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De details maken het verschil

Wat u echt zal inspireren in een keuken van ALNO is de
liefde voor het detail waarmee de keuken ontworpen en
gerealiseerd werd.
Unieke ideeën die altijd weer leiden tot overtuigende
oplossingen. Hoogwaardige materialen die uitnodigen tot
aanraken en fascineren door hun esthetiek. En de kwaliteit
van ALNO die ontstaat uit passie voor de ambachtelijke
kunst en de zorgvuldigheid tijdens de verwerking. De eisen
die wij steeds aan ons zelf stellen kunt u in al onze keukens
ervaren. Omdat het ALNO is.
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Van de redactie
Onze club telt meer dan driehonderd
leden. Mannen, vrouwen, snelle fiet
sers, langzame fietsers en zelfs leden
die niet fietsen. Verder hebben we
zaterdagfietsers, zondagfietsers, klim
mers, stoempers, bestuursleden en
gewone leden. En dan zijn er vast nog
veel meer verdelingen te maken,
want ik ken natuurlijk ook lang niet
iedereen. Een van de weinige gele
dingen binnen TCW die wel bijna alle
leden moet kennen, is de kleding
commissie. Volgens mij is er geen lid
dat Jaap en Liesbeth niet kennen. Dat
brengt ons haast vanzelf tot de in
mijn ogen grootste groep leden van
de club: de kledingleden.
Voor het gemak zijn hierbij alle kle
dingleden op een grote hoop ge
gooid. Want ook binnen de kleding
leden hebben we allerlei schakerin
gen. Het is natuurlijk heel makkelijk
om iedereen die je niet kent of zelden
ziet, direct kledinglid te noemen. Het
maakt de zaak wel eenvoudig, Zou de
kledingleden ook op slag tot de
grootste geleding binnen de vereni
ging maken. Maar zoals gezegd, ook
binnen deze deelverzameling van de
club zijn er verschillen.

ten we jullie ergens op de fiets tegen
komen, groet dan alsjeblieft terug.
Dat lijkt me niet zo moeilijk. Want ze
bestaan echt, clubgenoten die stoï
cijns doorrijden als je ze tegenkomt
en zelfs als je naast elkaar bij een
verkeerslicht op groen licht wacht, de
kaken stijf op elkaar houden. Laten
we afspreken dat we in elk geval
vriendelijk terug groeten.
Al tikkend over kledingleden, schiet
me ineens een nieuwe categorie te
binnen. Je zou ze de omgekeerde
kledingleden kunnen noemen, TC
W’ers die juist heel vaak niet in club
shirt rijden. De broek klopt vaak wel.
We kunnen hierbij denken aan San
dra in haar zwarte shirt, Bert in zijn
Zoncolanshirt en Annemiek die zelfs
in de leiderstrui van de wereldbeker
rondrijdt. Maar over hen geen klach
ten over hun groetgedrag.
Dat brengt ons direct bij de inhoud
van dit clubblad. Of eigenlijk al bij die
van het volgende nummer. Dan ver
wachten we in elk geval een verhaal
over de La Meusienne, waar Bert zijn
sleutelbeen brak bij een val. Namens
de redactie en ongetwijfeld ook de
rest van de club sterkte gewenst b ij
je herstel. In diezelfde Franse koers
viel onze vaste buitenlandreporter

Menno al na 10 kilometer uit met een
kapotte versnellingskabel. Anne
miek won bij de vrouwen met een
voorsprong van een uur op nummer
twee. Van Sandra verwachten we in
het volgende nummer een bijdrage
over de Bilzen Classic, die ze dit jaar
niet alleen hoeft te rijden.
Maar dit alles zegt allemaal niets over
de inhoud van deze Derajeur. De
echte liefhebber heeft natuurlijk al
lang de inhoudsopgave op de pagina
voor dit ‘Van de redactie’ gelezen.
Maar bij deze toch een kleine hand
leiding. Hulde aan Poppe Kloen. Pas
een maand lid en nu al met zijn eerste
bijdrage in ons illuster clubblad. Ga
zo door. Verder veel vaste gasten,
zoals Cisca en Gerard met hun bele
venissen in de Tour de France, de
successen van Annemiek in de we
reldbeker en mooie beschrijvingen
van binnen- en buitenlandse toch
ten.
Veel leesplezier toegewenst en aarzel
niet om een stukje in te sturen als je
inspiratie hebt.
Arnold

Zo rijdt er in Nijmegen en omgeving
een grote groep TCW’ers rond in de
bekende clubkleding. Soms komen
we ze tegen. Het is dan meteen dui
delijk. Dit zijn echte clubgenoten.
Altijd melden ze vriendelijk van de
sectie Nijmegen te zijn en kletsen wat
tot ze weer hun eigen weg inslaan. Zo
zijn er ook kledingleden die op zijn
tijd de handen uit de mouwen ste
ken, bijvoorbeeld bij de Hel van Wa
geningen. Hulde.
Maar er is ook een kleine categorie
die alleen maar in clubtenue rond
rijdt, omdat het zo lekker goedkoop
is. Op zich niks tegen in te brengen,
want ze betalen net zoveel contribu
tie als ieder ander en hebben dus ook
recht op goed geprijsde clubkledij.
Tot zover geen klachten. Maar dan bij
deze toch een klein verzoek. Moch

Ons nieuwste kledinglid, gespot op de Posbank.
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Van de voorzitter
U had het de vorige keer vast opge
merkt, dat er een hapering in het
voorzitterstukje was gedrukt; dit is
tijdens de redactie- of tijdens het
drukken van de Derajeur opgetre
den. Ik had natuurlijk wel een nieuw
voorzittersstukje ingeleverd, maar
het is natuurlijk mensenwerk en dan
gaat er wel eens iets mis.
U heeft dat vast ook wel eens, je voelt
je niet zo lekker en hoewel het zater
dag is en het weer is mooi, lijkt het u
niet verstandig om meer dan 100 km
hard te gaan fietsen. Dus u besluit om
u om te draaien in bed, of u doet het
een dagje rustig aan en gaat een
korter stukje voor uzelf fietsen. Een
week of vier terug had ik ook zo’n
zaterdag. Mijn vrouw had de gehele
week al bezorgd naar me gekeken en
vond ook dat ik niet in staat was om
ook nog eens naar TCW te gaan. Het
was druk geweest op mijn werk, de
treinen hadden me niet tijdig wegge
bracht naar kantoor en zeker niet tij
dig weer thuis doen komen en ik had
een griepje/virusje onder de leden.
Het gebeurt ons allemaal wel eens en
ik wil benadrukken, dat ik niet op
vrijdagavond tot in de late uurtjes op
een feestje was geweest en me daar
door brak voelde. Die zaterdag ver
liep dus lekker rustig, zonder fietsen,
maar wel in de tuin wat werken en
vooral lekker in de tuin zitten. Blijkt
maar weer hoe verstandig die dames
van ons toch zijn, dacht ik.

