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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
Voor jullie ligt alweer het laatste
nummer van 2012 ons roemruchte
clubblad. En derhalve ook het laatste
voorwoord van dit jaar van jullie re
dactie. Het is weer een dikke Derajeur
geworden, met een verrassende
nieuwe rubriek van Jora en Renée. Ze
laten de vereniging kennismaken
met haar leden. In de eerste afleve
ring van deze rubriek leggen ze de
zielen bloot van Ciska Noy en Gradus
van Brakel. Dit is ongetwijfeld de
eerste van een lange reeks kennisma
kingen met bekende en minder be
kende TCW’ers. Als de dames elke
keer twee personen onder hun fileer
mes leggen hebben we, gemakshal
ve uitgaande van 300 leden, voor
zeker 150 nummers van De Derajeur
een aflevering van hun rubriek. Een
mooie uitdaging lijkt me. En tevens
een mooi vooruitzicht voor de lezers.
 
Nu we het met Jora, René en Cisca
toch over vrouwelijke clubgenoten
hebben, is het bruggetje naar het
volgende onderdeel in dit voor
woord makkelijk gelegd. Want wie is
het meest bekende lid van TCW’79?
Inderdaad, Annemiek van Vleuten.
Terwijl ik dit voorwoord tik hangt er
nog een grote spanning over de Wa
geningse sportwereld. Komende
maandag (als jullie dit lezen inmid
dels afgelopen maandag) is het jaar
lijkse Wageningse Sportcafé. Hier
worden traditioneel de sportman,
sportvrouw, sportploeg en sportta
lenten van het jaar bekendgemaakt.
En jullie raden het al. Annemiek is
door de Wageningse Sportraad uit
gekozen als Wagenings sportvrouw
van 2012. Een terechte beslissing, al
zeg ik het zelf. Zo werd Annemiek
Nederlands kampioen op de weg en
draaide ze ook voorin mee tijdens de
Olympische Spelen in Londen en de
wereldkampioenschappen in Val
kenburg.
 
Vanaf deze plek natuurlijk de felicita
ties van de redactie, maar ik denk ook
wel namens de hele club. En nu we
toch bezig zijn hopen we ook dat
Annemiek snel herstelt van haar
operatieve ingreep aan haar schou

der vorige week. Op naar een blessu
revrij en succesvol seizoen 2013. Lukt
dat dan kunnen we over een jaar op
deze zelfde plek ongetwijfeld nog
eens de felicitaties overbrengen na
het behalen van de eretitel in 2013.
 
Nog meer vrouwelijk nieuws, maar
ditmaal van een heel ander front.
Mijn barmaat Marion van Leeuwen
heeft na jaren van trouwe dienst on
langs afscheid genomen als barvrij
williger bij TCW. Op de eerste plaats
natuurlijk van harte bedankt voor
zoveel jaren kundig en gezellig gast
vrouwschap in het clubhuis. En na
tuurlijk voor de beste bitterballen
van de club. Dat klinkt bijna als onver
vangbaar, maar gelukkig is niemand
dat. Dus hierbij de vraag: wie wil Ma
rion opvolgen als barvrijwilliger? Als
je met zijn tweeën werkt ben je
samen een keer of tien per jaar aan
de beurt. Sta je niet met zijn tweeën
tegelijk achter de bar, ben je dus een
keer of vijf per jaar de pineut. Maar ik
kan je verzekeren dat het leuk werk
is. Ik ga ervan uit dat iedereen die niet
echt twee linker handen heeft, het
kan. Dus aarzel niet en meld je. Dat
kan bij mij, maar ook bij Rien Spee of
bij een bestuurslid. Ik hoop dat deze
oproep meer respons oplevert dan

die op het forum. Die werd weliswaar
al meer dan honderd keer gelezen,
maar helaas zonder resultaat.
 
Over de ledenvergadering, het af
scheid van Jan Hontelez, de winter
tochten op de mountainbike en an
dere activiteiten verwijs ik jullie gaar
ne naar het woordje van de voorzit
ter. Ook elders in dit blad ruim aan
dacht voor deze zaken. Terwijl ik dit
tik is de wijnproefavond in volle
gang. Natuurlijk had ik daar ook
graag bij geweest, maar niet alles lukt
in het leven. Buiten wordt het nu snel
kouder en met de laag sneeuw op
straat lijkt het me dat er morgen (als
jullie dit lezen natuurlijk vorige week
zaterdag) geen wegfietsers aanwe
zig zullen zijn. Ik in elk geval niet.
 
Rest de redactie jullie allen prettige
kerstdagen en een gelukkig 2013 toe
te wensen, met natuurlijk veel fiets
plezier in het nieuwe jaar.  En omdat
dit een redactioneel voorwoord is,
ook veel Derajeurplezier de komen
de twaalf maanden. Aan dat laatste
kunnen jullie allemaal bijdragen
trouwens. Stuur ook eens een stukje
in!
 
Arnold
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Van de voorzitter
 
Ik kijk met veel plezier terug op de
ALV en vooral op de vrijwilligersbij
eenkomst en het afscheid van Jan
Hontelez van de JJC voorafgaand aan
die avond. De voorbereidende werk
zaamheden hebben gelukkig resul
taat gehad. Niet alleen was er een
prachtig koud en warm buffet voor
de gasten, maar ook werd Jan be
groet door een leuk ingericht club
huis en door allen waaraan hij bijzon
der waarde hechtte tijdens zijn jaren
lange werkzaamheden bij de JJC. De
mensen van TCW, Reto, Waag en de
Harmonie waren allen vertegen
woordigd, En tenslotte waren Jan
Janssen (en zijn zoon Pierre) en de
Burgemeester (en wethouder) aan
wezig om hem persoonlijk toe te
spreken. Ook de uitingen de volgen
de dag in de krant dat hem het Wa
genings Erezilver was opgespeld
waren natuurlijk erg leuk. Allen die
erbij waren en die meegeholpen
hebben wil ik bedanken voor hun
inzet en aanwezigheid.
De ALV werd daarna de meest druk
bezochte die ik in mijn 5-jarig voor
zittersbestaan ooit heb mogen mee
maken. We hebben gelukkig een
prima jaar gehad bij TCW, dus ook
financieel staat de club er weer ge
zond voor. De concept-beleidsvisie
vroeg wel om enige aanpassingen,
na kritische opmerkingen vanuit
TCW, echter na het doorvoeren daar
van en met het driemanschap (Ben,
Evert en ik) aan het roer kan de JJC nu
weer 3 jaar vooruit! Wel heb ik die
avond drie bijzondere bestuursleden

Frans, Arie en Jeroen verloren als
vaste collega’s bij TCW. Maar geluk
kig zijn er na ijverig zoeken goede
vervangers gevonden voor in ons
bestuur. Frans heb ik leren kennen als
een zorgvuldige penningmeester,
die graag de rol van “luis in de pels”
aanneemt, maar ook erg betrokken is
bij de fietsende vrijwilligers van TCW.
Arie kent u allen van zijn prachtige
buitenlandse fietsverhalen samen
met partner Willie. Hij heeft jarenlang
de inschrijving bij de JJC gecoördi
neerd en is een geweldig organisator
en ook is hij jaren een serieus aan
spreekpunt voor het beheer van het
clubhuis geweest. Tenslotte Jeroen,
een opgewekte MTB-er met het hart
op de goede plaats, die na enige tijd
tot de ontdekking kwam dat bestu
ren toch minder iets voor hem is. Ik
zal ze allen missen de komende tijd
en bedank ze hierbij hartelijk voor
hun inzet voor het bestuur van TCW.
Met de goede vervangers Cisca, Mar
git en Eelke krijgt het bestuur weer
inspiratie en vrouwelijke kennis toe
gevoegd en dat lijkt me ook een
goede ontwikkeling.
Fietsend heeft deze voorzitter weer
een leuke maar ook zware maand
achter de rug. De nekklachten zijn
langzaam met veel fysiotherapie in
middels verholpen, maar dat heeft de
conditie niet echt goed gedaan. Als
dan ook de weersomstandigheden
niet echt meewerken, dan is het nog
eens extra zwaar mountainbiken in
de modder. Mijn eerste zaterdag
bleek mijn rechterarm nog niet de
kracht te bezitten, waarop ik hoopte,
dus toen we op de terugweg vanuit
Otterlo in het mulle zand terecht
kwamen en mijn stuurkunst door
vermoeidheid achteruit ging, trof ik
mezelf herhaaldelijk met mijn “snuf
ferd” op de grond aan. Een gekneus
de duim na 3 valpartijen en een don
kere regenbui deden me snel beslui
ten huiswaarts te keren. De week
daarop was onze 1e Wageningse
Wintertocht een feit met maar liefst
430 deelnemers. Een prachtige tocht
waarvan ik die dag samen met Ben de
derde pijlploeg vormde, zodat ik
toen fietsend een positieve bijdrage
heb kunnen leveren aan het succes.

De week erna heb ik voor het gemak
gekozen eens met de C-ploeg mee te
rijden, om in plaats van kracht te
verspelen, door mee te doen aan de
uitputtingsslag bij de B-ploeg, juist
kracht te kunnen opbouwen. Dat
ging erg goed mag ik wel zeggen,
Henk en Hans kennen de leukste
bospaadjes en zijn erg plezierig ge
zelschap. De week daarna was het
noodzakelijk mijn toekomstige schoon
zoon te bezoeken (hij was jarig) en ik
moest ook nog cadeaus voor Sinter
klaas inslaan. Gelukkig kon ik die
middag nog wel even de club bezoe
ken, maar als je niet gefietst en ge
luncht hebt, valt zuipen ook niet mee!
Afgelopen zaterdag een 2e poging
gedaan met de B-ploeg mee te fiet
sen. Dat was inmiddels een grote
groep, met ook Gradus en Jan er weer
bij, en vooral veel jonge, sterke fiet
sers. Jammer dat ik vroeg naar familie
moest, maar behalve een stuurfoutje
ging het gelukkig weer wat beter. Nu
maar hopen dat de conditie goed
blijft en het weer ook, dan kan de
decembermaand me helpen me
weer sterk te voelen.
Over december gesproken, dat is de
feestmaand met de Sint, kerstborrels
op het werk, mijn verjaardag, de
kerstdagen en tenslotte de jaarwisse
ling, dus echt zo’n maandje om kilo’s
aan te komen en conditie te verlie
zen. Gelukkig helpt regelmatig trai
nen op de weg en in het bos ons om
dat te voorkomen. En dan is er nog de
2e Wageningse Wintertocht op 3e
kerstdag waarin we ook lekker vanuit
de club een mooie tocht kunnen
fietsen. Het kan natuurlijk ook zijn dat
je even moet helpen die dag bij de
organisatie. Zeg dan geen nee, maar
meld je even vrijwillig aan bij Gerjohn
Bos, dan heeft ook hij een rustige
kerst, omdat de organisatie al in kan
nen en kruiken is! Rest mij u allen
prettige feestdagen te wensen, een
goede jaarwisseling en tot ziens bij
TCW!
 
