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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
Laten we dit voorwoord direct even
een mogelijk misverstand uit de weg
ruimen. Dan is dat ook maar gebeurd.
Deze aflevering van De Derajeur is
geen Arnold Winkel-special. Ik kan
me voorstellen dat sommige mensen
dit denken. Hij rijdt met zijn snufferd
dapper op de voorpagina bij een nat
en guur kasteel Amerongen, hij prijkt
op een foto bij dit voorwoord en later
in dit nummer probeert hij Sandra uit
de wind te fietsen tijdens de Criquie
lion, kortweg de Kriek. Dit als allemaal
toeval. En het mooie is dat jullie zelf
er de volgende keer voor kunnen
zorgen dat er andere leden jullie
vanuit het clubblad toelachen.
 
Dit laatste is echter weer niet hele
maal waar. Een aantal van jullie heeft
er met vaak lange verhalen al voor
gezorgd dat het verhaal van de Kriek
deze uitgave van ons roemrucht
clubblad niet heeft gehaald. 32 Pagi
na’s leek ons meer dan voldoende
leesvoer voor de komende weken.
Daarom hebben we het verhaal van
de Kriek doorgeschoven naar het
laatste nummer van dit jaar. Gevolg
daarvan is dat jullie mij in het de vol
gende Derajeur misschien alleen
maar tijdens een zware klim in de
Ardennen te zien krijgen.
 
Die andere twee foto’s blijven jullie
dan bespaard. Maar daar moet wel
minimaal één TCW’er iets voor doen.
Het lijkt ons namelijk de hoogste tijd
dat we weer eens een andere voorpa
ginafoto krijgen. Kees, Cees, Liesbeth
en ik hebben lang genoeg de omslag
van dit blad gesierd. Hierbij dus de
oproep voor een nieuwe foto. Daar
aan is natuurlijk wel een aantal voor
waarden verbonden. Ten eerste
moet hij scherp zijn. Daarnaast willen
we graag gezichten zien. Verder heb
ben we een sterke voorkeur voor een
actiefoto. En tenslotte moet de foto
wel minimaal 1 mb zijn. Heeft iemand
een leuke foto die aan al deze punten
voldoet, aarzel dan niet om hem in te
sturen. Wie weet siert die het komen
de jaar de voorkant van dit blad.
 
 

De foto op deze pagina is wat mij
betreft eenmalig. Hij vormt de aftrap
van een nieuwe serie (als het aan ons
ligt tenminste). Het leek ons leuk om
elke aflevering een foto van een TC
W-lid te plaatsen, waarop ook zijn
naam te lezen valt. Voor-, achter-, of
bijnaam dat maakt niet uit. In dit
geval is het een simpel plaatsnaam
bordje met mijn achternaam. Maar
de foto kan natuurlijk ook op andere
manieren worden gecomponeerd.
We hopen dat jullie in groten getale
inzenden en dat we weer tijden voor
uit kunnen met deze rubriek. Een
verhaaltje bij de foto is natuurlijk al
tijd leuk, maar hoeft niet. We zijn
benieuwd. Bij succes kunnen we
misschien wel een prijs uitloven van
de leukste foto van het jaar. Alle foto’s
zijn welkom op derajeur@tcw79.nl.
 
In dit nummer hebben we in de vorm
van diverse jaarverslagen veel aan
dacht voor de aanstaande ledenver
gadering. Arie en Willy de Keizer zijn
weer eens op pad geweest voor een
lange fietsvakantie. Dat levert na
tuurlijk een lang verhaal op. Deze
keer waren Malawi en Zambia het
reisdoel. In woord en beeld laten zij
iedereen meegenieten van hun
avonturen. Dit nummer gaat het over
Malawi, de volgende keer is Zambia
aan de beurt.  Later dit jaar volgt nog
een live presentatie in het clubhuis.

 
Nu ik zo naar alle verhalen kijk in deze
aflevering van de Derajeur, lijkt het er
haast op of het thema voor dit num
mer  ‘jaargetijden’ was. Afrika klinkt
natuurlijk heel zomers. Dat geldt ook
voor de Tour de France met kano,
fiets en strandlaken van Toon en Inge.
Ramsau, lieflijk en uitdagend klinkt
op het eerste gezicht wintersport
achtig. Maar Cisca beschrijft er toch
echt een zomers uitstapje. De aan
kondiging van de sluitingstocht van
het zomerseizoen spreekt weer voor
zich. Alleen Menno’s verhaal over een
mooie beker in La Podesta doet mij
niet direct aan een seizoen denken.
Want de ledenvergadering is natuur
lijk gelinkt aan de herfst. De C-groep
in de oude doos lijkt me ook met de
herfst te maken te hebben. Geen van
de beschreven helden is volgens mij
nog in de lente of zomer van zijn
fietscarrière. Al kunnen ze daar na
tuurlijk zelf een heel andere mening
over hebben. En misschien wel te
recht ook.
 
Veel leesplezier.
 
Arnold
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Van de voorzitter
 
De maand oktober is begonnen dus
er zijn al weer twee zaterdagen met
regen geweest. Dat is niet goed voor
TCW-fietsers en vooral niet voor mij.
U raadt het al dan komt ie niet, want
het is een watje die niet van regen
houdt! Ik heb echter een goed of ei
genlijk minder goed excuus. Vorige
week toen het regende heb ik mijn
nek verdraaid, dus omkijken lukt
even niet en dat is toch wel één van
de handelingen die je moet kunnen
wil je veilig in een groep gaan fietsen,
ook met regen. Toen ik na een slech
te nacht met weinig slaap de fysio
therapeut bezocht wist die me te
vertellen, dat ik een beknelde zenuw
in mijn vierde nekwervel had. Het
goede nieuws is dat hij me vertelde
dat ik vooral rustig moest gaan fiet
sen, dus dat heb ik afgelopen dins
dagmiddag dan ook in mijn eentje
gedaan en die middag was het geluk
kig droog. Hoewel drempels verve
lend zijn als je deze klacht hebt, ging
het fietsen eigenlijk best goed. Ik had
een ritje uitgekozen vanaf mijn huis
in Ede richting Otterlo en daarna
richting Oosterbeek. Bij Landgoed
Koningsjacht zag ik aan de overkant
van de weg een twaalftal wat oudere
TCW-ers met pech langs de kant van
de weg staan en een tweetal heren
zwaaide me toe (Wijnand Folmer en
die meneer die met baardje op de
voorkant van ons clubhuis op de
banner staat). Of ze ook de voorzitter
herkenden betwijfel ik, maar nu
weten ze tenminste dat ik het was!
Dat zo’n grote groep (net als ik overi
gens) in de gelegenheid is om lekker

op een door-de-weekse-middag te
gaan fietsen, doet mij veel genoegen,
want dat betekent dat TCW-leden de
straten in Gelderland niet alleen op
de zaterdagen en zondagen bezet
ten, maar ook gedurende de week
hun hobby beoefenen. Dat dit niet
alle leden lukt komt waarschijnlijk
omdat u te vaak en teveel werkt of te
jong bent en dan krijg je vanzelf nek
klachten als je niet oppast!
In september waren de zaterdagen
over het algemeen prima om te fiet
sen. Wat me opvalt is dat de B-groep
zo wisselend van samenstelling is en
de harde kern lijkt slechts uit enkelen
te bestaan, terwijl er toch wekelijks
een grote groep aan de start ver
schijnt. Dat is voor vaste kernleden
als mijzelf wellicht even anders, maar
niet minder leuk en dat biedt ook
kansen voor nieuwe mensen om erbij
te horen en zich gemakkelijk te laten
opnemen in de B-groep. Ook zie je
dat TCW-ers gemakkelijker wisselen
tussen de B- en de C-groep en zelfs
de B-C-groep. Deze integratie en
drempelverlaging maakt, dat je zo
maar naast leden komt te fietsen
waar je eerder nog nauwelijks con
tact mee had of die je al een tijdje niet
had gezien. Hier zijn jongere ouderen
bij (zonder specifiek namen te noe
men), maar ook jongeren als Ronald
Brussen, Jeroen Neerbos, Jeroen v.d.
Bilt, Sandra van Zanten en recente
leden die vanuit de WUR aansluiten
bij TCW. Dit doet mij veel genoegen
en maakt het fietsen extra leuk en
geeft de club ook op de langere ter
mijn perspectief!
Ook als je niet fietst kun je jezelf na
tuurlijk prima inzetten voor TCW. De
afgelopen weken ben ik dan ook erg
druk geweest met overleggen, stuk
jes maken, mail en brieven schrijven
en uitnodigingen de deur uit doen.
Dit werk heeft vooral te maken met
de aanstaande Algemene Leden Ver
gadering op 20 november as. en het
afscheid van alle JJC-vrijwilligers van
Jan Hontelez op 26 oktober. In het
bestuur worden deze werkzaamhe
den vooral in september en begin
oktober uitgevoerd om e.e.a. voor
deze Derajeur van oktober gereed te
maken, zodat alle leden dit kunnen

lezen ter voorbereiding op de ALV.
Dat we toch een receptie houden ter
ere van het afscheid van Jan Hontelez
hangt samen met het feit dat hij ca.
21 jaar lang de coördinatie van de JJC
op zich heeft genomen. Natuurlijk
zijn er ook andere TCW-vrijwilligers,
die zich al minstens zo lang inzetten
voor de JJC of voor de club. Het be
stuur heeft gemeend derhalve een
receptie voor alle TCW-vrijwilligers te
moeten organiseren en daarbij ook
even bijzondere aandacht te schen
ken aan het afscheid van Jan. Dit sluit
ook prima aan bij de specifieke wens
van Jan om een informeel afscheid te
krijgen in aanwezigheid van alle JJC-
vrijwilligers. Ik hoop dus dat velen in
de vroege avond het clubhuis kort
willen bezoeken voor een hapje en
een drankje.
Het opstellen van de balansen, de
jaarafrekeningen en de begrotingen
van de club en de JJC vragen van de
penningmeester veel werk en de
behandeling van deze cijferbrij
vraagt tijdens de ALV dan ook veel
tijd. Hopelijk scheelt het dit jaar dat
alles er nogal rooskleurig uitziet,
want de JJC was dit jaar net als onze
reguliere toertochten erg succesvol.
Als tenslotte de Gemeente Wagenin
gen de club een subsidie verstrekt,
zodat zij in de toekomst geen subsi
die meer hoeven te geven dan moet
dit agendapunt toch snel en soepel
af te handelen zijn. Vanaf dit jaar is er
een JJC-stuurgroepje actief die voor
de komende 3 jaar een concept be
leidsvisie vervaardigd heeft. Dit kunt
u lezen in deze Derajeur en hopelijk
brengt dit de JJC een solide en gedra
gen toekomst binnen TCW. Ik ben
benieuwd of u zich daarin kunt vin
den en verwacht uw aller inbreng op
de ALV. Tot die tijd wens ik u veel
fietsplezier op de racefiets en voor de
liefhebbers ook op de Mountainbike
en tot ziens bij TCW!
 
