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Van de voorzitter

Nog volop in het zomerseizoen; toch worden de dagen alweer korter en gaan
we langzamerhand richting winterseizoen. Voor veel van onze leden betekent
het fietsen een hoop plezier, maar het begint voor iedereen hetzelfde, met een
uitdaging. De omvang van de uitdaging is voor iedereen verschillend. Lukt het
om met het peloton mee te komen, lukt het om met een mooie gemiddelde
snelheid thuis te komen? Echter, soms worden de ambities met de tijd groter.
Lukt het om een volgende drempel te halen? Bijvoorbeeld door flinke hoogtemeters te maken, zoals in de Limburgse heuvels tijdens het jaarlijkse clubweekend. Je volledig richten op het afronden van de zware tochten of juist op
het breken van een nieuw persoonlijk record in één van de zware beklimmingen.
Anderen trekken er op uit tijdens hun vakanties. Om nieuwe plekken van de
wereld te befietsen, om nieuwe routes te leren kennen en tegelijkertijd oog te
hebben voor de natuur (wat op zich al een uitdaging is). Deze zomer heb ik
bijvoorbeeld zelf met de mountainbike een paar fantastische tochten gefietst,
dwars door de dichte bossen van Zweden. Ver weg van de bewoonde wereld.
Later bleek dat daar ook geen mobiel bereik was. Niet slim, zeker niet toen ik
mezelf van mijn fiets had gelanceerd. Terwijl ik even naar lucht lag te happen,
midden in de bosbessenstruiken, besefte ik dat het aangaan van een risico
mooi is, maar veiligheid nog mooier. Ik had geluk, niets gebroken, dus ik kon
verder.
Als bestuur hebben we ons best gedaan om voor jullie weer een fantastisch
winterseizoen samen te stellen, met veel verschillende activiteiten voor de
clubleden. Daar is laatst een email over gestuurd met een overzicht. Een
agenda vol met nieuwe activiteiten en uitdagingen op verschillende niveaus.
Vergeet je niet in te schrijven via de website, zodat we weten of we je mogen
verwachten. Voor iedereen die een volgende uitdaging durft aan te gaan! Een
uitdaging…zonder risico’s 😊😊.
Met uitdagende (en bovenal veilige) groet,

Ward de Beer
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Van de redactie
Tijdens het samenstellen van deze Pedaleur zitten we aan de vooravond van de MH2D 2017.
Menig deelnemer zal de afgelopen dagen regelmatig de buienradar
hebben bekeken.

Soms waren de vooruitzichten ronduit slecht met regenkans verwachtingen van 100%.
Een volgende dag was het weer anders en naarmate het weekend nadert zullen de verwachtingen wel weer anders zijn.
Wij wachten maar af en hopen dat de weergoden ons gunstig gezind
zijn. Veel anders zal er niet op zitten, toch?
Wat het fietsen betreft heeft de redactie geprobeerd zich goed voor te
bereiden door al regelmatig in Limburg te hebben getraind.
Hopelijk zal dat er toe bijdragen dat ik (Teun) een beetje goed omhoog
kan komen, al zal ik nooit een echte “Klimmer” worden.
Dat neemt niet weg dat ik ondanks het regelmatig afzien toch steeds
weer erg geniet van het rijden in Limburg.
Voorop staat dat wij met z’n allen als vereniging genieten van dit clubweekend en wij hopen op een Pech en ongeluk vrij weekend.
Wanneer deze Pedaleur bij jullie op de mat valt is het clubweekend al
weer verleden tijd en hopen wij jullie in het volgende nummer te verrassen met enkele smeuïge verhalen van de deelnemers.

Sponsor van de Pedaleur
Impress is een uitvoerend bedrijf voor
marketing services zoals direct mail,
digitaal printen, fulfilment en web2print
solutions.

Ook richten wij cross media campagnes in en hebben onze eigen productlijn
gepersonaliseerde kaarten / kalenders en visitekaartjes, zie onze websites:
www.postmijnkaart.nl www.kalendersite.nl
www.visitekaartjes.eu
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Een uitdaging
Zoals je in het voorwoord hebt kunnen lezen, zijn er net als deze zomer ook
tijdens het winterseizoen weer de nodige uitdagingen aan te gaan.
Maar uitdagingen betekenen soms het nemen van risico’s, grenzen verleggen,
dingen doen, die je misschien nog niet eerder gedaan hebt.
Iedereen bepaalt zelf welke uitdaging hij of zij aan wil gaan.
Bij het fietsen binnen onze club gaat het echter ook om het plezier dat iedereen heeft met elkaar. Daar zijn we immers een club voor.
Om het fietsen voor iedereen leuk en plezierig te houden, zijn we dit seizoen
begonnen met een andere aanpak.
Elke snelheidsgroep heeft eigen afspraken gemaakt, zodat het samen fietsen
voor iedereen leuk is. En het lijkt echt een succes te worden.
Deelnemers hebben een duidelijk leidraad hoe het in de groep moet gaan.
Natuurlijk gaat het nog niet altijd helemaal volgens de afspraken.
Het blijft wel een sport waar het om momenten gaat.
Maar dat is niet erg, nieuwe afspraken hebben nu eenmaal tijd nodig, om uiteindelijk voor iedereen een gewoonte te worden.
Mocht het een keer niet lukken, dan zie ik dat vanzelf het gesprek ontstaat.
Hierdoor begrijpen we elkaar nog beter. Dat is waar we als wielerclub uiteindelijk allemaal bij gebaat zijn.
Natuurlijk dank voor al jullie inzet, maar daarnaast ook speciale dank aan de
wegkapiteins.
Dankzij hen loopt dit allemaal geweldig!
Maar genoeg gekletst, op naar meer fietsplezier.
Namens het bestuur,

Ward de Beer
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OPROEP: WTC in de winter – MTB
Ieder jaar stappen normaliter in het eerste weekend van november een groot
aantal leden van de racefiets over op de MTB.
Komend winterseizoen willen wij met een aantal events toewerken naar de
start van het MTB seizoen.
Op 21 september organiseert BikeCenter Woerden een MTB trainingsavond
(behendigheidstraining en technische uitleg MTB).

