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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.

INHOUDSOPGAVE
Van de redactie

5

Van de voorzitter

7

Toerfietsprogramma, ledenmutaties,
actviteitenkalender

8

Schoonmaakrooster, buitengewone ALV,
tochtenkalender

9

Notulen ALV

10

Uit de oude doos, Fietsen en vogels

15

Tirreno-Adriatico 2011

16

Bestellen nieuwe clubkleding,
Zoekende vierdaagse

19

Bestelformulier clubkleding

20

TCW Tochtenoverzicht 2012

21

Onze vakanties in 2011

22

Kanker!
Fietsen voor de overwinning op kanker

25

Tweemaal kaartavond

26

Van de redactie
Er zijn clubleden die over een vakan
tie zó zes pagina’s volschrijven of er
een vervolgverhaal van weten te
maken. Ikzelf ben meestal korter van
stof, maar vandaag ga ik proberen
over een tochtje van nog geen 37
kilometer een hele pagina vol te
schrijven.
Bijna het hele seizoen is het mooi
weer geweest op de zaterdag. Of in
ieder geval fietsbaar weer. Vandaag
echter begon met regen, maar vol
gens de buienradar zou die om half
elf zijn overgedreven. Aanleiding
voor mij om geheel tegen mijn prin
cipes – als het om 10.00 uur regent,
ga ik niet fietsen – naar het clubhuis
te vertrekken. Kees de Koekert had de
avond tevoren gezegd dat hij kwam –
“anders is het zo sneu voor kapitein
Kees” – en bovendien was het hoog
tijd om mijn nieuwe waterafstotende
windjack uit te proberen. Maar op het
clubhuis: geen Kezen, noch andere
wegbikkels. In overleg met mezelf
besluit ik tot een rondje brug-brug, in
de verwachting dat het na de eerste
brug snel droger zal worden.
In je eentje rijden heeft een groot
voordeel en tevens nadeel: je hoeft
geen gezellige e.a. gesprekken te
houden maar je kunt dat ook niet. Er
is wel tijd voor innerlijke tweestrijd:
“Ik lijk wel gek. Zal ik aan het eind van
de dijk gewoon rechtsaf over de La
wickse Allee teruggaan? Nee, dan
ben ik een watje. Maar ik ben toch een
watje? Ja, maar vandaag hang je even
de bikkel uit”. Dus zwoeg ik voort
tegen de wind in en fiets de Greb
over. Begin een beetje te hallucine
ren: zie een bruine koe met een witte
kop, maar dat blijkt een blikvanger te
zijn. Die hadden ze ook aan de over
kant wel kunnen gebruiken, want
daar ligt de berm vol met lege petfles
sen. Wat een vandalisme: de kaart
van Kesteren is zorgvuldig vernield.
Gelukkig weet ik de weg (op zich al
bijzonder) en die vervolg ik dan ook,
nog nagenietend van de gezellige
wijnproefavond gisteren. De helft
van de vandaag aanwezige fietsers
was erbij: allemaal bikkels dus. Er zal
wel weer een leuk stuk over in de
Derajeur komen. Hoewel, Berrie
plaatst tegenwoordig regelmatig

verslagen op de website van TCW.
Dat is natuurlijk veel actueler. Leuk
dat hij dat heeft opgepakt. Misschien
kan het clubblad voortaan wel wat
dunner! Dat doet me eraan denken
dat ik daarmee dit weekend ook nog
aan de slag moet. Gelukkig heb ik
gisteren Thiemo weten te strikken als
nieuw redactielid, want Sietse heeft
tegenwoordig erg weinig tijd. Er zijn
al wat stukken binnen: eentje van Ton
van Erp over een of ander goed doel,
het eerste van een heel feuilleton.
Ook onze vaste correspondenten
Ciska, Toon en Menno hebben hun
bijdragen al aangeleverd. En het ver
slag van de ALV is ook al binnen. Toch
mooi dat zoveel mensen spontaan
een bijdrage leveren. Mijn koude
handen (stom, korte handschoenen
aangedaan) beginnen te ontdooien.
Al mijmerend bereik is Opheusden.
Al 15 kilometer op de teller, de af
stand die Stokvisch wekelijks schijnt
te rijden voor hij op het clubhuis be
landt. Ziezo, daar is de rozenkwekerij.
Ik heb daar nog nooit een roos ge
zien. Dit zitten zeker in de kassen. Wat
een wind, trouwens! Af en toe ben ik
bang dat ik zó van de dijk afgeblazen
word. Hierna komt het gemaal. Tijd
voor mijn gebruikelijke gokspelletje.
Was het nou naar Mr. G.H.J , J.G.H. of
Mr. G.J.H. Kuijk genoemd? Ik besluit
tot het laatste en als het gemaal in
zicht komt, blijkt dat goed gegokt.
Voor het eerst overigens. Mijn natte
benen beginnen pijn te doen. Over

benen gesproken, Annelien zat weer
in het gips, zag ik gisteren . Wat een
pechjaar heeft die. Lexkesveer komt
in zicht en het blijft maar regenen. En
ik ben dol op pontjes. Zal ik als een
watje de pont nemen of als een bikkel
de brug? Het vooruitzicht van een
warme douche kan ik bijna niet weer
staan, maar gelukkig zie ik net wat
auto’s van de pont afkomen. Dat be
tekent dat ik hem vlak voor mijn neus
zal zien weggaan als ik besluit de rit
te verkorten. Verder dus maar rich
ting Heteren, nog steeds in de regen.
Ik voel nog geen natte voeten maar
er kruipt wel langzaam iets langs mijn
hals naar beneden. Dat hou je toch.
Ben trouwens benieuwd naar onze
nieuwe clubkleding. Die wordt vast
mooi. Hopelijk vullen veel mensen
het bestelformulier in dit blad in.
Straks nog even naar de club om te
bespreken of we naast een pasavond
op dinsdag er ook eentje op maan
dag kunnen houden. Eind maart –
helaas nog niet voor de openings
tocht – is de kleding klaar. He, he, daar
is de brug. Windje in de rug. Toch
weer erg koude handen. Zal ik bij
Mastbergen even lekkere herfst
handschoenen gaan halen? Nee laat
maar, daar ga ik teveel van afkoelen.
Alleen nog even tegen de wind in
naar Wageningen en dan lekker
onder de douche. En daarna meteen
even een voorwoord schrijven!
Liesbeth

5

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

Van de voorzitter
Ja, ik ben er nog als voorzitter! In de
ALV van eind november ben ik we
derom voor 2 jaar als voorzitter van
TCW gekozen. U denkt natuurlijk, hij
begint er lol in te krijgen, en dat is
natuurlijk ook zo, anders had ik mij
niet opnieuw kandidaat gesteld. Ik
vind dat ik nog niet klaar ben en het
is ook leuk jezelf in te zetten voor
TCW, maar dat weten al vele leden die
als vrijwilliger werkzaam zijn voor de
club. Waarmee ik nog niet klaar ben
is om TCW voldoende aantrekkelijk te
laten zijn voor jonge leden, dus daar
in hoop ik nog wat energie kwijt te
kunnen om die modernisering mede
vorm te geven met het bestuur.
Ja, dat wist u misschien niet, maar ook
de rol van voorzitter is vrijwillig. Er
wordt ook wel wat morele druk op je
gelegd om die rol vooral nog even te
blijven doen. En tegenkandidaten
zijn er vaak niet en dat voelt prettig,
want dan wordt mijn werk waar
schijnlijk gewaardeerd, dank voor de
steun! Toch zijn er ook van die dagen,
dat ik mijn twijfels heb of dit wel alle
maal even leuk is. Videoregistratie bij
de JJC is zo’n item waar ik afgelopen
jaar al zeker 4 keer over overlegd heb
en waar de meningen ver uiteen
lopen bij de JJCcie, in het bestuur en
onder de leden. Berrie heeft de ALV
leuk verslagen op de website en ik
moet hem gelijk geven zo’n ALV
heeft op bepaalde agendapunten
slechts kort tijd nodig en op andere
punten willen (meestal vaste) perso
nen lang het woord en verschillen de
meningen nogal. Als voorzitter is het
dan moeilijk handelen, niet dat ik

moeite heb om te besluiten, maar de
acceptatie van zo’n besluit, als dat
niet gedragen wordt door vele TCWleden, blijft dan tijd, geduld en voor
al veel diplomatie kosten! Voorlopig
heb ik die eigenschappen nog en
daarmee is u ook gelijk duidelijk wat
de nieuwe voorzitter over 2 jaar in
ieder geval moet meebrengen, want
dan zoek ik een vervanger. Wie weet
is het wat voor jou?
We hebben bij de ALV besloten af
scheid te gaan nemen van Wintertrio
3 en willen in lijn met hetgeen NTFU
verzoekt het aantal tochten beper
ken (minder kwantiteit), maar de
kwaliteit van de tochten verhogen.
Vanuit het bestuur (ik in dit geval) en
Gerrit Heida ondersteunen we de
toercommissie bij de organisatie van
het laatste Wintertrio 3 op 4/2/2012!
Daarvoor had ik gisteren met Gerrit
uitgekozen om de route te bepalen
en voor te fietsen. Maar het regende
in de ochtend pijpestelen. Zoals zo
veel TCW-ers wordt dan onmiddellijk
buienradar geraadpleegd en met
Gerrit afgesproken dat we eerst op de
computer e.e.a. zouden voorberei
den om daarna rond 11.00 uur (dan
zou het droog worden) te gaan voor
fietsen. Het leek wel of in de buienra
dar de buien ontwikkeld werden,
want niet zoals gedacht werd het
droog om 11.00 uur, maar helaas pas
om half 2. We waren om half 12 ver
trokken en hebben via het Wage
ningse bos, de Renkumse beek, langs
de sportvelden achter Renkum op
het MTB-parcours nabij Doorwerth
en Oosterbeek uiteindelijk een leuke
route gefietst en op de GPS vastge
legd. Onze taak was om vooral een
uitdagende kwalitatieve tocht te
maken, waarbij ook de vergunningen
niet te moeilijk te verkrijgen zijn. Wat
gisteren betreft heb ik nog nooit zo
veel modder, regen en plassen in het
bos gezien, dus als we dit weer begin
februari hebben, dan kan ik verzeke
ren, dat het een uitdagende tocht
wordt. Niet alleen qua zwaarte, maar
zeker om de kleding en je fiets daarna
weer schoon te krijgen!
Eerder meldde ik in mijn voorzitter
stukje al dat ik op zoek was naar
nieuwe kledingsponsoren voor de
TCW-outfit voor de komende 3 jaar.

