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De details maken het verschil

Wat u echt zal inspireren in een keuken van ALNO is de
liefde voor het detail waarmee de keuken ontworpen en
gerealiseerd werd.
Unieke ideeën die altijd weer leiden tot overtuigende
oplossingen. Hoogwaardige materialen die uitnodigen tot
aanraken en fascineren door hun esthetiek. En de kwaliteit
van ALNO die ontstaat uit passie voor de ambachtelijke
kunst en de zorgvuldigheid tijdens de verwerking. De eisen
die wij steeds aan ons zelf stellen kunt u in al onze keukens
ervaren. Omdat het ALNO is.
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Van de redactie
De noodkreet van Liesbeth in de vo
rige editie heeft zijn vruchten afge
worpen. Het aantal reacties is enorm
geweest. Naast enige warme steun
betuigingen heeft ze ook aanbiedin
gen gekregen haar concreet te hel
pen door een plaats te claimen in de
redactie. Het heeft zelfs zoveel aan
biedingen opgeleverd dat ze serieus
overwogen heeft een terughaalactie
op te starten. Zover is het gelukkig
niet gekomen, anders zaten er nu
leden zonder ons prachtige clubblad.
Feit is wel dat de werving zo groot
was, dat ze mensen heeft moeten
teleurstellen. Volgende keer moet je
er dus snel bij zijn.
De gelukkigen die ‘als eerste boven
kwamen’ zijn in totaal willekeurige
volgorde Linda Persoon, Renée Bekx
en ondergetekende. Gezien de erva
ring die Liesbeth heeft met het sa
menstellen van de Derajeur, ben ik
blij dat zij de redactie nog niet verla
ten heeft. Degenen die wel eens het
lef hebben gehad een blik te werpen
op het bladenmaakprogramma Edi
too, snappen wat ik bedoel.
Arnold meldde vorige week dat hij de
redactie met – als ik zo vrij mag zijn
te interpreteren – pijn in zijn hart
moet verlaten. Ik weet het, het staat
er niet, maar tussen de regels door
kun je lezen dat hij eigenlijk niets
liever zou doen dan het clubblad re
digeren. Mocht u nu denken ‘ik zie dat
helemaal niet staan, ook niet tussen
de regels door’, dan heeft u daar vast
gelijk in. Ik lees het in ieder geval wel.
Toch, Arnold?
Waar hij wat minder goed in is, is het
oplichten van sluiertipjes. Sluitertop
jes oplichten gaat hem misschien
beter af, maar die tipjes. Nee hoor.
Wat moet ik met – deze keer citeer
ik – ‘Je kunt het in verband brengen
met een van de rubrieken …’ en ‘…
op de foto met een naar hen genoem
de plaats.’ Ziet u mij al met een vra
gend gezicht met de handen om
hoog zitten en denkend ‘wat is dit nu
weer?’
Bedoelt hij soms dat hij een link wil
leggen naar achternamen? Dat er ie
mand anders is op de club met een

gelijke achternaam en daarmee naar
een gelijke plaatsnaam verwijzend?
Ik zie het verband nog niet zo. Er is
wel iemand in de club met een gelij
kende achternaam, maar dat is de
meervoudsvorm van de naam van
Arnold. Als Arnold daarmee een ver
gelijking mee wil maken, dan gaan
we toch van meervoud naar enkel
voud? Omdat meer altijd beter is,
boer je dus alleen maar achteruit.
Maar of dat nu is wat Arnold wilde
zeggen? De sluier wordt wat mij be
treft niet opgelicht.
Tja en wat betreft dat gat achterlaten
in de club, voor het clubblad geldt
het in elk geval niet. Het traditionele
artikel van Arnold verplaatst van
bladzijde 5 naar bladzijde 7. Welk gat
heeft hij het over? Bladzijde 6, soms?
Ik snap het niet.
Gelukkig kan ik wat met zijn belofte
om er volgende keer op te terug te
komen. Deze keer dus. Verderop in
het blad kunt u lezen waar Arnold
gebleven is.

misschien zit ik weer een beetje te
interpreteren.
Verder is er een uitnodiging van Eelke
Westra om deel te nemen aan de
sluitingstocht op 26 oktober.
Of het door de AV komt, of door wis
seling van de voorzitterswacht, of
doordat TCW uit een geweldig leuk
stel mensen bestaat, geen idee, maar
er lijkt sprake van een ethisch reveille
op TCW.
Over dit raadselachtige zinnetje ga ik
geen tipjes van sluiers op lichten,
want dat gaat toch altijd mis.
Lees gewoon het andere artikel van
ondergetekende, en je snapt het, of
niet…
Sommige dingen veranderen nooit,
ook niet met een nieuwe redactie, dat
is de welgemeende wens:
VEEL leesplezier!
Namens de redactie,
Niels Dignum

Ja daarmee het bruggetje naar de
actualiteit snel gemaakt. Deze Dera
jeur staat in het teken van de AV van
19 november. In de volgende pagina
ziet u wat er allemaal op stapel staat
voor de AV. Een kleine greep: be
stuurswissel, financiële toestand en
beleid . Van de huidige bestuursle
den Herman en Frank zit hun termijn
erop en worden vervangen door Ar
nold Winkel en Bert-Jan Groenen
berg.
Aha, daar is Arnold dus gebleven.
Rest mij vanaf deze plek Arnold har
telijk te bedanken voor het werk dat
hij voor de redactie heeft uitgevoerd
(zelfs tot en met dit nummer!) en hem
en Bert-Jan veel succes, plezier en
wijsheid te wensen in hun nieuwe
functie.

Welk tipje van welke sluier lichten we op?

Bij mijn weten is Evert Kolet een
nieuwkomer in de Derajeur. En dat
doet hij goed. Hij ontloopt zijn ver
antwoordelijkheid als waarnemend
wegkapitein niet en zet in zijn artikel
uiteen waarom de C-groep de mooi
ste groep is om bij te rijden. Maar
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SPINNING
HOUDT JE TOPFIT

WINTERAANBIEDING
VOOR LEDEN TCW
Wil je deze winter je conditie op peil houden?
Dan is spinning voor jou de ideale indoortraining!
Er zijn iedere dag spinninglessen en je kunt
meedoen op het moment dat jou het beste uitkomt.
Kijk voor de tijden op het lesrooster:
www.sportcentrumdeplataan.nl

•
•
•
•
•

1x per week Spinning
Van 1 oktober tot 1 april
Gratis proefles
Geen € 75,- inschrijfgeld
Maandtarief € 30,50 (i.p.v. € 37,-)

Meedoen?
Bel snel voor een gratis proefles en schrijf je in!