Een week later was ik weer wat opge
knapt en kwam ik kwiek en opgewekt
om kwart voor 9 het clubhuis binnen.
Gelijk werd me gevraagd “Waar was
je vorige week?” Ik meldde dat ik ziek
was maar me nu weer beter voelde.
“Ja, het ging vorige week ook lekker
hard, want Annemiek v. Vleuten
fietste met de B-groep mee (ruim 31
km/uur gemiddeld en op de dijk
terug ruim boven de 40 km/uur)”.
Dan is gelijk je dag bedorven, net of
ik met mijn nieuwe fiets niet boven
een gemiddelde van 31 kan komen
en net of ik de B-groep elke week
belemmer om dit gemiddelde te rij
den en vooral dat je er net niet bij
bent als die leuke Annemiek mee
rijdt! Waarschijnlijk heb ik wat com
petitiefs in me, dus ik besloot die za
terdag gelijk maar bij het begin de
kop te nemen van de B-groep om
alvast te tonen dat het aan mij niet
zou liggen deze week! En het was niet
zonder enig genoegen, dat de stem
men achter me wat verstomden en
toen we na ca. 10 km voor een stop
licht stonden en ik achterom keek,
zag ik warempel dat ook Peter (voor
intimi de Bolle) bij onze groep mee
fietste en ik zwaaide hem dan ook
vriendelijk toe. Nog geen 5 km verder
ging de B-groep rechtsaf en sloeg de
Bolle linksaf huiswaarts!? Wat had ik
nu weer aangericht? Zou Peter ziek
zijn? Ja, hij was ziek, of eigenlijk brak.
In 15 km had hij zoveel gezucht en
gepraat dat mij al snel ter ore kwam,
zo zijn ze bij TCW wel, dat ONA gister
avond een feestje had gehouden
voor de vrijwilligers, ter ere van het
kampioensfeest. U raad al wie daar bij
was geweest; hij zei nog dat het niet
laat was geëindigd (23.30 uur)... maar
wel vroeg was begonnen (16.30 uur)!
Er wordt veel gestunteld bij TCW,
maar voor deze sukkel roep ik het
Sukkelklassement weer in het leven
en ik draag hem hierbij voor voor de
1e plaats. Houd me alstublieft geïn
formeerd, want hij kan altijd nog
zakken op de lijst als een andere TCWer nog stommer gedrag vertoont!

Ik begrijp er niets van. De Veluvia
klimtocht, de Bevrijdigingstocht op 1
mei en Veenendaal-Veenendaal, de
Zuid-Veluwe Klimtocht gisteren, alle
maal hebben ze enorme deelnemers
aantallen dit voorjaar. Dat dit op
treedt bij zo’n prachtig voorjaar is op
zich niet zo verrassend en de tochten
zijn alle leuk om te fietsen, maar zijn
nou ook weer niet enorm anders dan
andere jaren. Waar ik echter niets van
begrijp is dat de voorinschrijving van
de Jan Janssen Classic fors achter
blijft in vergelijking tot de voorgaan
de 3 jaar. We zitten momenteel (15
mei) op een aantal van 3000 deelne
mers terwijl er gelegenheid is voor
6500 deelnemers. De experts bij TCW
hebben zich hierover gebogen en we
komen tot de conclusie dat het late
pinksterweekend de fietskalender in
juni heeft overbelast en dat mogelijk
alle andere benefietfietstochten (Alpe
d’Huzes, Duchennetocht, Ride for the
Roses, etc) ook deelnemers uit de JJC
wegtrekken. We zullen verder de
kosten beperken, voor zover dit mo
gelijk is, en de dagschrijving gaan
heropenen op die zaterdag, maar als
verantwoordelijke voor dit bedrijf
TCW, wil ik ook alvast een kleine
winstwaarschuwing afgeven. En TC
W-ers, u wil ik vragen: maak nog wat
reclame op het bedrijf waar je werkt
en om je heen als je fietst, want elke
deelnemer die we er samen nog bij
praten, maakt het weer gezelliger en
daarmee ook aangenamer voor uw
clubbie. Ik weet zeker dat het weer
een mooie JJC gaat worden, want u
heeft zich gelukkig met velen als
vrijwilliger aangemeld (ja toch?).
Gelukkig is het altijd gezellig bij TCW
en er gebeurt ook altijd wat. Binnen
kort de prachtige 4-daagse, schrijf u
nog in, er is nog plek! Maar ook op
reguliere zaterdagen wordt er volop
gefietst en is de sfeer geweldig. Zorg
dat u erbij bent en graag tot ziens.
Herman Winkels
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Omloop Passage Fitness
Hoewel het cyclosportieve seizoen nog niet volledig is
losgebrand, op enkele kleine tochten in Zuid-Frankrijk en
Italië na, valt er voor de buitenlandreporter ook in deze
tijd van het jaar in verre oorden volop te genieten. Na een
winter met een aantal leuke ATB-tochten in België is ook
in Vlaanderen het wegseizoen in alle hevigheid losgebar
sten. Het eerste ijkpunt is natuurlijk op 3 april de Ronde
van Vlaanderen, het wielerspektakel van onze zuiderbu
ren met op de dag voor de wedstrijd van de profs een
toerversie waar vorig jaar ruim 20.000 liefhebbers aan
meededen. Het is dan ook logisch dat de maand maart
voor veel Belgen in het teken van de voorbereiding op
‘De Ronde’ staat. Een van de ritten die daar uitstekend
voor kunnen dienen is de Omloopp Passage Fitness op
26 maart vanuit Gent, met een lange afstand van 141 km
met daarin 14 beklimmingen in de Vlaamse Ardennen.
De hoogste tijd voor uw buitenlandreporter om met zijn
ega ter plekke polshoogte te gaan nemen.
Het is op zaterdag 26 maart vroeg starten voor de lange
afstand. Voor 8.30 uur moet ik me, net als de andere 2.645
deelnemers, melden bij de inschrijving, middenin ‘het
Kuipje’, de wielerbaan waar talloze zesdaagses zijn verre
den. Ik verbaas me over de steile houten wielerbaan, met
name in de bochten, en denk onbedoeld aan de foto van
de splinter in het been van de Maleisiër Azizulhasni
Awang na zijn val in de keirinfinale van de wereldbeker
in februari in Manchester. De lust om ooit een keer op de
baan te rijden was bij mij al niet groot, maar is daarna
geheel verdampt. Blij dat ik na het inschrijven naar buiten
kan om in een mooi voorjaarszonnetje te beginnen aan
de wegtocht.
Het nadeel van een start in de bebouwde kom van Gent
is dat het even duurt voordat je de stad uit bent en lekker
op gang kunt komen. Dat lukt na 10 km als we langs de
Schelde zuidwaarts rijden richting Gavere waar de eerste
klimmetjes zich aandienen. Na 40 km komen we aan het
eind van een langzaam oplopende lange kasseienstrook
bij de eerste ravitaillering die overdadig te noemen is met
diverse koeken, fruit en volop sportdrank. Dat moeten we
de Belgen toch nageven: ze weten wat de inwendige
mens nodig heeft en kijken daarbij niet op een koek meer
of minder.
De klimmen volgen elkaar daarna in hoog tempo op,
veelal mij onbekende hellingen met daartussen een paar
bekende klimmen uit ‘De Ronde’, zoals de Leberg, de
Valkenberg en de kasseien op de Molenberg. Onderweg
kom ik nog 2 keer langs wederom overdadige ravitaille
ringen en krijg het in de stralende zon steeds warmer.
Daarbij begint de vermoeidheid gaandeweg toe te slaan
waardoor ik met name op de al eerder genoemde Molen
berg slechts met de nodige moeite fietsend boven kom.
Hoewel het geen cyclosportieve is, heb ik het tempo voor
mezelf toch hoog gelegd om mezelf wat te testen en te
zorgen dat mijn lieftallige vrouw niet te lang bij de finish
op me hoeft te wachten. Ik ben dan ook blij dat ik de