Op zaterdag 21 oktober organiseren we een MTB clinic in Amerongen o.l.v.
Erik Groen (MTB-er www.erik-groen.nl , die zich probeert te kwalificeren voor
de komende Olympische Zomerspelen in Tokyo in 2020).
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Op zaterdag 28 oktober organiseert WV RETO uit Arnhem de Herfstbostoertocht, volgens onze kilometervreter Jan van Zwam, de “Mooiste MTB tocht”
van het jaar. Het lijkt ons leuk om met zo veel mogelijk leden het MTB seizoen
af te trappen met deelname aan deze MTB tocht.
Van 3 tot en met 5 november organiseert WTC het Najaarsweekend MTB en
race. Ook hier kun je je vaardigheden op de MTB verder trainen.

Tenslotte wordt er op zaterdag 18 november een MTB clinic, wederom o.l.v.
Erik Groen, voor gevorderden georganiseerd.
Heb je interesse in één of meerdere activiteiten, wacht dan niet, maar ga naar
de WTC website en geef je op.

Het bestuur
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Luis Ocana: de bloedhond
Cyrille Guimard: ik weet nu waarom jij, en niemand anders Merckx altijd tart.
Je bent een arrogante kootzak; altijd geweest. Je accepteert geen enkele autoriteit. En, waarom ben je zo? Omdat je vader je tiranniseerde, je hele leven
lang. Toen je Merckx in de bergen aanviel, was het niet Merckx die je aanviel,
maar je vader!
Josiane Ocana: het grootste probleem van mijn echtgenoot was, dat hij nooit,
maar ook nooit fietste om een koers te winnen. De ploegleiders konden zeggen wat ze wilden, dat ging het ene oor in en het andere oor uit. Hij wilde altijd
de persoonlijke strijd winnen of het nu op de fiets was of hier thuis. Elke dag
opnieuw wilde hij een gevecht met iemand. Dat heb ik er niet uitgekregen.
Luis Ocana: de enige reden waarom ik wielrenner ben, is om de angst te zien
in de ogen van mijn tegenstanders als ik aanval, ze versla, vernietig, verpletter.
Dan voel ik me goed en geniet ik met volle teugen. De rest; een étappe of ronde winnen interesseert me geen reet!
Het is duidelijk, Luis is niet geboren voor het kantoor.
In 1973 won Ocana de Tour de France. Dat was niet zijn grootste overwinning.
Onsterfelijk werd hij in de Tour van 1971. Hij had toen één grote obsessie:
Merckx verslaan. Zijn obsessie ging zover dat hij zijn hondje "Merckx" noemde
: Merckx zitten, Merckx hier....kom bij het baasje. In 1971 werd Ocana een
Tour legende.
1971: de 8ste étappe met de finish op de Puy de Dome. Niet ver van de top
demarreert Ocana. Zoetemelk wordt 2de op 8 seconden en Merckx 4de op 15
seconden. Ocana geniet zichtbaar; grijnst. Merckx blijft echter nog in het geel.
Zoetemelk over Ocana: die rijdt als een gek. Het wordt de Tour Merckx versus
Ocana.
In de 10de étappe verliest Merckx de gele trui aan Zoetemelk. Dan volgt de
étappe naar het ski-oord Orieres-Merlette. Op de Col de Noyer schudt Ocana
de concurrenten voor de eindoverwinning een voor een van zich af: nog 60 km
te gaan. In het ski-oord finisht hij met 5 minuten voorsprong op van Impe en 9
minuten op Merckx. Ocana is euforisch. Hij heeft de kannibaal, de beste renner in de wereld vernederd. Ocana zit dik in het geel. Die voorsprong handhaaft hij nagenoeg in de volgende étappes. De kaarten in het algemeen klassement lijken geschud. Geen vuiltje aan de lucht, toch!
Dan volgt de 14de étappe op 12 juli. De laatste rit in de Pyreneeën, de streek
waarin Ocana opgroeide. Zijn voorsprong bedraagt nog steeds 7 minuten en
23 seconden op Merckx. Opdracht van zijn ploegleider: geen risico's nemen,
de voorsprong is groot genoeg. We winnen de Tour. Ocana is echter niet te
temmen.
In de beklimming van de Col de Menté volgt Ocana Merckx als een schaduw.
Bergop begint het weer slechter te worden, de lucht betrekt, wordt donker,
wordt zwart. Het onweer barst los met windstoten, stortregens en vette hagel-
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buien. Bergaf is het zicht daardoor maximaal 10 meter. Water en modder klotsen op het wegdek naar beneden. Merckx gaat als een kamikaze piloot naar
beneden. Van Impe volgt, daarna Ocana. Enkele seconden achter Ocana
volgen Zoetemelk en Agosthino.

Na een paar bochten gaat het mis. Merckx toucheert licht de bergwand, lijkt
onderuit te gaan, maar blijft op de fiets. Ocana gaat echter onderuit en crasht
tegen de bergwand. Hij probeert overeind te krabbelen, maar voordat hij op
zijn fiets kan klimmen, knallen Zoetemelk en Agosthino over hem heen. Het is
over en uit.
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Weg Tour voor Ocana. Huilend stapt hij in de ambulance. Op weg naar het
ziekenhuis, in de helicopter, raakt hij enige tijd buiten bewustzijn.
Merckx wint de Tour. Maar het voelde niet goed.
Luis Ocana stierf op 48 jarige leeftijd; op een ongelukkige manier.

