was kon je de smekende, haast wanhopige roep om de
kneuzer horen. Ad en Cuno waren al huiswaarts gekeerd. Ad had teveel last van het
loskomen van de verkoudheid.
De zonnestralen deden de temperatuur verdubbelen, weliswaar nog geen dubbele cijfers. De
bossen langs weerszijden van de slingerdreef waren plaatselijk fors gedund. Pijpenstro heeft
nu voor even de overhand. Op de weilanden voor en na de slagboom richting de Fazanterie
stonden een paar koeien gezapig te grazen in de zompige zonovergoten weide die
besprenkeld was met diverse waterpoelen met aan de rand fier rechtstaande waterminnende
planten., de blauwe lucht met witte wolken maakte het plaatje compleet. Via Bavel en Dorst
kwamen wij rond 11:30 weer in Oosterhout aan. Een mooie éé na laatste toertocht van dit
jaar. Op naar de snert van komende zaterdag, eerst nog naar de Vakgarage voor de start
van de culinaire afsluiting.
21-10-2012 Zundert
Warm voor de tijd van het jaar. Mooie opkomst. Trieste luchten, vol met waterdamp.
Gespreksonderwerpen: doping en het besluit van de Rabobank.

Er wordt vertrokken met de wind in de rug. Bert wist nog niet dat epo al lange tijd verboden
is, hij sleurt op kop alsof hij LA zelf is. Bij de zandheuvel in Dorst komt een trimmer de heuvel
afgelopen met een boomstam in zijn hand, hij verdwijnt ook even snel heuvel op. Ook van de
verboden spullen gesnoept? De loofbomen komen nu toch serieus in herfsttooi. Delen van
de tooi liggen op het fietspad. Onze snelheid doet de tooi opdwarrelen, een ritselend geluid
is het gevolg. Vandaag het voor de donderdag-groep bekende rondje. In recordtijd staan wij
in Zundert, daarna wind tegen richting Breda. De Tijd heeft al de eerste bezoekers. Zou
Einsteins speciale relativiteitstheorie anders geworden zijn als hij in dit cafe/restaurant, met
de vele klokken, die ieder een andere tijd aangeven, zijn gedachten daaromtrent op papier
had gezet? Erik wordt netjes in Terheijden afgezet. Ruim voor kwart voor twaalf zijn wij thuis.
14-10-2012 Giersbergen
Elf mannen en Mary aan het vertrek. Ad vD had nog een klein beetje last van plaatselijke
nevelflarden. Ton S was er niet. De lucht was grijs, blauw, wit en verder al de denkbare
tinten die daarmee te maken zijn. Via ’s-Gravenmoer naar Loon op Zand, vandaar richting
De Rustende Jager, vervolgens het bekende fietspad naar Giersbergen. Langs het
afwateringskanaal naar Waalwijk en dan over het bekende fietspad naar huis.
Twan en Peter verkenden vanaf het begin tot De Moer de route. Lancegate werd besproken.
Zijn wij al die jaren bedonderd? De Duinen maken zich op voor een mooie herfst. De
loofbomen onttrekken het vocht, de voedingssappen en de groenkorrels aan de bladeren. De
bladeren krijgen hierdoor de karakteristieke herfstkleuren. Tegen Sprang Capelle werden wij
getrakteerd op een bui. Robert V moest iets uit zijn oog halen, even gestopt met zijn allen.
Toen wij bijna in Oosterhout waren had Pluvius nog een traktatie in petto. Dat kon het mooie
van deze tocht niet meer drukken.
07-10-2012 Heusden
Het rustige herfstweer dat de bladeren nog niet echt doet verkleuren heeft toch een mooie
groep naar het vertrekpunt gelokt.
Ad vD werkt de administratie bij. Het is fris. De groep heeft er zin in. Piet vG neemt het
voortouw. Via de polder naar de Veerse weg. Ton S bracht na het oversteken een bezoek
aan het asfalt. De hardheid was nog in orde. De Bergsche Maas kabbelde rustig onder de
Keizersveerse brug. Via veel bochten komen wij bij het kasteeltje van Dussen.
Dussen beschikt al sinds 1331 over een eigen kasteel Dussen. In 1378 werd de oorspronkelijk donjon
door Arend van der Dussen verbouwd tot een slot, dat in het Hollands-Brabants grensgebied lag en
voor die tijd zeer modern werd aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel zwaar
beschadigd. Na de restauratie in 1953 deed het kasteel lange tijd dienst als gemeentehuis van de nu
opgeheven gemeente Dussen. Een van de bekendste bewoners van het kasteel was Rolina Solingar,
een bijzonder excentrieke vrouw. Ze liet zich gedurende de nacht bewaken door zes mannen uit het
dorp Dussen, die in de galerij de wacht moesten houden. Voor haar ezel was een torenkamer
beschikbaar. De schrijver Antoon Coolen schreef over haar het boek De Vrouw met de Zes Slapers.
Peter B zit met een pijnlijk lijf op de fiets, is gisteren over de kop geslagen tijdens het
crossen. De weilanden worden bevolkt door schapen met een wollen dekje, soms deels
bedekt met een sprei van optrekkende nevelflarden. De zon komt er door. De nevel krioelt uit
de sloten omhoog. Bij de kerk van Wijk en Aalburg na een chicane de Maasdijk op. Het
vestingstadje Heusden wordt aangetikt. Pauze voor de verzorging van de inwendige mens.
De Jonker Fris fabriek heeft betere tijden gekend. De vestingwerken zijn mooi gerestaureerd.
Rob B heeft vroeger met zijn opa hier gevist in de Bergsche Maas.

In 1581 begon men, in opdracht van Willem van Oranje, met de modernisering van de
vestingwerken van Heusden onder leiding van Jacob Kemp. Ook vestingbouwer Adriaen
Anthonisz speelde hierin een rol. De haven en het kasteel kwamen daarmee binnen de
omwalling te liggen. De vesting werd volgens het Oud Nederlands vestingstelsel aangelegd.
Tussen 1613 en 1620 vonden verdere verbeteringen plaats. Ook de Wiel, een plas ontstaan in

1679, kwam nu binnen de omwalling te liggen. Aldus werd de reputatie van onneembare
vesting hooggehouden. Heusden speelde tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke rol
als bruggenhoofd voor de Staatsen. Van 1700 - 1730 werd de versting aangepast aan het
Nieuw Nederlands vestingstelsel, waarbij de hoornwerken werden geslecht.Toen het
Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht had de vesting, die deel uitmaakte van de Zuider
Waterlinie, geen functie meer. In 1821 verloor het stadje zijn vestingstatus en in 1879 ook zijn
garnizoen. De verdedigingswerken werden verwaarloosd en menigmaal stond slechting ervan
ter discussie. Dit gebeurde echter niet, waarop men geleidelijk de monumentale waarde ervan
in zag. Uiteindelijk besloot men tot restauratie over te gaan.
Parrallel aan de Maas naar de Overdiepse Polder.
In tijden van extreem hoogwater is de Bergsche Maas een bedreiging voor Noord-Brabantse
dorpen en steden langs de rivier ter hoogte van Geertruidenberg tot 's-Hertogenbosch.
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor droge voeten en schoon water in West-Brabant en de
uitvoering van de rivierverruiming in de Overdiepse polder van medio 2010 tot eind 2015. De
550 hectare Overdiepse Polder wordt omgetoverd tot waterbergingsgebied. Boeren bouwen
op acht terpen een nieuw bedrijf met groeipotentie dankzij het zelf bedachte terpenplan. De
andere boeren zetten hun bedrijf elders voort. Provincie Noord-Brabant heeft de plannen
opgesteld. Het project krijgt subsidie van de Europese Unie. De Overdiepse Polder is één van
de ruim dertig locaties van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier dat vier miljoen
Nederlanders beschermt tegen overstromingen.
Via het halve zolenpad terug naar Oosterhout. Piet vG, Piet R en Robert V lieten hun tempo
zakken. Cooling down voor het vet in de lagers. Met zijn drieën in een rustig tempo naar
huis.
30-09-2012 Epiloog van Frank (FvB)
Op deze geweldige zonnige zondagochtend stond zo'n 20 "Amerstreek" renners aan de start
van de "epiloog" welke door mij was uitgezet. Samen met Kees Rijvers en natuurlijk de GPS
apparaten van ons, hadden we op donderdag al proef gereden en slechte stukken weg eruit
gehaald. Om 2 over half 9 werd meteen een snelle start gemaakt en via de Bredaseweg en
Oosterhout - Zuid naar Dorst. In gesloten formatie reden we met een behoorlijke snelheid en
de wind waaide redelijk tegen. Bij het oversteken van de Rijksweg in Dorst kwam het signaal
van "lekke band". Cuno was het slachtoffer maar werd snel en vakkundig bijgestaan door zijn
fietsvrienden. Reeds na enkele minuten gingen we weer gestaag verder en was de groep
weer compleet. Via Bavel en Ulvenhout en via de Galderseweg reden we in de richting van
Rijsbergen. Piet Raaymakers had inmiddels afgehaakt omdat het niet helemaal lekker ging.
Onderweg naar huis zag hij twee geheel vernielde bushokjes en veel glas op de weg.
Thuisgekomen had hij een lekke band. Ook de groep kwam zo'n vernielde bushokjes tegen
waarbij het hele fietspad vol met glas lag. Wij liepen onderweg geen lekke banden meer op.
Een combinatie van onze gps routes Zundert - Rijsbergen en Baarle Nassau bracht ons via
nieuwe wegen in de richting van Ulicoten waarbij we het prachtige beboste grensgebied
doorkruisten. Daarna ging het gezwind naar Baarle Nassau waar het altijd oppassen is in de
zondagsdrukte. Dit keer geen appeltaart of koffie, nee gewoon door in de richting van Alphen
en Gilze. Toen bekend was dat we via de Vijfeiken zouden terugrijden, bleken verschillende
renners graag de kop over te nemen. Dat vond ik wel lekker maar het tempo bleef flink.
Enkele keren kwam toch de boodschap om iets te minderen zodat het peloton weer een
gesloten geheel werd. Na de plaspauze van Ad reden we tot aan de gesloten spoorbomen
op de Vijfeikenweg waar alles weer bij elkaar kwam. Tevreden reden we over dat mooie
fietspad, weer door mooie bossen in herfstgeur, terug naar Oosterhout. Daar zocht iedereen
zijn weg huiswaarts. Aan de reacties te horen was iedereen erg tevreden met het gekozen
parcours. ( Frank ).