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

Van de voorzitter
Daar komt ie dan, het laatste veurzit
terstukje van de huidige voorzitter
voor in de Derajeur van TCW. Dit is
namelijk de laatste Derajeur die ver
schijnt voor de Algemene Ledenver
gadering eind november, waarin ik
de bestuurlijke leiding van TCW ga
overdragen aan een opvolger. Ik heb
maar liefst 44 stukjes aangeleverd de
afgelopen 6 jaar, waarin ik mijn ge
dachten over TCW met u heb kunnen
delen. Vaak ging dat over wat er
vooral goed ging en leuk was bij TCW,
maar het geeft je ook de gelegenheid
om je eigen fietskwaliteiten te verge
lijken met diegenen die zaterdag om
je heen fietsen. Ik heb altijd gepro
beerd dit begin van de Derajeur op
gewekt en met een vrolijke noot aan
u te brengen, maar een enkele keer
gebruik je het natuurlijk ook om dat
geen wat je minder goed bevalt bij
TCW naar voren te brengen, ofwel
stof tot nadenken voor de leden.
Het is me gelukt een goede opvolger
te vinden; eentje met minimaal zo
veel schrijftalent dan ik zelf bezit, ie
mand die de vrolijke noot bewaart,
iemand die serieus kan zijn en die
hart voor de TCW-zaak heeft en ie
mand die “bijna” zo hard fietst als ik!
U raadt het al, want u heeft natuurlijk
de vorige Derajeur goed gelezen;
Arnold Winkel wordt de nieuwe
voorzitter van TCW, als de leden van
TCW tenminste de unanieme voor
dracht vanuit het bestuur ondersteu
nen (dat denk ik wel) op de ALV.
Het vinden van een dergelijk geschik
te opvolger is zowaar niet gemakke
lijk bij TCW. Herman hoe gaat dat in
zijn werk vroeg Evert mij gisteren.
Nou, je start ongeveer een jaar terug
met polsen van geschikte kandida
ten, want als je niet gevraagd wordt,
dan haal je natuurlijk je neus op voor
dergelijke taken. En als je het hele
maal niet meer weet, dan kun je altijd
nog een advertentie in de Derajeur
zetten?! Neen, de besluitvorming
gaat in de zogenaamde TCW-wan
delgangen of aan de bar, ofwel je tikt
eens iemand op de schouder, je gooit
wat mannelijke charme in de strijd, je
geeft eens een rondje, je luistert naar
wie anderen geschikt vinden, je belt

iemand op en praat over een ander
onderwerp en laat dit in het gesprek
terloops vallen, je gooit er een state
ment tegenaan als “wat zou het toch
leuk zijn als TCW de eerste vrouwelij
ke voorzitter zou krijgen, of als die en
die in het bestuur komt”. Ook de se
lectie van geschikte kandidaten ge
beurt niet alleen door jezelf, want
tijdens een vierdaagse (waar je zelf
niet bij bent) of in de kantine kan
zomaar besluitvorming over ge
schiktheid plaatsvinden. Overigens is
draagvlak of niet dan wel gelijk gere
geld en wat verder helpt is dat er
vanuit het bestuur een unanieme
voordracht plaatsvindt van de betref
fende kandidaat. U snapt het al TC
W’s-wegen zijn ondoorgrondelijk,
maar het komt gelukkig altijd goed
en met Arnold krijgen we weer een
prima voorzitter en ik wens hem al
vast veel wijsheid en plezier!
Het wordt wel een speciale bestuurs
wisseling komende maand want
naast mij vertrekt ook de secretaris
Frank vanuit het bestuur. Over Frank
wil ik even dit kwijt; hij is iemand die
soms “ondoorgrondelijk” is voor an
deren bij TCW, maar hieraan hadden
we een geweldige secretaris! Hij
werkt voor anderen niet altijd zicht
baar, maar als voorzitter heb je er een
geweldige hulp aan. Hij is een talent
in organiseren, archiveren en auto
matiseren en daar was TCW wel aan
toe. Ik noem even het stoffige Dera
jeurtje, de vergunningen, de labiele
website, de correspondentie op wil
lekeurig briefpapier, wat verschilde
tussen TCW en JJC en de archieven
die vooral bij de voorzitter, de secre
taris en de organisator van de JJC
thuis lagen. Hij heeft het voor elkaar
gekregen om de website, de brieven,
de sponsoring, de JJC allemaal van
dezelfde uitstraling van TCW te voor
zien en geheel te automatiseren en
beschikbaar te houden voor de club.
Kortom je hoeft niet altijd “aanwezig”
te zijn om wel bijzonder waardevol
voor de club te zijn. Mijn hartelijke
dank Frank, voor je vele werk en ik
hoop dat je je talenten nog lang bij
de JJC-organisatie inzet. Als nieuwe
secretaris verwelkom ik Bert-Jan

Groenenberg, die zijn kennis en
kunde gelukkig al lang bewezen
heeft in de toercie en bereid is zijn
goede werk bij TCW in het bestuur
voort te zetten. Succes en veel plezier
daarbij Bert-Jan.
Dat mijn fietservaringen nu niet lan
ger uitgemeten worden in de Dera
jeur is natuurlijk een zegen, want met
alleen een goede fiets kom je er niet.
Zeker als je een mindere dag hebt,
dan weet iedereen dat bij de club,
want er wordt over je gepraat. Maar
ja, u zult het toch missen, want een
“lichtgroene” (Jak) Bianchi (schrijf je
dat zo?) en fietsen in een groep die
niet bestaat, lijkt me pas echt een
probleem!
Tenslotte wil ik u TCW-ers/lezers be
danken voor de hulp en steun en de
altijd warme ontvangst die ik mocht
ervaren als voorzitter bij mijn club!
Het zal even wennen zijn om weer
gewoon lid te zijn, maar het is natuur
lijk nooit anders geweest, maar je
voelt je wel een beetje verantwoor
delijk in zo’n rol bij TCW en dat ver
wacht men ook van je. Ik heb dat met
plezier gedaan, want ik fiets er met
veel plezier, de sfeer is goed en het
was leuk om te doen. Of ik het ook
goed gedaan heb, dat hoor ik wel in
de wandelgangen of aan de bar.
Allen hartelijk bedankt!
Herman Winkels
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Sluitingstocht zomerseizoen
Zaterdag 26 oktober: Heksendans (Berg en Dal)
Als afsluiting van het zomerfietsen organiseert het
bestuur de sluitingstocht. Dit jaar zetten we koers
naar Berg en Dal. Een toepasselijk naam om alle
hoogtepunten (JJC 2013 & alle volbrachte km’s) en
dieptepunten (valpartijen en lekke banden) te be
spreken. Dit onder het genot van een heerlijke pan
nenkoek bij pannenkoekenhuis de Heksendans.
Omgeving
De Heksendans is centraal gelegen tussen Berg en Dal,
Groesbeek, Beek-Ubbergen en het Reichswald (D). Het is
een prachtige fietsomgeving met veel berg op en berg
af. Het is dan ook een uitstekende pleisterplaats voor de
fervente fietser. U vindt er de mooiste fietsroutes met
prachtige vergezichten. Wielrenners komen in de directe
omgeving helemaal tot hun trekken. Mountainbikers
vinden er hun ultieme uitdaging in de bosrijke omgeving.
Er zijn twee MTB-routes van totaal 45 km!
De Heksendans is een ANWB erkend steunpunt voor de
fietsliefhebber. Krijgt iemand een lekke band of ander
ongemak. Geen probleem. Er hangt een goed gevulde
ANWB fietsreparatie- en onderhoudkist. De sleutel vraagt
u bij de balie.
Programma
We vertrekken zaterdag 26 oktober om 9 uur in verschil
lende groepen vanaf het clubhuis. Daarna fietsen de
weggroepen zelfbepaalde routes naar Berg en Dal. Tus
sen 11.30 en 12:30 uur arriveren alle groepen dan in de
Heksendans waar de medewerkers jullie van harte wel
kom zullen heten.
De MTB groep start ook om 9 uur vanaf het clubhuis en
gaat met de auto naar het pannenkoekenrestaurant (of
andere parkeergelegenheid in de buurt) en fietst dan
eerst enkele MTB-routes in de buurt.
Met de eigenaar hebben we een “arrangement” afgespro
ken van 2 consumpties en pannenkoek naar keuze. Mocht
je meer willen besteden dan is dit voor eigen rekening.
De kortste afstand vanaf het clubhuis is ongeveer 32 km.
Verzoek aan de wegkapiteins om een creatieve route te
bedenken om tot het gewenste aantal kilometers te
komen!
Adres:

Oude kleefsebaan 425,
6572 AZ Berg en Dal

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

Bestuursmededelingen
Nieuwe inlogcodes voor de ledenpagina’s TCWwebsite
Sinds half september is de ledenadministratie onderge
bracht in de TCW-website en daarmee hebben alle leden
een nieuwe inlognaam en wachtwoord gekregen. Met de
nieuwe codes kan de ledenlijst worden bekeken en kan
er een persoonlijk bericht per mail worden gestuurd.
Vanaf 1 januari zal ook het nieuwe forum met deze in
logcodes te gebruiken zijn.
Met de nieuwe inlogcodes is het mogelijk om een deel
van de site af te schermen voor niet-leden. TCW zal steeds
meer informatie voor leden via dat deel publiceren. Denk
daarbij aan de kledingrondes, de ledenwinkel, informatie
over de lustrumactiviteiten en dergelijke.
De nieuwe inlogcodes zijn verstuurd naar het e-mailadres
in de ledenadministratie. In de e-mail stonden ook het
verzoek om contributiebetaling en de aankondiging van
de BBQ. Mocht je deze e-mail niet hebben ontvangen,
meldt dit dan svp zo spoedig mogelijk aan secretariaat@t
cw79.nl .
Contributie betalen
In september zijn alle leden, gezinsleden en donateurs
via e-mail gevraagd hun contributie over te maken op
rekeningnummer 4473326 t.n.v Toerclub Wageningen o.
v.v. Contributie 2013/2014.
Leden betalen 45 euro en gezinsleden 30 euro
(2013/2014). Donateurs ontvangen vanaf 15 euro/jaar
ons clubblad. Ereleden en leden van verdienste zijn vrij
gesteld van contributiebetaling.
Mocht je het bedrag nog niet hebben overgemaakt, wil
je dit dan zo snel mogelijk doen?
Opzegging: Het verenigingsjaar loopt van 1 september tm
31 augustus. Opzeggen dient uiterlijk 1 maand voor het
aflopen van het verenigingsjaar te geschieden via ledenad
ministratie@tcw79.nl .
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Plantsoen 44
tel. (0317) 421225
info@jeltes-tenhoor.nl
NVM•WONEN

www.jeltes-tenhoor.nl

Alleen op afspraak

Henk Elings,

keurslager

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

STICHTING.SFW@GMAIL.COM
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Clubkleding (bij)bestellen tot 19 november
Wil je er tijdens de jubileumtocht piekfijn bijrijden? 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 achterin deze Derajeur) in en lever het uiterlijk 19
november in bij de bar in het clubhuis (en kom meteen naar de ALV!) of bij Liesbeth of Jaap (adressen zie adressen
lijst op de leden-website).
Wees op tijd! Ben je te laat met inleveren dan kan levering niet gegarandeerd worden.
Als je voor de eerste keer hele set bestelt (shirt lange en korte mouwen plus lang en korte broek) betaal je de speci
ale prijs van € 80,-. Wie in de eerdere rondes al een hele set heeft aangeschaft, betaalt nu de prijs per kledingstuk die
op het formulier staat. In deze derde kledingronde is als extra een windstopper leverbaar. Volgens de informatie van
Milremo is de pasvorm verbeterd na de eerste kledingronde twee jaar geleden.
De kleding wordt naar verwachting in februari geleverd, 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 Mastbergen
Fietsen, Linthorst Installatietechniek, Woudenberg Dranken, Van der Zandt Keukens, Sportcentrum de Plataan en
Netpulzzz Automatisering.
De kledingcommissie
Jaap Spaan & Liesbeth van Agt

Het C- team
TCW kent een A groep, een B en pseudo B groep, een
D groep of Dreamteam, een Zondaggroep, een Dins
dagavondgroep en een MTB groep, maar waarschijn
lijk het meest constant is de (niet genoeg te prijzen)
C groep. Niet constant in tempo, niet constant in sa
menstelling, wel constant in aanwezigheid en in haar
motto “ Samen uit, Samen thuis”. Het was daarom wel
een beetje pijnlijk om in de vorige Derajeur te lezen
dat de C-groep het had laten afweten op een zaterdag
(dit is zeer bijzonder tot uiterst zeldzaam).
Omdat sinds een poosje de onvolprezen captain Hans
Groeneveld als C-groep captain moest afhaken mag ik
sinds die tijd zijn taak waarnemen. Eigenlijk niet zo’ n
moelijke taak want er rijdt altijd wel iemand mee met
specifieke terreinkennis. Als ik bijvoorbeeld voorstel om
naar Nistelrode te gaan (tegen de wind in heen, wind mee
terug) dan is er altijd wel iemand om mij te helpen met
de keuze van de richting bij een splitsing. In de loop van
de 7 jaar die ik nu alweer bij de C-groep rijd, heb ikzelf
natuurlijk ook wel wat terreinkennis opgedaan. In die tijd
was Zwerus captain en kende C-groep de door Zwerus
geregisseerde kopwissel. Je deed daardoor nooit echt
lang kopwerk. Een andere regel was dat na de koffie altijd
de korste weg naar huis werd genomen. Vandaag de dag
is er kopwerk naar keuze en meer ruimte voor extra en
meestal onbedoelde “lusjes”. Voor de rest zie ik het als
mijn taak om inderdaad “samen” weer thuis (met alle
“ kikkers” in de kruiwagen) te komen want napilsen doe
je nooit in je eentje.
Afhankelijk van de regerende captain heeft de C-groep
tempo gemiddeldes gekend van 25 tot 28 km/uur.
Waarschijnlijk had het ook te maken met de gemiddelde
leeftijd van de groep (lees: in het bijzonder de waarne
26

Evert Kolet
(zie ook blz. 32)

mend captain). Een aantal jaren was die (de leeftijd dus)
behoorlijk hoog. Tegenwoordig is ie aan het dalen en dat
vertaalt zich in het gemiddelde tempo. Vooral de 5 R’s
(Ronald, Rene, Ron, Rudi en Rik) leveren daar hun bijdra
ge aan en als er dan ook nog B-groepsleden komen uit
blazen of herstellen, geeft dat een boost. Met de jubile
umtocht op komst zal er wel iets gedaan moeten worden
aan het duurvermogen. De actieradius zal stijgen en het
vlakke karakter van de ritjes zal eraan moeten geloven. Er
zullen C-groepers zijn die pijn gaan lijden (waaronder ik)
maar de “jonge garde” zal het waarschijnlijk verwelko
men.
Als meerijdende fietsenmaker hebben we dit jaar node
Jan moeten missen. Gelukkig is hij de laatste weken met
een opmerkelijke come back bezig is. Tot grote vreugde
van alle “lek”rijders maar natuurlijk ook van alle ander
C-groepers en ik denk, niet in de laatste plaats, van Jan
zelf.
Nog een kenmerk van de C-groep is het schijnbaar ont
breken van interne competitie. Soms wordt er wel eens
een sprintje getrokken heuvel op maar meestal is het een
braaf groepje. Dat geldt bijna ook altijd voor het wegge
drag. En zo hoort het natuurlijk ook.
Ik hoop niet dat dit curriculum vitae van de C-groep leidt
tot stormachtige toeloop want tot vijftien kikkers kan ik
nog wel in de kruiwagen houden, daarboven begint de
chaos dan wel anarchie en waar vind je zo gauw een
tweede waarnemend kikkerdompteur?
Evert Kolet