De redactie
Info : diverse artikels vanaf het internet . Boeken: Carlos Arribas; Ocana. Richard Moore; 20 étappes.
Zie ook You Tube / internet: Chute de Luis Ocana Tour de France 1971
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Clubkleding bestellen
Als je deze Pedaleur leest, is het alweer herfst. Als je ook in de winter op de
fiets zit, is het prettig om warme kleding te hebben.
Wil je voor het winter seizoen jouw gaderobe van clubkleding nog uitbreiden?
Dat is mogelijk!
Als club hebben we met Bioracer en Bike Center Woerden afgesproken dat we
de clubkleding voor kerstmis geleverd krijgen, als we deze voor 1 november
bestellen.
Wil je voor het echte koude seizoen nog kleding hebben, volg dan de volgende
vier stappen om clubkleding aan te schaffen:

Passen:
Bestellen:
Betalen
Ophalen

in de winkel Bike Center Woerden (indien je niet zeker bent
van je kledingmaat)
voor woensdag 1 november 09:00
voor vrijdag 1 december 2017
voor kerstmis 2017

Bestellen is mogelijk door het bestelformulier in te vullen, te ondertekenen.
Een kopie te maken en dat naar winkel@bikecenterwoerden.nl en penningmeester@WTCMaarssen.nl te emailen.
Om het bestelformulier te printen is het nodig om in te loggen op de WTCMaarssen.nl website.
In het menu Leden vind je aan de rechterzijde Kleding bestellen.
Betalen: Op dit formulier vind je ook
de procedure met onder andere dat je
de kleding altijd aan WTC Maarssen
betaalt en niet aan Bioracer of aan de
winkel Bike Center Woerden.
Let op dat je de juiste maat bestelt,
foutief bestelde kleding kan niet teruggenomen worden.

Heb je vragen over clubkleding? Stel die aan mij via het emailadres Penningmeester@WTCMaarssen.nl.
Als club rijden we tot en met februari 2019 in de huidige kledinglijn.

Jeroen Bouman
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Rondje Gouda: 113 km op 27 augustus
MaarssenHaarzuilensWoerdenOudewaterHekendorpHaastrechtTwaalfmorgenDriebruggenWoerdenKanisDeHoefAmstelhoekMijdrechtWilnisNieuwerTerAaBreukelenMaarssenbroek: dit zijn 113 letters! Wat een toeval!
Het was prachtig weer om te fietsen door het malse hoge groen en langs alle
water. De redactie van de Pedaleur genoot er met volle teugen van. Onderweg werden allerlei liedjes gezongen. Wat een mooi gebied. We pikken er een
paar plaatsen uit: Oudewater, Hekendorp en Twaalfmorgen. Rondje Gouda:
nooit saai.

Oudewater: geuzen, spanjaarden en geelbuikers

Op het terras is het daar heerlijk en vredig toeven. In de Tachtigjarige Oorlog
ging het daar heel anders aan toe. Als ik daar op het terras zit, denk ik daar
wel eens aan, wat voor een rotzooi het toen niet was. Oudewater was katholiek en verklaarde zich in 1572 om tactische redenen voor de prins. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden Oudewater hadden verlaten. Oudewater lag in
die tijd voortdurend in oorlogsgebied. Er volgde een tijd van dijkdoorbraken,
onderwaterzettingen, belegeringen en plunderingen. De touwproductie
kwam in een neerwaartse spiraal. Koeien konden niet meer in de wei. Haver
kon niet geoogst worden. Geuzen en Spaanse soldaten plunderden om de
beurt. Oorlogsgeweld alom. In 1574 brak er bovendien de pest uit. Het nieuwe bestuur deed wat het kon, maar op 8 augustus 1575 werd Oudewater
door de Spanjaarden heroverd.
Die dag zou bekend worden onder: de Ouderwaterse Moord. De pest van de
jaren daarvoor had zijn tol geëist. De Spaanse huursoldaten hakten er behoorlijk op los en staken de boel in de fik: "de Spangiaerden daer met een
grote furie en bloestortinge (zijn) binnen gekomen. Doodslaende en vermoordende al wat zy vonden. Oude noch jonge mannen noch vrouwen sparende".
Vrouwen die zich niet konden vrijkopen werden doorstoken of verdronken.
De predikant werd opgehangen. In de praktijk was er God noch gebod. Voor
de burger een zeer slechte tijd om in te leven. Voor huursoldaten een goede.
De inwoners van Oudewater worden ook wel geelbuikers genoemd. Deze
bijnaam kregen ze omdat de touwslagers geel gedroogde hennepvezels om
hun buik wikkelden. Oudewater stond bekend vanwege zijn touwslagerijen. Er
18

werd veel hennep verbouwd. Kenden zij toen ook al het gebruik van hasj en
marihuana?

Hekendorp: een aanhouding met een dikke staart

Als fietsers kennen we allemaal het café met het hele grote terras onder aan
de dijk. Op een mooie dag zit het daar vol met fietsers en motorrijders. Toen
Oudewater in 1578 werd heroverd door de Spanjolen, vluchtte de baljuw van
Oudewater richting Gouda. Die stad was nog in handen van de geuzen. Echter; bij de schans van Hekendorp werd hij herkend door een Spaansgezinde
soldaat. Er volgde een worsteling, hij wist zich los te rukken en de soldaat riep
om hulp. Hij rende voor zijn leven en ontsnapte de dans door zich ergens te
verbergen in een griend langs de Hollandse IJssel.
"Wereldberoemd" is Hekendorp echter door een gebeurtenis in 1787.
De Goejanwellesluis is het hart van het dorp en is de plek waar Prinses Wilhelmina van Pruisen in 1787 een tijdje werd vast gehouden. Wilhelmina was
in 1767 op zestienjarige leeftijd in Berlijn getrouwd met prins Willem V; de
(latere) stadhouder van de Republiek. Op 28 juni 1787 vertrok de prinses om
5.30 uur van Nijmegen naar Den Haag om aan de heersende onenigheid tussen de oranjegezinden en de patriotten een einde te maken; ze wilde haar
steentje bijdragen. De patriotten waren tegen een regering die geleid werd
door een aristocratie die te weinig oog had voor de burger. Ze wilden dat het
volk meer direct vertegenwoordigd werd in de regering. Dat leidde tot flinke
ruzies en geweld.
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Prinses Wilhelmina werd 's middags om half vier bij Bonrepas aan de Vlist
door enkele leden van het Goudse patriotten-vrijkorps aangehouden. De
vraag: hoe wisten zij dat Wilhelmina op die plek zou aankomen?
Aandacht nu voor een sterk stukje "intelligence" uit de 18de eeuw: de voorman van de Goudse patriotten was op de hoogte gebracht via de vriend van
het kamermeisje van de prinses. Deze had haar verloofde in een brief terloops
van de komst van de prinses op de hoogte gesteld. Bovendien waren er paarden besteld in Tiel, Nieuwpoort en Haastrecht en: op paleis Huis Ten Bosch in
Den Haag waren levensmiddelen besteld. Het was duidelijk dat er hoog bezoek op komst was.
De inzittenden van de twee koetsen en een sjees werden opgebracht naar
Hekendorp, waar zich het hoofdkwartier bevond van de anti-stadhouderlijke
schutters.