Herman Winkels
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Tochtenkalender
Datum Naam tocht   Start Afstand km
Za 20 okt Veluwe Challenge mtb Ede 30/50/75
Zo 21 okt In en om Herperduin mtb Herpen 25/45
Za. 27 okt Sluitingstocht  weg/mtb Wageningen/ weg: diverse/
  (Zie aankondiging in dit blad!)   Woudenberg mtb: ca. 40 km
Zo 28 okt  De Hel van Berghem mtb Berghem 25/50
Za 3 nov Kanjertocht mtb Soest 30/45
Za 10 nov Wageningse Wintertocht 1 mtb Wageningen 30/45/60
Zo 11 nov 11-Bergen ATB-toertocht mtb Apeldoorn 25/40/55
Zo 18 nov De Internet Jongens mtb Hoenderloo 35/45/75
Za 24 nov Rein Veenendaal ATB mtb Ede 45
Za 1 dec St. Nicolaastocht mtb Stroe 30/45
Zo 2 dec St. Nicolaastocht mtb Stroe 30/45
Vr 7 dec Ambtenarentoertocht mtb Oss 30/50/70
Za 8 dec Ermelose ATB-tocht mtb Ermelo 35/45/55
Zo 9 dec De Pedaleurs Cross mtb Malden 35/45

Activiteitenkalender
Datum Activiteit Plaats/aanvang
Vrijdag 26 oktober 2012 JJC vrijwilligers receptie clubhuis 17.00-20.00 uur
Zaterdag 27 oktober Sluitingstocht Clubhuis 9.00 uur
Dinsdag 6 november 2012 GPS avond Clubhuis vanaf 20.00 uur
Zaterdag 10 novermber 2012 Wageningse Wintertocht 1 Clubhuis
Vrijdag 16 november 2012 Kaartavond no.2 clubhuis vanaf 20.00 uur
Dinsdag 20 november 2012 Alg. Ledenvergadering clubhuis vanaf 20.00 uur
Zaterdag 24 november 2012  MTB-clinic clubhuis 10.00 uur
Vrijdag 7 december 2012 Wijnproefavond clubhuis vanaf 20.00 uur
Woensdag 12 december 2012 Spinningles (gratis na inschrijving *) Plataan 19.30 uur
Vrijdag 14 december 2012 Kerstkaarten (no.3) clubhuis vanaf 20.00 uur
Dinsdag 18 december 2012 Fietsen in Afrika (Willy en Arie) clubhuis vanaf 20.00 uur
Zaterdag 5 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie clubhuis vanaf 20.00 uur
Woensdag 16 januari 2012 Spinningles (gratis na inschrijving *) Plataan 19.30 uur
Vrijdag 18 januari 2013 Kaartavond no.4 clubhuis vanaf 20.00 uur
Dinsdag 12 februari 2013 Biljarten en darten clubhuis vanaf 19.30 uur
Dinsdag 26 februari 2013 Inloopavond clubhuis vanaf 20.00 uur
Vrijdag 8 maart 2013 Kaartavond no.5 clubhuis vanaf 20.00 uur
Vrijdag 22 maart 2013 Paasbingo clubhuis vanaf 20.00 uur
Vrijdag 7 juni 2013 Zomerkaarten clubhuis vanaf 20.00 uur

Schoonmaakrooster
 
MAANDAG 12-11-2012
Henk Roffelsen
Mechteld v/d Horst
Ger Kramer
Rien Spee

 
 
MAANDAG 10-12-2012
Gerrie Winnen
Wil de Keizer
Ronald Busser
Rien Spee
 

 
Groet
Het Beheer
Rien Spee
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 p/a Julianastraat 76, 6707 DH  Wageningen 

Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 

  

 

 

   

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 
 

Namens het bestuur nodig ik alle leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit om op dinsdag 20 november 2012, 

20:00 uur in het clubhuis bij de Algemene ledenvergadering van de Toerclub Wageningen aanwezig te zijn. 

 

Tijdens de ALV zullen de volgende punten besproken worden: 

 

1. Welkom en mededelingen 

2. Vaststelling Notulen ALV 22 november 2011 

3. Jaarverslag 2011 – 2012, waaronder Financieel verslag 2011‐2012 

4. Verslag kascommissie 

5. Bestuurswisseling 

6. Jaarplan 2012‐2013 

7. Vaststellen beleidsvisie JJC en HvEW 2013 ‐ 2015 

8. Begroting 2012‐2013 

9. Vaststellen contributie 2013‐2014 

10. WVTTK 

 

Ad. 2  zoals gepubliceerd in de Derajeur van December 2011. 

Ad. 3  zoals gepubliceerd in de Derajeur van Oktober 2012.  

De financiele stukken liggen 2 weken voor de ALV ter inzage achter de bar in het clubhuis. 

Ad. 4  inclusief vaststellen nieuwe commissielid 

Ad. 5  Arie, Frans en Jeroen zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Cisca Noy en Margit Warmink voor als 

kandidaten.  

Daarnaast kunnen kandidaten zich conform art 13. HR verkiesbaar stellen. 
Ad. 6  Het bestuur stelt voor om de volgende punten in 2012‐2013 te realiseren: 

Zorgdragen voor continuïteit van de sterke punten van TCW  
‐ Bestuur van TCW ondanks wisselingen goed laten functioneren 
‐ Nieuwe voorzitter en secretaris voor TCW zoeken 
Actief zorgdragen voor bemensing vrijwilligers in diverse commissies 
‐ Imago/uitstraling TCW versterken  
‐ Beleidsplan JJC bewaken  
‐ Afspraken met sponsors JJC en Kleding TCW nakomen  
Nieuwe leden professioneler opnemen in de club  
‐ Introductie nieuwe leden verbeteren via bv mentoren 
Activiteiten ontplooien voor jonge leden/jeugd 
‐ Geen activiteiten dit jaar 

Ad. 7  Het concept is in de Derajeur van Oktober 2012 gepubliceerd. 

Ad.8  Het voorstel voor de begroting zal 2 weken voor de ALV ter inzage achter de bar in het clubhuis liggen. 

Ad.9  Het bestuur stelt voor om voor het seizoen 2013‐2014 geen verandering op de contributie toe te passen. (ter 

referentie: gewone leden blijven 45 euro betalen) 

Ad.10  Agenda punten die voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, worden onder dit 

punt besproken. 

 

Namens het bestuur, 

Frank Fiselier 

Secretaris 
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Jaarverslag 2011-2012
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Toerclub Wageningen,
over het verenigingsjaar 2011-2012. Hierin doen het bestuur
en de commissies verslag van de in het afgelopen jaar geda
ne zaken.
Het bestuur bestaande uit Herman Winkels (voorzitter),
Frank Fiselier (secretaris), Frans Kappen (penningmeester),
Jeroen Roelofs (clubtochtencoordinator) en Arie de Keizer
(beheer) hebben een groot deel van de taken aan commis
sies kunnen uitbesteden. 
Verder op in het verslag staan de deelverslagen van de Acti
viteitencommissie, de redactie van De Derajeur, de kleding
commissie, de toercommissie, de vierdaagsecommissie, de
beheerscommissie en de JJC-Commissie.
De kascontrolecommissie doet op de ALV mondeling ver
slag, en de activiteiten van de sponsor- en PR-commissie zijn
in het bestuurstuk meegenomen.
Het bestuur neemt hieronder het voortouw door haar taken
tegen het afgesproken beleid te houden, gevolgd door een
samenvatting van de financiele status van onze vereniging.
Oktober 2012, 
Namens het bestuur,
Frank Fiselier
Secretaris
 

Bestuursverslag Beleidspunten
Hieronder is per beleidspunt kort de voor 2011-2012
geformuleerde doelstellingen opgesomd en is vervol
gens daaronder genoemd welke resultaten daarop zijn
behaald:
Beleidspunt: Zorgdragen voor continuïteit van de
sterke punten van TCW
Doelstellingen:
-          Spinning-uren en clinics exclusief voor TCW-leden
in de winter organiseren
-          Begroting jubileumcommissie voor lustrum 2014
Resultaat: Alle activiteiten zijn uitgevoerd en de doelstel
lingen zijn volledig gerealiseerd.
Beleidspunt: Imago/uitstraling TCW versterken
Doelstellingen:
-          JJC sponsoring continueren
-          Hel van Ede-Wageningen met WVEde continueren
Resultaat: De doelstellingen zijn gehaald. De JJC-sponso
ring is ondanks het stoppen met de video-registratie toch
op niveau gehandhaafd. De Hel van Ede-Wageningen is
in goede samenwerking met WVEde gecontinueerd.
Beleidspunt: Nieuwe leden professioneler opnemen
in de club
-          Nieuwe TCW-kleding voor alle leden
-          Introductie nieuwe leden verbeteren
Resultaat: De nieuwe TCW-kleding is met enige vertra

ging door de leverancier in de 1e helft van 2012 aan de
club geleverd en daarna aan de leden uitgereikt. De in
troductie van nieuwe leden is door de actualisatie en
uitbreiding van de welkomstmails verbeterd. Volgend
jaar dient een volgend stap (bv. aanwijzen mentoren)
gezet te worden.
 

Verslag activiteitencommissie 2011-2012
Ook dit verenigingsjaar deed de activiteitencommissie
weer op verschillende manieren van zich spreken en wel
door:
-       De vele en gevarieerde activiteiten voor TCW-ers
onder het motto: ‘Voor elk wat wils.’
-       De vele prijzen die de leden van deze commissie bij
die activiteiten in de wacht sleepten; variërend van kaart-
tot bingoprijzen met een absolute uitschieter in de vorm
van een eerste prijs voor de voltallige commissie bij het
jaarlijkse biljarten en darten in de maand januari.
-       Het daaruit voortvloeiende door menig TCW-er
hardop uitgesproken vermoeden van zwendel bij de
vaststelling van de uitslagen van de diverse activiteiten.
Dat laaghartige vermoeden wordt door de commissie
noch ontkend noch tegengesproken vanuit het stand
punt dat de druiven voor sommige TCW-ers begrijpelij
kerwijs erg zuur blijken te zijn, maar ook omdat de com
missie altijd transparant te werk gaat en nog nooit door
een van de leden op aantoonbare zwendel is betrapt. De
eerste vraag is: zijn de leden van de commissie nou zo
slim of……. ? De tweede vraag is wie zijn die slimmeriken
dan wel?
Bezetting:
Ook dit jaar bestond de commissie uit de volgende leden:
Menno Bartlema (voorzitter), Berrie Ruijling (secretaris),
Wim Overdijkink (penningmeester) en Liesbeth van Agt
(werkzaam lid).
Vergaderfrequentie:
Het dagelijks bestuur van de commissie kwam dit jaar
tijdens het seizoen iedere maand bijeen voor de planning
van de activiteiten en de daarbij horende werkzaamhe
den die in principe worden uitgevoerd door Liesbeth van
Agt, de vrouw achter de schermen van deze succesvolle
commissie.
Activiteiten:
- Voor het derde jaar op rij waagde de activiteitencom
missie zich aan een heuse TCW-barbecue; dit jaar met
ongeveer 50 deelnemers. Voor een schamele € 10,- kreeg
de bezoeker niet alleen vlees voorgeschoteld maar waren
er diverse salades, eigenhandig door de activiteitencom
missie gebakken frites, een Italiaanse ijscoman en een
springkussen van gigantische afmetingen die in platge
slagen toestand nauwelijks in de limousine van Overdij
kink paste.
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- Vier kaartavonden met een gemiddelde bezetting van
24 kaarters, waarbij de kerstdrive traditioneel een groter
aantal deelnemers trekt door de verloting met prachtige
prijzen. De koningskaarters waren dit jaar Petra van den
Berg bij het jokeren en Wim Overdijkink bij het klaverjas
sen.
- Een wijnproefavond i.s.m. onze sponsor Woudenberg,
die dit jaar voerde naar de Duitstalige landen Oostenrijk,
Zwitserland en Duitsland. Dat in die landen niet alleen
zoete Rijnwijnen worden gemaakt, werd de ruim 35
aanwezigen op voortreffelijke wijze duidelijk gemaakt
door Hendrik Jan van der Linden.
- De nieuwjaarsreceptie was dit jaar anders dan anders.
Het bestuur had het lumineuze idee de receptie te com
bineren met een ingelaste ALV over de videoregistratie
bij de JJC die door de vergadering werd weggestemd.
Ondanks dit spannende programma niet eens een gewel
dige opkomst en was het meer ALV dan receptie. De quiz
moest er ook onder lijden met een voorzitter die alsnog
met een (troost)prijs in de vorm van een activiteitenpara
plu naar huis ging. Moesten we voorlopig maar niet meer
op deze manier doen, vindt de commissie.
- In januari is met een gezelschap van 15 deelnemers
gestreden om de titel van beste biljart- en dartkoppel van
TCW. Met deze twee activiteiten werd door de activitei
tencommissie gezorgd voor een onnavolgbare punten
telling die onherroepelijk tot winst van de activiteiten
commissie moest leiden. Daarbij dient te worden ver
meld dat drie van de vijf teams om uiteenlopende rede
nen door de jury moesten worden gediskwalificeerd. De
teleurstelling was zo groot bij de slechte verliezers dat de
wisselbeker werd verduisterd en de prijzen van de win
naars geconfisqueerd…. Triest vindt de commissie. 
- Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met de
Paasbingo waarvoor de activiteitencommissie ook dit
jaar weer twee enthousiaste paashazen had weten te
strikken die op deskundige wijze de bingo’s rondstrooien
alsof het niets is.
- En alsof dat nog niet genoeg was, stond er in juni voor
de vierde keer een zomerkaartavond op het programma
die voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door
ging. Moet geen traditie worden vindt de commissie.

