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Van de redactie
De inkt van Nr 4, September van ons clubblad is maar net
droog of Nr 5, Oktober ligt alweer op de mat.
Met de laptop voor de tv op schoot een stukje schrijven
‘van de redactie’ voor ons illustere clubblad. Maar waar
zullen we het over hebben? Buiten de uitnodiging voor
de ALV van TCW met alle verslagen van de commissies is
er niet zoveel bij de redactie binnengekomen.
Door het behalen van de regenboogtrui komt de naam
van Annemiek ook diverse keren voor in ons clubblad.
Natuurlijk is iedereen bij TCW trots met de geleverde
prestaties van haar dit seizoen. Ook weer een verslag van
onze vaste reporter uit het buitenland Menno over
klimwerk in Blockhaus.
Het is nu begin oktober en de herfst heeft een beginnetje
gemaakt al zou je dat na zo een dag als vandaag niet
zeggen. Het kwik bleef vandaag stijgen tot maar liefst 25
graden. Heerlijk genieten dus voor diegenen die nu vrij
zijn. En volgens mij is voor mijn gevoel de halve wereld
vrij vandaag. Zondagmorgen kwamen de eerste apps van
de TCW A-groep al binnen met “maandag 9u rondje
vanuit Wageningen”. Maar ja er zijn ook altijd mensen die
moeten werken. Helaas val ik op dit moment ook onder
deze categorie. Wat een pech dus voor mij, loop ik weer
achterstand op ten opzichte van de rest (denk ik).
Maar goed dat ik zaterdag mee geweest ben met het
rondje dat Paul v H. in elkaar had geknutseld. Rondje
Wageningen-Naarden afgerond 155 km. Op mijn lijf ge
schreven polder, dijkje en lekker veel wind. Onderweg
maar één lekke band van Hilbert, even wisselen met een
aandachtige toeschouwer erbij. Lekke banden daar
wordt je niet vrolijk van zoals laatst met rondje Asperen.
Dit rondje was die zaterdag bedacht door Ronald voor de
B-groep. Omdat het weer die dag minder stabiel was en
buienradar droog aangaf in het westen, wij de Betuwe in.
Al snel begon het te regenen en dit met wegen vol met
Betuwse klei. En wel zoveel dat de wielen aanliepen en
uit de fiets moesten om de klei te verwijderen. En dan nog
Marco die presteert het die dag maar liefst 4 keer lek te

Aandachtige toeschouwer

rijden(record geëvenaard van Paul v H) . Wat me wel
opviel is dat Marco sneller is geworden met het wisselen
van een bandje. Ik denk dat de meeste van de A-groep de
lek van Marco nog wel herinneren die voor het gevoel
een halve dag duurde. Dit was in de periode van de
beautycase aan het zadel zijn fiets. Dus bij deze Marco
van mijn kant een pluim voor deze verbetering.
Omdat het herfstweer momenteel erg grillig is wordt het
bos steeds aantrekkelijker om daar over de paden te
crossen. De groep mountainbikers groeit in de herfst en
valt af in de lente. Terwijl ik dit schrijf is er ook een ver
gelijking die erg dicht bij mijzelf staat. Namelijk mijn ge
wicht ‘aankomen en afvallen’ van …… veel pondjes in
deze periode. Maar goed dat de pasronde van de nieuwe
clubkleding eind van de zomer was, dan heeft de kleding
de goede maat.
Heel veel leesplezier met deze Derajeur.
En nogmaals wij als redactie moeten het hebben van in
gezonden artikelen, foto’s van onze leden om iedere keer
weer een leuk clubblad te kunnen maken.

Asperen 'Betuwse klei'

Namens de redactie,
Paul
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De man met de
hamer
De vorige keer eindigde ik mijn ha
merstuk met Annemiek. Nu begin ik
er maar eens mee. Ik hoef natuurlijk
niemand te vertellen dat ze in het
Noorse Bergen wereldkampioen
tijdrijden is geworden. Dat mag ik
toch wel als bekend veronderstellen.
Ik denk dat we als TCW’79 trots
mogen zijn dat we zo’n goede fietser
in ons midden hebben. Ik vond het
ook leuk om te horen (ik moest zelf
werken) dat op de dinsdagavond na
haar zege, deze mooie overwinning
in het clubhuis ook echt is gevierd. Bij
terugkeer in Wageningen zou de
club Annemiek onthalen bij haar
huis. Een geannuleerde vlucht gooi
de wat dat betreft roet in het eten.
Maar ze kon wel zien dat we waren
geweest, want er hing wel een grote
TCW-vlag in de tuin.
Op maandagavond 2 oktober was de
huldiging van Annemiek in het Wa
geningse stadhuis. Ik vond het een
leuke en gezellige bijeenkomst, met
flink wat bezoekers. Ook TCW was
met een aardige delegatie vertegen
woordigd. Natuurlijk waren er bloe
men, cadeau’s en veel mooie woor
den. Burgemeester Geert van Ru
mund vond haar prestaties en uitstra
ling voor Wageningen goed genoeg
om Annemiek het Wagenings Erezil
ver toe te kennen. Hij had ook nog
een leuke anekdote toen het ging
over het slapen in de regenboogtrui.
Van Rumund verklapte dat er burge
meesters zijn die bijna hetzelfde
doen als ze net zijn benoemd. Die
slapen dan een nachtje met de
ambtsketen. Ik mocht als voorzitter
van TCW ook nog wat zeggen. Ik heb
maar niet verteld dat ik ook wel eens
een nachtje met mijn wielershirt aan
heb geslapen. Dat had dan ook hele
andere redenen dan het winnen van
een belangrijke koers. Volgens mij
versprak ik me nog wel. Ik had het
erover dat we het leuk vinden dat
Annemiek af en toe ook nog wat doet
voor ons. Toen had ik het over soep
schenken door de olympisch kampi
oen tijdrijden. Dat was natuurlijk wel

