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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



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

 

Inhoud   

Van de redactie 5 

Van de voorzitter 7 

Toerfietsprogramma, Tochtenkalender 8 

Van de vierdaagsecommissie, Tacxtrainers, Schoonmaakrooster, Ledenmutaties, 

Activiteitenagenda 

 

9 

La Préalpes 11 

TCW-bank hangplek voor oudere jongeren? 13 

Nieuwjaarsreceptie TCW: een goed begin van 2011! 14 

Nieuwjaarsspeech door de veurzitter 15 

Van Druten naar Santiago de Compostela en terug 18 

Mores bij TCW 20 

Egmond- Pier – Egmond 21 

Kerstkaarten weer geslaagd, Activiteitenprogramma begin 2011 23 

Uit de oude doos: Niedersachsen Ronde 24 

8 januari Egmond- Pier – Egmond 26 

 

4



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

Van de redactie
De voorzitter is een beetje boos. Jullie
kunnen het verderop in deze eerste
Derajeur van 2011 lezen. Ik zal hier
vast een tipje van de sluier oplichten,
want ik voel wel een beetje met hem
mee. Onze baas is teleurgesteld dat
slechts zo’n veertig leden de traditio
nele nieuwjaarsreceptie hebben be
zocht. En dat op een totaal van dik
driehonderd TCW’ers. Dat is inder
daad geen hoog percentage.
 
Ik zal het maar meteen bekennen, ik
hoorde ook bij die 274 leden die er
niet waren. Ik was het nog zo van plan
geweest, maar net als vorig jaar had
ik uitgerekend het weekend van de
nieuwjaarsreceptie weekenddienst.
Die zat zo vol, dat ik pas klaar was met
tikken toen het de hoogste tijd was
voor de after party bij de Vlaamsche
Reus. Maar daar had ik nou net geen
weet van. Jammer. Niet alleen dat
laatste, maar ook het missen van het
feest. Mijn zangkwaliteiten laat ik nog
even in het midden. Wie weet heb ik
er volgend jaar wat aan. Maar de quiz
missen, is natuurlijk voor een zelfbe
noemd favoriet als ik een slecht begin
van het nieuwe jaar. Toch is er hoop.
Volgend jaar heeft de receptie
hoogstwaarschijnlijk minimaal één
extra bezoeker. Het lijkt me wel heel
sterk dat ik dan weer het nieuwjaars
receptieweekend aan de beurt ben.
Ik vrees eerder voor kerst of oud en
nieuw. Maar zoals Johan Cruijff
placht te zeggen: elk nadeel heb zijn
voordeel.
 
Overigens, voor de 274 TCW’ers die
om wat voor reden niet op de nieuw
jaarsreceptie waren, in deze Derajeur
staat een uitgebreid verslag. Daar
naast is ook ruimte vrijgemaakt voor
de nieuwjaarsspeech van onze voor
zitter. Dus iedereen kan er ook over
meepraten. Nu we toch met de in
houd bezig zijn. We hebben weer
veel buitenlands nieuws in onze ko
lommen. Vaste buitenlandreporter
Menno doet verslag van La Prealpes.
Tonny de Vaan laat ons meegenieten
van zijn pelgrimsavontuur Druten-
Santiago de Compostela, en terug.
Opvallend aan deze bijdragen is dat

ze al dateren van de zomer van 2010.
Maar blijkbaar moet een goed ver
haal eerst wat rijpen. Daarbij is van de
belevenissen van Toon en Inge en
Cisca op de Egmond-pier-Egmond
voor mountainbikers absoluut geen
sprake. Deze tocht dateert van 2011.
Zo zie je maar dat een leuk verhaal
ook zonder rijping kan worden ge
schreven. Het laatste buitenlandon
derwerp mag zonder meer overrijp
worden genoemd. De Niedersachsen
Ronde is al in 1990 gereden, als ik het
uit mijn hoofd goed zeg. Ik kan er een
jaartje naastzitten. Het is een verhaal
uit de oude doos, waar we het ko
mende jaar vaker in willen wroeten.
Overigens gaat het bij de Niedersach
sen Ronde om de vierdaagse van dat
jaar.
 
Omdat zoveel leden zich niet op de
nieuwjaarsreceptie hadden gemeld
en bovendien heel veel TCW’ers ook
het clubhuis nog niet hebben be
zocht in dit jaar, bij deze namens de
redactie van de Derajeur de beste
wensen voor de rest van 2011. Dat
jullie maar lekker mogen fietsen en er
flink van mogen genieten. Voor de
wegfietsers is 2011 redelijk begon
nen. Weliswaar hadden sneeuw en ijs
bezit genomen van veel paden, met
een beetje geluk waren de meeste
paden echter wel berijdbaar. Met de
geweldig hoge temperaturen van de
laatste dagen, verdween de winterse
overlast in rap tempo. Er kwam wa
teroverlast voor terug, maar dat

maakt het fietsen juist weer extra
aantrekkelijk. Dat de Wageningse
Berg moet worden beklommen,
omdat het Onderlangs is over
stroomd, nemen we maar voor lief.
 
Wat ik persoonlijk wel weer jammer
vind, is dat de meeste hoogwatertoe
risten met de auto op pad gaan om
het schitterende spektakel te aan
schouwen. Dat leverde vanmiddag
(zondag) in elk geval een hoop ge
wring op op de dijken. De remblokjes
werden bijna warm van het vele
remmen voor de auto’s die elkaar
soms maar net, of nog vaker net niet,
konden passeren.
 