 De activiteitencommissie heeft geconcludeerd dat de
huidige samenstelling van de commissie een garantie is
voor topkwaliteit en is dan ook van plan om daarmee ook
het komend seizoen weer aan een fraai programma ge
stalte te geven. Opgeven voor deze commissie om zo
doende ook eens een keer in de prijzen te vallen, wordt
ten stelligste afgeraden.
 
Berrie Ruijling
Wim Overdijkink
Menno Bartlema
Liesbeth van Agt

 
Verslag Redactie Derajeur 2011-2012

De Derajeur heeft het afgelopen verenigingsjaar twee
wijzigingen doorgemaakt. Om te beginnen werd Sietze
Jansen in de redactie opgevolgd door Thiemo Schuur
man. En met ingang van 2012 verschijnt het blad in plaats
van acht keer per jaar nog maar zes keer. Dat heeft onder
andere te maken met het feit dat Berrie Ruijling (voorma
lig redactielid) op zich heeft genomen om verslagen van
activiteiten en ander interessant nieuws op de website te
zetten. De actualiteitswaarde van het nieuws is daarmee
natuurlijk een stuk hoger geworden; het heeft weinig zin
om het daarna nogmaals in het clubblad te publiceren.
De verschijningsdata van het lijfblad corresponderen met
belangrijke momenten in het verenigingsjaar, zodat ook
iedereen die de website niet bekijkt daarvan op de
hoogte is.
Het blad wordt nog steeds opgemaakt en gedrukt via
Editoo (v/h SMIC). Dit is nog steeds minder gebruiksvrien
delijk dan door hen wordt beweerd, maar het went en
over het resultaat zijn we wel te spreken.
De Derajeur is nu gemiddeld 28 pagina’s dik. Het blad
wordt deels gevuld door de adverteerders die eraan bij
dragen om het betaalbaar te houden. Gelukkig staan er
ook altijd weer veel uiteenlopende bijdragen in van losse
en vaste correspondenten. Blijven schrijven!
 
Liesbeth van Agt
Thiemo Schuurman
Arnold Winkel
 
Verslag Kledingcommissie 2011-2012
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar begin ju
ni was het zover dat de nieuw clubkleding kon worden
uitgeleverd. De kledijcommissie was in oktober 2011
begonnen met de selectie van een nieuwe leverancier.
Een bezoek aan diverse bedrijven op Bike Motion gevolgd
door verkennende gesprekken met Sportful, Bioracer en
Milremo resulteerde in de keuze voor de laatste. Wat
hebben we daar een spijt van gehad! De communicatie
was beroerd en de levertijden liepen gigantisch uit de
hand. De uiteindelijk geleverde kledij was overigens wel
van goede kwaliteit en viel voor zover wij gehoord heb
ben in de smaak bij de leden.
Dankzij financiële bijdragen van onze sponsors Wouden
berg Dranken Wageningen, Mastbergen Fietsen,
Linthorst Installatietechniek, Sportcentrum De Plataan,
Netpulzzz Automatisering en van TCW zelf kon iedereen
voor de zeer democratische prijs van € 80,- een kledings
et aanschaffen. In totaal werden in deze eerste ronde 153
verkocht . Iedereen die een volledige set aanschafte,
kreeg daar van Milremo gratis arm- en beenstukken bij.

Voor de volgende kledingronde (voorjaar 2013) zullen we
ons ernstig beraden of we wel bij Milremo blijven.

Jaap Spaan
Liesbeth van Agt
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Verslag Toercommissie 2011-2012
De meeste tochten zijn dit jaar goed bezocht. Alleen de
Germania Tocht viel tegen, waarschijnlijk door de voor
spelling van slecht weer (wat op de dag zelf overigens
reuze meeviel). De JJC valt niet onder de TCie en is hier
dus niet genoemd. 
Bij de Bevrijdingstocht zijn bij TCW 328 deelnemers inge
schreven en bij RETO ook nog 176.
Hieronder zijn bij een tocht ook kinderen separaat ge
noemd omdat die niet betalen.

Tocht/Afstand NTFU Geen lid Kind Totaal
WT1        
30 39 74   113
60 197 210   407
Totaal 236 284   520
WT2        
30 10 146 6 162
45 67 176   243
60 160 135   295
Totaal 237 457 6 700
Veluvia        
70 60 97   157
115 383 236   619
Totaal 443 333   776
Bevrijdingstocht         

40 0 2   2
70 22 38   60
110 93 96   189
150 50 27   77
Totaal 165 163   328
Germania        
110 113 81   194
160 54 38   92
Totaal 167 119   286

 
 
 

 
 
“Wintertrio” wordt “Wageningse Wintertocht” 
Het aantal MTB tochten in de winter is van 3 naar 2 terug
gebracht. De tocht in februari is daarmee komen te ver
vallen. De naam “Wintertrio” klopt nu dus ook niet meer
en wordt voortaan “Wageningse Wintertocht”.
 
Racefietstochten en E-bike versie van de Bevrijdingstocht
Bij de racefietstochten Veluviatocht, Bevrijdingstocht en
Germania Klimtocht (de JJC valt buiten de TCie) zijn er
geen grote wijzigingen. Wel is met het bestuur en met de
JJC commissie de mogelijkheid besproken om ook speci
aal voor E-bikers een tocht te organiseren. Voorgesteld is
om dit te combineren met de Bevrijdingstocht. Deze
tocht leent zich daar goed voor omdat:
- De tocht toch al matig bezocht wordt, meer deelnemers
zal geen probleem op de route geven;

- De tocht ook korte afstanden bevat (40 en 70 Km) en
ook minder klimwerk dan de Veluvia of Germania;
- En er bij deze tocht ook aandacht besteed wordt aan
aspecten van de bevrijding in 1945. Dit is voor de nieuwe
doelgroep interessanter dan voor de deelnemers aan een
zware fietstocht.
Dit initiatief is mede in gang gezet in verband met de
viering van Wageningen 750 jaar.
Verder zijn er bij de TCie geen initiatieven die hiermee
verband houden.

Planning tochten in 2013   
Tocht Datum  Afstanden
Veluviatocht 23-3-2013 70, 115
Bevrijdingstocht 5-5-2013 40, 70, 110, 150
Jan Janssen Classic (JJC) 22-6-2013 65, 110, 155, 200
Hel van Ede-Wageningen 22-6-2013 55, 95
Germania Klimtocht 24-8-2013 70, 110, 160
Wageningse Wintertocht 19-11-2013 30, 45, 60
Wageningse Wintertocht 227-12-2013 30, 45, 60

Samenstelling toercommissie (TCie)
Harrold van den Berg heeft de toercommissie verlaten en
Jeroen Roelofs heeft deze vacature opgevuld. Er wordt
nog gezocht naar verdere uitbreiding omdat de druk op
de huidige commissie soms wat groot is. Meer leden
maakt het mogelijk om het werk beter te verdelen. Solli
citaties zijn welkom. Jeroen Roelofs is de link in het TCW
bestuur naar de TCie (en vv).
 
Vrijwilligers
Het is steeds weer lastig om voldoende vrijwilligers te
krijgen voor het organiseren van deze tochten. Vooral
voor het uitpijlen en ophalen van de pijlen is het telkens
veel werk om het team compleet te krijgen. Als er nog
leden zijn die dit nog niet gedaan hebben maar wel eens
een keer willen doen, dan kunnen ze contact opnemen
met Toon Loonen voor de racefietstochten of Gerjohn
Bos voor de MTB tochten. Ervaring is niet nodig, je gaat
de eerste keren toch met een ervaren pijler mee.
 
Toon Loonen
Bert-Jan Groenenberg
Gerjohn Bos
Tonny de Vaan
Jeroen Roelofs
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Verslag Vierdaagsecommissie 2011-2012
Na het vertrek van Niels Dignum is Gerard Boudestein de
commissie komen versterken.
Eind november 2011 hebben we een hele zaterdag
rondgetoerd in België om een goed hotel te vinden. Na
een drietal hotels, waar afspraken waren gemaakt te
hebben bezocht zonk de moed een beetje in onze
schoenen. Door binnenwegen te nemen op de weg terug
,konden we nog een tweetal hotels bezoeken. Maar er
was of geen plaats genoeg of de uitstraling was niet naar
onze zin. Het laatste hotel waar we eigenlijk niet naar toe
wilde omdat het niet in de regio lag waar we wilde zijn,
bleek een schot in de roos. Het werd al donker en we
waren vermoeid en een beetje chagrijnig. We klaarden
geheel op bij de geweldige ontvangst. Echter had een
Nederlandse motorgroep in dezelfde periode een optie
genomen. Die optie liep de woensdag erop af. En geluk
kig, TCW kon komen.
Eind maart en begin april 2012 zijn we twee x 2 dagen
voor gaan fietsen. De routes die door Jacques gemaakt
waren werden gefietst in 3 groepjes TCWers zodat elke
route aan bod kwam. Dit voorfietsen is echt nodig omdat
de routes nooit precies zo lopen als op de pc te zien is.
Onverharde wegen of fietspaden die niet meer bestaan
moeten uit de routes gehaald worden.
Eind april was alles gereed en kon het programma boek
je door Gerard W gemaakt gaan worden zodat alle deel
nemers goed voorbereid op weg konden.
Hoe geweldig het er was kunnen 40 leden van de TCW na
vertellen. We hebben genoten van het goede weer, de
mooie omgeving en het lekkere eten en drinken. Zonder
ongelukken en andere problemen zijn de 4 dagen om
gevlogen.
Financieel heeft de commissie goed gedraaid. Door Ge
rard B goed onder controle gehouden.Er zijn geen extra
onkosten geweest. Er is zelfs ruim binnen de begroting
gebleven waardoor de bijdrage van de TCW op het afge
sproken bedrag is vastgesteld.
Omdat we wel in de gaten hebben dat steeds vroeger
gezocht moet worden naar een betaalbaar en gezellig
hotel waar je met 40 mensen terecht kan, zijn we voor
2013 al weer een zaterdag op pad geweest. En met succes,
in een werkelijk zeer mooi dal hebben we een gemoede
lijk hotel gevonden waar we weer met maximaal 40 TC
Wers terecht kunnen van 9 t/m 12 mei 2013. Dus als de
lijst er hangt wees er snel bij om je op te geven.
 