De rest van de dag bracht de prinses door op de boerderij van Arie Leeuwenhoek, aanvankelijk zittend op een stapel kazen. Buiten stonden wachten, binnen iemand met een ontblote sabel. Wilhelmina kreeg van de Staten van Holland geen toestemming om verder te reizen. Ze mocht wel terugkeren naar
Schoonhoven. Wilhelmina probeerde opnieuw.
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Toen er twee dagen later nog geen toestemming was, besloot ze onverrichter
zake terug te keren naar Nijmegen. Hier eenmaal aangekomen vertelde ze dit
verhaal aan haar broer Frederick Willem II, de koning van Pruisen.
Deze stuurde vervolgens twintigduizend soldaten en verdreef de Patriotten
uit de Republiek, waardoor Prins Willem V als stadhouder van de aristocratie
weer aan de macht kwam.
Dit bleek echter maar voor korte duur aangezien de Patriotten zich aansloten
bij het Franse leger van Napoleon. Deze viel enkele jaren later de Republiek
binnen en Prins Willem V, onze stadhouder, nam de benen naar Engeland.
Napoleon stelde in 1806 zijn broer Lodewijk aan als eerste koning van Nederland. Deze kreeg de bijnaam "het konijn van Nederland".

Twaalfmorgen: het is daar nooit saai

Het naaktstrand aan de zuidkant van de Reeuwijkse plas. Bemind en berucht.
Hier wat reacties uit het `Gastenboek`. V = vrouw en M = man. U bent gewaarschuwd!
V 19-07-2013 21:22

Naaktrecreatieterrein Twaalfmorgen is een mooie ontdekking voor mij, echt
een ware oase van rust! Ik had vanmiddag de plas bijna alleen voor mezelf,
geen luidruchtige pubers met brommers en bootjes met verschrikkelijke
boem boem muziek. Ook geen krijsende huilende baby's en peuters om je
heen zoals bij de steiger bij Elfhoeven of de Surfplas Reeuwijkse Hout; zo kon
ik me goed en ongestoord concentreren op mijn studieboeken, heerlijk!
V 04-08-2013 23:29

Ik ben afgelopen vrijdag voor het eerst op het strandje geweest. Na een stuk
fietsen het vrij verdekt opgestelde en het nog verdekter opgestelde strandje
gevonden. Het is goed afgelegen, waardoor er geen gluurders zijn. De beschutting is fijn vanwege gluurders, maar belemmert het uitzicht.
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Het aantal bezoekers was op twee handen te tellen en de gemiddelde leeftijd
lag boven de 40 jaar. Ik ben het naaktstrandje aan de Zevenhuizerplas gewend. Daar is meer en ook jonger publiek, wat het hebben van een praatje
gemakkelijker maakt. Desondanks de perfecte plek om te genieten van de
rust en het moois wat de Reeuwijkse plassen te bieden heeft.
M 30-06-2014 17:16

Ik woonde lang geleden in Reeuwijk. Twaalfmorgen was altijd leuk. Mensen
hebben vrijheid nodig en als sommigen daar naakt boeken willen lezen, hun
sexuele geaardheid willen uiten, of willen sexen, dan is dat fantastisch zolang
ze elkaar niet lastig vallen. Gelukkig zijn de homo's lief, niet lastig. Iedereen
praat zacht. Ik vermoed dat er weinig naaktplaatsen zijn zoals deze. Wat mij
betreft hoeft de politie daar NOOIT te komen tenzij ze hun kleren uitrekken.
Liefs voor allen!
V en M 08-05-2017 23:14

Hallo allemaal.
Even een vraagje van onze kant.
Hoe is het nu op de 12 morgen?
Laatste keer ( vorig jaar ) hebben wij daar een niet zo prettige ervaring gehad
en we willen graag weten hoe het er nu aan toe gaat daar.
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We hebben geen zin in vieze mannetjes die de sfeer en dergelijke verzieken.
We willen graag naakt liggen en lopen zonder dat we lastig worden gevallen
en niet ongevraagd getuige moeten zijn hoe enkele mannen.......
De laatste keer vonden wij ook de rietkraag aan de waterkant erg hoog zodat
je niet een mooi uitzicht over de plas hebt. Het hoeft niet geheel kaal te zijn
maar een beetje uitzicht mag er wel zijn lijkt ons. We zijn geen exibisionisten
maar we hoeven ons nou ook niet te verstoppen achter een rietkraag als we
naakt zijn. We mogen toch wel gezien worden als we naakt zijn? We hoeven
ons toch nergens voor te schamen? En de langsvarende bootjes weten ook
wel wat voor strandje ze langs varen... en dat is toch geen probleem voor ons
allemaal...!