Ik ben hier ca. 3 maanden regelmatig
op vrijdagen en in de weekenden
voor in de weer geweest en ik kan u
melden, dat dit succesvol is geweest!
Inmiddels is het definitief en mag ik
bekend maken dat ondanks deze
crisistijden het bedrijfsleven ons nog
niet in de kou laat staan/fietsen.
Naast de u bekende sponsoren Wou
denberg Drankenhandel, Mastber
gen Fietsen uit Renkum/Heelsum en
Sportcentrum de Plataan gaat ook
Linthorst Installatietechniek uit Ede/
Apeldoorn, Van der Zandt Keuken
Interieurs en Netpulzzz computers
en relatiegeschenken TCW sponso
ren en op onze shirts verschijnen. Het
was een genot zaken met hen te
doen, ik vond het leuke gesprekken
en het blijkt, dat ze onze vereniging
een warm hart toedragen en samen
gedurende de komende 3 jaar voor
totaal € 14.610,- de kleding sponso
ren! Chapeau, petje af dus!! Ze staan
ook allemaal als belangrijkste adver
teerders in onze Derajeur. Dus als u
eens gaat winkelen, verbouwt of iets
leuks aan wil schaffen, denk dan ook
eens aan hen!
De kledingcommissie heeft inmid
dels een goede fabrikant in het vizier
en gaat het kledingontwerp voltooi
en en de kleding bestellen deze win
ter. Dus meld u aan voor een kleding
pakket binnenkort, want wie wil er nu
niet mooi voorbij komen fietsen de
komende jaren!
De feestdagen komen er deze maand
weer aan en dat betekent dat we ons
2e wintertrio op 3e kerstdag gaan
voorbereiden. Ik wil de Toercie harte
lijk danken voor de geweldige orga
nisatie van het 1e Wintertrio met 520
deelnemers en een prachtige nieuwe
route. Ik hoop dat het na kerst dan net
zo druk en gezellig wordt! Voor hen
die ik doorvoor niet zie, alvast pretti
ge kerstdagen en voor daarna een
gelukkig 2012 met veel fietsplezier
en veel gezelligheid bij TCW!
Herman Winkels
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Schoonmaakrooster
Het nieuwe jaar 2012 is weer begonnen we zijn nog
steeds op zoek naar vrijwilligers die de schoonmaak
ploeg willen ondersteunen. Wie heeft er op de maandag
avond om de twee maanden nog twee uurtjes tijd en doe
je nog niets voor de club geef je dan op. Neem contact
op met Rien Spee (0653121226 )of schiet mij aan op de
zaterdagen.
Maandag 09-01-2012
Jos Cobussen
Gerrie Wijnen
Ronald Brussen
Rien Spee
MAANDAG 23-01-2012
Annelien Huiskamp
Ger Kramer
Arie de Keizer
Rien Spee
MAANDAG 13-02-2012
Timo Hoefsloot
Wil de Keizer
Jan Cordewener
Rien Spee

MAANDAG 05-03-2012
Henk Roffelsen
Mechteld v/d Horst
Gerrie Wijnen
Rien Spee
Groet
Het Beheer,
Rien Spee

Buitengewone ALV TCW voor
aanvang Nieuwjaarsreceptie
Het spreekt voor zich dat we graag alle TCW-ers willen
uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie. Alvorens die
te starten nodig ik u allen uit voor deze bijzondere
ALV-bijeenkomst voorafgaand (ca. 30 minuten) aan die
receptie om een alternatieve JJC-begroting 2012 te
bespreken en ter stemming te brengen. In de ALV van
22 november jl. is namelijk besloten dat het bestuur
die zou vervaardigen als er wederom videoregistratie
plaatsvindt en hiervoor sponsoring door een grote
sponsor gevonden is.
Momenteel is nog niet bekend of de sponsoring en de
videoregistratie doorgaat en of er dus een alternatieve
JJC-begroting nodig is. De aankondiging/uitnodiging
willen we nu echter al tijdig doen uitgaan (dit is ver
plicht cf. statuten). Of deze bijzondere bijeenkomst
doorgang vindt kunt u op website van TCW lezen. Bij
doorgang is daar ook de alternatieve JJC begroting
uiterlijk 15 december as. in te zien.
Het TCW bestuur

Tochtenkalender
Voor meer tochten kijk o.a. op www.ntfu.nl, www.sport.be/cycling/, toertochtenkalender.wielrennenmaastricht.nl,
www.xs4all.nl/~vanwaart/fietskalender/index.html en links op TCW website.
Datum
Za 17 dec
Zo 18 dec
Za 24 dec
Ma 26 dec
Di 27 dec
Za 31 dec
Zo 8 jan
Za 14 jan
Zo 15 jan
Za 21 jan
Zo 29 jan
Za 4 febr
Zo 5 febr
Zo 5 febr
Za 11 febr

Naam tocht
Oudejaarstocht
Oudejaarstocht
Eindejaarstocht
Kersttocht
Wintertrio 2
Tongelaar tocht
Vladerackentocht
AXA veldtoertocht nr. 3
ATB tocht Oss
Veluwe Challenge
Op en Rond de Witte Ruysh
Wintertrio 3
Fibberwaarietocht
De Internet Jongens
Bostoertocht

mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb
mtb

Start
Stroe
Stroe
Scherpenzeel
Schaijk
Wageningen
Gassel
Nuland
Veenendaal
Oss
Ede
Oss
Wageningen
Schaijk
Hoenderloo
Arhem

Afstand km
30/45/60
30/45/60
20/30/50
30/40
30/55
30/45
30/45
30/45
30/45
30/50/75
10/30/45
30/55
33/44/55/70
30/50/75
30/45/60
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Notulen Algemene Leden Ver
gadering TCW 2011
Datum 22 november 2011
Aanwezig:
Bestuur: Herman Winkels (voorzitter), Frans Kappen
(penningmeester), Frank Fiselier (Secretaris), Arie de
Keizer en Jeroen Roelofs
Leden: Liesbeth van Agt, Menno Bartlema, Harrold van
den Berg, Henk van den Berg, Paul Bikker, Hans Bitter,
Gerjohn Bos, Gerard Boudestein, Gretha J. Bouma, Ronald
Brussen, Jan Cordewener, Niels Dignum, Wijnand Folmer,
Carlo Gertsen, Bertjan Groenenberg, Hans Groeneveld,
Gerrit Heida, Maria Heida, Jan Hontelez, Ben Huiskamp,
Edwin Jansen, Peter Jansen, Carin Jochems, Gerrit Kra
mer, Evert Kolet, Cisca Noy, Wim Overdijkink, Evert Rense,
Berrie Ruijling, Ton van der Sanden, Henk Scholte, Erik
Seebus, Pieter Smit, Jaap Spaan, Rien Spee, Jacques
Teunissen, Edwin de Vaan, Tonny de Vaan, Moniek Ver
beek, Margit Warmink, Gerard Wesselkamp
Afwezig met kennisgeving:
Leden: Ruud Binnendijk, Eva Dusterhof, Marjo Lexmond,
Toon Loonen, Roel van de Meiracker, Henk Roffelsen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet
iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken, verzamelen
rondvraag
Herman geeft aan dat de sponsoring van de kleding na
genoeg weer voor 3 jaar rond is. Mastbergen, De Plataan
en Woudenberg hebben weer toegezegd, Linthorst In
stallatietechniek, Netpulzzz en vd Zandt volgen binnen
kort.
Ciska, Jan C en Jan H hebben een vraag tijdens de rond
vraag.
3. Bespreking Notulen ALV 23 november 2010
De notulen worden paginagewijs doorgenomen en
zonder wijziging vastgesteld. De voorzitter bedankt
Frank voor de verslaglegging.
4. Bespreking jaarverslagen
Het verenigingsverslag en de jaarverslagen van de com
missies worden paginagewijs doorgenomen en vastge
steld. In het stuk van de toercie moet bij de MTB-tocht Hel
van Wageningen uiteraard ook 23 juni staan, en is het nog
niet duidelijk of de WT3 doorgaat.
5. Verslag Kascontrolecommissie
Jaapdoet namens de kascommissie verslag:
- “Het zou goed zijn als we het verenigingsgebouw op de
balans afwaarderen tot de WOZ-waarde van ± € 75.000,-.
Nu rekenen we ons rijk door dit voor € 89.000,- op de
balans te laten staan. Advies: boek dit in jaren waarin we
meer winst maken gestaag af (bij voorkeur voor 2016 als
10