4daagse commissie
Cisca Noy
Gerard Boudestein
Gerard Wesselkamp
Jacques Teunissen
 

Verslag Beheerscommissie 2011-2012
Ons clubhuis speelt een cruciale rol voor alle verenigings
activiteiten van TCW. Het beheer van het clubgebouw
wordt aangestuurd door de beheercommissie. De be
heercommissie bestaat uit 4 leden en een vertegenwoor
diger van het bestuur, en heeft dit seizoen 5 keer verga
derd.
Ook dit jaar heeft de onderhoudsploeg (coordinator
Wijnand Folmer) weer het nodige onderhoud gepleegd
en zijn verschillende vernieuwingen aangebracht. Er is
een nieuwe PC en beamer aangesloten, de bar is ver
nieuwd, een nieuwe tapinstallatie is aangebracht, er is
nieuwe verlichting geïnstalleerd, nieuwe jaloezieën op
gehangen in de bestuurskamer, verfbeurt en vernieu
wing toiletkranen en spoelbakken. Buiten is de verlich
ting gerepareerd, alles is opnieuw geschilderd en de
bladblazer heeft goede diensten bewezen om het dak en
de tegels weer bladvrij te maken.
De schoonmaakploeg (contactpersoon Rien Spee) heeft
gezorgd dat na elke clubactiviteit het clubgebouw weer
‘spic en span’ was. Enkele extra vrijwilligers zijn zeer
welkom. De inkoop voor de bar is weer prima verzorgd
door Hans Groeneveld.
Een onmisbare schakel in het clubhuis vormen de barvrij
willigers. (Contactpersoon Rien Spee). Als dank voor hun
activiteiten werd het afgelopen jaar op 16 oktober een
uitje georganiseerd. TCW verleent gastvrijheid aan het
Wagenings Kleinkoor, de Drentse vereniging en STW
(contactpersoon Henk Scholte).
Voor groot onderhoud zal een reservering worden opge
bouwd tot €10000. Wel zal de boiler mogelijk moeten
worden vervangen.
Rien Spee zal met ingang van het nieuwe verenigingsjaar
zich terugtrekken als lid van de beheercommissie. Rien
heeft zich vele jaren ingespannen voor het beheer van
het clubhuis (naast verschillende andere verenigingsac
tiviteiten en commissies).
De beheerscommissie wil graag alle barvrijwilligers, de
onderhoudsgroep en de schoonmaakploeg danken voor
hun bijdragen aan het leefbaar houden van ons clubge
bouw.
 
Wijnand Folmer
Hans Groeneveld
Henk Scholte 
Rien Spee
 
Verslag JJC- Commissie 2011-2012
Onlangs hebben we op twee avonden de JJC 2012 met
de subcommissieleden geevalueerd en een concept be
leidsvisie JJC en HvEW voorgelegd. Wij vonden de evalu
atie zeer zinvol en leerzaam en willen de subcommissie
leden dan ook hartelijk danken voor de ingebrachte
verbeterpunten.
Wat betreft de actiepunten voor de subcie's gaan we er
vanuit dat deze zelf opgepakt worden en voor komend
jaar verbeteren, zoals dat gebruikelijk is.
Hieronder is de door ons verbeterde versie aan van de
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Concept Beleidsvisie JJC en HvEW voor 2013-2015 opge
nomen. Hierin hebben we zo goed mogelijk alle sugges
ties verwerkt en waar wenselijk enige vernieuwde sturing
aangebracht. Dit betekent niet dat we alle wensen ook
allemaal konden honoreren, maar de meeste gelukkig
wel.. De veranderingen blijven beperkt, want we hebben
tenslotte al een prachtige JJC. We willen dit stuk in de ALV
laten goedkeuren door de TCW-leden.
In deze gesprekken en daarna hebben we ook een voor
stel gemaakt voor de taakverdeling van met name de
coordinerende taken (die Jan Hontelez verrichte). De
meesten van subcommissieleden herkennen deze taken
wel en enkelen hebben ook aangegeven wat extra werk
te willen doen en dat is hierbij ook vastgelegd. We doen
de suggestie om ook de inschrijving van de bedrijven
teams via de inschrijving.nl te laten lopen en vragen
hierbij Karel Huijbers dit met zijn subcie. samen met de
NTFU op te pakken.
 
de stuurgroep JJC
Herman Winkels
Ben Huiskamp
Evert Kloosterboer
 
Beleidsvisie Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wage
ningen voor 2013-2015
 (CONCEPT)
1.        Handhaving uitstraling, horend bij de hoogste
kwaliteitscategorie fietstocht van de NTFU, op het huidi
ge niveau, waarbij TCW als organiserende toerclub na
drukkelijk in beeld blijft voor de JJC en de HvEW (in sa
menwerking met de WVE):
a.        Professionele aankleding bij vertrek- en finishplek
op de Bongerd met sponsormaterieel.
b.        Voorinschrijving tot maandag in de laatste week via
inschrijven.nl of zoveel eerder als de maximum limiet is
bereikt en directe betaling voor individuen, groepen en
bedrijven met I-deal.
c.        Totaal deelnemersaantal i.v.m. veiligheid op de weg
en gebrek aan parkeermogelijkheden beperken tot res
pectievelijk 5200 voorinschrijvers voor de JJC en 800
voorinschrijvers voor de HvEW. De daginschrijving wordt
in principe niet langer vooraangekondigd.
d.        Zowel JJC als de HvEW bevatten geen wedstrijdele
menten. Hierdoor ontbreekt een tijdsregistratie of wat
hiermee in verband kan worden gebracht in welke vorm
dan ook.
De bedrijventocht blijft in zijn huidige vorm bestaan.
e.        Gezelligheid, veiligheid en goede service naar de
deelnemer komt voorop te staan, op de weg, bij het
parkeren, bij de start, onderweg, in het bos, bij de verzor
gingsposten en na afloop bij de finish.
f.         De deelnemer beleeft een leuke fietsdag op de
Veluwe met veel beklimmingen (hoogtemeters) in de JJC
of een zware MTB-tocht in de HvEW
g.        De organisatie hecht aan een goede naam, maat
schappelijke acceptatie en derhalve een goede verstand
houding met de vergunningverlenende partijen als ge
meenten, natuurorganisaties en terreinbeheerders. Dit

brengt met zich mee dat de toerfietser zich als verkeers
deelnemer aan de normale regels dient te houden en de
MTB-er de ongereptheid van het boslandschap dient te
respecteren.
h.        De benaming van de tochten Jan Janssen Classic
en Hel van Ede-Wageningen blijft gehandhaafd conform
contractueel vastgelegd met Jan Janssen en WVEde.
2.        De organisatie en begeleiding van deze tochten
vindt in principe plaats met vrijwilligers van TCW en
WVEde. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur
van TCW. De dagelijkse leiding ligt bij een driekoppige
stuurgroep (waarvan 1 deelnemer zitting heeft in het
TCW-bestuur). De stuurgroep stuurt de subcommissies
aan. Voor de medische zorg en de veiligheid worden
medische hulpverlening , sportmasseurs en verkeersre
gelaars ingehuurd. De overige vrijwilligers zoals van
Waag, Harmonie en de Rijn krijgen enkel een tegemoet
koming voor hun clubkas.
3.        De organisatie van de JJC en HvEW en de deelne
mers sponsoren een goed doel. Hierbij is de voortzetting
van de samenwerking met het Fonds Gehandicapten
sport het doel t/m 2015. Met dit Fonds Gehandicapten
sport is afgesproken, dat de middelen in hun geheel
worden ingezet voor ondersteuning van de Wageningse
gehandicaptensportvereniging Waag (25%) en het pro
ject “Special Heroes” (75%).
4.        De organisatie voert het beleid om via sponsoring
publiciteit te genereren voor het evenement en voor de
sponsor de naamsbekendheid te vergroten. Hiervoor zijn
diverse sponsorpakketten beschikbaar. TCW heeft liever
10 kleine sponsors voor de JJC dan één grote sponsor, om
de afhankelijkheid te beperken. De afspraken worden
zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd in meerjarige
contracten en kunnen naast financiële steun ook bestaan
uit steun in natura (als sportdrank, koek, e.d.). Het is geen
doel op zich om de sponsorbijdragen uit te breiden, maar
wel deze te stabiliseren op het huidige nivo. Voor de
periode 2013 -2015 wordt uitgegaan van dezelfde spon
sors.
5.        De JJC en HvEW hebben de gezonde doelstelling
ca. € 10.000,- jaarlijks aan winst voor de TCW over te
houden. De afspraken en winstverdeling van de HvEW
tussen TCW en WvEde worden meerjarig schriftelijk
vastgelegd. Het streven van de stuurgroep is om waar
mogelijk kosten te besparen en overbodigheid te vermij
den. De vrijwilligers en de fietsers dienen tevreden te zijn
na zo’n dag. De deelname tarieven zullen in de periode
2013-2015 niet worden verhoogd (onvoorziene omstan
digheden daargelaten), zodat de fietser “waar voor zijn
geld” krijgt. Het werk van de vrijwilligers wordt zoveel
mogelijk vergemakkelijkt.
6.        De 35 km afstand kent al jaren onvoldoende deel
name, gezien de inspanning die hiervoor verricht dient
te worden, derhalve wordt deze afstand geschrapt.
 
De samenvatting van het financieel jaaroverzicht
staat op blz. 27.
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Fietsen in Afrika
DEEL 1: MALAWI

 
Deze zomer hebben wij zeven weken gefietst in Malawi en
Zambia. Het was onze eerste fietstocht in het “echte” Afrika
en we moesten veel vooroordelen overwinnen voor we de
definitieve beslissing namen. Na een probleemloze tocht
van ruim 2900 km, waarvan 650 dirt-road, kijken we met
veel plezier terug op ons bezoek aan deze fantastische
Afrikaanse landen. In dit deel een impressie van onze fiets
tocht in Malawi. In de volgende Derajeur Zambia.
 