Toevoeging van Cuno van den Hondel: “Ik zou graag het gehele pitstopteam willen
bedanken voor de bandenwissel. Nooit geweten dat er zoveel animo voor is”.
23-09-2012 Woudrichem
Officieel een rit van Gerrit. Wat waren wij bij het opstellen van het programma nog positief
over het verloop van zijn ziekte. Na afwezigheid van maanden wilde ik het weer eens
proberen. Waar was Ton Kops? Gisteren zei hij nog dat hij bij goed weer zou komen. Waar
is de secretaris? Waar is Jan van Gils? Zo kan ik nog even doorgaan. Ad en Cuno, de
aanwinsten van dit jaar, zijn er wel. Het gaat richting Biesbosch. Heel vroeger heette dit
gebied nog Bergsch veld, toen groeiden er nog niet zoveel biezen. Gelukkig heeft het
vannacht niet geregend, dan konden alle fietsen langs de wasstraat. Drie mannen in korte
broek. Overmoedig? Sommigen al in het winterjack. De akkers in de Biesbosch liggen er
vredig bij, het oogstseizoen is gaande. Jan en Rien, helemaal opgebloeid met zijn nieuwe
fiets, bepalen lange tijd het tempo. De bijpassende schoentjes staan hem goed. Er is
trouwens de afgelopen maanden niet alleen door Rien geïnvesteerd. Onderweg kwam het
nieuws, via Rien, dat oud lid Piet Rovers een herseninfarct heeft gehad. Hij is eenzijdig
verlamd. Zo’n bericht komt toch hard aan.
De seizoenen doen hun werk. Vanaf de carpoolplaats bij Werkendam langs de A27 ga ik met
Erik en Fred richting Oosterhout. De knie houdt zich zeurt, maar wordt niet al te vervelend.
De gel uit de blauwe wondertube doet zijn werk. Om 11:00 uur reed ik de fiets in de garage.
Weer een grens verlegd, tot nu nog niet langer dan 2 uur zonder al te veel gezeur van het
gewricht op de racefiets kunnen zitten. Nu afwachten wat de reactie van het gewricht zal zijn.
Hopelijk kan ik de rest van het seizoen meerijden.

16-09-2012 IJzeren Willem – St. Willebrord PvG
Het was kil en vochtig op deze zondagmorgen. Erg verleidelijk om me nog eens om te
draaien, maar na drie weken afwezigheid was ik toch weer benieuwd hoe het met ons
fietsclubje zou zijn. Acht man en Mary bij de Warande; 6 leden namen deel aan de Johan
van der Velde Classic 110 km in Breda. Volgens het verslag van Bert N (binnenkort op de
site) hebben zij zich uitstekend vermaakt.
Onder leiding van Ad vD in de wereldkampioenstrui, een souvenir van de rit over het WKparcours in Limburg van gisteren, reden we richting St. Willebrord. We raakten onderweg wat
verstrikt in de knooppunten, maar al na 25 km stonden wij bij het monument van Wim van
Est in de Wim van Eststraat in het Heike. Wim van Est kennen we allemaal, maar helaas
moest ik constateren dat het met de kennis van de West-Brabantse wielerhistorie droevig is
gesteld. Een jong lid dwz jonger dan vijftig, van wie ik de naam om privacyredenen niet zal
noemen, wist niet wie Gerrit Voorting was. Voorting is nu 89 en nog erg vitaal. Hij won in
1948 zilver op de Olympische Spelen. In de jaren vijftig reed hij tien keer de Tour de France,
won twee etappes en pakte twee keer de gele trui. Later had hij een fietsenzaak in
Roosendaal. Helaas bleek Hans niet de enige te zijn die nog nooit van Voorting had gehoord
Het boek “West-Brabantse Wielerkampioenen” zou verplichte literatuur moeten zijn voor al
onze leden.
Fred nam wat foto’s en Ad deed dat ook uit een onmogelijke positie. We besloten terug te
rijden via PVV-bolwerk Rucphen, Schijf, Lange Schouw, Agtmaal, Zundert, Ulvenhout en
Dorst. Dat ging met de rug in de wind en stayerend achter een boerenmeid op een trekker
uiterst vlot. Onderweg nog even gestopt om Mary de gelegenheid te geven wat te nuttigen.
Dat bleek geheel overbodig want Mary verstaat de kunst om als een echte prof al rijdend in
vliegende vaart een banaan naar binnen te werken. Sommigen maakten toen maar van de
nood een deugd.
Na ruim 80 km waren we weer thuis. Een mooie rit.

09-09-2012 Woudrichem Twan vdH
18 'sterken' bleken voldoende fit om na 'de Hel van Rossum' weer het ijzeren ros te
beklimmen. Bert N. enigszins beneveld door de drank en een slaaptekort maar daar was
tijdens de rit niets van te merken. Bert liet zich niet kennen en beukte regelmatig op kop. Ad

van Deelen als leider in het opkomstklassement wil de komende weken de spanning terug
gaan brengen en liet een keer lopen. Of vond hij de afstand vandaag te kort??
Doordat niemand Horendonk wist te vinden, werd wijselijk geluisterd naar de nestor van de
groep. Rob Brakkée opperde om naar Woudrichem te gaan. In Dommelbergen reed Ary van
Dalen lek en hij besloot om naar huis om te keren. De turbo bleek vandaag bij vele mensen
ingeschakeld te zijn. Met een gemiddelde van 30 km/u op de teller werd namelijk het rondje
afgesloten.
Om 10.50 uur werd al afgesprint op de Houtse Heuvel in Den Hout. De thuisrijders Twan en
Peter bleken hierbij te beschikken over de beste terreinkennis of waren het de beste benen?
Al met al een goed alternatief dit 'andere rondje'. Iedereen was op tijd thuis, mooi weer en
met een korte maar krachtige toer in de benen.
02-09-2012 “ROME” 107 km (in plaats van Arendonk 100 km) AvD
Aan de start 15 mannen en 1 vrouw. Vertrek 08:32. Langs Amphia Pasteur Ziekenhuis naar
Raamsdonksveer. Bij de watertoren (A59) staat onze Dongenaar Ton S. te wachten.
Ritleider Ad v.D en Bert N. op kop. Totaal 17 sportievelingen rijden over de brug van de
Bergsche Maas, rechtsaf (Keizersveer-Perenboom) langs Drongelen enz. Vervolgens over
de Bergsche Maasdijk ( na ruim 40 km) de provincie Gelderland in (N831), richting
Ammerzoden en Hedel. Hier groepsoverleg. Gehele groep vervolgt de route naar “ROME”
(eigenlijk Op Rome), een gebied, dat in Rossum (gemeente Maasdriel) ligt. Onder spoor Den
Bosch-Utrecht v.v , A2 naar Velddriel. Een lusje via de Maasdijk, langs “Rome” met tekst en
uitleg van de ritleider. Een koffie/thee-stop met appelgebak volgt in Rossum bij “De Gouden
Molen”. Het terras op de Waaldijk heeft een mooi uitzicht op zowel de Waal, (in de verte) als
de Sluis van St. Andries,die de Waal verbindt met de Maas (aan rechterzijde). Sommigen
hadden veel belangstelling voor de kunstschilderingen (vergezichten) en ook voor de op het
terras (met ezels ! ) geposte kunstschilderessen. Pauzetijd 27 minuten. Droog en zon !
Vertrek 10:59 uur, km/teller op 52,26 km. Dus met de intentie de kortste weg terug om in de
buurt van de geplande 101 km te komen ! Onze sportieve (73+er) nestor / o.a. oudjeugdtrainer van wielervereniging De Jonge Renner,jury-motard, Rob B. met o.a. (66+er)
Kees R. (deze keer zonder gps) loodsten het peleton via de `kortste weg` in Noord-brabant
naar huis. Bij Waalwijk kreeg ons jongste lid Tim L. een soort “hongerklop” . Hij kreeg
gezelschap, wat voedsel en gratis mentale ondersteuning van de ritleider. Voorbij Waalwijk
volgde weer aansluiting bij het peleton. In Vaart veel mensen, oude tractoren,
stoommachines en oldtimers.Terug in de tijd. Hier dus voorzichtig slalommen. Bij ´s
Gravenmoer nam onze Twan v.d. H. het kopwerk over. In Oosteind scheidden, zoals
gebruikelijk, onze wegen en werd er in groepjes naar huis gereden. Geen lekke banden.
Goed kopwerk. Geen valpartijen. Dank aan allen. Samen uit en.... samen thuis.....in
gemeente Oosterhout NB. Aanstaande zondag 9 september rijdt AvD zijn 13e Ride for the
Roses (100km Cycle Tour) voor het KWF (Kankerbestrijding), deze keer met de start/finish in
Naaldwijk – Westland ...... hij wenst (vanachter zijn laptop) alle wtco-(st)ers aanstaande
zondag 9-9 een mooie tocht naar Horendonk (B) 90 km ..... (Rucphense Heide)......vast wel
iemand, die onze geplande en helaas nog ‘geblesseerde’ ritleider Piet R. kan vervangen ? !
26-08-2012 Numansdorp 108 km alternatief 54 km AvD
Om 08:20 staat een erg optimistische ambitieuze WTCO-er aan de start te schuilen onder
een grote boom bij de Warande. 08:25 uur nog geen andere WTCO-(st)ers. Ook onze gids
Erik K. nog niet aanwezig. Zou de schrijver van dit verslag misschien een
emailtje/smsje/voicemailtje gemist hebben ? Hij controleert een mogelijk bericht van
afgelasting op zijn nieuwe iPhone. Geen berichten ! Dan maar wachten.......tot 08:40 uur.
Nog niemand. Het gaat minder hard regenen. Onze ‘verslaggever’ rijdt naar La Cantina,
waar deze zondag de start plaatsvindt van de 5e EtapasTour en constateert (vanwege het
vroege tijddstip en/of misschien de weersomstandigheden ?) nog weinig deelnemers / wtco(st)ers. Hier nog een korte groet naar onze WTCO-er Ton L. , die vandaag als
motorbegeleider deelneemt aan deze 5e Etapas Tour. (Voor)inschrijvingen vol, betekent dat
onze verslaggever (toch al nat en niet koud ! )besluit een ‘alternatief rondje’ te gaan
fietsen....via Centrum en Statendamweg naar Bromtol...richting Drimmelen....rechtsaf langs

Amer Centrale ...Geertruidenberg....over brug door centrum van Raamsdonksveer....over
A59...linksaf de Willemspolder (Oranjepolder) in.....hier 3 rondjes tijdrittraject (inmiddels
droog weer en wind !)....langs A27....Amphia Ziekenhuis....richting Den Hout...via
Statendamweg...’t Klosterke in Den Hout (geen koffiestop !)....2e keer Bromtol....terug langs
De Contreie.....over Mark en Wilhelminakanaal.......naar huis (Kanaleneiland). De km-teller
op 54,2 km en een zonnetje ligt 11:05 uur een ‘tevreden’ wtco-er in een heerlijk warm bad
en....... koffie gratis ! .......optimisme, domheid of fanatisme ? .....of.....misschien willen fietsen
(conditie bijhouden) plus een gemiste 3e tijdrit en Bockenrijders Tocht afgelopen week
(vanwege familiaire verplichtingen) ? ........ de volgende rit gaat naar ‘Rome’ en niet naar
‘Arendonk’......afstand 101 km....betekent met koffiestop .....tot dan............ !
19 augustus 2012 De Bockenrijder PvG
Te heet om een lang verslag te schrijven. Ondanks de hittegolf weer 18 fietsers op hun post.
Bij de start stelde ik voor om de rit van 105 km in te korten tot ruim 90 km. Niemand had daar
bezwaar tegen. Een ongeschreven clubwet zegt dat er recht op koffie is boven de 100 km.
Onze penningmeester bleek bereid om deze keer een uitzondering te maken. Via Alphen,
Poppel en Lage Mierden bereikten we de Bockenrijder, een bekende uitspanning in het
domein Utrecht met vlot en klantvriendelijke jongelui in de bediening. De kersenpunt was
perfect: een smakelijke bodem, frisse lichtzure kersen en royaal slagroom met schilfers witte
chocolade. Hoe de appelpunten waren heb ik niet meegekregen. Met een omweggetje naar
Esbeek en vandaar, net als vorige week via Hilvarenbeek, Goirle en Riel weer terug. De
thermometer bij Molenschot stond om kwart voor twaalf alop 33 graden.
We slaagden erin om de twee kleppers Pieter K (nieuw sokken) en Bert N (monsieur 30+)
iets af te remmen. Toch waren we om kwart over twaalf weer thuis.
3e Tijdrit om het GP Vakgarage Oosterhout kampioenschap WTC Oosterhout,