laatste, minder aantrekkelijke 25 km, in een groepje hard
rijdende Belgen mee kan draaien. Na 116 km kopwerk ook
wel eens lekker.
Bij de finish is het een gezellige drukte maar wordt het
bier (Ename Blond!) helaas in plastic bekers geschonken.
Dat betekent dat we na één biertje al vertrekken in de
richting van het centrum van Gent; dat is overigens geen
straf zoals de meeste lezers zullen weten. En dat alles met
een tevreden gevoel over een perfect georganiseerde
tocht, uitstekend uitgepijld, met op vrijwel ieder kruis
punt verkeersregelaars, een mooi overzichtskaartje en
een fiche met de beklimmingen voor iedere deelnemer
en de al eerder geroemde ravitailleringen. Als dat bij alle
tochten uit deze serie van de ‘Bank van de Post’ het geval
is, kom ik er zeker nog een of meer fietsen. Dit zijn de nog
resterende mogelijkheden:
16 april 2011: Peter van Petegem Classic (Oudenaarde)
7 mei 2011: Grinta Challenge (Tournai)
14 mei 2011: Cyclo Sprint Classic (Zolder)
28 mei 2011: La Chouffe Classic (Houffalize)
4 juni 2011: Lotto Tour (Namur)
12 juni 2011: Tilff-Bastogne-Tilff
2 juli 2011: Decathlon Classic (Leuven)
20 augustus 2011: Lotto Géant des Ardennes (Boncelles)
3 september 2011: Sunpark Road Classic (Mol)
Zie voor alle informative op http://sport.be.msn.com/
cyclingtour/2011/nl/
Menno Bartlema
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Cisca en Gerard bij de Tour (3)
Cisca en Gerard bij de start van de Tour in Bretagne
2008 (laatste deel)
In 1952, midden in de enorme herstelwerkzaamheden na de
oorlog, was Brest de startplaats van de Ronde. De vreugde
om de komst van de tour was nog groter dan voorheen, na
alle aankomsten dan ervoor. Parijs las het verslag van Jean
Catera van Le Monde over wat hij gezien had. Hij schreef op
26 juni 1952: ’Brest heeft voor 24 uur zijn klachten en wonden
vergeten. De stad viert feest en de honderd wagens van de
reclamekaravaan rijden met alle megafoons naar buiten,
tussen de barakken en geven een kermissfeer aan de marte
laarstad’. Tourdirecteur Jaques Goddet bezong de stad op
zijn Goddets: ‘Voor de Tour was deze start, pal op de staal
blauwe kade die open ligt voor het avontuur, vervuld van de
geloofsdaad die de ontroerende wedergeboorte is, in de
vreugde en de traditie van driehonderd doedelzakspelers,
koorzangers en dansers, een aankondiging en een eed.’
Sindsdien heeft Parijs Brest nog en paar keer gekozen voor
een vertrek van de tour. Het was goed voor het tracé, het
bracht geld op en ze konden niet anders om Bretagne te eren,
als provincie van kampioenen. Brest is al die tijd niet echt
een warme stad geworden, waar hij verder uitgroeide in
beton.
Op donderdag 3 juli 2008 fietsten er postbodes aan kabels
over de Place de la Liberté voor het Hotel de Ville. Het waren
acteurs van de Franse locatietheatergroep Générik Vapeur,
op Terschelling bekend van Oerol. Een vrolijke opmaat voor
een nieuwe Grand Départ van de Tour. Zo moest het, zo kon
het, de groep had de mooie, ruimtelijke mogelijkheden ge
zien om het plein voor een avond als openluchtpodium
zonder bodem te gebruiken. Christian Prudhomme, de
nieuwe Tourdirecteur, sprak de menigte van een paar dui
zend mensen die zich verzameld had op het plein toe:
‘De Tour, dat bent u, in u is de Tour geworteld.’ (Uit: Het
Frankrijk van de Tour van Jeroen Wielaert)
De start in Auray zelf maakten we niet mee omdat we de
route gingen rijden, we zaten tussen de reclamekaravaan
en de wielrenners in, het was hard rijden om de renners
voor te blijven en langs de weg stonden al honderden
mensen, de een nog gekker dan de ander. Als je ziet hoe
al die mensen vooral in de bochten in die dorpjes staan
verbaasde het ons dat er weinig tot geen ongelukken
gebeuren. Regelmatig heb ik mijn ogen dicht gedaan van
angst dat we ergens tegen aan zouden rijden of dat er
iemand zomaar de weg op zou komen. Na de eerste klim
weten Valverde en Chavanel uit het peleton weg te
springen en na een stop lieten we de twee renners
voorbij komen en zijn er direct achteraangegaan. Dus nu
achter de motoren en de ploegleiderswagens, dat was
spannend. De voorsprong was 1,5 minuut maar op een
gegeven moment zat het peloton te dicht achter de twee
en moesten we er tussen uit. Dat was een hachelijke on
derneming want je moest dan allemaal de twee renners
passeren en doorrijden. We zijn toen over de route

doorgereden naar de finishplaats Saint- Brieuc om de fi
nish van dichtbij te zien. Een enorm spektakel en tijdens
de massasprint was het Thor Hushovd die won. Valverde
behield de gele trui. De prijsuitreiking is een feest op zich:
de etappewinnaar, de diverse truien, allen worden ze
omringd door steeds andere mooi aangeklede dames en
een handjevol handenschuddende bobo’s. Na nog wat
over het terrein gelopen te hebben zijn we naar ons hotel
gegaan en hebben daar nog een onvervalste Franse
maaltijd genuttigd om de volgende dag weer vroeg de
1100 km naar huis te rijden. Een geweldige onvergetelij
ke ervaring rijker.
Gerard en Cisca
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ZOMERACTIE

SCHRIJF IN VOOR 1 JULI A.S.
EN SPORT DEZE ZOMER

GRATIS!

(met vrije keuze
van sportactiviteiten)

Het fietsseizoen is in volle gang! Maar ook tijdens
het fietsseizoen is het belangrijk dat je spierkracht
en rompstabiliteit traint zodat je optimaal van het
fietsen kunt genieten. Bij Sportcentrum De Plataan
zijn er verschillende trainingen om dit te realiseren,
op alle niveaus. Het maakt niet uit of je een fanatieke
of recreatieve fietser bent.
Aanbieding!
Schrijf je voor 1 juli a.s. in en sport de hele zomer
gratis! Je gaat pas per 1 september betalen.
Interesse?
Maak dan snel een afspraak voor een vrijblijvend
sportadvies!

Plataanlaan 1 • Wageningen • 0317-414114
www.sportcentrumdeplataan.nl

Service en betaalbare prijzen!

