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Beste leden. 
 
Een korte terugblik: in maart konden we 

het fietsprogramma nog niet opstarten van-

wege de coronabeperkingen. Samen met 

André van Zutphen en Johny v.d. Sande 

hebben we een fietsprogramma opgesteld 

toen het weer mogelijk werd in groepen te 

fietsen en we weer op een terras terecht 

konden voor een kopje koffie of thee.   

M.i.v. 25 september zijn de versoepelingen 

zodanig, dat we na de sluitingsrit weer een 

afsluitende middag, de Veldtoertocht en een 

feestavond kunnen organiseren.  

Mutaties ledenbestand. 

Gestopt:                                                   

- Bart van Linder: 17 jaar lid 

Klaver van Brabant, welke gepland stond 

op 18 april 2021 ging niet door. Dit is met 

Marco Breedveld kort gesloten. René heeft 

bij de NTFU de tocht geannuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsrit 17 oktober.  

Frank Giesbers organiseert 17 oktober een 

tocht voor een goed doel: Stichting Make a 

Memory. Als WTC willen wij hier graag een 

bijdrage aan leveren. René heeft in een e-

mail aangegeven hoe je je kunt inschrijven 

voor deze tocht.                                                        

Na deze tocht kunnen we weer, als van-

ouds, terecht bij Mari en Phil voor de afslui-

ting van het seizoen 2021.                     

Clubleden, die wat willen maken voor het 

buffet, kunnen dit aangeven bij Annie van 

de Nieuwenhof: avdnieuwenhof@home.nl of 

via 0624707224. 

Veldtoertocht 21 november. 

De voorbereidingen van de veldtoertocht 

zijn opgestart. Via de e-mail worden de le-

den op de hoogte gehouden.  

Feestavond.                                        

Ook de feestavond, die we 2 keer hebben 

moeten annuleren, kan worden georgani-

seerd bij Frank en Ivonne Kleijngeld op 27 

november. We moeten ons wel aan de co-

ronamaatregelen houden: een bewijs van 

vaccinatie, een bewijs dat je corona hebt 

gehad of een negatieve PCR test. Ook moet 

je je kunnen legitimeren. Jullie worden  tij-

dig geïnformeerd hoe dit gaat worden geor-

ganiseerd. 

 

 

 

                                                                                                           



 
Fietsweekend.  
                                                               
Als bestuur hebben we, helaas, moeten be-
sluiten het fietsweekend naar Leuven te an-
nuleren. André heeft contact gezocht het ho-
tel Zonheuvel in Doorn om te informeren naar 
de mogelijkheden voor het organiseren van 
een weekend naar Doorn. Daar werd positief 
op gereageerd en zo kon, samen met Piet v.d. 
Tillaart,  een weekend georganiseerd worden. 
De data bleef gelijk: 17, 18 en 19 september. 
De weergoden waren ons goed gezind en zo 
konden we de kater van 3 jaar geleden snel 
vergeten.  
                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WTC kleding. 
 
Maria van Tiel wil de bestelling van nieuwe 
kleding beperken tot 1 x per jaar. Aandacht 
hiervoor op de sluitingsmiddag van 17 okto-
ber. Je bestelling van nieuwe kleding kun je 
tot begin december opgeven bij Maria:      
mariavantiel@hotmail.com of telefonisch: 
340563.                                                  
Begin januari 2022 wordt dan de bestelling 
geplaatst en heeft eenieder dan aan het begin 
van het seizoen de bestelde kleding. Natuur-
lijk heeft Maria altijd wel wat voorraad in huis 
voor nieuwe leden of na eventuele valpartijen.  
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onlangs gelezen. 
 
Voor de 75ste keer kwam het bevrijdingsvuur 
uit Bayeux op 19 september aan in Eindho-
ven. Honderden wielrenners reden er sinds 
1946 mee om de fakkel tijdens de Freedom 
Ride in twee dagen naar Eindhoven te bren-
gen. Een bijzondere traditie met al even bij-
zondere verhalen. Ties Verhagen, lid van 
WTC, overhandigde het bevrijdingsvuur aan 
burgemeester Jorritsma. Ties werd, na een 
forse valpartij in 1968, ereburger van       
Bayeux. 
 
 
 
 



 

De Pen.                              Rolf Poelstra 

Beste clubgenoten, 

Dank Willy voor het doorgeven van ‘De Pen’. 