Een olifant?
“Willy, ik hoor takken kraken in de bush achter onze tent,
ik denk dat er een olifant aankomt.” “Oh, een olifant….”,
en ze draaide zich weer om en sliep rustig verder in ons
kleine tentje onder die hoge baobab.
Na 800 km fietsen door het zuiden van Malawi waren we
’s middags aangekomen bij de ingang van het Liwonde
National Park, gelegen aan de Shirerivier. Voorbij de poort
kwam parkwachter Benson, een vriendelijke man in een
keurig uniform die wakker schrok uit een middagdutje,
snel op ons af. Waar we heen wilden was zijn vraag. Nou,
naar een camping in het park zeiden we wat onnozel. Dat
vond hij geen goed idee vanwege de vele olifanten en
ander wild. Je mocht alleen met de auto het park in. Er
was wel een camping op 5 km via een kleine zandweg net
buiten het park. Fietsen over onverharde wegen (dirt
roads) langs de typische Afrikaanse dorpjes met die ronde
hutjes en fietsers en voetgangers op het pad is altijd weer
geweldig. Bij de receptie van het Liwonde Safari Camp
begroette de beheerder ons in het Nederlands, het was
Frederik, van oorsprong uit Amsterdam en via Zuid-Afrika
in Malawi beland.
Liwonde Safari Camp is een erg leuk intiem kamp met een
capaciteit voor zo’n 25 gasten. Frederik leidde ons langs
compleet ingerichte tenten met een 2- persoonsbed,
stoelen en een tafeltje, alles veilig op een hoge vlonder
een paar meter boven de grond. Eén van ons zag dat al
helemaal zitten, maar die ander dacht, we hebben toch
een mooie eigen lichtgewicht Eureka Spitfire duo tent en
driekwart matrasjes, als we die nu niet gebruiken, wordt
het nooit wat. Frederik bracht ons naar een idyllisch
kampeerplekje onder een grote baobab, een Afrikaaanse
boom met een karakteristieke dikke stam. Het zand was
keurig aangeharkt, we stonden prima in de schaduw en
er achter was zelfs een mooi afdakje met een tafel. We
zaten zo’n twee meter van het pad waar gisteren nog een
groep olifanten was langsgekomen.
Kamperen in Afrika? Bij familie en kennissen kwam toch
een wat erg bezorgde blik boven. Maar we doen dit alleen
als we binnen de muren en buiten het bereik van het wild
kunnen kamperen. Nee dus. Bij zonsondergang een
biertje gedronken boven op een hoog uitkijkterras. In de
verte zagen we een paar olifanten lopen. Dit is Afrika op
z’n mooist, dit hadden we niet willen missen. We bleven
tot het pikkedonker was en je alleen nog het getsjirp van

Kamperen onder de baobab.

de vele krekels hoorde. Het kamp had geen elektriciteit
en tijdens het diner hadden we alleen kaarslicht. Over
romantisch gesproken. Ver van de bewoonde wereld en
pal op de grens van een wildpark. En toen moesten we
dan toch maar ons tentje opzoeken. Met onze zaklampjes
richting tent. De bewaker kwam ons al tegemoet. Sst! Er
is een olifant vlakbij, achter jullie tent. Hij scheen wat
geheimzinnig rond met een zaklamp, had de uitwerpse
len van een olifant aangestoken om olifanten te verjagen
en maakte een wat apart geluid met een steen. Bij de tent
stond een lichtbak met een kaars. Na enige tijd kwam hij
naar ons toe. Het was veilig. De olifant sliep. Maar als we
hulp nodig hadden hoefden we alleen maar “Dixon,
Dixon!!” te roepen en hij zou aan komen rennen. Zijn
pretogen begonnen te twinkelen en hij maakte een paar
snelle danspasjes. We voelden ons helemaal veilig. Bo
vendien had Frederik ons gezegd, dat als er olifanten
waren, we gewoon niks moesten doen. Olifanten zien
slecht en reageren vooral op beweging. Er was ook nog
nooit iets gebeurd. En zo kon het dus gebeuren dat Willy
haar nachtrust niet liet verstoren door die olifant vlak
achter onze tent.
 
Hoe zo, fietsen in Afrika?
“Fietsen in Afrika, is dat nou wel verstandig” hebben
verschillende mensen ons gevraagd en nog meer men
sen gedacht. En natuurlijk hebben wij dat ons zelf ook wel
afgevraagd. Een paar jaar geleden vonden we Marokko
al ver genoeg Afrika in. Niet veilig, zowel vanwege alle
onlusten, vanwege de wilde dieren, geen goede wegen
om te fietsen, enge ziekten en meer van dat soort voor
oordelen. Om Arie’ s plannen een beetje af te remmen,
kocht Willy voor zijn verjaardag de fraaie Duitse gids van
Hupe, Zambia-Malawi. Het effect was averechts. In Mala
wi en Zambia is het eigenlijk altijd erg rustig, criminaliteit
is minimaal en de bevolking is echt vriendelijk. Er zijn
voldoende routemogelijkheden ook voor normale fiet
sen. In de koele periode (juni/juli) zijn de temperaturen
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Malawi.

er erg aangenaam en is het droog. Wat wil je nog meer
als fietser. Na lang wikken en wegen zijn we dan toch zijn
we dan toch op 7 juni met Ethiopian airlines naar Lilong
we gevlogen vergezeld van onze trouwe (en oude) Koga
Randonneurs.
 
Onze route
Het oorspronkelijke plan was om direct in een dag van
Lilongwe (hoofdstad Malawi) naar Chipata (Zambia) te
fietsen. Echter al snel kwamen we tot de conclusie dat het
voor beginnende Afrikafietsers beter is om eerst Malawi
te doen. Op het kaartje de globale route: Lilongwe-Blan
tyre-Mulanje-Zomba-Mzuzu-Kasungu-Mchinji (grens met
Zambia). Malawi grenst aan Mozambique, Zambia en
Tanzania en heeft ongeveer 13 miljoen inwoners. Het is
bijna drie keer zo groot als Nederland. Het zuiden is het
dichtst bevolkt. Blantyre is een soort tweede hoofdstad.
In het oosten ligt Lake Malawi. Het was David Livingstone
(geboren in het Schotse Blantyre) die zo’n 150 jaar gele
den niet verder kon met zijn schip op de Zambezirivier
en daarom de Shirerivier op voer en toen Lake Malawi
ontdekte. Sinds kort heeft Malawi een vrouwelijke presi
dent, Joyce Banda, waar iedereen die we horen erg trots
op is.
Vanaf Lilongwe zijn we eerst naar Blantyre gefietst. Na
zo’n 40 km langs de M1, een wat drukke twee-baans au
toweg met redelijke vluchtstroken, stopte er een busje
vlak voor ons. Ze hadden aan de vlag op Willy’s fiets ge
zien dat we Nederlanders waren en vroegen zich af waar
we heen wilden. Naar Dedza pottery maar liefst via on

verharde wegen. Het waren Reynier en Willeke, hij Zuid-
Afrikaan en directeur van het missieziekenhuis in Nkho
ma, zij
Nederlandse en directeur van een basisschool. Ons huis
is 15 km vanaf de M1 en hier zijn de sleutels, wij komen
later. Het was een van de vele interessante ontmoetingen
die we op onze fietstocht in Malawi en Zambia hadden.
De 60 km dirt-road naar Dedza, door een nog puur Afrika
met leuke dorpjes en een schitterende natuur, was een
feest. We voelden ons hier erg veilig en op ons gemak. De
route stond ook op de GPS dus fout rijden was eigenlijk
onmogelijk. Vanaf Blantyre kwamen we in een gebied
met veel grote theeplantages. De wegen waren hier goed
en erg rustig. Een erg mooi landschap met op een gege
ven moment uitzicht op de hoogste berg van Malawi, de
Mulanje (3000 meter).
 De mooie dirt-road ingeklemd tussen de Mulanje en de
grens met Mozambique was redelijk druk met fietsers en
wandelaars. Een school had ons in de gaten en op afstand
hoorden we al roepen “azungu, azungu” (blanke) en als
een “wave” plantte zich dit voort. Honderden kinderen
renden vrolijk achter ons aan zonder overigens aan onze
fietsen te trekken. Het was zeker niet bedreigend, maar
soms vonden we het wel wat veel van het goede. Na deze
mooie vlakke weg toch nog een flinke klim naar de Fort
Lister Gap. Deze pas stond als vrij grote weg op de kaart
en de GPS, maar bleek meer een steil mountainbikepad
te zijn. Onze vol bepakte fietsen naar boven duwen is
geen sinicure en even stel je je dan toch de vraag of we
toch niet te oud zijn voor deze dingen, maar eenmaal de

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

Diapresentatie
Op dinsdag 18 december (TCW clubhuis 20 uur) geven Arie en Willy de
Keizer een beamerpresentatie geven van hun fietstocht in Afrika.
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Dirt-road bij Nkhoma.

pas over en met 40-50 km/uur over een goede gravelweg
naar beneden maakt toch dat je je weer even 18 waant.
De safari in Liwonde National Park met de vele olifanten
en ander wild en de boottocht over de Shirerivier met zijn
vele nijlpaarden waren erg welkom om de benen even
wat rust te gunnen. De route langs het Malawimeer (een
onderdeel van de Afrikaanse slenk) was prachtig, weinig
verkeer, mooie natuur en een lekkere temperatuur. We
ontmoetten hier een Engelse fietser op weg van Dar-
Es-Salaam (Tanzania) naar Windhoek (Namibië), een van
de vier fietsers die we onderweg in Malawi en Zambia zijn
tegengekomen. Bij de luxe Ngala Beach Lodge, gerund
door Zuidafrikaners, kampeerden we pal aan een hagel
wit zandstrand met een schitterend uitzicht over Lake
Malawi. Veel vissersbootjes, prachtige zonsondergang en
een luxe restaurant (met een echte “braai”). We moesten
even oppassen dat het toch geen mondaine strandvakan
tie zou worden. Soms een lunch aan een stil zandstrand.
Standaard bereidden we tijdens de lunch (soms op min
der stille plekken) een soep met zelf-gefiltreerd water.
Dankzij deze extra’s hebben we geen enkel probleem met

Azungu. Lunch aan het strand van Lake Malawi.

onze gezondheid gehad.
Na het mooie Nkhata Bay via de grootste stad in het
noorden, Mzuzu, door de Viphya bergen weer naar het
zuiden richting grens met Zambia. Prachtige dirt-roads
afgewisseld met goed asfalt. In Mzimba werden we
staande gehouden door een politieagent. Waar we heen
wilden. Embangweni mission. En toen met een grijns,
maar dan gaan jullie precies de verkeerde kant op! De
verkeerde kant? Nee hoor, we willen juist over kleine
zandweggetjes gaan, staat op mijn GPS (grijns). GPS, ok
dan is het wel goed en met veel bewondering keek hij
naar dat wonderapparaatje waardoor lokale politiemen
sen niet meer de weg hoeven uit te leggen aan wereld
fietsers.
 
Tot slot
Malawi wordt wel het Afrika voor beginners genoemd.
Ook voor fietsers is het ideaal om hier te beginnen. Je
moet dan wel in de goede periode gaan, dus de winter
(mei-augustus). In oktober en november wordt het met
name aan Lake Malawi bloedheet en is het duwen van de
fietsen door het mulle zand zeker geen lolletje. De asfalt
wegen zijn eigenlijk uitstekend en de zand en gravelwe
gen verschillen erg. Soms fietsen ze beter dan asfalt, soms
is het een wasbord of heb je mul zand. Het verkeer was,
behalve op de M1 van Lilongwe naar Blantyre, erg rustig,
vooral ook vanwege de hoge benzineprijzen (€ 1,50).
Kamperen is goed mogelijk en dat hebben we redelijk
vaak gedaan, soms omdat er niets anders was, soms ook
omdat lodges wel eens erg duur zijn, maar in alle gevallen
ook omdat kamperen in Afrika erg leuk is.
Elke fietsdag was eigenlijk een belevenis. Hier hebben we
ons beperkt tot een korte impressie van fietsen in Afrika.
In de volgende Derajeur onze fietstocht in Zambia met
een bezoek aan het mooiste wildpark van Afrika en veel
leuke ontmoetingen. Maar ook hoe we in Afrika soms
afweken van het rechte pad. In december zal ook het
uitgebreide verslag met foto’s en extra informatie be
schikbaar komen (inclusief alle GPS.tracks).
 
Arie en Willy de Keizer
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Sluitingstocht zomerseizoen
2012
 
Zaterdag 27 oktober: Den Treek (Woudenberg)

De sluitingstocht voor het wegfietsen in 2012 voert ons
naar de Utrechtse Heuvelrug.
Tussen Woudenberg en Zeist ligt Pannenkoekenhuis
Bergzicht. Bergen zullen er in dit landschap weinig te zien
zijn, maar blijkbaar vonden de eigenaren deze naam
beter dan het (meer voor de hand liggende) Boszicht.