Computers, laptops en randapparatuur
Onderhoud en reparatie
Particuliere en zakelijke markt
Ook voor uw relatiegeschenken kijk op
http://www.netpulzzz-relatiegeschenken.nl
Netpulzzz V.O.F. - Nudepark 122 - 6702 DX Wageningen
Tel: 0317 - 41 14 13
Web: http://www.netpulzzz.nl - Email: info@netpulzzz.nl
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 17.30 en za 09.00 - 14.00

Bargfietsn bie’j ’n Noaber
Er lig tussn ’n Regge en Dinkel een laand, oons schone en
nijvere Twente, zo begint oons mooie volkslied. Veur
‘n MTB Lentedaagn had’n wie een ok een schoon plekkie
uut ‘e zòcht bie’j ‘n Noaber in Nijverdal noast ’n Regge,
da’s wel Salland, moar an ’n oaverkaante kon ‘j Twente
zien lig’n.
Wie bint goan fietsn in mien oale achtertuune, woar as
ooit ‘t mountainbikevirus mie te pakkn
hef ‘e numn. Es kiekn ok ’t noa 20 joar alemoal nog een
bettjen heb onthoaln.
Marnix en Petra hebt ’t vriejdag alvast met zien tweeties
probeerd en zie bint beide niet van ’n fiets of ‘e duuveld
dus da giet weer ’n goeien kaant op. Erik kwam op zien
fietsie vanuut Renkum en had ’t er a mooi an ’s oamds.
Hilke en Ik hebt eerst oons wichie bie ’n oale leu ‘e brach
en bint toen saamn met Marnix en Petra weên ett’n in
Almelo en verdult… ’t lich stun op gruun. Margit en Je
roen waarn met ’n auto en Dirk he’w van ’t station in
Riessn ‘e haalt.
Wie hebt ‘e sloapn in sporthotel ’n Wilgenweard en dat
zag dr allemoal good uut, kats van holt, mooie kamers,
een bar en buutn ’n echtn Pruusn ( Golsch ) biergarten.
Bie j ’n Wilgenweard is van alles te doene, klimn, tokkeln,
bootie vaarn, mar ok poaldaansn ko’j doar leern. Wie hebt
nog wel ee’mn ‘e keekn mar da gedoe da was niks veur
oons.
Dr was van t juustn bier en dat he’w oons good loatn
smaakn en iets veur twaalvn binne wie mooi dik op oons
berre an ‘e goan.
’t Was wel wat gehorig doar en dat he’w ‘e weetn. Mien
wief was joarig en ja, dan mut er toch eem noar ’n brom
mers ‘e keekn worn. Gelukkig had ’n ze doar op ‘e rekknd
en laagn dr oordupkes op ’t nachkassie, dus ik heb dr kats
niks van heurd .
’s Morgns, biej ‘t heerlijke ett’n, hew Hilke allemoal op ’n
bek ‘e pakt en feliciteerd met heur verjoardag. Mar toen
gung ’t eran, a’j denkt da’j mooi een stukkie kunt fietsn
met dat spul, dan hej ’t mooi mis. ’n ien’n hef ’n lekkn
baand, ’n aander zien kabelties kapot é trôkkn en de rest
gung an ’t poetsn. Alleen Erik en Margit hadn ’t ernoar,
want Erik poetst zien fietse drekts noa gebruuk en ok die
van Margit, want dat kan ‘e zo good.
Mar toen waarn wie allemoal zo wiet en kon dr ‘e fietst
worn. Drekts ‘ t bos in en de barg op, wel veul stoefzaand,
mar doar riej dan mar umhen. Bie j ’n grootn koele ee’mn
stoppn en wat footoogies maakn en dan weer verdan. Ik
wus ’t allemoal nog as ’n dag van gistern, ’n Heldernse
barg, Eelerbarg, alle smalle paadies en mangs steil om
hoog, doar kuj ’t er mooi ankriegn.
Teegn ’n middag weer op oons hotel an veur wat stoete
met keese en jam en as verassing kreegn wie dr ok nog
een krokettie bie j. ’t Etten he’w ee’mn wat loatn zakkn
en toen bì’ w op Holten an ‘e goan, niet allemoal tegelie
ke en ’n zelfdn weg, al hef Petra heur eigen nog bedach
en toch ’n heeln route ‘e reen net as ’n rest.

Hilke had veur ’n verjoardag kozakkn ‘haalt en hef ‘e keekn
woar as ’n rakketties toch vot kwaamn. Noe die komt
gewoon van de Caracoo uut Heldern woar as teegnwoar
digs Ben & Jerries wordt ‘e maakt.
’s Middaagns hadn wie ’t er allemoal flink an, ’t was 28
groadn en wie hadn dôrst, dus neer ‘e streekn in ’n Pruusn
biergarten, de kozakkn op ’e vrettn en veul zoepn.
Toen an toafel veur ’t oamdeetn en dat zag dr good uut,
soep, pasta sloat en gruunte en grote pul’n Grolsch. Al
leen ’n ijssie was dr nich bie j en Hilke’s raketties waarn
allang ‘e smöltn. Dus allemoal in de biene en op noar ’n
Italiaan.
As verassing veur Hilke’s verjoardag be’ w goan keegeln
in de bowlingboerderie, èngk wol Hilke karaoke, mar da
kon doar helaas nich.
Jeroen was ’n oamd onbetwist ’n bowlingspecialist, mar
Petra en Hilke waarn ’n enigstn die ’n strike hadn ‘e kuuld.
Toen weer op berre an en sloapn, fc Twente hef ’n beker
dus dat was we leuk.
’n Aandern dag gung ’t op de Lemelerbarg an, eerst weer
over ’n Heldernse- en Eelerbarg en toen in een waaiertjen
deur ’t vlakke laand en a’ j dan denkt da’ j achter ’n
smalspoorder an kunt jaagn dan he’j ’t mis, as ik ’t zeg
goat wie gewoon noar rechts al kom ie dan op ’t zelfdn
uut.
Op ’n Lemelerbarg is ’t ok erg schoon en a’j dan boô’m
bint en ie kiekt noar ’t oostn dan ku’j genietn van ’t mooie
Twentse laand. Ik heb Erik en Dirk nog ee’mn een stukkie
Besthermerbarg en Sahara loatn zien bie Om’n, mar ’t
middagett’n he’w allemoal tegelieke boô’m op ’n Leme
lerbarg ‘e had. Nog weer wat fotoos bie ’n oale leeuw en
weer op Nijverdal an, mangs over ’n weg mangs deur ’t
stoefzaand en toen nog ee’m ’t laatste stukjen teegn ‘t
verkeer in over de route. ’n Teegnligger worn nog wat
hellig in ’n bottn, mar wie hoev ‘m hum nicht zien loekn
dicht te batsen. ’t Leste bultjen op noar Nijverdal en toen
was ’t toch echt doan, allemoal nog onder ’n plompe nog
een draankie en op huus an.
Al met al een unmeundig mooi weekend, met leuke leu,
genog te zoepn en vrettn en lekker fietsn.
Took’n keer loat ik graag nog wat meer leu van TCW zien
hoe schoon a’t hier kan wee’n.
Van oen’n Twentsche reporter,
Gerjohn Bos, Goodgoan!!!!
http://www.mijnwoordenboek.nl/regio/Twents
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Annemiek van Vleuten leidster
in wereldbekerklassement
In de Derajeur van april werd door de redactie in de persoon
van Liesbeth gevraagd wat er aan de hand was met Berrie.
Dit vanwege het feit dat ik niets had geschreven over ‘de
heldendaden’ van Annemiek. Het is natuurlijk strelend voor
Annemiek dat de redactie dit verwacht en voor mij dat ik die
bijdrage word geacht te leveren. Nu was ik druk, druk, druk
en kwam er niet aan toe om iets te schrijven, maar het begon
wel aan me te knagen. Zij heeft gewoon recht op een vaste
rubriek waarin haar prestaties worden bijgehouden. En
zeker gezien de voorbije periode. Daarom op de valreep nog
een update van de continuing story van Annemiek van
Vleuten in de hoop dat het nog mee kan in deze Derajeur.
De aanloop
Na het vorige succesvolle seizoen waarin zij als zesde
eindigde in de wereldbeker was het natuurlijk de vraag
of de progressie zich dit seizoen voort zou zetten. Vorig
jaar was ze de verrassing van het vrouwenpeloton maar
daardoor kende iedereen haar ook. Dat zou kunnen be
tekenen dat er meer op haar gelet zou worden en dat zal
ook wel zo zijn, maar vanaf het begin waren de prestaties
er toch weer. Na een lange koude winter, een paar trai
ningskampen in het warmere buitenland en een uitstap
je naar de baan begon op 28 februari het seizoen met de
Omloop van het Nieuwsblad. Dat leverde een zesde
plaats op ondanks malheur met de fiets. Een veelbelo
vend begin. Daarna naar Toscane voor de Trofeo Costa
Etrusca waar ze een dertiende plaats behaalde en toen
op 27 maart de Trofeo Binda, de eerste wereldbekerwed
strijd van dit seizoen. De winnaar van de laatste twee jaar
Marianne Vos was er niet bij en dat betekende dat Anne
miek meer voor eigen kans mocht gaan in deze zware
wedstrijd. Het resultaat: een derde plek waarbij ze in de
sprint om de tweede plaats alleen Johansson voor moest
laten gaan. De vorm was in ieder geval prima en dat werd
de week daarop bewezen in de Ronde van Vlaanderen.
Ronde van Vlaanderen
De Hoogmis van Vlaanderen. Natuurlijk een van de
mooiste zo niet de mooiste klassieker bij de heren. Bij de
dames elite is het niet anders. De vraag is wat meer telt:
de Ronde of het wereldkampioenschap. Het is bij de
vrouwen in ieder geval de meest begeerde klassieker. Een
klassieker die volgens mij bijvoorbeeld nog nooit door
Marianne Vos is gewonnen. En op 3 april 2011 werd die
ronde gewonnen door Annemiek van Vleuten uit Wage
ningen door de Russische Antoshina in de sprint met
meters te verslaan. De Belgen laten zoiets niet ongemerkt
voorbij gaan en samen met Marianne Vos moest zij
daarom bij Sporza, de Vlaamse Studio Sport, verschijnen
voor een interview van vijf minuten en een samenvatting
van dezelfde tijdsduur. Maar ook de Nederlandse TV be
steedde aandacht aan deze bijzondere overwinning door
beelden te laten zien in het eenuurjournaal. En die over
16