Herman Winkels
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Activiteitenkalender
Datum Activiteit Plaats/aanvang
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
Donderdag 20 december 2012 Pasavond tweede ronde clubkleding clubhuis 20.00 - 21.00 uur
Donderdag 27 december Wageningse Wintertocht 2 clubhuis 9.00 - 10.00 uur
Zaterdag 5 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie clubhuis vanaf 20.00 uur
Zaterdag 12 januari 2013 MTB-clinic  
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

Bestellen clubkleding (tweede
ronde) en pasavond
Heb je toch nog een shirt te weinig? Vind je die broek
eigenlijk wel heel lekker zitten? Had je altijd al een
driekwart broek willen hebben? Of heb je helemaal nog
geen clubkleding? Vul dan het bestelformulier (te
vinden op blz. 30) in en lever het uiterlijk 5 januari –
kom meteen naar de Nieuwjaarsborrel! - in bij de bar
in het clubhuis of bij Liesbeth of Jaap (adressen zie
adressenlijst op de leden-website).
Wie nog geen clubkleding van het merk Milremo heeft
en twijfelt over zijn maten, kan op donderdag 20 de
cember tussen 20.00 en 21.00 uur de kleding komen
passen. Maak hier gebruik van, want ruilen is niet mo
gelijk! Als je voor de eerste keer hele set bestelt (shirt
lange en korte mouwen plus lang en korte broek) be
taal je de speciale prijs van € 80,-. Wie in de eerste ronde
al een set heeft aangeschaft, betaalt nu de prijs per
kledingstuk die op het formulier staat. Alleen in deze
tweede kledingronde  is als extra een driekwartbroek
leverbaar; met bretels en keus uit heren- of dames
zeem. De broek is net zo dik als de lange broek.
De kleding wordt naar verwachting begin maart gele
verd (maar de ervaring leert dat onze verwachtingen
op dit gebied zelden uitkomen.
En o ja, dat de kleding voor een billijke prijs kan worden
aangeboden is te danken aan onze sponsors Mastber
gen Fietsen, Linthorst Installatietechniek, Wouden
berg Dranken, Van der Zandt Keukens, Sportcentrum
de Plataan en Netpulzzz Automatisering.
 
De kledingcommissie
Jaap Spaan & Liesbeth van Agt 

Spinning Marathon team
Riding4Life
Als Team Riding4Life organiseren TCW-leden Otto en
Christy op zaterdag 23 februari 2013 een spinning mara
thon. De opbrengst komt volledig ten goede aan het
Duchenne Parent Project. Duchenne is een erfelijke en
ongeneeslijke spierziekte die in Nederland bij zo'n 800
kinderen voor komt. De levensverwachting van deze
patienten ligt tussen de 20 en 30 jaar. Wij zetten ons sinds
2010 in voor Duchenne en zullen ook in 2013 weer
deelnemen aan Duchenne Heroes. We hopen op veel
deelnemers ook vanuit TCW'79!
Datum: zaterdag 23 februari 2013, Tijd: 10:00 tot 14:00
uur, Locatie: Sportcentrum Julien in Lienden, Kosten:
€ 25,00 per persoon inclusief een versnapering nader
hand. Opgeven kan via nussbaumer-verkerk@hotmail.
com. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Check
ook onze website www.riding4life.nl

Sportieve groet, Otto, Serge, Otto en Christy
Team Riding4Life, www.riding4life.nl

Schoonmaakrooster
(onder voorbehoud)
7 januari 2013: Annelien H, Jos C ,Gerrie W, Beheerder?
4 Februari 2013:  Jan C, Timo H, Greta J, Beheerder?
4 Maart 2013:  Henk R, Ger K, Mechteld v/d H, Beheerder?
1 april 2013:  Ronald v/d B, Arie de K, Wil de K, Beheerder?

Tochtenkalender
Wegens plaatsgebrek dit keer geen tochtenkalender.
Oké, we noemen er eentje: de Wagenings Wintertocht
van TCW op 27 december. Overige tochten zijn te vinden
op http://www.ntfu.nl/kalender/kalender.aspx.
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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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Bedankt, iedereen
Bij deze wil ik bestuur en leden van TCW bedanken voor
de onvergetelijke avond, die ze mij hebben “bekok
stoofd”. Het klinkt misschien clichematig, maar ik meen
het echt als ik zeg, dat het voor mij allemaal niet zo offi
cieel en overweldigend had gehoeven. Voorzitter Her
man wist donders goed, dat ik het niet zo heb staan op al
die poespas, maar met  zo groots uit te pakken wilde hij
waarschijnlijk wraak nemen voor het feit, dat ik hem met
mijn terugtreden uit de JJC-commissie een stevig pro
bleem had bezorgd. Nou, Herman, ik moet zeggen, dat is
je goed gelukt.
Natuurlijk was ik aangenaam verrast door de aanwezig
heid van Jan Janssen en zoon Pierre. Dat ze de moeite
hadden genomen om vanuit Belgie helemaal naar Wage
ningen te rijden, was bijzonder, en dat Jan ook nog de
moeite nam om mij een paar woordjes toe te spreken was
helemaal geweldig. Stel je voor: een winnaar van de Tour
de France, die jou op een voetstuk hijst. Dat zal niet veel
anderen zijn overkomen, denk ik.
En natuurlijk was ik geraakt door de speech van Herman,
die deed alsof het succes van de Jan Janssen Classic
voornamelijk dankzij mijn inzet tot stand was gekomen
(flauwekul, natuurlijk).
En vanzelfsprekend was ik overdonderd door het besluit
van de gemeente Wageningen om mij de zilveren ere
penning uit te reiken. Dat de gemeente tot een dergelijk
besluit is kunnen komen, kan alleen maar te danken zijn
aan de uitstekende naam, die de club binnen de Wage
ningse gemeenschap heeft. Dat erezilver zie ik dus
vooral als een uiting van waardering voor de bijdrage, die
TCW als geheel heeft geleverd voor het uitdragen van de
naam van onze thuisstad.
En natuurlijk was ik zeer vereerd met al die TCW’ers en
niet-TCW’ers, die mij de hand kwamen schudden om mij
te bedanken. WV RETO was er met een delegatie, gehan
dicaptensportvereniging WAAG, muziekvereniging De
Harmonie. Allemaal kwamen ze me een mooi flesje drank
in de handen drukken. Maar het meest was ik toch ge
roerd door al die TCWérs, die met een persoonlijk cadeau
tje aan kwamen zetten. Dat was nou toch echt nergens
voor nodig, mannen!
Door al dat gedoe leek alsof de hele avond om mijn af
scheid draaide, terwijl het buffet toch in feite bedoeld was
om ALLE vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. En in
mijn visie hoort er dan eigenlijk geen enkel onderscheid
te worden gemaakt. Allemaal hebben we als vrijwilliger
ons steentje bijgedragen aan het clubleven. Het is nu
eenmaal zo, dat de een daar wat meer tijd aan kan en wil
besteden, dan de ander, maar de waardering zou daar
niet meer of minder voor moeten zijn.
Hoe het ook zij, ik heb alle dankzeggingen zeer gewaar
deerd en ik vind dan ook, dat al die handenschuddders

het recht hebben om te weten, waarom ik in januari het
besluit genomen heb om terug te treden. Want de eer
lijkheid gebiedt te zeggen, dat het niet alleen was van
wege het conflict in januari over het videoregistratiesys
teem en het verschil in ambities tussen mij en de leden
raad t.a.v. de toekomst van de Jan Janssen Classic. Wat
wel degelijk ook een rol heeft gespeeld is mijn gezond
heidstoestand. Ik ben al sinds een tiental jaren migraine
patient en helaas wordt dat probleem eerder erger dan
minder. Het kost me dan ook in toenemende mate
moeite om me naast mijn dagelijkse baan te zetten aan
de forse klus, die het organiseren van een groot evene
ment met zich meebrengt. Ik vind dan ook, dat het niet
verantwoord meer is om verantwoordelijkheid te dragen
voor een dergelijk groot evenement. Geloof me, het was
een lastig besluit, want ik heb de job de afgelopen 21 jarer
met zeer veel plezier gedaan en een groot aantal aspec
ten ervan zal ik de komende jaren zeer gaan missen.
Gelukkig zijn er binnen de club inmiddels heel veel
mensen, die meedraaien in de raderen van de organisatie
en zijn er nog zoveel anderen met een karrevracht aan
kennis en capaciteiten, dat het evenement er absoluut
niet onder hoeft te lijden en ik wens dan ook al mijn op
volgers en alle overige leden van de JJC-commissie nog
heel veel succesvolle jaren toe. En tot slot dank ik de le
denraad voor haar besluit om mij te benoemen tot erelid
van de vereniging. Het zal nog een hele tijd duren, denk
ik, voor ik er aan gewend zal zijn, dat jullie me met “me
neer Jan” aanspreken. Want is dat niet het privilege, dat
aan het erelidmaatschap gekoppeld is? Of heb ik dat niet
goed begrepen?
 
Jan Hontelez

Als de grote Jan Janssen speciaal voor jou naar Wagningen komt rijden,
mag je best een beetje trots zijn!
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Toespraak  bij afscheid Jan
Hontelez
 