Pas op latere leeftijd ben ik samen met een 

paar vrienden begonnen met fietsen en naar 

aanleiding van de enthousiaste verhalen van 

AnnaLied, die al lid was van WTC Zijtaart, 

heb ik me ook aangemeld. Ik weet niet 

meer welk jaar dat was, maar toch al wel 

even geleden. Nog in de tijd dat de club met 

vaste voorrijders reed en we niet rouleer-

den.  

De eerste (proef)rit met de club was best 

spannend. Nog nooit had ik in een groep ge-

fietst en nog nooit 90 km afgelegd maar met 

de nodige adviezen van de groep en de bre-

de rug van mijn voorganger ben ik goed 

thuisgekomen. Die eerste rit smaakte naar 

meer en ik heb me toen direct aangemeld. 

Nu fiets ik in de AB groep en hoewel het 

vroege opstaan op zondag niet altijd mee-

valt, geniet ik enorm van de mooie tochten.  

Opgegroeid in het noorden van het land en 

na mijn studie in Groningen in 1981 neerge-

streken bij de Mars en sindsdien wonen we, 

met een korte onderbreking van drie jaar in 

Engeland, in Veghel. Na Mars, kwam Campi-

na en nu werk ik alweer 8 jaren bij Elanco 

Animal Health waar ik, samen met partners 

in de productieketen, duurzaamheidspro-

jecten opzet en begeleidt.  

Samen met AnnaLied woon ik in Dorshout, 

hebben we vier kinderen – met partners, 

drie zonen en een dochter, en sinds kort een 

kleinzoon! Een rijk ‘bezit’. 

Dit fietsseizoen is bijna afgelopen en ik kijk 
nu al uit naar volgend seizoen met vele 
mooie fietskilometers! 

 

aan Meike Verdoorne 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus wegkapitein. 
 
11 september hebben 14 leden deelgeno-
men aan deze cursus.                            
Theoriegedeelte: hierbij werden de basisaf-
spraken rijden in een groep besproken.                                                  
Eigenschappen, die een wegkapitein volgens 
de 14 aanwezige WTC-cursisten zouden 
moeten bezitten:                                       
- mensen durven aanspreken;                                      
- verantwoordelijks gevoel;                         
- voorbeeldfunctie uitstralen;                                          
- verkeersregels kennen en toepassen;        
- communicatief vaardig;                                              
- parcourskennis;                                                        
- eenduidig zijn en keuzes kunnen maken;   
- vriendelijk reageren naar weggebruikers;   
- inzicht in en overzicht van de groep.                           
Na de lunch volgde het praktisch gedeelte. 
Daarin werd geoefend wat die ochtend be-
sproken was. 
Tijdens de ALV wordt ingegaan hoe we dit 
gaan toepassen tijdens onze tochten in het 
nieuwe seizoen. 
 



 

Dagtocht senioren op 22 september naar 

Schaarsbergen 

Op initiatief van Harrie Kalis en Frans Vervest 

werd dit jaar de dagtocht voor senioren op 

woensdag 22 september georganiseerd. Het 

doel was de Oranje kazerne in Schaarsbergen, 

waar het Regiment Generaal van Heutz zijn 

museum heeft. Harrie heeft zelf gediend bij 

dit regiment en wilde wegkaptein en gastheer 

voor ons zijn. Frans was de nauwkeurige navi-

gator.   

In alle vroegte vertrokken we vanaf de car-

poolplaats Ravensteijn in een groep van 10 

WTC-ers voor een tocht van 110 km. De eer-

ste pauze was in Valburg, waar Harrie ons 

trakteerde op een fantastische cafe-complet. 

Via de Betuwe staken we de Nederrijn over en 

beklommen de Veluwe nabij Wolfheze. Mooi 

op tijd kwamen we aan bij de kazerne, waar 

gids Pim ons al met koffie en koek op stond te 

wachten.  

Hij heeft ons in anderhalf uur het museum 

doorgeleid en heel boeiend de geschiedenis 

van dit Regiment verteld. We weten nu veel 

meer over de KNIL, Atjeh, politionele acties, 

Korea-oorlog en de inzet in Afghanistan. Har-

rie liet natuurlijk trots ook zijn brigadeschild 

en embleem van bataljon 433 zien ( als ik het 

goed heb?? ).  

 Na een lunch voor een paar centen in de 

mess vertrokken we onder het genot van 

windstil weer en een brandend zonnetje via 

Arnhem en Nijmegen terug naar Ravensteijn.   

Enkele foto´s laten zijn hoe plezierig en ont-
spannen de dag is verlopen. Heel veel dank 
Harrie en Frans !      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