De redactie
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Jubileumjaar ter ere van ons 35-jarig bestaan
In december 2017 bestaat onze club WTC Maarssen 35 jaar! Vanuit de
leden en het bestuur is de wens aangegeven om dit lustrum te vieren.
Het plan is om er gedurende een jaar op een aantal momenten aandacht aan te besteden. Een lustrumcommissie, bestaande uit Erik
(Dirkse), Irma, Jeroen, Lennert, Rob en ondergetekende, zal hierover
verder nadenken. Ideeën zijn welkom!

Ons doel is om meerdere (met name bestaande) activiteiten in het teken te laten staan van ons 35-jarige bestaan. Het lustrumjaar zal dus
zeker niet onopgemerkt blijven!

Het startsein van het lustrumjaar is Ruuds Koppeltijdrit op zondagmiddag 8 oktober a.s. We hebben gekozen voor de middag met ontvangst
vanaf 13.00 uur, omdat we willen eindigen met een feestelijke borrel (+
17.00 uur) waar ook jullie partners / gezinnen van harte welkom zijn.

Voor de kinderen zorgen wij voor een leuke sportieve activiteit. En natuurlijk zal op traditionele wijze de prijsuitreiking van deze speciale editie van de Ruuds Koppeltijdrit plaatsvinden! Ramon en Ernst Jan zullen
weer zorgen voor een mooie uitgepijlde route, waarbij Hugo en Jan
Willem de logistiek voor hun rekening nemen.
Succes verzekerd dus, wij verheugen ons erop!
Naast bestaande activiteiten zal er ook een lustrumweekend georganiseerd gaan worden, waarschijnlijk in juni 2018. Zodra hierover meer
bekend is, zullen we jullie informeren.
We houden jullie op de hoogte via De Pedaleur, de website
www.WTCMaarssen.nl en op de fiets!

Jennifer Huizer en overige leden van de lustrumcommissie.
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Dicht bij huis: fietsen door water en olieverf
Het grote veengebied vanaf de duinen tot en met de Utrechtse Heuvelrug
enerzijds en vanaf Amsterdam tot Utrecht anderzijds is prachtig om in te wonen. Rond 1880 waren veel schilders die mening ook toegedaan. En, laat dit
gezegd worden, ze maakten schilderijen karakteristiek voor dit gebied; ook van
onze omgeving. "De sfeer van het landschap weergeven", daar ging het om.
1. Willem Roelofs
Laten we beginnen met Willem Roelofs. Hij groeide op in Utrecht in het huis
Rotsenburg. Vanaf 1855 schildert hij regelmatig in het gebied van de Vecht,
het Gein en bij de Nieuwkoopse Plassen.
Beide schilderijen: Rijksmuseum. Niet de minste plek waar je kunt hangen.
Schilderij 1: In 't Gein bij Abcoude, rond 1855.
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Schilderij 2: Etang pres de Loosdrecht, 1887

2. Anton Mauve
Zijn jeugd lag in Haarlem. Hij zou uitgroeien tot een waterverver bij uitstek. De
Engelsen liepen helemaal met hem weg: "when Mauve paints a watercolour,
poetry gentle strikes (....) its wings on the paper and blows life into it". Rond
1880 ontdekt hij de hei tussen Hilversum en Laren. Waar wij mountainbiken,
schilderde hij. Op een vraag hoe hij dat toch allemaal flikte; dat levendige, dat
natte en dat geweldige perspectief, antwoordde hij: "nou ja, je gaat naar buiten, steekt een pijp op, fluit een deuntje en schildert wat je ziet. Dat is alles!" In
1888 kreeg hij een beroerte en stierf. De grote Jozef Israels: "waar vinden we
een andere Mauve, waar kunnen we een andere Mauve vinden!". Zie schilderijen 3 en 4.
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Schilderij 3: Schapen op de hei van Laren, 1885.

Schilderij 4: De lome gang der koeien, rond 1880.

3. Geo Poggenbeek
Een geboren Amsterdammer. In 1870 sloot hij vriendschap met de Maarssense kunstenaar Nico Bastert. In de jaren tachtig verbleven beiden vaak in Breukelen en schilderden riviergezichten van de Vecht, maar ook vele Utrechtse en
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Hollandse landschappen. Net als Mauve is Poggenbeek beroemd om zijn
aquarellen: "fris, onbekommerd, levendig, pittig".
Schilderij 5: De melkbocht uit 1882, stamt uit zijn tijd in Breukelen.

Dat is ook het geval met schilderij 6: Eenden bij het water, 1888.
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4. Nico Bastert, onze Maarssenaar
Geboren op het landgoed Otterspoor in Maarsseveen in 1854. Na zijn huwelijk
woonde hij op het landgoed Zwaanvecht te Nigtevecht. In 1939 overleed hij in
Loenen aan de Vecht. Bastert maakte veel riviergezichten vanaf de Vecht:
Maarssen, Breukelen, Loenen, Nieuwersluis. Hij won gouden medailles op de
tentoonstellingen in Amsterdam, München en Parijs. Hij werd de Vechtschilder
genoemd, maar ook de koning van het licht. Schilderijen 7 en 8 zijn hiervan
een voorbeeld.
Schilderij 7.
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Schilderij 8.

5. Geesje Mesdag-van Calcar
Niet te vergeten Geesje van Calcar. Zij liet na de dood van haar man aan de
Kortenhoefsedijk in het water een atelier bouwen op palen (1904). Dit huis
staat er nog altijd en is momenteel een rijksmonument. Het functioneerde ook
een tijdje als jeugdherberg de Karekiet.
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Van Calcar overnachtte in het schilderslogement het Rechthuis.
Schilderij 9: Plas bij Kortenhoef.

Herman Eijgelshoven
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Knock, knock, knocking aan de hemelpoort.
Zoals hier op de aarde overbevolking dreigt, is dat ook het geval in de hemel. Petrus
besloot dan ook, na een vergadering met God en de engelen, alleen die mensen binnen te laten, die iets bijzonders hadden gepresteerd of waarvan de sterfdag op zichzelf heel vreselijk was.
Even later klopte er een man aan de hemelpoort. Petrus deed open, nam hem van
top tot teen op en zei: "voordat ik je binnenlaat en God kunt ontmoeten, vertel me
eerst, wat voor bijzonders je gedaan hebt". "Oohh", zegt de man. "Ik reed op mijn
motor op een verlaten weg, toen ik een groep bikers tegenkwam, die een gezin in een
auto lastig vielen.