Ik ben benieuwd of het mooie fiets
weer aanhoudt. Dat zou betekenen
dat we dit jaar beter in vorm aan het
officiële wegseizoen beginnen dan
vorig jaar. Toen was ik niet vaker dan
twee keer op pad geweest. Nu in elk
geval al vier keer. Dat pikt niemand
meer af. Voor de mountainbikers
maakt het niet zoveel uit. Dat is vol
gens mij altijd zwaar. Of er ligt een
dikke laag sneeuw. Of een gladde
ijsvlakte. Of een diepe laag modder.
Ik heb me zelfs laten vertellen dat er
in het bos bij Ede op sommige plek
ken vijftig centimeter water staat.
 
Goed, genoeg woorden van de re
dactie. Veel leesplezier en aarzel niet
om een verhaal in te sturen als je iets
leuks hebt meegemaakt.
Arnold
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Van de voorzitter
 
Alweer een nieuw jaar bij TCW, waar
voor ik u natuurlijk alle gezondheid,
geluk en fietsplezier toewens (zie ook
mijn nieuwjaarsspeech verderop in
deze Derajeur)!
Als goed gebruik om de vele vrijwilli
gers bij TCW te bedanken wordt voor
de kerst aan hen een presentje ge
zonden of gebracht om hen te be
danken voor hun inzet het afgelopen
jaar. Als bestuur hadden we dit jaar
besloten bij Wijnhandel Wouden
berg voor de maar liefst 140 vrijwilli
gers van TCW een lekkere Medoc uit
te zoeken en die even te bezorgen bij
hen. Nou is het in het bos of op de
weg in de winter wel eens glad en in
de week voor kerst was dat ook zeker
het geval in Wageningen en omstre
ken. Kortom het waren wel drie lange
avonden glibberen en glijden. Maar
daar staat tegenover dat dit wel een
erg leuke taak als bestuurslid is, want
bij je TCW-vriend(inn)en aanbellen
en ze verrassen met een flesje wijn
voor de kerst, geeft je dat echte Sin
terklaas- of Kerstmangevoel! Zeker
als velen zo leuk reageren en je vrien
delijk naar binnen nodigen, terwijl je
daarvoor dan helaas geen tijd hebt.
Dus als ik een keer somber ben en
denk: waarom besteed ik toch al die
tijd aan TCW, dan weet ik nu weer
precies waarom ook weer. Ik ben trots
op u allen en proost op wederom uw
hartverwarmende, vrijwillige inzet in
dit nieuwe clubjaar!
Als de kerst voorbij is en de eerste
(voor velen) vrije dag is daar, dan
staat het 2e wintertrio van TCW op de
agenda. Over het algemeen is deze

tocht druk bezocht want de beide
kerstmaaltijden hebben hun sporen
achtergelaten, dus je wilt wel weer
eens lekker fietsen in het bos. Echter
de decembermaand gaf net als vori
ge winter wederom een witte kerst
en met de negatieve ervaring van
vorige winter (de laatste 2 wintertri
o’s afgelast) werd het ook nu weer
spannend. Gaat-ie door of niet. De
toercommissie is daarvoor bij TCW
aan zet om e.e.a. te organiseren en
dus ook om aan te geven of het ver
antwoord is om de tocht door te laten
gaan. Op 18 december kreeg ik te
horen dat op dinsdag de toercom
missie bijeen zou komen om te be
sluiten over afgelasting. Inmiddels
kreeg ik ook via Toon Loonen diverse
meldingen per mail toegestuurd van
andere verenigingen die dat week
end hun MTB-tochten aan het afge
lasten waren. Ik heb onmiddellijk via
de mail aangegeven aan de toercom
missie dat een besluit tot afgelasting
wat mij betreft niet al op 21/12 maar
op vrijdag 24 december genomen
diende te worden. En ik heb daarbij
aangeboden op die vrijdag zelf te
gaan fietsen op het parcours om te
testen of dit mogelijk was. Op de
website is dan ook de melding ge
maakt dat besluitvorming die och
tend bij TCW zou plaatsvinden. Van
donderdag op vrijdag had het weder
om flink gesneeuwd en toen ik die
morgen met Henk Roffelsen samen
door de bossen over het geplande
parcours ‘ploegde’ lagen de paden er
wonderschoon bij. Gevaarlijk glad
was het echter niet, maar zwaar zou
het waarschijnlijk wel worden voor
de deelnemers. Op de website werd
die ochtend de tekst veranderd in “IT
GIET OAN” Uiteindelijk was het de
27e een redelijk bezochte tocht met
ca. 250 deelnemers die allen enthou
siast waren, want de toercommissie
met haar pijlenploegen had weder
om uitstekend werk verricht! Ook de
oliebollenkraam van Hans Groene
veld in het clubhuis en de lekkere
erwtensoep na afloop, maakt dat ik,
na de lange afstand te hebben vol
tooid, met een tevreden gevoel te
rugkijk op deze dag.
Er is goed nieuws te melden over de