Van mountainbiker naar
triatleet
Het ergens in juni als ik me goed herinner. We zitten
bij Erik en Margit aan de keukentafel met een bak
koffie na te praten over het mountainbiken van die
ochtend. Maar het ging niet alleen over mountainbi
ken… Het ging ook over een crosstriatlon. Gerjohn
was benaderd om een mountainbiketocht uit te zet
ten als onderdeel van een te organiseren proeftriat
lon in Renkum, op 14 september, parallel aan de
rijntocht van de RZV. Dit wilde hij wel. En in één
moeite door was Gerjohn ook gevraagd of er niet een
paar enthousiastelingen bij de TCW zitten die wel
eens een keer een triatlon willen meedoen. Die zijn er
wel, en al gauw hadden Gerjohn, Erik, Margit, en
Francis het af en toe over het doen van een triatlon.
Terug naar de koffie bij Erik en Margit. Op een gege
ven moment vraagt Erik aan mij “Kun jij een beetje
zwemmen?” En hij merkte op dat ik inmiddels wel kan
mountainbiken, en hardlopen kan ik ook wel vanwe
ge mijn voetbalachtergrond. Ik ga mee gaan doen aan
de triatlon, ik kon geen nee meer zeggen.
De weken die volgen raken we helemaal in de ban van de
crosstriatlon. We gaan naast het mountainbiken met de
TCW ineens ook zwemmen en hardlopen. En tijdens het
mountainbiken worden vervolgens de trainingen en
tactieken doorgenomen. Uiteraard wordt geprobeerd de
beste tactiek voor jezelf te behouden, maar dat lukt niet
erg. Als de dag nadert worden we steeds fanatieker. In
eens heeft bijna iedereen een zogenaamde TRI-short
gekocht. Hier kun je in zwemmen, fietsen, en hardlopen.
Zo verlies je dus veel minder tijd tijdens de wissel tussen
de onderdelen. Maar het is geen wedstrijd…
De dag breekt aan. Het regent pijpenstelen, maar dit
houdt ons niet tegen. Vol goede moed heeft Gerjohn de
mountainbiketocht uitgezet en we zetten onze fietsen en
schoenen in de optimale startpositie in de Parc Fermee.
Na de verplichte briefings stappen we op de boot, de Rijn
op. En het is inmiddels droog. Na 1km worden we vrien
delijk verzocht het water in te springen. De proeftriatlon

Tussendoor konden we nog lachen.

is gestart. Al gauw ben ik iedereen uit het zicht verloren.
Het koude water verlamd me en de wind tegen zorgt voor
golven die ik tijdens het ademen naar binnen slok. Maar
na 1km stap ik opgefrist het water uit en heb ik dit onder
deel gehaald. Nu snel omkleden en de fiets op. Fietsen is
op de Wageningse berg bij ‘ONO’. Het is lekker drassig,
en als mountainbikers voelen we ons prima in het ons
bekende bos. We fietsen drie rondjes van ongeveer 6.5
km. Ik ga prima, en ik haal uiteindelijk een paar andere
deelnemers in. Dit geeft mij moed voor het derde en
laatste onderdeel. In de Parc Fermee snel van schoenen
wisselen en hardlopen maar. Voor het hardlopen gaan
we rechtsaf de uiterwaarden in, het terrein van de
Noordberg op voor 2 rondjes van 4.5km. Hier is het niet
drassig, maar glibberig, uitkijken dus. Het eerste rondje
gaat lekker, en ik ga vol het tweede rondje in op zoek naar
TCW-ers! Maar niet voor lang. Mijn benen beginnen te
protesteren en de energie raakt op. Tempo iets aangepast
en uitgelopen!
De crosstriatlon was zwaar, maar zeker de moeite waard
en erg leuk! En hoe verging het de andere? Francis is

Aankomst parc fermee en vaart houden.
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‘slechts’ vierde gefinisht, tussen de ‘echte’ triatleten als
eerste van de TCW-ers. Op een minuut gevolgd door Erik
en nog twee minuten later Gerjohn. Beide eveneens ge
finisht tussen triatleten. En Margit finishte als eerste
dame. En allemaal gehaald dus, een topprestatie wat mij
betreft!
Dit jaar was een proefversie voor de organisatie. De
plannen zijn nu om volgend jaar een officieel triatloneve
nement te houden. Dus mocht je zin hebben om ook mee
te doen… bij ons kun je terecht voor vragen en tips. En
wij gaan hier weer aan deelnemen. Maar nu eerst weer
‘gewoon’ mountainbiken.
Hardloopschoenen aantrekken voor het laatste onderdeel.

Dennis Snoek

Les Copains
In de Franse wielertijdschriften staat in lijstjes van best
georganiseerde cyclo’s steevast de cyclo ‘Les Copains’
vanuit Ambert in het Centraal Massief in de top drie en
meestal bovenaan. De prachtige en veelal autovrije rou
tes, het scala aan activiteiten in het fietsersdorp (de ‘Ac
cueil’), de degelijke organisatie, het enthousiasme van de
vrijwilligers en de toeschouwers, de uitgebreide ravitail
leringen, de leuke ambiance in de dorpen waar de route
doorheen voert en de lekkere pastamaaltijd zijn enkele
van de pluspunten die genoemd worden. Deze tocht die
altijd op de eerste zondag in juli gereden wordt, valt
meestal net te vroeg om in de vakantie mee te pikken,
maar dit jaar viel de 26-ste editie op zondag 7 juli net in
het eerste weekend van onze fietsvakantie en dat was dus
een buitenkans om te kijken of dat wat wordt beweerd,
ook werkelijk het geval is. Eerst zien, dan geloven.
Ambert is een klein stadje dat bekend is om zijn Fourme
d’Ambert, een zachte blauwe schimmelkaas. Het plaatsje
ligt ingeklemd tussen de Monts-Forez en de Livradois,
twee middelgebergtes in Midden-Frankrijk tussen Saint
Etienne en Clermont-Ferrand. De hoogste toppen liggen
op ± 1.400 meter hoogte in een dunbevolkt gebied met
afwisselend bos en weidelandschap. Les Copains is een
cyclo van 157 km met ruim 3.000 hoogtemeters, met
kortere afstanden van 111 km (± 2.000 hoogtemeters) en
83 km (± 1.210 hoogtemeters). Het deelnemersaantal
schommelt jaarlijks tussen de 2.000 en 2.500 deelnemers.
We checken de dag voor de tocht met 8 TCW-ers in bij
Hotel de la Gare, een hotel dat pal voor de finishstraat ligt
en de start om de hoek heeft. Een prima hotel met een
aardige en behulpzame eigenaar, goede kamers en een
prima restaurant (voor zover ik me kan herinneren). Voor
het eten halen we de startnummers op en lopen gelijk
tegen het grootste en tevens enige minpunt van deze
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cyclo op: de speldjes voor het vastspelden van het rug
nummer zijn niet bijgeleverd. Gelukkig heb ik voor dit
soort noodgevallen wat speldjes bij me en uiteraard heeft
Gerrit ook nog een aantal op zak (want je weet immers
nooit of er iets uit elkaar valt dat nog met Ducktape en
een paar speldjes jaren mee kan gaan). In het fietsersdorp
is het dan al een gezellige boel; er is een biertent, je kunt
er wijn proeven en er zijn allerlei stands van fietsenmer
ken. In de grote hal staat een gigantisch scherm klaar om
de volgende dag de 9e touretappe van Saint-Girons naar
Bagnères de Bigorre over 5 cols live te kunnen volgen.
Een pluspunt!
De volgende ochtend staan we in het middelste startvak
wat betekent dat er de eerste kilometers weer flink ge
werkt zal moeten worden om wat naar voren te komen.
Het is nog fris maar de zon komt al tevoorschijn en het
belooft een mooi dag te worden. Na een snelle eerst 15
km volgt de eerste lange klim, de Col de Chemintrand van
1.028m hoog; het is dan nog erg dringen op het smalle
weggetje. De klim is lekker gelijkmatig met 5% – 7% en
gaandeweg weet ik me er doorheen te werken; tegen de
tijd dat we boven zijn, heb ik al aanzienlijk meer ruimte
en ontstaan de eerste groepjes. Als alle klimmen zo soepel
lopen, wordt het een mooi tochtje. Eenmaal uit de grote
drukte krijg ik meer tijd om om me heen te kijken en te
genieten van de mooi omgeving. Het dient gezegd, het
parcours is prachtig: mooie rustige weggetjes, vergezich