Het gezin was daar helemaal niet van gediend. De kinderen schreeuwden en huilden.
Het ging er behoorlijk vuil aan toe. Ik pakte mijn honkbalknuppel en dwong de leider
van de bende te stoppen. Zijn hele lichaam zat onder de tattoos. Ook had hij een
dikke ring door zijn neus. In één ruk trok ik die er helemaal uit en riep, dat ze moesten
ophouden met het gezin te molesteren, zo niet, dan kregen ze het met mij aan de
stok!". "Wauw, wat geweldig", zei Petrus. "En hoe lang is dat geleden". "Een minuutje", antwoordde de man. Petrus zuchtte: "ga maar naar binnen", zei hij.
Opnieuw werd er geklopt aan de hemelpoort. Petrus opende de poort, keek de man
aan en vroeg: "Hoe verliep jouw dag waarop je dood ging"? "Vreselijk", zei de man.
"Ik wist zeker, dat mijn vrouw bijna dagelijks vreemd ging met iemand anders.
"Vrouwtje Nooitgenoeg", was haar bijnaam. Op een dag besloot ik haar op heterdaad
te betrappen. Ik spoedde me vroeg naar huis, maakte de deur open, rende het appartement binnen en zag mijn vrouw helemaal opgetut, naakt voor de spiegel staan, met
een blos op haar wangen. Ik doorzocht het hele appartement, geen vent te beken-
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nen. Ik liep naar het balkon, waar ik een man aan de rand van het balkon zag hangen.
Hij wiebelde wat en kon zich nog net met zijn vingers vasthouden. Ik rende naar binnen, greep een hamer, peesde het balkon op en begon keihard met de hamer op zijn
vingers te slaan. Hij viel van zevenhoog naar beneden, maar belandde precies op een
hoop struiken. Ik zag dat hij nog niet dood was. Ik rende naar binnen, pakte de koelkast, een verdomd zware, sleepte die naar het balkon, kiepte hem over de rand en
het laatste wat ik zag, was, dat die koelkast die vreemdganger verpletterde. Maar,
door die zware inspanning, kreeg ik ter plekke een hartaanval en stierf". Petrus: "Dat
is echt klote, ik heb met je te doen. Ga maar naar binnen".

Een paar seconden later werd er weer geklopt. Petrus maakte open en vroeg: "En
hoe verliep uw dag, dat u stierf?" "Afschuwelijk", antwoordde de man. "Ik ben acrobaat van beroep en hou mijn conditie op peil door elke dag te oefenen op mijn balkon. Ik hang ook regelmatig aan het balkon van de bovenburen. Ik slinger dan wat
los. Meestal zijn die niet thuis. Plotseling staat er een maniak op het balkon te vloeken en begint keihard met een hamer op mijn vingers te slaan. Ik moest loslaten en
viel naar beneden. Gelukkig werd mijn val gebroken door een hoop struiken. Toen ik
omhoog keek, zag ik, dat hij een koelkast over het balkon kiepte en die raakte me vol

35

op mijn hoofd. Ik hoorde het kraken en toen werd alles zwart. Petrus grinnikte een
beetje: "Loop maar naar binnen", zei hij en liep weer naar de poort, omdat hij weer
geklop hoorde.
Petrus: "En hoe was uw sterfdag"? "Oké, stelt u zich voor", zei de man tegen Petrus,
"Ik liep langs het winkelcentrum en een jonge vrouw vroeg me of ik haar even wilde
helpen om haar boodschappen te dragen. Het was niet ver meer. Ze woonde in een
appartement op de zevende verdieping. Ik pakte twee van haar tassen. Vlak bij haar
flat gleed ik uit over een bananenschil en viel met mijn kleren in een hoop hondenstront. Zij tuimelde over me heen en ook zij raakte besmeurd. Ze stelde voor om onze
kleren bij haar thuis direct te gaan wassen. Ik vond het prima. Toen de wasmachine
begon te draaien waren we beiden naakt. Ze ging tegen me aan staan en begon me te
kussen en te strelen. Ik raakte opgewonden, maar wist niet wat ik moest doen. Toen
hoorden we plotseling een flink lawaai en getier aan de deur. "Verstop je ergens" , zei
ze. De enige plek die ik wist te vinden was in de koelkast . . . . . . ."

De redactie
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Dag

5 mrt 17
11 mrt 17
18 mrt 17
19 mrt 17
25 mrt 17
26 mrt 17
26 mrt 17
1 apr 17
1 apr 17
2 apr 17
2 apr 17
8 apr 17
8 apr 17
9 apr 17
9 apr 17
9 apr 17
9 apr 17
15 apr 17
15 apr 17

Datum
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR

TIP
TIP
SUPER TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
TIP
SUPER TIP
TIP

Afstand
tocht

S/M/L
Openingsrit WTC Maarssen
70
75/105
S&M Bennekom Hatertse Vennentocht
S&M DallaColinna Primavera start Scherpenzeel of Ed 60/90/120
S&M Jaap Coermantocht Soest
80/120
S&M Veluviatocht Wageningen !!!!
65/110
let op Zomertijd één uur vroeger
80/110/140
S&M Driebergen Rijn- en Lingetocht
100
S&M Tenuta Heuvel-Valleitocht Leusden
90/135/165
S&M Bergtoer Ochten start Dodewaard
85/120/150
S&M Volta Classic Eijsden Limburg
80/115/150
S&M Holterberg toer Holten
105/135
S&M Veenendaal-Veenendaal
90/120
S&M Alphen a/d/ Rijn Duin- en bollentocht
90/120
S&M Alphen a/d/ Rijn Duin- en bollentocht
75/110/150
S&M Door de Gelderse Poort-Mantel Arnhem
75/100/125
S&M Maos en Waols Mooiste start Druten
90/120
S&M Alphen a/d/ Rijn Duin- en bollentocht
60-240
S&M Amstel Gold Race voor de happy few
80/115/150
S&M Tour de Haute Veluwe vanuit Bennekom