wat voorbarig. Maar wie weet heb ik
profetische woorden gesproken. Als
ze uitkomen, is dat dubbel goed
nieuws. Hebben we straks een olym
pisch kampioen in ons midden en
hebben we in november of decem
ber 2020 in elk geval ook iemand om
soep te schenken tijdens onze moun
tainbiketocht.
Verder is er sinds de laatste Derajeur
verscheen weinig schokkends ge
beurd. Het einde van het wegseizoen
komt eraan en dat betekent dat de
Sluitingstocht weer op het program
ma staat. Lees hierover elders meer.
En daarna is het ook al weer tijd voor
onze ALV. Ook daarover verderop
meer.
Veel leesplezier en een fijne nazomer.
Arnold
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Groepen TCW
Zomerseizoen
De A-, B-, C- en D-groep vertreken van 1 maart tot 1 no
vember om 9.00 uur vanaf het clubhuis. In de winter, 1
november tot 1 maart, is het vertrek om 9.00 uur. De
meeste groepen gaan dan mountainbiken, maar er blijft
ook een groep actief op de weg.
Meer info over alle groepen, zoals over de bestemming
van de zaterdagrit en deelname aan toertochten in de
buurt, kun je na inloggen vinden op het TCW forum. Alle
leden wordt verzocht de gedragscode MTB en racefiets
te respecteren. Draag een helm, zorg dat je fiets in orde is.
Zaterdagfietsen (zomer)
Groep A
Wegkapitein: Roel van den Meiracker,
tel. 0317-412074
Afstand: 120-160 km. Tempo: gem. 30-35 km/u
Groep B
Wegkapitein: Ronald Brussen, tel. 0317-318692
Afstand: 110-140 km. Tempo: gem. 28-30 km/u
Groep C
Wegkapitein: René Steegh, tel. 06 83423905
Afstand: 110-140 km. Fietssnelheid: 26-28 km/u.
Groep D1
Wegkapitein: Michèle Gimbrère, tel. 0317-421994
Afstand: 100 - 120 km. Tempo: gem. 24-26 km/u
Groep D2
Wegkapitein: Hans Groeneveld, tel. 0317-420721
Afstand: <100 km
Tempo: gem. 22-24 km/u
MTB-groep
Mountainbiken (2 groepen)
Bij vertrek splitsen de mountainbikers zich op in 2 (of 3)
groepen.
Vertrek mtb-groepen zomer én winter: 9.00 uur clubhuis
(tenzij andere afspraken zijn gemaakt via forum of
whatsapp).
Sportieve groep: 20-25 km/u
Recreatieve groep: tot 20 km/u
Toertochten/mtb-routes: ja
Afstand: varieert sterk, van 30 km tot 70+ km (sportieve
groep in de zomer)
Meefietsen of vraag? Mail mtb@tcw79.nl
(contactpersonen: Anne van Schaijk / Margit Warmink).
Zondagfietsen
De zondaggroep fietst het hele jaar door op de weg. Kijk
op het forum (www.tcw79/?q=forum) of er de komende
zondag plannen zijn, of neem zelf hiertoe initiatief door
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er een bericht op te zetten. Vertrek doorgaans om 9.30
uur. Afstand (in overleg) <100 km, parcours heuvelachtig
en vlak en snelheid oplopend tot 30 km/uur gemiddeld.
Dinsdagfietsen (zomer)
Van april tot oktober wordt er ook op dinsdag gefietst.
Vertrek om 19.00 uur (in april en september 18.30 uur)
vanaf het clubhuis. Er is een snelle groep (30 km/uur) en
een hele snelle groep (>35 km/uur) en er wordt ook ge
mountainbiked.

Ledenadministratie: mutaties
vanaf 1 september 2017
We kregen nog wat opzeggers bij het ingaan van het
nieuwe seizoen maar vooral ook weer een aantal enthou
siaste nieuwe leden!
Nieuwe leden
Jolanda Dros
Paul Gerritsen
Giel Goertz
Emma Keizer
Teunis de Kruiff
Hendrik-Jan van der Linden
Etienne Pols
Frans-Peter Scheer
William Schraa
Freek van Tongeren
Opgezegd per 31 augustus:
Marten Dijkstra
Mariken Fellinger
Rinus van der Molen
Paul Nieuwstad
Sjouke Venema
Eelke Westra
Michèle Gimbrère
Ledenadministratie

Activiteitenkalender
Vrijdag 27-10
Vaterdag 28-10
Dinsdag 7-11

20.00 uur
9.00 uur
20.00 uur

kaartavond
Sluitingsrit
Fietsreizen
Toon Loonen en
Karel Huijbers

Dinsdag 21-11
Vrijdag 1-12
Vrijdag 15-12

20.00 uur
20.30 uur
20.00 uur

ALV
Bierproeverij
Kaartavond
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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 inschrijfgeld
Maandtarief € 32,50 (i.p.v. € 39,-)

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

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

AUTO VERSTEEG BUURMAN

Altijd dichtbij!