de erfpacht afloopt).
- Vraag: is al duidelijk wat er gebeurt als de erfpacht in
2016 afloopt?
- Opvallend bij de JJC afrekening is dat er een post van ±
€ 15.000,- op staat voor een videoregistratiesysteem
terwijl hier niets voor begroot was. Wat is de waarde van
een begroting als dergelijk grote uitgaven onbegroot
toch gedaan worden? Heeft de ALV daarin iets te zeggen?
- TCW heeft opvallend veel verschillende 'kasgelden'.
Daar zit risico in. Daarom het advies om het aantal kassen
af te bouwen, b.v. waarom moet een toercie een eigen
kas hebben?
- Een andere advies van de kascie is om de bierprijs naar
€ 1,- te verhogen. Dat vergemakkelijkt het rekenwerk en
als alle andere prijzen ook een veelvoud van € 0,50 zijn,
is er veel minder kleingeld nodig.
- Verder is het een zeer degelijke jaarrekening waarin het
vakmanschap van Frans goed zichtbaar is. Complimen
ten voor de duidelijke presentatie!”
Over de waarde van de huisvesting en het na 2016 kun
nen pachten van de grond zijn de volgende opmerkingen
gemaakt:
Jan C vraagt zich of of de buren ook rond dat tijdstip een
aflopende pachttermijn hebben en/of zij mogelijk dezelf
de problematiek hebben.
Ben geeft aan dat nu afschrijven straks een zekere waar
dedaling geeft, als bij eventuele verhuizing een afkoop
regeling met de gemeente getroffen moet worden.
Herman meldt dat het bestuur reeds afgelopen jaar
contact heeft gezocht met de gemeente, maar dat deze
pas in 2014 een bestemmingsplanherziening zal doen en
tot die tijd niet wil praten over een verlenging van de
pachttermijn.
De kascommissie zal komend jaar bestaan uit Henk (3e
jaar), Jaap (2e jaar) en Jan C (1e jaar). Menno wordt be
dankt voor zijn betrokkenheid in de afgelopen 3 jaar.
6. Bestuurswisseling
Herman en Frank zijn aftredend en herkiesbaar voor de
duur van twee jaar. Er zijn geen tegenkandidaten aange
meld en de vergadering neemt de kandidatuur unaniem
over.
7. Jaarplan 2011-2012
Herman leest de punten voor, die het bestuur voorstelt
om in 2011-2012 trachten te realiseren in het kader van
het meerjaren beleidsplan:
1. Zorgdragen voor continuïteit van de sterke punten van
TCW:
Spinning-uren en clinics exclusief voor TCW-leden in de
winter organiseren
Begroting jubileumcommissie voor lustrum 2014
vaststellen

2. Imago/uitstraling TCW versterken:
JJC-sponsoring continueren
Hel van Ede Wageningen met WV Ede continueren
3. Nieuwe leden professioneler opnemen in de club:
Nieuwe TCW-kleding voor alle leden
4. Activiteiten ontplooien voor jonge leden/jeugd:
Geen activiteiten dit jaar
Berrie stelt voor om onder het derde beleidspunt op te
nemen, om contactpersonen (mentor/buddy) in te stel
len, die nieuwe leden langere tijd wegwijs maken binnen
de club.
Nu wordt door het bestuur op de inloopavond een pre
sentatie voor nieuwe leden gegeven. Daarbij worden de
nieuwe leden ook op de informatie op de website gewe
zen. Het zou goed zijn als de wegkapiteins bij die presen
tatie aanwezig zijn om zichzelf te presenteren en dat de
informatie op de website weer een snelheidsindicatie
krijgt.
Jan C ziet graag bij de openingstocht, dat er meer gelet
wordt op de nieuwkomers, zodat deze ook na de tocht
bij de beoogde groep blijven komen.
Jan H zou graag zien, dat nieuwe leden gevraagd wordt
zichzelf in de Derajeur voor te stellen of dat er een digitaal
smoelenboek ingesteld wordt.
Herman geeft aan bovengenoemde punten trachten
mee te zullen nemen in het komend jaar.
8. Voorstel Toercommissie Winterduo
Gerjohn geeft aan dat de toercommissie graag het aantal
MTB-tochten wil terugbrengen van 3 wintertochten en
een JJC-versie naar 2 wintertochten en een JJC-versie. Hij
geeft daarvoor de volgende drie redenen:
De ‘werkdruk’ van de toercie: De organisatie is de afgelo
pen tijd bezig geweest om de tochten op een hoger ni
veau te krijgen, door een goed draaiboek te schrijven,
vergunningen rond te krijgen en door een nieuwe route
te maken. De actractiviteit van de MTB-tochten zou met
name moeten zitten in het regelmatig verversen van de
routes en dat brengt extra voorwerk met zich mee.
Het opzetten van een MTB-variant bij de JJC blijkt ook
met name te rusten op de schouders van de (bestaande)
toercie. Het werk valt daarbij met name in de periode in
januari/februari, gelijktijdig met de derde wintertrio.
Het moeilijk krijgen van vrijwilligers: Het blijkt moeilijk
om voldoende vrijwilligers voor de pijlploegen te krijgen.
Ondanks emails, forum- en derajeurstukjes blijft het
aanbod beperkt tot de vaste kern.
De terreinbelasting: Er zijn in ons gebied veel evenemen
ten (fietsen, lopen, paardesport) met evenveel vergun
ningen. Het blijkt steeds moeilijker te worden om een
tocht door ‘vers’ terrein vergund te krijgen en het terug
brengen van het aantal tochten, zou de aanvraag van de
overgebleven tochten gemakkelijker moeten maken.
De toercie wil liever 3 goede, hoogwaardige tochten or
ganiseren, dan 4 mindere herhalingen. De gewijzigde
route bleek bij de eerste Wintertrio op 12 november
succesvol, daarbij geholpen door het goede weer en de
reclame op website en mtb-fora.

- Niels vraagt zich af, waarom wij ons alleen zouden be
perken om de terreinbelasting omlaag te brengen. Jan H
geeft aan, dat de NTFU een zelfde regionale beweging
aan het promoten is in haar meerjarenplan, waarbij
kwaliteit boven kwantiteit gesteld wordt.
- Berrie stelt dat het vrijwilligersprobleem niet het belang
rijkste argument is, maar dat het terugbrengen van de
terreinbelasting in overleg met de grondeigenaren dient
te gebeuren, wil het voor de toekomst zin hebben.
- Evert K brengt daarbij naar voren, dat dit ook in nauw
contact met de regio dient te zijn. Op dit moment heeft
de toercie contact met WV Ede op dit punt.
- Edwin J geeft aan dat de extra kwaliteit ook ‘verkocht’
moet worden middels publiceren in plaatselijke kranten,
op fora en bij het verkrijgen van de vergunningen.
- Ben H vraagt zich af of er ook belangstelling zou zijn
voor het organiseren van e-bike tochten zoals in Dene
kamp (maar dat valt buiten het onderwerp).
Herman wil graag een voorstel in de ALV ter stemming
brengen, omdat het gevolgen heeft voor de inkomsten
en uitstraling van de vereniging. Hij zal de toercie helpen
met het vinden van vrijwilligers voor de WT3 in februari
2012 en stelt voor om daarna het aantal MTB-tochten te
verminderen. In concreto komt dat neer op het laten
vervallen van de WT3 per februari 2013. De ALV gaat hier
unaniem mee akkoord.
9. Begroting 2011-2012
9.1 Resultaat 2010-2011
Frans grijpt de gelegenheid aan om het resultaat van af
gelopen jaar nog even te behandelen, hoewel de toelich
ting al in de Derajeur heeft gestaan.
Financieel was afgelopen jaar een gemakkelijk jaar zon
der al te veel grote uitgaven. De club heeft een gezonde
liquide positie en de balans laat dit ook zien.
Opvallende zaken in de resultaatrekening zijn:
- Het sluitingstijdstip eind augustus maakt dat er dan vaak
nog grote bedragen onder debiteuren (adverteerders en
JJC sponsors) en crediteuren/passiva (JJC rekeningen)
staan. Op het tijdstip van de ALV staat alleen de rekening
van het Rode Kruis nog open.
- De kosten voor huisvesting zijn minder, doordat we een
aanzienlijk bedrag van het waterschap hebben terugge
kregen.
- De voorraden van de kantine (inkoop) kunnen goed
worden ingeschat hetgeen blijkt uit de grote doorloop
snelheid (omzet/gemiddelde voorraadwaarde)
- Er is afgelopen jaar meer betaald voor vergunningen
voor tochten.
- De post activiteiten is iets hoger, hetgeen een goede
zaak is. Dit is namelijk waarom we als vereniging bestaan.
Het resultaat van de JJC laat zien:
- Er waren minder deelnemers dan begroot, maar de in
gekochte goederen zijn wel overeenkomstig vermin
derd. Er zijn wel veel shirts teveel besteld en de JJC-cie
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gaat kijken om deze in de toekomst ‘jaaronafhankelijk’ te
maken.
- De pauze in het clubhuis maakt dat er 600 euro extra
winst op de consumpties is gemaakt ten opzichte van
vorig jaar.
- De inzetkosten van derden was minder dan begroot,
maar zijn ten opzichte van 2010 wel gestegen. Hieronder
vallen de bijdrage aan WvEde, verkeersregelaars, masa
geteam, De Rijn en Harmonie.
- De kosten van de videoregistratie waren hoger dan
verwacht, maar werden wel gedekt door de sponsoring
van Rabobank en de verhoging van het inschrijfgeld.
Meerdere leden in de ALV vinden het vreemd dat een
dermate hoge investering door bestuur of JJC-cie ge
maakt kan worden, zonder dat het op de ALV-begroting
te zien was.
Jan C, Cisca en Paul stellen voor om een limiet aan de
afwijking van de begroting te stellen, waarbinnen het
bestuur en/of JJC kan opereren, maar waarboven toe
stemming van de ALV gevraagd moet worden. Dit voor
stel wordt verder niet in stemming gebracht.
Jacques vraagt zich af waarom er minder naar het goede
doel is gegaan dan andere jaren. Het antwoord luidt dat
dit afhankelijk is van het aantal deelnemers (1 euro pp)
en van de vrije gift van die deelnemers.
Carlo verwondert zich over de sterk teruggelopen barop
brengsten (10.000 lager tov 2009). De JJC-cateringssub
cie zal daar naar kijken.
9.2 Resultaatbestemming
Het positieve resultaat zal dit jaar bestemd worden om
de voorzieningen op peil te brengen (9000 euro) en de
rest richting lustrumtocht gaan. De ALV stemt hiermee in.
Jaap vraagt wat met de waarde van de JJC-shirt gaat
gebeuren? Deze blijven op de balans staan, maar er zal
wel getracht worden er meer te verkopen, bijvoorbeeld
vanachter de bar.
Ciska merkt op dat we niet alleen willen sparen om de
lustrumtocht voor 60 deelnemers te bekostigen, maar
ook voor de rest van het lustrumjaar (voor alle leden).
Volgens jaar zal dit op de begroting te zien zijn.
9.3 Begroting TCW (algemeen)
Frans presenteert de algehele begroting van de vereni
ging, die voorafgaand aan de ALV in het clubhuis ter in
zage heeft gelegen. Zoals gebruikelijk is de begroting
gemaakt op realistische basis en zijn kosten voorzichting
ingeschat.
De verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn de hogere
contributie (nu 45 euro), die maakt dat de NTFU- en
Derajeurkosten gedekt zijn en dat de kleding nu via een
‘egalisatierekeningsmethode’ op de begroting staan.
Daarbij worden de kosten uitgesmeerd over de looptijd,
zodat duidelijker de verschillen in aankoop en kosten per
jaar zichtbaar worden, zonder dat we het eerste jaar ‘ver
lies’ draaien en de twee jaar daarna ‘winst’.
De ALV stemt unaniem in met deze begroting.