Annemiek met de bloemen van de Ronde van Vlaanderen voor de win
kel van Carlo en Nol, twee van die andere supporters.

winning leverde ook nog een eerste plaats op in het
WB-klassement. Dat de benen niet verzuurd waren door
de overwinning in Vlaanderen bewees ze de volgende
dag met een derde plaats in de Grand Prix de Dottignies.
Na Vlaanderen
Dit was pas het begin van het seizoen. Na Vlaanderen
volgde de Energiewachttour die niet werd uitgereden
wegens niet helemaal lekker voelen. Daarna was het tijd
voor de wereldbekerwedstrijden Ronde van Drenthe en
de Waalse Pijl. In beide wedstrijden werd een zesde plaats
behaald. Vooral die zesde plaats in Huy stemde tot tevre
denheid want dat is een wedstrijd voor de ‘klassieke
klimmers’ en daarin is Marianne Vos nog steeds een cate
gorie apart. Zij won dan ook en veroverde daarmee de
eerste plaats in het wereldbekerklassement op Anne
miek. Maar het afgelopen weekend werd die plaats terug
veroverd. Daarvoor moest ze wel helemaal naar China
vliegen voor de Tour of Chongming Islands, een etappe
koers en een wereldbekerwedstrijd van diezelfde naam.
In de etappekoers een derde, tweede en tiende plaats en
in de wereldbekerwedstrijd een vierde plaats. Die laatste
prestatie was goed voor 30 punten en omdat Marianne
Vos er niet bij was, leverde dat weer de eerste plaats op
in het WB-klassement. Wie had dat een jaar geleden
durven denken of dromen? Wij niet maar Annemiek zelf
misschien wel, als ik haar tenminste goed heb beluisterd
tijdens een interview voor Studio Sport.
Publiciteit
Door die overwinning in Vlaanderen en de andere suc
cessen die hebben geleid tot de eerste plaats in het
WB-klassement is er natuurlijk heel veel publiciteit rond

haar persoon. TV, radio, krant en magazine, het lijkt erop
alsof ze Annemiek allemaal opeens hebben ontdekt. An
nemiek is ‘hot’ op dit moment. Op 23 en 30 mei is ze ‘ge
woon’ weer op TV-Gelderland te zien in een documentai
re van onder andere Marcel Rözer over zes Gelderse
sporttalenten. Diezelfde Marcel schrijft ook maandelijks
een column. Deze maand met als titel: ‘Annemiek van
Vleuten: Beter laat dan nooit.’ Ik kan die column aanbe
velen voor diegenen die willen weten hoe het allemaal
zo heeft kunnen komen maar ook vanwege de gedachte
dat er veel talenten zijn die nooit worden ontdekt. Een

ding is voor mij zeker; ik hoor helaas niet tot die categorie
want ik heb vele sporten geprobeerd maar het resultaat
is helaas bij allemaal hetzelfde: gewoon en zeker geen
topsport. Dat geldt niet voor Annemiek die we natuurlijk
toewensen dat ze wat ze dit seizoen al heeft bereikt, vast
kan houden. Ik wens haar daarbij namens vele trouwe
supporters veel succes toe.
Berrie Ruijling
Bronnen: www.annemiekvanvleuten.nl en eigen interpretatie

De Omloop van de Voerstreek
Wat hebben Klimmen-Banneux-Klimmen, Limburgs
Mooiste en de Toerversie van de Amstel Gold Race ge
meen? Twee dingen: het schitterende heuvelachtige
parcours in Limburg en België en de drukte. KBK: ‘slechts’
3500 deelnemers, AGR: 12.000 en Limburgs Mooiste
spant de kroon met 18.000. Deze tochten zijn zo druk (en
een deel van de renners is zo asociaal) dat de burgemees
ter van het Belgische Voeren maatregelen heeft geno
men. Limburgs Mooiste komt er daar niet meer in en bij
de AGR werd men door een soort trechter geleid: ieder
een die daarbuiten kwam kon rekenen op een forse be
keuring. Die drukte is voor uw buitenlandreporters reden
om dergelijke tochten te mijden en uit te wijken naar
andere minstens even leuke tochten op minstens even
mooie parkoersen. Ter voorbereiding op de pittige Win
sumer Wierdentocht besloten wij daarom als trainingsrit
de Omloop van de Voerstreek te rijden. Goed georgani
seerd en maar 1600 deelnemers.
De Voerstreek is en blijft een raar stukje België. Officieel
is de streek Nederlandstalig met faciliteiten voor Fransta
ligen. Oorspronkelijk, en door de meeste inwoners nog
steeds, worden dialecten gesproken die men tot het
Limburgs moet rekenen. De overheveling van de streek
van de provincie Luik naar de provincie Limburg bij de
vastlegging van de taalgrens in 1963 resulteerde in poli
tiek gekrakeel dat in de jaren tachtig zelfs geregeld een
nationale dimensie kreeg en in 1987 tot de val van de
federale regering leidde. (bron: Wikipedia) Overigens
heeft de laatste jaren een invasie van Nederlanders
plaatsgevonden: een kwart van de bewoners van deze
streek is Nederlander.
Bij de start om 10.00 uur was het nog wat fris, maar al snel
brak de zon door. We fietsten uiteraard niet samen, want
voor mij was 85 km wel genoeg en Menno koos voor de
langere afstand van welgeteld 119 km. Dit is een beproef
de formule: wij zijn dan ongeveer tegelijkertijd weer
terug. Rustig peddelde ik door de Voerstreek en genoot

