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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.

De details maken het verschil
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Van de redactie
,,Nou, jij kan beter fietsen dan schaat
sen’’, schalde het laatst over de ne
vengeul in de Wageningse uiterwaar
den. Ondergetekende voelde zich als
een kunstschaatser die in de knoop
zat met een ingewikkelde nieuwe
sprong. Met grote moeite bleef ik
overeind nadat ik even niet had op
gelet en in een scheur reed. Normaal
gesproken is er dan niets aan de
hand, maar uitgerekend nu reed net
Peter Stokvisch achter me. En die
heeft op dat soort momenten altijd
wel een opbeurend woordje klaar.
 
Ik vertel natuurlijk weinig nieuws als
ik zeg dat er de afgelopen tijd heerlijk
geschaatst kon worden. Ook veel
TCW’ers meldden zich op de gladde
ijzers in de uiterwaarden. Sommigen
duidelijk herkenbaar, want gehuld in
clubtenue. Anderen meer incognito,
want ze droegen juist geen clubkle
dij. Ik heb zelfs een clubgenote in een
rokje op het ijs gespot. Daaronder
dan weer wel een lange TCW-broek.
 
Waarschijnlijk waren er de afgelopen
tijd meer TCW’ers op het ijs te vinden
dan op de weg of in het bos. Maakt
ook niet zo heel veel uit. Op de zater
dagmiddag werd het clubhuis door
alle geledingen gevonden, zonder
dat het overigens razend druk werd.
Voor zover bekend durfde op zater
dag 4 februari maar één dappere het
aan om op de wegfiets te stappen:
Kees van Gent, beter bekend als Ka
pitein Kees, de winterkoning van de
club. Ja, je moet haast wel als je aan
het eind van het jaar zo ongeveer de
wereld rondgefietst wil hebben.
Deze dag had hij als winterwegkapi
tein dus geen volgelingen, hij moest
zijn kilometers solo bijeensprokke
len.
 
Nog een paar weken en dan gaat
Kees weer als ambteloos TCW’er door
het leven. Hij heeft aangegeven te
stoppen als winterwegkapitein. Dat
biedt hem de mogelijkheid om in de
winter ook eens lekker Brabant in te
rijden als hij daar zin in heeft. Daar
valt weinig tegenin te brengen. Na
mens alle winterfietsers vanaf deze

plaats alvast een eerste bedankje
voor de afgelopen jaren. We hebben
een hoop wegen en paden bereden
die we zelf nooit gevonden zouden
hebben. En passant leerden we on
derweg ook nog een aardig mondje
onvervalst Maas en Waals dialect.
 
Maar zoals dat gaat in koninklijke
kringen, het is ‘De koning is dood,
leve de koning’. Of in begrijpelijk
Nederlands, we hebben alweer een
nieuwe winterwegkoning. Veel ver
andert er niet. Kapitein Kees wordt
Kapitein Cees, ook wel bekend als
Cees de Koekert oftewel Cees van
Nieuwenhuijsen. Over de naam Koe
kert verderop in deze aflevering van
de Derajeur meer. Hier nog even iets
over een goede daad van Kapitein
Cees. Hij was onlangs de enige Wage
ninger die Annemiek van Vleuten
nomineerde voor de titel ‘Wagenings
Sportvrouw van het Jaar 2011’. Anne
miek veroverde deze prijs, maar als
Cees haar niet had voorgedragen,
was ze het nooit geworden. Aan de
ene kant hulde voor Cees en natuur
lijk de felicitaties aan Annemiek, maar
ook een woord van teleurstelling.
Waar waren de leden van de fanclub
met hun nominaties? Waar was het

bestuur? Iedere Wageninger mag
tegenwoordig kandidaten voordra
gen, dus volgend jaar houden we de
prestaties van Annemiek (of wie weet
een andere clubgenoot) goed in de
gaten. En als het even kan nomineren
we allemaal.
 
Brengt ons bij de inhoud van deze
Derajeur, de eerste van zes afleverin
gen in 2012. Dat is twee minder dan
jullie gewend zijn, maar veel actuele
zaken verschijnen al op onze website,
met dank aan webmaster Berrie Ruij
ling. Wat nog niet de op de site ver
scheen zijn de veranderingen bij de
Jan Janssen Classic oftewel de Hel
van Wageningen. Daarover is beslo
ten tijdens de ingelaste ledenverga
dering voorafgaand aan de nieuw
jaarsreceptie. Jan Hontelez en Niels
Dignum geven hun visie op de zaak.
Verder buitenlandse avonturen, veel
fietsen voor goede doelen en last but
not least de aankondiging van de
herrijzenis van het TCW-carnaval op
zaterdag 18 februari. Zelf meld ik me
bij deze al af, wegens verblijf in de
Oostenrijkse sneeuw. Maar toch vast
een welgemeend  ‘Alaaf!’
 
Arnold   
 
 

Veel TCW'ers bonden de schaatsen onder. Wie herkent de oud-clubgenoot op deze foto?
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Van de voorzitter
De sneeuw valt op mijn wimpers, de
verse sneeuw kent nog geen sporen
op de paden in het Bennekomse bos,
de dennentakken buigen licht door
onder het gewicht van de verse
sneeuw en Gerrit wijst de weg via de
GPS op zijn stuur. Het is wel zwaar
fietsen maar het is ook genieten met
het zonnetje tussen de bomen door!
Het is de laatste testrit voor het Win
tertrio 3, die morgen vanuit TCW ge
organiseerd wordt en ik geniet volop!
Wat zal het ook morgen mooi fietsen
zijn in die verse sneeuw. Wie wil zo’n
unieke ervaring missen? Het vriest 5
graden maar ik ben goed ingepakt
met 2 broeken (waaronder een lange
onderbroek), een hemd met col,
shirtje, winterjasje en bodywarmer, 3
haarbanden en warme wanten en ik
heb het dus niet koud. Je begrijpt al
ik heb echt geen zin om de tocht af
te blazen morgen; ik heb wel gezien
dat andere clubs dit al wel hebben
gedaan (watjes zijn het!). Als ik eerlijk
ben zat niet alles mee, want nog geen
half uur terug pakte ik mijn MTB, maar
fietsen ging niet, want de body was
in mijn garage bevroren. Gelukkig
mocht ik op de fiets van Henk Roffel
sen dit proefritje maken. Gerrit en Jan
Cordewener hebben wel koude voe
ten en handen en zojuist kwamen we
op 2 bevroren plassen en met meer
geluk dan wijsheid vielen we net niet.
Het parcours bevat nabij Doorwerth
en Wolfheze veel paden met grote
bevroren sporen (die nu slecht te zien

zijn) en enkele lange afdalingen (die
nu spekglad zijn). En op de radio
hoorde ik zojuist dat de koudste
nacht van de week eraan komt (in
Lelystad is het al 15 graden onder nul
en ’s avonds zie ik dat ze -20 graden
nabij Wageningen verwachten). We
kijken elkaar aan en Gerrit mompelt
vanachter zijn bivakmuts (hij is nau
welijks nog herkenbaar): “Dit kunnen
we onze vrijwilligers niet aandoen”
en hij heeft natuurlijk gelijk. Er zullen
ook morgen tijdens het fietsen men
sen met materiaalpech zijn en die
moet je dan zeer snel oppikken alvo
rens ze bevriezen! Bij Henk thuis ach
ter de koffie is uiteindelijk ook deze
voorzitter te overtuigen. Kortom de
mobiele telefoons tevoorschijn ge
haald en toch maar afbellen en afge
lasten! Jammer voor de club, maar
wel verstandig en wel zo veilig! Ik ben
echter wel blij dat ik nog even mocht
proefrijden, want winter in het bos
het blijft prachtig!
Januari kende voor mij ups en downs
bij de club. Hoewel de nieuwjaarsre
ceptie gezellig was, herinner ik me
vooral de stevige discussie over de
alternatieve begroting op de bijzon
dere ALV voorafgaand aan mijn
nieuwjaarsspeech. Het was een dub
beltje op zijn kant en zo’n discussie
kent winnaars maar ook verliezers en
daar ben ik niet blij mee. Tuurlijk, de
leden bepalen, maar voor het be
stuur voelt het als verlies als je niet
alle leden kunt overtuigen en op één
lijn kunt krijgen. De problemen die
dat oplevert zullen we dan ook
samen ter hand moeten nemen en ik
reken daarbij op een ieders hulp! De
JanJanssen Classic hoort bij TCW en
moet fraai en goed georganiseerd
blijven ook de komende jaren.
Ook de regen in de eerste helft van
januari hielp mijn meestal goede
humeur en de fietskilometers niet,
maar mijn gewicht juist wel en dat
was nou ook weer niet de bedoeling.
Ik herinner mij zaterdagen, dat ik erg
doorweekt (gevallen in een plas) met
water in mijn waterdichte sokken op
de club arriveerde of bij de fietsenma
ker stond. Om vervolgens rillend van
de kou pas onder douche thuis weer
warm te worden. Weer een andere

zaterdag ging ik niet.
Als rijder van de B-groep kreeg ik van
de 65-jarige Stef Hubers een tele
foontje of ik zijn verjaardag kwam
vieren bij hem thuis. Het gezelschap
was vertrouwd en de meeste dames
waren ook meegekomen om dit
heugelijke feit met de jarige job en
Mien te vieren. Mijn Tom-tom hoefde
niet aan, want Henk wist de weg en
Marianne en Mara achterin onze auto
vormden de gezellige achterhoede.
Dit was op de terugweg anders, want
deze voorzitter was niet langer rij
vaardig te noemen en Mara gelukkig
wel! Te Valburg aangekomen werd
aan een lange tafel de verwenpartij
gestart en afgetraind als de meeste
clubleden zijn, werd er gezellig ge
babbeld, gegeten en wat gedronken.
Gelukkig was de biervoorraad (bui
ten) nagenoeg onuitputtelijk en de
dorst van de TCW-ers daarmee in
overeenstemming. Het was enorm
gastvrij, fantastisch en ik zal het nooit
vergeten!
Een week later was de vergadering
van de Lustrumcommissie, die de
lustrumtocht in 2014 voor TCW orga
niseert. In een constructief overleg
hebben we de begroting die avond
voltooid en doorgestuurd aan het
bestuur ter goedkeuring. De taken
zijn in hoofdlijnen verdeeld en de
keuze voor de inschrijvingsvorm is
ook gemaakt. Het is leuk om dit vanaf
de start mee te maken en het helpt
enorm dat we met vijf gezellige leden
(Roel, Eva, Ruud, Arie en ondergete
kende) deze organisatie kunnen
vormgeven. Nieuws voor de leden
volgt binnenkort.
Gelukkig is het nu februari en kunnen
we ons gaan verheugen op het weg
seizoen, op de nieuwe clubkleding,
op de openingstocht, op de Paasbin
go en op warmere temperaturen.
Ik hou van de winter, ik hou van MTB-
en in het bos, maar in deze maand
beginnen de routes herkenbaar (zelfs
voor mij) en de kou en de nattigheid
langzaam te vervelen. Gezelligheid
bij TCW verveelt echter nooit en of
het nu winter of voorjaar is, daar kom
je altijd en daar zie ik u allen graag!
 