Soort Groep Naam tocht
Tocht S/M/L

10:00
TIP
TIP
TIP
TIP

Vertrektijd vanaf
t'Zand
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17 apr 17
2e Paasdag
SR/CR
22 apr 17
SUPER TIP
SR/CR
22 apr 17
TIP
SR/CR
23 apr 17
TIP
SR/CR
30 apr 17
TIP
SR/CR
4 mei 17
TIP
SR/CR
6 mei 17
TIP
SR/CR
6 mei 17
TIP
SR/CR
7 mei 17
TIP
TIP
13 mei 17
TIP
SR/CR
14 mei 17
SUPERTIP
SR/CR
14 mei 17
TIP
SR/CR
17 mei 17
TIP
TIP
20 mei 17
TIP
TIP
21 mei 17
7.30
CR
24 mei 17
TIP
CR
25 mei 17
Hemelvaartsdag
TIP
27 mei 17
TIP
SR/CR
27 mei 17
TIP
SR/CR
27 mei 17
TIP
TIP
28 mei 17
TIP
TIP
28-mei Vanaf Maarssen
08.00
28-mei Vanaf Schoonhoven 09.30
3 jun 17
TIP
TIP
4 jun 17
1e Pinksterdag
SR/CR
S&M

uur
uur

S&M
S&M

S/M
S/M/L

S&M
S&M
S&M

S&M
S&M
S&M
S&M
S&M
S&M
S&M
S&M

Driebergen Bultentocht
Ronde van Noord/Holland start Oostzaan
Domstadtoer (nieuwe route)
Bike Classic Beuningen bij Nijmegen
Wageningen Bevrijdingstocht Reto
Gerard Vianen Classic - Kockengen
Omloop Midden-Nederland vanuit Woerden
Classico Boretti – Rhenen / Kwintelooyen
Tour over de Heuvelrug Driebergen
Soest Klimmetjestocht
Ronde van Nijmegen
Classico Giro Utrecht peletonstocht 110 km
Almelo Hel van Twente
Zuid-Veluwe klimtoer -Ede
Classico Giro Utrecht
Apeldoorn Veluwerit
Eijsden Klimclassic v/h Steven Rooks
Spa Waalse Pijl
Barneveld Tour de Force
Betuwse 11-dorpentocht - Rhenoy
Heuvel- en Valleitocht - Bennekom
Supertip
Clubrit Heerjansdam
Veenendaal Toyota tocht
TILF-Bastogne-Tilff

150/249

80-175

+ 120
+ 190

75/105/155

50/100/130

100/150

136/168/217

100/130

75/120
110/130

100/130

100/160

35/75/110

75/120/160

90/120/150

75/110/135

110/165

100/150/200

60/100

110/150

75/120/150

80/115

60/110/160

100/135/160
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5 jun 17
2e Pinksterdag
10 jun 17
TIP
10 jun 17
TIP
11 jun 17
TIP
17 jun 17
SUPERTIP
24 jun 17
SUPERTIP
24 jun 17
TIP
25 jun 17
TIP
1 jul 17
TIP
2 jul 17
TIP
2 jul 17
TIP
4 jul 17
fietsvierdaagse
22 jul 17
TIP
6 aug 17
TIP
12 aug 17
TIP
19 aug 17
SUPERTIP
26 aug 17
TIP
26 aug 17
TIP
9 sep 17 Onderlinge afspraak
9 sep 17
TIP
15 sep 17
SUPERTIP
16 sep 17
SUPERTIP
17 sep 17
SUPERTIP
17 sep 17
TIP
17 sep 17
TIP MTB
SR/CR
TIP
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR

Elfstedentocht
235
S/M/L Vael Ouwe - Dieren
50/100/160
Limburgs Mooiste - Heerlen
80-235
S/M/L Decathlon Cycle Tour A´dam start Zeeburgereila 115/150
S/M/L Jean Nelissen Classic - Vianden (Lux)
120/140/180
S&M Jan Jansen Classic - Wageningen
125/150/200
S&M Zomer Tour - Haarzuilens
110/150
S/M/L WestFriese Omringdijk start Alkmaar of Hoorn
80/135
S/M/L Groene Hart tocht -Alphen a/d Rijn
60/90/120
S/M/L Tour d'Utrecht Ronde van de Maliebaan
110/150
S/M/L rond het Markermeer - Weesp
160
100 p/dag
S&M Alphen a/d Rijn Laura fietsvierdaagse
S/M/L Tiel Flipjes toertocht
115/165
S/M/L Hel van de Heuvelrug - Driebergen
100/145/180
125/167/230
S&M Luik-Bastenaken-Luik start Angleur vanaf 7:00
S&M Arnhem-Veenendaal Tour Classic
100/150/200
S&M Germania Klimtocht -Wageningen
105/150
S&M Woerden Grote Rivierentocht
125/170
S&M Let op mail of website
100
115/160/170
S&M Veenendaal Huchistocht
S/M/L Mergelland 2(3) daagse - St. Geertuid
80
S/M/L Mergelland 2(3) daagse - St. Geertuid
90/120/160
S/M/L Mergelland 2(3) daagse - St. Geertuid
75/90/120
S/M/L DAM tot Dam Classic start Dam A'dam
105/145
S/M/L Groesbeeks gruwelijkste - Groesbeek
50/75/100
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20 sep 17
1 okt 17
1 okt 17
6 okt 17
7 okt 17
14 okt 17
21 okt 17
22 okt 17
28 okt 17
4 nov 17
11 nov 17
11 nov 17
25 nov 17
26 nov 17
2 dec 17
3 dec 17
7 okt 17
16 dec 17
27 feb 17
28 feb 17
30 dec 17

9.30
TIP MTB
SUPERTIP MTB
SUPERTIP MTB
TIP MTB
SUPERTIP MTB
TIP MTB
SUPERTIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
SUPERTIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
TIP MTB
13:00

SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
SR/CR
CR

p.s. Deze kalender is een richtlijn. Overleg daarom altijd m et anderen w anneer je een VTT w il gaan rijden.