9.4 Begroting JJC (deelbegroting)
De JJC begroting komt grotendeels overeen met die van
vorig jaar, waarbij uiteraard op een hoger deelnemeraan
tal gerekend wordt.
De videoregistratie staat niet in de huidige JJC-begroting,
omdat nog onduidelijk is of hiervoor een ‘substantieel’
deel gesponsord gekregen kan worden.
Harrold merkt op dat gezegd is, dat ‘de 2 euro prijsverho
ging tot 10 euro vorig jaar, dit jaar besteed zal worden
aan andere vernieuwingen’
Er volgt een discussie over het nut van videoregistratie,
de kosten, de bijdrage van een sponsor en de mate
waarin de kosten van het deelnemeraantal afhankelijk is.
Deze discussie is in vergelijkbare vorm in de JJC-cie ge
weest en ook heeft het bestuur zich daarover uitgelaten.
Paul stelt dat de JJC-cie in samenwerking met het bestuur
de vrijheid zouden moeten hebben binnen het huidige
budget, met voldoende sponsoring of kostenbesparin
gen te opereren als de winst en de deelnamekosten gelijk
blijven.
Herman geeft aan dat videoregistratie past in het aantrek
kelijk maken van ons evenement voor jeugdige deelne
mers en het meegaan met de tijd. Voorwaarde is wel een
zekere mate van risicodragendheid van MySports en
geaccordeerde begroting.
Hij stelt voor om de ALV te laten instemmen met de
huidige begroting (zonder videoregistratie). Op het mo
ment, dat er toch een sponsor gevonden wordt, zal er een
nieuwe begroting gemaakt worden, waarin de bijdrage
van de sponsor, van de deelnemers en een vermindering
van een deel van de kosten (versobering) zichtbaar zal
zijn. Op dat moment zal een nieuwe ALV worden uitge
schreven (mogelijk gecombineerd met de nieuwjaarsre
ceptie). Pas op die ALV zal over het doorgaan van de vi
deoregistratie worden besloten.
De ALV stemt unaniem met dit voorstel in (en met daarbij
horende huidige begroting).
10. Vaststellen contributie
De ALV stemt met het voorstel (om de contributie te
handhaven op 45 euro) in.
11. Rondvraag
De volgende vragen en opmerkingen zijn gesteld:
- Niels Dignum wordt door Cisca in het zonnetje gezet
vanwege zijn vertrek uit de vierdaagsecommissie.
- Jan H zou graag zien, dat TCW achter de JJC blijft staan
en ervoor zorgt dat de leden meehelpen aan het organi
seren van het evenement. Hij (en Berrie) vragen het be
stuur beleid te ontwikkelen hoe leden gestimuleerd
kunnen worden tot vrijwilliger. Herman geeft aan ver
plichting uit te sluiten, maar wel te willen nadenken om
het helpen aantrekkelijker te maken.
Om 22:50 uur sluit Herman Winkels de Algemene Leden
vergadering.
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trainers hebben toegezegd om wat intensiever onderling
overleg te voeren, zodat de afstemming tussen de ver
schillende weken wat soepeler verloopt. Ook zal weer
gebruik gemaakt worden van de schema’s van Rien Spee.
De opbouw van de training week in 1999 niet af van die
van 1998, wel moest door de weersomstandigheden
vaker uitgeweken worden naar het parcours buiten de
atletiekbaan. Vrijwel altijd was dit het geval als de geres
pecteerde atleet Herman van Dreven zich meldde. Of hier
sprake is va toeval is niet bekend…

Uit de oude doos
Elke Derajeur duiken we in de oude clubbladenverzame
ling van Ad van der Donk. Dit maal gaan we terug naar
mei 1999. Peter Stokvisch blikt terug op de in zijn ogen
succesvolle wintertraining van dat jaar. Voor diegenen
die nog korter lid zijn van TCW dan ondergetekende, in
die tijd trok een deel van de club de hardloopschoenen
aan om de conditie in de donkere maanden vast te hou
den. Leuk detail, met name voor mezelf, al jaren voor mijn
komst bij TCW vormden de winkelreeksen (in een eerde
re aflevering van ons clubblad beschreven) een vast on
derdeel van die looptrainingen. En inderdaad, ze zijn nog
naar mij vernoemd ook. Toen ik nog jong en veelbelo
vend hardloper was, waren dat mijn favoriete trainingen.
Intervallen van kort naar lang en weer terug op de baan.
Arnold
WINTERTRAINING OOK IN 1999 EEN SUCCES
De al eerder geschetste grote opkomst bij de wintertrai
ning heeft zich in 1999 voortgezet. Je kunt dus wel
spreken van een geslaagd debuut van het trainerstrio:
Fred, Jos en Peter. Na intensieve onderhandelingen met
het bestuur is dan ook besloten om voor komend winter
seizoen deze constructie voort te zetten. De verschillende

Fietsen en vogels
Een van de leuke dingen van fietsen is, in mijn ogen
tenminste, dat je nog eens ergens komt, waar je normaal
gesproken bijna nooit komt. En op zo’n bijzondere plaats
zie je vaak ook bijzondere dingen. Neem nu de eerste
winterwegtocht van dit jaar. Onder leiding van Jacques
reden we richting Zevenaar. Bij de oude steenfabriek
hadden we de lekkerste pauze van het hele wintersei
zoen. Die stelling durf ik nu al aan. Op de foto zien jullie
wat winterfietsers genieten van het mooie weer en de
fraaie omgeving. Wat ze echter niet zien, is de vlucht
vogels rechts. En ik zal het maar direct toegeven, ik ook
niet. Ik zag ze pas thuis op de foto. Navraag bij de groot
ste vogelkenner van Wageningen leerde dat het ging om
kraanvogels, liefst 31 stuks. Dat noem ik nu bijzonder.

De Coopertest
De tweede 12 minutenloop, beter bekend als Coopertest,
vond plaats op 4 maart. Zoals al eerder is aangegeven, is
niet de afstand per individu van belang, maar wel de
prestaties die een ieder geleverd heeft. Voor de tabellen
met afstand, leeftijd en geslacht zie eerdere uitgaven van
dit onvolprezen blad.
De uitslag:
Naam
Afstand
Ben Huiskamp
2950 meter
Peter van Campenhout
2850 meter
Jan Cordewener
2725 meter
Karel Barkey
2600 meter
Henk Scholte
2550 meter
Bart de Bruin
2475 meter
Cor Elings
2475 meter
Annelien Huiskamp
2425 meter
Atie Elings
2400 meter
Lammert Talens
2250 meter
Gert Scholte
2200 meter
Gert Scholte liet het deze keer niet afweten en liep op
soepele wijze 2200 meter. De smoesjes en misschien zelfs
blessures van Bert Wijnen zijn bij eenieder bekend en Jos
moest ‘weer’werken.
Vanaf de eerste week van oktober kan iedereen weer naar
de Bongerd komen voor de satrt van het nieuwe seizoen.
De trainers zullen er klaar voor zijn.
Peter Stokvisch

Laten we er weer eens een prijsvraag aan vastknopen.
Heb je nog een leuke foto met dieren en fietsers, stuur
hem in. De mooiste krijgt een prijs.
Arnold
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Tirreno – Adriatico 2011
Van 9 tot 15 maart 2011 werd door de profs de 46-ste
editie van de Tirreno-Adriatico verreden, een 7-daagse
etappekoers waarin van de Tirreense kust bij Marina di
Carrara (Toscane) in 1.075 km naar San Benedetto del
Tronto (Marche) aan de Adriatische zee werd gereden. Bij
de oversteek van de Apennijnen werden dit jaar een
aantal pittige beklimmingen genomen, wat resulteert in
een eindklassement aangevoerd door Cadel Evans, ge
volgd door Robert Gesink en Michele Scarponi. Een ieder
die na deze uitslag vergeet om op het werk van zijn vrouw
Cadel Evans in zijn toerploeg op te nemen, is te kort van
memorie om enige kans op de eindzege te hebben (maar
een eervolle derde plek ligt dan nog altijd voor het opra
pen).
Het zien van de beelden van de Tirreno-Adriatico doet
menig wielerliefhebber watertanden bij de prachtige
ambiance, de mooie routes, leuke stadjes en selectieve
klimmen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een
klein gezelschap TCW-ers (Jaap Spaan, Peter Zock, Gerrit
Heida, Frans Demarteau en ondergetekende) met verlan
gen uitkeek naar een al geplande zomervakantie met een
soortgelijk karakter. In ruim een week tijd met 9 fietsda
gen vanuit 3 standplaatsen stond 1.314 km met in totaal
23.589 hoogtemeters op het programma. De route voert
over rustige wegen voornamelijk door het lieflijke To
scane en pakt nog een mooi glooiend stukje mee van de
Marche, een op voorhand aantrekkelijk parcours met
voor iedereen wat wils.
Standplaats Castelnuovo di Garfagnana
We beginnen in het provinciestadje Castelnuovo, ± 35 km
ten noorden van Lucca, in het dal van de rivier de Serchio
ingeklemd tussen de Alpi Apuane (die het dal scheiden
van de zee bij Massa en Carrara) en de Apennijnen. Ons
hotel, het eenvoudige maar comfortabele ‘Da Carlino’ ligt
op loopafstand van het kleine oude centrum met een
aantal leuke pleintjes en voldoende terrassen. De Garfag