Herman Winkels
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Toerfietsprogramma TCW

Groep A
Boskapitein: Jocco Dekker, 0318 419025
Tempo: hoog inspannend
Toertochten: ja

Groep C
Boskapitein: Hans Groeneveld, 0317 420721
Tempo: gematigd
Toertochten: soms

Groep B
Boskapitein: Jan van de Brink, 0317 422863
Tempo: stevig
Toertochten: een deel van de groep in onderling overleg
 

Groep D
Boskapitein: Toon Loonen, 0317 416343
Tempo: rustig
Toertochten: ja

MTB-groep
Contactpersoon: Jeroen Roelofs, 0317 413587
Tochten in de buurt, of gepijlde routes in de omgeving
(of iets verder weg)
Afstand: 45-75 km
Tempo: gemiddeld 20-23 km/u
Toertochten: ja
Parcours: heuvelachtig
Pauze: achteraf
 

Weggroep
Wegkapitein: Cees van Gent, 0487 502726

 
Diverse groepen maken volop gebruik van het TCW-forum dat via de TCW-site te vinden is:
www.tcw79.nl/forum. Na inloggen vind je op dit forum de laatste afspraken voor de A-, de B-, de MTB- en de zon
daggroep. Kijken dus!

Zaterdagfietsen
Tot eind februari wordt er door de A,B,C en D-groep nog in het bos gefietst. Soms wordt vanuit de startplaats van de
MTB-tocht vertrokken (info via forum of email). Gedurende het winterseizoen wordt er een aparte weggroep ge
vormd. Vertrek voor alle groepen om 10:00 uur. Vooraf staat de koffie klaar.
Vanaf 3 maart fietsen de A, B, C en D groep weer op de weg, vertrek 09:00 uur. Op deze dag is voor alle groepen (de
zondaggroep op 4 maart) de start van het zomerseizoen. Alle groepen (weg+MTB) fietsen dan naar Pluim’s Pannen
koekenhuis in Beekbergen (zie artikel verderop).
 

Zondagfietsen
De zondaggroep fietst het gehele jaar door op de weg, zij het in het winterseizoen niet iedere zondag. Kijk op het
forum (www.tcw79/forum) of er de komende zondag plannen zijn, of neem zelf hiertoe initiatief door er een bericht
op te zetten. Vertrek doorgaans om 9.30 uur. Afstand (70-100 km), parcours (heuvelachtig en vlak) en snelheid (op
lopend tot 30 km/uur gemiddeld) in overleg en met een zekere seizoensopbouw in gedachten.

Avondfietsen
Vanaf dinsdag 27 maart (zomertijd) wordt ook op dinsdagavond gefietst. Vertrek om 18.30 uur. (mei - augustus om
19:00 uur). Afstand tussen 60-65 km. Vanaf een kwartier voor vertrek staat de koffie klaar.

Contactpersonen voor de dinsdagavond:
A-groep:               Menno Bartlema, tel. 0317 421681 resp Jocco Dekker
B/C-groep:          Jeroen van de Bilt, tel. 0317-422258
MTB-groep:          Hilke Bos-Brouwers en Gerjohn Bos, tel. 0318 414384 (zie TCW-forum)
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Tochtenkalender
Datum Naam tocht   Start Afstand km
Za 18 feb 4e VLD 2010/2011 MTB Soest 30/45
Za 25 feb Zuid-Veluwe tocht weg Ochten 100
Za 25 feb Speulderbostocht MTB Voorthuizen 30/45
Zo 26 feb Speulderbostocht MTB Voorthuizen 30/45
Za 3 mrt Openingstocht weg Wageningen volgt
Za 3 mrt Voorjaarstocht weg Veenendaal 50/75/100
Za 10 mrt Hatertse Vennentocht weg Bennekom 30/50/70
Zo 11 mrt Eerbeekse veldtoertocht MTB Eerbeek 30/50/70
Za 17 mrt Dallacollina Primavera weg WV Ede 60/90/120
Zo 18 mrt Boxmeerse bos en heidetocht MTB Boxmeer 35/50
Za 24 mrt Veluviatocht weg Wageningen 70/115
Zo 25 mrt Familietocht weg Driebergen 30
Za 31 mrt Rabo Bergtoer van Ochten weg Ochten 85/130/180
Za 7 apr Toerklassieker V’daal – V’daal weg Veenendaal 105/130
Za 14 apr Tour de Haute Veluwe weg Bennekom 75/110/150
Za 21 apr 31e Reichswaldtour weg Zevenaar 60/90/125/165
Zo 22 apr 31e Reichswaldtour weg Zevenaar 60/90/125/165
Za 28 apr Rabo-omloop Midden Nederl. weg Leusden 60/100/150
Zo 29 apr Twan Poelsklimclassic weg Ottersum/Gen. 65/90/115/140

Schoonmaakrooster
 
MAANDAG 05-03-2012
Henk Roffelsen
Mechteld v/d Horst
Gerrie Wijnen
Gretha Jansen
Rien Spee
 
MAANDAG 19-03-2012
Annelien Huiskamp
Arie de keizer
Jos Cobussen
Rien Spee
 
MAANDAG 23-04-2012
Ronald Brussen
Ger Kramer
Gerrie Wijnen
Rien Spee
 
MAANDAG 07-05-2012
Timo Hoefsloot
Jan Cordewener
Gretha Jansen
Rien Spee

 
MAANDAG 25-06-2012
Henk Roffelsen
Mechteld v/d Horst
Ger Kramer
Rien Spee
 
Groet
Het Beheer,
Rien Spee
 

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 de TCW-website.

Ledenmutaties
(340)
 
Nieuwe leden:
Mark Clappers
Casper de Groot
Fons Heijmer
Ilonka van Houwelingen
Hanneke Schavemaker
Patrick Verduijn
Mara Winkels-Vink
 
Adreswijzigingen:
Renee Bekx
Maarten Gerritsen
Mirjam Huijbers
René van Seumeren
 
Opzeggingen:
Jimmy Groeneveld
Eduard Wiggemansen
 
Contactgegevens van deze leden zijn
te vinden op het ledengedeelte van
de website.
 
Roel van den Meiracker
ledenadministratie@tcw79.nl
 

Activiteitenkalender
datum activiteit
vrijdag 2 maart laatste kaartavond
zaterdag 3 maart openingstocht
zondag 4 maart openingstocht
zaterdag 18 februari carnaval
dinsdag 13 maart fietsklusavond
zaterdag 24 maart  Veluviatocht
vrijdag 30 maart bingoavond
vrijdag 13 april deadline Derajeur
17-20 mei vierdaagse Genk
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Openingstocht zomerseizoen
 zaterdag 3 maart 2012: Beekbergen (Loenen)

Voor de openingstocht 2012 gaan we naar de omgeving
van Beekbergen. Ongeveer halverwege Beekbergen en
Loenen bevindt zich “Pluim’s Pannenkoekenhuis” aan de
Lage Bergweg 27A, midden in de bossen.
(Voor de wegkapiteins: in de nabijheid van de kruising
A50 met spoorlijn Apeldoorn – Dieren).

Geschiedenis
De dorpskernen Beekbergenen Lieren zijn ontstaan aan
de Oude Beek, dankzij het feit, dat de bodem ijzer bevat
te. Het winnen van ijzer en bewerken tot gereedschappen
en gebruiksvoorwerpen was de oorspronkelijke econo
mische activiteit. Het zuivere water van de beek voorzag
in een onmisbare levensbehoefte. Zich ontwikkelende
landbouw zorgde voor de voedselvoorziening en het
ontstaan van de enken,die kenmerkend zijn rond beide
dorpen.
Beide dorpen zijn gelegen, daar waar het Veluwemassief
aansluit op de IJsseldelta en zijn omringd door bosge
bied, afgewisseld met agrarisch gebied, ontstaan uit de
ontginning van heide- en zandgronden, de enken.
Vanwege de zuivere boslucht zijn in begin vorige eeuw
meerdere inrichtingen op het gebied van gezondheids
zorg in de bossen gesticht, waaronder een sanatorium.
Tegelijkertijd is het gebied tot bloei gekomen als vakan
tiestreek. Aanvankelijk kleinschalig, waarbij dorpsbewo
ners ‘s zomers pensiongasten in huis namen. Met de
toenemende welvaart werden campings gesticht en
kwam de verhuur van zomerhuisjes in zwang. Ook de
accommodatie op het gebied van hotels en restaurants
paste zich aan de wensen van toerisme en recreatie aan.
Inmiddels zijn veel campings omgevormd tot bungalow
parken met uitgebreide recreatiemogelijkheden, maar
daarnaast lenen de dorpen zich bij uitstek voor dagrecre

atie. Het gebied is doorsneden met goed aangegeven
fiets- wandel- en paardrijroutes met verwijzingen naar
restaurants en bezienswaardigheden.

Programma
We vertrekken zaterdag 3 maart om 9 uur in verschillende
groepen vanaf het clubhuis. Daarna fietsen de weggroe
pen via verschillende routes naar Beekbergen. Tussen
11:30 en 12:00 uur arriveren alle groepen dan in (bij)
Beekbergen bij het pannenkoekenrestaurant.
Er is volop keuze uit de menukaart die jullie ter plekke
mogen doen. Met de eigenaar hebben we afgesproken
dat jullie maximaal € 10,00 per persoon mogen besteden
op kosten van de toerclub, inclusief koffie, drankjes e.d.
(Mocht je meer willen besteden dan is dit uiteraard voor
eigen rekening).De MTB groep start ook om 9 uur vanaf
het clubhuis en gaat eerst met de auto naar Terlet en fietst
dan via de MTB-route Veluwezoom naar Loenen. Van
daaraf is het nog 4 kilometer naar “Pluim’s Pannenkoe
kenhuis”.

De fietsafstand tot de pannenkoeken (vanaf Terlet) is
40km, terug ongeveer 21km. (Zonder omrijden  )
Een leuke gelegenheid om weer eens deze uitdagende
MTB-route te rijden met 10 gratis extra kilometers!
Bij terugkomst in het clubhuis zorgt het bestuur voor een
gratis hapje en drankje. Iedereen is van harte uitgeno
digd. Ook de zondaggroep zal op zondag 4 maart in
“Pluim’s Pannenkoekenhuis” worden ontvangen.

Jeroen Roelofs
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Verslag Bijzondere Ledenverga
dering 07-01-2012
Op verzoek van het bestuur en de Jan Janssen Commissie
is er op 7 januari een extra ledenvergadering gehouden
tijdens de Nieuwjaarsborrel, waarbij 42 leden aanwezig
waren.Doel was het bespreken van een nieuwe begroting
voor de JJC, met daarin opgenomen de videoregistratie.
Op de ALV in november was een JJC-begroting aangeno
men, waarin geen videoregistratie was voorzien. Op dat
moment was niet duidelijk wat de kosten van de video
registratie waren en hoe die, al dan niet gesponsord,
gedekt werden in de JJC-begroting.

Herman Winkels presenteerde de nieuwe JJC-begroting,
die via het forum was verspreid, met als kenmerken dat
de opbrengst voor de vereniging gelijk bleef, maar nu
inclusief een videoregistratie en aanvullende sponsoring.
Ook de deelnemertarieven zouden gelijk blijven.Er ont
spon zich wederom een discussie over het nut van video
registratie, het bedrag dat de club diende bij te dragen,
de betekenis van het woord substantieel en de toekomst
van een fietstoertocht met 30-40% nieuwe, jeugdige
deelnemers.