ONDERHOUD
alle merken

vanaf € 99,www.versteegbuurman.com
Barneveld
| Ermelo
| Voorthuizen
| Wageningen
| Woudenberg
Barneveld
| Ermelo
| Voorthuizen
| Wageningen
| Woudenberg



APK
vanaf € 19,95
all inclusief

Jaarverslag beheerscommissie
TCW heeft de luxe van een eigen clubhuis waar de leden zich kunnen verzamelen voor het fietsen en na afloop een
drankje (of meer) kunnen drinken. En er worden regelmatig activiteiten gehouden. Dat dat kan, is te danken aan het
beheer. Want die drankjes moeten natuurlijk worden ingekocht en iemand moet ze inschenken. En het clubhuis en
het terrein eromheen moeten schoongehouden worden. Voor dat alles zorgt het beheer. Na het vertrek van Evert
Kolet is Liesbeth van Agt aanspreekpunt voor het beheer geworden vanuit het bestuur. Rien Spee coördineert het
onderhoud en is de contactpersoon met het bestuur. Cees van Nieuwenhuijzen verzorgt de inkoop. Peter van
Amersfoort is er voor de uitvoering van diverse klussen, daarbij geholpen door diverse andere leden. Zo hebben
Henk Scholten, Wijnand Folmer, Ger Kramer, Cees en Peter Amersfoort deze zomer tuinman Ron geholpen bij het
omhalen van enkele hinderlijke bomen op ons terrein. Jaap van Deest, een van de vaste krachten bij het onderhoud,
kon er door ziekte helaas niet bij zijn. Cees, Gerard Wesselkamp en Edwin Claessen hebben het opslaghok achter het
gebouw uitgemest en heringericht. Rien heeft ervoor gezorgd dat onze lantaarnpaal, gesloopt door de jeugd van
een bevriende vereniging, werd vervangen door een degelijker exemplaar. Als er eens wat geschilderd moet worden
neemt Hans van der Weide dat voor zijn rekening. En het beheer doet nog veel meer wat jou misschien niet eens
opvalt maar wel moet gebeuren. Bladeren vegen, dak schoonmaken, frituurvet verversen en noem maar op. Voor
het schoonmaken van het gebouw zorgt een vaste club om toerbeurt, iets waarvoor René Steegh de roosters maakt.
Ook is er een ploegje barkeepers, die naast het inschenken van cola, bier, wijn en baco's ook de keuken ingaan voor
de onvermijdelijke bitterballen.
Kortom: dankzij de inzet van al deze mensen kun jij lekker in het clubhuis zitten! Wil jij ook je bijdrage leveren? Meld
je dan aan als schoonmaker (bij René), bied je hulp aan bij het klussen (bij Rien) of als barkeeper (bij ondergetekende)!
Namens het beheer,
Liesbeth van Agt

Jaarverslag toercommissie
De TCie bestaat momenteel uit:
• Jeroen Roelofs (coördinator algemeen en MTB tochten);
• Willem de Visser (coördinator / ontwerp racefietstochten);
• René Steegh;
• Johan Wolsink;
• Toon Loonen
Roel van den Meiracker heeft de toercommissie verlaten i.v.m. met drukke bezigheden voor de lustrumtocht in 2019.
Naast bovengenoemde vaste staf kan de TCie gelukkig gebruik maken van een aantal subcommissies onder leiding
van:
• Roel van den Meiracker: Parkeren;
• Frank Fiselier: Vergunningen, EHBO, Veiligheid;
• Ruud Binnendijk: Inschrijving;
• Inge Jacobs: de koek-en-zopietent bij de MTB tochten.
En nu vergeet ik natuurlijk nog een boel leden die ook druk zijn bij de tochten, zoals de barcommissie en de poetsploeg
die de maandag na de tocht het clubhuis weer spic-en-span maken. Daarnaast maken we gebruik van veel vrijwilli
gers voor bijvoorbeeld het uitpijlen van de tochten, etc. Maar we kunnen nog steeds nieuwe leden in de kern-TCie
gebruiken. Informatie of aanmeldingen kan bij één van de TCie leden.
De werkzaamheden van de TCie bestaan uit het plannen van de routes en opgeven van deze routes bij de NTFU,
detailontwerp van de routes, maken en printen van een routebeschrijving en GPX track, afstemmen van e.e.a. met
de webmaster, regelen van de pijlploegen en klaarzetten van de kratjes (race) of rugzakken (mtb) met de pijlen,
splitsingsborden en pauzeborden plaatsen, etc..
GPX bestanden en -tochten
De gpx-bestanden van de tochten worden goed gedownload. Van de JJC 2017 bijvoorbeeld is dit bestand (1 bestand
voor alle afstanden) 1642 keer opgehaald. Verder is in de TCie nog gekeken naar een tocht die niet met pijlen wordt
uitgezet maar alleen via gpx gereden kan worden. In overleg met het bestuur gaan we dat (voorlopig?) niet doen.
Andere fietsclubs (o.a. DTC) bieden dit type tocht wel aan.