15 augustus 2012.
Al enige weken geleden zijn mijn zoon en ik de voorbereidingen gestart om op de IPad de
juiste App te installeren. Deze software wordt steeds verbeterd dan wel betere versies
komen op de markt. Dus ook nu weer een nieuwe gevonden en uitgetest. Er mogen
natuurlijk geen discussies ontstaan over behaalde rondetijden.
Reeds om 18.30 uur vanavond gingen mijn zoon en ik naar het tijdrit circuit en installeerden
ons bij de start / finishlijn. Allerlei kleurige renners en rensters waren bezig met inrijden en
het verkennen van het circuit. Doordat er wat meer bekendheid was gegeven aan de
mogelijkheid tot deelname van andere Oosterhoutse verenigingen hadden we vanavond 17
deelnemers aan de start. Er was goed voorbereid en er werd stevig gereden door dames en
heren. Elke start was om de twee minuten zodat er goed overzicht was te houden tussen
renners die passeerden na hun 1e ronde en anderen die finishten na hun 2e ronde. Allemaal
om de snelste 12 kilometer van de avond te scoren. In de eindstand zien we renners die bij
twee kleuren horen maar ik heb zoveel mogelijk renners naar ploeg gekleurd. Renners van
Het Gouden Wiel ( oranje ), WTC Oosterhout ( rood ), WT Dynamic Cycling ( zwart ). De
dames hebben een mooi ( groen ) kleurtje.
Een prachtige avond bij warm - droog weer, een dreiging van wat donkere wolken, maar erg
geslaagd en velen kenden elkaar van tochten en wedstrijden. Wij hebben genoten van de
tijdwaarneming en de mooie deelname van jullie allemaal. Voor sommigen een
kennismaking met tijdrijden, voor anderen een revanche op zichzelf.
Groet Frank / Wilco.

12 augustus 2012 Oisterwijkse Vennen PvG
Opvallend veel nieuwe fietsen schitterden in de zon op de parkeerplaats van de Warande.
Gastrenner Cor met een Eddy Merckx van carbon, Peter v D met een frisse Koga en Wim v
H met een fraaie Specialized met een strakke wielset van Zipp.
Rien O presenteerde zich met zijn nieuwe Sidi raceschoenen geheel harmoniërend met zijn
Pinarello in de clubkleuren. Zijn dit de mannen die de economie weer uit het slop trekken
door hun spaarpot eens leeg te kieperen? Op aanraden van Ary v D ga ik zelf overwegen om
binnenkort te investeren in een nieuw stuurlint.
Goed en wel vertrokken reed Ary lek. Glas op het fietspad bij Glashandel Jac. Waas. Geen
vensterglas gelukkig, maar glas van een bierflesje. De lekke band van Jan d R (snakebite)
gaf de koptrekkers wat lucht. Soms komt een lekke band op een gunstig moment.
Niemand is zo goed bekend met de omgeving van de Oisterwijkse vennen als Piet R. Bij zijn
afwezigheid was het even gokken of we de weg konden vinden. Net na Oisterwijk in het bos
naar rechts afslaan pakte goed uit. Bij het Stokske (Moergestel) kwamen we weer op bekend
terrein.
Aan
het eind van het tunneltje in Goirle kwam een jonge moeder met een peuter op een
driewieler midden
op het fietspad in lichte paniek toen zij 19 als wielrenner verklede mannen aan zag komen.
Wij stelden haar gerust. Op zo’n driewieler zijn we immers allemaal begonnen. “Ik wil ook
fietsen!” riep het manneke. Hij lijkt nu al uit het goede wielerhout gesneden.
Na Riel en Gilze kwamen we over de Vijfeikenweg weer terug in Oosterhout. Sommigen
begonnen wat eerder met de cooling down dan het peloton, maar dat mocht de pret niet
drukken.
We kunnen weer een mooie rit van 80 km in ons toerboekje bijschrijven.
05-08-2012 Erik’s tocht “2” Stampersgat en omgeving 85 km AvD

Vertrokken 08:32 met 18 personen. Vorige keer onze penningmeester Rien op zijn nieuwe
Pinarello, deze keer verscheen onze Peter v. D. , na enkele weken afwezigheid (vanwege
een operatieve ingreep), weer aan de start met een gloednieuwe prachtige witte Koga
Myata. Wie zal de volgende (60+ er) zijn op een nieuw stalen ros ? Met ritleider Erik K. reden
we naar Terheijden, waar onze Fred D. zich aansloot bij het peleton. Droog weer met zon en
af toe een wolk. Prima fietsweer dus.Bijna Terheijden uit reed onze Cuno v.d. H. lek. Ad v. D.
(met nog wat melkzuur in zijn benen en wat zadelpijn vanwege de rit OH-OH-OH de vorige
dag) verleende technisch support. Binnen 10 minuten klus geklaard en weer allen
verder.Ook Peter B. voelde nog de gemaakte (OH-NB - OH-GLD v.v.) 220 kilometers van
de vorige dag. Onderweg zagen we regelmatig de reeds geplaatste Eneco Tour 2012
pijlbordjes. Wel vreemd vonden we het feit, dat juist de windturbines van Eneco in de
Krijtenburgse Polder vlakbij de Mark stil stonden.Weinig wind misschien ? Richting Fijnaart
zagen we Oudenbosch (2e Vaticaan Stad)op 3 km afstand. Via Zevenbergen en Heikant ging
het peleton vervolgens met een goed gemiddelde en wisselend kopwerk (ook Ton K. en Ad
W. waren na lange afwezigheid weer present) richting Made (langs de Watertoren) via Den
Hout (langs de nog te realiseren woningbouwwijk De Contreie)over het Markkanaal naar
Vrachelen-Z/O. Eerst nog een klein eindsprintje / plaagstootje tot de nieuw geplaatste
verkeerslichten (bij De Contreie) voor alleen degene(n), die nog wat “jus” in zijn (hun) benen
had(den). Vervolgens langs Markkant het flatgebouw , waar de vorige dag nog een 70 jarige
vrouw een dodelijke val van de 7e verdieping gemaakt had. Op de rotonde richting
Wilhelminalaan en richting Houthaven / Oosterheide scheidden onze wegen... Hier 28
graden Celcius , 78,55 km en 11:29 uur op de “km-teller”. 19 toerfietsers kwamen veilig,
voldaan en ......weer......”samen uit”.... en ...... “samen thuis” . Kortom een geslaagde
Erik’s tocht “2”.
4 augustus 2012 Oosterhout – Oosterhout – Oosterhout PvG
Even zag het er naar uit dat Oosterhout 3x niet door zou gaan: buien op de radar, aantal
deelnemers, twijfel aan eigen kunnen e.d. Uiteindelijk vertrokken zeven kilometervreters met
rugzakjes voor een tocht van 215 km met Ad v D als reisleider. Via Heusden, Ammerzoden
en Hedel naar Rossum. Bij Rossum ligt een gehuchtje Rome. Wellicht zetten we volgend
jaar de rit Oosterhout - Rome – Oosterhout op de kalender. Dat is goed voor ons clubimago.
Vanaf Rossum reden we praktisch constant langs de Waal. In Beneden-Leeuwen bij "De
Twee Linden" hadden we na 75 km onze eerste apfelstrudel/koffiestop. De geavanceerde
elektronische apparatuur van Klaas H gaf aan dat het droog was en 25 graden. We hadden
al 4700 kcal verbruikt. Helaas was Peter B zijn tellertje toen al verloren.
Het was best gezellig maar we moesten verder.
We passeerden de brug in aanbouw bij Ewijk en in Weurt was er een moment van bezinning
voor Ad, die aan zijn thuisland heel wat herinneringen bewaart. Ad leidde ons geroutineerd
door Nijmegen over de brug richting Lent. Na een tiental kilometer waren we bij het
plaatsnaambord van Oosterhout Gld. Een paar giebelende tienermeisjes wilde wel een
groepsfoto van die oude sportieve mannen maken.
Naast gastrenner Henk v G, secretaris van De Dorstse Trappers reed ik een stuk stevig op
kop over de kronkelende dijk. Wilden die twee secretarissen laten zien dat ze meer kunnen
dan de administratie op orde houden? Ik voelde me even als Jens Voigt maar dan met één
kind in plaats van zes.
Na Tiel deden we het wat rustiger aan want enkel deelnemers kregen te maken met
hongerklop en kramp. Na 147,9 km belandden we op het terras van café restaurant “Het
Dijkhuys”. De eigenaar liet duidelijk blijken dat hij “not amused”was omdat we alleen wat
dronken en niets te eten namen.
Na de stop kwam Peter K beter in zijn vel te zitten. Vanaf Nijmegen hadden we zon en we
reden door een schitterend Hollands rivierenlandschap. Bij Zaltbommel namen we niet de
brug al was dat de kortste weg. Geheel volgens planning bleven we aan de noordkant van
de rivier. In Gorinchem raakt iedere fietser die over de brug moet de weg kwijt. Daarom zette
Klaas zich resoluut op de kop en loodste ons feilloos door de nauwe straatjes. Hij weet de
weg nog uit zijn middelbareschooltijd.