Beste Vrijwilligers, fietsvrienden, collega’s, Jan en Els,
Hoewel het van Jan wellicht niet hoeft wil ik toch als
voorzitter van TCW een kort dankwoord richten tot Jan
Hontelez, die na 21 jaar de scepter te hebben gezwaaid
over de Jan Janssen Classic, hiervan dit jaar afscheid
neemt. Dat is voor TCW moeilijk en voor Jan ook. Ik wil
hierbij aandacht schenken aan de kwaliteiten die Jan
daarbij tot zijn beschikking had en dat wil ik doen aan de
hand van voorbeelden waarin ik hem de afgelopen jaren
van nabij heb meegemaakt.
Als ik 10, nauw bij Jan betrokken, leden vraag een beeld
te schetsen van Jan Hontelez dan komen daar de volgen
de kreten naar voren: Hij is een geweldig organisator, hij
kent werkelijk iedereen in deze wereld, hij is bepalend en
creatief in zijn handelen naar anderen toe, op fietsen
betrappen we hem nauwelijks en hij laat een onvergete
lijke indruk achter, niet in de laatste plaats door zijn
unieke uiterlijk!
Laat ik eens beginnen u te vertellen hoe ik met Jan samen
2 x een finish heb meegemaakt van Eneco’s Tour door
Nederland. We waren bij een tijdrit in Amersfoort en
onlangs in Bergen op Zoom. Jan melde dat er VIP-kaarten
door sponsor Eneco waren gestuurd om vanuit de JJC en
TCW hierbij aanwezig te zijn. We maakten een afspraak
wie er zou rijden en dan vertrokken we in de loop van de
ochtend. Speciale kledingkeuze is niet vereist op zo’n
dag, tenminste Jan ziet er uit zoals hij er altijd uitziet. Jan
is een gezellige, rustige verteller die vele profs en oud-
profs maar ook notabelen van Gemeenten, collega be
stuurders van andere bonden en toerclubs kent. Hij laat
zo’n dag dan ook rustig met een hapje en veel cola over
zich heen komen en ik sta versteld hoeveel jonge en oude
mensen hem kennen! Een agenda heeft hij niet maar hij
schud wel vriendelijk zonder enige schroom iedereen de
hand en is goed geïnformeerd over de profkoersen en

toerevenementen die er in NL en België worden georga
niseerd. De liefde voor de wielersport deelt hij dus met
me!
Jan onderneemt werkelijk alles om zijn evenement
doorgang te laten vinden, hij onderhield bijvoorbeeld
nauw contact en ging stevig de discussie aan met allen
die een bedreiging vormden hiervoor. Hij was furieus op
de natuurbeheerder op de Posbank, die beklimmingen
uit de JJC wilde om overstekende wandelaars tegemoet
te komen. Ik herinner me zijn uitspraak dat ook fietsers
lid zijn van Natuurmonumenten en net zoveel recht
hebben om te genieten en hiervan gebruik te maken. Zo
was er ook een meneer die altijd klaagde bij Prattenburg
in Rhenen over die herrie makende fietsers langs zijn huis
op de vroege zaterdagochtend. Deze boswachter advi
seerde de landeigenaren al dan niet toestemming te
geven voor het gebruik van dit fietspad. Jan ging daar
jaarlijks langs en schreef lange brieven om de betreffende
man te overtuigen, dit is gestopt toen Jan er achter kwam
dat het fietspad geen pad was dat bij het landgoed
hoorde, maar gemeentelijk eigendom was en waarvoor
we al jaren vergunning hebben.
Om zijn organisatietalent te bewijzen wil ik een opsom
ming geven van de lijst aan werkzaamheden die Jan in
zijn eentje jaarlijks vrijwillig uitvoerde ten behoeve van
de Jan Janssen Classic:
 
·         Hij stuurde de 8 subcommissies persoonlijk aan;
·         Hij hield persoonlijk en per mail contact met de
NTFU, de sponsors en met vele oud-profwielrijders,
waarvan hij er elk jaar naast Jan Janssen enkele wist te
verleiden deel te nemen.
·         Hij bezocht samen met Edwin Janssen jaarlijks 10
sponsoren als Eneco, Shimano, Menzis, Rabobank en vele
anderen, maakte afspraken en evalueerde de afgelopen
editie;
·         Hij stelde persoonlijk de data, de tarieven en de
regelementen voor het evenement op;
·         Hij verzorgde de bestelling van vele materialen als
medailles, wielershirts, drukwerk, toiletten, dranghekken,
polsbandjes, bebording, koeken, sportdrankjes, bananenDe vrijwilligers, die volgens Jan nóg belangrijker zijn dan hijzelf, waren

in groten getale opgekomen bij de afscheidsbijeenkomst.
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etc.;
·         Hij ontwierp, stelde samen en voerde de eindredac
tie over jaarlijks minimaal 4 nieuwsbrieven over de JJC en
deed de eindredactie van de bijbehorende website;
·         Ook vroeg hij vele vergunningen aan voor het eve
nement bij Gemeenten (waaronder de evenementenver
gunning bij de Gemeente Wageningen), Provincies en
Terreinbeheerders en
·         Tenslotte deed Jan ook alle overige acties die naar
vorenkomen tijdens of voorafgaand aan zo’n evenement
als persberichten en voorlichting en dingen die anderen
vergaten!
 
Als je dat allemaal kunt uitvoeren dan heb je dus echt

Burgemeester Geert van Rumond speldt Renkumer Jan Hontelez het
Erezilver van de stad Wageningen op.

organisatietalent en ik heb de afgelopen 5 jaar dit van
nabij voor en tijdens de JJC aan zijn zijde meegemaakt.
Denk maar niet dat Jan alles niet voor elkaar had, want hij
is een perfectionist en liet ook niet na je te controleren
als subcommissie of stuurde je herinneringsmailtjes,
zodat je geen kans kreeg om iets te vergeten. En treuzel
de je te lang dan deed hij het alvast voor je, zonder boos
op je te zijn, maar op een manier van het moet nu toch
gebeuren anders loopt het niet goed! Kortom Jan is een
man met het hart op de goede plaats en hart voor de zaak.
Ik denk trouwens dat het tekort aan vrijwilligers en vrij
willigerswerk ook in eigen familiekring met vrouw en
kinderen werd opgelost door hem.
In zijn handelen waren zijn gedachten altijd bij 3 hoofd
punten: de deelnemers, de vrijwilligers en het goede
doel! Eigen belang heeft Jan nooit gehad en ook van eer
die op hem moest afstralen, wilde hij niets horen. Jan
heeft zich persoonlijk ingespannen om het goede doel
Gehandicaptensport en voor Waag vanuit de JJC bij te
dragen en een verandering naar een ander goed doel was
niet bespreekbaar!
Zoek voor al zijn werk maar eens een vervanger, u snapt
het al, we hebben er niet 1 maar 3 gevonden, maar zullen
hem de komende jaren erg gaan missen!
Ik wil eindigen met Jan hartelijk te bedanken voor dit werk
voor TCW bij de JJC. Dit doen we vanuit de club door deze
receptie met alle JJC-vrijwilligers aan te bieden en je
straks op de ALV als erelid van de club te benoemen.
Nogmaals dank en tot ziens bij de club en bij de JJC!

Herman Winkels (voorzitter TCW)
20 november 2012

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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De redactie stelt graag de twee nieuwe razende reporters aan u voor. Links op de foto Jora en
rechts Renée.

Maak kennis met...
Ciska Noy en Gradus
van Brakel
Een nieuwe rubriek!!! Wij wilden wat
meer te weten komen over de TCW
leden (en hopelijk jullie ook wel?).
Daarom vanaf nu de rubriek: Maak
kennis met….
Voor dit interview hebben we na heel
wat rondvragen 2 mensen bereidwil
lig gevonden om deel te nemen. De
eerste persoon is , een van de oprich
ters van TCW, genaamd Gradus van
Brakel en de tweede persoon is de
nieuwe penningmeester(es), Cisca
Noy. Zij waren na de 1e wintertocht
nog rijkelijk aan de goudgele rakkers
en nog wel in voor wat vragen! Hier
onder leest u het verslag.
Vertel eens wat over jezelf 
Cisca Noy is 62 jaar oud (ja dat zouden
wij haar ook niet geven!) en ze is ge
boren in Utrecht. Ze heeft een LAT
relatie met Gerard. Sinds 2008 is ze lid
van TCW.
Gradus Brakel is een echte Wagenin
ger, hij is 58 jaar oud (ja Gradus, nu
wil jij ook zeker de toevoeging dat we
je dat niet zouden geven….nou
vooruit, we zouden je geen 58 jaar
schatten. Wat wel laten we in het
midden)
Hoe ben je verzeild geraakt bij tcw en
hoe lang ben je lid?
Cisca is samen met Gerard lid gewor
den. Voordat ze lid werd deed ze aan
hardlopen. Later kwam daar fietsen
bij en zijn Gerard en Cisca op zoek
gegaan naar een leuke club. Ze fietst
mee met de D-groep en wordt nu
zelfs penningmeester van TCW! Het
vooroordeel dat vrouwen veel geld
uitgeven veegt ze van tafel.
Op deze vraag komt er een spraakwa
terval aan antwoord van Gradus. We
zullen het kort proberen samen te
vatten. Zoals boven genoemd is Gra
dus een van de oprichters van TCW.
Hij ontmoette tijdens een toertocht
een stel jongens (ja dat is lang gele
den, toen Gradus nog een jongetje
genoemd werd). Deze jongens vroe
gen Gradus om lid te worden bij de
toerclub van Ede. Vanwege proble
men binnen de club had hij hier geen
zin in. Hij kwam hierdoor op het idee

om een wielrenvereniging in Wage
ningen op te richten en zie daar…T
CW werd geboren! Zelf heeft hij nooit
bestuursambities gehad. Bij de op
richting was er geen clubhuis en
werd er nageborreld bij de Wielere
baan en de Keizer. Later werd het
clubhuis gekocht.
Waarom ben je gaan wielrennen?
Gradus ging in dienst. Hiervoor
moest hij naar Harskamp en heeft
toen een racefiets gekocht. Hij is vaak
de weg kwijt geraakt en heeft hem
nooit meer helemaal terug kunnen
vinden horen we roepen aan de an
dere kant van de tafel. Cisca deed aan
hardlopen en tennis, maar door rug
klachten is ze gaan fietsen.
Aan welke fietsactiviteit (tocht/vakan
tie) heb je de mooiste herinnering?
Cisca heeft goede herinneringen aan
de Alpe d’Huez. Destijds organiseer
de de Gelderlander een tocht en
heeft ze met 300 andere Gelderlan
ders dit brute kreng bedwongen.
Gradus vind de 4-daagse leuk. Maar
de lustrumtochten vindt hij het hele
maal het einde. De organisatie is
super, en met 60 mensen lekker fiet
sen ziet hij als 1 groot feest.
Welke hobby’s heb je naast fietsen?
Cisca zit in de politiek en is graag
creatief bezig. Zo houdt ze van schil
deren en lezen. Ook oppassen op
haar kleinkinderen doet ze erg graag.

Daarnaast werkt ze 36 uur dus ze is
een bezige bij! Gradus werkt bij de
WUR (leuke hobby Gradus!) en zie je
hem regelmatig zweten op de spin
ningfiets. Ook houdt hij van skieën,
wat hij 2 a 3x per jaar doet en kijkt hij
voetbal.
Heb je nog rare gewoontes of speciale
rituelen omtrent fietsen?
Daar zijn zowel Cisca als Gradus dui
delijk in: NEE! Behalve bier drinken
dan….
Wat voor soort TCW activiteit zou je
graag willen zien?
Cisca zit in de 4-daagse commissie. Ze
vind eigenlijk alles wat georgani
seerd wordt leuk.
Gradus zou wel weer een keer met
TCW-leden en familieleden naar
Spanje willen gaan.
Waar denk je aan als we zeggen licht of
zwaar? En heeft een van deze dingen je
voorkeur?
Cisca heeft net de wintertocht 1 erop
zitten en die vond ze zwaar. Ook de
mont-ventoux vind ze zwaar. Gradus
was vroeger licht, en nu zwaar. Maar
eigenlijk is licht toch beter voor de
gezondheid zegt ie met een biertje in
z’n hand…
Favourite club
Beide zeggen TCW, maar buiten TCW
is Gradus voor Ajax en Cisca gaat voor
haar politieke partij waar ze 18 jaar
raadslid was.
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Deadlines Derajeur 2013
Nr. Editie Deadline Verschijning
1 Februari/maart Vr. 25 januari Wo. 6 februari
2 April/mei Vr. 5 april Wo. 17 april
3 Juni/juli Vr. 1 juni Wo. 13 juni
4 Augustus/september Vr. 30 aug. Wo. 11 sept.
5 Oktober/november Vr. 4 oktober Wo. 17 oktober
6 December/januari Vr. 29 november Wo. 11 december

Gradus van Brakel en Ciska Noy.