sponsoring voor de JanJanssen Clas
sic 2011. Bij het bezoek van Edwin en
Jan hebben nagenoeg alle sponsors
de toezegging gedaan ook komend
jaar TCW te blijven ondersteunen
hierbij. Aan de samenwerking met
hen zal het dus wederom niet liggen
en ook aan de TCW-vrijwilligers niet,
want die blijven zich ook belangeloos
en gedreven inzetten voor de JJC. Op
het terrein van de Hel van Wagenin
gen (de MTB-tocht) zijn nog wel en
kele vergunnings- en samenwer
kingshobbels te nemen. Omdat we
slechts 1 jaar toestemming hadden
op het MTB-Posbank-parcours wordt
er nu ijverig gezocht naar alternatie
ven. We treden daarvoor in overleg
met de Wielervereniging Ede, om te
zien of we hier de samenwerking
kunnen aangaan. Ook is er op korte
termijn overleg nodig met de eigena
ren van de Dorschkamp, want zij er
varen veel overlast van onze MTB-
tochten en MTB-ers in hun boster
rein. Hopelijk gaan we hier samen tot
goede oplossingen komen voor hen
en TCW.
Tenslotte nog even dit. Ik vind het de
laatste zaterdagen bijzonder rustig in
ons clubgebouw, terwijl de sfeer on
gewijzigd prettig is. Dit hangt natuur
lijk samen met de strenge winter en
de feestdagen die in het weekend
vielen, maar een nieuwjaarsreceptie
met slechts een 40-tal TCW-ers is toch
echt onvoldoende. Kom op TCW-ers,
u mist dan een leuke speech en voor
al Annemiek van Vleuten. U mist ook
de onvolprezen activiteitencommis
sie en vooral de zangkwaliteiten van
vele TCW-ers tijdens de karaoke. Dat
was echt een feest gisteravond en
daar moet je gewoon bij zijn! De vol
gende keer reken ik op minimaal 2x
zoveel deelname en het jaar daarop
3x zoveel TCW-ers. Stel me niet te
leur, want u cluppie is echt de moeite
van een bezoek waard. Veel fietspe
zier komend jaar en opletten want
deze gelukkige voorzitter heeft een
nieuwe fiets (maar daar de volgende
keer meer over).
Herman Winkels
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Een half haantje een een klein glaasje wijn: de beste voorbereiding op
een cyclo.

Regen bij de start kan deze dapperen niet weerhouden van deelname.

La Prealpes
 
Wat is er mooier dan een leuke cyclo als waardige afslui
ter van de zomervakantie? En zeker als dat op een niet al
te grote afstand van Wageningen plaatsvindt. Dat was
zaterdag 28 augustus 2010 het geval met La Prealpes, een
kleine cyclo vlakbij Chambery. Dus stapten Liesbeth en ik
donderdagmiddag in de auto om vast een stuk op weg
te komen zodat we vrijdag niet al teveel meer in de auto
zouden hoeven. Nu staat de zomer bekend om zijn fraaie
temperaturen en veelvuldige zonneschijn, maar daar was
dit weekend weinig van te merken. Vanaf het moment
van vertrek was een flink noodweer ons deel totdat we al
in de avond bij Karlsruhe de Rijn overstaken richting ons
geliefde Frankrijk. We konden zowaar die avond nog
buiten eten in een drukkende maar wel warme avond
lucht.
De volgende dag vroeg op pad om allereerst bij een
tweetal wijnboeren de nodige Muscat, Riesling en Ge
würztraminer in te slaan. Het proeven bevalt zelf ’s och
tends wonderwel. Na een lichte lunch in de Jura breekt
het noodweer weer los en rijden we tot de startplaats Les
Echelles in afwisselend stortbuien en slagregens. Geluk
kig is het aldaar droog zodat we in ieder geval een biertje
op een terras kunnen nuttigen. Les Echelles ligt aan de
voet van de Chartreuse, een fraai berggebied dat het
voorportaal van de Alpen is. We hebben een hotel 3 km
buiten het dorp en brengen aldaar een rustig avondpro
gramma door.
De volgende ochtend is het nat, grijs en koud. We rijden
met de auto naar het dorp waar het inmiddels weer pij
penstelen regent. Liesbeth besluit niet te starten en ik
neem me voor om bij het voortdurende noodweer de
korte afstand te doen. De start wordt vanwege het
noodweer nog een kwartier uitgesteld, en als het dan
zowaar toch nog stopt met regenen, kunnen we rond 9.15
uur van start met een klein peloton van 200 deelnemers.
Het lange parcours is 130 km lang met 2.800 hoogteme
ters met o.a. de Col de l’Epine (987m), de Col de la Cluse

(1.169m) en de Col du Cucheron (1.139m). Geen specta
culaire hoogtes maar wel stuk voor stuk prachtige cols
met fraaie uitzichten in een groen landschap. Jammer
alleen dat deze dag grote delen van het parcours in
dichte nevel worden afgelegd.
Het slechte weer maakt dat er vrijwel geen toerfietsers
aan de start staan en het peloton vooral bestaat uit loka
le klimgeiten waarvan een aantal regelmatig cyclo’s wint,
bijv. Nicolas Ougier, Nicolas Fritsch en Jean Francis Pes
sey. Het tempo ligt gelijk vrij hoog en al na de eerste klim
van formaat is het hele peloton uiteen geslagen in
groepjes van 1. Ik kom in de afdaling van de Col de l’Epi
ne in een groepje van 6 terecht, waar er 3 van overblijven
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Wageningse broeder
een unieke Wageningse traktatie € 5,75 per stuk
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TCW-bank hangplek voor oude
re jongeren?
Op zaterdag 18 december een plaatselijke mountainbike
ronde gefietst met een groepje TCW-mafia. Deze bestond
uit Herman van Dreven, Jan Cordewener, Jan van den
Brink, Gerrit Heida, Bert-Jan Groenenberg en Harrold van
den Berg. Na door de Wageningse, Renkumse en Benne
komse omgeving gecrost te hebben kon Herman het echt
niet meer aan en ging zijn eigen weg huiswaarts. We
besloten maar eens van de picknickbank door TCW aan
Natuurmonumenten geschonken gebruik te maken om
onze fietsen hier even te stallen. Een paar wandelaars
wisten precies dat de bank van TCW afkomstig was, die
hadden namelijk op de dag van uitreiking zich te goed
gedaan aan de overgebleven koffie en cake. Als dank
daarvoor moesten ze maar even een foto maken van dit
moment. Het doet ons goed te zien dat er op zo’n mooie
winterse zaterdag nog volop gebruik gemaakt wordt
door TCW-ers van deze bank.
Daarna heerlijk door de sneeuw een gevecht tegen de
elementen geleverd, tja twee man met een Rholofnaaf,
even de ketting spannen en weer verder. Geweldige
omgeving, prachtige inspanning geleverd en een goud
team natuurlijk, die Bart Brentjes kan er alleen maar van
dromen om hier in dit team en met deze omstandigheden
mee te mogen rijden. Kortom een mooie dag zo dicht bij
(TCW club)huis bij geweldige omstandigheden, thuisblij
vers hebben het nakijken naar deze plaatjes.
Harrold van den Berg