Het beeld van de discussie bleek niet overtuigend ge
noeg om ten volle achter de kosten van de videoregistra
tie, hoewel in de nieuwe JJC-begroting gedekt, te gaan
staan. Mede doordat in 2013 waarschijnlijk opnieuw een
sponsor gezocht diende te worden.

Herman heeft vervolgens gepolst of er 2013 dan wel vi
deoregistratie aangeboden diende te worden, waarop
73% van de aanwezige leden tegenstemden. (15% voor,
12% onthoudingen). 52% stemde daarna voor gelijkhou
den van de deelnemertarieven. (38% wilde verlagen, 10%
onthoudingen).Herman gaf daarna aan, dat als er geen
sponsoring (6500 euro) zou komen, de videoregistratie in
2012 zeker niet zou doorgaan. Maar wat nu als die er wel
kwam? 36% van de aanwezigen stemde voor het door
gaan met videoregistratie, maar de meerderheid (49%)
tegen. (15% onthoudingen).

Daarmee was de conclusie, dat er in 2012 en 2013 geen
videoregistratie zou komen, omdat we als club geen deel
van de kosten wilden dragen. De deelnemerstarieven
worden daarbij niet verlaagd. De extra ruimte in de op
brengsten zou op een nog nader te bepalen manier ten
goede komen aan de kwaliteitsverhoging en continue
ring van de tocht.

Frank Fiselier
Secretaris TCW

Nieuwe 4daagse 
Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen 
De vierdaagse commissie is erin geslaagd om een super
gezellig onderkomen te vinden in Genk, België. Misschien
denken sommigen dan, jeetje wat moeten we daar doen.
Nou, daar kan je achter komen als je meegaat. Jacques is
al weer volop bezig om tochten uit te zetten met voor elk
wat wils. Immers, we kunnen alle kanten uit, we verklap
pen nog niets want het moet natuurlijk ook een verras
sing blijven. Wat we wel beloven is een paar supergezel
lige dagen waar je met hart en ziel je hobby kan uitoefe
nen.
De inschrijflijst hangt vanaf 10 januari in het clubhuis. Hij
loopt al aardig vol. We hopen op een hoge opkomst zodat
we als TCW’ers de Belgen kunnen laten zien dat wij Hol
landers ook kunnen fietsen en natuurlijk van lekker eten
en een biertje houden.
Dat is in Genk allemaal mogelijk, zelfs kan je er een
beetje cultuur en geschiedenis snuiven.
Genk is bepaald geen klein dorp maar een belangrijke
industriële stad van Vlaanderen,met ruim 64.000 inwo
ners. Genk verwierf pas in het jaar 2000 de titel van stad.
Vroeger waren er 3 kolenmijnen waar nog veel van te zien
is. Je kan zelfs Mountainbiketochten maken in de mijn
schachten. Maar ook andere MBT-tracks zijn daar de
moeite waard.
Als je meegaat, zorg er dan voor dat je voor 15 april 2012
je eigen bijdrage € 175, 00 stort
op bankrekeningnummer van de penningmeester van de
TCW’79 Wageningen 6037995 o.v.v. vierdaagse Genk
2012. Houdt de volgende Derajeur in de gaten die rond
25 april verschijnt. Daarin zullen de actuele feiten vermeld
worden.Wij hebben er al veel zin in, dus wie zich nog niet
heeft ingeschreven kan dat nog doen tot en met vrijdag
30 maart.
 
Namens de 4daagsecommissie
Cisca
 
(NB: De 4daagse is 17-20 mei, red.)

11



binnenwerk 3k.indd   2 1-9-2008   21:10:41

Afscheid van de Jan Janssen
Classic
Open brief aan bestuur en leden van de JJC-commis
sie

De Bijzondere Leden Vergadering heeft zaterdag 7 janu
ari een uitspraakgedaan over de door het bestuur gepre
senteerde alternatieve begroting Jan Janssen Classic. De
begroting is na een uitvoerige discussie door de leden
afgewezen, met als enige reden dat daar de videoregi
stratie in was opgenomen. Dat de kosten daarvoor volle
dig gedekt waren had daar geen enkele invloed op. Mede
gezien ook andere, door de leden tijdens die bijeenkomst
gedane opmerkingen trek ik de conclusie, dat mijn
ideeen en ambities over de toekomst van de JJC te ver
afstaan van die van de vereniging en dus rest mij niet veel
anders dan de conclusie te trekken, dat het beter is voor
de club, dat ik uit de JJC-commissie stap. Ik heb dan ook
besloten om dat te doen, en wel direct na afloop van de
27e editie. Dat moet voldoende tijd geven om de taken
over te dragen. Aan welke persoon of personen dat moet
gebeuren, weet ik niet, maar ik hoop wel, dat daar snel
duidelijkheid over komt, want ik ben niet van plan om me
nog met de voorbereiding van de editie van 2013 te gaan
bemoeien. Misschien, dat er onder de leden, die dit in
mijn ogen ramzalige besluit hebben genomen, enkelen
zijn, die niet alleen hun mening willen laten doorwegen,
maar nu ook de uitdaging willen aangaan om het te gaan
doen, zoals zij denken, dat het zou moeten gebeuren.
Mij werd tijdens de BLV van zaterdag 7 januari door een
van de leden verweten oogkleppen op te hebben voor
wat betreft dit onderwerp. En misschien is dat ook wel zo,
maar anders dan de meeste leden kijk in mét die oogklep
pen toch in elk geval verder dan mijn neus lang is. Hoe
bijvoorbeeld de huidige sponsoren gaan reageren op dit
negatieve besluit laat zich niet al te moeilijk raden. Ik heb
in de loop van de jaren voldoende ervaring opgebouwd
om daar een gefundeerd oordeel over te kunnen vormen.
Mijn vrees is, dat het geen positief effect zal hebben op
hun visie over toekomstige samenwerking met ons.
In een gezamenlijke inspanning van zeer veel leden, heeft
TCW in de voorgaande jaren een evenement op poten
gezet, waar het uitermate trots op mag zijn. De onmis
kenbare kwaliteit en uitstraling waren zodanig, dat het
voor ons nog niet eens zo moeilijk was om bedrijven over
te halen er hun naam aan te verbinden. Maar, zoals jullie
ongetwijfeld weten is de tijd voorbij dat sponsoren on
voorwaardelijk allerlei financiële bijdragen toekennen
aan organisaties. Tegenwoordig worden daar steeds
strengere eisen aan gesteld, vaak neergelegd in een
sponsorcontract. Het is aan de begunstigde organisaties
om er dus voor te zorgen, dat de door hen beloofde te
genprestaties voldoen aan die eisen. Een van de voor
waarden, die ons door de sponsoren wordt gesteld is, dat
de kwaliteit van het evenement moet blijven voldoen aan
hun verwachtingen, want ze willen de naam van hun
bedrijf niet koppelen aan een evenement met een nega

tief, of dalend imago. Naast handhaving van de kwaliteit
is het uitdragen van een ambitie voor de toekomst zeer
van belang. Zo zouden de meeste van onze sponsoren
graag zien, dat het evenement van lieverlee toeneemt in
omvang, m.a.w. meer deelnemers gaat trekken. In onze
onderhandelingsgesprekken maken we duidelijk, dat we
aan dat verlangen niet kunnen en willen voldoen, omdat
we veiligheid voorop stellen. Dat argument wordt over
het algemeen ruimhartig geaccepteerd, maar in plaats
daarvan worden we wel geacht van andere ambities blijk
te geven. Een van de onderdelen waarop dat kan, is
communicatie, het uitdragen van een (gezamenlijke)
boodschap. Nu weten we allemaal, dat het evenement
niet interessant genoeg is voor de klassieke media zoals
TV, radio, dagbladen. De mogelijkheden, die internet te
genwoordig biedt kunnen daar echter een geweldig al
ternatief voor zijn. Op dat terrein kunnen we nog veel
winnen en laat nou net het videosysteem daarvoor het
meest geschikte middel zijn. Van dat middel mogen we
nu van de leden helaas geen gebruik gaan maken en ik
vrees dus met grote vreze, dat dat consequenties zal
hebben voor het beeld, dat sponsoren van ons evene
ment gaan vormen. Door te laten zien, dat we op het
gebied van communicatie nauwelijks enige ambitie of
vernieuwingsdrang hebben zullen zij gaan twijfelen aan
de meerwaarde van ons evenement daar waar het eigen
marketingvisie betreft. Zeker als andere, vergelijkbare
organisaties, daar wél in investeren. Misschien weten de
meeste leden het hebben van sponsoren onvoldoende
op waarde te schatten, maar gaan we sponsoren verlie
zen, (en dat zit er voor volgend jaar en verder dik in), dan
gaan we ook uitstraling verliezen, want naast de finan
ciële bijdrage van de sponsoren is de aankleding van
parcours en website van minstens net zo groot belang.
De kaalslag in uiterlijk en presentatie zal het evenement
(vertaal:"de beleving") minder aantrekkelijk maken voor
fietsliefhebbers, met als gevolg minder deelnemers,
minder financiële armslag en dus ook minder mogelijk
heden om de kwaliteit (o.a. veiligheid deelnemers) op
niveau te houden. De enige manier om dat op te vangen
is om de deelnameprijzen te verhogen!
Kortom, ik zie het zaterdag jl. genomen besluit als een
ommekeer in de ontwikkelingen van de JJC en dat kan
alleen maar negatief uitpakken voor de vereniging. Voor
die ontwikkeling wil ik geen verantwoordelijkheid dra
gen en dus is mijn besluit om terug te treden niet meer
dan logisch. Jammer, dat de leden na meer dan vijf en
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twintig jaar Hel van Wageningen en Jan Janssen Classic,
met altijd een voor de club zeer waardevol financiëel re
sultaat, er nog altijd niet voldoende vertrouwen in heb
ben, dat de aanpak en strategie van de JJC-commissie de
juiste is.
Bijkomende gedachten: of ook Jan Janssen blij zal zijn
met de ontwikkelingen, weet ik niet, maar mocht de
omvang en uitstraling van het evenement terugkeren
naar de dagen van weleer, dan bestaat er grote kans, dat
hij ons niet langer zal toestaan om zijn naam aan het
evenement te verbinden. Wat onze partners in de orga
nisatie, zoals WV Ede, Fonds Gehandicaptensport en
WAAG, er van zullen vinden zal moeten worden nage
gaan. En dat staat dan nog los van de meerwaarde, die
het voor de deelnemers bewezen heeft te zijn. Meer dan
80.000 bezoekjes aan de videosite binnen een week na
afloop van de toch "matig" bezochte editie van 2011, zegt
mijns inziens, dat de videoregistratie een grote toege
voegde waarde heeft voor de beleving van de deelne
mers. En dat is, waar het uiteindelijk allemaal om draait.
Veel van die deelnemers zullen in 2012 de video van hun
eigen JJC-beleving gaan missen en wat dat voor conse
quenties heeft voor de inschrijvingen in 2013? U mag het
zeggen. 