Favourite CD/muziek
Voor Cisca is het Tina Turner, Gradus
gaat voor Anouk.
Favourite vakantieadres
Cisca houdt van Engeland en Schot
land. Ze heeft hier vroeger veel ge
kampeerd. Gradus houdt zoals eer
der gezegd van skieeen, maar zijn
favourite land is toch Italie.
Slecht in
Cisca zegt dat ze teveel naar haar toe
trekt, en ze denkt het vaak beter te
weten. Gradus is slecht in op tijd naar
huis gaan (dat blijkt want om 16:00
uur, na dit interview bestelt ie toch
nog maar 1 biertje…voor de derde
keer is dit echt het laatste biertje!).
Goed in
Cisca is goed in organiseren. Gradus
in enthousiasmeren.

Hekel aan
Gradus heeft een hekel aan mensen
die bleren en nare dingen zeggen.
Cisca heeft een hekel aan mensen
met vooroordelen.
Spijt van of over willen doen
Gradus heeft van 1 ding spijt, meer
zegt ie niet.... Cisca lacht en heeft t
antwoord op haar tong liggen, ja...
neee....ja....uhhh. Gradus waarschuwt:
‘nee niet doen, zeg het niet Cisca’. Tja,
misschien moeten we deze vraag na
nog wat biertjes nogmaals stellen!
Goede voornemens
Cisca wil gezond leven, fietsen en
genieten. Gradus is van plan volgend
jaar meer te gaan trainen (en dan niet
de armspieren) voor de lustrumtocht.
Dag in de huid kruipen van
Cisca zou wel voor een dag haar idool

Tina Turner willen zijn, of Bettie Mid
ler. Ze vind dit fantastische mensen
met veel energie en het lijkt haar een
kick geven om voor duizenden men
sen te staan. Nou misschien is het
penningmeesterschap al een eerste
stap hiervoor. Gradus kiest voor Nel
son Mandela. Hij vindt Mandela res
pectvol en terwijl deze man veel na
righeid heeft meegemaakt blijft hij
positief.
Wat zou je ooit nog willen doen
Cisca zou wel een keer willen delta
vliegen of parapanting. Gradus zou
wel een fietstocht willen maken van
Cairo naar Kaapstad. Dit is een beken
de reuzentocht en één van de groot
ste evenementen ter wereld. Wie
weet komt het er nog ooit van als hij
zich aan zijn goede voornemen trai
nen houdt.
 
Stel elkaar een vraag
Gradus aan Cisca: ‘Wat vind je leuk aan
TCW?’
Cisca antwoord dat ze de ongedwon
genheid en warmte erg fijn vind. Het
is echt een punt van de week waar ze
naartoe leeft. Ze woont momenteel
in Opheusden maar wil zelfs voor
TCW naar Wageingen verhuizen!
Cisca aan Gradus: ‘Denk je nog dat je
het fietsen lang volhoudt (mede omdat
je vrouw niet fietst)?’
Gradus zegt het fietsen zeker lang vol
te houden. Hij zegt dat sporten zo zit
ingebed bij hun thuis dat het niet
uitmaakt wat je doet. Tja Gradus, ik
weet niet wat jij allemaal onder spor
ten verstaat maar we hoeven niet
alles te weten tijdens dit interview.
 
 Jora & Rnée
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Stadsbrink 1h – 6707 AA Wageningen
telefoon/fax: 0317 - 42 54 44

E-mail: bloembinderij.mix@planet.nl

Gratis parkeren voor de deur

E-mail mix@planet.nl

www.vandewetering2wielers.nl • vandewetering2wielers@wanadoo.nl

Massagepraktijk Valentijn

Valentijn van den Berg
Sportmasseur NGS

t:   06 43 55 94 66
e:  mpvalentijn@gmail.com
i:   www.mpvalentijn.nl

sportmassage
blessurepreventie
ontspanningsmassage
oefentherapie
triggerpoint therapie

P r u m m e l
O p t i e k

pdj techniek bv
   Nudepark 91
   6702 DZ Wageningen
  t 0317 418663
  i www.pdj.nl
  e verkoop@pdj.nl

advies, verkoop en installatie
- satellietinstallaties
- telefooninstallaties
- computers en internet

Deskundige bemiddeling bij
verzekeringen en pensioenen

www.verzekeringsburovanderlinden.nl
Bowlespark 22a  6701 DR Wageningen
tel. 0317-411293, fax 0317 - 416348

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
HOOGSTRAAT 60 WAGENINGEN 
TEL. 0317 - 422688

• glazen wassen

• dakgoot reiniging

• interieur van bedrijven

Schoonmaakbedrijf DE WASBEER

Bernardstraat 15 - 6707 CH  Wageningen
tel. 0317 460007 - Mobiel 0651363245
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Moddercrossen in Eiffelbossen
MTB weekend 2 november: Vulkan Eiffel
 
Op een wat regenachtige vrijdag kwam iedereen aan in
pension Michels-Roden in Mehren, een plaatsje in de
Vulkan Eiffel, waar ons mountainbike weekend zou
plaatsvinden. De vroege vogels hadden de Duitse mod
der al vol enthousiasme uitgetest. Anderen hadden
boodschappen gedaan of gekookt. De groep bestond uit
13 mensen van de MTB-groep en 2 wielrenners, die zich
met regelmaat op de mountainbike begeven.
Eenmaal aan de warme en heerlijke pastamaaltijd van
Margit en Erik (die bereid was in een keuken van 1,5
vierkante meter!) kon iedereen elkaar wat beter leren
kennen. Onder het eten werd medegedeeld dat het
zowel zaterdag als zondag de hele dag zou gaan regenen.
Ideaal is anders, maargoed je Mountainbike wordt niet
voor niets een All Terrain Bike genoemd.
De avond werd gevuld met spelletjes en veel lekkers: een
pompoentaart (die ik had zoals beloofd had gebakken),
biertjes, borrelnootjes, chips, kakkerlakkensalade en kla
verjassen. Het was heel ingewikkeld om de bloemkool,
paprika, tomaat, sla en kakkerlakken uit elkaar te houden!
Zaterdagochtend begon inderdaad met een lichte, maar
redelijk vastberaden regen. Na een goed ontbijtje (com
pleet met verse broodjes, eitjes en koffie) besloten we
toch als echte diehards op pad te gaan. Iedereen droeg
zijn steentje bij: Cees zorgde ervoor dat iedereen zijn of
haar remschijven vakkundig afplakte met een stukje tape
en veel TCWers hadden de route klaarstaan in hun GPS.
De route voerde ons door de velden, langs diverse meren,
over de heuvels, langs skipisten en door bossen. Een
spannend tunneltje en glibberig bruggetje gooiden
echter al na 5 km roet in het eten. Gerjohn glee weg, kwam
verkeerd neer en kon niet meer verder fietsen. Na wat
heen en weer gebel was vervoer geregeld en konden er
twee groepen verder fietsen.

De GPS deed zijn best maar de route was soms toch wat
onduidelijk waardoor er regelmatig een verkeerd paadje
werd ingeslagen. Ondanks wat koude handen kon medig
mountainbiker genieten van de klimmentjes en het
landschap. Na 3 uur waren we weer terug in het pension,
totale fietstijd: 1,5 uur.
Enthousiastelingen (Jeroen, Eelke, Stan en Nanne)
sprongen na de lunch weer op de fiets. Anderen zagen
geen heil in de zaak en trokken liever hun stoute schoe
nen aan (lees hardloopschoenen of bergschoenen voor
een wandeling). Even later stond er waarachtig een
stralende zon aan de hemel. Jammer voor degenen die
hadden besloten niet meer in de regen te willen fietsen,
maar ieder had de dag mooi genoeg gevuld om het va
kantiegevoel naar boven te laten komen. Het etentje in
een Duits restaurant droeg daar zeker aan bij. Een tip voor
mensen die binnenkort uit eten gaan in Duitsland; Zan
derfilet is niet een vis die tijdens het baggeren meekomt

maar snoekbaarsfilet en eierstokjes in de soep zijneen
aanrader!
Zondagmorgen was iedereen ook weer vroeg uit de
veren om een lange tocht te maken. De weersvoorspel
ling was voor de dag een stuk beter en we konden dan
ook droog vertrekken. Dit keer stond een aardig lange
route op het programma van ongeveer 70km. De tocht
begon met een pittig klimmetje naar een van de hoogste
uitzichtspunten in de omgeving. Daarna slingerde de
route door de bossen en langs riviertjes. Voor de snelle
jongens (en dames) waren er genoeg uitdagende, steile
klimmetjes en smalle paadjes. Gelukkig waren er genoeg
punten om weer als groep bijeen te komen en anders
werd daar vanzelf voor gezorgd doordat de GPS-routes
wat onduidelijk waren (en de voorste weer de achterste
werden). Na een aantal uur fietsen leidde de route langs
een breed rivierdal met een slingerend pad op de helling.
Helaas had de regen de stenen spekglad gemaakt en
zaten er haakse bochten in het parcours, waardoor zelfs
voor de ‘advanced’ afstappen soms genoodzaakt was.
Ook werd bij elke houten plank goed aan Gerjohn en zijn
verstuikte enkel gedacht. Helaas slokte het pad (wat ei
genlijk voor wandelaars bedoeld bleek) wel aardig wat
tijd op dus werd besloten terug naar het pension te gaan.
De weg terug was mooi maar leek bedoeld voor afgepei
gerde mountainbikers (dat waren we uiteraard nog lang
niet) want de paden leidden veel over geasfalteerde
spoorwegen. Na met de hele groep zo’n 5 uur (en 55km
ahum) onderweg te zijn geweest kwamen we weer aan
bij het pension.

De Eiffel bossen waren niet alleen een prachtige omge
ving voor het fietsen, de leuke en gevarieerde groep
maakte er zeker ook iets gezelligs van. Conclusie: zeer
geslaagd en voor herhaling vatbaar!