bij de afsplitsing van de korte route. Er zullen uiteindelijk
maar 73 renners op de lange afstand geklasseerd worden.
Na de 2e col van formaat, de Col de la Cluse, moet ik mijn
groepsgenoten in de afdaling laten gaan. Het wegdek is
zeiknat en in de dichte mist durf ik zonder goede par
courskennis niet voluit naar beneden te gaan. Het stuk
door de Chartreuse op weg naar de Col du Cucheron is
nat en glad zodat ik weinig oog heb voor dit fraaie gebied.
Na de Cucheron volgt een lange afdaling door de mooie
Gorges du Guiers Mort. Dan rest nog een pittig slotklim
metje van 5 km met steile stukken tot 16%; een mooie
plek voor een laatste splijtende demarrage. Ik haal nog
iemand in die me vervolgens in de laatste afdaling weer
voorbij snelt. Zonde van de inspanning.
De winnaar is Nicolas Fritsch, tweevoudig deelnemer aan
de Tour de France (in 2003 en 2005), in 3 uur en 45 minu
ten met een gemiddelde van ruim 34,5 km/uur. Ik word
17e in 4 uur en 14 minuten met een gemiddelde van 30,7
km/uur. Niet slecht maar toch weer net naast de prijzen
pot met een 4e plaats in mijn leeftijdscategorie. Gaat er
een mooie wandelstok aan me voorbij!
Jammer van de regen want bij mooi weer is dit een van
de fraaiere cyclo’s in Frankrijk. Goed georganiseerd, een
prachtig parcours en dat alles op een prima reisafstand
van Wageningen. Aan te bevelen voor een nazomers
weekendje. Zie www.chambery-cyclisme.com voor meer
info.
 
Menno Bartlema

Menno komt erachter dat hij net buiten de prijzen is gevallen.

Eind goed, al goed.Winnaar Nicolas Fritsch wordt geïnterviewd.
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Nieuwjaarsreceptie TCW: een
goed begin van 2011!
Met m’n oren nog enigszins nasuizend van de karaoke en
geschuurde stembanden is het mij een genoegen jullie
verslag te doen van de “receptie” op 8 januari. Oké, er
werden handen geschud en hier en daar op het nieuwe
jaar gezoend maar er werd vooral … gefeest!
Na inleidende woorden van Berrie werd de aftrap uiter
aard verzorgd door onze voorzitter, wiens lovende
speech u ongetwijfeld ergens in dit magazine zult aan
treffen. Nog voor hij zijn laatste woorden kon uitspreken
knalden de champagnekurken al tegen het plafond van
de bestuurskamer alwaar de leden van de activiteiten
commissie hun eerste belangrijke actie uitvoerden: het
uitserveren van de feestelijke bubbelwijn. De kwaliteit
van deze kostelijke drank was van zodanige aard dat
menig feestganger er zich de rest van de avond aan
laafde.

Daarna kwam de quiz waar ieder reikhalzend of vol vrees
naar had uitgezien: “petje op, petje af”. Niet zozeer door
de complexiteit van de vragen (waar quizmasters Menno
en Wim zich ook wel eens door in verwarring lieten
brengen) alswel door de beloning die de winnaar telkens
in de laatste ronde van de 4 quizen kreeg. (Of waren het
er 5? Uw verslaggever is het even kwijt …). De winnaar
werd dan uitgenodigd een lied naar keuze te zingen met
ondersteuning van de karaokemachine. De bediening
van deze apparatuur lag in de vakkundige handen van
Menno, onze TCW-eigen “Leo Blokhuis” die even op gang
moest komen om de bediening van dit helse apparaat
onder de knie te krijgen. Dit verhoogde echter alleen
maar de spanning van de (on?)fortuinlijke winnaar en het
publiek. Tot twee keer toe wist ons aller Annemiek van
Vleuten een quizronde te winnen waarna ze met steeds
meer verve een lied van haar keuze ten gehore bracht,
met ondersteuning van een heer naar keuze. Om de
spanning nog enigszins binnen de perken te houden was
er na iedere ronde een korte pauze om de kelen te smeren
en een feestelijk hapje tot zich te nemen, royaal geser
veerd door (alweer!) de leden van de Activiteitencommis
sie.

De activiteitencommissie bracht - ongetwijfeld op aandringen van Ber
rie - een ode aan Annemiek.

Bert was duidelijk blij dat hij met Annemiek mocht zingen.

Het quizgebeuren kwam tot een hoogtepunt bij het
kiezen van de eindwinnaar. Dankzij een vooraf nauwkeu
rig geijkte en volledig onafhankelijke menselijke decibel
meter in de persoon van Berrie kon na alle applauzen
exact worden vastgesteld dat uiteindelijk Annemiek de
fel begeerde tweede kopie van de niet-wisselende wis
selbeker kreeg. Verrassend genoeg finishte de Activitei
tencommissie zelf daar vlak achter met de tweede prijs:
gratis deelname aan de activiteiten van deze zelfde
commissie. Het kan bijzonder lopen met dit soort qui
zen…
Na het eindlied van Annemiek met ondersteuning van
Bert van Houten ging het feest helemaal los met talrijke
duetten van het Hepie & Hepie-duo van TCW: Liesbeth en
Thiemo. Hun repertoire was haast onuitputtelijk en ze
zouden op het moment dat ik dit schrijf nóg bezig zijn als
enkele nog wakkere leden de stroomtoevoer tot de kara
okemachine niet af hadden gesloten.
Niet onvermeld mag blijven dat ook een bestuurstrio zich
aan het Doe Maar-lied “32 jaar” vergreep (overigens zeer
toepasselijk, rekent u maar na: 1967 plus 32 is ruw afge
rond 2011!) en een van die drie een variant op “’t Is weer
voorbij die mooie zomer” ten gehore bracht.
Tenslotte werd de afterparty in de Vlaamse Reus verder
gevierd, maar daar heeft uw verslaggever niet alles meer
van meekregen …
Jeroen Roelofs