Voor een enkeling was de beklimming van de brug een zware opgave. Over de brug, bij
Sleewijk hadden we onze laatste rustplaats langs de kant van de weg. Kees R had kennelijk
zijn krachten gespaard voor het laatste stuk. Hij kreeg het tempo nog flink omhoog en ook
Peter K ging steeds beter rijden.
Na een schitterende tocht was iedereen blij dat de thuishaven weer in zicht kwam. 215 km
met een gemiddelde van 27 km/u betekent wel dat je bijna acht uur op een smal zadel zit.
Dat is langer dan de beroepsrenners moeten verteren bij het wereldkampioenschap. De een
ondergaat dit beter dan de ander. Ik was blij dat ik na de douche op de bank zat en ik heb
bewondering voor Peter B en Ad v D die de volgende ochtend weer deelnamen aan de rit
van 85 km.
29 –07 –2012 Loenhout PvG
Het is natuurlijk geen wereldnieuws, maar Rien O heeft een nieuwe fiets gekocht. Hij was
waarschijnlijk de laatste toerfietser in Nederland die nog op tubes reed. Een lekke tube
vervangen is een klus waar behoorlijk wat vakkennis en handigheid voor nodig is. Rien
beschikt over deze kwaliteiten. Hij schijnt ooit gevraagd te zijn om op de oude
ambachtenmarkt in Waspik het vak van tubetechnicus te demonstreren. Nu is de vintage
Gazelle Champion Mondial uit de tweede helft van de vorige eeuw vervangen door een
schitterende Pinarello FP1 met draadbanden. Theo V vond de carbon Onda-designvoorvork
“opvallend”. De fiets is heel smaakvol in de clubkleuren rood, wit en zwart gespoten. De kleur
van zijn schoenen zal binnenkort wel aangepast worden. De boodschappentas voor twee
reservetubes onder het zadel is vervangen door een aerodynamisch tasje waar precies één
binnenbandje in past. Een behoorlijke gewichtsbesparing. Wat deze combinatie renner-fiets
aan gewicht op de weegschaal brengt weet ik niet, maar het gemak waarmee Rien zijn fiets
boven het hoofd tilde is veelzeggend. Hij gaat met zo’n lichte fiets op ieder viaduct
gegarandeerd voor de bollentrui. Ik had deze morgen het genoegen om een aantal
kilometers achter hem te fietsen. Rien op zijn Pinarello, wat een geweldig harmonische,
dynamische en gestroomlijnde twee-eenheid: een Rienarello zou ik zeggen.
Is er over de rit van vandaag naar Loenhout onder leiding van Jan in ’t G nog iets te
vertellen?
De 18 + 1 mannen reden de ruim 85 km in een strak tempo. Nestor Rob B gaf ons bij het
naderen van Hoogstraten fietsles tegen de felle wind in. Jan maakte in Loenhout een
merkwaardige move, maar ieder kan nu zonder te liegen zeggen dat hij echt in Loenhout is
geweest. Ik zag Peter K, die altijd net op tijd bij het vertrek komt, voor Dorst nog een gat
dichtrijden zodat we weer als één groep tegen 11.30 uur Oosterhout binnen konden fietsen.

Route: Frank vB

22-07-2012 Poppel PvG
Deze keer geen gezeur over het weer. Het was eindelijk gewoon goed fietsweer. Iedereen
die een broek met een zeem heeft zat op de weg. Nou ja, iedereen? 18 leden en gastfietser
Cor stonden aan de start. Toen ook Peter K en onze voorzitter waren aangeschoven,
vertrokken we voor een mooie rit. Dat Klaas maar net op tijd was nemen we hem niet kwalijk.
Hij stond gisteren gepakt en gezakt als enige om 7.00 uur bij de Warande voor de 200 km rit
naar Zeeland. Weer thuis zag hij op de mail dat de rit was afgelast wegens een
ongesteldheid van ritleider Jan en matige weersomstandigheden. Praktisch al onze langeafstandritten zijn dit jaar niet doorgegaan. Zetten we alles op Oosterhout- Oosterhout van
230 km? Dan zullen we nog wel wat 100-plus ritten moeten maken!
Dorst, Chaam, Meerle, Ulicoten, Baal en net voor Poppel linksaf. Daar op het verste punt,
waar ooit ons onfortuinlijke oud-lid Ton van S een bermonderzoek deed, vond Ton L dat het
tijd was voor een tussenstop. Toen zijn band vervangen was ging het verder richting Alphen.
Het eerdere lek van Theo V telt niet mee voor het lekkebandenklassement. Om de talrijke
zondagsrijders te mijden reden we deze keer niet over het Bels lijntje naar Riel, maar we
namen de Huisdreef. Omdat het tempo vanaf het begin enigszins getemperd was kon
iedereen, ook de vakantiegangers, het peloton goed volgen.
Op de Vijfeikenweg werd het gaspedaal nog even ingetrapt, maar netjes, zoals het hoort,
kwamen we in één groep na precies 80 km weer in Oosterhout.
15-08-2012 Knie test PR
Na twee ritjes van 15 tot 20 kilometer, waar ik toch slechts een dikke drie kwartier voor nodig
had, wilde ik vandaag een serieuze rit rijden, het werd een tocht van bijna 40 km. Bijna 7
kwartier onderweg. Er zal nog veel moeten gebeuren wil ik op zondagmorgen aansluiten. De
geest is sterker dan de fysiek. Het zit duidelijk niet tussen de oren. Nee, het zit in het
overgebleven kraakbeen van de rechter knie. Dat kraakbeen speelt nu de baas, het geeft
aan tot hoever ik mag en kan gaan.

Een tube zalf, volgens het etiket zeer weldadig bij het behandelen van opkomende
ontstekingen van en/of zwellingen van het gewricht, in de middelste rugzak van het shirt. Een
brug over het kanaal wordt ervaren als een beklimming van de Mont Ventoux vanuit Bedoin.
Helaas geen Chalet Renard om bij te tanken. Na een uur toch de tube maar aangesproken.
Gunstig effect op de zeurbeleving van de knie. Ambities voor de komende weken, mogelijk
maanden, toch maar bijstellen. Geduld en nog eens geduld heb ik nodig. De specialist had
gezegd dat ik mocht fietsen, bij voorkeur op een licht verzet. Zou het over twee maanden niet
beter gaan, dan is het al september, dan wordt om de week een spuit in het gewricht gezet.
Hyaluronzuur wordt dan ingespoten. In totaal drie spuiten. Zit ik hier op te wachten? De
ambities zitten al zolang opgesloten in een te krappe roestige kooi waar slechts zo nu en dan
een sprankje flets zonlicht binnenvalt, vergezeld van een hoopgevend fris briesje. Helaas
wordt het straaltje zonlicht en het frisse briesje te vaak overschaduwd door een alles
vermorzelende donderslag en een splijtende lichtflits die de aarzelend uit de kiem komende
hoop diep de grond inboren. Nogmaals, geduld houden en positief blijven. Ik zou nu niet in
Syrië willen fietsen.
15-08-2012 Rijkevorsel PvG
Pluvius had eindelijk een snipperdag. Of was het een compensatiedag voor de vele uren
overwerk de afgelopen week? Hij hield zich rustig, maar laten we voorzichtig zijn want de
dag is nog niet voorbij.
We passeerden de campings waar de Randstedelingen tegen beter weten in proberen droge
voeten te houden. “We hebben hier in ieder geval geen last van de bovenburen” gaf een
Rotterdammer als goede reden om toch maar in zijn tent te blijven.
Er stond weinig wind. De molens langs de snelweg naar Antwerpen bij Meer stonden
werkloos aan de kant. Van onze rijwind en torenhoge subsidie gaan ze niet draaien.
De koplopers hadden hun vermogensmeters op 150 Watt gezet en trapten er lustig op los.
Twan wist de trein te stoppen met een lekke band. Honderd meter verderop stond de ploeg
van K-Fitness om dezelfde reden langs de kant. Een dronken onverlaat had zijn glas op de
fietspad laten vallen.
De rit naar Rijkevorsel, een semi-klassieker, verliep verder perfect. Ulicoten, normaliter een
dorp in serene rust en bekend van de kiloknallers en plofkippen, was vanochtend even
wereldnieuws vanwege de mislukte plofkraak van de Rabobank van vannacht. Met vijf
uitvallers in de Tour was het toch al geen topweek voor onze sponsor.
De beer van Rijkevorsel stond er nog. Gastrenner Cor reed bij Ulvenhout rechtdoor, begeleid
door Rob. Toen waren we nog met 11 (of 12?) man over. Op het viaduct over de A58 werden
de benen nog even gestrekt.
Om klokslag 12.00 uur kon ik mijn fiets met 93 km op de teller aan de haak hangen. De
benen zijn nog bezig om het melkzuur te lozen. Moeten we ook van die rare strakke kousen
aanschaffen of moet ik in een koud bad gaan zitten. “Ben je gek” zegt mijn vrouw. Gelijk
heeft ze.
08-07-2012 Den Hout-Den Hout-Den Hout PvG
Net terug van vakantie las ik het verslag van Twan, de man die 14 dagen geleden de enige
was die aan het vertrek stond. Als verantwoordelijke voor de rit van vandaag kon ik dit niet
opnieuw laten gebeuren. Ondanks de regen toch maar naar de Warande gereden. Ik kwam
gelijk met Twan aan.
Ad vD had flink geïnvesteerd in een nieuw regenjasje en dit was een uitgelezen kans om de
waterdichtheid te testen. We spraken af om de Vijfeikenweg af te rijden en dan zou het wel
droog worden. Niet dus. Houd er rekening mee: Buienradar werkt niet op zondagen!
Verstandig als we zijn reden we via Breda, Teteringen naar Den Hout, gemeente Oosterhout
dus niet België. De drie broeders hebben wel ’t Klosterke gezien, maar het terras was nog
niet open.
Onderweg hebben we gezellig wat bijgepraat. Op verzoek van Twan zal de klassieker 3x
Den Hout volgend jaar ook echt vanuit Den Hout vertrekken. En misschien rijden we die dan
op een zaterdag, want dan is het weer altijd een stuk beter.