Ambert, normaal een rustig plaatsje.

Prachtige omgeving met mooie dorpjes.

ten, leuke dorpjes en relatief lekker lopende klimmen en
afdalingen. In ieder dorp waar we doorkomen is het feest;
er wordt muziek gemaakt, de toeschouwers klappen en
schreeuwen en veel straten en huizen zijn versierd.

te hoeveelheden. De ervaren lezer begrijpt dat onze
harten met name van dat laatste sneller gingen kloppen
en dat de rest van de middag en avond in een steeds
waziger atmosfeer plaatsvond. Een verslag van de onge
twijfeld lekkere pastamaaltijd is dan ook niet meer mo
gelijk; vaag kan ik me herinneren dat ik er in ieder geval
voldoende aan had en voor het avondeten in enigszins
liederlijke staat het mandje op heb gezocht.

Ook de organisatie is perfect: de routes worden autovrij
gehouden door ± 500 vrijwilligers die werkelijk bij elke
zijweg, tot geitenpaden toe, het verkeer van het parcours
weren; op drukkere punten waar grotere wegen gekruist
moeten worden, staat politie het verkeer tegen te hou
den. In mijn buurt rijden voortdurend motoren die iets
voor ons uitrijden om te laten weten dat we eraan komen.
De route is gedegen uitgepijld en langs het parcours
staan talloze aankondigingsborden, soms met waarschu
wingen voor gevaarlijke punten, soms met de namen van
de clubs met meer dan 10 deelnemers en soms met
grappig bedoelde spreuken of kreten. Er zijn veel verzor
gingspunten waar water te krijgen is en de ravitaillerin
gen zien er uitgebreid uit; of alle uitgestalde waren van
goede kwaliteit zijn, kan ik niet beoordelen want stoppen
is er niet bij.
Onderweg volgen de klimmen elkaar op en zijn er weinig
vlakke stukken waarin wat herstel mogelijk is. We passe
ren o.a. de Col des Supeyres (1.366m), de Col du Béal
(1.390m) met tijdmeting over een stuk van 12 km en 800
hoogtemeters en de Col des Fourches ( 970m). Met een
prachtige afdaling naar Ambert en een finish voor het
hotel sluit ik met een gemiddelde van iets boven de 30
km/uur na 5 uur en 10 minuten als 29-ste mijn cyclo af.
Helaas schieten mijn sprintkwaliteiten weer tekort om het
podium in mijn leeftijdscategorie te behalen; ik word net
achter nummer 3 op 1 seconde vierde bij de 50-plussers.
Snel terug naar het hotel om de andere TCW-ers met
applaus te verwelkomen. Frans blijkt dan al binnen te zijn
en we nestelen ons samen met de nodige biertjes op het
terras.
Wat volgt is de alom geroemde pastaparty. Als bijna ie
dereen van onze groep binnen is en alleen Gerrit nog op
de route zit, gaan we terug naar de grote hal en sluiten
aan in de rij voor de maaltijd of lopen direct door naar de
tafel waar de gratis rode wijn te verkrijgen is in onbeperk