Een van de vele gezellig pleintjes in Castelnuovo di Garfagnana.
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nana is een tamelijk onbekend deel van Toscane waar
door het nog niet overlopen is door toeristen en er buiten
de hoofdweg om weinig verkeer op de wegen is. Vanuit
Castelnuovo rijden we 3 rondritten met tot slot een ver
plaatsing naar de volgende standplaats Stia.
1. 139 km via San Pellegrino in Alpe en over de Passo
di Croce Arcana.
De aftrap, gelijk vanuit Castelnuovo (270m) via San Pelle
grino in Alpe naar de Passo di Pradaccio (1.628m), maakt
meteen duidelijk dat we niet in het meest lieflijke deel
van Toscane zijn beland. Met stukken tot 20% en een stuk
van 3 km van gemiddeld 12,4% is dit gelijk de meest
lastige klim van de hele week. Helaas maken de laaghan
gende wolken dat we al snel al het zicht kwijt zijn. Na een
lange mooie afdaling naar Pievepelago rijden we via
Sestola naar de voet van de Croce Arcana bij het dorp
Fanana. Dit is een mooi rustig weggetje dat ons in 14 km
van 528m naar 1.680m moet brengen. Jammer dat de
kaarten in Italië niet altijd even betrouwbaar zijn want tot
onze grote verbazing was de klim in de laatste 5 km on
verhard en bleef dat ook nog de eerste 3 km in de afdaling.
Dit soort verrassingen zouden ons later in de week nog
meer te wachten staan.
2. 130 km door de Alpi Apuana naar de Tirreense zee
bij Massa
Vanuit Castelnuovo voert een lange gelijkmatige klim
recht over de Alpi Apuana via Arni richting Massa. Na een
wat langere tunnel op de pashoogte openbaart zich een
prachtig uitzicht over de kuststreek en de zee. Een fantas
tisch mooie afdaling brengt ons in het drukke Massa waar
we besluiten niet tot de zee door te rijden maar meteen
rechtsaf naar Carrara te gaan. Vanuit Carrara gaan we
weer de drukte uit en de Alpi Apuane in om over prach
tige kleine en rustige wegen via Minucciano en Piazza
Serchio terug te keren naar Castelnuovo. Peter en Jaap
doen het die dag wat rustiger aan en maken een ‘korter’
rondje van 140 km linksom via Camaiore en Borgo a
Mozzano waarmee het jaartotaal aan kilometers van
Peter meteen verdrievoudigd is.
3. 132 km over o.a. de Passo di Orichella en de Passo di
Pradarena
Het is inmiddels de 3e fietsdag, de vermoeidheid slaat al
toe en het weer is met veel bewolking en regenkans niet
erg aantrekkelijk. We laten het daarom bij de onregelma
tige Passo di Orichella en in mijn geval ook nog de erg
gelijkmatige Passo di Pradarena (beschreven in de Fiets
van september 2011). Iedereen is op tijd weer terug
voordat, na een aangename lunch met Ravioli al Tartufo,
de regen losbarst en we vastzitten op ‘ons’ terras. Ook in
de stromende regen blijkt de witte wijn uitstekend te
smaken.
4. Verplaatsing van 188 km naar Stia
We rijden in deze verplaatsing boven Lucca en Florence
langs pal naar het oosten wat in deze streek niet echt
gemakkelijk is. Alle dalen en bergketens lopen namelijk
van Noord naar Zuid waardoor we voortdurend op en

Uitzicht vanuit het hotel in Peglio.

Een lichte en smaakvolle lunch als afsluiting.

neer moeten over veelal kleine en moeilijk te vinden
weggetjes. Met het nodige speurwerk en enig loopwerk
op onverharde stukken van 30% bereiken we na een
lange dag met veel hoogtemeters aan het begin van de
avond Stia, zo’n 40 km ten westen van Florence.

wat klimmen zonder naam, arriveer ik rond 14.30 uur bij
Liesbeth in Portico di Romagna. Ik realiseer me dat het
dan nog een lange terugweg is, maar dat weerhoudt me
er niet van om in te gaan op een uitnodiging voor een
wijnproeverij; een buitenkansje. Als dit al uitloopt tot na
18.00 uur is duidelijk dat de terugweg te lang gaat duren.
Na een stuk te zijn weggebracht en de Croce a Mori per
fiets over te gaan, kom ik vlak voor donker om 21.00 uur
in het restaurant aan. Zelden smaakt de pasta en de be
geleidende wijn zo goed als toen.
7. Verplaatsing van 115 km naar Peglio
Een makkie deze dag. Een lange maar niet al te steile klim
via Chiusi di Verna naar de Valico di Spino (1.055m) en
nog wat kleiner klimwerk met nog een lastig en slecht
verhard opwippertje vanuit Lunano brengt ons in Peglio
(Marche), de laatste standplaats van deze Tirreno - Adri
atico.

Standplaats Stia
Stia is een klein plaatsje op een kruispunt van wegen en
daardoor een mooi uitgangspunt voor een aantal rond
ritten. Het heeft een klein centrum met een mooi steil
oplopend straatje waarin ons hotel ligt, Albergo Faltero
na, een mooi oud Palazzo met ruime kamers en een prima
restaurant aan de overkant. Overigens met niet ver
daarnaast nog een goede Tratorria waar Jaap en Peter na
hun dagelijkse ochtendinspanning tot 3 maal toe een
lichte lunch hebben genoten. Vanuit Stia hebben we
twee rondritten gereden met daarna de verplaatsing naar
Peglio.
5. 113 km door de Pratomagno
Na de lange verplaatsing is het tijd voor een rustig ritje
door de Pratomagno, een deel van Toscane dat al meer
doet denken aan het Toscane zoals we dat ons voorstel
den: licht glooiende wegen tussen wijngaarden en olijf
boomgaarden onder een lekker zonnetje. De Passo di
Consuma doet nog even pijn aan de benen maar daarna
is het met het zware klimmen gedaan en rijden we via
Regello, Loro en Bibbiena op het gemak terug naar Stia.
Het lijkt wel vakantie!
6. Passo Mandroli en vele andere passi
Deze dag rijdt niemand de oorspronkelijk geplande rit.
De meesten kiezen er voor om er een lekker kort dagje
met slechts één klim van te maken. Ik maak van deze dag
gebruik om een bezoekje te brengen aan Liesbeth die op
hemelsbreed 70 km een talencursus Italiaans aan het
doen is. Via het bedevaartsoord Eremo di Camaldoli en
de onverharde Passo di Fangacci fiets ik eerst naar de
Passo Mandorli vanwaar de weg via een werkelijk schit
terende afdaling naar het oude stadje Bagno di Romagna
leidt. Na het vervolg over de steile Colle di Carnaio en nog

Standplaats Peglio
Vanuit Peglio fietsen we de volgende dag de cyclospor
tieve La Straducale die start in Urbino op 20 km van Peglio.
In een volgende editie van De Derajeur daarover meer.
De dag daarna staat een rit naar de Adriatische zee op het
programma, maar door vermoeidheid en slecht weer
overmand, besluiten we allen om deze route in de luxe
wagen van de heer Zock af te leggen. Met een lichte en
smaakvolle lunch op een terras met uitzicht op de Adria
tische zee wordt deze Tirreno – Adriatico op een passen
de wijze afgesloten.
Menno Bartlema
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Bestellen nieuwe clubkledij
Het is zover: na drie jaar Bioracer krijgen we nieuwe
clubkledij. De kledijcommissie heeft na uitvoerige
oriëntatie tijdens Bike Motion, gesprekken gevoerd
met drie leveranciers: Sportful, Milremo en Bioracer. De
kwaliteit van de kledij was bij alle drie in orde (zeker nu
Bioracer een ander merk ritsen heeft). Sportful was net
iets duurder dan de andere twee. We hebben uitein
delijk gekozen voor Milremo en we verwachten dat
jullie dat een goede keus zullen vinden. Als extraatje
krijgt iedereen die nu een complete set bestelt van
Milremo eenmalig gratis arm- en beenstukken met een
luxe TCW logo. Een setje gaat € 80 kosten. Dat is wel
wat duurder dan in vorige jaren; dat komt door prijs
stijgingen, een lager sponsorbedrag en ook de clubbij
drage is niet meer zo genereus als voorheen. Maar € 80
voor een shirt met korte mouwen, een shirt met lange
mouwen, een korte en lange broek plus arm- en
beenstukken blijft natuurlijk een aantrekkelijk aanbod.
Naar verwachting zal de nieuwe kledij in de loop van
maart geleverd kunnen worden.
Op maandag 19 en dinsdag 20 december van 20.00 tot
21.30 uur bestaat de mogelijkheid om te passen in het
clubhuis. Wij adviseren je om daar gebruik van te
maken, want ruilen is niet of zeer beperkt mogelijk. Zie
ook www.milremo.nl onder 'informatie' voor een
maattabel.
De bestelformulieren moeten uiterlijk 7 januari (inder
daad, dan is de nieuwjaarsborrel) binnen zijn bij de
kledijcommissie. Je kunt het ondertekende formulier
bezorgen bij of sturen naar Jaap Spaan (Mennonieten
weg 86, 6702 AB Wageningen) of Liesbeth van Agt
(Herenstraat 4, 6701 DJ Wageningen), afgeven aan de
bar of via e-mail (alleen d.m.v. van een volledig inge
vuld formulier) sturen naar Jaap Spaan; zijn mail adres
staat op de ledenpagina op tcw.nl. Het bestelformulier
is ook te vinden op de website.
De kledijcommissie
Jaap en Liesbeth

Kerstconcert Wagenings
Kleinkoor
Het Wagenings Kleinkoor repeteert elke woensdag in de
kantine van TCW. Wil je het koor een keer horen zingen?
Dat kan, want op zaterdag 17 december verzorgt het
koor een sfeervol kerstconcert in de Doopsgerzinde kerk
op de Arboretumlaan.
In de voorverkoop zijn kaarten à € 10,- mij verkrijgbaar
(0611193424).