11



Deelnemersaantallen
Dit jaar mochten we de volgende aantallen deelnemers begroeten:
• WWT2: 30 km 58; 45 km 271; 60 km 487; onbekend 3; totaal 819 deelnemers;
• Veluvia: 65 km 122; 110 km 579; Totaal 701 deelnemers;
• Bevrijdingstocht: 40 km 6; 70 km 56; 110 km 167; 150 km 80; totaal 309 deelnemers;
• Germania Klimtocht: 105 km 159; 150 km 152; totaal 311 deelnemers.
De WWT1 in november 2016 is niet doorgegaan.
Planning tochten in 2018
Hieronder een voorlopig (we zijn er nog mee bezig) overzicht van alle tochten (incl. JJC en Hel) in 2018 met de officiële
afstanden zoals momenteel opgegeven bij de NTFU. De meeste tochten zijn 1 dag naar voren geschoven in de ka
lender, alleen de JJC en de Hel zijn dan weer een week naar achteren geschoven. De afstanden zijn gelijk gebleven
aan de afstanden van dit jaar, behalve voor de JJC. Een spreadsheet met meer informatie over deze tochten kan bij
mij worden opgevraagd.
Namens de toercommissie,
Toon Loonen

Tochten in 2018
Tocht
Veluviatocht
Bevrijdings tocht
Jan Janssen Classic (JJC)
Hel van Ede Wageningen
Germania klimtocht
Wageningse Wintertocht 1
Wageningse Wintertocht 2

Datum
24-3-2018
29-04-2018
30-06-2017
30-06-2017
25-08-2018
10-11-2018
27-12-2018

Afstand
65-110
40-70-110-150
70-110?-125-150-175?-200
60-110
105-150
30-45-60
30-45-60

Soort tocht
Race
Race
Race
MTB
Race
MTB
MTB

Jaarverslag kledingcommissie
We hebben dit jaar het contract beëindigd van onze huidige kledingleverancier. De reden hiervan is dat er geen
duidelijkheid was of zj nog wel kleding leveren en wat eventueel de nieuwe voorwaarden zouden zijn. Dus zijn we
naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier die meer zekerheid geeft en die zich op de kledingmarkt waar
maakt.
We hebben uiteindelijk voor Sportful gekozen. Als we dit neerdichten hebben we net een week passessies achter de
rug, er zijn 145 mensen geweest waarvan er 140 een bestelling hebben geplaatst.
Verder hebben we van onze oude leveringen ongeveer 28 kledingstukken nog op voorraad.
Waarvan 13 juist geleverde en 15 niet juist geleverde, de laatste zijn niet in rekening gebracht.
Over de restanten zullen we ons de komende periode nog beraden wat we hiermee gaan doen.
De komende drie jaar werken we samen met Sportful en moeten we ervaren hoe dit gaat. Tot nog toe zeer goed!
Gerard Wesselkamp
Bert Wijnen

Jaarverslag Derajeur
Afgelopen jaar zijn er zoals gebruikelijk zes edities van dit illustere clubblad uitgekomen, in elkaar gezet en gedeel
telijk gevuld door de redactie. In september 2016 bestond de redactie nog uit Niels Dignum en Linda Persoon, maar
zij hebben in de loop van het jaar allebei de redactie verlaten. Wij bedanken hen voor hun inzet! Gelukkig werden er
twee nieuwe redactieleden gevonden: Paul Nijenhuis en André van den Top. De continuïteit is dus gewaarborgd.
Dat geldt ook voor de advertenties, die dankzij de niet aflatende ijver van acquisiteur Edwin Jansen sr. het blad sieren
maar vooral betaalbaar houden. Samen met Edwin zijn wij een nieuwe serie gestart om de sponsors onder de aandacht
van de leden te brengen. Want die mogen best eens in het zonnetje worden gezet.
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REMOND MEURS | VLOEREN
leggen, repareren en renoveren van parketvloeren

Harnjesweg 3 | 6707 ET | Wageningen | M 0620541978 |
info@remondmeurs.nl | www.remondmeurs.nl

advertentie Remond Meurs vloeren 185x130 mm diaps liggend.indd 1
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Voor het komende jaar staan er geen veranderingen op stapel. Een nieuwe redacteur is welkom, maar het lukt tot
nu toe aardig om met z’n tweeën het blad in de bus te krijgen. Wél is er af en toe wat weinig kopij en daarom de
oproep: blijf schrijven! Stuur ons je fietsbelevenissen en overpeinzingen, dichtsels en tekeningen, foto’s of wat je
maar wil. Bloemen en flessen bier zijn ook welkom maar zullen niet in het blad worden opgenomen.
De redactie

Jaarverslag activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar een rustig bestaan gekend. Naast 4 kaartavonden die een wisse
lende maar in alle gevallen beperkte groep deelnemers trokken, hebben we ons beperkt tot een wijnproefavond in
het najaar. Onze sponsor Woudenberg had ter voorbereiding op de feestdagen een gevarieerd aanbod geselecteerd
waarvan iedere wijn niet zou misstaan op de feestdis. Normaal gesproken sluiten we het winterseizoen af met een
pubquiz, maar dat is er dit jaar bij ingeschoten.
Voor komend jaar doen we het nog een keer met de vertrouwde kaartavonden, een bierproefavond (vrijdag 1 de
cember) en een pubquiz (maart). We hopen dat de belangstelling wat groter is dan het afgelopen jaar. Zo niet, dan
moeten we wellicht constateren dat er weinig behoefte meer aan deze activiteiten is en het tijd is voor een frisse
nieuwe wind. Aanbevelingen zijn van harte welkom!
De activiteitencommissie
Wim Overdijkink
Berrie Ruijling
Cees van Nieuwnhuijsen
Menno Bartlema
En de vrouw achter de schermen: Liesbeth van Agt