3x Den Hout en het weer is geen goed huwelijk. Vier keer stond de klassieker op het
programma. Alleen in 2009 was het perfect fietsweer, 2010 regen, vorige jaar te heet (!) en
vandaag was het nog geen weer om de hond uit te laten.
Volgende week de rit naar Rijkevorsel, een verkorte versie van deze rit dus helaas zonder
koffie.
Misschien is het dan wel droog.
01-07-2012 “Rucphense Heide” 84 km AvD
Met 12 mannen en 1 vrouw aan de start vertrok deze groep 08:36 uur. Droog weer ! Onze
Jan in ’t G. was na vele weken (private renovatiewerkzaamheden) weer van de partij. Na
‘groepsoverleg’ werd besloten toch te vertrekken naar Rucphen volgens het WTCOtoerfietsprogramma, ook gezien het droge weer en de (soms krachtige) ZW-wind. De eerste
kilometers gingen Jan in ’t G. en Ad v. D. op kop,later afgewisseld door anderen. Via Dorst
naar Meerseldreef – Hoogstraten (B), vervolgens richting A16, waar we de windturbines aan
de E19 (A16) al van verre ZW-wind zagen “happen’. Over de HSL (A16) in zuidelijke richting,
langs een groot industrieterrein richting Zundert. Hier kreeg op 33,5 km (tijd 09:46) onze
“Ary” een zodanig fietsmatriaalprobleem, dat verder fietsen voor hem onmogelijk werd.
Volgens Ad, die dit probleem zes jaar geleden ook al eens had, zat het euvel in de
“piemeltjes” in de achteras/tandwielenzijde. Onze recent overleden Gerrit K. kende
ongetwijfeld de juiste technische benamingen hiervoor en hij zou als vakkundig mecanicien
ongetwijfeld ons gewezen hebben op de noodzaak van tijdig preventief onderhoud. Ary belde
het thuisfront. Wij gingen op zijn advies met 12 personen verder. Vervolgens door ZundertAchtmaal-Schijf-Sprundel-Prinsenbeek (Breda)-via de Terheijdensweg,langs het Markkanaal
naar Oosterhout NB. Twan, Ad en Jan v.d. K. gingen rechtdoor langs het Markkanaal. Fred,
Erik, Mary, Rob, Peter K., Theo., Bert N., Nick en ‘navigator’ Jan (in ’t G.) rechtsaf. Zou onze
Ary al thuis zijn ? Jan en Ad reden 11:42 over Sluis-1 van het Wilhelminakanaal.Volgende rit
is: Den Hout (NL)-Den Hout (B)- Den Hout (NL) met als ritleider .... Piet v. G. Afstand 120
km.
24-06-2012 Dinteloord De eenzame fietser (naar een lied van ….) TvdH
Half negen geweest. Niemand te bekennen bij de verzamelplaats behoudens Twan. De
oproep van Piet Raaymakers van vorige week heeft niets geholpen, werkt zelfs averechts of
zou het toch aan het weer liggen?? Piet Paulusma had voor deze (zon)dag helaas wel een
goede voorspelling afgegeven. Zachtjes tikt de regen tegen het raam, waar heb ik dit deuntje
wel eens eerder gehoord. Desalniettemin vertrokken voor een ritje met een stevig briesje,
her en der wat buitjes. Gelukkig heeft het bestuur in al haar wijsheid besloten een waterdicht
winterjack aan het WTC-kledingpakket toe te voegen.
Via Teteringen, richting de Hartel naar rivier De Mark. Vele roeiers trotseren de golven. In het
centrum van Terheijden geen Fred of Erik, the aldaar woonachtige local heroes binnen WTCOosterhout, te bekennen; wel diverse groepjes andere sportievelingen. Via de ijsbaan
langs A-59 de polder in richting Zevenbergen. Na wat gezig-zag, mooie wolkenluchten,
hemels vocht uiteindelijk in Made ‘beloond’ met een lekke voorband. Vele wegen zijn recent
opnieuw geasfalteerd en de daarop gestrooide dikke laag steentjes is fataal.
Waar zijn de echte Flandriens, zoals Fabian Cancellara, Juan Flecha, Sebastiaan Langeveld
binnen ons toerclub gebleven? Gelukkig zijn we echter niet die slaven van de weg. Al zijn
we er wel weg van. Met een knipoog zou ik deze rit als de tocht der tochten kunnen
kwalificeren. Die eer laat ik echter over aan anderen. Ons WTC-motto; “vrijheid, blijheid”,
bevalt me goed en hopelijk jullie ook. Schakel nog eens bij en wellicht tot woensdag en
anders misschien komende zondag weer.
23-06-2012 Jan Janssen Classic 2012 150 km AvD
Pieter K. en Ad v. D. vertrokken 07:02 uur vanaf de Warande naar Universitair Sportcomplex
De Bongerd te Wageningen voor deelname aan de 27e toerfietsklassieker, de grootste van
Midden-Nederland. Afstand 150 km (154,7 km). Voor Pieter de 1e keer. Vanwege
wegwerkzaamheden A15 reden we via A12 en na wat file in Wageningen vertrokken we pas
09:25 uur voor deze voor Ad niet onbekende en altijd goed georganiseerde toertocht. Bij de

start ontmoetten we onze ‘fanatieke’ wtco-er Ary v. D. , die voor de 115 km ging. We
wensten elkaar veel succes. Het weer was uitstekend, wel met een met regelmaat stevige
ZW-wind. Nederlanders noemen hun heuvels “bergen” ! Zo werd vervolgens de
Bennekomse Berg- Pietersberg-Muur van Roscam Abbing-Sterrenberg-MenthenbergZinkelenberg ‘genomen” , richting Rozendaalse Veld. Ondanks zijn voetblessure, vloog
Pieter “erin”. Chapeau voor deze WTCO 60+er ! 1e stop was op de “Kop van Deelen” ,
vlakbij het militaire vliegveld, dat naar de achternaam van Ad is genoemd?! Na banaan, een
“Snelle Jelle” (peperkoek) en bidonvulling gingen we weer verder richting Hoenderloo
(Veluwe). Vlakbij de gemeentegrens van Apeldoorn weer zuidwaarts, via Koude BergMiggelenberg-Woeste Hoogte-Mulle Hul- en Trapjesberg richting 2e rust- en controlepost
Restaurant “De Heideroos” in Eerbeek/Laag Soeren (83,6 km) Na een heerlijk warm soepje
met een broodje warme beenham en koffie vervolgden we relaxed onze weg. De
voetblessure van Pieter begon op te spelen. Richting Posbank, de Tafelberg–Rozenbos-De
Kaap-Zijpenberg-Emmapyramide (gevaarlijke afdaling) -Kapellenberg-Paasberg-Hoogte 80Galgenberg (mooie namen toch?) langs Rijnstate Ziekenhuis naar de 3e rust- en controle
post van WV RETO te Arnhem. Hier bidonvulling met een colaatje en een sanitaire stop
(121,3 km). Oosterbeek, gevaarlijke oversteken met verkeersleiders/politie. De klimspieren
werden nogmaals getest via de Zinkelenberg-Menthenberg Oost-Hoog Erf en Bilderweg. Bij
deze laatste rust en controlepost werden onze laatste kilojoulen (“brandstof”) ingenomen
(132,7 km). Via Heveadorp naar de Doorwerthseberg, langs de Rijn met aan de overkant de
stuwsluizen van Driel ( ‘geboortestreek’ van Ad), naar de Italiaanseweg op 138,8 km. Deze
Nederlandse heuvel/berg voelde na bijna 140 km, niet als een “puistje”! Gelukkig waren de
klinkertjes van deze weg niet nat en kwamen we beiden veilig boven, ondanks Pieter’s
opspelende rechter-voet/enkelblessure. Boven wachtte een fotograaf ons op
(www.staikopdefoto.nl). Tijd: 17:18 uur. Via de Wageningse Berg, geen wildroosters meer en
het 2e keer missen van een pijl deze dag kwamen we vermoeid, voldaan en veilig aan bij de
finish. Geen lekke band(en) of valpartij(en). Ad’s teller gaf 161,94 km aan. Die van Pieter
161,2 km. Na het scannen en afhalen van medaille en wielershirt (deze keer zonder jaartal!)
zagen wij nog velen binnenkomen. Parkeerplaats zoeken. Racefietsen op Twinny Load.
Vertrek 18:18 naar Oosterhout in Noord-Brabant. Op tijd thuis voor de EK 2012 –
voetbalwedstrijd; Spanje-Frankrijk, na eerst een heerlijk warm bad, met daarna koffie en
vervolgens een heerlijk en welverdiend ....... biertje. Toerfietsen blijft leuk. Het was voor ons
een leuke sportieve dag. Eigen tempo en samen thuis. Hopelijk volgend jaar dan meer
WTCO-ers aan de start voor de 28e Jan Janssen Classic op zaterdag 22 juni 2013.
17-06-2012 Zaltbommel 100km > Vaderdag-rit 60 km AvD
Met 8 man aan de start werd besloten deze Vaderdag niet (de volgens het WTCOtoerfietsprogramma geplande rit naar Zaltbommel – 100 km ) te rijden, maar een kortere
‘alternatieve’ rit, te weten: Zevenbergen-Moerdijk- Hooge Zwaluwe-Drimmelen ongeveer 60
km (1 van de 60+ trajecten); ook gezien de nogal sterke aanwezige ZW-wind. Met de 60+
kopmannen Rien en Ad vertrokken we 08:36 uur vanaf de Warande richting Terheijden. Hier
reden we tussen kraampjes door, na de molen linksaf de polder in, langs de A16 richting
Etten-Leur en Zevenbergen. In Zevenbergen reed onze penningmeester lek. Binnen 8
minuten lag Rien’s “tubeless” er al op. Pieter K., onze fotograaf, vond dit wel een foto waard.
Een You Tube filmpje volgende keer? Onze 40+ er Cuno v.d. H. samen met onze 60+er
Pieter K. namen vervolgens het kopwerk over. Vervolgens wisselend kopwerk en een goede
samenwerking tussen de “oudjes” en “jonkies”. Na Moerdijk ging de snelheid langs de Amer
fors omhoog van 33 km/u naar soms 40 km/u, ook vanwege de ZW-wind, die in onze rug
stond. Bij Hooge Zwaluwe ging de snelheid terug naar een gemiddeld en stabiel
toerfietstempo. Onze Peter B. voelde nog de (andere) spieren van zijn gisteren “gereden”
steprace Rotterdam-Oosterhout NB. En groupe via Drimmelen richting “Bromtol”. Droog en
zon. Een mooie Vaderdag en op tijd terug voor het bezoek. Veilig reden acht tevreden
vaders, te weten: Peter B., Peter K., Pieter K., Rien O., Cuno v.d. H., Theo V., Ad C. en Ad
v.D. < 10:54 uur, bij een temperatuur van 19 graden Celcius, de bebouwde kom van
“Oosterhout-familiestad” binnen. Aanstaande zaterdag de 27e Jan Janssen Classic en
zondag een 110 km rit naar Dinteloord. Hopelijk is dan onze (geplande) ritleider klaar met