Liesbeth

Zoekende vierdaagse
De vierdaagsecommissie is nog steeds op zoek naar een
mooie locatie. Voor de één een heuveltje voor de ander
een berg. Het aantal hoogtemeters nog maar niet geteld.
We waren vroeg op pad met ons viertjes.
Jacques reed en het eerste hotel dat op de site heel mooi
leek was een regelrechte afgang. We moesten ons in al
lerlei bochten wringen om de eetzaal te mogen zien.
Jacques en Cisca werden er zelfs voor op de foto gezet en
moesten hun jassen af geven en er nog voor betalen ook.
Nee dat was het niet, geen gezellig terras en geen gezel
lige bar. Dat is toch wat we willen, het fietsen is dan even
een bijzaak.
Maar vol goede moed naar het tweede hotel. Eentje van
een keten , daar werd niet eens de moeite genomen ons
te woord te staan en daarom zijn we zelf op oorlogspad
gegaan. Het hotel te groot, met een biertje op verdwaal
je zo, een zwembadje is ook niet alles want voor je het
weet lig je er met kleren en al erin. Het terras was genoeg
voor 10 personen en dat afgezet tegen 110 kamers?? Nee
dat ging hem ook niet worden.
Eerst maar even een VVV (toeristje spelen) gezocht en
daar wat info en kaartmateriaal gevonden. Na een lekke
re omelet en cola op naar wat ons het ultieme hotel leek.
We vonden het vrij snel en we gingen enthousiast naar
binnen. Precies goed dachten we, er werd verbouwd en
dat zou allemaal op tijd klaar zijn. Helaas na een blik op
de agenda was er in die periode niet genoeg plaats.
Na weer verder gereden te hebben en op onze weg nog
een hotel vonden waar we,na binnen gestapt te zijn,
rechtsomkeert gingen besloten we onverrichter zaken
weer naar huis te gaan. Echter we hadden nog een troef
achter de hand (jaja dat is met kaarten ook zo). We waren
lyrisch over het hotel en de waardin, alles konden we zien,
gezellig onderkomen, heerlijk de ruimte om buiten te
zitten en ach de routes volgen dan vanzelf wel, misschien
niet zo’n hoge berg maar daar doen we het toch niet al
leen voor. Maar… een of andere fietsclub had een optie,
hoe durven ze!!! Bij het opsturen van dit stuk was nog niet
bekend of…
Wordt dus vervolgd!
Cisca
Gerard-Jaques-Gerard
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Foto voorplaat 2012
Heb jij een leuke actiefoto van TCW-ers in clubkledij? Stuur hem (in een zo hoog mogelijke resolutie) naar
derajeur@tcw79.nl. Misschien siert jouw foto dan wel in 2012 de voorkant van dit blad!

TCW tochtenoverzicht 2012
In de vorige Derajeur stond een zeer voorlopig overzicht
van onze tochten in 2012. Daar stonden zeker ook ver
keerde datums bij enkele tochten. Hier dus een definitief
overzicht zoals het nu ook bij de NTFU is aangemeld.
NB Op de langste afstand van de Bevrijdingstocht (150
Km) en de Germania Klimtocht (160 Km) mag men van
08:00 tot 09:00 uur starten. Het tarief voor alle tochten
(behalve de JJC en de Hel..) is 4 Euro. NTFU en KNWU leden
krijgen hierop 1 Euro korting.
Met ingang van de komende tochten wordt er ook
geëxperimenteerd met Scan en Go. Een deelnemer met
een NTFU of KNWU pasje hoeft geen “stempelkaart” meer
in te vullen. Hij of zij kan het pasje laten scannen. De TCW
inschrijfbalie noteert dan nog de gekozen afstand in een
EXCEL spreadsheet achter het gescande NTFU nummer,
ontvangt het bedrag en de deelnemer kan vertrekken. Bij
de JJC wordt hier nog uitgebreider mee gewerkt met ook
voorinschrijving via www.inschrijven.nl . Vandaar dat we
er nu al wat ervaring mee willen opdoen. Arie de Keizer
trekt dit nu.
De Wintertrio’s en de Hel van ..
Zoals ook al op de Algemene Leden Vergadering is be
sproken, en op 29 november in een overleg met de
toercommissie en het bestuur nog is nabesproken, ver
valt de derde wintertrio per 2013. De wintertrio nr. 3 op
04-02-2012 gaat nog wel door, maar de tocht van
02-02-2013 is vervallen. Wel bekijken we de mogelijkheid
om, als door bijvoorbeeld extreme weersomstandighe
den de tocht van november of van 3de kerstdag moet
uitvallen, deze wel in februari erop door te laten gaan.

gemaakt. Degenen de deze tocht onlangs meegefietst
hebben kunnen er van meepraten. Omdat er ook het
verzoek kwam van enkele deelnemers om een extra af
stand tussen de 30 en de 60 Km, is ook nog een 45 Km
versie toegevoegd. Dit doen we door op een geschikte
plek een zo eenvoudig mogelijke doorsteek te maken,
dus met weinig extra werk een stuk van de route af te
snijden via een kort of eventueel recht stuk bospad.
De pauzeplaats blijft alleen bij het Koetshuis. Dat wil
zeggen dat er bij de 60 Km versie pauzeplaatsen zijn na
ongeveer 15 en na 45 Km.
Verder zal het menigeen opvallen zijn dat de MTB tocht,
die tegelijk wordt gehouden met de JJC, niet meer “Hel
van Wageningen” heet maar “Hel van Ede-Wageningen”.
Dit omdat we deze tocht samen met wielervereniging
Ede organiseren.
De racefietstochten
Dit jaar (2011) is de bevrijdingstocht onder handen geno
men. De route van Wageningen naar RETO in Arnhem liep
nu over het Lekskesveer naar Hemmen en daarna langs
de Linge naar Arnhem Zuid en dan door naar RETO.
Omdat we dit jaar een flinke oostenwind (= tegenwind)
hadden op dit open gebied zal menigeen het einde van
dit deel als eenbevrijding hebben ervaren. Verder
waren er in de routebeschrijving wat verwijzingen naar
Oorlogsmonumenten op of nabij de route opgenomen.
Voor deze tochten zijn er in 2012 geen grote wijzigingen
gepland.