Jan Hontelez

Nieuwjaarskater
Het is middels al weer een dag geleden, maar nog steeds
zit ik met een kleine kater van de Nieuwjaarsborrel. Ten
eerste is daar natuurlijk een heel aardse verklaring, die ik
ook niet verder zal toelichten. Maar er knaagt ook iets
anders, en die heeft uiteraard te maken met ‘de voorbe
reiding’ op die borrel. Misschien hadden we die vergade
ring maar beter niet kunnen houden vooraf aan de borrel.
Over deze stelling zullen de deskundigen het vrij snel
eens zijn: het was waarschijnlijk beter geweest om de
vergadering niet op deze dag te houden.
Was dat te voorzien geweest? Misschien niet. Als ik in mijn
eigen woorden even mag samenvatten waar de kwestie
over zou gaan, is dat het volgende: Maken we - onder de
voorwaarde van sponsoring - in 2012 weer gebruik van
videoregistratie tijdens de JJC? Wie is er voor, wie is er
tegen?
Zoals ik tijdens de vergadering al opmerkte, bekroop mij
al snel het gevoel dat er weinig te kiezen viel en beloofde
het een rustige borrel te worden voor bestuur, JJC-com
missie en sponsorcommissie. De voors waren er in over
vloed. Het zou gênant zijn ten aanzien van de potentiële
sponsor om ter elfder ure af te zien van het product vi
deoregistratie. Daarnaast zouden we - na toekenning van
het sponsorbedrag - geen centje pijn hoeven te lijden als
club. En denk eens aan het imago en de uitstraling van
de JJC. Een likje moderne verf zou een evenement als de
JJC toch alleen maar goed doen?
Wat kon hier nu helemaal tegen zijn? Slechts wat gevoels
kwesties, zo leek het, konden hier tegen in gebracht
worden. Is dit nu wel nodig, die kermis? Levert het wel
extra deelnemers op, en hoe veel dan? Het is wel een hoop
geld dat product. Niet echt indrukwekkend dus, die be
zwaren.

C-groeprijders, pas op!
De C-groep wordt almaar groter en de discipline is soms
ver te zoeken. Wegkapitein Hans Groenveld is daar niet
altijd gelukkig mee en heeft er iets op verzonnen. Wie in
zijn ogen iets verkeerd doet, krijgt een gele kaart. En wie
drie gele kaarten heeft verzameld, moet een krat bier
weggeven. Dat dit geen loze dreigementen zijn, is al
bewezen: Ronald Brussen had afgelopen wegseizoen drie
kaarten gekregen en bracht netjes een kratje bier voor
Hans mee naar het clubhuis. Hans: “Misschien wil hij nu
wel in het gelid rijden in de groep”. Een ieder die met de
C-groep mee wil is dus gewaarschuwd!
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met meer moeten ze bij mij niet aankomen”. Ik weet het
niet, het zou kunnen. Bewijzen heb ik niet en helaas ook
niet van het tegendeel, maar ik zie de vrijwilligers nooit
lachen op de JJC. Hoe mooi het evenement ook is, of
achteraf geweest is, enige vrijwilligersvreugde bespeur
ik niet. Het tegendeel meen ik wel te zien. Of dat effect
stabiel is, afneemt of juist toeneemt, weet ik niet. Goed is
het niet.
 
Misschien is enige bezinning op het evenement op zijn
plaats. Wat mij betreft is de tijd er rijp voor.
Laten we beginnen met de naam Jan Janssen Classic te
veranderen in zijn oorspronkelijke naam… Oeps, wat zeg
ik nu?!
 
Niels Dignum

Maar gevoelens en emoties kunnen heftig zijn. Dat weet
ik zelf, dat weten de mensen die erbij waren (nu) ook en
waarschijnlijk weten nog veel meer mensen dat. Maar ja,
moet je zo’n beslissing nemen op basis van emoties? Niet,
zou je zeggen. Je moet discussies niet voeren op basis
van emoties, hoor ik vaak. Ja, dat is zo, maar we zijn ge
lukkig geen robots. Inmiddels weten we dat “Henk en
Peter” op zijn zachtst gezegd de handen niet op elkaar
krijgen voor het voorstel, zoals dat er bij aanvang van de
AV lag.
Maar hoe kan dat nu? De situatie zou precies zo zijn als in
2011, en wat is er nu verkeerd gegaan? Bovendien zou
het heel moeilijk worden om een derde, vierde, vijfde keer
sponsoring te vinden. ‘Laten we het nu nog één keer met
video doen en daarna niet meer. Dan weten we meteen
of het bevalt of niet.’ Wie kan hier nu tegen zijn, vraag je
je als neutrale toeschouwer af.
En zijn we niet met zijn allen er ons bewust van hoe be
langrijk die JJC is? Hij zorgt in zijn eentje voor de (positie
ve) financiële situatie van TCW, en de uitstraling van het
evenement is bijna landdekkend. Natuurlijk zijn we ons
daarvan bewust!
En toch lijkt de stemming op een ‘No’ uit te draaien. Wat
is er mis gegaan?
Ging het eigenlijk nog wel over de JJC of over videoregi
stratie? Ik had zo langzamerhand de indruk van niet. Er
gebeurde iets anders. Veel meer leek de discussie zich te
richten op de vraag of de commissie wel de juiste weg
was ingeslagen met de ontwikkeling van de JJC. Wordt
die classic niet veel te groot? Is het allemaal nog wel be
heersbaar, zo’n groots evenement met slechts enkel
vrijwilligers? Willen die zelfde vrijwilligers nog wel een
keer in de houding springen als er een beroep op hen
gedaan wordt? Is de JJC niet het product van academici
die het allemaal mooi bedacht hebben achter de teken
tafel, maar wordt er geen rekening gehouden met de
leden die het uit mogen uitvoeren?
Opeens realiseerde ik me dat deze emotie bij mij persoon
lijk al heel lang leeft ten aanzien van de JJC: Het is te groot
geworden voor een vrijwilligersclub als TCW. Misschien
was ik toen nog nuchter of zo, want ik kreeg nog een
besef: eigenlijk is de JJC-commissie lange tijd een heel
autonoom opererend orgaan geweest binnen TCW. Een
commissie die organiseren kan, die ideeën heeft, maar
die weinig contact heeft met de overige leden, realiseer
ik me nu. Eigenlijk weet ik niet eens wie er in zitten, op
een enkeling na. Het ligt misschien aan mij en is het
mogelijk een schande, maar ik kan de namen van com
missieleden niet opdreunen. Zo een belangrijke commis
sie, ik ken ze niet, ben nog nooit benaderd en heb nog
nooit van gedachten gewisseld over de JJC. Hhmmm…
Toegegeven, het zal vast ook met een gebrek aan inte
resse van mijn kant liggen. Ik heb de JJC altijd als iets
onoverkomelijks beschouwd, waar ik mijn medewerking
aan verleen en dan nog alleen als het mij uitkomt. Is dit
misschien ook wat er bij veel uitvoerende leden is inge
slopen. Zijn we eigenlijk wel zo trots op de JJC als we
denken? Of denken velen “Ik help mee op de dag zelf en

Carnaval terug bij TCW
Er was eens een tijd dat bij er TCW carnaval werd gevierd.
Toegegeven, het gebeurde op bescheiden schaal en met
een beperkt aantal mensen. Maar toch lijkt het carnaval
vieren de TCW-ers in het bloed te zitten, getuige het
verslag in de Derajeur van maart 2010 waarin werd be
schreven hoe een select gezelschap onder leiding van
Prins Jaap den Urste zich gewapend met serpentines en
feestmutsen te buiten ging aan bier en polonaise. Het
moet dus kunnen. De activiteitencommissie, nooit te
beroerd om het wiel opnieuw uit te vinden, heeft daarom
besloten dat carnaval terug moet komen bij TCW. Bij wijze
van experiment wordt dan ook op zaterdag 18 februari
vanaf 12.30 uur het clubhuisch omgetoverd tot hoofd
kwartier van de TCW-carnavalsvereniging, uiteraard met
bijpassende muziek. Om het nóg aantrekkelijker te
maken is als bardame Heidi aus Tirol aangetrokken. Niets
staat dus het feestgedruis in de weg. Over je vermom
ming hoef je je geen zorgen te maken, want in je fietskle
dij loop je er toch altijd feestelijk bij?
 
Tot 18 februari. Alaaf!
De activiteitencommissie
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La Straducale 2011
Met het enorme aanbod aan cyclo’s in Frankrijk en Italië,
is er geen enkele reden om een cyclo voor een 2e keer te
rijden of het moet zijn dat de 1e keer door slecht weer of
pech de tijd nogal tegenviel en het ego dringend behoef
te heeft aan verbetering daarvan. Toch komt het een
enkele keer voor dat ik op herhaling ga, simpelweg omdat
deze cyclo’s wat dichter bij huis zijn. Zo heb ik de Claude
Cricquelion in 2008 voor de 2e keer gereden en de
Meusienne in 2011 inmiddels al voor de 4e keer. Dat ik
echter ook in Italië op herhaling zou gaan, en dan nog wel
in Urbino bij La Straducale, lag niet echt in de lijn der
verwachting. Een zomerse Tirreno-Adriatico bracht ons
echter dermate dichtbij dat het negeren van deze fraaie
tocht tot diepe spijt zou leiden.
 
Als we een dag van te voren in Urbino in het Palazzo
Raffaello onze pacco gara komen ophalen, is het prachtig
weer. Aan alles merk je in dit oude en bijzonder fraaie
stadje dat morgen een grote cyclo op het programma
staat. Het is een drukte van belang en er lopen opvallend
veel kleine tengere mannetjes rond, allemaal met de
zelfde zak van de organisatie in de handen. In die zak zit
een mooi zwart ondershirt zonder mouwen, iets dat in dit
mooie weer zeker van pas kan komen. We nemen nog
een paar flesjes wijn met de nodige stuzzichini (stukjes
pizza, zoutjes, etc…) en rijden terug naar Peglio voor het
avondeten in het hotel. De nummers op de shirts spelden
en de kaderplaatjes aan de fiets bevestigen en klaar zijn
we voor wat een mooie fietsdag belooft te worden.
 
’s Ochtends 24 juli 2011 is het half bewolkt; met name
rond de bergtoppen hangt enige bewolking, maar als het
weer zich net zo ontwikkelt als gisteren, moet het weder
om een warme dag worden. Daarom maar niet teveel
aantrekken en meenemen, want dat is immers onderweg
alleen maar ballast. Een ondershirt zonder mouwen en
daarover het TCW-shirt met korte mouwen moet vol

De inschrijving vindt plaats in een monumentaal pand. De mannen klaar voor de start.

staan. Bij de start, aan de voet van het prachtige Palazzo
Ducale, kunnen we gelukkig in het zonnetje op het
startschot wachten zodat we het niet al te koud krijgen.
Het plan is dat Liesbeth en Jaap de korte afstand van 73
km (met 996hm) gaan fietsen, dat Peter Zock, Frans en
Gerrit de middenafstand van 130 km (met 2.518hm)
pakken en dat ik voor de 175 km met 3.770 hoogtemeters
ga.
 