Een beetje verliefd...
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Nieuwjaarsspeech door de
voorzitter
Beste TCW-ers,
Ook dit jaar weer de bekende vooral KORTE Nieuwjaars
speech met daarin de volgende onderdelen: Ten eerste
een terugblik en de bedankjes voor diverse personen die
hun steun of inzet aan TCW afgelopen jaar hebben ge
toond. Ten tweede de vooruitblik op het komende wie
lerseizoen 2011 en ik sluit zoals gebruikelijk is af met een
wens en toost op TCW! Dit jaar probeer ik me wederom
aan te passen aan alles wat de rare activiteitencommissie
hierbij van mij verwacht, dus ik draag een petje!
 
Terugblik 2010 en bedankjes
Als ik afgelopen jaar moet typeren dan zou ik het een jaar
van vernieuwing en feest willen noemen. Ik hoor u al
denken: vernieuwing, hoe komt hij erbij, want TCW is en
blijft mijn onveranderde, solide clubje met fietsen op
zaterdag, een Derajeur die regelmatig op de mat valt en
waar alles zoveel mogelijk bij het oude dient te blijven.
En natuurlijk vind ik dat ook en wil ik dat ook, en alle
vrijwilligers en sponsoren en overige leden die hiervoor
zorgdragen wil ik dan ook van harte bedanken dat zij dit
mogelijk maken! Echter de vele nieuwe leden (ook afge
lopen jaar weer een stijging van 20 leden) vragen ook om
vernieuwingen, want het is ook hun club nietwaar. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de enthousiaste MTB-groep, die
Jeroen Roelofs hebben afgevaardigd in het bestuur. Maar
die ook de organisatie van MTB-weekenden, de Winter
trio’s en de Hel van Wageningen/MTB-tocht bij de JJC
vernieuwen en op de kaart zetten. Dat doen zij samen
met ervaren oudere leden vanuit de club maar ook met
nieuw elan en met nieuwe parcoursen! Hiervoor neem ik
graag het petje af! En als u dat ook ondersteunt volg me
dan bij die handeling en neem ook even de pet af om ook
uw waardering uit te spreken!
Verder is ook het sponsorbeleid bij TCW geprofessionali
seerd en vernieuwd afgelopen jaar. De steun van de
sponsoren voor de kleding (Scheepswerf Gerlien-van
Tiem BV, Mastbergen Fietsen, Woudenberg Wijnhandel,
en Sportcentrum de Plataan) en bij de JJC (o.a. Eneco,
Menzis, Rabobank Vallei en Rijn, Shimano, Michelin en
Cycletours) en de vele adverteerders in de Derajeur blij
ven ook in het crisisjaar 2010 verbonden aan TCW. Deze
nieuwe uitstraling heeft ook een grote nieuwe sponsor
aangetrokken. De Wageningen Universiteit en Research
Centre (WUR) sponsort de MTB-tochten de komende 3
jaar voor onze club! Graag neem ik dan ook mijn petje af
voor alle sponsors van TCW en wil hun danken voor hun
nimmer aflatende steun en vertrouwen en reken op een
goede verdergaande samenwerking met hen in 2011.
Hiermee verbonden wil ik mijn bijzondere dank uitspre
ken aan Edwin Janssen, die al deze sponsors voor onze
club binnenhaalt. Verder stopt hij met het relatiebeheer
met de sponsors van de advertenties in de Derajeur.
Hierbij als dank een bon, en mijn petje af voor hem!
Een feest met vernieuwing was het ook afgelopen juni
toen TCW voor de 25e keer de Jan Janssen Classic orga

niseerde en er een waar feest van maakte met muziek, de
eerste hernieuwde Hel van Wageningen MTB-tocht en
live voetbal kijken op een levensgroot scherm na afloop
in de Bongerd. Ik kijk er met veel plezier op terug en neem
mijn petje af om de JJC-commissie hartelijk te bedanken
voor hun organisatietalent en enorme inzet samen met
de 200 vrijwilligers. De aftredende commissieleden Peter
van Amersfoort (enkel als trekker aftredend) en Hans
Bitter wil ik graag naar voren roepen om een persoonlijk
bedankje in de vorm van een bon in ontvangst te nemen.
Nu we toch in de bonnen beland zijn wil ik ook graag de
andere terugtredende TCW-leden uit de diverse commis
sies kort bedanken. Gerrit Heida die zich vanuit de Toer
commissie heeft teruggetrokken, Dan zijn ook de leden
Ruud Binnendijk en Niels Dignum afgetreden uit de
schoonmaakploeg. En als coördinator van de schoon
maakcommissie heeft Gerrie Wijnen haar werkzaamhe
den voor de club dit jaar beëindigd. Willen jullie alledrie
naar voren komen. Ook Zwerus van Dreven en Tonnie
Minnebreuker die als barman/koffiezetter zich hebben
teruggetrokken, wil ik met een bon bedanken. En tenslot
te Marjo Lexmond die zich als lid van de redactie en uit
het bestuur heeft teruggetrokken.
Ook voor Annemiek van Vleuten was het afgelopen jaar
een groot feest om als TCW-lid maar vooral als profwiel
renster te mogen rijden in de hele wereld en te kunnen
beschikken over de mooiste faciliteiten op wielergebied