Mede mogelijk gemaakt door:
Kathrin, Jeroen, Nanne, Keith, Gerjohn, Hilke, Stan, Erik,
Margit, Eelke, Marnix, Petra, Cees, Remco en Jora
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Wageningse broeder
een unieke Wageningse traktatie € 5,75 per stuk

Bike Bites 5 stuks € 1,80
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
HOOGSTRAAT 60 WAGENINGEN 
TEL. 0317 - 422688
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Fietsen in Afrika
 Deel 2: Zambia
 
Deze zomer hebben wij zeven weken gefietst in Malawi en
Zambia. In de vorige Derajeur een impressie van onze tocht
in Malawi. Nu het deel door Zambia.
Wildlife
Op de vakantiebeurs in Utrecht een gesprek met Edjan
van der Heide. Fietsen in Zambia? Nee hoor, naar Zambia
ga je voor het wildlife. Edjan heeft een lodge bij het Kafue
National Park in het westen van Zambia. Hier is het TV
programma “Freek op Safari” opgenomen. Na te hebben
uitgelegd, dat wij juist niet alleen voor het wildlife gaan
en dat fietsen voor ons de ideale manier is om een land
en zijn cultuur te leren kennen, ging hij toch om. Maar
Zambia bezoeken zonder een bezoek aan een wildpark
kan dus eigenlijk niet en vlak bij de grens met Malawi ligt
één van de mooiste wildparken van Afrika, het South
Luangwa National Park. Vlak bij de poort van het park en
aan de oever van de Luangwa rivier ligt “Track and Trail
River Camp” met chalets en safaritenten, maar ook een
prachtige camping.
Op het zandpad naar River Camp werden we nog even
staande gehouden vanwege een groep olifanten langs
de weg, maar uiteindelijk kwamen we aan bij de lodge,
waar we hartelijk werden ontvangen door Peter, de Ne
derlandse eigenaar en zijn Zambiase manager Chichi. (we
hopen ze allebei in januari op de vakantiebeurs weer te
ontmoeten). Chichi liet ons de camping zien en wees ons
een schitterend plekje voor de tent onder een houten
plateau (veilig je tent opzetten op het 4 meter hoge
plateau kon ook, maar is toch wat minder stoer). Het was
werkelijk een paradijsje. Vanaf het zwembad keken we
op de Luangwa rivier met de vele nijlpaarden, krokodil
len, ooievaars en veel andere vogels, en aan de overkant
het South Luangwa National Park. Dat er zo af en toe een
olifant langs je tent liep en ’s avonds een aantal nijlpaar
den vlakbij de tent graasden, gaf nog meer het echte
“Afrikaleven” gevoel. De volgende dag dan de safari. We
waren die dag de enige gasten die een safari deden en

Kamperen bij Track and Trail Safari in South Luangwa NP.

hadden dus de open Toyota Landcruiser met onze gids
Friday voor ons alleen. Het was spectaculair hoeveel wild
we in korte tijd zagen: impala’s, pucu’s, nijlpaarden, ze
bra’s, giraffen, een luipaard en veel vogels. Maar het
meest imponerend waren toch de leeuwen die rond de
auto liepen. Ook nu lieten we ons weer geruststellen door
Friday, dat één van de leeuwen niet even met zijn klauwen
een greep naar de achterbank zou doen. Het was adem
benemend. Had Edjan dan misschien toch gelijk, dat je
Zambia alleen doet voor het wildlife?
 
Zambia
Het oppervak van Zambia is 18 keer Nederland en er
wonen bijna 14 miljoen mensen. Het is dus veel groter en
minder dicht bevolkt dan Malawi. De hoofdstad is Lusaka.
Het was een Britse kolonie (Noord-Rhodesië), die in 1964
onafhankelijk werd met Kaunda als president. Het be
langrijkste exportproduct is koper (uit de Copperbelts in
het noordwesten). Het is schrijnend dat het overgrote
deel van de opbrengst in de zakken van de multinationals
verdwijnt en niet ten goede komt aan dit arme land.
Zambia trekt vooral toeristen door de vele Nationale
Parken en de Victoriawatervallen in Livingstone op de
grens met Zimbabwe. Malawi is voor fietsers eigenlijk het
“Afrika voor beginners”. Zambia is wat lastiger, omdat alle
grote wegen starten vanuit Lusaka en de verbindingen
tussen de wegen lastig zijn (ook vanwege de wildparken).
 
De route
Van Mchinje tot de grens is slechts 10 km. Malawi, het
“Warm heart of Africa”, zouden we snel achter ons laten
en de tocht in Zambia kon beginnen. Echter de douane
ambtenaar achter het loket dacht daar toch even anders
over. Het visum was verlopen en we waren al drie dagen
illegaal in Malawi. De volgende dag naar het gerechtshof
in Lilongwe. “Nee, zelf naar Lilongwe fietsen mag niet”.
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Na een half uur wachten op een bankje in een kantoortje
kwam er toch een alternatief voorstel. We hoefden dus
wat minder Kwatchas te wisselen op de zwarte markt,
maar we konden door naar Chipata waar de zusters van
de katholieke missie ons verwachten. Op een politiepost
vroegen we de weg naar de “Sisters Immaculate”, maar
dat wisten ze niet. Maar we hadden wel het telefoonnum
mer van zuster Emelda. “Er zijn hier twee Nederlanders
en u kunt ze ophalen op het politiebureau”. Eerst illegaal
in Malawi en nu een missiezuster die ons moet ophalen
op het politiebureau. Het moet niet gekker worden.
Voor de reis hadden we al een paar keer gemaild met
zuster Emelda. Haar naam hadden we via een kennis die
hier als ontwikkelingswerker vaak logeerde. De ont
vangst bij de vier zusters was uiterst hartelijk en het
ontbijt en diner gebruikten we samen met hen in hun
appar-tement. Een bijzondere ontmoeting hadden we
met de oudst levende witte pater in zuidelijk Afrika, Hen
van Kessel geboren in Vorstenbosch bij Veghel. Hij was
ook bij de Norbertijnen in Heeswijk-Dinther geweest en
omdat wij daar orgelconcerten bezoeken was er direct al
een prima klik. Hij is nog steeds een echte Brabander
ondanks het feit dat hij al sinds 1952 in Afrika woont.
De 130 km van Chipata naar Mfuwe (South Luangwa NP)
zouden we in twee etappe’s doen, maar we waren zo
goed ingefietst, dat we het door de zusters gereserveerde
adres straal voorbij fietsten. Net voor donker kwamen we
dus een dag eerder aan op het retraite Condotte van de
missiebroeders. Dit ondanks de vertraging die we oplie
pen door de arrestatie van Arie vanwege het betreden
van verboden militair terrein. Een soldaat bracht ons
uiteindelijk naar het nieuwe moderne vliegveld (ja,
waarom eigenlijk zo moeilijk doen als het zo gemakkelijk
kan). Vanaf hier was er een prima asfaltweg naar Mfuwe.
Het spartaanse Condotte bleek toch niet de plek voor een
goed wildlife gevoel en zodoende kwamen we terecht bij
Track and Trail River Camp.
Het wild uit het park let niet altijd goed op de bordjes van
de parkgrenzen (het lijken wel TCW’ers op een MTB). Dat
hadden we al gemerkt op de camping, maar dat langs de
Old Petauke Road op de grens van het park wel eens een
verdwaalde leeuw zou kunnen lopen, deed ons toch
besluiten om een meer oostelijke route te kiezen. Deze

route liep via de 100 jaar oude Anglicaanse missiepost
van Msoro naar Katete. Stond wel op de GPS, maar nie
mand kon ons goed informeren. De route door de afge
legen Afrikaanse dorpjes over smalle onverharde wegen
was, misschien wel de mooiste van de hele reis. Af en toe
moest je de zandbedding van een drooggevallen rivier
kruisen. Na een overnachting in ons tentje op het terrein
van Msoro mission kwamen we de volgende dag aan in
Katete. Niet helemaal toevallig, want Willy kende Katete
en het St Francis Hospital van de Libelle columns van
Wieke Biesheuvel (de dochter van Barend). Haar man, een
chirurg van het Radboud, werkt in dit ziekenhuis. En zo
zaten we dus ’s morgens vroeg aan de koffie met Wieke
te praten over haar ervaringen in Katete, het ziekenhuis
en … de Libelle. En natuurlijk was zij benieuwd wat onze
ervaringen op de fiets waren. Ze vond het geweldig dat
mensen van onze leeftijd dit doen en heeft daar uitvoerig
over geschreven op haar Facebook pagina. Na een
rondleiding door het ziekenhuis toch maar op weg rich
ting Lusaka via de goed geasfalteerde Great Eastern Road.
Het was niet echt druk, maar door het ontbreken van een
vluchtstrook moest je wel goed uitkijken. Langs de weg
troffen we een fietser met pech. Het was Steffen, een
Duitser uit Tübingen. Na zijn studie scheikunde wilde hij
2 jaar gaan fietsen, van Tübingen naar Kaapstad, via
Frankrijk, Marokko, westelijke Sahara, Senegal en Ethio
pië. Was nu anderhalf jaar onderweg. Leefde van €10 per
dag en meestal kampeerde hij gewoon in het wild. Samen
met hem verder gefietst en geluncht. Na twee dagen
troffen we hem weer bij Bridge Camp aan de Luangwa
rivier. Wij hadden een dag vrij genomen om proviand in
te slaan voor een bezoek aan het Lower Zambezi National
Park. Echter toen we telefonisch vernamen, dat onze
kleindochter wel eens eerder geboren zou kunnen wor
den, hebben we de turbo ingeschakeld en in één dag een
afstand van 172 km afgelegd weliswaar daalden we
overall zo’n 500 meter, de tegenstijging was toch zo’n
1100 meter. De laatste 3 km voorbij de brug ging in het
pikkedonker over een zandweg. Om half zeven kwamen
we aan bij de camping. “Hello, are you a friend of Steffen?”.
Ja dus, en Steffen kwam al aanlopen. We hadden hem