Jaarverslag Jan Janssen Classic/Hel van Ede-Wageningen 2017
De 32e editie van de Jan Janssen Classic en de 7e Hel van Ede-Wageningen had wat minder deelnemers dan vorige
jaren. Laatstgenoemde MTB-tocht had een geheel vernieuwde route. Er zijn, net als in voorgaande jaren, veel com
plimenten van de deelnemers ontvangen.
We kijken terug op een sportieve dag, met iets meer dan 3.300 wegfietsers en circa 900 MTB’ers. We hebben het
tijdens deze editie gedurfd de gewijzigde parcoursen van de JJC en de nieuwe pauzeplek van vorig jaar te handha
ven. Het positieve resultaat van dit jaar is op het oude peil gebracht door de late voorinschrijvers en de daginschrij
vers een hogere inschrijfprijs te vragen en de uitgaven fors in te perken. Over de hogere prijzen zijn geen klachten
van de toerfietsers ontvangen, maar wel vanuit de MTB-ers en enkele clubleden. Echter, een schamel positief saldo
zoals vorig jaar zou onvoldoende beloning zijn voor de inzet van de vele TCW-vrijwilligers, is de mening van het
organisatiecomité.
De dure PowerBar sportvoeding is beëindigd; er wordt enkel nog sportdrank uitgedeeld. De bijdrage van de deel
nemers en de organisatie aan het Fonds Gehandicaptensport bedroeg dit jaar € 5.970, --.
We danken alle deelnemers voor hun medewerking en positieve houding, de sponsors voor hun materiële en finan
ciële ondersteuning, de vele, vele vrijwilligers (ook van WVEde) voor hun solide en onvermoeibare inzet langs de
routes, op de motoren, op de pauzeplaatsen en cateringplekken, bij de incheck, in de controlekamer, bij de massa
getafels, kortom overal! Voor de interne evaluatie zijn de bijdragen van alle subcommissie-trekkers ontvangen en
besproken.
Voorgesteld wordt de prijzen in 2018 voor de MTB-tocht met €2,50 per deelnemer te verlagen, de uitgaven volgend
jaar te stabiliseren en de PR en communicatie wederom een impuls te geven. We rekenen dan opnieuw op jullie inzet
en ondersteuning.
Het organisatiecomité JJC-HvEW
Herman Winkels
Cisca Noy
Ger Spikman
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Schoonmaakbedrijf

DE WASBEER

• glazen wassen
• dakgootreiniging
• interieur van bedrijven

				
Vier-morgenweg 6
6721 MS Bennekom

T : (0317) 46 00 07
W: www.smbdewasbeer.nl
E : info@smbdewasbeer.nl

Deskundige bemiddeling bij
verzekeringen en pensioenen
www.verzekeringsburovanderlinden.nl
Bowlespark 22a, 6701 DR Wageningen
tel. 0317 411293

Pels Brandpreventie
Voor het te laat is...
Blusdekens gevaarlijk?
Een goed blusmiddel is veiliger.
Je blijft weg van het vuur en er
wordt echt geblust.
De Prymos universele spraybrandblusser is special voor
vetbranden ontwikkeld, maar
kan ook ‘gewone‘ branden
blussen.

Prijs nu € 29,95
Info en verkoop: info@pelsbrandpreventie.nl • 06-20411136



Jaarverslag vierdaagsecommissie
In 2016 is na goed overleg en lang zoeken besloten om de vierdaagse in 2017 te houden in het gebied ten oosten
van Brussel, genaamd het Hageland. Het bleek niet makkelijk te zijn om een geschikt hotel te vinden dat een groep
enthousiaste fietsers van circa 40 personen te herbergen.
Na lang zoeken kwamen we uit bij hotel Geerts in Westerlo. Dit hotel was wel duurder dan we de afgelopen jaren
gewend waren, maar het eten en de locatie maakten de extra kosten meer dan goed. In de Derajeur van Juni is uit
gebreid verslag gedaan van de belevenissen en de weersomstandigheden, dus dat hoeven we hier niet te herhalen.
Doordat we de kosten hebben kunnen drukken, hebben we samen met de bijdrage van de club de begroting sluitend
kunnen houden.
We willen Jacques Theunissen bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren en zijn niet aflatende inzet. Jacques
gaat zich nu inzetten voor de eerstkomende lustrumtocht. We wensen hem daarbij veel succes. Gelukkig hebben
we een goede vervanger weten te vinden in de persoon van Menno Bartlema, waarmee de commissie weer bezet
is. We staan er voor klaar om ook in 2018 weer een leuke accommodatie te vinden en mooie routes uit te zetten.
Ronald Brussen
Ben Huiskamp
Menno Bartlema

Deelnemers vierdaagse 2017 Westerlo België
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MOVE UPPORT
maakt werk van gezonde mensen