Als we starten en de eerste 20 glooiende kilometers naar
Urbania rijden, begint de lucht al aardig te betrekken en
in Urbania aangekomen voel ik de eerste spetters. Dat zal
wel weer overwaaien en inderdaad, na de eerste bui
droogt het na 40 km weer aardig op. Na de eerste pittige
klim (Rocca Leonella) op de splitsing tussen de 130 km en
de 175 km lijkt zowaar de zon weer door te komen. De
keuze is dan ook niet lastig en ik rijd met ongeveer de
helft van de renners in mijn buurt de route van de 175 km
op, op weg naar de beruchte Monte Catria. Deze klim
vormt samen met de Monte Nerone een kleine bergketen
op de grens van Le Marche en Umbrië. Met respectievelijk
de top op 1.368m en 1.505m zijn het met afstand de
hoogste berijdbare toppen in de buurt en daarmee
klimmen van een behoorlijk kaliber. De klim van de Monte
Catria begint in Buonconsiglio op 478m en kent na een
tamelijk vlakke aanloop een steil stuk van 3 km van ge
middeld 14%. Het begint daar inmiddels lichtjes te
druppen en we rijden al snel dichte nevel binnen. Meer
naar boven begint de koude wind flink aan te trekken en
gaat het zachtjes druppelen over in stevig hozen. In de
klim houd ik het dan nog wel enigszins warm, maar in de
afdaling is dat snel gedaan. In de dichte mist en stromen
de regen moet iedereen stapvoets naar beneden; je ziet
bochten erg laat aankomen en de weg is drijfnat en glad.
Klappertandend bereik ik beneden Chiaserna en speur
naarstig doch vergeefs naar een winkel waar iets van re
genkleding wordt verkocht.

16



binnenwerk 3k.indd   1 1-9-2008   21:10:41binnenwerk 3k.indd   2 1-9-2008   21:10:41

Bij de ravataillering is zelfs een espresso te krijgen. Sterk onderkoeld komt uw buitenlandreporter over de finish.

Gelukkig gaat iets voor de voet van de Monte Nerone de
zon nog even schijnen zodat ik weer een beetje opdroog
en warm word. Als ik 3 km op de Monte Nerone lek rijd,
is het gelukkig droog en kan ik zonder al teveel moeite
mijn band verwisselen. Jammer van de tijd, want de klim
van de Monte Nerone heeft een tijdmeting en een apart
klassement, maar als een motard van de organisatie een
fietspomp uit zijn bagagekoffer trekt en de nieuwe band
voor me oppompt, kan ik met een kleine 10 minuten
vertraging weer verder. Helaas ontwikkelt het weer zich
ook nu weer in een neerwaartse spiraal. Eenmaal boven
is het in opnieuw zeer dichte mist met een harde koude
wind en een striemende regen niet veel warmer dan 5
graden. Dit heeft niets meer met lekker fietsen te maken
maar is gewoon een kwestie van overleven geworden,
blik op oneindig en denkend aan een knapperend hout
vuur met 10km per uur glibberend en trillend van de kou
naar beneden zien te komen, in de hoop dat het weer
daar wat opknapt.
 
Helaas blijft het ook beneden onophoudelijk doorrege
nen zodat de laatste 45 km een lijdensweg worden. Pas
in Urbania, op ruim 20 km van de finish lijkt het wat droger
te worden en als ik langs de ravito rijd waar ze espresso
en warme worst aanprijzen, kan ik de verleiding niet
weerstaan om toch even af te stappen. Niet dat je het dan
warmer krijgt, maar de slokken koffie zijn op dat moment
toch een groot genot. De laatste kilometers naar de finish
gaat het gelukkig weer wat beter en eenmaal over de
streep ben ik dolblij om daar Liesbeth en Jaap te zien die
een lekkere warme Fleece bij zich hebben. Het opwarmen
zal nog enige tijd gaan duren maar eenmaal binnen
achter een potje bier krijg ik langzaam wel weer wat
praats terug. De uitgebreide pasta-party in de mensa van
de universiteit met keuze uit twee primi, twee secundi,
kaas, fruit en wijn doet het herstel zeker goed.
 
Peter, Jaap en Liesbeth blijken gezamenlijk de 73 km
onder redelijk goede omstandigheden te hebben afge
legd en komen in het eindklassement, met natuurlijk
‘prima la donna’ (i.t.t. de heren van de A-groep in La
Meusienne…) in 3 uur 43 minuten op plek 298, 299 en

300. De winnaar, Davide Tanucci, heeft op die afstand 1
uur en 49 minuten nodig. Frans en Gerrit blijken de 130
km ook zonder al teveel slecht weer afgelegd te hebben
alhoewel ook bij hen de top van de Monte Nerone in
dichte mist gehuld lag. Frans eindigt in 5 uur 50 minuten
op plek 318, Gerrit in 6 uur 17 minuten op plek 351, terwijl
de winnaar, Antonio Borelli dan al lang en breed gesoig
neerd is; zijn eindtijd is 3 uur en 42 minuten. Zelf ben ik
op een 71-ste plek geëindigd in een tijd van 6 uur en 58
minuten, bijna 1½ uur achter de winnaar, Andrea Becon
cini die in 5 uur en 31 minuten binnen is. De chrono op
de Monte Nerone (13 km van 7,6% gemiddeld) wordt
gewonnen door Antonio Borelli in 43.11. Frans heeft
1.26.04 nodig, Gerrit 1.23.01 en ik 1.08.10.

Van de 1.350 ingeschreven deelnemers zijn er maar 1.100
gestart; daarvan zijn er uiteindelijk slechts 871 gefinisht:
301 op de 73 km, 379 op de 130 km, 150 op de 175 km en
41 (van de 130 gestarte deelnemers) op de 200 km. Op
de site van La Straducale (www.straducale.it) lees ik later
het volgende: Een abnormale dag is een understatement.
De regen, aangekondigd, had een onwaarschijnlijke da
ling van de temperatuur tot gevolg, waardoor het op de
top van de Monte Nerone nog maar 5 graden was. Dit
leidde, samen met de koude wind en de nevel, tot Dan
teske omstandigheden. De hulpdiensten hebben over
uren moeten maken; een honderdtal fietsers is door de
EHBO opgevangen met onderkoelingsverschijnselen.
Om 13.20 uur heeft de organisatie de chrono op de Monte
Nerone gestaakt en iedereen die nadien nog op de Monte
Nerone arriveerde uit de strijd genomen. Deze deelne
mers zijn met auto’s van de organisatie naar beneden  
gebracht omdat de afdaling veel te gevaarlijk was gewor
den.

Menno Bartlema

P.s. Een tip voor de zomervakantie van 2012: bij La
Straducale wordt dan een nieuwe extreme afstand toe
gevoegd, 275km met 6.680 hoogtemeters. Zie voor meer
info op de site.
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Spinning is de ideale indoor fietstraining voor jong 

en oud. De gedreven instructeurs van Sportcentrum 

De Plataan geven dagelijks meerdere lessen op ver-

schillende 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

SPINNING: DE IDEALE 
CONDITIETRAINING

AANBIEDING VOOR 
LEDEN VAN TCW

Service en betaalbare prijzen!

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

Computers, laptops en randapparatuur

Onderhoud en reparatie

Particuliere en zakelijke markt

Ook voor uw relatiegeschenken kijk op 
http://www.netpulzzz-relatiegeschenken.nl
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Nieuwe clubkledij: nog even geduld
Na de druk bezochte pasavonden in december lijkt het stil te zijn geworden rond de nieuwe clubkldij. Maar niets is
minder waar. Achter de schermen heeft de kledijcommissie koortsachtig gewerkt aan het verwerken van jullie
wensen. Meer dan 160 pakketten zijn er besteld. Intussen is ook met de leverancier en de sponsors onderhandeld
over het ontwerp. Het resultaat is hierboven te zien. Wij verwachten dat de kleding eind maart of begin april geleverd
wordt. Nog even geduld a.u.b.!
 
De kledijcommissie
Jaap en Liesbeth
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Kopwerk
Nu het winterseizoen is aangebroken en dit voor sommi
ge TCW-ers betekent dat de racefiets is opgeborgen is het
tegelijk tijd om eens om te zien naar het voorbije seizoen.
Wat me daarbij is opgevallen hoeveel smoezen je kunt
verzinnen om geen kopwerk meer te hoeven doen
Enige suggesties:
- Het tactisch opstellen bij vertrek (achter aansluiten)
- Een lekke band (roepen dat je een afloper hebt
natuurlijk)
- De sanitaire stop (en daarna achteraan aansluiten)
- De (gefingeerde) blessure (kramp, spierpijn e.d.)
- Het stoppen voor een kruispunt (en daarna niet als
eerste oversteken)
- De voeding (zeggen dat je wat zwaar hebt getafeld de
dag ervoor en vanwege de gasproductie achteraan wilt
rijden)
- De verkeerde weg inslaan (om vervolgens gezamenlijk
te keren en zelf achter aan te sluiten)
- Het verkeerd schakelen (dit natuurlijk alleen heuvel op
zodat iedereen je voorbij gaat)
- Het haantje de voorste ( bij heuveltjes of gemeentegren
zen een sprintje inzetten en vervolgens je door het hele
pack laten passeren).
- Het afstoppen (zodanig langzaam op kop rijden dat ze
je in gaan halen)
- Het vooruitrijden (bewust een aantal meters voor de
groep uit rijden, geheid dat je wordt teruggefloten,
waarop je je in het peloton kunt gaan verschuilen)
- Het hijgen (de rest krijgt onmiddellijk medelijden en
neemt de kop over)
- De ‘kweetnie-methode (bij elke kruising rechtop gaan
zitten en roepen: “Waarheen nu?”)
- Het waaieren (als er in een waaier gereden wordt je er

bewust af laten waaieren)
- Het je dag niet hebben (dat is dus altijd als je in een groep
op kop rijdt)
- De vakantie (roepen dat wegens vakantie je trainings
achterstand hebt)
- De fietspaden (als de groep peloton de hoofdrijbaan
neemt neem jij het fietspad en sluit later achteraan.
-Het vraagje (zeg dat je nodig wat moet vragen aan ie
mand aan de staart van de groep)
-  Het wenken (en als ze dan de kop hebben overgenomen
zeggen dat je de stijfheid in je armen aan het wegzwaai
en was)
- Het “Oeps” (zeggen dat er wat uit je rugzakje viel en
stoppen om het op te rapen om vervolgens achter aan te
sluiten)
- Het defect simuleren (roepen: volgens mij loopt er iets
aan bij jouw fiets. Stoppen en het onderzoeken daarna
achteraan sluiten)
- Het gsm (zeggen dat je een beller hebt en vervolgens
naar de staart van de groep afzakken)
-  De bocht (buitenbochten zo ruim nemen dat je door je
groep gepasseerd wordt)
 
Onwaarschijnlijk zijn er nog veel meer smoezen maar met
deze verzameling kom je het seizoen wel door. Na dat
seizoen heb je waarschijnlijk al zo’n reputatie als kopmij
der opgebouwd dat je ze niet meer nodig hebt
In het ergste geval kun je natuurlijk leuk gaan vinden om
kopwerk te doen
 
Evert Kolet
(een kopschuwe mooiweerfietser)
 

Voor al uw woon- en slaapcomfort

Grandioze meubelshow
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

UW MATRAS OP MAAT?       DE MEUBELTOPPER.     3 DAGEN LEVERTIJD.

www.demeubeltopper.nl        www.glasmeubeltopper.nl

DeMeubeltopper
Koop bij  onze
adverteerders!
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MTB-weekend D(renthe)-groep
13 -15 januari 2012
 
Om het nieuwe jaar goed te beginnen was door Maria
een weekendje D(renthe) georganiseerd. Om eens in een
andere omgeving met de MTB te vertoeven. We zouden
met 15 mensen gaan maar helaas moesten Edwin en
Carin door ziekte af zeggen. Vrijdagmorgen gingen 11
man al naar Spier alwaar er twee huisjes waren gereser
veerd op vakantiepark Sonnevanck. De andere twee
dames arriveerden in de middag. Een huis voor 12 en een
huisje voor 6. Het huisje voor 6 werd een douche en
slaaphuis terwijl het grote huis in een “kultuurhuus”
veranderde.  Onder de aanwezigen veel die met gemak
zichzelf een vinoloog kon noemen. Op culinair gebied
ontbrak het aan niets.
 