zijn verbouwingswerkzaamheden. Op deze zondag wordt ook de Greg LeMond Ride for the
Paragames – 90 km – te Breda verreden, echter telt deze rit niet mee voor het
opkomstklassement.
10-06-2012 Hollandse Biesbosch 98 km AvD
Met 11 man aan de start. Weersvooruitzichten waren goed. Na groepsoverleg werd besloten
de Hollandse Biesbosch-tocht te rijden. Onze geplande ritleider Piet R. kon vanwege zijn
knie-operatie-herstel helaas niet aanwezig zijn. Peter B. en Ad v. D gingen als kopmannen
via Statendamweg, Drimmelen, Lage Zwaluwe, langs de Amer, Hoge Zwaluwe, de
Moerdijkbrug over, Rechtsaf over het spoor, de polder in richting Sliedrecht. Rustige
fietswegen, mooie landschappen, kortom De Biesbosch (aan de zuidkant van Dordrecht) op
z’n mooist. Zonnetje erbij. Westenwind in de rug. Snelheid hoog. Wisselend kopwerk.
Richting Gorinchem. Voorbij Sliedrecht (dijkverzwaring- aanleg nieuwe fietspadenwegrenovatie) richting Boven-Hardinxveld. Hier begon een man met een nogal slingerende “
(bakker-)bakfiets ” (ongetwijfeld niet lekker in z’n vel zittende en/of nog dronken man ?!) een
“prachtige” scheldpartij. Het woord “eikel” en andere scheldwoorden, werd diverse malen
door ‘onze ‘bakker op de fiets’ geroepen. De groep liet de man uitrazen en vervolgde
verstandig de weg langs een fietstrap naar beneden (fiets-klunen). 11 tegen 1 kun je sowieso
niet winnen; zal deze Biesboscher ook gedacht moeten hebben. Raadsel in de groep: “Je
hoeft niet per sé in de boom te hangen om er een te zijn”. Eikel was het antwoord. Vele
glimlachen op de gezichten met regelmatig het woord eikel op de lippen, kilometers lang.
Langs de Merwede, de brug bij Gorinchem over. Wisselend kopwerk en aanpassing
groepssnelheid, vanwege enkele achterblijvers. Zou een achteruitkijkspiegeltje op de
racefiets voor menig kopman een leuk Vaderdag’s cadeau zijn, of is dit idee/kado te
Amerikaans voor ‘de nuchtere Hollander’ ? Complete groep door het plaatsje Uppel
(Woudrichem), vervolgens Hank door , de Bergse Maas over bij Raamsdonksveer. Bij het
fort , “in ’t Veer’ , scheidden onze wegen. Theo V. met Pieter K. reden rechtdoor via
“Triangel” over A59 , de Veerseweg naar huis. De rest op rotonde, rechtsaf Geertruidenberg
in, langs de Amer Centrale (er staat niet voor niets “Amerstreek” op onze, door de RABObank gesponsorde, wielerkleding ! ). Onderweg gaf “onze RABO-man” Ary , een (gratis)
toelichting over diverse locaties van zijn cliënten in deze voor vele Nederlanders toch wel
onbekende, dus onbeminde, Amerstreek ! Bij de Bromtol en het nieuwe RABObankgebouw
ging een deel van de overgebleven 9 fietsers rechtsaf Den Hout in, de anderen rechtdoor
richting Weststad, bebouwde kom Oosterhout NB. Menig stal werd geroken. Nog steeds
droog, zonnig en met 20 graden Celcius, heerlijk fietsweer. Met 94,11 km op de teller, zette
bovengenoemde verslaggever voldaan, (om precies 11:58 uur) zijn oude ros, een GiantTCR- racefiets, tegen zijn ‘eigen’ huismuur (Kanaleneiland). Na een flink warm bad, hond
uitlaten en lunch, vertrokken naar een buitenconcert (“Neffe de kerk”)van 7 koren op het
Raadhuisplein te Drunen. Heerlijk om je “Noord-Brabander” te voelen en te zijn. Volgende
week staat een rit naar Zaltbommel 100 km gepland. Ook dan hopen we op wederom een
mooie, droge, zomerse toertocht zonder lekke banden en weing wind en ..... dat dan weer
onze penningmeester Rien, ondanks Vaderdag die dag, erbij zal zijn en niet alleen voor het
betalen van de “WTCO-koffie/thee –stop”- rekening.
06-06-2012 Grote prijs VAKGARAGE OOSTERHOUT
Moet buienradar geboycot worden? Slechts zeven deelnemers, geen enkele gastrijder. Ja, er
reden twee belangstellenden rond, weliswaar zonder helm, maar die hadden geen interesse
om de strijd met de stopwatch aan te gaan. Wilco maakte de laptop in orde, er was ruimte
geschapen voor 17 deelnemers. Aeolus had het visitekaartje afgegeven. Pluvius deed
pogingen de polder te bereiken. Dit keer was Aeolus op onze hand. Pluvius werd verdreven,
helaas ging dat gepaard met een geweld dat niet eerder was meegemaakt tijdens een tijdrit.
Iedereen had ervaren dat tijdens de strijd het was alsof de benen in de achteruit stonden.
Harken en rammen was het pleidooi. De enige die er geen last van had was Carlo, hij kwam
zo fris als een pas gewassen hoentje dat onderweg was naar moeder, over de streep. Geen
spoor van inspanning te bekennen. Wat wil je als je juist terug bent uit de Alpen en alweer
klaar staat om naar de Dolomieten te vertrekken. Erik reed zijn beste tijdrit van dit jaar. Ad

kwam met een kopje als een overrijpe tomaat over de streep. Klaas reed als in zijn beste
dagen, ondanks weinig kilometers in de benen reed hij een super tijd. Léon had onderweg
meerdere keren de Dela aan de lijn om zijn begrafenis of crematie te regelen, volledig
uitgewoond kwam hij over de streep. Pieter was gebrand op een goede tijd, hij had het
nadeel als eerste gestart te zijn. De strijd tussen Aeolus en Pluvius mocht hij in alle
hevigheid meemaken. Twan kwam zag en pakte de eervolle laatste plaats, het was zeer
zwaar. De olympische gedachte werd niet vergeten, meedoen is belangrijker dan winnen.
Met dank aan Wilco en Frank, onderstaand de tijden.
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03-06-2012 Rijkevorsel (B) 90 km > 21 km Ad v. D.
Aan de start staat ‘onze Houtenaar’ Twan v.d. H. al vanaf 08:18 in z’n uppie te wachten.
Passie en/of zelfdiscipline ? Ad v. D.arriveert 6 minuten later. Deze 2 WTCO-ers wachtten
deels onder de Warande-bomen geduldig op de ritleider en de anderen. Waar blijven ze ?
08:32, Een eventueel slapende familie uit bed bellen is geen optie, weet Ad uit ervaring. Het
regenen wordt minder. Bijna droog. Hoopvol. Na overleg besluiten Twan en Ad (met
fietskaart / zonder gps) gewoon te gaan met banaan, maar helaas zonder onze ritleider Piet
v. G. en andere WTCO-ers. Vertrek >08:39 uur. Via Boswachterij Dorst richting Rijkevorsel
(B). Echter naarmate de kilometers onder de natte racefietsbanden toenamen werd het weer
slechter en slechter.De temperatuur op Ad’s km-teller gaf 6 graden Celcius aan. Twan als
optimist in korte fietsbroek. Ad als optimist in lange fietsbroek. Deze dag werd de koudste 3
juni sinds 1975, bleek later. What to do ? We besloten via ‘een lus’ terug te rijden via de Vijf
Eiken weg (we waren nu toch koud en nat) om dan vervolgens te stoppen bij de Seterse
Hoeve om te schuilen en om wat bij te komen. We moesten onder de overkapping, konden
helaas nog niet naar binnen, daar plots een ‘schone’ jonge dame ons lief vanuit de
deuropening toeriep: “heren,openingstijd is 10:00 uur’. Ze bekeek de twee stoere kleumende
wielrenners verbaasd doch respectvol aan. Geen mogelijkheid dus voor een ‘warm bakkie
koffie ’, op eigen kosten. Dan maar even wat relaxed ‘bijpraten’ en wat ‘brainstormen’ over
o.a. racefietsen, WTCO, wat wereldproblemen en .... de aanstaande steprace van Rotterdam
naar Den Hout op za.16 juni a.s., waar o.a. 2 ‘Den Houtse’ WTCO-ers (bikkels) aan mee
gaan doen, te weten: Peter B. en Twan v.d. H. Op deze dag staat ook gepland de
(uitgestelde) rit Limburg’s Groen met ritleider Jan i/h G. Vanaf de Seterse Hoeve richting
Warande, langs Wilhelminakanaal-Zuid naar huis.Op rotonde Vrachelen (Vlinderbuurt)
scheiden Twan’s en Ad’s wegen. Km-teller Ad staat dan op 21,1 km. Bij thuiskomst
wielerkleding in de wasmachine en snel een heerlijk bad. Deze (ingekorte) rit was koud en
nat.Gekkenwerk ? Toerfietsen een passie ? Voordeel. Deze dag geen last van hooikoorts
gehad. Volgende rit hopelijk droog en zonnig toerfietsweer met meer dan 2 WTCO-(st)ers.
Hedel-Engelen 27-05-2012 PvG
Een renner met een gele helm daalde de brug af. Even dacht ik dat Piet-Knie-R zijn rentree
zou maken, dat hij een stukje met ons mee zou fietsen. Maar de man met de gele helm was
Erik. Ook niet verkeerd natuurlijk, maar op Piet zullen we nog even moeten wachten.

Ad v D, de ritleider reed zelf tot bijna bij het keerpunt in Hedel op kop. Op het terras van het
Veerhuys in Bokhoven genoten we van een kop koffie of thee. Toen wisten we nog niet dat
we daar eigenlijk geen recht op hadden, want de geplande 102 km zouden niet gehaald
worden. We hebben daar begrip voor want Ad had gisteren de Koos Moerenhout Classic
gereden. Hij vertelde mij dat hij nog een aantal “Houtse Linie”kilometers had gemaakt om
toch boven de 100 km uit te komen om zo met een gerust gemoed de koffierekening bij de
penningmeester in te kunnen dienen.
Op de terugweg ging het tempo flink omhoog en de groep van 17 man brak op het drukke
Halvezolenlijntje in twee stukken. Misschien werkten de oortjes niet en was er een
communicatiestoornis tussen de kop en de staart van het peloton. Of is dat “het nieuwe
fietsen” versie 2.0? Heb ik een update gemist? Is ons nieuwe motto: “Samen uit, in twee
groepen thuis”?
Volgende keer beter zou ik zeggen. Stof genoeg om met elkaar hier eens over te praten.
Willemstad -> Rucphense heide 20-05-2012 HL
Deze dag eigenlijk een rit naar Willemstad onder leiding van Ton Kops. Maar door het
ontbreken van Ton en wat wisselingen van ritten werd mij gevraagd deze rit te leiden.
De tocht zou gaan naar de Rucphense heide, eigenlijk een rit van Piet Raaymakers.
Afgelopen vrijdag de rit verkend. Alles klopte nog. Thuis vertrokken met een lekker zonnetje,
maar aangekomen bij de Warande was er een verontrustend donker luchtje. Na het
uitzwaaien van Rob (met motor) vertrokken we richting Dorst. Lekker tempo. Na een paar
aflossingen aan kop waren het toch steeds dezelfde die het tempo bepaalden. Via Bavel,
Ulvenhout, Rijsbergen richting Zundert. We passeren Sauna Diana en gaan vervolgens wel
de goede kant op. We vervolgen richting Achtmaal waar een wandelevenement plaats vond.
Weinig last gehad van de wandelaars. Via Schijf duiken we de Rucphense hei op. Over het
smalle fietspad is met 10 man goed te doen. Via Etten-Leur en Prinsenbeek naar Terheijden
waar Erik en Fred achter bleven. Na 91 km komen we aan bij de Warande.
De Heilige Eik 13–05–2012 PvG
Bij de start was er enige verwarring. Enkele leden dachten te beginnen aan een kort ritje. De
Heilige Eik staat immers in den Hout!? Kan wel zijn, maar op de grens van Oirschot en
Middelbeers staat er ook een en nog wel met een kapelletje erbij. Daarvoor moet wel eerst
40 km gefietst worden. Niet zo’n probleem op deze zonnige moederdag: volop zon, praktisch
geen wind en een graad of tien te koud. We probeerden zo dicht mogelijk bij het
Wilhelminakanaal te blijven, maar moesten heel wat keren van oever wisselen om de betere
fietspaden te vinden. In Dongen stond Ton S op de voetgangersbrug te wachten. Hij had
eerst zijn auto terug naar huis gebracht.
Bij de kapel stopten we even. De eerste bedevaartgangers hadden hun kaarsjes al
ontstoken. De pas aangeplante eik met de spreuk
“Een eik volgroeit door weer en wind,
een mens door tegenslagen die hij overwint”
bood een mooie gelegenheid om de band van gastrenner Ad Caron te plakken, wat te eten
of een plasje te doen op deze gewijde grond. Bij afwezigheid van de Heilige Blasius pompten
we zelf de band op. De terugweg ging over Middelbeers, Oostelbeers, Diesen, Hilvarenbeek,
Goirle, Riel en Gilze. In Hilvarenbeek ging de ritleider even de mist in net als bij de
verkenning eerder deze week. Vanaf Goirle reed ik met Robert in een rustiger tempo naar
huis. Hoe de andere 13 deelnemers plus toekomstige leden Ad en Kuno na 88 km zijn
thuisgekomen is mij niet bekend. Ik hoop dat zij niet te vermoeid zijn om op passende wijze
moeder in het zonnetje te zetten.
Willemstad 06-05-2012 90 km AvD
Vertrek 08:32. 8 mannen, 1 vrouw. Ritleider en navigator (zonder gps) Ton K. In Terheijden
sluiten Fred D. en Erik K. zich aan bij het peloton. Totaal 11 personen.
Via Zevenbergen, Standaardbuiten, Fijnaart, Heijningen naar Willemstad. Geen koffiestop.
NO-wind overwegend mee. Stevig tempo. Wisselend kopwerk.Terug via centrum van
Willemstad over de dijk naar Tonnekreek, gemeente Moerdijk. Sterke NO-wind tegen. Peter