Testen op locatie
Move-Support is specialist in het afnemen van inspanningstesten met ademgasanalyse. De testen kunnen op locatie worden afgenomen of op de vaste locatie
in Rhenen. Zie de website of bel voor meer informatie:

www.move-support.nl of T 06-21107756

Inspanningstest voor fietsers

Hartslagzones

Steeds meer mensen nemen hun sportprestaties en
gezondheid serieus. Goed materiaal wordt steeds meer
gebruikt om betere prestaties neer te zetten. Een nog
iets minder ingezet middel, maar minstens zo belangrijk, is de inspanningstest. Door middel van een inspanningstest kan bepaald worden hoe je er als sporter fysiek voor staat. Maar nog belangrijker, op welke manier
je het beste aan de slag kan om je sportprestaties of je
gezondheid te verbeteren.

Een van de redenen om een
inspanningstest te doen, is het
bepalen van de hartslagzones.
Door middel van de inspanningstest worden deze gemeten in plaats van uitgerekend.
Hierdoor zijn deze veel nauwkeuriger en kan beter aan je
doelstelling gewerkt worden.

(An)aerobe drempel
Door middel van een inspanningstest met ademgasanalyse kan heel nauwkeurig de anaerobe drempel
(Respiratoir compensatiepunt) worden bepaald.
Maar Move-Support bepaalt eveneens de aerobe
drempel (Ventilatoire Anaerobe Drempel). Door met
twee drempelwaarden te werken, worden de individuele trainingszones nog veel persoonlijker en wordt
duidelijk waar de aandachtspunten nog liggen.

Move-Support-Daniel van Schaik, - www.move-support.nl - nfo@move-support.nl - T 06-21107756- Kvk 64041689



Vrijdag 1 december: La Trappe
bierproeverij
Op 1 december vindt de jaarlijkse proeverij van onze
sponsor Woudenberg plaats. Dit jaar staat de proeverij in
het teken van La Trappe.
La Trappe is een Nederlands biermerk en trappistenbier.
Het bier wordt gebrouwen door Bierbrouwerij De Ko
ningshoeven van de abdij Onze Lieve Vrouw van Konings
hoeven in Berkel-Enschot nabij Tilburg in Noord-Brabant.
De brouwerij heette vroeger De Schaapskooi. De naam
La Trappe is afkomstig van het Franse klooster "La Trap
pe", de bakermat van de orde der trappisten.
Het merk La Trappe werd in 1958 geïntroduceerd. Dit
bovengistende bier werd aanvankelijk in zeer kleine
hoeveelheden gemaakt. Sinds 1980, toen de brouwerij
zich los had gemaakt van het Belgische Brouwerij Artoi
s-concern (voorloper van het huidige AB InBev), wordt
alleen nog maar bovengistend bier gemaakt en is La
Trappe het belangrijkste merk van de brouwerij.
Op dit moment bestaat het assortiment gebrouwen
bieren uit:
·
Blond
·
Dubbel
·
Tripel
·
Quadrupel
·
Quadrupel Oak Aged
·
Witte Trappist
·
Bockbier
·
La Trappe Isid'or
·
La Trappe Puur
Vrijdag 1 december, 20.30 uur, komen Hendrik-Jan
(Woudenberg) en Björn (La Trappe) ons inwijden in het
brede assortiment van La Trappe, uiteraard met bijpas
sende hapjes. Dit alles gratis aangeboden door onze
hoofdsponsor Woudenberg. Kom op 1 december naar
het clubhuis en laat je verrassen!
De activiteitencommissie

La Trappe pakket

Annemiek is van iedereen
Op maandag 2 oktober jl. was er in het gemeentehuis van
Wageningen een feestelijke bijeenkomst: wereldkampi
oen Annemiek van Vleuten werd gehuldigd door de ge
meente. Hoewel heel TCW en zelfs heel Wageningen was
uitgenodigd, pasten de opgekomen fans prima in de
raadszaal. Van TCW waren een stuk of twintig leden op
komen dagen. Na lovende woorden van burgemeester
Geert Van Rumund, wethouder Han Ter Maat en onze
voorzitter Arnold Winkel, gevolgd door een kort dank
woord van Annemiek, was het officiële gedeelte afgelo
pen en kon Annemiek zich onder haar fans mengen.
Daaronder bevond zich veel familie (waaronder haar in
middels bijna even beroemde moeder) maar ook ex-col
lega’s, oud-dorpsgenoten, voormalige huisgenoten,
leden van WV Ede en dus een aantal TCW’ers. Die laatsten
moesten een tijdje geduld hebben, (maar ach, er waren
ruim voldoende hapjes en drankjes) maar uiteindelijk
mochten zij dan ook met Annemiek, de trui en de medail
le op de foto. Wie weet staan we volgend jaar weer in de
raadszaal, want wij hopen net als Annemiek dat ze dan
ook als wereldkampioen van de wegwedstrijd in de
boeken komt!
Liesbeth
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Onverwacht klimwerk:
Blockhaus
Sluitingstocht
Het einde van het wegseizoen nadert met rasse schreden.
Op 28 oktober is het alweer tijd voor onze traditionele
Sluitingstocht. We gaan deze keer naar Leusden. Daar
pauzeren we vanaf 11.00 uur (niet eerder, want dan is die
nog gesloten) bij Pannekoekboerderij de Hakhorst. Voor
iedereen is daar een pannenkoek met één ingrediënt naar
keuze en wat te drinken. Vervolgens gaat de reis terug
naar ons clubhuis, waar we er nog een gezellige middag
van maken. Er zijn routes genoeg om naar de Waarden
25 C in Leusden te fietsen. Voor de mountainbikers is er
in de buurt meer dan genoeg bos om zich uit te leven
alvorens aan de pannenkoeken te gaan. We vertrekken ’s
ochtends om 9.00 uur vanaf het clubhuis.
Arnold