Petje af voor de voorzitter die ons vergastte op zijn traditionele nieuw
jaarsspeech.
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WINTERAANBIEDING!
Wil jij ook de komende winter je fietsconditie op peil 

houden? Wat is het dan heerlijk dat je in Sportcentrum 

De Plataan geen last hebt van regen, wind, sneeuw 

en gladheid! Spinning is de ideale indoor fietstraining 

voor jong en oud. Het maakt niet uit of je een fanatieke 

of recreatieve fietser bent. Er zijn iedere dag meerdere 

spinninglessen op verschillende niveau’s en je kunt 

komen op het tijdstip dat jou het beste uitkomt. Zo blijf 

je in beweging en zorg je ervoor dat je in het voorjaar 

topfit de weg op gaat. 

 

Aanbieding voor leden van TCW

Als lid van TCW mag je 6 maanden lang (van 1 oktober 

2010 tot 1 april 2011) voor een voordelig tarief 1x per week 

aan een spinningtraining meedoen. Je betaalt geen start-

geld en het maandtarief is � 29,- (in plaats van � 41,-).

 

Interesse?

Maak dan nu een afspraak voor een gratis proefles en 

schrijf je snel in! 

Plataanlaan 1 (zijweg Haagsteeg) • Tel. 0317-414114

info@sportcentrumdeplataan.nlwww.sportcentrumdeplataan.nl

SPINNING: 
DE IDEALE 
TRAINING

Service en betaalbare prijzen!

Netpulzzz V.O.F. - Nudepark 122 - 6702 DX  Wageningen
Tel: 0317 - 41 14 13 

Web: http://www.netpulzzz.nl - Email: info@netpulzzz.nl
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 17.30 en za 09.00 - 14.00

Computers, laptops en randapparatuur

Onderhoud en reparatie

Particuliere en zakelijke markt

Ook voor uw relatiegeschenken kijk op 
http://www.netpulzzz-relatiegeschenken.nl
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die NL voor dames kent. En ze was nog succesvol ook
want ze werd afgelopen jaar 2 keer 1e in de ronde van
Drenthe en die van Barendrecht, maar werd ook 2e in de
klassementsronde in Spanje in juni en won de leiderstrui
en het eindklassement in la Route de France in augustus!
Dit lezen we niet alleen regelmatig in de Derajeur omdat
ze enkele grote fans heeft binnen onze club, maar ze
toont ook op een avond als deze haar gezicht bij TCW.
Wat haar bijzonder siert is dat ze TCW laat delen in haar
oogst aan prijzen: ze heeft afgelopen najaar het leiders
tricot van La Route de France aan TCW geschonken. En ik
wil haar niet alleen feliciteren namens u allen met deze
prijs maar haar ook hartelijk bedanken voor dit prachtige
shirt wat inmiddels in het clubgebouw in die hoek een
ereplekje heeft gekregen. We hebben hier geen ronde
missen, echter “ronde” heren hebben we voldoende, en
als vertegenwoordiger van hen wil ik je dan ook hartelijk
danken namens u allen en je hierbij een prachtig bos
bloemen overhandigen. En natuurlijk neem ik mijn petje
diep af voor je!
 
De verwachte hoogtepunten voor 2011
Komend jaar geen jubileumfeesten bij TCW. Maar natuur
lijk kunnen we wel weer ontspannen fietsen in clubver
band of op de weg of in het bos. We hebben altijd nog de
eigen clubtochten, de JJC, de vierdaagse en het MTB-
weekend. Kortom: volop te beleven fietsend bij TCW in
2011, maar in het clubgebouw is het ook altijd gezellig
op zaterdag of dinsdagavond.
Ook is er een aantal nieuwe activiteiten die van enkele
clubleden bijzondere aandacht vereisen. De clubkleding
gaat in 2011 het derde en laatste jaar mee, wat betekent
dat de sponsoring komend jaar geregeld dient te gaan
worden om in 2012 weer in vernieuwde kleding te kun
nen verschijnen. Dit vraagt natuurlijk weer veel werk van
de sponsorcommissie en de kledingcommissie van TCW
en dat waardeer ik bijzonder.
In de derde week van januari zal de nieuwe lustrumcom
missie worden geïnstalleerd door het bestuur om weer
een jubileumtocht te gaan voorbereiden/organiseren ter
ere van ons 35-jarig bestaan in 2014. Mocht u nog ideeën

hebben of voorstellen willen doen, stuur die dan binnen
2 weken aan het bestuur.
Ik wil u opmerkzaam maken op het feit dat het steeds
moeizamer wordt om toestemming te verkrijgen voor de
MTB-tochten. Vanaf 2011 hebben we daarom voor de
MTB-tochten van TCW, de wintertrio’s en bij de Hel van
Wageningen op bijzondere wijze vergunning aange
vraagd bij de natuur- en bosbeheerders in onze regio. Dit
heet S(up)port for Nature; per deelnemer wordt bij TCW
op elke tocht een bescheiden bijdrage aan de bos- en
natuurbeheerders afdragen, om daarmee ook in de toe
komst verzekerd te blijven van hun steun aan onze eve
nementen. Op 18 januari (volgende week dinsdagavond)
wordt hierover uitleg gegeven door Patrick Jansen op de
club. Zorg dat u erbij bent en hopelijk wordt dit een blij
vend succes voor allen.
Tenslotte wil ik u nog opmerkzaam maken op een twee
tal activiteiten die in samenwerking met Sportcentrum
de Plataan plaatsvinden. Ten eerste is er de tweede
spinningavond op 19 januari (die inmiddels geheel is
volgetekend) en vinden er ook dit jaar weer 2 MTB-clinics
plaat vanaf de Plataan op respectievelijk 15 januari voor
beginners en op 29 januari voor gevorderden. Teken u nu
nog even in op de lijst hiernaast anders kan dit niet
doorgaan.
 