Geschiedenis
Pannenkoekenhuis Bergzicht is gevestigd op een van
oudsher bekende locatie, gelegen op het landgoed "Den
Treek-Henschoten".
In de regio was het restaurant bekend onder de naam '
Aart Jansen" , een naam welke aan het restaurant verbon
den is geraakt door een voormalige uitbater. In die tijd
was de locatie ook bekend vanwege zijn speeltuin. Later
is het nog gebruikt als skicentrum, met daarbij een ski
baan en een langlauf-piste.
In februari 1997 is het voormalig "Bergzicht" een uit veel
hout en riet bestaand pand, geheel door brand verwoest.
 
Begin 1999 is de huidige eigenaar begonnen met de
wederopbouw van het restaurant, met de bedoeling er
een pannenkoekenhuis van te maken. Het moderne pand
beschikt over een ruime kelder, een grote keuken (welke
aan alle eisen van deze tijd voldoet).
 
Programma
We vertrekken zaterdag 27 oktober om 9 uur in verschil
lende groepen vanaf het clubhuis. Daarna fietsen de
weggroepen via verschillende routes naar Woudenber
g/Den Treek. Tussen 11:30 en 12:30 uur arriveren alle
groepen dan in Bergzicht waar de medewerkers jullie van
harte welkom zullen heten.
Met de eigenaar hebben we het volgende “arrangement”
afgesproken voor iedere deelnemer:
•          1 kop koffie of thee;
•          een pannenkoek uit een assortiment van 6 keuzes;
•          1 melk/karnemelk of frisdrank
Mocht je meer willen besteden dan is dit voor eigen re

kening.
 
De kortste afstand vanaf het clubhuis is ongeveer 30km.
Verzoek aan de wegkapiteins om een creatieve route te
bedenken om tot het gewenste aantal kilometers te ko
men!

Adres: Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg. Dit is
langs de provinciale weg N227 op de kruising met de
Trekerweg. (Deze laatste is een fietsroute/fietspad).

De MTB groep start ook om 9 uur vanaf het clubhuis en
gaat met de auto naar het pannenkoeken-restaurant en
fietst dan eerst enkele MTB-routes in de buurt.

Bij terugkomst in het clubhuis geeft het bestuur het
eerste rondje. Iedereen is van harte uitgenodigd.
 
Jeroen Roelofs
 

MTB-weekend 2 t/m 4 novem
ber 2012
Zoals jullie ook al op het TCW Forum hebben kunnen
lezen verloopt de inschrijving voorspoedig: 16 deelne
mers hebben zich inmiddels ingeschreven, en daarmee
is de lijst in principe vol.
Er bestaat echter de mogelijkheid om nog eens 4 deelne
mers extra te huisvesten binnen het gebouw waar wij een
12- en 4-persoonsappartement hebben geboekt. Mocht
je tóch nog met plannen rondlopen om mee te doen: geef
je zo snel mogelijk bij ons op!
Het appartement ligt midden in de Vulkan Eiffel in het
dorpje Mehren, in de buurt van Daun.
In de omgeving is een netwerk van mountainbike-paden
aangelegd die we vanaf vrijdagmiddag 2 november on
veilig gaan maken. Het wordt waarschijnlijk een dolle
modderbende gezien de hoeveelheid regen die er inmid
dels in deze maand (ook in de Eiffel) is gevallen.
Het plan is dat we gezamenlijk op vrijdagavond in het
grote appartement gaan koken en eten. We verzoeken
de deelnemers om mee te helpen met inkopen en/of
koken op de eerste avond en spullen voor ontbijt e.d. in
te kopen, geheel volgens de doe-het-zelf traditie bij de
MTB-weekenden. Niet alleen om de kosten in de hand te
houden maar vooral voor de saamhorigheid en gezellig
heid.
Na een heerlijk dagje modderhappen gaan we (na de
borrel) zaterdagavond uit eten.
Voor de zondag herhalen we het modderhappen (en een
beperkte borrel), en rijden na een louterende douche in
de loop van de middag weer naar huis.
We hebben nu al zin in dit weekend!
 
Jeroen Roelofs en Kathrin Poser
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Wil je je conditie niet laten afhangen van het 

winterweer? Dan is spinning voor jou de ideale 

indoortraining. Per week geeft De Plataan maar liefst 

22 spinninglessen op verschillende niveaus. Je kunt 

meedoen op het tijdstip dat jou het beste uitkomt. 

Vanaf 1 oktober tot 1 april geldt voor jou een speciale 

winteraanbieding voor 1x per week spinningtraining:

·  GRATIS PROEFLES
·  GEEN € 75,- INSCHRIJFGELD
·  PER MAAND € 30,- (i.p.v. € 36,50) 

Meedoen? Bel snel voor een gratis proefles en 

schijf in!

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

AANBIEDING 
VOOR LEDEN TCW

“SPORTEN 
 MAAKT ME TOPFIT”

26 oktober: afscheid Jan ‘JJC’
Hontelez 
– óók feestje voor vrijwilligers –
 
21 jaar lang stak hij ziel en zaligheid in de organisatie maar
binnenkort houdt hij veel tijd over: Jan Hontelez neemt
op vrijdagavond 26 oktober afscheid als coördinator van
de Jan Janssen Classic. De receptie met buffet is meteen
ook een feestje voor al die ijverige vrijwilligers die jaar in
jaar uit hebben bijgedragen aan het succes van de JJC.
Jan wil hen die avond graag de hand schudden.

 
De JJC - en sinds enkele jaren ook de Hel van Wageningen
voor mtb-ers - is onder de bezielende leiding van Jan
uitgegroeid tot een toerfietsfestijn met landelijke uitstra
ling. Afgelopen zomer kwamen 6000 toerfietsers en
mountainbikers uit alle windstreken naar de startstreep
in Wageningen. De strakke organisatie, de prachtige
routes en de volle tafels bij de ravitaillering leverden
TCW79 talrijke en welgemeende complimenten op. Voor
veel deelnemers werd een van de langste dagen van het
jaar ook echt een lange dag. En dat zat ‘em niet alleen in
de vele kilometers die moesten worden weggetrapt. Het
was gewoon zo gezellig bij de Bongerd dat tot het terras
vol zat tot in de mooie zomeravond. Ook daar komen
mensen volgend jaar voor terug.
 
Borstklopperij? Nee hoor, wie erbij was kan dit bevestigen
en is hierbij uitgenodigd voor de afscheidsreceptie van
Jan op vrijdag 26 oktober, van 17.00 tot 20.00 uur in het
clubhuis aan de Nude. Er is tijd & gelegenheid voor han
den schudden en mooie woorden, maar ook om bij te
kletsen met andere vrijwilligers.
 
Graag vooraf je komst uiterlijk 22 oktober per mail
(arie.dekeizer@gmail.com) aanmelden bij Arie de
Keizer
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Ramsau: lieflijk en uitdagend
 
Op zaterdag 25 augustus vertrokken we voor de lange rit
van bijna 1000 km om 6.00u. De avond ervoor hadden we
alle bagage en fietsen al in de auto gedaan. Alleen onze
kussens, jaja die nemen we altijd mee als we met de auto
gaan, en de toilettas. Als laatste de koeltas met de Red
Bulls en broodjes gebakken ei. Bij de eerste stop afgespro
ken met de andere tcwers (Karel,Jan,Petra,Bert en Gerrie)
die ons die week zouden vergezellen. Om zes uur in de
avond kwamen we aan in Ramsau bij de familie Dûrnber
ger. Een warm welkom van een geweldig gastvrij echt
paar. Ook van Jos en Bamrung die al de dag van tevoren
waren aangekomen.
Zondag gelijk op de fiets, het regende wat maar natuurlijk
lieten we ons daardoor niet van de wijs brengen. De
omgeving typisch Oostenrijks waardoor een heerlijke
rust over ons heen kwam.
De tocht was mooi , grotendeels langs de Steyr , maar
halverwege bracht een valpartij van Gerrie ons aan het
schrikken. Door de regen was de weg nat en de spoorrails
spiegelglad. Gerrie kwam met het voorwiel tussen de rails
en viel erg ongelukkig. Bert die vlak achter haar zat viel
er bovenop. Het was een komisch gezicht maar voor
Gerrie minder leuk want ze kneusde een paar ribben
waardoor ze de rest van de week niet meer kon fietsen.
Petra was voor het eerst in de bergen aan het fietsen en
kon goed mee komen, hoewel ze soms te snel van start
ging.
George ging de tweede dag met ons mee, en in een rap
tempo legden we toen 90 km af met een aantal klimme

tjes. Elke keer als we van het fietsen terugkwamen kregen
we een heerlijke pasta, en met een even zo heerlijk biertje
erbij was het een geweldige belevenis. Dinsdag naar de
Almsee onder een stralend blauwe hemel waardoor je
eigenlijk daar altijd wel wil blijven.
Woensdag de bekende Hinterstoder gefietst, jeetje wat
een bult zeg. 10 kilometer met een gemiddelde stijging
van zeg maar 9-10% . Gerard was als eerste boven in 55
minuten, ik deed er 2 x zo lang over, maar als enige vrouw
van ons groepje is het me wel gelukt, en daar gaat het
om. Na de afdaling moesten we ook nog de Vorderstoder
op, het ging wel maar ik had het wel gehad met dat
klimmen en boven vroeg ik dan ook of we linea recta naar
Ramsau konden gaan, helaas duurde dat nog een uurtje
of twee fietsen.
Donderdag een schitterende bergwandeling gedaan, en

vrijdag, in de stromende regen met zijn allen naar Salz
burg geweest.
Zaterdag weer gewandeld en nog een fietstochtje ge
maakt met een venijnig hellinkje van 18%, wat je het
gevoel gaf toch wel goed bezig te zijn geweest. Voor
degenen die altijd de prestaties willen weten: 400 km en
ruim 4000 hoogtemeters.
Maar veel belangrijker is het gelukzalige  tevreden gevoel
van een verblijf in een pension waar je
8 dagen lang een ander menu voorgeschoteld krijgt wat
met liefde is klaar gemaakt. De goede sfeer onderling, de
rust, wat liet zien dat een mix tussen sport en ontspanning
een weldaad voor lichaam en geest is. Ik heb ervan geno
ten en hoop het nog eens over te mogen doen.
 
Cisca

Spinningavonden
Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met onze
sponsor Sportcentrum De Plataan twee gratis spin
ninglessen.
De data zijn 12 december en 16 januari om 19:30 uur
in de Plataan. Vooraf dient ingeschreven te worden op
de lijst in het clubhuis.

Info: Frank Fiselier (secretariaat@tcw79.nl)
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Een mooie beker in La Podesta
 
Na een zeer aangename fietsvakantie bij de Italiaanse
meren was de fietshonger weer even gestild. Dat bete
kende dat een daaropvolgend verblijf in Verona, met een
bezoek aan de opera in de oude Romeinse arena als
hoogtepunt, slechts lichte ontwenningsverschijnselen
opleverde. Het avondprogramma kon gelukkig op iets
gematigder voet doorgang vinden, zodat de overgang
niet al te groot werd. Toch begon het na een paar dagen
alweer te kriebelen en groot was mijn vreugde dan ook
toen we bij terugkomst in Frankrijk in Briancon beland
den en we in de Daupiné Liberé een aankondiging van
een kleine cyclo zagen: La Podesta in St. Etienne des Or
gues. Deze nieuwe cyclo van 85 km en 2.120 hoogteme
ters in het Montage de Lure leek ons een mooi doel voor
het volgende weekend.
 