van de mooie omgeving en het heuvelachtige parcours.
Veel wegen kwamen mij bekend voor en dat is niet
vreemd, want de eerste dag van Mergel Heuvelland
Tweedaagse, waar wij elk jaar aan meedoen, gaat ook
door deze mooie streek. Veel beroemde huchies zijn er
niet, maar de streek staat garant voor pittige klimmetjes.
Hoogtepunt was de Muizenberg (10%) maar die was zo
kort dat dat geen problemen opleverde. Nederland Bloeit
bleek ook vertegenwoordigd in deze tocht, al bleek het
niet om Marianne en Annemiek te gaan, maar om twee
LTO-werknemers. Ze kwamen in ieder geval goed van pas
om mij uit de wind te houden tijdens een lang recht stuk
kanaal.
Na aankomst moest ik nog een dik kwartier op Menno
wachten en om de hereniging te vieren hebben wij nog
enkele glaasjes Leffe gedronken. De fijne dag werd be
sloten met een heerlijk diner bij toprestaurant Vanille in
Eijsden en een goed bed in hotel Onder de Panne aldaar.
De volgende dag nog een klein tochtje aan de Nederland
se kant gemaakt – een klein deel van het parcours van de
Amstel Gold race, die tegenwoordig uitgepijld is - en zo
waren wij er klaar voor. Winsum, wij komen eraan!
Liesbeth
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Één maand lid van de TCW-79
Na jarenlange enthousiaste verhalen van mijn collega
Lies te hebben aangehoord, eindelijk lid geworden van
de TCW-79.
De open avond gelijk een mooi strak shirtje gescoord en
goede regenkleding van één de aanwezige sponsoren
met allerlei mooie spulletjes op de biljarttafel. De (poten
tieel) nieuwe leden mochten zelfs in de Bestuurskamer
komen en aldaar een presentatie aanhoren van de voor
zitter, wat een luxe.
Als fanatiek schaatser met wat lichte rugpijn van het
diepe zitten de eerste zaterdag maar gelijk meegefietst
met de C-groep op 12 maart 2011. Gelijk maar richting de
Achterhoek met een geplande afstand van 120 km. De
groep van 9 mensen kende elkaar natuurlijk goed en als
nieuweling is het wat aftasten en maar eerst wat hangen
in de groep. Tijdens de koffiepauze bij , ik geloof Didam,
gingen de helmen en mutsen af en wist ik met wie ik aan
het fietsen was. Geen bekenden, maar dat komt vast wel.
Op de weg terug merkte ik wel dat na 90 km de snelheid
uit de benen ging bij de meesten en kon ik de laatste 15
km mij makkelijk voorin laten zien. De fietstochten van
de schaatsclub eindigen altijd met: tot ziens, tot volgen
de week, maar bij de TCW wordt verwacht dat je naar het
clubhuis terugkeert voor een goed glas bier. Na 5,5 uur
was me dat toch teveel van het goede (er moet ook ge
dacht worden aan thuis), dus de bierdoop heeft nog niet
plaatsgevonden!
Je moet alles een keer proberen bij de club, dus op naar
de zondagochtend groep en op 20 maart 2011 richting
Doetinchem. Het tempo lag van het begin af aan gelijk
goed strak, zeker door de A-rijders in de groep. Bij Arnhem
gingen wat mensen zich afsplitsen (moesten wat vroeger
thuis zijn) en op naar de koffie met gebak in het zonnetje
op een pleintje in Doetinchem. Met erg afgekoelde
spieren (het was ook nog maar half maart) richting de
opgang van de Posbank bij de Steeg. Dit is de enige op
gang die mij onbekend is en al snel vloog de groep er
vandoor en kwam de pijn in de bovenbenen opzetten
(misschien ook wat napijn van het schaatsen?). Uiteraard
wachtte de groep bovenop, maar de pap was even op en
maar snel besloten om de route verder alleen te vervol
gen. Niet gewenst door de groep (er geldt: samen uit,
samen thuis), maar op mijn eigen verzoek was het geen
probleem. Een leuk detail: Evert Kloosterboer belde mij
s´middags op om te vragen hoe het met mij ging en dat
vind ik vallen onder echte clubliefde en saamhorigheid.
Op naar de dinsdagavond groep van 29 maart 2011, met
prachtig zonnig weer en geen zuchtje wind. Weer een
andere samenstelling, maar wel met de bekende gezich
ten van Jaap Spaan en Lies. Een mooi tempo naar de
Grebbeberg, over de brug naar Dodewaard en dan maar
lekker knallen over de dijk. Gelukkig zorgde de rijders van

de A-groep (deden het rondje andersom) voor een lekke
re verkoeling door een bidon over ons heen te spuiten.
Een mooi, goed vol te houden tempo van rond de 30 km
per uur en daarna echt aan het bier in wederom de Be
stuurskamer (uitwijk voor de lezing over de fietstocht in
Cambodja). Het naar huis fietsen in het donker zonder
licht is een vreemde ervaring, maar goed.
Zaterdag 9 april 2011 zou de tocht Veenendaal - Veenen
daal worden gereden en dan is het ontzettend druk met
groepen van 40 fietsers, dus maar weer mee met de
zondagochtendgroep. Met 12 man en 2 vrouwen op weg
naar Nijmegen, richting Berg en Dal. Nu fiets ik al jaren
rond in deze omgeving, maar dat is voor mij een onbe
kend gebied. Prachtig aldaar in de Ooipolder, langs de
beek Het Meer. Deze naam kon niemand zich van de la
gere school herinneren, dus hierbij wat bijkennis. Jaap
genoot erg van het landschap, alhoewel: hij nam te wei
nig kopwerk en zat zo bijna de hele tijd tegen de ruggen
van de medefietsers te kijken. Op naar de Duivelsberg,
die mij nog wel meeviel en aan de koffie bij Tivoli in Berg
en Dal. Nu hoopte ik dat we vlakke weg terug zouden
nemen, maar nee hoor: we zouden en moesten over de
Holleweg . Om mij bang te maken werd verteld dat dit,
na de Kouberg in Limburg, de steilste beklimming van
Nederland is, dus begon ik ietwat te trillen. Daar aange
komen zag ik Ineke snel naar het kleine blad vóór scha
kelen en dat leek mij ook het juiste moment. Eigenlijk viel
het best mee, het meeste last had ik van de auto´s. Dan
gebeurt het volgende: iedereen ruikt de stal en moet
opeens om 1 uur thuis zijn. Het tempo wordt opge
schroefd en dat gaat bij mij redelijk goed, alleen de brug
bij Heteren, normaal een makkie, is dan toch even iets te
zwaar. De groep wachtte mooi en de laatste 7 km´s zijn
dan goed vol te houden. Al met al een geslaagde tocht
en een aanrader voor iedereen die een tempo van rond
de 30 km per uur kan volhouden.
Mijn eerste maand bij de TCW dus al vrij veel gefietst met
verschillende mensen en het bevalt uitstekend.
Poppe Kloen
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Wijzigingen in de Jan Janssen
Classic 2011
Ook dit jaar hebben we weer enkele wijzigingen in de
route aangebracht.
Hieronder volgt een overzicht. De routes kunnen nu ook
Bekeken worden op http://www.janjanssenclassic.nl/de
tailroutes ;Gedownload worden op http://www.janjans
senclassic.nl/gps-wegtochten .De laatste correcties in
verband met wegwerkzaamheden zijn (en worden)
hierin niet meer verwerkt.
Pauzeplaats clubhuis
Met het cateringteam heb ik de mogelijkheden voor de
ravitaillering aan het einde van de Groene / West lus over
de Utrechtse heuvelrug bekeken: in het clubhuis of daar
in de buurt op de dijk (roeivereniging ARGO). Na wat heen
en weer gepraat is uiteindelijk besloten om deze pauze
plaats in ons clubhuis te verzorgen. Vanaf de afdaling van
de Grebbeberg gaan we via de N225 naar de nieuwe ro
tonde bij de Gamma en dan naar het clubhuis. Na de
pauze wordt de tocht vervolgd via de nieuwe opgang
naar de dijk en dan over de dijk naar de Westbergweg.