Wens voor 2011
Dan kom ik nu bij het laatste deel van deze speech; ik
hoop dat het leuk en niet te lang was. Ik wil met u allen
proosten op een veilig en plezierig fietsjaar bij TCW en
Wens u en de uwen alle gezondheid, plezierige fietstocht
jes en veel geluk toe in 2011. PROOST!!
Herman Winkels

Er hadden nog heel veel TCW-ers bij gekund!'Onze' Annemiek werd nog maar eens in de bloemen gezet.
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Tonny de Vaan kan een aardig stukje
fietsen. Wat heet, vorig jaar reed hij
in 65 dagen van zijn woonplaats
Druten naar het Spaanse bedevaarts
oord Santiago de Compostela, en
terug. Dat is op zich al een hele pres
tatie. Tonny voegde er nog een klein
huzarenstukje aan toe. Hij hield ge
durende zijn bedevaartstocht een
dagboek bij op internet. Zelf zegt hij
niet schrijver te zijn, maar als we wat
in de Derajeur willen zetten van zijn
avontuur, dan moeten we maar een
samenvatting componeren.
En daar zitten we dan met meer dan
zestig pagina’s tekst. Laten we het
houden op een kleine bloemlezing.
Het slotwoord is echter aan Tonny
zelf.
Arnold
 

Het plan om de monstertocht te rij
den ontsproot, nadat Tonny op 15
oktober 2009 zijn na 47 arbeidzame
dagen zijn laatste werkdag achter de
rug had. Al jaren had het door zijn
hoofd gespookt, maar nu had hij er
ook de tijd voor. De eerste maanden
van 2010 stonden in het teken van de
voorbereiding, want zo’n tocht rijd je
niet zomaar eventjes. Welke fiets te
nemen? Welke route? En natuurlijk
moeten er kilometers worden weg
getrapt om in een goede conditie aan
de onderneming te beginnen.
Op Koninginnedag is het zover en
stapt Tonny in Druten op de fiets. In
een druilerige miezerregen gaat het
in gezelschap van zijn vrienden Mari
ken en Tonny naar het Belgische
Zoersel. Onderweg de eerste tegen
slag in de vorm van een lekke achter
band.
Vanaf dag drie moet Tonny het alleen
opknappen. Maar ja, dat maakt zo’n

Van Druten naar Santiago de Compostela en terug
 

Vertrek vanuit Druten

pelgrimstocht wel bijzonder. Toch
heeft hij alweer snel gezelschap van
twee Belgen. In Chartres bezoekt hij
de beroemde kathedraal. Als ware
het de Elfstedentocht, haalt hij er een
stempel ten bewijze dat hij er ook
echt is gepasseerd. ‘Storend vind ik
het dat er van die zogenaamde hel
pers staan die je bijna de kerk indu
wen om een stempel te halen, maar
je tegelijk een schelp voorhouden,
waar je dan een gift in moet doen.
Niet voor de kerk natuurlijk, maar
voor hen zelf. Bah, van mij krijgen ze
niets. Heb dan ook maar een kaars
opgestoken in de kathedraal om zo
een bijdrage aan de kerk te geven.
Tjonge, ik begin bijna een echte pel
grim te worden.’ Een dag later onder
vindt Tonny een financieel voordeel
van het pelgrim zijn. Een opticien
repareert voor niets zijn bril. Steeds
meer wordt wielrenner DeVaan pel

Kathedraal van Chartres

grim De Vaan. Op dag elf kruipt het
pelgrimsbloed weer waar het niet
gaan kan. In Aubeterre sur Dronne
zag hij een bord ‘Église Saint Jac
ques’. ‘Als je pelgrim bent, moet je
daar natuurlijk even heen. Het werd
een echte boetedoening, een helling
van 12 procent.’
Op dag twaalf ondervindt Tonny de
grote tegenslag van de tocht. Genie
tend van druivenstruiken en klapro
zen voelde hij zijn achterwiel slinge
ren. Een spaak was helemaal door de
velg getrokken. Daar zat nu een groot
vierkant gat in. Hoe dat te verhelpen.
De uiteindelijke oplossing kwam uit
Renkum. Mastbergen stuurde een
nieuw wiel. Het zorgde voor een fiks
oponthoud, maar Tonny werd liefde
vol opgevangen in het chambre
d’hôte in Branne. Op dag zeventien
kan de pelgrim pas weer zijn fiets
bestijgen. De tocht gaat gezwind
verder richting Spanje. Onderweg
merkt Tonny weer eens de voordelen

Met René en Valleer op een terrasje De grootste pech onderweg, een gat in de velg.

Finisterre, het einde van de wereld
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van het pelgrim zijn. Voor negen euro
kan je in een restaurant aanschuiven
voor een pelgrimsmaaltijd. Voor zes
euro extra heb je ook een slaapplaats.
Een lekker biertje gaat er ook altijd in.
‘We zijn dan wel pelgrims, maar dat
smaakt als niets beters.’
Op dag 26 wist Tonny dat hij Santiago
zou halen. Die dag stond de beklim
ming van de Cruz de Ferro op het
programma. ‘Volgens de traditie
werpen pelgrims daar boven op de
berg een steen af als symbool voor de
lasten, die ze met zich mee torsen.
Daarna kan het niet anders dan dat
ze Santiago gaan halen. Nelly heeft
mij ook een steen meegegeven, die
ik al die tijd in mijn stuurtas meetors.
’ Dag 29 bewees dat de theorie van
de steen klopte. Tonny had na 2482
kilometer Santiago de Compostela
bereikt. Om kwart voor één reed hij
het plein op voor de kathedraal. Daar
moest een credential worden ge