Nog groter werd de vreugde toen ik de volgende ochtend
in de gelegenheid was om een nog ontbrekend kruisje
bij te mogen schrijven: de Col du Granon. Een leuk op
wippertje dat met de nodige klimkilometers in de benen
op soepele wijze in 51 minuten afgeraffeld kon worden.
 Daarna voor een paar dagen op naar Montbrun Les Bains
(een aanrader: leuke camping, zwembad ernaast en een
aantal prettige restaurants) van waaruit o.a. ik nog een
keer de Ventoux vanuit Sault heb beklommen. Mijn 23-
ste beklimming van de Ventoux en met 1 uur en 23 mi
nuten heb ik nu van alledrie de kanten dezelfde snelste
tijd staan; blijkbaar zijn voor mijn gestel de drie beklim
mingen even zwaar. We waren overigens nog net voor
de lavendeloogst en dan is de omgeving van Sault op zijn
mooist.
 
Zaterdag dan op naar St. Etienne les Orgues voor de in
schrijving. Het dorp ligt aan de zuidkant van het Montage
de Lure, een bergketen die tot 1.800 meter hoog is en
gelegen is in het noorden van de Provence tussen Siste
ron en de Mont Ventoux. Van te voren hadden we even
gemaild om na te gaan of er nog wel plek was, maar dat

bleek bij aankomst ietwat overbodig. De limiet van 200
deelnemers werd bij lange na niet gehaald; het is met
recht een kleine cyclo te noemen met het beperkte
deelnemersveld van in totaal ruim 90 fietsers. Bij de start
komt de organisator ons al tegemoet; we zijn de enige
buitenlanders en dan zijn we blijkbaar van een afstand al
goed als Nederlanders te herkennen. Voordeel van een
kleine cyclo is de persoonlijke aandacht en de ontspan
nen sfeer onder organisatie en deelnemers. Dat is ook te
merken bij de start die gepland staat op de prettige tijd
van 10.00 uur. Het is volstrekt onduidelijk waar de start is
en als dat al duidelijk is, blijft het een gok welk van de
twee kanten we op moeten. Ruim na de geplande tijd
wordt dit duidelijk en ik nestel me op de voorste rij. Dat
denken er uiteraard meer te doen, maar van een zenuw
achtig gedrang zoals ik dat van andere cyclo’s ken, is hier
geen sprake.
 
Het eerste deel door het dorp is geneutraliseerd en
daarna gaat het los. Ik weet dat we na 3 km een smal
weggetje induiken, dus ik zorg dat ik daarvoor redelijk
voorin zit. Vanaf dan gaat het allemaal over kleine en
rustige wegen met her en der paarsblauwe lavendelvel
den, flink op en neer. In de eerste wat langere beklim
ming, naar het dorpje Fontienne, scheidt een kopgroep
je van 5 renners zich af; ik kom in een tweede groep te
recht waar ook behoorlijk doorgereden wordt. Na 70 km
komen we binnen de 2 uur weer terug in St. Etienne les
Orgues op 696 meter hoogte en wacht nog een beklim
ming van 14 km naar de finish die op 1.572 meter getrok
ken is bij de Refuge de Lure. In de eerste kilometer van de
klim spat onze groep van 14 uit elkaar en is het ieder voor
zich. De klim loopt lekker, met veel schaduw en verkeer
is er niet of nauwelijks. Halverwege staat de organisatie
nog water uit te delen, maar dat is voor mij dan niet meer
nodig.
 

Bloemen en complimenten van oud-prof Podesta voor Menno Bartle
ma.

Top van Montagne de Lure.
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De winnaar komt na 2 uur en 27 minuten met een gemid
delde van bijna 35 km/uur over de streep. Ik volg 14 mi
nuten later en heb een gemiddelde van 31,5 km/uur. Met
een finish bergop toch niet onaardig en in ieder geval
voldoende om het klassement van de oude mannen met
ruime voorsprong op nummer 2 te winnen. Omdat het
boven aan de frisse kant is, daal ik snel weer af en kom
halverwege Liesbeth tegen. Ze heeft buiten mededin
ging het eerste rondje gereden en is toen aan de klim
begonnen. Niet slecht voor een gehandicapte met een
versleten knie. Samen dalen we verder af voor een lichte
lunch op een terrasje in het dorp. Na een verkwikkende
maaltijd kost het vervolgens de nodige moeite om uit te
vinden waar de prijsuitreiking is. Deze blijkt uiteindelijk
boven op de berg te zijn in de Refuge bij de finish. Dan
dit keer maar met de auto naar boven; er wacht ongetwij
feld een mooie beker en die willen we de prijzenkast bij
TCW zeker niet onthouden.
 
Menno Bartlema
 
N.B. La Podesta is genoemd naar een regionale oud ren
ner, Richard Podesta, een aantal jaren prof geweest in de
jaren zeventig. Hij heeft nog steeds het record op zijn
naam staan van de beklimming van het Montagne de
Lure. Wat dat record precies is, is me niet duidelijk. Wel
wordt bij de prijsuitreiking vermeld dat het record die dag
niet verbeterd is. Richard Podesta is zelf aanwezig bij de
prijsuitreiking en is er in al zijn bescheidenheid zichtbaar
trots op.
Meer info: http://www.cyclesud.fr/ucm04/podesta-cy
losportive-2012.html
 

Wat een mooie beker!

Samenvatting financieel jaar
overzicht 2011-2012
In het clubjaar 2011-2012 is er een flink positief saldo
gehaald, veel meer dan is begroot. De kosten zijn onder
controle gehouden en zijn zoals verwacht. Maar vooral
de goede weersvoorspellingen zorgden voor hoge op
komsten bij 2 WinterTrio’s, de Veluviatocht en natuurlijk
de Jan Janssen Classic en daarmee voor veel inkomsten.
Vooral de Jan Janssen Classic was dit jaar een klapper met
een record aantal betalende inschrijvers. Er is € 12000
overgemaakt aan het Fonds Gehandicaptensport dat
vooral bijeengebracht is door de deelnemers.
Van de andere posten (bar, huisvesting, activiteiten,
clubblad, clubkleding, etc.) kan gezegd worden dat ze
veel overeenkomsten met de begroting vertonen.
Het totaal aan contributies dekt de afdracht aan de NTFU
en de kosten voor de Derajeur. De contributies zullen voor
volgend jaar gelijk blijven.
De eerste ronde van een nieuwe 3-jaarlijkse cyclus van
kledingpakketten heeft financieel gezien gebracht wat er
verwacht werd. Er zijn een paar extra kledingpakketten
besteld die eventueel aan nieuwe leden verkocht kunnen
worden.
Dit jaar zijn weer vele verschillende clubactiviteiten ont
plooid: openings- en sluitingstochten, Nieuwjaarsrecep
tie en BBQ, Hemelvaartvierdaagse en MTB-weekenden,
kaart-, bingo- en biljartavonden. Hiervoor is ongeveer
evenveel uitgegeven als vorig jaar.
Een gedetailleerde toelichting zal minimaal 2 weken
voorafgaand aan de ALV in het clubhuis ter inzage wor
den gelegd. Op de ALV zal een summiere mondelinge
toelichting gegeven worden en zal geprobeerd worden
op eventuele vragen in te gaan.
Tot slot wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken en zal
het net als vorig jaar weer proberen dit met een leuk
geschenkje te laten blijken.
 
Namens het bestuur,
Frans Kappen, penningmeester

Provencaalse sfeer tijdens de Podesta.
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Uit de oude doos
In het vorige nummer begonnen we met de C-groep van
een aantal jaren geleden. Nu het vervolg. En de volgende
keer nog meer. Arnold
Hans Groeneveld (alias Hansje Koga-M.):
Hansje Koga-M. is al jaren een vaste waarde in onze TCW
stal en ook al deze jaren rijdt Hansje Koga-M. op een Koga
Miyata, vandaar ook zijn naam Hansje Koga-M. Hansje
Koga-M. is bij mooi of slecht weer altijd van de partij. In
tegenstelling tot de meeste andere renners, die bij een
technisch probleem meestal terzijde worden gestaan
door Techneut Z., daar knapt Hansje K-M. dit altijd zelf op.
Ook staat Hansje K-M. zijn mannetje als hij een lekke band
krijgt, want dan heeft hij zelfs voor het afnemen van de
buitenband geen bandafnemers nodig. Hansje K-M. trekt
de buitenband er gewoon met zijn blote hand af. Simson
Hansje zou voor Hansje K-M. ook een goede bijnaam zijn!!
Peter van Amersfoort (alias Peter De Verschrikkelij
ke):
Peter D.V. heeft zijn naam te danken aan het geweldig
hoge begintempo wat hij kan rijden op kop van onze C
groep. Lang niet iedereen is hier blij mee. Peter D.V. heeft
eerst wat heen en weer gefietst (gezwommen) tussen de
A, B en C groep, maar uiteindelijk is hij toch in onze C
groep blijven hangen. Vooral nu hij weer een nieuwe
Koga Miyata heeft is hij niet meer stuk te krijgen. Peter D.
V. is ook een van de kopstukken van de zwemclub "De
Rijn”, vandaar dat Peter nog wel eens ontbreekt op appel.
In de winter houdt Peter D.V. zijn conditie op peil op de
weg, waar hij dan in zijn eentje de kilometers wegtrapt in
weer of geen weer. Voorwaar een knappe prestatie.!!
Hans Bitter (alias Hans Groot Verzet):
Hans G.V. is een renner uit Renkums dreven. Hans G.V.
switcht nog wel eens van groep want hij denkt verande
ring van spijs doet eten. In wat voor groep hij ook fietst,
Hans G.V. trapt altijd moeiteloos een groot verzet rond.
En zelfs op de hybride draait Hans G.V. zonder noemens
waardige problemen op de kop van de groep mee. Hans
G.V. heeft namelijk een tijdje op zijn hybride mee gereden
omdat hij nogal moeite had om een verkeersbord voorbij
te komen. Sterker nog hij kwam er niet voorbij: resultaat
een weekje of vier hybride rijden. Inmiddels heeft Hans
G.V. weer een prachtige nieuwe racefiets waarmee hij het
grote verzet ronddraait!!