De avonden waren ingedeeld met hoogstaand samen
spel en discussies op niveau. Maar eenmaal met de
fietskleren aan waren allen met hetzelfde bezig. Een ge
zamenlijke hobby die door de een wat fanatieker dan de
ander wordt beoefend maar door allen met veel plezier
wordt beleefd. Drie geweldige tochten zijn er gereden.
Een ieder die denkt dat het Drentse landschap eenvoudig
en vlak is komt bedrogen uit. De tracks waren stuk voor
stuk afwisselend. De weergoden waren ons goed gezind,
het zonnetje scheen en deed dat ook op zaterdag en
zondag. Vrijdag werd een MTB-route gefietst welke van
internet is gehaald en een beetje is ingekort tot 45 km.
Hij loopt van Spier naar Ruinen, Ansem, Uffelte, Havelte
en via Dwingeloo weer terug. Vanuit het vakantiepark
gingen we de A28 over naar het bezoekerscentrum van
Spier. Hier vandaan een deel op het fietspad, maar ja het
is een MTB-tocht dus weg van het fietspad. In Drenthe
heeft het de laatste tijd ook geregend en de toch al natte
omgeving van de vennetjes en moerasachtige gebieden
bleken inderdaad voor enig oponthoud te zorgen. Alter
natieve routes waren soms verrassend en zo hadden een
aantal personen al meteen in het begin natte voeten. De
route ging deels over asfalt en deels over soms modderi
ge paden. Halverwege hadden we op de kaart een res
taurant gezien, maar helaas hebben we alleen de buiten
kant gezien en moesten we in de openlucht onze repen
op eten en bidon leegdrinken. Drenthe is nog heel rustig
en de mensen, die je tegenkomt zijn vriendelijk en niet
vijandig naar MTB-ers.
 
Zaterdag fietsten we naar Ruinen (13 km) om daar een
uitgezette tocht van de fietsclub daar te gaan fietsen. We
splitsten ons op in een groep voor de 25 km en een groep
voor de 50 km. De tocht was uitgezet door middel van
oranje lintjes hangend aan de bomen, het was niet altijd
even duidelijk hoe de route verliep maar het spoor was
goed te volgen omdat het nog steeds erg nat was. Het
gebeurde nog wel eens dat we moesten afstappen omdat
de eerste van de groep zich vastreed in de modder. Het

was een technisch parcours waar de stuurkunst en de durf
op de proef werd gesteld.
Op een gegeven moment werden we ingehaald door de
opruimploeg, het was nog geen half twaalf en we vonden
dat wel heel erg snel maar kennelijk waren we de laatsten.
De groep van de 25 km heeft toen maar de mtb track
gevolgd om thuis te komen. Bijna bij Spier troffen we de
groep van de 50km in een cafetaria, zij moesten toen nog
20 km van de route doen. Onderweg bleek dat een van
hun een behoorlijk slechte achterband had en besloot
men in Ruinen een fietsenmaker op te zoeken. De bitter
ballen in het plaatselijk café lieten ze zich goed smaken.
Het was immers zaterdag! Het was al bijna donker toen
ze thuis kwamen met 80km op de teller.
 
In het restaurant van het vakantiepark hadden we een
fantastisch buffet, het was een echte verrassing dat we
op die plek zo lekker konden eten. Op zondag na het
gezellige ontbijt weer op de fiets voor een mtb tocht van
een kleine 30km door het Dwingelderveld deze tocht
hebben we met zijn allen gedaan, weer veel modder en
plassen, natte voeten en afstappen. Maar de natuur is zo
mooi dat de katers verdwenen als sneeuw voor de zon.

Na een lunch waar alle restanten van het goede leven
werden verorberd was het alweer tijd om afscheid te
nemen, jammer maar zoals altijd met de mooie dingen in
het leven, er komt een eind aan.

Of het een vervolg gaat krijgen is niet bekend maar ik
denk dat velen van ons daar wel gevoelig voor zullen zijn,
we kunnen het iedereen aan bevelen om daar eens te
gaan fietsen.
 
Maria-Michelle-Gerrie-Inge-Toon-Gerrit-Bert-Gerard B-Ge
rard W-Henk S-Tino-Rob J-Cisca
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Sponsoring Alpe d´HuZes 2012: 
Fietsen voor de overwinning op kanker, update

Hallo TCW-ers,
Allereerst iedereen bedankt voor de donaties maar ook
voor de aanmoedigingen en positieve reacties, dit alles
motiveert mij erg om me hier volledig voor in te zetten.
De hoofdreden is natuurlijk de bestrijding van deze
ziekte, het KWF kan op verschillende manieren gespon
sord worden (zo heb ik al jaren de “Ride for the Roses”
meegereden). En ik heb van dichtbij deze ziekte meege
maakt en ik heb ook gezien dat de mensen door goede
behandeling of operatie weer verder kunnen.
Hoe is mijn deelname ontstaan ? Ik werk sinds 2 jaar bij
GLS netherlands en ik heb hier een paar mede AD6-ers
gevonden op de fiets, tenminste dat dacht ik. Ze zijn in
ieder geval erg gemotiveerd voor de AD6 echter op de
eerste meeting hierover bleek dat er 14 gegadigden
waren, waarvan 4 hardlopers ( ook dat is een optie voor
de AD6 ) en de rest wel fietsers maar alleen hadden 6 man
nog geen fiets (-: . Ondertussen zijn de hardlopers en 2
fietsers ( zonder fiets) afgevallen, zijn er fietsen gekocht
en zijn we met een gezellig team over van 8 personen
met een teamkapitein.
Iedereen was dan wel enthousiast maar ik had ook wel
het idee dat ze er makkelijk over dachten, dus ik heb ze
uitgenodigd voor een tochtje bij ons in de buurt. Met de
zondagochtend groep afgesproken dat er wat meer
koffie gezet zou worden en zo is het eerste tochtje gebo
ren. Dit alles was eind oktober 2011 en deze periode was
het nog schitterend fietsweer. Ik als wegkapitein met mijn
vaste fietsmaten van TCW Henk en Peter ( bij de ride for
the roses al jaren bekend onder het BBB-team (BBB= Be
tuwse Bolle Buiken )) en de groep op pad. Ik zal jullie de
verdere details besparen maar als ik zeg dat de italiaanse
weg niet door iedereen fietsend boven te komen was
begrijpen jullie dat er nog veel werk te doen is.
De afgelopen tijd hebben we veel tijd gestoken in het
vinden van sponsers, en met succes (overigens doe ik dit
niet alleen maar mijn hele gezin zoekt en steunt mee !!)
Ik heb donaties gehad van TCW-ers maar ook van mensen
die ik totaal niet ken maar die het dan toch via via te horen
hebben gekregen, maar ook bv een achterbuurvrouw
van 87 jaar die met 10 euro aan de deur staat, dit geeft
toch een kik om door te gaan. (Mocht ik hierin af en toe
wat doorslaan dan alvast mijn excuses).
Op dit moment zitten we als team op een bedrag van ruim
26.000 euro, ons streefbedrag is 30.000 euro en dat gaan
we zeker wel halen. Er worden door ons team bv nog 2
spinningmarathons georganiseerd. Een daarvan is in
Duiven en de andere in Lienden bij sportcentrum Julien,
bij de laatste ben ik zelf betrokken bij de organisatie. Dit
spinning event zal medio april op een vrijdagavond
plaatsvinden. Indien je interesse hebt om mee te spinnen
voor dit goede doel , kom maar op !!!!.
Ook staat er een golftoernooi op het programma, de
toegang tot de golfbaan is gesponsord door een bedrijf
dus we zijn de golfkaarten aan het verkopen.

Genoeg over geld.
Ik heb nu A gezegd maar nu moet het ook nog gebeuren,
jullie kunnen zien dat ik ideaal gebouwd ben, echter niet
om te klimmen en dan zeker geen Alpe d’huez ( 3X ).  Nu
gaat het er niet om om zo snel mogelijk omhoog te
klimmen maar het klimmen moet wel gebeuren en de
klim is nog altijd bijna 14 km. Ik heb ook nul komma nul
ervaring met echte bergen, goed ik heb 1 X de mt Ventoux
beklommen echter was dit redelijk ongetraind en op een
ATB dus dat kan ik niet echt mee tellen.
Dus het eerste halve fietsjaar staat voor mij staat in het
teken van trainen en afvallen, dus geen bitterballen meer
in het clubhuis ( nouja eentje dan ) . Tot nu toe gaat het
goed, het buiten fietsen is nog lastig maar 2 tot 4 keer
spinnen in de week is al heel normaal. Als team gaan we
nog de mergelandroute rijden, een klimtoertocht vanuit
Ermelo en de Reichwaldstour vanuit Zevenaar. Zelf zal ik
nog veel meer tochten ( wie heeft er nog tips voor een
mooie tocht ) rijden natuurlijk , en ook de wekelijkse
tochtjes met TCW zullen niet ontbreken.
Al met al een erg leuk doel om naar toe te trainen en te
werken, met in ons achterhoofd het echte doel waar we
het voor doen.
 
Ik eindig met hetzelfde onderschrift als in de vorige
Derajeur want dat blijft toch erg belangrijk.
 
Dus aanmoedigingen en tips zijn van harte welkom maar
het allerbelangrijkste is de sponsoring
 
Indien je mij wilt sponsoren, ga naar www.opgevenis
geenoptie.nl ,even klikken op de actiepagina’s van 2012
en bij “zoeken” de naam “Wim Overdijkink” invoeren.
Daarnaar de knop “doneren” aanklikken en de overige
stappen volgen.
 
Iedereen die meesponsort alvast of nogmaals hartelijk
bedankt.
 
Wim Overdijkink ( ex BBB-er)

Paashazen gezocht voor
bingoavond 30 maart
De activiteitencommissie is naarstig op zoek naar twee
paashazen die tijdens de traditionele bingoavond de
nummers willen trekken. Worden er geen paashazen
gevonden, dan is de commissie genoodzaakt zelf de
bingomachine te bedienen met alle gevolgen van
dien. Uw bent dus gewaarschuwd. Hoe dan ook: leden
en introducé(e)s zijn op 30 maart van harte welkom bij
de TCW -bingo met fraaie prijzen. Misschien wel een
fiets!
 
De activiteitencommissie
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RIDE FOR HOPE
3 dagen, 12 provinciën, 750 km

De RideForHope is de langste benefi et wielertocht van Nederland 
voor de kankerbestrijding. De deelnemers toeren over een route 
in de vorm van een ‘Ribbon’, het internationale teken van hoop. 
We fi etsen door alle 12 provinciën, omdat kanker iedereen treft. 
Na 3 dagen fi etsen wordt het eindpunt bereikt: de befaamde 
Cauberg in Limburg.
 
Op 15, 16 en 17 juni 2012 fi etsen wij door heel Nederland om 
hoop om te zetten in genezing. Fiets met ons mee of sponsor ons!