B. (net enkele klokuren terug van zijn Turkije-vakantie) neemt zelfs wat kopwerk over. Door
Klundert naar Zevenbergen. Voorbij Wagenberg rijdt Ad v. D., na enkele dagen griep en een
slecht werkende derailleur, samen met Theo V. een lager tempo (groep -2).
Via Made, langs Rullens fietswinkel (voor informatie openingstijden), naar Oosterhout. Bij de
Marksluis rijdt Theo V. lek. Dit jaar voor de vierde keer. Betekent, dat hij dit seizoen op
nummer 1 staat van ‘het lekkebanden-klassement’ Elk nadeel heeft een voordeel. Met z’n
tweetjes binnen 11 minuten binnenband verwisseld. Scherp steentje. Vóór 12 uur weer veilig
thuis. Volgende rit is naar Heilige Eik 85 km ritleider PvG of alternatieve rit “Land van
Heusden en Altena” over 86 km voor een goed doel (rolstoel-auto voor Amber Spruijt), start
12:00 uur bij de Warande W.V. De Jonge Renner, gevolgd door bezem/servicewagen. Medeorganisator Frank v. B.
IJzeren Man 29-04-2012 PvG
Deze tocht van ongeveer 90 km is al decennia lang de rit van Piet R. Deze keer moest hij
overslaan; hij is herstellend van de knie-kijk-operatie. We hopen dat Piet deze schitterende
rit binnenkort weer zelf kan fietsen, het liefst bij warm en zonnig weer. Dan ligt de plas van
de IJzeren Man en met name de oevers er veel aantrekkelijker bij dan vandaag. Het bleef
gelukkig droog, maar de zon hebben we niet gezien.
Ad van D. reed ook mee. Niets bijzonders zul je zeggen. Toch wel, want Ad reed gisteren
met nog drie kleppers de 140 km rit Lek en Linge. Als hij uitgerust is stuurt hij vast nog wel
een kort verslagje.
Behalve de lekke band van Peter S. is er over deze rit gelukkig niet veel te vermelden.
Jammer dat de zon niet scheen want dan is het landschap van Midden-Brabant, met het
ontluikende groen in al zijn nog veel aantrekkelijker. Met dank aan mijn broer Theo, die mij
assisteerde bij de verkenning reden we nergens verkeerd. We fietsten om de plas heen naar
Cromvoirt, via Haaren en onder Udenhout door langs Loon op Zand naar Dongen. Alle elf
konden het tempo goed volgen al werd er door de Dongenaren Ton S. en Wim van H. nog
flink versneld toen zij de stal roken.
Lek & Linge Tocht 28-04-2012 145 km Ad v. D.
Toch vertrek om 08:34 met vier personen, na twijfel en overleg, gezien het koudnatte weer
en de slechte weersverwachtingen. Navigator Hans L. met zijn Garmin-gps, Pieter K., Peter
B. en Ad v. D. gaan samen op weg richting de Lek via Raamsdonksveer, Gorinchem,
Schelluinen, Hoornaar, Vianen en Everdingen, vervolgen de dijk langs de Lek richting Linge.
Tot Culemborg, ruim 75 km een krachtige NO-wind op kop. Een gevecht met moeder
natuur. Via Tricht naar Beesd voor een korte koffie/thee-stop met appelpunt in Oudbruin
Eetcafé “De Notenboom”. Vervolgens langs de Linge, waar de al in bloesem staande bomen,
zelfs met bewolkt weer prachtig zijn, via Asperen en Leerdam, langs het Glasmuseum, met
zijwind en vervolgens wind in ons h.., excuus onze rug, via Gorinchem naar Oosterhout NB,
waar we al om 14:36 de bebouwde kom inrijden. Km-teller op 144,62 km. Met z’n vieren,
ondanks het slechte weer, een fijne tocht verreden. Niet vóór en na de Lek lek gereden.
Wisselend kopwerk. Goed tempo. Bikkels. Volgend jaar weer, maar dan met een grotere
groep en zomerse temperaturen.
Kop van’t Land 22-04-2012 PvG
Het weer is niet meer wat het ooit was. De buien houden zich niet meer aan de radarbeelden
van Buienradar. Voor vanmiddag wordt nachtvorst voorspeld. De maartse buien vallen in
april.
Toch stonden er vanmorgen nog acht dapperen aan de start in de regen.
Wim besloot om deze zondag te volstaan met een rondje Dongen - Oosterhout v.v.
Frank had zich voorbereid op een tocht van 90 km naar de Kop van 't land. Daarvoor had zijn
TomTom zorgvuldig ingesteld en hij had de stang van zijn Canondale volgeplakt met
knooppunten.
Deze tocht doen we een andere keer wel bij beter weer.
Het overleg verliep beter dan dat van het Catshuis. Geen gedoger die wegliep. Gezamenlijk
gingen we op weg richting Dorst om dan te kijken wat we zouden doen. We kwamen niet ver.

Bij de rotonde van de Vijf Eikenweg besloten we om de weergoden niet langer uit te dagen.
De nattigheid en de kou begonnen al door onze regenjasjes te sijpelen. Goed en wel thuis
werd het droog en de zon kwam er zelfs regelmatig door. Waren we toch te snel
omgekeerd?
Gelukkig (voor ons) viel er tegen twaalf uur nog een flinke bui met donder en hagel.
Volgende keer beter.
Tijdrit 18-04-2012 FvB
Op deze regenachtige avond, veel wind (windkracht 6) en een lage temperatuur (6 graden)
waren naast de wedstrijdleiding en tijdwaarnemers een viertal renners van de WTC
Oosterhout aan de start verschenen van de eerste tijdrit over 12 km ( 2 ronden).
Op het parcours in de Oranjepolder bij de start aan de Borstlappenweg, Rijsdijk,
Kraanschotsedijk en de ventweg langs de A27 waren weinig renners te bespeuren die het
parcours aan het verkennen waren. Vanuit de warme stal bij de start kwam Ad van Deelen
tevoorschijn, die na een verkenningsronde moest schuilen voor een heftige bui. Nadat alles
was geïnstalleerd, werden de vier renners losgelaten en kon Wilco de App "Stopwatches" op
de IPad starten.
Een inmiddels verkleumde Ad, een tegen de regen bewapende Jan, Leon op zijn nieuwe
Pinarello en Carlo op een reservefiets begonnen aan de tijdrit over twee ronden van elk 6
kilometer.
Tussen beide tweetallen Ad en Jan en aan de andere kant tussen Leon en Carlo waren twee
hevige gevechten waar te nemen om de snelste tijd. Jan ging tot het uiterste en liep iets in
op Ad. Hetzelfde gebeurde met Carlo die hevig moest aanzetten om seconden in te lopen op
Leon.
We hebben met zijn allen genoten van de tijdrit maar gingen weer snel naar de warme
huiskamer voor een bakkie. Tot de volgende rit op woensdag 6 juni 2012 voor de tijdrit over
drie ronden oftewel 18 km. De eerste stand voor de Ad Wijgerde wisseltrofee kon worden
opgemaakt. Wilco bedankt voor het computerwerk en de mooie tijden.
Uw verslaggever ter plekke, Frank.

tijdritcompetitie 2011
Grote Prijs Vakgarage Oosterhout
(voorheen Automobielbedrijf A. Wijgerde)
Uitslag eerste tijdrit 18 april over 12 km

1
2
3
4

Naam
Carlo Lapré
Leon Groeneweg
Jan de Jong
Ad van Deelen

Ronde 1
11:09
11:08
12:21
12:59

Ronde 2
10.54
11:24
12:26
12:24

5
6
7

Piet Raaymakers
Frank van Boxtel
Wilco van Boxtel

wedstrijddcommissaris
tijdwaarneming
tijdwaarneming

Totaal
22:04
22:32
24:47
25:23

Rucphense Heide 15-04-2012 AvD
Vertrokken met 18 personen. 17 man en 1 vrouw. Vanwege afwezigheid oorspronkelijke
ritleider gaat het peloton onder begeleiding van de navigatoren Kees en Ad op weg voor
bovengenoemde rit van 85 km. Bewolkt en druilerig weer met een pittige N-wind. 5 graden
Celcius richting Boswachterij Dorst. Al kort na vertrek een technisch probleem met Twan’s
fiets. Korte stop van het complete peloton en weer verder. Rob en Twan kiezen een kortere