Gradus van Brakel (alias Gradt Lekker Woow):
Gradt L.W. was na de "Hel van Wageningen" een beetje
vermoeid en liet een kleine twee maandjes verstek gaan,
maar de laatste weken is Gradt weer ijzersterk terug ge
komen en horen wij ook weer constant zijn lijfspreuk
onderweg met volle wind op kop en iedereen op apega
pen: Lekker Woow. Gradt L.W. weet ook altijd weer of
geen weer, op de graad nauwkeurig waar we zijn; zowel
in het bos als op de weg weet Gradt het. Als de andere
renners aan Gradt vragen hoe hij dat toch weet, dan is
steevast het antwoord dat je aan de stand van de zon alles
kunt zien!!
Paul Kloeg (alias Paul Winterbeurt):
Paul is een renner die praktisch nooit verstek liet gaan,
weer of geen weer. De laatste paar maanden heeft de
reputatie van Paul W. echter wat deukjes opgelopen en
misten wij Paul W. nog wel eens. Dit was soms nog wel
eens lastig, want Paul heeft in diverse plaatsen in Neder
land gewoond en wij maakten hier dankbaar gebruik van
met het plannen van onze routes. Alleen als we uit het
Oosten komen (ja juist, daar waar de wijzen vandaan
komen) en we nemen de Pleyroute, dan slaat op de
Huissense Dijk de kramp bij Paul W. nog wel eens toe;
vooral bij warm weer!!
Hans Schouten (alias Hans Spuitgast no l)
Hans Sp. G. was vorig seizoen en begin dit seizoen steeds
nadrukkelijk aanwezig in onze groep, maar de laatste
maanden blinkt hij uit in afwezig zijn. Hans Sp. G. trainde
zich te pletter in de sportschool met krachtoefeningen en
spinningtraining op de hometrainer. Of dit soms zijn
Waterloo is geworden vermeldt de historie niet!!
Joop Teunissen (alias Jopie Black Horse):
Jopie B. H. was begin van het seizoen vrij regelmatig van
de partij, maar na de vakantie is er de klad in gekomen en
Jopie verdween geruisloos van het toneel. Een enkele
keer meldde Jopie B. H. zich om samen met de groep van
een koele dronk te genieten. Op onze vraag wanneer hij
weer zou verschijnen op zijn mooie Black Horse Colnago
was steevast zijn antwoord: straks in het veldrijden kom
ik beresterk terug. We hebben vernomen dat Jopie B. H.
inderdaad twee keer aan de start stond!!
Ruud Binnendijk (alias Ruudje Binnenband):
Ruudje B. is een betrekkelijk vers lid van onze groep. Dit
is aan zijn fietsen en inzet niet temerken; hij trapt zijn
partij sterk mee. Ook het kopwerk schuwt hij niet en ook
bij het klimmen staat Ruudje B. zijn mannetje. Tijdens de
Germania klimtocht meldde Ruudje B. bij de steile klim
men in Berg en Dal zich steeds aan de kop van de ploeg
en gaf mede het tempo aan tot op de top van de klim. Bij
een lekke band kwam Ruudje B. steeds met nieuwe
banden op de proppen. Op onze vraag of Ruudje B. een
hekel aan banden plakken heeft antwoordde hij: met dat
ordinaire werk hou ik mij niet bezig; lekke banden gooi ik
weg; ik koop gewoon nieuwe banden. Vandaar ook zijn
bijnaam Ruudje Binneband!!
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Tour de France met kano, fiets
en strandlaken
Op onze zomervakantie hebben we enkele plekjes in
Frankrijk bezocht waar we al langere tijd naar uitgekeken
hebben. Om te beginnen hadden we een kanotocht van
enkele dagen op de Dordogne op de planning gezet. Mijn
nicht Nelly en haar man hebben daar een B&B (Chambres
d’Hôtes in goed Frans) en twee jaar geleden hadden we
daar (en ook recent nog via Internet) al wat verkennend
onderzoek gedaan. Via een verhuurder hebben we een
goede kano kunnen huren met peddels en tonnetjes om
onze spullen droog te houden bij regen maar vooral ook
als de kano onverhoopt een keer zou omslaan. Deze
verhuurder bracht ons ook met kano en onze eigen
kampeer spullen naar het vertrekpunt. In 4 dagen hebben
we daarna de 80 km terugreis over de rivier gedaan om
weer op het honk van de verhuurder terug te komen waar
onze auto nog op ons aan het wachten was.
 
Dit was onze 5de meerdaagse kanotocht. Minder zwaar
dan de voorgaande tochten omdat we de Dordogne
stroomafwaarts gevolgd zijn. De stroomversnellingen
hier en daar vielen ook wel mee, slechts 1 keer kwamen
we in zo’n ondiep deel terecht dat we even de kano uit
moesten. De 3de dag was het wel wat zwaarder peddelen
door een flinke tegenwind. Maar de omgeving was heel
mooi en afwisselend. Van steile rotswanden die uit de
rivier omhoog rezen tot gezellige Franse plaatsen om te
lunchen en kastelen die hoog op een rots langs de rivier
lagen (zie ook de foto). De  eerste nacht hebben we wild
gekampeerd op de oever, de volgende 2 nachten hebben
we op een camping gestaan die direct aan de rivier lag.
Deze kanotocht is absoluut aan te bevelen voor als je een
keer wat anders wilt doen dan altijd maar weer de fiets
pakken.
 
Na de kanotocht en nog een overnachting in de B&B van
mijn nicht zijn we doorgegaan naar de Pyreneeën, meer
specifiek naar Argeles Gazost, 15 km ten zuiden van
Lourdes. Deze plaats was het eindpunt van de fietstocht
die ik in 2001 met Cycletours heb gemaakt van de Alpe
d’Huez via o.a. de Mont Ventoux en de Mont Aigoual naar
de Tourmalet. Het is een uitstekend uitgangspunt voor
prachtige fietstochten in die omgeving.

 
De eerste fietstocht was nog even om er weer een beetje
in te komen: via een fietspad over een oude spoorweg
naar Lourdes. Daar hebben we ons vooral verwonderd
over de vele winkeltjes met devote souvenirs. De volgen
de dag kwam er wat meer klimwerk aan te pas: van de
camping fietsten we in zuidelijke richting naar Gavernie,
dicht bij de Spaanse grens. De route loopt daar door een
prachtige kloof naar Gavernie op 1300 meter (tocht ge
gevens: 70 km met 1000 hoogtemeter), absoluut een van
de mooiste wegen die we ooit gefietst hebben.
 
Dit was nog maar een oefening. Onze volgende tocht was
via een omweg naar de voet van de Tourmalet aan de
oostkant. Route: weer het fietspad richting Lourdes en
dan via een mooi en rustig (maar wel iets meer dan
heuvelachtig) weggetje (de D26) en daarna via de druk
kere D935 naar Sainte Marie de Campan. Daarna was het
klimmen naar de top van de Tourmalet en aan de andere
kant weer afdalen naar Luz-Saint-Sauveur en terug naar
de camping (101 km met 2000 hm). De Tourmalet (2115
meter hoog) begint officieel in Sainte Marie de Campan
op 847 meter maar via deze route waren we al vanaf
Campan op ongeveer 500 meter aan het klimmen en was
deze klim in totaal dus ruim 1600 (ipv 1268) meter hoog.
De overige 400 hoogtemeters zaten vooral in de D26.
 
Na het noorden (Lourdes), zuiden (Gavernie) en het
oosten (Tourmalet) en nog 1 dag rust was nu het westen
aan de beurt: de Aubisque. Die zijn we opgefietst tot de
Col de Soulor. Daarmee hadden we het zwaarste deel van
de Aubisque wel gehad. Doorfietsen naar de top had
gekund maar we wilden hier ook een rondje van maken
en zijn op de Col de Soulor (10 km en 300 hm voor de top
van de Aubisque, zie ook de foto) rechts gegaan en via
D126, de D35, de drukkere D937 en Lourdes weer op de
camping gearriveerd (92 km, 1200 hm). De volgende dag
hebben we nog een rondje gefietst (60 km), maar daar
komt over een jaar nog wel een stukje over in dit blad.
 
Van de Pyreneeën zijn we doorgegaan naar een camping
aan de Middellandse Zee: we wilden een paar dagen
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lekker aan het strand liggen voor we aan de laatste
etappe begonnen. In Marseillan Plage wist ik nog een
mooie camping, direct aan het strand en omdat we in het
naseizoen waren (het was intussen de 2de week van
september) was er ook ruim plaats en reserveren was er
niet nodig. We hebben er heerlijk uitgerust en weinig
gefietst. Wel hebben we het Etang de Thau (een meer)
nog rond gefietst (60 km met 200 hm). Gedeeltelijk via
mooie fietspaden maar omdat die niet op elkaar aanslo
ten ook gedeeltelijk door drukke plaatsen of over drukke
wegen.
 
Detail was nog dat we op het strand een collega van Inge
tegen kwamen. Die had ons daar niet verwacht omdat op
het werk van Inge wel bekend is dat wij altijd sportieve
vakanties doen in een avontuurlijke omgeving. Deze
ontmoeting werd diezelfde dag nog doorgetwitterd naar
het thuisfront en toen Inge na de vakantie op het werk
terug kwam kreeg ze te horen dat niemand meer geloof
de in al die verhalen over fietstochten in onherbergzame
streken en dat ze, net als zij, gewoon ook op het strand
lag in de vakantie: ze was er betrapt! En die foto’s dan?
Och die konden zij ook maken met een beetje fotoshop
pen J.
 
Van het strand was het de bedoeling om door te gaan
naar de Alpen, maar uiteindelijk zijn we gestrand in een
B&B in Sault, aan de oostelijk voet van de Mont Ventoux.
Daar hebben we nog 2 tochten gefietst. Eerst via de Gorge
du Nesque, een prachtige kloof, naar Villes sur Auzon en
via de Col Notre Dame des Abeilles weer terug naar onze
B&B (60 km met 1000 hoogtemeters). De volgende dag
hebben we de Mont Ventoux verkend met de auto om
tenslotte op de laatste dag vanuit Sault deze berg nog
een keer op (en neer) te fietsen (58 km met 1300 hm). Dit
laatste was zeker een waardige afsluiting van een prach
tige vakantie.

De foto’s van deze vakantie staan natuurlijk weer op mijn
site: http://fietsvakanties.mijnalbums.nl/ .
 
De foto’s bij dit stukje zijn panoramafoto’s, gemaakt door
op de PC met het programma autostitch enkele foto’s aan
elkaar te plakken.
 
Ook veel fietsplezier,
Toon en Inge
 

GPS thema-avond
Op 6 november wordt er een thema avond georgani
seerd over het gebruik van een GPS tijdens het fietsen.
Er zal ingegaan worden op de technische achtergrond
van het systeem, de diverse mogelijkheden van de
apparaten en het voorbereiden van routes in Google
Earth, Mapsource of Basecamp. Ook het installeren van
achtergrondkaarten zal aan bod komen.
Neem uw eigen GPS mee als u er al eentje heeft.

De thema avond start rond 20:00 uur in het clubhuis.
Iedereen is welkom.

Info: Frank Fiselier (secretariaat@tcw79.nl)

MTB-clinic
Op zaterdag 24 november organiseert de TCW in samen
werking met Marc Kusters voor haar leden weer een in
stap MTB clinic. Bedoeld voor diegenen die nog niet alle
technieken in het bos ten volle beheersen of deze aan het
begin van het seizoen nog even willen aanscherpen.

Start: 10:00 uur vanaf het clubhuis.
Inschrijven vooraf op de lijst in het clubhuis.
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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:

Meedoen?

Maak dan snel een afspraak voor een gratis proefles 

en schrijf in!

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

BTW weg ermee!! BTW weg ermee!!  

Nu bij Mastbergen fietsen opruiming race- 
en ATB-fietsen.
Alle 2012 modellen gaan weg zonder de 
btw. Dat scheelt je dus bijna  21 %
 
Alle 2012 fietsen van Bulls, Cube, Koga, 
Van Nicholas, Giant etc. NU GEEN BTW!!!
 

Bij je eigen clubsponsor Mastbergen in 
Renkum en Heelsum. Alles met behoud van 
onze bekende service en 2 jaar garantie.
Kom maar kijken en passen in Renkum of 
Heelsum bij Mastbergen fietsen .
 

BTW weg ermee!! BTW weg ermee!! BTW weg ermee!! BTW weg ermee!! BTW weg 
ermee!! BTW weg ermee!! BTW weg ermee !! BTW weg ermee!! BTW weg ermee !!
 

Mastbergen fietsen in het centrum van Renkum 
of bij de Giant-Store in het midden van Heelsum.

 
 
 

Een nieuwe atb of racefiets 

was nog nooit zo goedkoop!