Meer informatie:
 
www.RideForHope.nl
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RideForHope 2011
3 dagen, 750 kilometer, 12 Provincies 

Team ReJoyce uit Heteren reed in 2011 mee met RideFor
Hope, 2 juni 2011 zijn we gestart in Zeeland. Na een wat
moeizame start kwamen we op de ravitaillering net
voorbij het Havenhoofd. Officieel hadden we toen zo'n
40 km van de route gedaan. Onze tellers stonden toen al
op 65 km, omdat we een poosje hebben rondgereden bij
Brouwersdam... Balen dus!
Vervolgens zijn we doorgereden via Spijkenisse, Ridder
kerk, Kinderdijk langs de Lek met een straffe tegenwind
om half 4 in plaats van rond 1 uur. Helaas had een van
onze mederiders een ongeluk vlak voor de finishlijn.
De middagploeg is om 1 uur begonnen vanuit Tienhoven,
omdat wij toch laat waren. 
Vanuit Tienhoven ging het direct hard, 33/34 per uur, voor
een aantal van ons was dat te snel en al gauw zijn we als
aparte groep verder gegaan. Ons groepje, bestaande uit
Guido, Jan Willem en Hans werd uitgebreid door 2 ande
re riders. Vanaf dat moment gingen we verder met een
richtsnelheid van zo'n 30 km/u. dat ging goed. Onderweg
passeerden we de Zeist, Amersfoort, vanaf daar ging het
via Harderwijk langs het Veluwemeer richting Elburg met
als eindpunt Kampen. Het laatste stuk zijn Guido en Jan
Willem nog aangesloten bij een snellere groep, waar de
snelheid rond de 35km/u lag. Het was een mooie eerste
fietsdag waar lekker door gekoerst kon worden.
In Kampen op het terrein van de wielervereniging heb
ben we ons kampement opgeslagen en hebben we lekker
spaghetti gegeten. Heerlijk bereid door Peter, de belang
rijkste man van ons team.
Vanuit Kampen vertrokken op vrijdagochtend rond een
uur of half acht, Rudo, Frank en Berry op de fiets richting
Groningen. Het was frisjes en helaas was het eerste stuk
met tegenwind. Ondertussen lijkt het dat de gps-syste
men ook opstartproblemen hebben, want ze zijn op
nieuw verdwaald.... hierdoor hebben ze wel heerlijke
appeltaart gegeten in Appelscha. Vijf voor half drie arri
veerde de ochtendploeg op de eindbestemming, dit was
Easterein in Littenseradiel.
Omstreeks 1 uur vertrok de middagploeg al, bestaande
uit Jan Willem, Guido en Hans, samen met een aantal
anderen vanuit Littenseradiel. Ondanks het bezit van di
verse gps-systemen ging toch iedereen de verkeerde
kant op, tegen de wind in... Na het herstellen van deze
fout ging het snel richting de Afsluitdijk. Voor de Afsluit
dijk hebben we even gewacht, we kregen daar suiker
brood en er werd nog een actiefoto gemaakt. Toen werd
snel begonnen aan de tocht over de Afsluitdijk, dit ging
erg hard. Soms snelheden van boven de 50km/uen de
kruissnelheid lag op ca. 43km/u, tja, we hadden wind in
de rug. Verder doorgereden door Noord-Holland met een
gevarieerd parcours. Zo nu en dan met wind van opzij,
maar in de groep werd er goed afgelost waardoor we toch
behoorlijk konden doorrijden. Via Monnickendam naar
Amsterdam alwaar we tegen half zes arriveerden.

Hierna vertrokken we richting camping Zeeburg een
waar we heerlijk hebben gegeten en geslapen.
De volgende ochtend was de ochtendploeg al weer vroeg
op pad, nadat ze vanuit Amsterdam vertrokken ging het
richting het zuiden van het land, in Elst werd een koffie
pauze ingelast en in Rhenen kwam Guido de ploeg ver
sterken, voor ze daar vertrokken werd nog een gebakje
genuttigd. Vanaf daar werd koers gezet naar de McDo
nalds bij Ochten (hier werd niet gegeten) alwaar Jan
Willem en Hans bij de groep aansloten. De temperatuur
liep op tot boven de 30 graden met een oostenwind.
Op de laatste dag heeft Team ReJoyce ongeveer 45km als
compleet team gefietst. Dat was leuk. De wind was iets
gedraaid waardoor deze de hele dag van opzij kwam, dat
is zwaar fietsen. Gelukkig hadden we sterke fietsers bij
ons die de mindere fietsers uit de wind hielden. We
konden op een aantal wegen mooi in waaiervorm rijden.
In Uden op de golfclub was de middagpauze, hier moch
ten we broodjes pakken en drinken, dat hebben we dan
ook gedaan. Vanaf daar mochten we nog ongeveer
110km. fietsen richting de Cauberg. Op ongeveer 3,5km
voor de Cauberg gingen we wachten zodat alle Riders
gezamenlijk, onder begeleiding van de Marechaussee
(met loeiende sirenes) de Cauberg op fietsten. Iedereen
is bovenaan gekomen. Niemand minder dan Jacques
Huberts (Voorzitter WK Wielrennen 2012) was onze
spreekstalmeester en hij deed tevens de uitreiking van
de cheque van ruim € 65.000,00
Nadat we onze familie en vrienden (voorzover die aan
wezig waren) hadden begroet, mochten we op het Landal
park een medaille in ontvangst nemen, erg leuk!

In 2012 wordt deze tocht opnieuw verreden. Deze keer
van 15 t/m 17 juni. Wij zijn nog op zoek naar fietsers die
samen met ons deze uitdaging voor het goede doel aan
willen gaan. Het is een mooi evenement waar je nog
lekker kan doorfietsen en je eigen tempo kan rijden, Erg
aan te raden.
Kijk op www.rideforhope-rejoyce.nl voor meer informa
tie of schrijf je in op www.rideforhope.nl
Tevens zijn wij op zoek naar sponsors / donateurs. De
opbrengst van deze tocht gaat naar stichting stop her
sentumoren voor onderzoek om de overlevingskans van
0,3 procent te vergroten.
De editie van 2012 word georganiseerd door Frambach
Events. Frambach Events is geen onbekende in het orga
niseren van wielerevenementen. Naast vele toertochten
als Amstel Goldrace, Boogie's Extreme, Hel van Merge
land, Bart Brentjes Challenge, Eneco Tour Roermond, etc.,
hebben zij 5 jaar lang de Ride For The  Roses georgani
seerd en zullen zij in september 2012 ook het WK wiel
rennen organiseren.
 
Jan Willem Strokap
(Foto: Adriaan Bosma)
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dat deze foto de winnende is voor deze aflevering van de
Derajeur. Ruud kan binnenkort een fles wijn afhalen aan
de bar van ons clubhuis. Van harte!
 
En we gaan natuurlijk door met deze prijsvraag. Dus neem
allemaal je fotocamera, mobieltje of iPhome mee op je
volgende fietstochtje. Of houdt gewoon je fiets in de
gaten als hij ergens buiten staat geparkeerd. Wie weet
wat er allemaal op landt. Inzendingen kunnen worden
gestuurd naar derajeur@tcw79.nl. Succes.
 
Arnold

Vogels en fietsen
De foto met de 31 kraanvogels in de vorige Derajeur heeft
heel wat losgemaakt. Natuurlijk waren er de ongelovigen
onderons die zich afvroegen hoe we in hemelsnaam
wisten dat daar 31 kraanvogels over onze hoofden
heentrokken, terwijl wij winterfietsers lekker aan de koffie
zaten. Daar hebben we weer echte vogelkenners voor.
Een van Wagenings topvogelkenners heeft de foto beke
ken en bevestigd dat het hier om kraanvogels gaat.
 
Dan de aan de kraanvogelfoto gekoppelde fotowedstrijd
met als thema ‘Fietsen en dieren’. Het lijkt er sterk op dat
TCW’ers meer praten over dieren die ze onderweg tegen
komen dan dat ze er voor afstappen en het fotoapparaat
uit de achterzak halen. Op zich valt dat te billijken. Zelf
heb ik ook wel eens een groot wild zwijn voor de wielen
gehad. Helaas, daar is geen bewijsmateriaal in de vorm
van een scherpe foto van. En ook niet van een onscherpe,
die alleen maar de aanwezigheid van zo’n monster sug
gereert. Jullie begrijpen het al, de mailbox van de Dera
jeur is niet verstopt geraakt van al jullie inzendingen.
 
Gelukkig kunnen we wel de hoofdprijs uitreiken. De ge
lukkige is Ruud Binnendijk geworden. Hij was zo alert om
de eerste vliegseconden van een net uit het nest vliegend
meesje te fotograferen.  Het beestje heeft als eerste lan
dingsplaats het racefietswiel van Eva uitgekozen, meldt
Ruud bij zijn inzending. De jury was unaniem van mening

I N S T A L L A T I E T E C H N I E K

APELDOORN (Hoofdkantoor) 
EDE, LEERDAM, KLEEF (DE)

Wenumsedwarsweg 18
7345 AS Apeldoorn
Tel. (055) 3122121
Fax (055) 3121957

DUURZAME ENERGIE CONCEPTEN
VERWARMING I KOELING
LUCHTBEHANDELING
WATER I SANITAIR
ELEKTRA I BEVEILIGING
DATACOMMUNICATIE
REGELTECHNIEK

WWW.LINTHORST-INSTALLATIETECHNIEK.NL
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Kaal
Waarom scheren veel wielrenners hun benen? En dan
bedoel ik niet de professionals die dagelijks worden ge
masseerd en regelmatig op het asfalt belanden bij snel
heden die de maximumsnelheid van de gemiddelde
toerfietser ruim overschrijdt. Voor hen heeft het nog enig
voordeel. Voor ons klootjesvolk heeft het geen enkele zin
en het schijnt ook nog eens aerodynamisch ongunstig te
zijn...
Ikzelf hoor ook tot de groep die zijn benen scheert. Dit is
ruim 10 jaar geleden begonnen toen ik tijdens mijn eerste
fietsvakantie in het hooggebergte belandde in een
groepje fanatiekelingen die allemaal(!) geschoren benen
hadden. Gevolg was dat ik, op het moment dat ik me van
voren liet zien, steevast de opmerking kreeg dat ik mijn
plaats moest kennen met mijn “tabak” op de benen. Dit
was in ieder geval ver naar achteren.
Ondertussen ben ik volledig verkocht en scheer ik zelfs in
de winter trouw door. Laatst was mijn vrouw aanwezig
bij de presentatie van een ander Alpe d’Huzes team op
haar werk waarbij alle mannen gewoon haar op hun
benen hadden. Zij vond het afstotelijk! Ook zij is dus he

lemaal om en kan zich mijn benen niet meer behaard
voorstellen.
Dit brengt me op een idee. Is er iemand binnen de club,
liefst met veel haar op zijn benen en zonder de drang om
deze af te gaan scheren, die jij dolgraag een keer kaal op
een fiets zou willen zien? Doneer op mijn actiepagina en
vermeld daarbij “TCW legs going bold: Voornaam
achternaam ”. Ik zal rond 1 maart de balans opmaken en
kijken of de 2 personen waarvoor het meeste geld is
binnengekomen zijn over te halen om zich door een
vakkundige kapster van zijn beentabak te laten ontdoen.
Op deze manier fietsen er aankomende lente twee TC
Wérs extra (tijdelijk?) supergesoigneerd bij!
Tussenstanden zijn uiteraard gewoon te volgen (en bij te
sturen) via mijn actiepagina.
Steun en volg mij op:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/tonerp/
ton-van-erp
 
Ton
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Fietsklusavond
Na het daverende succes van vorig jaar wordt er door
sommigen alweer reikhalzend naar uit gekeken:
de fietsklusavond (ook wel sleutelavond genoemd). Na
een snelle blik op de activiteitenkalender werd besloten
om dinsdagavond 13 maart aan de slag te gaan. De
opzet is hetzelfde als vorig jaar:
- Bekijk of je fiets(en) onderhoud nodig hebben
- Koop van tevoren de benodigde materialen (en specia
le gereedschappen) en neem deze mee!
- Onder begeleiding van ervaren klussers kun je zoveel
mogelijk zelf sleutelen aan je fiets(en)
- Volgende dag lekker fietsen!
 