Wat rest zijn de indrukwekkende prestaties van de TCWers op een rijtje:
De 111 km met ± 2.000 hoogtemeters (552 geklasseerden)
Peter Stokvisch: 540e in 6.04.59 (18,18 km/uur)
Jaap Spaan: 513e in 5.35,37 (19,72 km/uur)
Frans Demarteau: 406e in 4.45,13 (23,23 km/uur)
(winnaar was Brice Aerts in 3 uur en 11 minuten met 34,87
km/uur)
De 157 km met 3.030 hoogtemeters (470 geklasseerden)
Gerrit Heida: 403e in 7.18.48 (21,37 km/uur)
Jacques Theunissen: 367e in 6.52.30 (22,72 km/uur)
Jocco Dekker: 113e in 5.39.54 (27,63 km/uur)
Menno Bartlema: 29e in 5.09.31 (30,34 km/uur)
(winnaar Florent Soleilhac in 4 uur en 46 minuten met
32,82 km/uur)
Klimtijd Col du Beal (12 km met 800 hoogtemeters)
Jacques Theunissen: 392e in 1.05.06 (met lekke band)
Gerrit Heida: 318e in 59.17
Jocco Dekker: 89e in 46.44
Menno Bartlema: 9e in 38.58
(winnaar Florent Soleilhac in 35.01)
Het totaal aantal deelnemers viel dit jaar met een ruime
1.900 ietwat tegen; dat had waarschijnlijk te maken met
het feit dat er in dat weekend een flink aantal grote cyclo’s
op het programma stond. Denk aan La Marmotte (7.000
deelnemers), de Fausto Coppi (4.500 deelnemers) en
l’Etape du Tour (11.500 deelnemers).
Meer info: www.cyclolescopains.fr
Menno Bartlema
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Ride for the Roses 2013 te Ede
Ride for the Roses is een jaarlijks terugkerend evene
ment met als doel geld in te zamelen voor KWF Kan
kerbestrijding. Dit jaar werd deze tocht voor het
goede doel georganiseerd door de WV Ede. Deelne
mers konden zich inschrijven voor drie afstanden,
namelijk 25, 55 en 100 km. Het 100 km peloton is zelfs
het grootste van de wereld!
Om zo’n rit goed te laten verlopen, zijn onder andere “
voorfietsers” nodig. Deze voorrijders zijn verdeeld over
de “subpelotons” van zo’n 1500 fietsers, waartussen een
afstand van circa 500 meter bewaard dient te worden. Als
alle 8000 fietsers immers in één keer zouden starten, zou
dit leiden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. In elk
subpeloton zijn er tevens een aantal voorfietsers die
fungeren als zogenoemde hekkensluiters. Een andere
taak van de voorfietsers is de gemiddelde snelheid te
handhaven. Deze behoort tussen de 25 en 28 km/u te
liggen. Onze voorzitter Herman Winkels had daarom de
leden gemaild met het verzoek of enkelen deze verant
woordelijke taak samen met hem op zich wilden nemen.
Zo’n 18 TCW-ers hadden deze vraag beantwoord met “ja,
ik doe het.” Enkele van de leden, waaronder Cees van N.
en Vera, hadden al eerder aan dit evenement deelgeno
men. Dinsdagavond 3 september werden de vrijwilligers
op het Plantion in Ede verwacht voor een korte briefing.
Andere deelnemende toerclubs waren WV Ede, het Ver
snellertje, het Westland en een club uit Zeeland. Deze
avond werden tevens de shirts uitgedeeld en we kregen
tot slot een korte rondleiding.
Zondag 8 september was de grote dag. De weersvoor
spellingen waren al niet zo goed, maar het bleek nog
slechter dan gedacht. Het was niet alleen koud (circa 11
graden; dus erg koud voor de tijd van het jaar), het regen
de ook nog eens heel erg hard! Maar dat mocht onze
fietsen niet remmen om de droge (en warme) schuur te
verlaten. Dus: regenjassen (en in het geval van Carlo) re
genbroek aan en op naar Ede. Om half 9 werden wij ver
wacht voor een laatste korte uitleg en een kopje koffie of
thee. Rond half 10 was het tijd om de regenjassen weer
aan te trekken en ons naar het vak van de voorfietsers te
begeven. Na toespraken van o.a. de burgemeester van
Ede, Cees van der Knaap en van Frits Barends, klonk om
10.15 u. het startschot. Wonderlijk genoeg werd het
precies op dat moment droog. De eerste groep bestond
uit de prominenten en bedrijventeams. Hierna volgden
de individuele deelnemers. Wij als TCW-ers waren inge
deeld bij het vijfde subpeloton, dat om 10.40 u vertrok
(kun je nagaan hoe groot het peloton is). Dus daar gingen
we, vol goede moed door het Binnenveld richting Wage
ningen. De regenjassen konden uit. Mede omdat de zon
begon te schijnen, werd het later op de dag nog vrij warm.
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Het tempo zat er op een aantal opstoppingen na aardig
in. Over de Grebbedijk en de Westbergweg, Geertjesweg
en de Keijenberg naar Renkum. Een pittig begin, zeker
met deze eerste hoogtemeters. Hier en daar stonden
renners met een lekke band. In de bocht vlak na Renkum
ging Corrie helaas onderuit. Sociaal als TCW-ers zijn,
stopten er direct een aantal terwijl de rest doorreed. Cees
had ondertussen de taak als verkeersregelaar op zich
genomen, met complimenten van de politie. Gelukkig
zijn er op dat kruispunt geen verdere ongelukken ge
beurd.
Nadat de ambulance met Corrie en Peter was vertrokken
fietsten de achterblijvers Vera, Cees, Jan van Brakel (de
broer van Gradus) en van Houwelingen richting Wolfhe
ze/Otterlo in de hoop verderop weer te kunnen aanslui
ten bij het peloton. Helaas lukte dit niet want Jan kwam
ten val. Het gevolg van dit ongeluk waren een gebroken
sleutelbeen en rib.
De resterende TCW-ers besloten hun taak als voorfietser
te volbrengen. De tocht volgde onderlangs naar Ooster
beek en via Arnhem, de Delhuijzerweg en de Loenermark
naar Loenen. Er volgden hier meer lekke banden en op
stoppingen. Sommige fietsers achter ons werden onge
duldig en wilden voorbij, want het ging ze te langzaam.
Met moeite konden we ze achter ons houden.
Na Loenen reden we over de N304 via Hoenderlo naar
Otterlo en terug naar Ede over de brede Apeldoornsweg.
Het was fijn om op te merken dat er hier en daar wat
toeschouwers langs de weg stonden om ons toe te jui
chen. Dat gaf toch wel extra energie, zeker de laatste 30
kilometer. Het gemiddelde tempo lag de gehele rit al
hoog (zo’n 28 tot 30 km/u), maar voorbij Hoenderlo reden
we steeds harder, veelal gemiddeld 33 km/u. De politie
vond desondanks toch dat het wat harder moest. Volgen
de keer toch maar mensen uit de A-groep vragen i.p.v. de
D-groep! Na het passeren van Hoenderlo was er “geen
houden meer aan” en passeerde nagenoeg iedereen ons.
De voorfietsers hadden vrijwel niets meer te vertellen. De
laatste kilometers resulteerden in één lange eindsprint. 
Circa half 3 arriveerden wij na een laatste ronde door Ede
weer op het Plantion. Een aantal van ons reden direct naar
huis, sommigen haalden nog even de “goodiebag” en
roos op bij de finish. Moe van de avontuurlijke tocht
konden we thuis onze benen ter ruste leggen.
Hoe het met de ongelukkigen is afgelopen? Met zowel
Jan als Corrie gaat het gelukkig de goede kant op.
Cees van Nieuwenhuijsen, Arie de Keizer en Linda Persoon.

Lang zal hij leven!
Misschien weet u het, misschien ook niet, sinds zaterdag
28 september is er bij TCW een nieuwe
ethiek ontstaan.
Huh!?
Heeft TCW het ethisch charter van de UCI ten aanzien van
het terug dringen van dopinggebruik ondertekend? Ge
lukkig niet.
Gaat TCW zich in zetten voor stimulatie van verkoop van
driewielers aan arme kindertjes in Afrika? Een leuk initia
tief misschien, maar niet aan de orde.
Heeft de Derajeur eindelijk een joint venture gesloten
met de Donald Duck? Was dat maar waar!
Nee, het gaat veel verder.
Wanneer je jarig bent, dan is dat heel erg. Het wordt nog
erger wanneer je jarig geweest bent, en weet dat je zou
moeten trakteren, maar door een ongelukkig toeval niet
aanwezig kunt zijn op het clubhuis om die verplichting
te vervullen. Wat doe je dan?
Tot de bewuste zaterdag bleef je dan ontgoocheld weg
van het clubhuis, je clubgenoten in totale ontreddering
achterlatend, want 1 bier minder. En dat is nog erger dan
jarig zijn!
Aan die ontreddering heeft Peter Stokvisch, die net zo
veel moraal in zijn donder heeft als kilo’s, een einde ge

Activiteitenagenda
vrijdag 25 oktober
kaartavond
zaterdag 9 november bostocht TCW
dinsdag 19 november Algemene Ledenvergadering
inleveren kledingformulier
vrijdag 15 november bierproefavond
vrijdag 13 december kerstkaarten
vrijdag 27 december bostocht TCW

maakt op de historische 28 september van 2013.
Zoals meestal bleek de oplossing voor dit morele dilem
ma vrij simpel te zijn. Geef een goede vriend geld en draag
hem op uit jouw naam drank te bestellen voor de hele
bar. Dat we daar nooit eerder op gekomen zijn!
Die goede vriend was Menno Bartlema, die met groot
enthousiasme Peter eerde door namens hem drank te
bestellen. Merk op dat er een nieuw ethisch probleem
zich kan aandienen bij deze methode.
Die vriend kan besluiten om , na inning van de euri, ook
niet naar het clubhuis te gaan. Het zullen de duivelse
geesten in mij zijn die aan dit soort dingen denken, want
bij Menno bleek die gedachte niet zijn opgekomen. En
als dat wel zo zou zijn, dan heeft hij dat niet uitgevoerd.
Menno heeft meer moraal dan kilo’s.
Het hele project werd duidelijk gewaardeerd, en dat werd
onderschreven met het welgemeende ‘Lang zal Stok
visch leven’ en ook ‘in de Gloria’. Hij werd zelfs nog op de
schouders genomen! Het grote voordeel dat hij niet fy
siek aanwezig was.
Bedankt Peter!!
Niels Dignum

Informatieavond Lustrumtocht
2014
Het is alweer ruim een jaar geleden dat de inschrijving
voor de lustrumtocht geopend werd. De hoogste tijd
dus om wat meer informatie prijs te geven over de
tocht. Daarom organiseren we op dinsdag 26 novem
ber een infoavond in het clubhuis. De koffie staat
klaar vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur start de presen
tatie.
Voor wie is de infoavond bedoeld?
Uiteraard voor de deelnemers, maar ook voor diegenen
die op de wachtlijst staan. Twijfel je nog of je op de
wachtlijst wil? Kom dan gerust ook even langs.