Denkend aan heroïsche beklimmingen in de Giro zal de
eerste gedachte uitgaan naar de Alpen, meer specifiek de
Stelvio of de Gavia. De Apennijnen zullen niet als eerste
in je opkomen, maar zijn zeker zo spectaculair en interes
sant. Deze bergrug die heel Italie doorsnijdt, kent veel
mooie beklimmingen die qua zwaarte niet voor de
zwaarste klimmen in de Dolomieten of Alpen hoeven
onder te doen. Blockhaus (2.045m) is volgens de statistie
ken een van de zwaarste beklimmingen van Italië en
wordt, vanwege de zwaarte en het landschap, vaak ver
geleken met de Mont Ventoux.
In de Giro d’Italia is de klim naar Blockhaus 5 keer opge
nomen. De eerste keer was in 1967 en werd gewonnen
door een tot dan toe vrij onbekende renner: Eddy Merckx;
dat betekende zijn doorbraak. De laatste keer was dit jaar
en die etappe werd gewonnen door Nairo Quintana; Tom
Dumoulin finishte op korte afstand en legde daar een
goede basis voor de eindoverwinning. Hoog tijd dat uw
buitenlandreporter op verkenning gaat!
Nu wil het toeval dat we afgelopen zomer een vakantie
in Italië hadden voorzien en een van deze weken een
huisje gehuurd hadden in de Abruzzen. De Abruzzen
hadden we 8 jaar geleden al een keer met de camper
aangedaan en stond hoog op mijn verlanglijstje omdat
het een prachtig fietsgebied is. Een fantastische omge
ving, stevige klimmen en zelfs midden in de zomer uiter
mate rustig. Bij de zoektocht naar een leuk huisje kwamen
we uit in Rapino, een klein dorpje aan de voet van de
Apennijnen ter hoogte van Pescara. De kaart er maar eens
bijgepakt om te kijken waar we terecht zouden komen
en zie daar: blijken we aan de voet van de Blockhaus te
zitten!

Pannekoekboerderij "De Hakhorst"

Er zijn 3 verharde opgangen van de Blockhaus (zie daar
de eerste overeenkomst met de Mont Ventoux):
1.Vanuit het noorden vanaf Roccamorice in 19 km met

Clubhuis dicht op 5 december
Da’s logisch, zul je misschien denken: Sinterklaas. Maar
het is de eerste dinsdag van de maand, en dus zou het
clubhuis normaal gesproken open zijn. Dat is het wel op
de overige eerste dinsdagen van het winterseizoen. In
november en februari kun je niet alleen komen voor een
potje bier of om een kaartje te leggen, maar ook om naar
een mooie lezing over wereldfietsen te luisteren. Van
Toon & Inge en Karel (VS) op 7 november en van Arie &
Willy (Italië) op 4 februari. Inloop vanaf 19.30 uur.

Panorama Blockhaus
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een roze Hotel genaamd ‘Mama Rossa’. De Giro is de
laatste paar keren hier op 1.621m gefinished omdat er
een brede parking is, maar de eigenlijke klim gaat dan
nog even door. In brede bochten klim ik in 4 km naar het
eind van de brede weg. Bij een rifugio begint een laatste
smalle strook van 2 km naar de top op 2.045m; officieel
mag je daar niet meer met de fiets op, maar druk is het
niet en de aanwezige wandelaars hebben respect voor
de enkele wielrenner die daar naar boven gaat. Eenmaal
boven is het uitzicht prachtig maar omdat er daar niets
te krijgen is, draai ik snel om voor een colaatje en een
biertje bij de rifugio.

Blockhaus

8,3% gemiddeld (max. 14%) over een kleine onregelma
tige route die 5 km onder de top uitkomt op de bredere
meer gangbare weg.
2.Vanuit het noordoosten vanaf Lettomanopello in 22 km
met 8,0% gemiddeld (max. 13%) over een mooi geasfal
teerde route die na 11 km op de Passo Lanciano op de
eerder genoemde meest gangbare beklimming uitkomt.
3.Vanuit het oosten vanaf Fara Filiorum Petri in 30 km met
6,1% gemiddeld (max. 9%) over een brede goed geasfal
teerde gelijkmatig stijgende weg. Deze opgang is het
vaakst in de Giro opgenomen.
In alle gevallen kom je de laatste 7 km uit een bebost stuk
in een open rotsig landschap met weids uitzicht naar alle
kanten. Omdat het omringende landschap veel lager ligt,
is het uitzicht immens en dat doet sterk denken aan de
Ventoux. In de zomer is het heiig in de diepte, maar bij
helder weer moet je hier in het oosten een prachtig zicht
op de Adriatische kust hebben en in het westen mooi
zicht op het Majella-massief met de Monte Amaro
(2.700m) als hoogste punt.