Veel fietsplezier
Verder is de Wintertrio (1 en 2) geheel vernieuwd. Gerjo Toon Loonen, namens de hele toercommissie
hn Bos heeft er weer een mooie en uitdagende route van
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Onze vakanties in 2011
Het is bekend dat Inge en ikzelf regelmatig op vakantie
zijn. In het Dreamteam vragen ze ook vaak: “Zijn jullie net
terug of gaan jullie binnenkort weer, of allebei?”. Dit jaar
hebben we weer enkele bijzondere reizen gemaakt. Hier
een korte samenvatting. Wil je meer weten, dan vraag
maar, we kletsen er graag over.
Luosto, Lapland/Finland
In 2008 was ik al een week in Lapland voor een langlauf
trektocht, maar voor Inge was langlaufen nieuw, op wat
schuifelen in de bossen achter Wageningen-Hoog na
dan. Dus een trektocht was nog even wat te hoog gegre
pen. Maar van mijn dochter Noortje hadden we een mooi
adresje gekregen en dat hebben we geboekt voor 2
weken in maart 2011.
Het langlaufen wordt in die streken, en eigenlijk in heel
Scandinavië, veel meer gedaan dan bijvoorbeeld in de
wintersportgebieden als Frankrijk, Zwitserland of Oos
tenrijk. In de directe omgeving van ons huisje in Luosto
hadden we zo’n 75 Km langlauftracks. De start van deze
tracks lag 200 meter van ons huisje. En natuurlijk, we
zaten boven de poolcirkel, is het er heel erg sneeuwzeker.
We hebben dan ook volop kunnen genieten van deze
prachtige omgeving in een sportieve setting. En voor
Inge waren er in het begin ook eenvoudige tracks waar
zij mooi de slag kon oefenen.
Maar behalve langlaufen hebben we ook nog wat andere
activiteiten kunnen ontplooien. Zo hebben we 2 maal een
tocht met een sneeuwscooter gemaakt (met mij aan het
stuur), een maal een tocht met een hondenslee (met Inge
aan de teugels) en hebben we nog een amethistmijn
bezocht. Luosto / Lapland is heel zeker aan te bevelen en
we gaan er ook zeker nog een keer naar toe.
Ecuador
Het hoofddoel van onze zomervakantie was een MTB
tocht van Cycletours in Ecuador. Twee weken hebben we
daar door de Andes gefietst. In Frankrijk is de Col de
Bonnette de hoogste geasfalteerde col en die ligt op
ongeveer 2800 meter. In Ecuador ligt de hoofdstad Quito
ook al op 2800 meter hoogte en dat is dan pas het begin
van de reis. Het grootste deel van de tocht bevonden we
ons dan ook tussen de 2000 en de 4000 meter. Verder was
er een uitstapje naar de Chimborazo (zie http://nl.wikipe
dia.org/wiki/Chimborazo_(vulkaan) ) waar we met een
busje van 2800 meter naar 4800 meter gebracht werden.
Daar mocht een wandeling gemaakt worden naar een
hoogte van 5000 meter om daarna met de fiets af te dalen
naar de volgende overnachtingplaats op weer 2800
meter.
Ecuador ligt bezaaid met actieve en dode vulkanen. We
zijn door een gebied gefietst waar slechts 13 jaar geleden
een grote vulkaanuitbarsting alle wegen had verwoest.
Er was een nieuwe weg wat verderop maar wij namen de
gerepareerde smalle oude weg tussen de lavabergen
door. Prachtig! Zie ook de foto (100_4493.jpg). Ook heel
bijzonder was een monument dat exact op de evenaar
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staat, daar waar de evenaar de Pan Amercan Highway
kruist. Het is dan wel heel bijzonder om op de achter
grond een besneeuwde vulkaan te zien.
Jan was onze gids. Jan had 15 jaar lang over de wereld
gefietst (55 landen aangedaan) tot hij in Ecuador een
vrouwtje tegen kwam dat hem vreselijk beviel en waar
aan hij is “blijven plakken”. Hij heeft toen van zijn hobby
zijn beroep gemaakt en via hem (firmanaam: Biking
Dutchman, zie ook http://www.bikingdutchman.com/ )
kun je diverse fietstochten maken. Van een downhill (dus
met een busje naar boven) van een vulkaan over een
lengte van enkele tientallen kilometers tot tochten van 2
of 3 weken, zoals wij. Cycletours besteedt de tochten in
Ecuador dus aan hem uit.
De eerste dag ging de tocht voor een groot deel over een
oude spoorlijn, de Chaquinan Bike Trail (zie ook http://
sumajman.blogspot.com/2011/05/chaquinan-bike-trail-e
cuador.html ). Verder was het de eerste en tweede dag
voornamelijk fietsen over koppelstones, zeg maar kinder
kopjes. Een keer denderde ik zo hard over die keien een
helling af, dat de ketting over de cassette achter heen
sprong en bij het achterwiel klem kwam te zitten. Resul
taat: de derajeur naar de Filistijnen. Maar, dan ben je weer
blij dat je een groepsreis hebt geboekt. Tien minuten later
kwam de volgauto achter de laatste fietsers aan en mijn
fiets kon op de wagen en ik erin, op naar de pauze/lunch
plaats een stukje verderop. Na de lunch had Jan’s hulpje
Caesar alweer een nieuwe derajeur op mijn fiets gemon
teerd en kon ik weer doen waar ik voor gekomen was:
FIETSEN. En na de eerste twee dagen werd het wat meer
asfalt en wat minder van die koppelstones en heb ik mijn
fiets ook heel kunnen houden.
In het lager gelegen gebied aan de oostkant van de Andes
bevonden we ons in de bovenloop van de Amazone op
ongeveer 500 meter boven NEP (Nieuw Ecuadoriaans Pijl
:-) en in het regenwoud gebied. De fietswas wilde er niet
drogen. Maar bijzondere dieren zag je overal in het wild,
zoals apen en papagaaien. We hebben daar een rustdag
benut om een rafttocht te maken. Na fietsen is alles met
water toch ook wel een grote hobby van ons, van zwem
men en snorkelen via kanoën of kajakken tot zeilen en
raften. En langlaufen, maar dan dus op droog water.
Ook was het wel heel bijzonder om onderweg in een

restaurant nog clubgenoten van TCW tegen te komen.
We wisten dat Arie en Willy de Keizer ook in Ecuador aan
het fietsen waren, maar dat we ze daar nog tegen zouden
komen, dat hadden we niet verwacht.
Helaas, er was ook een probleem: Inge kon niet zo goed
tegen de hoogte. De theorie zegt dat zo’n 5% van de
Nederlandse bevolking niet tegen het leven op die
hoogte kan. Inge heeft dus ook maar 3 dagen gefietst,
verder heeft ze de tocht meegemaakt in de volgauto.
Daarom hebben we toch maar enkele dagen eerder de
groep verlaten en zijn uit Ecuador vertrokken
Bonaire
Maar, heeft een wijze commissaris van een bekende
voetbalclub eens gezegd: “Elk nadeel heb ook een voor
deel” (of andersom? In elk geval zoiets!). Het vliegtuig dat
ons naar Ecuador bracht maakte een tussenlanding op
Bonaire. En wij dachten: Als we dan toch op Bonaire zijn,
dan blijven we er ook een paar dagen. Omdat we wat
eerder van Ecuador vertrokken waren, waren we dus ook
wat langer (totaal 6 dagen) op Bonaire.
Voor duikers en snorkelaars is Bonaire een echt paradijs.
Dat had ik ook al van mijn broer Herman (een fanatieke
duiker) vernomen. We hebben de prachtigste vissen ge
zien, zo even de zee in net voor ons hotel. Bij een uitstap
je met een boot naar het eilandje “Klein Bonaire” hebben
we ook nog veel zeeschildpadden gezien. Een waar
snorkel- (en duik)paradijs dus.
Fietsen kon je er niet, volgens mijn broer: Te warm! Dat
viel overigens wel mee: 320C. We hebben 2 maal een MTB
gehuurd, maar het was wel zoeken naar een beetje een
fatsoenlijk exemplaar. Een maal zijn we vanuit Kralendijk
(de hoofdstad) de zuidpunt rond gefietst en eenmaal naar
het oosten. Dit laatste was een heel bijzondere ervaring:
fietsen op een pad tussen soms 10 meter hoge cactussen.
Lang duurde dat overigens niet omdat ook het pad be
zaaid was met naalden van deze cactussen en andere
prikkelende planten. Dus hadden we snel een lekke band
en omdat in mijn (eigen) reparatiesetje de bandafnemers
ontbraken konden we dus weer snel terug naar Kralen
dijk. Maar mooie plaatjes leverde het wel op. Zie de foto
van Inge (040_5172.JPG).
Veel te snel moesten we weer naar Nederland: Bonaire:
we komen nog een keer terug. En dan met een volledige
reparatieset voor de fiets en heel veel plakkertjes!

Lefkas, Griekenland
Dit was onze najaarsvakantie, 2 weken op een Grieks ei
land (zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Lefkada_(ei
land) ). Lekker weer, prachtige omgeving, heerlijk eten en
geweldig fijne mensen. En natuurlijk kan de Griekse
economie ook wel wat van onze deviezen gebruiken. Van
ons hoeven ze ook niets terug te betalen van wat wij daar
uitgegeven hebben.
We hadden het plan opgevat om een stoomcursus Cata
maran zeilen te gaan doen. Als ik in Nederland aan de kust
die bootjes over de golven zie schieten, dan ben ik met
een jaloers dat ik niet op die boot zit. Maar helaas, het
seizoen was al voorbij en de stoomcursus viel voor ons in
het water.
Maar (het bloed kruipt ..) we hadden ook al snel een paar
mountainbikejes gehuurd om wat mobieler te zijn. Die
bevielen goed en de naaste omgeving was al snel verkend
en langere tochten lonkten. En na eerst nog voornamelijk
op asfalt (rode en gele wegen op de kaart) gefietst te
hebben, lonkte ook de witte weggetjes van de kaart. Nu
heb ik al vaker in Griekenland gefietst en ik weet dat die
witte weggetjes heeeel slecht kunnen zijn. Nu, dat heb
ben we hier ook weer ervaren. Van een weggetje van 8
kilometer wit (wit op de kaart, witte keien in werkelijk
heid) hebben we 4 kilometer kunnen lopen, soms omdat
het te steil was maar meestal omdat de weg gewoon te
slecht was. Wel werden we beloond met prachtige uit
zichten. Zie hiervoor ook de foto (051_5360.JPG).
Het hoogste punt van dit eiland (van 303 Km2, zeg maar
ongeveer 30 bij 10 Km) is op ruim 1150 meter hoogte en
de laatste dag hebben we nog een fietstocht gemaakt
over voornamelijk asfalt naar een col op 1030 meter
hoogte. Alom werden we daarvoor geprezen door de
Nederlanders in het hotel die zich overdag voornamelijk
aan de rand van het zwembad bezig hielden.
Lefkas, of we daar terug keren weten we nog niet. Omdat
er nog zoveel andere eilanden in Griekenland te bezoe
ken zijn. Maar Griekenland, daar gaan we beslist nog
vaker heen. Mogelijk eerst hier een zeilcursus volgen en
dan daar wat met een zeilbootje gaan eilandhoppen?
Voor meer foto’s van deze reizen, zie http://fietsvakanties.
mijnalbums.nl/ .
Veel fietsplezier
Toon Loonen, ook namens Inge
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Fietsen voor de overwinning op
kanker
Kanker!
Wanneer er iets falikant misgaat, of dreigt te gaan, wil de
term “kanker” nog wel eens over onze lippen komen. Ook
wordt “kanker” wel toegewenst en gebruikt als voorvoeg
sel. Ook in dit geval is dit nooit positief bedoeld. 3000 jaar
voor Christus is de eerste documentatie over kanker (al
werd het toen nog niet zo genoemd) vastgelegd door de
oude Egyptenaren. De conclusie was toen: “Er is geen
behandeling” en om een lang verhaal kort te maken;
Kanker heeft nooit een goede naam gekregen en is nog
steeds een dodelijke ziekte.
Vanwaar deze wetenswaardigheden. Afgelopen jaar
heeft mijn schoonvader longkanker gekregen en is daar
op 25 september 2011 aan overleden. Tegelijk werd mij
afgelopen zomer gevraagd of ik deel wilde nemen aan
een bedrijfsteam van mijn werkgever (TOPIGS), dat zich
in zou gaan zetten voor Alpe d’Huzes (KWF kankerbestrij
ding). Ondanks dat ik geen groot fan ben van deze mas
sale happenings (op 7 juni 2012 zullen 5000 fietsers de
berg tot 6 keer beklimmen) heb ik toch besloten om deel
te nemen aan het bedrijfsteam omdat het doel mij wel
erg aanspreekt.
Ons bedrijfsteam maakt deel uit van “Big Challenge”
(www.bigchallenge2012.nl) die zich ten doel stelt om
door haar bijdrage aan Alpe d’Huzes te laten zien waartoe
de veehouderij-, en in het bijzonder de varkens-, sector
in Nederland in staat is.
Terwijl ik dit schrijf (06 november 2011) is mijn tijd tegen
de alpenreus op 0:57:13 en heb ik 2% van mijn streefbe
drag binnen. Mijn sponsorprestaties blijven dus nog wat
achter bij mijn sportieve prestaties zal ik maar zeggen. De
komende maanden zal ik jullie op de hoogte houden van
mijn vorderingen op zowel het sportieve- als het sponsor
vlak en de beslommeringen daar omheen.
Steun en volg mij op:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/tonerp/
ton-van-erp
Ton