JOUW FOTO OP DE DERAJEUR!
Uitgekeken op de voorplaat van de Derajeur? Grijp je
kans en lever een nieuwe foto aan die het hele jaar de
voorkant van de Derajeur zal sieren. Liefst een foto van
een of meerdere TCW'ers in actie. Maar het mag ook
een mooie foto van de Mont Aigoual zijn (hint voor de
lustrumcommissie).
Stuur je foto in een zo groot mogelijk formaat (dus een
zo groot mogelijk bestand) naar derajeur@TCW79.nl.
En wie weet, staat die van jou in 2014op alle zes edities
van de jouw lijfblad!

Wat kun je verwachten?
Allereerst zullen we wat meer vertellen over hoe het rij
den van zo’n lustrumtocht ongeveer in zijn werk gaat. De
routes zijn inmiddels allemaal voorgereden en vrijwel alle
hotels zijn geboekt. Daar zullen we ook een impressie van
geven. Verder zullen de voorbereiding op de tocht en de
groepsindeling nog aan bod komen. En natuurlijk is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Eva Düsterhöft, Arie de Keizer, Herman Winkels en Roel van
den Meiracker
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Maak kennis met...
Evert Kolet
Zoals gewoonlijk was het plan weer
een leuk duo-interview te doen voor
het clubblad. Maar alles liep een beetje
anders dit keer. Het moest een speedinterview worden, aangezien Renée
gewassen en gestreken om 15 uur
achter de balie van de Bongerd moest
staan. Om het ons als reporters nog iets
moeilijker te maken wierp zich een
tandem voor de A-groep en maakte
slachtoffers (waardoor Renée het inter
view qua tijd niet meer haalde). Ik was
er zo beduusd van dat ik vergat een foto
van Evert te nemen. Gelukkig leven we
in een moderne wereld en is de 63-jari
ge man ontzettend hip dus kan de
profielfoto op LinkedIn dienst doen als
eerste kennismaking.
Wie hij is
Evert Kolet is rijder van de C-groep en
staat op 5 oktober van iedereen het
meest open voor een interview. Elke
week fietst Evert mee en inmiddels is
hij waarnemend wegkapitein. Hij
heeft lekker gefietst, maar dat doet
hij eigenlijk elke week vertelt hij.
Aangezien hij 1x in de week kan fiet
sen, fietst hij dus 100% lekker, mis
schien kunnen we daar nog iets van
leren!
Waarom hij ging fietsen
Evert is zo’n 20 jaar geleden op de
racefiets gesprongen, op zijn 40ste.
Toen hij eens ging fietsen met zijn
zoon gebeurde het: op een vakantie
in Limburg, werd hij er door zijn zoon
af gereden. Evert dacht ‘potverdorie!
’ en begon toen met de wielersport.
Eerst lange tijd als solofietser en later
sloot hij zich aan bij de toerclub. Ik
vraag me wel af of de zoon van Evert
niet inmiddels is gaan wielrennen, nu
hij de kans loopt eraf te worden ge
reden door zijn vader.
Hoe hij bij TCW terecht is gekomen
Evert heeft op veel plaatsen in Neder
land gewoond; Waddinxveen (bij
Gouda), in de buurt van Apeldoorn
(een plaatsje waarvan ik de naam
vergeten ben sorry, maar het is ook
lastig zo snel schrijven zonder 2e re
porter!) en nu in Renkum. Sinds hij in
Renkum woont, fietst hij bij de toer
club en dat is nu inmiddels zo’n 5 jaar.
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Naar eigen zeggen kent hij ongeveer
alle wegen in het westen en heel erg
veel in de omgeving van Wagenin
gen. Hoor ik hier ambities voor een
promotie naar de eerste wegkapitein
van de C-groep? Dat hij alle wegen
kent, vindt Evert niet saai want fietsen
is gewoon gezellig, al fietst hij mee
stal te hard voor lange gesprekken
(maar dat is dus ook gezellig! Oftewel
met de A-groep meefietsen is gezel
lig!).
Hobby’s waarvan je nog niet op de
hoogte was
Evert heeft veel gezeild en nu doet hij
naast het fietsen ook nog aan tai chi.
Wat hem naast tai-chi extra ‘zen’
maakt is dat hij filosofische boeken
leest en samen met zijn vrouw ayur
vedisch eet. Dit is een hindoeïstische
gezondheidsleer uit India waarbij
vegetarisch eten, gebruik van krui
den en aandacht voor eten een be
langrijke rol spelen. Zo slaat Evert
zonder problemen de warme bitter
ballen af want vlees staat hem inmid
dels tegen. Gelukkig is de C-groep zo
aardig hem alle borrelnootjes op tafel
toe te eigenen.
Waar denk je aan bij licht en bij
zwaar?
Bij licht denk Evert aan de stroming
Verlichting (dat is nog eens een spe
ciaal antwoord!). En bij zwaar meer
aan een heuvel beklimmen. Hoewel
heuvel? Evert heeft het naar eigen
zeggen al zwaar als het stijgingsper
centage boven de 0.5% komt. Oei
dan zou ik maar niet gaan emigreren
naar één van de landen (US en Austra
lië) waar je kinderen nu wonen Evert,
want daar kan het nooit zo vlak zijn
als in Nederland natuurlijk. Gelukkig
is Evert een goede profiteur geeft hij
toe; hij kan goed linkeballen ofwel
in’t wiel blijven hangen ook op de
klim. Hij gaat daarom toch de uitda
ging aan komend jaar tijdens de
Lustrumtocht!
Goed en slecht in?
HIj is goed in kletsen, maar niet op de
fiets want dan heeft hij er zogezegd
meestal geen adem voor. Slecht is hij
meer in luisteren.
Wat vind je van de Derajeur?
Evert vindt de Derajeur geweldig
leuk om te lezen ‘Van voor tot achter,
en van binnen en buiten’. Hij vind t
het leuk iets over (de avonturen van)