Voor de beklimming vanuit Lettomanopello moet ik eerst
een stuk van 25 km over lichtglooiend parcours door
staan om aan de achterkant van de Blockhaus aan de voet
te komen. Een mooie route om de beentjes los te maken.
Eenmaal in Lettomanopello is het gelijk donderen met
2,5 km van 11% waarna een lang saai stuk van 8 km met
gemiddeld 8,5% in de brandende zon volgt. Geen
boompje te zien, maar wel een fonteintje na zo’n 4 km;
toch maar even stoppen dan want niemand die het ziet.
Er is vrijwel geen verkeer en ik snap in die hitte wel
waarom. Gelukkig gaat de laatste 2 km naar de Passo
Lanciano door het bos waarna de klim naar de top dezelf
de route volgt als de eerder beschreven klim. Vanuit
Lettonmanopello is de klim een stuk zwaarder en eigen
lijk niet te doen bij 40 graden. Er is niet veel beraad nodig
om te besluiten de lastigste beklimming, die vanuit
Roccamorice, dit jaar maar te laten voor wat het is. Er moet
nog iets over blijven voor een volgende keer Rapino; die
komt er zeker.
Menno Bartlema

In ons weekje in Rapino zaten we in Midden-Italië mid
denin een hittegolf. Dat maakt het bij middagtemperatu
ren van boven de 40 graden niet makkelijk om flink te
fietsen. Ik heb me die week dan ook beperkt tot twee
beklimmingen van Blockhaus, die vanuit Lettomanopello
en de lange klim vanuit Fara Filiorum Petri.
Om met die laatste te beginnen: een heerlijke gelijkmati
ge klim! Vanwege de Giro ligt er op veel stukken mooi
nieuw asfalt, de percentages zijn niet te fors, over grote
stukken is er de nodige schaduw en als ik boven de
boomgrens uitkom is de temperatuur al gedaald tot een
aangename 35 graden. Na een onregelmatige en erg
warme aanloop van ruim 10 km via Rapino en het fraai
gelegen Pretoro draait de weg op een rotonde linksaf
richting de Passo Lanciano (1.299m). De weg gaat door
een beboste omgeving in 7 km naar de Passo Lanciano
waar wat horeca zit en de weg een brede bocht maakt
(vergelijkbaar met de bocht bij Chalet Reynard). Drie ki
lometer voorbij de pas opent het bos zich en zie ik in de
verte de masten op de top liggen. Na 2 km kom ik langs
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P.s. Blockhaus is een vreemde naam voor een berg in
Midden-Italië. Er doen verschillende verklaringen de
ronde, maar de volgende lijkt het meest waarschijnlijk: in
de 19e eeuw werd er door het leger van Italië een post
ingericht om bandieten in de gaten te houden; in die tijd
was het goed gebruik om voor legerposten Duitstalige
namen te gebruiken.

Annemiekjes
Menno
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EPS-reclame.nl
Belettering - reclame - promotionele artikelen
Eindejaarsgeschenken -Kerstpakketten

Administratie- en
belastingadviesburo PABa
Ton Post
Belastingadviseur

Tarthorst 1161
6708 JL Wageningen

Mob. 06-22692519

Henk Elings,

Bezoek ook aan huis

keurslager

Verstand Van Lekker Vlees
Tel. 0317-412813
info@elings.keurslager.nl
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Indien onbestelbaar retour: TCW, Leonard Roggeveenstraat 25, 6708 SL Wageningen

Nieuw bij Nol Mastbergen Fietsen in Renkum
Continental GP4000 S banden: Altijd voor internetprijzen € 36,95 in 23 of 25 mm breedte.
Racefietsverlichting voor de avondritten
• Lezyne, de beste die er zijn, altijd met clubkorting. Wij demonstreren jou graag de perfecte
nachtverlichting van Lezyne in onze donkere kamer. Nu train je gewoon door als het vroeg
donker is !!!!
• Ook fietsverlichting van BBB altijd scherpe prijzen
Fietspompen van Lezyne, alle types op voorraad.

Zomeropruiming racefietsen
Koga
• Durado Ultegra disk carbon maat large 56 cm of medium 53 cm van € 2899,- TCW-prijs
nu € 1999,• Kimera Road aluminium met 105 groep in maat small 49 cm van € 1449.00 nu € 999,-

Sensa
• Trentino Ultegra disk alu in maat 56 cm van € 2299,- nu € 1899,• Giulia aero matt oranje / zwart Ultegra 56 cm van € 2549,-nu € 2199,-full carbon met Ultegra.
• Giulia G2 mat zwart 55cm met Ultegra van € 3499,- nu € 2499,-

Van Nicholas titanium racefietsen
• Boreas titanium 56 cm met Ultegra van € 3895,- nu € 2995,• Zephyr titanium Ultegra 56 cm van € 3595,- nu € 2695,Mountainbikes met Rohloff naaf vanaf € 1999,-, alle kleuren mogelijk.

Bij Mastbergen Fietsen altijd de laagste prijzen, maar wel met service.
www.mastbergen.nl - www.gudereit.nl - www.rohloff-bikes.nl
www.kinderfietsshop.nl - www.nieuwefiets.nl
Mastbergen fietsen Winkelcentrum Renkum
al tien jaar officieel sponsor van Toerclub Wageningen!
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