De vertrektijden en de afstanden kunnen in onderling overleg verandert en/of aangepast w orden.

Dit voorkom t dat je alleen aan de start verschijnt.

70
35/45
30/50/70
45/60/100
30/45
30/50/75
30/40
30/50/75
50/60/80
30/45/60
30/45/60
30/45
30/50/85
30/45
35/50
30/45/60
30/45/60
30/45/60
35/5/75
70
Groep :S = snelle groep, M = Midden groep,L = langzam e groep.

te vroeg donker zon onder 19:40 tijd
S/M/L Koppeltijdrit Start bij Restaurant Geesberge
S/M/L Kozakkenputtocht - Leusden
S/M/L Ambtenarentocht - Oss
S/M/L Ermelose ATB tocht - Ermelo
S/M/L Wekerom (EDE) Goudsbergtocht
S/M/L Veluwe Challenge Ede
S/M/L ATB tocht Schoorl - Le Champion
S/M/L Herftsbostocht - RETO Arnhem !!! Supermooi !!!
S/M/L RABO veldtoertocht - Nunspeet
S/M/L Wintertocht 1 - Wageningen
S/M/L Ermelose ATB-tocht - Ermelo
S/M/L St. Nicolaastocht - Stroe
S/M/L Holterberg Classic - Nijverdal
S/M/L Jan Jansen Classic - Soest Soesterhoogt
S/M/L AXA veldtoertocht - Veenendaal
S/M/L Ermelose ATB tocht - Ermelo
S/M/L Oudejaarstocht - Stroe
S/M/L Wintertocht II - Wageningen
S/M/L Carbidtocht Hellendoornse berg - Nijverdal
M/L
Oliebollentocht

Soort tocht:SR=sterrit, VTT=vrije toertocht, CR=Clubrit
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Kledingsponsoren WTC Maarssen

Freelance.nl is een platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers met betrekking tot tijdelijke
arbeidsopdrachten aan elkaar gekoppeld worden d.m.v. het marktplaatsprincipe. Met meer dan
280.000 ingeschreven freelancers en 30.000 opdrachten per jaar is Freelance.nl de grootste
werkmarktplaats van Nederland.
Feel free, join us.
www.freelance.nl

………………………………………..

Nederland Mooier maken!
APPM Management Consultants organiseert met zo`n 60 managers en adviseurs een Mooier
Nederland. Met Passie, Moed en Visie werken we aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van ons stedelijk en landelijk gebied, aan de bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit en aan
een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.
www.appm.nl

………………………………………..

BIJBVO is een ambitieus en daadkrachtig administratie- en belastingadvieskantoor. Onze diensten
zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf, zowel voor startende als voor bestaande ondernemingen. Op onze internetsite kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen.
www.bijbvo.nl

………………………………………..

Bent u op zoek naar een goede fiets voor een degelijke prijs? Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Fietshandel Markerink is al sinds 2006 actief in de wereld op twee wielen en wil u dan ook
graag helpen bij het uitzoeken van een fiets die het beste bij u pas; van kinderfiets tot mountainbike, wij hebben alles in huis. Heeft u nog een oude fiets en wilt u deze inruilen, moet uw huidige
fiets gerepareerd worden of bent u op zoek naar de juiste fiets accessoires? Alles is mogelijk! Kom
gerust een keer langs in onze nieuwe winkel in Maarssen.
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www.fietsenhandelmarkerink.nl

Onze praktijk bestaat uit 7 fysio- en manueeltherapeuten met diverse specialisaties. U kunt bij ons
terecht voor manuele therapie, sportfysiotherapie, o.a. gespecialiseerd in fietsen en schaatsen,
voor psychosomatische fysiotherapie en bekkenklachten voor en na de zwangerschap volgens de
methode Cecile Röst waarmee snel resultaat geboekt wordt. Ook zijn wij gespecialiseerd in
oedeemtherapie en werken wij al jaren met dry needling (een snelle effectieve methode om
spieren te ontspannen en eventueel uitstralende pijn te verminderen).
Sinds kort is onze oefenzaal uitgebreid waardoor wij nog meer ruimte en trainingsmogelijkheden
hebben.
www.fysiotherapie-maarssen.nl

………………………………………..
Het verwijderen van oude vloerafwerking is een tijdrovende klus.Om tijd te besparen kunt u deze werkzaamheden uitbesteden. U kunt ons inschakelen voor het
verwijderen van alle soorten harde en zachte vloerbedekking. Op professionele wijze en met behulp van de
juiste apparatuur leveren wij u een vloer, ontdaan van
elke vloerdekking.
We kunnen de vloer ook leg klaar opleveren door deze te
schuren of te egaliseren. Maar voor een nieuwe vloer
kunnen we u ook helpen.
Gratis advies op locatie.

Gegarandeerd de laagste prijs.

www.zebdenuyl.nl

………………………………………..

Bike Center is dealer van de allerbeste fietsmerken
Wat voor soort fiets u ook zoekt, hij moet perfect bij u passen en u moet er heerlijk én probleemloos op kunnen fietsen. Daarom heeft Bike Center altijd meer dan 300 fietsen van de allerbeste
merken in huis. Voor ieder budget de beste fiets!
Kom langs voor vrijblijvend advies en een gratis proefrit. In onze professionele werkplaats stellen
we uw fiets perfect af en kunt u altijd terecht voor onderhoud, montage en reparatie.
www.bikecenterwoerden.nl
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