Afscheid van de zusters.
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weer ingehaald. Of we ook zoveel last hadden gehad van
tsjeetsjeevliegen. Nee, wij niet, we waren simpel te laat
voor deze insecten die een enge slaapziekte kunnen
veroorzaken. Onze imkerhoeden konden we dus gewoon
in de tas laten. Soms moet je ook eens geluk hebben. En
dat hadden we ook al gehad toen we in de afdaling naar
de Luangwa rivier met zo’n 40 km/uur over enkele ver
keersdrempels reden. De Garmin GPS vloog uit de houder
op het stuur en rolde minstens 30 meter voor de fiets uit.
Echter na het vinden van het batterijklepje en een paar
nieuwe batterijen, werkte die zo waar weer. Het lijkt een
beetje op het verhaal van de wielrenner Wim van Est die
tijdens de Tour de France in 1951 in een ravijn reed.
"Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn
Pontiac liep”. Alleen reed Arie niet in een ravijn (kan beter
sturen dan deze Brabander uit ’t Heike). Omdat iedereen
in Bridge Camp kampeerde, kozen wij voor de variatie
een luxe chalet. Vanaf Bridge Camp volgde uiteraard weer
een flinke klim. Lodges en campings ontbraken, maar
kamperen onder een boom in een echt Afrikaans dorpje
was een belevenis apart. Met bewondering werd gekeken
hoe wij de tent opzetten. De gastvrouw legde snel een
rieten mat voor onze tent en bracht voor elk van ons een
bord nsima (maismeel) met kleine visjes. Het dorpje had
zelf geen pomp en voor water moest je naar de markt een
kilometer verderop, ook voor Castle bier voor ons en de
gastvrouwen. ’s Avonds was het pikkedonker, elektriciteit
was er niet. ’s Morgens vroeg werd er achter onze tent
door een paar jongens een kampvuurtje gemaakt waar
aan iedereen zich na de koude nacht kon opwarmen.
Langzaam maar zeker kregen we het gevoel, dat we van
beginnende Afrika fietsers waren opgeklommen tot ge
vorderde Afrika fietsers.
In de buurt van Lusaka kwamen we tot onze verrassing
ineens in een ander Afrika. Moderne kippenfarms, fabrie
ken, shopping malls en moderne gebouwen. De wijziging
van onze vlucht werd door Ethiopian Airlines snel gere
geld. In de buurt van het vliegveld, 20 km buiten Lusaka,
kampeerden we nog twee nachten op het idyllisch gele
gen Pioneer Camp.
De laatste 20 km naar het vliegveld van Lusaka was toch
een beetje een triomftocht. Het was de reis waarover we
de meeste aarzelingen hadden en die achteraf het meest
is meegevallen. Voor de ingang van de vertrekhal onder
de toeziende blikken van vliegveldmedewerkers en
passagiers maakten we onze fietsen klaar voor het inchec
ken. Wat we allemaal hadden gefietst? Nadat we enkele
details hadden verteld, zoemde het rond over het vlieg
veld. Vooral Willy werd met veel bewondering aangeke
ken, “heeft zij dat ook gedaan?”
 
Tot slot
In zeven weken hebben we een goede en positieve indruk
gekregen van zowel Malawi als Zambia. Om te beginnen
is Malawi het meest geschikt om te fietsen. Het gebied
ten noorden van Mzuzu hebben wij niet gedaan, maar

  Malawi Zambia Totaal

Aantal overnachtingen 32 16 48

Aantal nachten gekampeerd9 7 16

Km totaal gefietst 1930 990 2920

Km totaal route 1870 870 2740

Km dirt road 460 190 650

Gem dagafstand 88 94 90

Totale stijging 16000 7800 23800

Aantal etappes >800m stijging3 3 6

dat is zeker ook de moeite waard. Ook in het zuiden zijn
nog heel veel varianten mogelijk via onverharde wegen.
Afgezien van de M1 is het verkeer zeker niet hinderlijk en
vaak afwezig. In Zambia hebben we eigenlijk maar een
klein deel in het oosten gefietst. In de nabijheid van
wildparken moet je oppassen voor het wild. Onze stan
daardregel is dat zolang er lokale fietsers fietsen, het wel
redelijk veilig zal zijn, maar garanties zijn er niet. In de
goede (droge en koele) periode heb je erg veel interes
sante mogelijkheden via dirt roads. Jammer, dat in onze

winter de onverharde wegen door de regen vaak onbe
gaanbaar zijn.
 
Voor de liefhebbers nog wat kengetallen
 
Op dinsdag 18 december (TCW clubhuis 20 uur) zullen
we een beamer presentatie verzorgen van onze fietstocht
in Afrika. Iedereen is van harte uitgenodigd.
 
Arie en Willy de Keizer

Oversteek van een drooggevallen rivier.
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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”

zaterdag 
5 januari 
TCW 
nieuwjaarsborrel
heel veel TCW’ers • quiz 
• hapjes • drankjes • 
speech • gezelligheid • 
introducés • 20.00 uur 

Kom naar de
nieuwjaarsbijeenkomst
De kerstdagen staan nog voor de deur maar de activitei
tencommissie denkt alweer vooruit: naar de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst van TCW. Op 5 januari vanaf
20.00 uur zijn alle TCW-leden welkom in het clubhuis om
het glas te heffen op het nieuwe jaar. De voorzitter zal
weer een van zijn fameuze speeches afsteken. De schuin
wijn zal rijkelijk vloeien. De laatste oliebollen worden
opgewarmd. De activiteitencommissie komt met de in
middels traditionele quiz met verrassende inhoud en
wellicht verrassende winnaars. En natuurlijk is dit dé ge
legenheid om je fietsmaatjes en alle andere actieve en
minder actieve TCW-leden een gelukkig en sportief jaar
te wensen. Kom dus naar het clubhuis op 5 januari!
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Notulen Algemene Leden Vergadering TCW 2012 
Datum 20 november 2012 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Herman Winkels (voorzitter), Frans Kappen (penningmeester), Frank Fiselier 
(secretaris), Arie de Keizer en Jeroen Roelofs 
Leden: Liesbeth van Agt, Marijke vd Berg-vHolland, Jeroen vd Bilt, Ruud Binnendijk, 
Hans Bitter, Gerjohn Bos, Gerard Boudestein, Peter van Campenhout, Jan Cordewener, 
Niels Dignum, Eva Dusterhoft, Michele Grimbrere, BertJan Groenenberg, Hans 
Groeneveld, Gerrit Heide, Berg van de Henk, Jan Hontelez, Arie van Houwelingen, Karel 
Huijbers, Annelien Huiskamp, Ben Huiskamp, Inge Jacobs, Evert Kloosterboer, Martine 
Koks, Claudia Langenberg, Toon Loonen, Roel van den Meiracker, Cees van 
Nieuwenhuijsen, Cisca Noy, Wim Overdijking, Nico Patist, Kathrin Poser, Henk Roffelsen, 
Berrie Ruijling, Henk Scholte, Erik Seebus, Jaap Spaan, Peter Stokvisch, Klaas Swart, 
Edwin de Vaan, Tonny de Vaan, Margit Warmink, Gerard Wesselkamp, Eelke Westra, 
Arnold Winkel, Peter Zeeuwe 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Leden: Fred Beekmans, Ronald Brussen, Wijnand Folmer, Jos Gootjes, Wim Houwers, 
Carin Jochems, Rob Jochems, Henk Mensink 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. Hij noemt 
daarna de afwezigen met kennisgeving op. 
 
2. Bespreking Notulen ALV 22 november 2011 
De notulen worden paginagewijs doorgenomen en zonder wijzigingen vastgesteld. De 
voorzitter bedankt Frank Fiselier voor de verslaglegging. 
 
3. Bespreking jaarverslagen 
Het verenigingsverslag en de jaarverslagen van de commissies worden paginagewijs 
doorgenomen en vastgesteld. In het financieel verslag wordt het positieve resultaat van 
€ 22.000,- door meevallende JJC en andere toertochten besproken. 
Peter Stokvisch vraagt waarom de voorziening onderhoud met € 8.500,- is toegenomen. 
Frans Kappen vertelt dat dit een bijdrage van de gemeente Wageningen is, als 
vervanging van de subsidiepot. Hij heeft de afkoopsom voor de weggevallen 
subsidieregeling op de balans heb geboekt om op deze manier beter het resultaat van de 
verschillende jaren met elkaar te kunnen vergelijken zonder verstoring van eenmalige 
meevallers. Beter zou zijn geweest om op de balans een tussenpost Bestemming 
Voorziening te maken. (Dus nog steeds niet op de resultatenrekening). 
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4. Verslag Kascontrolecommissie 
Henk Roffelsen doet namens de kascommissie verslag: 

� De zojuist genoemde boeking van de gemeentelijke meevaller is 
boekhoudkundig onjuist. Het bedrag had op de verlies- en winstrekening 
moeten komen. 

� Het verslag is de laatste jaren steeds leesbaarder en bruikbaarder geworden. 
� Een deugdelijke omzetrekening ontbreekt en dit ‘lijkt’ een verbeterpunt. 

Aangezien bijvoorbeeld geen kassa wordt gebruikt achter de bar en bij de JJC 
waarop elke consumptie wordt aangeslagen is er geen controleerbare omzet. 
Desondanks adviseert de kascie de penningmeester decharge te verlenen en 
de vergadering gaat daar mee accoord. 

De kascommissie zal komend jaar bestaan uit Jaap Spaan (3e jaar) en Jan Cordewener 
(2e jaar). Henk Roffelsen wordt bedankt voor zijn betrokkenheid in de afgelopen 3 jaar. 
Het bestuur stelt voor om Gerard Boudestein in de commissie op te nemen. Dit voorstel 
wordt door de vergadering overgenomen. 
 
5. Bestuurswisseling 
Frans Kappen, Arie de Keizer en Jeroen Roelofs zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het 
bestuur stelt voor om Margit Warmink (MTB-groep, freelance journalist) en Eelke Westra 
(A-groep, WUR) als bestuurleden en Cisca Noy (D-groep, ordermanager bij GVO drukkers 
& vormgevers Ede) als penningmeester aan te stellen. Cisca geeft aan boekhoudkundige 
ondersteuning te krijgen van Marijke van de Berg – van Holland. 
 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en de vergadering neemt de kandidatuur 
unaniem over. Er volgt een korte voorstelronde van de nieuwe bestuursleden. 
 
6. Jaarplan 2012-2013 
Herman Winkels leest de punten voor, die het bestuur voorstelt om in 2011-2012 
trachten te realiseren in het kader van het meerjaren beleidsplan: 
 
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 

 
Jan Cordewener vraagt hoe bij gebrek aan mentoren deze aangewezen gaan worden. 
Herman Winkels antwoordt dat dit altijd in samenspraak gaat, alvorens het bestuur een 
voorstel doet. 
Niels Dignum vraagt waarom we ook komend jaar geen activiteiten voor jeugdigen 
hebben. Het antwoord daarop luidt, dat TCW geen profesioneel kader heeft om jonge 
leden goed te begeleiden en dat er dat de komende tijd waarschijnlijk ook niet gaat 
komen. Initiatieven vanuit de vereniging blijven uiteraard welkom. 
Jan Cordewener stelt voor om ‘jeugd’ te vervangen door ‘ouderen’, een doelgroep die 
steeds sterker binnen de TCW wordt. Herman Winkels geeft aan dat dit aan het volgend 
bestuur is om eventueel op te nemen in het volgende beleidsplan. 
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7. Vaststellen beleidsvisie JJC en HvEW 2013-2015 
In de Derajeur van oktober 2012 is de concept beleidsvisie voor de komende 3 
evenementen Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen opgenomen en de nieuwe 
JJC-stuurgroep olv Herman Winkels wil deze graag bespreken en vaststellen tijdens de 
ALV. 
 