Stichting Alpe d’HuZes, die kent elke fietser inmiddels
wel. Onder het motto “Opgeven is Geen Optie!” accepte
ren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen
bereiken. Dit geldt voor de renners (die tijdens sponsor
werving geen “nee” kunnen accepteren en die tijdens het
fietsen altijd de top van de Alpe d’Huez willen bereiken),
de sponsoren (die met hun donaties onze onderzoeken
mogelijk maken), de artsen (die nooit mogen stoppen
met het aanwenden van al hun kennis en vaardigheden
om leven voor patiënten zo draaglijk mogelijk te maken)
maar het meest natuurlijk voor patiënten zelf (ze strijden
om met passie te leven…).
Op woensdag 6 en donderdag 7 juni 2012 gaan we op
nieuw de uitdaging aan om zes maal de vermaarde alpen
reus Alpe d’Huez op één dag te beklimmen. Dat doen we
met 7.500 deelnemers, zowel teams als individuele
deelnemers. Met deze deelnemers gaan we het sponsor
resultaat van 2011 (20.176.381,45 euro) verpulveren: we
gaan 30 miljoen euro bijeenbrengen! Dat kunnen we niet
alleen. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig!
Mag ik op u rekenen?
Ik doe mee aan dit prachtige evenement en vraag u met
deze brief om een sponsorbijdrage. Ik vraag u om uw
gevoel te laten spreken, het leven is veel te mooi om er
vroeg mee te stoppen. Daarom stap ik, samen met al deze
deelnemers, op 6 en 7 juni op de fiets, monteren we in
gedachte een bagagedrager en fietsen met een dierbare
achterop omhoog. Pijn wordt bijzaak, vermoeidheid
wordt niet herkend, de herinneringen aan onze dierba
ren worden sterker en de hoop op overleven eveneens.
Wees ruimhartig, wees brutaal, wijk af van wat gebruike
lijk is en sponsor ons initiatief. Alpe d’HuZes is ondertus
sen een begrip geworden, waar ook u als bedrijf/sponsor
gewoon bij moet en wilt horen.
Voor meer informatie over dit prachtige initatief kan je
heel eenvoudig terecht op de website
www.opgevenisgeenoptie.nl
Helaas is het team waar ik in zit ( GLS ), en vele andere
teams, uitgeloot voor de donderdag , gelukkig is er een
alternatief op de woensdag gekomen, dit alternatief is
een beperkte dag, op deze dag mag er tussen 10.00 uur
en 16.00 uur gestart worden voor de klim. Voor mij is
hierdoor 6 X niet mogelijk maar ik ga zeker mijn best doen
om zo vaak mogelijk naar boven te gaan.
Dus aanmoedigingen en tips zijn van harte welkom maar
het allerbelangrijkste is de sponsering
Indien je mij wilt sponseren, even klikken op de actiepa
gina’s van 2012 en bij “zoeken” de naam “Wim Overdij
kink” invoeren. Daarnaar de knop “doneren” aanklikken
en de overige stappen volgen.
Iedereen die meesponsert alvast hartelijk bedankt.

Wim Overdijkink
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Twee maal kaartavond
Inmiddels zijn de eerste twee kaartavonden al weer ge
houden, de avonden zijn wisselend bezocht. De eerste
avond werden we blij verrast met de grote deelname de
tweede avond was helaas wat minder druk (maar niet
minder gezellig) het voordeel is dan ook wel dat er meer
kans is op een fantastische prijs. Vooral de eerste kaart
avond werd gekenmerkt door “Wie verslaat de leden van
de activiteitencommissie” en ik kan alvast verklappen dit
is gelukt. Menno en Wim werden respectievelijk tweede
en derde op deze avond. De “grote” winnaar werd deze
avond Jan van de Sande. Dus het is mogelijk probeer het
ook eens (-: . De poedelprijs was voor een debutant dus
hier kunnen we echt zeggen “elk begin is moeilijk”.
Bij het jokeren was het een gevecht tussen jong en oud,
ditmaal won de jeugd het van de ervaring en ging Ilona
er met de eerste prijs vandoor . (De prijzen waren waar
debonnen van onze sponsor Mastbergen dus je begrijpt
al wie er erg blij was met de overwinning van Ilona )
Wat tevens opviel is de score van Gerrie, vorig jaar nog
koningskaartster en nu beginnen met een poedelprijs,
dus Gerrie: werk aan de winkel.
Hierbij dan de uitslag van de eerste kaartavond :
Jokeren
1. Ilona Overdijkink - 59
2. Bets van Dreven - 75
3. Petra v/d Berg -77
L. Gerrie Wijnen - 145
Klaverjassen
1. Jan v/d Sande - 5531
2. Menno Bartlema - 5210
3. Wim Overdijkink - 5083
L. Rien Spee -3619
De tweede avond gaf een heel ander beeld, allereerst
waren er bij het klaverjassen maar 8 deelnemers waar

door de tafelbezetting rdelijk vast was, en iedereen al wel
in de gaten heeft wie er een mooie score heeft of niet. De
top 3 was totaal anders als de eerste avond dus dit bete
kent gelijk dat de scores voor het koningskaarten nog
dicht bij elkaar liggen. Dit maal was het Ben Huiskamp die
aan het langste eind trok. In huize Huiskamp zal nog wel
het een en ander nagepraat worden want Annelien viel
ook in de prijzen maar dan aan de andere kant, dus wat
privé lessen kunnen geen kwaad.
Bij het jokeren hadden ze alle tijd, zelfs zoveel tijd dat de
klaverjassers er nog een boompje extra gedraaid hebben,
of dit lage tempo te maken had met de temperatuur of
door de zorgvuldig genomen denktijd van H.S. zullen we
nooit weten. Hier was het Loes die met de eerste prijs naar
huis ging, dus deze keer was het wel de ervaring die won.
Hierbij dan de uitslag van de tweede kaartavond:
Jokeren
1. Loes Post - 59
2. Petra v/d Berg - 53
3. Bets van Dreven - 68
L. Ria van Oijk - 145
Klaverjassen
1. Ben Huiskamp - 5322
2. Liesbeth van Agt - 5106
3. Gerrit Heida - 4847
L. Annelien Huiskamp - 3619
De volgende kaartavond is al weer de kerstdrive, traditi
oneel de drukste avond en ook weer met een megaver
loting, dus reserveer alvast een plekkie in jullie agenda,
de datum is vrijdag 16 december, aanvang 20.00 uur
De activiteitencommissie

DeMeubeltopper
Voor al uw woon- en slaapcomfort

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
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www.glasmeubeltopper.nl

SPINNING: DE IDEALE
CONDITIETRAINING

AANBIEDING VOOR
LEDEN VAN TCW
Spinning is de ideale indoor fietstraining voor jong
en oud. De gedreven instructeurs van Sportcentrum
De Plataan geven dagelijks meerdere lessen op verschillende niveaus en je kunt komen op het tijdstip
dat jou het beste uitkomt. Wil jij ook de komende
winter je fietsconditie op peil houden? Maak dan
gebruik van de winteraanbieding voor TCW leden:
6 maanden (van 1 oktober tot 1 april) 1x per week
spinningtraining voor slechts � 29,50 per maand
(i.p.v. � 41,50).
Meedoen?
Maak dan snel een afspraak voor een gratis proefles
en schrijf in!

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

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

Mastbergenvan
fietsen
in Renkum en Heelsum
De medewerkers
MASTBERGEN
FIETSEN
wenst alle leden van de TCW een hele fijne kerst toe
wensen
iedereen een gezellige kerst
en een gezond en sportief 2012.
en een gezond en sportief 2009 toe
Wij danken alle leden die ook in 2011 veelvuldig de weg naar Renkum
met Mede
hopelijk
veelis 2011
gezonde
wisten te vinden.
dankzij jullie
geen crisis jaar geworden
maargezellige
een succesvol jaar
voor Mastbergen Fietsen.
en
ﬁetskilometers

Voor Frank ben je welkom in Heelsum
Carlo
benin
je welkom
in Renkum
WijVoor
staan
ook
2012 weer
voor u klaar
Nol Mastbergen Renkum 1 Ofﬁcial sponsor van TCW Wageningen
met scherpe aanbiedingen en goede service !
www.mastbergen.nl
Winkelcentrum Renkum
Tel. 0317 – 31 23 72 ’s maandags gesloten