Start na splitsing.

·
Wel in de route opgenomen is de klim naar de Ui
lentoren. Dit is een doodlopende straat (de Lomboklaan).
Aan het einde van de Lomboklaan moet men dan (180
graden) keren rond monument en doorgaan naar de
stoplichten op de N225 waarna we teruggaan naar Wa
geningen. Nogmaals: Helaas: op 18 juni zijn er wegwerk
zaamheden op de Lomboklaan waardoor ook de klim
naar de Uilentoren vervalt. De lus naar Leersum heb ik
echter wel in de route behouden. Voor info over de Ui
lentoren, zie http://www.heuvelrugkerken.nl/leersum.
Dit betekent ook dat de lus vanaf de Westbergweg naar htm .
Hotel de Wageningse Berg vervalt. Vanaf de Westberg
weg gaan we direct door naar de Diedenweg en dan (net Beekbergen is aan de Rode lus toegevoegd
als in 2010) via de Hollandseweg naar de aansluiting op Vanuit Hoederloo volgen we de hele (mooie) Berg en
de Blauwe route op de Keijenbergseweg. Zie ook de route Dalweg naar Beekbergen. Aan het einde hiervan gaan we
op de website.
rechtsaf langs de Arnhemseweg richting de Woeste
Hoeve en daar sluiten we weer aan op de oude route.
De start wordt ook anders
Dit is ongeveer 4 Km en 40 hoogtemeter extra t.o.v. de
l
bestaande route van de 150 en 200 Km. Tevens vermijden
Na de start vertrekken we vanuit het Bongerd terrein niet we het smalle en bochtige fietspad waar nu op de Berg
inksaf, maar rechts en dan over het WUR terrein en het en Dalweg rechtsaf gegaan wordt. Zie hiervoor de route
fietspad daarna naar de Dijkgraaf. Aan het einde van het op de JJC website.
fietspad (is een T splitsing) krijgen we dan de splitsing in
•
Rechtsaf de 65 en 150 Km route
Vervallen lusjes
•
Linksaf de 115 en 200 Km route
Mogelijk nadeel is dat we op het eerste deel ook de fiet Door deze extra lusjes zijn er wel wat kilometers extra bij
sers tegen komen die van het parkeren af komen. Maar gekomen. Daarom heb ik laten vervallen:
de splitsing zal zeker veel duidelijker zijn.
Het lusje door Rhenen bij terugkomst van de Heuvelrug
(Beukenlaan en verder);Het lusje door Oosterbeek (Karel
Leersum is weer aan de Westlus toegevoegd
van Gelderlaan en verder) op de terugweg van de blauwe
Dit jaar doen we ook Leersum weer aan.
route.
In Amerongen, komende vanaf de Amerongseberg gaan Wegwerkzaamheden
we, net als voorheen, Linksaf via de Holleweg naar de Het aantal wegwerkzaamheden is dit jaar erg groot:
N225. Maar daar gaan we ipv Links naar Wageningen nog Ik noemde al de werkzaamheden in Leersum;In Arnhem
een keer Rechtsaf naar Leersum. Daar zijn een paar mooie ligt de Van Heemstralaan (tot febr 2012) open. In overleg
klimmen:
met de gemeente Arnhem is afgesproken om na de Jacob
·
Via de klim op de Leersumseberg en het smalle Marislaan Links de Bakenbergseweg te volgen naar de
fietspad linksaf (dit heet de Utrechtse Baan, maar het is Schelmseweg. Op deze weg, bij de kruising met de Zij
een smal fietspad met ernaast een bosweg) naar de klim pendaalseweg gaat de 150 en 200 Km route rechtdoor en
op de MC Verloopweg. Helaas is het smalle fietspad on de 65 en 115 Km routes rechtsaf via de Zijpendaalseweg
geschikt voor het grote aantal fietsers van de JJC waar en de Parkweg naar de Pauze bij RETO. Helaas missen de
door ik deze lus toch (met spijt) heb laten vervallen.
langste 2 afstanden hierdoor wel bijna 40 hoogtemeters.
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In Rhenen is op 18 juni ook de “Cuneradag”. De doorgaan
de weg blijft wel open en de meeste fietsers zullen het
centrum van Rhenen gepasseerd zijn voordat het daar
druk wordt. Eventueel kunnen we later op de ochtend de
route verleggen via de Nieuwe Veenendaalseweg naar
het Noorden, dus bij de eerste rotonde in Rhenen rechts
ipv bij de 2de rotonde.Mogelijk zijn er ook wegwerkzaam
heden op het terrein van de J. P. Heijestichting waar we
altijd de laatste pauze / ravitaillering hebben. Dit is nog
in onderzoek.
Totaal kilometers en hoogtemeters
Onderstaande tabel geeft de werkelijke lengte en het
totaal aantal hoogtemeters per afstand.
Deze afstanden zijn gebaseerd op de GPS tracks die ik van
deze routes gemaakt heb.
Hierin is het probleem in Arnhem met de van Heem
stralaan ook verwerkt. De andere wegwerkzaamheden
zijn hierin niet verwerkt maar dit is ook slechts een mar
Tocht
65 Km
115 Km
150 Km
200 Km
ginale correctie.

Lengte
62,7
114,8
153,4
205,5

Het aantal hoogtemeters is lager dan wat vorige jaren is
aangegeven. Dit komt omdat ik de hoogtemetingen heb
gebaseerd op:
De GPS tracksDeze zijn geupload naar www.gspies.
comEn daar is opnieuw een hoogteprofiel gemaakt en
Hoogtemeters zijn de hoogtemeters berekend.Als ik dit doe voor de
499
oude route kom ik voor de 200 Km versie op ongeveer
hetzelfde aantal hoogtemeters. Zouden we de correctie
870
bij de van Heemstralaan in Arnhem niet gemaakt hebben,
1267
dan zouden we wat meer hoogtemeters gehad hebben
1638
dan in voorgaande jaren.
Veel fietsplezier
Toon Loonen

DeMeubeltopper
Voor al uw woon- en slaapcomfort

Koop bij onze
adverteerders!

Grandioze meubelshow
UW MATRAS OP MAAT?
DE MEUBELTOPPER.
3 DAGEN LEVERTIJD.
Enorme keuze uit: Bankstellen, kasten, eethoeken, kleine meubelen,
koloniaalmeubelen, slaapkamers, bedden, boxsprings, matrassen,
lattenbodems, hoofdkussens, dekbedden, stapelbedden, onderschuifbedden,
glasmeubelen, tafel op maat, decoratie, whitewasmeubelen,
hoogglans meubelen (wit en zwart), teakhout, beuken, slaapbanken, verlichting,
laminaat, computer en lcd meubelen en enorme keuze uit relaxfauteuils en
opstapstoelen, schilderijen, spiegels, witgoed, antiek en nog veel meer.