De volgende opmerkingen zijn gemaakt: 
 
Punt 1c: maximum aantal deelnemers 
Henk Roffelsen en Jan Cordewener vinden het vreemd dat het parkeren als reden voor 
het maximaliseren van het deelnemersaantal wordt gegeven. Bij andere tochten staat 
men wel eens 5 km van de startplek, maar is dat omdat iedereen toch een fiets heeft 
geen probleem. 
Jaap Spaan geeft aan dat het parkeren niet de enige bottleneck is en dat bij meer 
parkeerplaatsen het elders op de route zal gaan knijpen. Klaas Swart vindt het belangrijk 
dat TCW voor de kwaliteit moet gaan en dat er gewoon een bottleneck gesteld moet 
worden. 
Herman Winkels meldt dat het verkrijgen van toestemming van wegbeheerders en 
grondeigenaren een grotere invloed heeft. Bij elke aanvraag stellen we ons zelf een limiet 
en we spreken af ons daar aan te houden. Deze laatste reden zal aan de beleidsvisie 
worden toegevoegd. 
 
Punt 3: Verdeling Goede Doel 
Henk vd Berg vindt de paragraaf onduidelijk omdat nu niet duidelijk is wat met 
‘middelen’ wordt bedoeld. De sponsoring van het goede doel bestaat uit de 
deelnemerbijdrage van 1 euro uit de inschrijfgelden en uit de extra giften van 
deelnemers. TCW maakt er vervolgens een ‘mooi’ rond bedrag van. Dat bedrag wordt 
door het Fonds Gehandicaptensport verdeeld over WAAG (25%) en ‘Special Heroes’ 
(75%). 
Er gaan dus geen commerciele sponsorgelden naar het goede doel. De formule zal in de 
beleidsvisie helderder worden opgenomen. 
 
Punt 4: Sponsoring 
Niels Dignum vraagt: waarom voor 10 sponsoren kiezen, en niet voor 1 grote? Edwin 
Jansen sr antwoordt dat hij in de huidige markt zo’n grote vis niet ziet. 
Jan Cordewener vraagt de stuurgroep om afspraken rondom sponsoring in natura vast te 
leggen en eerder te communiceren aan bijvoorbeeld de catering subcie. 
 
Punt 5: Opbrengst 
Henk Roffelsen vindt 10.000 euro opbrengst allerminst ‘gezond’, omdat in de laatste 
jaren gemiddeld 16.800 euro werd opgehaald. De tekst moet dus aangeven wat er 
realistisch geschat verwacht wordt. De opbrengst van de JJC is de beloning van de 
vrijwilligers en dient om de activiteiten van de TCW gedurende het rest van het jaar te 
bekostigen. 
 
De beleidsvisie zal op bovenstaaande punten worden aangepast en zal op aanvraag bij 
het secretariaat te krijgen zijn. 
 
Herman Winkels besluit op dit punt een pauze in te lassen.  
 
Erelidmaatschap Jan Hontelez 
Het eerste punt na de pauze staat niet op de agenda vanwege het verrassingseffect, 
maar zoals al op de receptie eerder op de dag aangekondigd, wil het bestuur graag Jan 
Hontelez voordragen tot Erelid van de TCW. Daartoe is een meerderheid van 75% van de 
aanwezigen noodzakelijk. De vergadering unaniem met het voorstel accoord. 
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8. Begroting 2012-2013 
Cisca Noy kan als de nieuwe penningmeester nog niet veel toevoegen aan de toelichting 
op de begroting zoals die in de uitgedeelde financiele stukken is vastgelegd. 
 
Zoals gebruikelijk is er weer geprobeerd om reëel maar zuinig te begroten. Dat betekent 
dat de kosten iets hoger begroot en de inkomsten iets lager begroot worden. Omdat de 
Voorzieningen en Algemene reserve voldoende groot zijn en we als vereniging in principe 
geen winst mogen halen, is de begroting met een nulresulaat opgezet. 
 
Hetzelfde principe is toegepast op de JJC-begroting, met het verschil dat deze 
‘deelbegroting’ tot een begrote opbrengst zou moeten leiden. Deze opbrengst wordt in de 
‘grote’ TCW begroting gebruikt om bijvoorbeeld activiteiten te bekostigen. 
 
Henk Roffelsen wil graag weten hoe de begroting en de balans rekening houden met de 
aflopende pachtovereenkomst in 2016. De kosten van de verschillende scenario’s zouden 
doorgerekend moeten worden en de begroting zou daarop aangepast moeten worden. Hij 
stelt voor het bestuur dat het komend jaar te laten onderzoeken, en dat de volgende ALV 
te laten presenteren. De voorliggende begroting hoeft niet te worden aangepast.  
 
De vergadering gaat met het voorstel accoord en stelt daarmee de begroting voor 
2012/2013 vast. 
 
Het resultaat over 2011/2012 wordt conform het voorstel voor 5000 euro aan de 
voorziening Lustrum, voor 8500 euro aan de voorziening Onderhoud en de rest aan de 
Algemene reserve toegekend. 
 
10. Vaststellen contributie 
In voorgaande jaren is de contributie stapsgewijs verhoogd om het bedrag in lijn te 
brengen met de directe kosten per lid (zoals NTFU-afdracht en derajeurkosten). De 
goede financiele situatie geeft geen aanleiding om de contributie op dit moment te 
verhogen. 
 
Edwin Jansen sr vraagt zich af of we onze contributie niet zouden moeten vergelijken 
met andere verenigingen, omdat het mogelijk erg laag is. 
 
De ALV stemt in met het voorstel om de contributie voor 2013/2014 te handhaven op 45 
euro. Mocht er onverhoopt reden tot aanpassing nodig zijn, zal daarvoor een extra 
ledenvergadering gehouden worden. 
 
11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
  
Om 22:00 uur sluit Herman Winkels de Algemene Ledenvergadering. 
 
(In de derajeur zal alleen de publieksversie verschijnen, het volledige verslag met 
financieel jaarverslag en begroting 2011-2012 is bij het secretariaat opvraagbaar) 
 

26



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

WK Toertocht
Zaterdag 15 september was het zover, we konden het
parcours gaan verkennen van het Wereld Kampioen
schap in Limburg tijdens de WK toertocht. Op het forum
had een slim persoon een link gedeeld waardoor je
hieraan gratis kon deelnemen. De keuze was 85 of 170km
en uiteraard gingen we voor de volle mep. Wie zijn we?
Uiteindelijk na een afhaak van Gerwin/Henk en een aan
haak van Sangwhan (de Koreaan in het Rabobank pakje)
zijn we: Sangwhan, Gerwin, Thiemo en ik (Jora).
De dag begon erg fris, maar wel met een waterig zonne
tje. De eerste kilometers ging snel voorbij, hoewel we
tussendoor ergens op de korte afstand belanden, waar
we achter kwamen nadat we 30 fietsers hadden inge
haald en net dikke puist hadden beklommen. Sangwhan
deed erg zijn best in ons wiel te blijven zodat wij ‘een
beetje konden doorfietsen’. We vroegen steeds of hij het
wel okee vond zo en dat hij eventueel een stuk kon afsnij
den maar hij wilde graag doorgaan. Respect voor deze
man, die de hele tocht uiteindelijk buiten adem heeft
volgehouden!

Bij de pauzeplekken werden we telkens rijkelijk voorzien
van proviant: stukken banaan, sinaassappel, mueslire
pen, ontbijtkoek, stroopwafels en jerrycans vol water en
sportdrank (al had ik zo uitgekeken naar een heerlijke
cappuccino, dit maakte het wel weer goed). Ook de
tweede pauzeplek op 90km bereikten we spoedig nadat
we de onder andere de beruchte Bemelerberg en Cau
berg hadden. De heuvels (of in Hollandse termen bergen)
gingen ons goed af. Blijkbaar hadden we vaak genoeg
een rondje Posbank gedaan. Al kan ik niet ontkennen dat
Thiemo ons er helaas allemaal afreed op 11 van de 11

Nieuw bestuur
 

Op blz. 22 is het verslag van de in november gehouden Algemene Ledenvergadering te vinden.
Tijdens die ALV vond een bestuurswisseling plaats. Op deze foto het (deels) nieuwe bestuur, v.l.n.
r. Ciska Noy, Eelke Westra, Margit Warmink, Herman Winkels en Frank Fiselier.
 

beklimmingen. Overigens kon je jezelf een berg zien
opstoempen dankzij de WK-videoservice:  mysports.tv,
super leuk!
Na een prachtige tocht van bijna 6 uur km was het tijd
voor n welverdiend biertje (of cappuccino natuurlijk).
Voldaan konden we naar Wageningen vertrekken om ons
te verheugen op een heerlijke BBQ op het clubhuis.

Jora

Laatste kans
Jouw foto een heel jaar op de
voorkant van de Derajeur? Dat kan!
Stuur je mooiste actiefoto naar
derajeur@tcw79.nl. Wie weet kiest
de redactie jouw inbreng tot foto
van het jaar 2013! Inzenden kan tot
15 januari.
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Verslag bijeenkomst D-groep
van 1 november 2012
 
De opkomst was maar liefst 30 man/vrouw en een aantal
kennisgevingen, met pijn in het hart, van verhindering.
De avond, welke op initiatief van een zelfbenoemde
commissie, bestaande uit Maria, Gerard B en Karel, aan
gevuld met de weg- en boskapiteins Jan en Toon, was
belegd om a. een soort planning voor het jaar 2013 en b.
bepaalde aspecten rond het groepsfietsen de overige
D-groepsleden voor te leggen.
De jaarplanning is niet alleen bedoeld om iedereen de
kans te geven bepaalde activiteiten tijdig in de persoon
lijke agenda te plaatsen, maar geeft ook aan dat veel van
de D-groepers nog de ambitie hebben wat langere en
mogelijk zelfs meerdaagse tochten te willen fietsen.
En als we dan toch bijeen zijn, dan kan het niet kwaad om
te bespreken of we met elkaar het groepsfietsen op
zwakke punten kunnen verbeteren.
 
Algemeen/inleiding
D-groep is in 2006 met een kleine groep gestart en is in
middels uitgegroeid tot een groep van vaak rond de 20
deelnemers op zaterdag die regelmatig 25 km/per uur
gemiddeld fietst.
De weg- en boskapitein (Jan, respectievelijk Toon) zijn
verantwoordelijk voor de te volgen routes en hebben de
“eindverantwoordelijkheid” tijdens de tocht.
De afstand die gefietst wordt ligt tussen de 100 en 130
kilometer, waarbij 120 kilometer niet ongebruikelijk is en
heuvels niet gemeden worden.
 
Jaarplanning 2013
Naast de min of meer reguliere zaterdagse tochten die
niet of nauwelijks zullen veranderen, het reeds aangekon
digde MTB-weekend in januari, een Ardennenweekend
in augustus en een aantal clubgebonden activiteiten, zijn
de volgende ideeën ontstaan:
-          een flink tocht (180 km) uit- en thuis vanuit het
clubhuis, waarbij we s’ ochtends vroeg vertrekken
-          een flinke tocht van of naar het clubhuis, waarbij
we met auto’s gehaald of gebracht worden
-          een flinke 2daagse tocht waarbij onze persoonlijke
bagage naar het slaapadres wordt gebracht (bijvoor
beeld de Elfstedentocht in 2 dagen fietsen)
Voor diegene die niet willen of kunnen deelnemen is er
altijd het alternatief om “gewoon” vanuit het clubhuis te
vertrekken.
 