Heb je een fiets die wat aandacht verdient of wil je graag
je kennis en kunde delen met andere TCW-leden, kom
dan dinsdagavond 13 maart vanaf 20.30 uur naar de
klusavond.
 
Frans Kappen & Thiemo Schuurman

bepaalde personen namen te gebrui
ken, die bij de Burgerlijke Stand ten
enenmale onbekend zijn.
De vreemdeling die deel zou hebben
genomen aan de vele zwaarwichtige
conferenties, die vroeger bij het oude
Spuithuis en tegenwoordig nog bij
Kobus Elsenaar op het stoepje wor
den gehouden en waar de kansen
van het geliefde groen-rood worden
afgewogen, zou van de daar ge
noemde spelers niemand gekend
hebben. De doorgefourneerde WA
VV-supporter echter weet terstond
om wie het gaat.
Meestal worden deze vriendenna
men de jongens reeds vroeg aange
meten en ze burgeren aldra zo in, dat
zelfs de moeder van één dezer kna
pen, als ze des avonds de tijd geko
men achtte zoonlief naar bed te stu
ren en hij, zoals gewoonlijk, in geen
velden of wegen was te zien, aan zijn
vriendjes belangstellend vroeg: ,,
Hebben jullie mijn kleine Koekertje
ook gezien?’’
Ja, smeuïg zijn ze, de vriendennamen
en we stellen ons een elftalcommis
sie voor, die bij het samenstellen van
een elftal, ook die namen zou gebrui
ken. Een elftal van WAVV zou er dan
als volgt uitzien: De Sjembal; Den
Oetel en De Ford; De Kloon, De Kale
en Ballie; Holly-Holly, Fiepke, ’t Boer
tje, Keizertje en De Polder. Reserves:

Uit de (hele) oude
doos
Deze keer geen oude doos uit de ar
chieven van Ad van der Donk, maar
een greep uit de geschiedenis van de
Veluwepost. Vandaag gaan we terug
naar 1954. Maar toen bestond TCW
toch helemaal nog niet, zie ik jullie
bijna denken. Dat is correct, anders
hadden we wel TCW’52 of TCW’48
geheten of zo. Toch is er een goede
reden om dit verhaal te plaatsen in
deze Derajeur. Het artikel vertelt na
melijk over de herkomst van de bij
naam van een onzer leden: Cees van
Nieuwenhuijsen oftewel Cees de
Koekert.
Zijn er andere TCW’ers met klinkende
bijnamen en is er ooit in een ander
blad dan de Derajeur over je bijnaam
geschreven, dan maken we een vol
gende keer graag ruimte voor jouw
verhaal.
Arnold
 
WHAT’S IN A NAME
Onze goede Wageningse gemeen
schap kent een verschijnsel dat ook
in sportkringen vaak zijn uitingen
heeft. En het is het bijzonder onder
de vriendenkring van WAVV een
welhaast ingeburgerd systeem ge
worden om bij de aanduiding van

De Koekert en Drummeltje.
Niet duidelijk? Dat dacht U maar. Ie
dere WAVV-supporter weet terstond
wie de spelers zijn, die in de vrienden
kring naar deze naam luisteren. Per
saldo: Er zijn duizenden Jansens,
maar er is maar één Sjembal. En als na
een goede wedstrijd van WAVV het
publiek het veld verlaat en keeper
Jansen was weer eens in goede vorm
of Zeller had weer een staaltje gege
ven van zijn aalgladde dribbels, dan
klinkt het als een liefkozing, als men
het publiek hoort zeggen: ,,De Sjem
bal was weer goed en zag je die drib
bel van Fiepke?’’
Haël 

29



binnenwerk 3k.indd   2 1-9-2008   21:10:41

Tweemaal kaartavond
 
Hoi allemaal,
Inmiddels zijn de volgende twee kaartavonden al weer
gehouden; de avonden zijn goed bezocht. De kerstdrive
is standaard de drukst bezette avond, medeoorzaak
hiervan is natuurlijk de megaverloting die erbij hoort.
Voor het luttele bedrag van 2 euro krijg je 5 loten en dat
is bijna een garantie voor een prijs. Ook dit jaar werden
de prijzen weer eerlijk verdeeld, dat wil zeggen dat 50%
van de prijzen de Betuwe in ging en de andere 50% aan
de Wageningse kant van de rivier bleef (- : En het waren
weer prachtige prijzen, van kerstcd’s tot kerstsollen en
van fietslampjes tot heerlijke rollades. Kortom mooie
prijzen.
Maar liefst 20 klaverjassers begonnen aan de kerstdrive,
en natuurlijk geeft dat een hoop herrie zeker als de
kaarten niet zo goed vallen en er al wat druppeltjes alco
hol genuttigd zijn. Eigenlijk moet je je hoofd er goed
bijhouden anders lukt dat niet, dit keer was ik hetzelf die
aan het langste eind trok. Mede door een laatste boom
van 2245 pt met Zwerus van Dreven werd ik de winnaar
van het kerstkaarten. De poedelprijs bij het klaverjassen
was voor Bertus Wesselink, maar goed tegenwoordig is
dat ook een leuke prijs dus beter iets dan niets.
Bij het jokeren was het weer een gevecht tussen jong en
oud, ditmaal won de jeugd het van de ervaring en ging
Ilona er met de eerste prijs vandoor . Maar let op: de
volgende avond neemt Loes genadeloos revanche..
 
Hierbij dan de uitslag van de kerstkaartavond :
 
Jokeren                                                    
1. Ilona Overdijkink   57                                          
2. Loes Post                 64                                          
3. Petra v/d Berg        66                                          
L. Bets van Dreven    134                                        
 
Klaverjassen
1. Wim Overdijkink   5733
2. Ronald Brussen     5053
3. Eelke Westra          5032
L. Bertus Wesselink  3559
 
De vierde avond gaf aan dat de kaarters wat geleerd
hadden, het was wat rustiger en ook de alcohol werd in
het begin matig genuttigd. Ook Ben Huiskamp bleef lang
aan de thee lurken.
Of dit alles geholpen heeft weten we niet maar het feit is
wel dat we compleet andere winnaars hebben deze
avond. Cees gaf ons allemaal een lesje door gewoon 3
rondes heel stabiel te kaarten . De verschillen waren niet
groot maar wel genoeg om te winnen van de anderen.
De poedelprijs was voor Annelien en dat was niet voor
het eerst dit jaar.
Bij het jokeren hadden we een unicum: 2 deelnemers met

de zelfde lage score, Ilona en Loes allebei 60 punten dus
om een winnaar aan te wijzen is dan lastig. De activiteiten
commissie heeft altijd een oplossing en dus werd de TCW
dobbelsteen van stal gehaald. Loes was hier het meest
bedreven in en gooide een”1” terwijl Ilona een “5 “ gooi
de, bij jokeren gaat het om het minst aantal punten dus
werd Loes winnares van deze avond. Henk Scholte was
zo sportief om te gaan jokeren op deze avond, echter
dacht hij nog steeds dat je , zoals bij klaverjassen, zoveel
mogelijk punten moest halen. Dit werd echter beloond
door een lekkere poedelprijs. Henk nog bedankt voor je
sportiviteit.
 
Hierbij dan de uitslag van de vierde kaartavond :

Jokeren                                                                    
1. Loes Post                60                                          
2. Ilona Overdijkink  60                                           
3. Ciska Noy                71                                          
L. Henk Scholte         148                                        
 
Klaverjassen
1. Cees Van Nieuwenhuisen 5329
2. Femke Hoevenaars             5290
3. Ronald Brussen                    4953
L. Annelien Huiskamp            3685
 
De volgende kaartavond is alweer de laatste van dit sei
zoen, op deze dag zijn er gewoon weer dagprijzen te
winnen maar wordt ook het eindklassement in elkaar
gedraaid. Bij het jokeren zijn de grootste kanshebbers
voor de titel Koningskaarter Loes, Ilona, Petra en Bets en
bij het klaverjassen Wim, Ronald, Menno, Ben, Liesbeth
en Gerrit. De datum is vrijdag 2 maart, aanvang 20.00 uur,
dus zorg dat je er bij bent.
 
De activiteitencommissie
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Indien onbestelbaar retour: TCW, Leeuweriksweide 202, 6708 LP Wageningen

Nu bij Mastbergen fietsen in Renkum : 

Noren schaatsen slijpen inclusief de gewenste Ronding. TCW-aanbieding slechts 10 euro. 

Mountainbikes grote voorraad 29-er ATB’s 

Alle raceschoenen van Shimano met SPD-SL plaatjes 25 % korting ( alle schoenen met race-
zolen dus 25 % korting )

De nieuwe website van Gudereit is  klaar. Kijk zelf maar eens op www.gudereit.nl 
Mastbergen fietsen is exclusief verdeler van Gudereit fietsen. Duitse fietsen die kwalitatief 

beter zijn maar in prijs lager. Gudereit fietsen zijn ook ideaal voor woon- en werkverkeer en 
voor jouw nieuwe fietsplan via de werkgever. 

Ons volelektronische meetsysteem is klaar. Laat nu je lichaamsmaten meten en ontdek wat 
je ideale framemaat is. 

Bij aanschaf van een nieuwe fiets wordt iedereen gratis van te voren gemeten. TCW-leden 
kunnen zich gratis laten meten, ook als je geen fiets nodig hebt. 

Wij werken samen met Lucas Bos de gespecialiseerde fysiotherapheut die profwielrenners 
en amateurs goed op de fiets zet, en van fietsgerelateerde klachten af kan helpen. 

Informeer naar de mogelijkheden bij ons in de winkel 

Heb je zitklachten ? dan meten wij je zitbreedte dmv het sq-lab systeem en zorgen voor het 
juiste fietszadel,natuurlijk met tevredenheidsgarantie . 

Nol Mastbergen fietsen, altijd net iets meer service voor TCW leden. 

Sommige leden hebben nog een BUFF tegoed op de vrijwilligersbon. 
Ook na 1 februari gewoon bij ons in te leveren. 

Wij zijn trots sponsor van TCW en altijd blij met de TCW-ers in de winkel. Graag tot ziens in 
Renkum en Heelsum. De koffie is vers. 

Bij Mastbergen altijd 10 % clubkorting.

Tot ziens bij Mastbergen fietsen, 
officieel sponsor van TCW 
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