route. Na kilometers kopwerk door de navigatoren een korte stop. Niet vanwege
vermoeidheid of lekrijden, maar omdat onze bikkel Peter B. een te volle blaas heeft. Kan
toch niet van Paaspop Den Hout zijn? Tijd dus voor wat voeding. Op een cruciaal moment
laat de gps van Kees het afweten en wordt gereden op eigen inzicht. Wisselend kopwerk.
Fred en Peter B. nemen over. Stevig tempo met heftige wind op kop. Via Loenhout en
Hoogstraten, niet volgens oorspronkelijk plan over de Rucphense Heide, maar in goed
onderleg overleg, richting Breda en naar huis. Rien en Mary vinden het in ieder geval een
goed plan. Na 65 km Jan v.d. K., vanwege kuitspierkrampen en een te hoge hartslag, in de
problemen. De opa’s Jan en Ad v. D. rijden samen In een rustiger tempo naar huis. Rest van
de groep rijdt door in hoger tempo. Het alleen terugrijden,om wat van reden dan ook,is en
blijft geen wtco-optie. Het (soms) rijden in 2 groepen is en blijft een goed idee. Het
verwijderen van de wtco-ideeënbus is het laatste idee. Tijdens een rit met een grote groep
kan er altijd iets gebeuren, dat het rijden in twee of meer groepen rechtvaardigt.
Communicatie voor- en tijdens de rit is en blijft wel een belangrijke voorwaarde. Dit alles
garandeert ook het voortbestaan van menig toerclub. Samen uit, samen thuis. Elk groepslid
tevreden. Na 85 km op tijd terug voor de tv-uitzendingen Marathon van Rotterdam en de
Amstel Gold Race. Volgende rit is gps-er en ritleider Frank weer van de partij. Een proloog
van 90 km. Eerst de tijdrit van 12 km GP Vakgarage Oosterhout Ad Wijgerde in de
Willemspolder op woensdagavond, die verreden wordt vóór de voetbalkraker ChelseaBarcelona in de Champions League. Geen reden dus om niet mee te doen.
Zondereigen 09-04-2012 AvD
Met elf personen, zonder onze Pieten en ritleider Jan, vertrokken we richting België. Via
Boswachterij Dorst naar Chaam, waar Fred lek reed. Na de bandenwissel naar BaarleNassau via Ulicoten. Lichte regen,behoorlijk wat ZW-wind. Wisselend kopwerk. Onze nestor
Rob, gps-er Kees en Ad als navigatoren. Voorbij Ulicoten reed onze Pieter lek. Ook hier
weer een vlotte bandenwisseling, waar onze Gerrit trots op zou kunnen zijn. Pieter’s lekke
binnenband verdween niet in moeder natuur, maar in de achterzak van Ad, om elders of
thuis in de vuilnisemmer te gooien. Zoals het hoort. In Baarle-Nassau was de weg naar en
het centrum van Zondereigen afgeloten. Wat jammer. Voor sommigen minder jammer. In
goed onderling overleg besloten, ook gezien de lekke banden, terug te rijden naar
Oosterhout NB.Met een stevig gemiddelde bij de vliegbasis, hoogte Molenschot, gas terug
en gewacht op Ary.Op de Vijf Eikenweg alles compleet. Na ruim 70 km allen weer veilig
thuis. Volgende week zal onze ritleider vanwege zijn knieblessure helaas niet aanwezig zijn.
Lage Zwaluwe 01-04-2012 AvD
Vertrokken om 08:32 met 14 wtco-ers en 3 gastrijders. Deze keer onze Pieten niet aanwezig.
Geen enkele korte broek waargenomen in het peleton. Bewolkt en fris weer met een NWwind. 5 graden Celcius. Voor aanvang van de rit maakte de ritleider bekend, dat het laatste
gedeelte door de Willemspolder gefietst zou worden. Het gedeelte van onze tijdrit-route. Dit
alles als eerbetoon aan onze recent overleden tijdwaarnemer en 10-jarig lid Gerrit. Via De
Meerberg en Terheijden, langs de A16 door de polder richting Zevenbergen. Vervolgens via
Moerdijk langs de Amer, waar onze penningmeester lek reed. Deze keer geen digitale
filmopnamen, wel een snelle tubeless-band wisseling in goede samenwerking bij het gemaal,
vervolgens naar Lage Zwaluwe, Drimmelen en langs de Amercentrale naar Geertruidenberg
richting Raamsdonksveer. Vanwege een wegomlegging andere route door
Raamsdonksveer, over de A59 bij Hooipolder linksaf de Willemspolder in. Bij de start en
finishlijn op de Borstlappenweg gingen onze gedachten naar onze Gerrit. Er werd de hele rit
om beurten goed kopwerk verricht. Een enkele keer moest gas teruggenomen worden. Veilig
en tevreden namen we na 70 km van elkaar afscheid, sommigen eerder. Vóór 11:11 uur
weer in Oosterhout NB. Op tijd dus thuis voor de tv-live uitzending van de 96e editie van de
Ronde van Vlaanderen.
Heusden 25-03-2012 PR

Bij aankomst op het parkeerterrein van de Warande voel je de deken van
teneergeslagenheid die gedrapeerd is over de gemoedstoestand van de aanwezigen. Vorige
week zondag hebben wij van Gerrit zijn laatste bericht ontvangen. Afgelopen vrijdag is Gerrit
overleden.
Een markante persoon is niet meer in ons midden.
Gerrit wist zowel letterlijk als figuurlijk gevaarlijke klippen te omzeilen. Alleen de laatste klip,
een klip die met de vastberadenheid van de muil van een terriër zijn prooi in bedwang houdt,
was zo vijandig, daar was geen ontkomen aan. Gerrit heeft de kaap van de tijdelijkheid
gerond. Ik ben ervan overtuigd dat hij op de baren van de eeuwigheid, het roer stevig in zijn
robuuste handen heeft, zijn blik op de einder gericht heeft en zijn voeten stevig verankerd
heeft op de vloer van zijn stuurhut.
Gerrit zal geen dwalende worden zoals Cheops in het meesterlijke gedicht (1916), met
dezelfde naam, van J.H. Leopold (tijdgenoot van Herman Gorter).
De minuut stilte voor het vertrek was een welgemeend eerbetoon. Het was alsof de vogels
ook even een moment van bezinning inlasten. Overweldigend.
Er werd ook nog gefietst, Gerrit zou niet anders willen. Het ging vandaag richting Heusden.
Uit de zandhopen bij de afvalwaterzuivering priemden drie gele narcissen de ruimte in,
aankondiging van het voorjaar. Na Keizersveer ben ik terug gedraaid. Wie heeft er een
reserve rechter knie voor mij?
Erik’s tocht één 18-03-2012 PR
Zojuist de laatste update van Gerrit gelezen. Ik ben er stevig door aangedaan. En ik ben zeer
zeker niet de enige. Vanmorgen nog met diversen over de gezondheidstoestand van Gerrit
gesproken.
Toch maar iets aan het toetsenbord proberen toe te vertrouwen.
Erik was de grote afwezige, hij had een belangrijke roeiwedstrijd. Piet vG en Jan in ’t G
hadden een rit richting Baarle Nassau in gedachten. Rob B is afwezig, hij is aan een oog
geopereerd. Mary heeft het opkomstklassement bij de dames stevig in handen. Wie zal haar
dit seizoen nog kunnen bedreigen? We vertrokken met aan stuurboordzijde een donkere
hemel. Wanneer zou de eerste regen vallen? Via Dorst richting Bavel. Op de klinkers begon
de knie al te vervelen. Ton S neemt de kortere weg naar huis. Last van zijn schouder?
Viaduct lukte nog. De doorsteek richting het fietspad naar Chaam. De knoppen aan de
takken van de bomen staan op springen, de sapstromen zijn weer op gang gekomen. Voor
Chaam rechts af richting Meerle. Na Meerle de bekende weg richting Ulicoten. Wat in
verrassing aan de Nederlandse kant, een zingend fietspad was ons deel. In Ulicoten gaf ik
gehoor aan de smeekbede van de knie. De groep vervolgde haar weg, waarbij Aeolus hen
goed gezind was. Ik nam de kortste weg naar huis. Hopelijk volgende keer beter. Zal aicar
en TW1516 echt werken?
Ontbijttocht 11-03-2012 PR
Wat een opkomst! 27 en 3 gastrijders. Piet vG had het druk met zijn notitieblokje. Het weer
nodigde uit tot een mooi tochtje met aansluitend een hapje en een drankje in Den Hout. Ik
mocht van de fysiotherapeut voorzichtig proberen, niet belasten. Jan in t G houdt er een
stabiel tempo in. Langs Dongen, richting Sprang Capelle en Waspik. Op een gegeven
moment brak de groep toch in stukken.
Piet v G raakte even gedesoriënteerd, bij Keizersveer was hij weer bij de les.
Geertruidenberg, door Made en met een lus naar Den Hout. Daar stonden Peter v D, Rien O
en Ton L ons op te wachten.
Paul had de thee en koffie al klaar staan. Het ontbijtbuffet was perfect geregeld, Rien O is
dat wel toevertrouwd. Diverse soorten vleeswaren, diverse salades, soorten kaas, een keur
aan brood. Het gebakken eitje met spek ontbrak niet. Bij het doorprikken van de bolstaande
dooier verspreidde het geel zich gelijk een lavastroom uit een spuwende vulkaankrater over
de rest van het ei.
Piet R vergat nog bijna de krant van Ad W. Terug gereden. Gelukkig, de krant lag er nog. De
rest van de dag last gehad van een zwaar aanvoelende knie.

Tweede poging 04-03-2012
PvG
Het was druk op de parkeerplaats bij de Warande. Niet alleen met die 22 leden van ons,
maar ook met de deelnemers aan de uitgestelde veldtoertocht. Grote afwezige vandaag was
Piet R. Griep en kniepijnen dwongen de meervoudige winnaar van het opkomstklassement
deze keer te verzaken.
Voorlopig zullen we onze GPS van vlees en bloed moeten missen. Pas in april gaat de
specialist hem bekijken. We zullen Piet vragen om toch het opkomstklassement bij te
houden. Maar wie maakt nu het verslag van onze zondagsritten? Vrijwilligers gezocht!
Bij de Zwarte Molen had Twan vd H de eerste lekke band van dit seizoen. In een strak tempo
met Jan in ’t G op kop bereikte een gesloten peloton Zevenbergen. Op de Achterdijk
verbrokkelde de groep, maar bij de rotonde na Zevenbergsenhoek kwam gelukkig alles weer
bij elkaar. Zo hoort het ook.
Ton S zat voor het eerst weer op de fiets. Hij had bij het langlaufen zijn schouder
geblesseerd.
Dat maakte de laatste kilometers erg zwaar voor hem. Hij zal voorlopig wat gas terug moeten
nemen.
Toen we na ruim 50 km goed en wel thuis waren begon het te regenen.
Volgende week zondag vertrek om 9.00 uur voor het ontbijt in Den Hout.
Eerste poging 26-02-2012
PR
Een mooie opkomst. Het fiets-gen zal bij velen gekriebeld hebben. Of moeten wij spreken
van een bacil? Hoe het ook zij, wij hadden er zin in. Twee groepen, één groep? Het werd
uiteindelijk één groep. Robert V moest verstek laten gaan, knieproblemen. Piet R probeerde
het ondanks zijn knieproblemen. Een oude bekende, Paul J reed ook mee evenals Peter L
van Het Gouden Wiel.
Afgelopen week twee Jobstijdingen. De eerste is mogelijk niet voor iedereen een Jobstijding,
onze theedrinkende Job, die de boel altijd probeerde bij elkaar te houden, houdt het voor
gezien als leider van de partij met de roos in het embleem. De tweede Jobstijding ligt als een
grauwe deken over het land; het ski-ongeval van Friso. Hij ligt nog in coma. Een bericht
eveneens over coma betrof het gegeven dat er afgelopen carnaval minder comazuipers
waren dan verwacht.
De rit ging via Dorst, Molenschot, achter het vliegveld langs naar de slingerdreef. Dat laatste
heb ik niet meer meegemaakt, de knie gaf teveel problemen. Later hoorde ik dat de rit
gesmeerd afgewerkt is. Geen lekke banden. Een geslaagde opening.