VOLOP NIEUWE COLLECTIE MEUBELEN
Mennonietenweg 15, 6702 AB Wageningen
Telefoon: 0317 - 45 38 97, Fax: 0317 - 45 33 72

www.demeubeltopper.nl

www.glasmeubeltopper.nl
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Uit de oude doos
Hoe maak je de keuze voor een item in deze rubriek? Op de
eerste plaats pak je dan natuurlijk de map met oude Dera
jeurs, die Ad van der Donk belangeloos beschikbaar heeft
gesteld. Dan is het meestal zoeken naar een stukje met een
aansprekende kop. Meestal, maar niet deze keer. Bij het
doorbladeren van het februarinummer van 1991 viel mijn
oog op een pagina die het clubblad ondersteboven had
gehaald. Dat maakt nieuwsgierig. Opvallend was dat de
andere kant niet ondersteboven was gedrukt. Toch wel leuk
dat pre-computertijdperk. Maar ook het verhaal op die
omgedraaide pagina wekte nieuwsgierigheid op. Een TCW-
dropping. Nooit van gehoord. En het bleek nog een traditie
ook. Weer wat geleerd. Rest alleen de vraag wanneer en
waarom die traditie ooit is gestopt.
Arnold
Nieuwjaarsdropping
Deze activiteit is in onze vereniging ook niet meer weg te
denken gezien de gezelligheid , maar vooral gezien het
aantal deelnemers bij weersomstandigheden die niet al
te best waren. Maar gelukkig waren de weersgoden ons
goed gezind, ondanks dat de activiteitencommissie al
voor een alternatief had gezorgd middels een spelavond
in de kantine. Maar gelukkig konden we zo’n 40 mensen
het bos insturen voorzien van zaklampen en laarzen. De
indeling was al van te voren al verricht, dus de start kon
vlot verlopen.
Ger Kramer toog mee om de mensen te voorzien van een
marsje of kaas. Gerda en Piet Gaertner, later versterkt door
Ben Driever, verzorgden de bar weer uitstekend. Toen
éénieder gedropt was, konden zij de snert warm maken
en de rest voorbereiden. Inmiddels kwamen er nog leden
binnen die geen moed hadden om te droppen, maar wel
de nieuwjaarsreceptie bij wilden wonen. Het afwachten
was nu hoe laat het eerste koppel binnen zou komen. De
geschatte tijd was ongeveer om 21.30 uur. En zo waar,
daar kwamen de eersten binnen. Het was koppel 5, aan
gevoerd door Piet Scholte tezamen met Jan v. d. Brink, T.
Wesseling en mevr. van Leeuwen.
Koppel 3 arriveerde als tweede en zo druppelde de rest

binnen. Iedereen liep meteen op de snert af, die naar het
geluid te horen er best in ging. De verhalen over de
dropping waren onder het eten niet van de lucht. Rien
was al stilletjes in een hoekje gekropen om zich op te
maken voor de receptie. In de hoek bij de bar werd de
route nog eens doorgenomen, maar dat waren rasechte
toerfietsers, dus die begrepen een route van een drop
ping al helemaal niet. Er is namelijk wel een verschil tus
sen fietsen en lopen. Jammer jongens.
Herman van Dreven kwam ook binnen. Hij had een ge
zicht of dat hij een dode buidelrat was tegengekomen.
Het clubhuis doorkijkend leek het net een C&A. Truien,
broeken, schoenen, sjaals, petten enz, enz. Daar kwam
zowaar de laatste binnen. Het was Bets van Dreven en
haar vriend en vriendin. De aankomsttijd was gehaald.
22.00 uur. De soep had gretig aftrek gehad, waarna de
aparte tafel met o.a wijn en apfelcorn aangesproken kon
worden. Er waren zo’n 50 personen aanwezig.
De hr. Veltman was druk bezig met de puntentelling.
Ondertussen nam Rien Spee het woord en dankte de hr.
Veltman voor zijn inzet. De hr. Veltman gaf nog even een
kleine uitleg over de route, waarna onze voorzitter het
woord nam. Hij dankte de aktiviteitencommise voor haar
inzet en stond even stil bij het afgelopen jaar., waarin we
een geëerd lid verloren. De blik op de toekomst richtend,
staat onze vereniging weer voor een groot gebeuren n.l.
een nieuw gebouw. Toch weer een grote mijlpaal voor
onze vereniging. Door de uitstraling die er binnen onze
club aanwezig isw, kunnen we al deze uitdagingen aan.
Hij wenste tot slot alle leden een sportief en gezond jaar
toe en gaf Rien Spee het sein om over te gaan tot de
prijsuitreiking.
1e prijs, koppel 5 83 strafpunten: T. Wesseling, Mevr. van
Leeuwen, Jan v.d.Brink, P. Scholte.
2e prijs, koppel 3: J. v.d. Berg, Z. v. Dreven, Jan Waningen.
3e prijs, koppe 10: J. Scholte, B. v. Dreven, G. v. Leeuwen,
R. van Arem.
Teus Hovestad, aktiviteitencomm.

Bingo!
De traditionele bingo compleet met onnozele paashazen werd druk bezocht. Velen gingen met een prijs naar huis,
maar de hoofdprijs was voor Petra van de Berg. Trouwe jokeraarster, daarbij jammerlijk als laatste geëindigd en
eindelijk een keer prijs. Nu nog leren fietsen, Petra!
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Plantsoen 44
tel. (0317) 421225
info@jeltes-tenhoor.nl
NVM•WONEN

www.jeltes-tenhoor.nl

Alleen op afspraak

Henk Elings,

keurslager

Verstand Van Lekker Vlees
Tel. 0317-412813
info@elings.keurslager.nl

STICHTING.SFW@GMAIL.COM

Indien onbestelbaar retour: TCW, Leeuweriksweide 202, 6708 LP Wageningen

Wat kun je in 2011 van Mastbergen fietsen verwachten ?
Laagste prijs garantie voor TCW leden . Jij zoekt zelf de beste prijs voor je nieuwe
fiets of onderdelen en wij leveren jou voor deze laagste prijs . Dus bij Mastbergen
betaal je nooit teveel !
Wij leveren alle merken fietsen voor de laagste prijs , ongeacht of wij wel of niet officieel dealer zijn .
Dus zoek je een nieuwe fiets van bijvoorbeeld :
Idworx , Specialized , Scott , Cannondale , Koga Miyata , Bianchi , Santos , van Nicholas , Cube , Giant , Basso ,Ridley , Stevens , Haibike , Pinarello of een ander merk ?
Wij leveren elk type en elk merk fiets altijd voor de beste prijs .
Ben jij dus op zoek naar een nieuwe fiets ? Laat je wensen horen en wij regelen jouw
droomfiets voor de beste prijs .
Tevens leveren wij fietsen voor fietsvakanties en woon-werkverkeer van oa : Koga
Miyata , VSF fahrradmanufaktur , Gudereit , Santos , Idworx etc. altijd voor de beste
prijzen .
In verband met de bedrijfsbeeindiging van Recycle Fietsen in Wageningen is het
goed om te weten dat je van harte welkom bent bij Mastbergen fietsen .
Dus heb je een fiets bijvoorbeeld een Stevens of Avaghon gekocht bij Recycle dan
nemen wij graag de service en garantie over .
Onze medewerkers zijn gediplomeerd Rohloff monteur dus dat zit wel goed .
Fietsen van Recycle zijn bij ons van harte welkom , Wij zijn altijd blij met jou als onze
klant.

Welkom bij Carlo in Renkum of bij Frank in Heelsum.