Niet alleen fietsen zal op de jaarplanning voorkomen,
maar ook activiteiten naast het fietsen. Een aantal beston
den in het verleden al of zijn reeds gepland, zoals GPS-
instructieavond(en) vanaf januari en een wok-avond eind
februari.
                                           
Voorstellen voor nieuwe activiteiten naast het fietsen zijn:
-          een bqq-avond met partner

-          het bezoeken van fietsevenementen en beursen
-          een avond fietsonderhoud voor beginners
(dummy’s)
-          thema-avonden, bijvoorbeeld: sporten en ouderen
-          een stamppotten-avond ter afsluiting van het
wegseizoen
 
 
Groepsfietsen
De gemiddelde snelheid van de D-groep ligt (in het
gunstigste geval) rond de 25 kilometer per uur. Sterke
individuele verschillen in kracht, conditie, durf, reactie
snelheid en techniek is een gegeven en door met de D-
groep mee te fietsen accepteer je dat.
 
Er vond een “vrije” discussie plaats over zaken zoals
snelheden, fietstechnieken en dergelijke, waarbij de be
langrijkste onderwerpen waren:
-          De voorfietsers dienen een constante snelheid
(maximaal 28 km ) aan te houden, elkaar proberen uit de
wind te houden en op aansluiting toe te zien, zodat extra,
onnodige, kopgroepjes die ook in de wind rijden verme
den kunnen worden.
-          Het geleidelijk opvoeren van het tempo na een
bocht, splitsing, oversteken of opstakel, niet alleen om de
groep bij elkaar te houden, maar vooral ook om iedereen
zonder overbodige inspanning de mogelijkheid te geven
weer aan te sluiten.
-          Het geen kwaad kan een avond met een NTFU-trai
ner te beleggen rond de zwakke punten, zoals het “twee-
aan-twee” fietsen en het “roepen en gebaren”.
-          Het naleven van de verkeersregels en fatsoenlijk
gedrag tegenover medeweggebruikers als vanzelfspre
kend wordt geacht.
-          In principe geldt de “samen uit, samen thuis” regel.
Als de groep uiteen is gevallen door het nemen van een
heuvel, oversteken van een kruispunt of andere oorza
ken, wordt er op elkaar gewacht. Het elkaar uitdagen,
zoals aan het eind van de tocht de laatste kilometers naar
het clubhuis te sprinten, wordt niet als een inbreuk op de
“samen uit, samen thuis” regel ervaren.
 
Als bij aanvang van een tocht de groep te groot blijkt te
zijn, dient er uit veiligheidsoverwegingen gesplitst te
worden. Het is aan de weg- of boskapitein de groep op
te splitsen. Het maximale aantal ligt rond de 14-16. Groter
is niet verantwoord en zal de groep gesplitst moeten
worden. Dit geldt vooral voor het fietsen op de weg.
Los van de veiligheid zijn kleinere groepen overzichtelij
ker en niet ondenkbaar iets flexibeler in afstand of snel
heid.
Als er al in het verleden gesplitst werd, gebeurde dat vaak
“ad hoc” en niet erg evenwichtig. De “commissie” zal
vooraf aan het nieuwe wegseizoen met voorstellen tot
splitsen komen. Het bijvoorbeeld vooraf aan een tocht
uitwisselen van gps-bestanden kan hiertoe bijdragen.
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Uit de oude doos
Ad van der Donk heeft niet alleen alle clubbladen uitge
leend om mee terug te blikken. In zijn archief zitten ook
een paar oude Veluweposten. Die van woensdag 23 ja
nuari 1980 vertelt over de nieuwste sportclub van Wage
ningen, toen nog de Toerclub Wageningen geheten.
 
Arnold
 
( De laatste aflevering van de C-groep van een jaar of tien
geleden volgt om technische redenen in het volgende
nummer)
 
Wageningen heeft nu ook ’n wielerclub 
 
WAGENINGEN – Wat variatie aan sportclubs betreft
heeft de sportief ingestelde Wageninger enorm veel
keus. Toch is er enige tijd geleden weer een loot aan
het opmerkelijk grote bestand van verenigingen
toegevoegd: de ,,Toerclub Wageningen’’, een wieler
vereniging die zich op het recreatieve vlak richt. De
club werd op initiatief van een aantal actieve Wage
ningers september vorig jaar opgericht. In eerste in
stantie werd er vrijwel geen ruchtbaarheid aan het
bestaan van de club gegeven. Desalniettemin heeft
de club al ruim veertig wielerenthousiasten inge
schreven en de verwachtingen zijn dat dit aantal in de
toekomst sterk zal stijgen.
 
Wat de wielrensport betreft was er duidelijk een ,,gat in
de markt’’. In de regio zijn er dan wel clubs van dien aard,
maar toen de recreatieve afdeling van de Edese wieler
verenigingniet zo best meer marcheerde kwam het idee
voor een Wageningse club op de proppen. De realisering
kwam voor een groot deel tot stand bij de familie Wen
nekes aan de Asterstraat die pal achter deze sport staat.
 
J. Wennekes, een van de stimulators: ,,De doelstelling van
de club is om mensen via deze recreatieve trimsport op
een gezonde wijze bezig te houden eb het maken van
toertochten in Nederland en soms zelfs daarbuiten.’’ Om
aan de genoemde doelstelling meer cachet te geven
heeft de club zich aangesloten bij de NRTU (Nederlandse
Rijwiel Toer Unie), een overkoepelende organisatie van
Toerwielerverenigingen. De faciliteiten die men door
deze aansluiting verkrijgt zijn bijvoorbeeld het verkrijgen
van het ,,Toerboek Nederland’’ waarin alle de door de
NRTU georganiseerde tochten staan vermeld. Tevens
ontvangt men het toerboekje waarin voor ieder vereni
gingslid de afstanden staan vermeld.
 
De verreden kilometers worden steeds netjes bij elkaar
opgeteld zodat de pedalist precies kan zien hoeveel hij
of zij in totaal heeft afgelegd. Het boekje doet tevens
dienst als verzekeringsbewijs, voor het geval er onder
weg iets onaangenaams passeert. De toerclub Wagenin

gen heeft de zaken inmiddels prima op poten staan, heeft
al een bestuur-voorzitter J. Kwint, secretaris W. Wenne
kes, penningmeester B. Koopman en is vast van plan om
danig aan de weg te timmeren.
 
W. Wennekes: ,,Het is duidelijk dar er behoefte aan een
dergelijke club bestaat. De gezelligheid staat wel voorop.
Het is samen uit, samen thuis. Ook de Wageningse mid
denstand reageerde positief. De rijwielhandelaren van de
Wetering, Hoksbergen en Stormvogel zegden maar liefst
45 shirts met het opschrift ,,Toerclub Wageningen’’ toe,
hetgeen binnen de nog piepjonge club als een fraaie
geste werd ontvangen.
 
Zoals gezegd wordt het wedstrijdelement bij de Toerclub
naar de achtergrond verdrongen. Dat betekent overigens
niet dat men geen conditie in huis moet hebben. De te
verrijden afstanden, die variëren van 25 tot 200 kilometer,
maken dat duidelijk. Toch is het niet zo dat een nieuwe
ling bij de club meteen voor de leeuwen wordt gegooid.
Deze worden zorgvuldig opgevangen en beginnen, in
dien nodig eerst met korte ritten. Het is tevens niet nodig
om een exclusieve racefiets aan te schaffen, een trimfiets
voldoet al.  

Precies een jaar geleden kwamen we in De Derajeur met een prijsvraag
over dieren en fietsen. Dat leverde al die tijd welgeteld één inzending
op: de koolmees op de fiets van Eva. Maar we hebben een nieuwe inzen
ding. We zouden er bijna nog een prijsvraag bijmaken met de vraag
'Wat zien we hier?'. Dat doen we echter niet. We geven meteen de oplos
sing.
Arie Bons fietste dit voorjaar door de bossen bij Rhenen toen hij plotse
ling een groep zwijntjes zag. De beesten waren nogal tam. En nieuws
gierig. Dit exemplaar heeft alleen maar oog, of beter neus, voor de de
railleur van Arie. Die legde het tafereel vast voor de eeuwigheid, en het
clubblad.

Een zwijn aan mijn fiets
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BESTELFORMULIER (uiterlijk 5 januari 2012 inleveren, zie Derajeur of Forum) 
Leden die nog niet eerder een pakket tegen gereduceerde prijs hebben besteld kunnen dit in 
deze ronde doen á €80. Eventuele extra’s tegen kostprijs. 
Voor het pakket moet je uit elk van de nummers 1 t/m 4  één keuze maken uit de verschillende 
mogelijkheden, dus een trui met korte en lange mouwen en een korte en lange lange broek. 
Leden die afgelopen jaar al wel een pakket gekocht hebben, kunnen tegen kostprijs artikelen 
los bestellen. 
Per lid één formulier invullen, dus geen combinatie van familieleden. 
De maten lopen op van XS t/m XXXL, zie WWW.MILREMO.NL onder “informatie” voor een 
maattabel. Ben je niet zeker van je maat, kom dan passen in het clubhuis op donderdag 20 
december tussen 20.00 en 21.00 uur. Ruilen is niet mogelijk! 
 
 KLEDINGSTUK AANTAL MAAT VERKOOP-

PRIJS LOS 
TOTAAL 

1 Fietsshirt, korte mouw 
   herenmodel   30  
   damesmodel   30  
2 Fietsshirt, lange mouw 
   herenmodel   40  
   damesmodel   40  
3 Fietsbroek, kort 

   heren met bretels   40  
   heren zonder bretels   40  
  dames met bretels   40  
  dames zonder bretels   40  

4 Fietsbroek, lang: 
 Heren (alleen met bretel) 
 heren met zeem   45  
 heren zonder  zeem   45  

 Dames (alleen zonder bretels) 
 dames met zeem   45  
 dames zonder zeem   45  
 PAKKETPRIJS    80 
EXTRA 

 ¾ broek met bretels en zeem 
 Met herenzeem   45  
 Met dameszeem   45  
  
 

Naam:  
 

 

Adres: 
 

 

Postcode en woonplaats: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 rekeningnr
. 

 

E-mailadres: 
 

 NTFU-nr.  

Ik geef TCW toestemming om 
eenmalig van mijn rekening het 
verschuldigde bedrag af te 
schrijven 

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

De medewerkers van Mastbergen Fietsen 
wensen alle TCW-ers 

een heel fi jn en sportief 2013!

Nu nog opruiming 2012 modellen racefi etsen 
en ATB fi etsen nu 20 % korting