anderen te weten te komen. Zelf doet
Evert ook een duit in zakje; hij schreef
onlangs een stukje maar maakte
daarnaast ook de zonnige foto op de
voorkant van deze of de voorgaande
Derajeurs. Als je je zoals ik al de hele
tijd af hebt gevraagd wat en wie er op
de foto staan dan komt nu eindelijk
het verlossende antwoord; het is de
C-groep bij het kerkje van Persingen
in de Ooijpolder!
Oordeel banner die aan het club
huis hangt?
Evert vindt de foto van TCW-fietsers
op een mistige dijk erg mooi. Het
geeft een sfeerbeeld, maar ook een
goede reflectie van de werkelijkheid.
Er moet natuurlijk ook bij TCW ge
fietst worden als het regent of stormt!
Alleen zelf is hij meer een warmte
mens en hij fietst alleen als de weg
droog is. ’s Winters pakt hij niet de
mountainbike want daar houdt hij
niet zo van, maar dat betekent wel
dat hij elke lente iets moet terugvin
den; z’n conditie. Dat tropische ver
langen verklaart hijzelf doordat hij op
de grote vaart zat. Evert ging alle
wereldzeeën over maar vaak in lan
den waar het warm was. Daardoor
kruipt Evert het liefste in ’n hol bij 15
graden of lager. Of hij zoekt gewoon
een van z’n kinderen op, vakantie
adresjes genoeg!
Lievelingsroute?
Eigenlijk was de vraag lievelings
voedsel voor het fietsen, maar blijk
baar had ik zelf net een bitterbal in
mijn mond gestopt en krijg ik ant
woord op deze vraag die ook een leuk
antwoord oplevert. Evert is namelijk
fan van het rondje IJsselmeer. Rond
je, nou ja, meer dan 400km! En nee
dat doet niet iedereen in één dag zo
als Renée. Hoewel z’n dagrecord wel
300km is, is hij vooral fan van de
toertocht van 2 dagen. Op mijn vraag
of het misschien een leuke activiteit
is om met meer TCWers te gaan doen
ter voorbereiding van de Lustrum
tocht antwoord Evert dat hij van
Catzand naar Noord- Groningen fiet
sen daarvoor wel kan aanraden. Dus
TCWers zie hier een mooie uitdaging!
Jora
(De beloofde foto kun je zien op pagina
26!)

Wielertoerisme – The App
Zoals wellicht bekend komt het nog wel een voor dat mijn
huidige man (tevens buitenlandreporter) en ik tijdens
een van ons vele vakanties stomtoevallig tegen een of
andere leuke cyclosportieve aanlopen. Dit voorjaar bij
voorbeeld, waren wij Bologna al haast voorbij, toen
manlief zich ‘plotseling herinnerde’ dat er de volgende
dag een cyclo zou plaatsvinden die hem op het lijf was
geschreven.
Natuurlijk kun je er niet op vertrouwen op dergelijke
heldere momenten, of dat op de plaatsen die je aandoet
heeeel toevallig een leuk toertochtje op het programma
staat. Daarom was ik aangenaam verrast toen ik vlak voor
de zomervakantie tussen de honderdduizenden app's op
Google Play de pp Wielertoerist aantrof. Deze app is ge
niaal voor de reislustige fietsers onder ons. Hij bevat de
wielerkalenders van Nederland, Belgie, Frankrijk, Duits
land, Italië en misschien nog wel meer. Je geeft standaard
je woonplaats in en krijgt een overzicht van alle tochten
op een bepaalde datum in een straal van 50 km. daarvan
daan. Je kunt ook 100 km. ingeven, of alle tochten laten
zien. Ben je in het buitenland, dan geef je gewoon je
verblijfplaats als woonplaats in en je weet alle tochten in
de buurt te vinden. De app is er trouwens ook voor de
MTB.
Gewapend met deze app vertrokken ik deze zomer dan
ook naar Carcassonne, waar ik Menno ging oppikken die
toen al een zware (fiets?)vakantieweek met ‘de mannen’
achter de rug had. We hadden ons voorgenomen om bij
het bepalen van onze verblijfplaatsen rekening te hou
den met de bevindingen van de Wielerapp. Natuurlijk
waren we dat al snel weer vergeten en zo kon het gebeu
ren dat wij voor een paar dagen een huisje huurden in
het illustere plaatsje Boulogne sur Gesse. Zodra we ons
hadden geïnstalleerd in ons aangenaam verblijf, ontdek
ten we dat we vergeten hadden de Wielertoerisme-app
te raadplegen. Toch nog maar even gedaan. Twee
tochtje maar, in de wijde omgeving. Nou, da’s mazzel:
zaterdag eentje 20 km. verder op! En – krijg nou wat! zondag eentje in… Boulogne sur Gesse!
We reden dat weekend dus twee heel aardige tochtjes.
We hoefden geen route uit te stippen en de ravitaillering
was in orde. En we kregen twee poetslappen (T-shirts
maat XXXL) omdat we helemaal uit Nederland kwamen.
Nou zult je wel denken: die hele app heb je dus nergens
voor nodig gehad! Want die tochtjes, daar ben je gewoon
weer toevallig tegenaangelopen. Dat klopt, maar wij zijn
nou eenmaal geboren geluksvogels. Heb jij nou ook zin
om wel eens een tochtje te rijden in de vakantie, dan zou
ik die app toch maar eens downloaden!

Doe mee met de
activiteitencommissie
Ook voor deze winter heeft de activiteitencommissie
weer een gevarieerd programma opgesteld met elke
maand een bezigheid. Iets minder activiteiten dan
voorheen, in de verwachting dat de weinige activitei
ten die er zijn enthousiast worden bijgewoond door
de meer dan driehonderd leden van onze club.
Wat hebben wij voor jullie de komende maanden in
petto?
Om te beginnen een kaartavond op 25 oktober. Laat
in plaats van je benen een keer de grijze cellen werken
en doe mee met het klaverjassen of jokeren. Reden te
meer om mee te doen is dat we komend jaar per cate
gorie weer drie prijzen gaan uitdelen. Dus meer
winstkansen!
Tweede activiteit is de traditionele proefavond. Hen
drik-Jan van onze sponsor Woudenberg zal ons vrij
dagavond 15 november diverse verrukkelijke biertjes
laten proeven. “Ik hou niet van wijn!” kan dus dit jaar
geen smoes zijn om deze ongetwijfeld gezellige acti
viteit bij te wonen.
Als laatste activiteit in 2013 is er op 13 december het
kerstklaverjassen met een feestelijke aankleding. Dus
trek je mooiste kerstoutfit aan en kaart mee!
In het decembernummer zal een overzicht van de ac
tiviteiten in 2014 te lezen zijn.
Wij zijn er klaar voor. Jullie ook?
De activiteitencommissie

Liesbeth
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FIETS

De goedkoopste kinderfietsen van heel
internet:

Hé kleine meid op je kinderfiets,
De zon draait steeds met je mee
Hé kleine meid op je kinderfiets,
De zomer glijdt langs je heen

www.kinderfietsshop.nl

Met je haar in de wind en de zon op je wangen,
Rijd je me zomaar voorbij, fiets
Hé kleine meid op je kinderfiets,
Je lacht en je zwaait naar een zwaan
En de vijver weerspiegelt je witte jurk,
En het riet fluistert je naam
En het zonlicht speelt in de draaiende wielen,
Schitterend strooi je het licht, fiets
Hé lieve meid op je kleine fiets,
Als een witte stip in het groen
Slingert je blinkende kinderfiets,
Zich dwars door het zomerseizoen
En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner,
Plotseling ben je weer weg, fiets
Herman van Veen

Enorme keuze, laagsteprijsgarantie !
kinderfietsshop.nl:
de kinderfietsen-site van Nederland
Alleen de beste merken voor de
laagste prijs, kijk zelf maar.
Of gewoon af te halen bij Mastbergen
fietsen in Renkum
Dorpsstraat 56 Renkum
tel. 0317 312372