In Noord-Spanje met Kees

haald, maar de rij met pelgrims was
aanzienlijk. ‘Geweldige indrukken,
die je tot nadenken stemmen. Allerlei
soorten mensen zag je op het plein,
te voet en met de fiets. Ook de zoge
naamde pseudopelgrims waren in
flinke getalen aanwezig. Daar moet
je maar niet te veel aandacht aan
besteden.’ Zoals het hoort, is er ook
een bezoek aan de mis. ‘Dat moet je
zeker doen als je eenmaal zover bent
gekomen. Vooral om het zwaaien van
het wierookvat te mogen aanschou
wen. Geweldig hoe dat aan een touw
van zeker 25 meter lengte door de
kathedraal wordt geslingerd. Erg in
drukwekkend, hoewel het eigenlijk
meer een attractie is dan iets met een
diepere betekenis.’
Vanuit Santiago de Compostela staat
er een uitstapje naar het ‘Einde van
de wereld’, de Cabo Fisterra, op het
programma. Na terugkeer in het pel
grimsoord, vangt Tonny de terugreis
aan. Alleen. In tegenstelling tot de
heenweg die hij het laatste deel met
reisgenoot Kees aflegde. De terugreis
was niet altijd gemakkelijk. Op som
mige momenten dreigde Tonny er
het bijltje bij neer te leggen. Hij beet
door en op dag 65 en na 5574 kilome
ter stond hij weer thuis voor de deur
in Druten. Tonny wilde dat stilletjes
doen, maar dat lukte niet. Er was veel
volk en zelfs een spandoek en een
speciale taart. ‘Vooraf had ik aange

Doel bereikt! Santiago (de Compostela)

geven dat ik thuis wilde komen zon
der toeters en bellen, maar dit was
toch wel erg fijn om te ondergaan.’
Wie de hele reis nog eens na wil lezen:
http://tonnydevaan.waarbenjij.nu
 
Enige tijd later…….., samenvatting
Alweer bijna augustus, weer geruime
tijd thuis nu. Eigenlijk was ik van plan
om met deze samenvatting te wach
ten tot alle gedachten en ervaringen
een beetje hun plek hadden gekre
gen. Dit blijkt echter niet erg te luk
ken en het zal best nog enige tijd
duren om de vele ervaringen en in
drukken van deze reis te laten bezin
ken en weer over te gaan tot de be
slommeringen van alledag.
Inmiddels ben ik wel weer enigszins
tot rust gekomen en voeren mijn
gedachten me regelmatig terug naar
de speciale, hartelijke en veelal on
verwachte momenten tijdens mijn
reis.
Het vertrek en de eerste twee dagen
samen met Mariken en Tonny waren,
ondanks de regen en tegenwind,
toch mooi om aan terug te denken.
Daarna moest ik alleen verder en
begon de reis pas echt. Mijn ontmoe
ting met de twee Belgen, Valleer en
René, waarmee ik samen ben verder
gereden tot de pechduivel toesloeg
en ik op een ander wiel moest wach
ten vanuit Nederland. De ongelofelij
ke hartelijke ontvangst daarna in ‘
Branne’ door Brigitte en Dominique
in hun huis ‘Le Guspit’.
Daarna de ontmoeting met ‘Kees’, die
elf dagen lang door dik en dun mijn
maatje was naar ‘Santiago’ en ‘Fister
ra’. De terugreis samen met Johannes
over de ‘Camino Northe’, door een
onvergetelijk, overweldigende na
tuur. Daarna mijn eenzame terugreis
vanaf ‘St Jean Pied de Port’ door

Het woest slingerende wierookvat in de kathe
draal van Santiago
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Frankrijk, waar ik de hele weg van
1900 kilometer alleen was en zowat
geen mede fietsers heb ontmoet. En
dan nog die laatste week, waarin ik,
door een steeds groter wordende
ontsteking aan het zitvlak, de laatste
vier dagen staande heb moeten fiet
sen. Verschillende keren is toen de
gedachte bij me opgekomen om het
bijltje erbij neer te gooien. Gelukkig
heb ik me er over heen kunnen zet
ten, de pijngrens verlegd en tot het
einde volgehouden.
De reis was overweldigend, schitte
rend, ontroerend, indrukwekkend,
leerzaam en boeiend. Levend van
dag naar dag heb ik af en toe het
besef van dag en tijd aan me voorbij
laten gaan. Genoten van alle mooie
momenten, doorgezet op de minde
re dagen, regelmatig afgezien, maar
daarna altijd weer snel hersteld.
Hoogte- en dieptepunten horen er
op zo’n reis allemaal bij. De positieve
ervaringen overstijgen op den duur
de negatieve en zullen me altijd bij
blijven. Vooraf heb ik me van deze
reis eigenlijk geen goed beeld kun
nen maken. Ik heb alles gewoon op
me af laten komen, waardoor het een
onvoorstelbare reis is geworden. Fy
siek en vooral ook mentaal heb ik er
veel kracht uit kunnen putten. Ik heb
geen weet van religieuze of spirituele
ervaringen. Die laat ik graag aan an
deren over. Toch moet ik toegeven
dat, naarmate de reis vorderde, met
medepelgrims sprak en mijn stem

Welkom thuis in Druten

Mores bij TCW
Het is zaterdagmiddag, en in het
bos en op de weg is het koud en
nat. Na aankomst in het clubge
bouw is het eerste wat je doet, je
natte fietsjack uit en zoeken naar
een plek om het te drogen. De
verwarming is aan en dus, wat is er
logischer dan het jack over de ra
diator in het clubgebouw te han
gen….. MIS!! Dit is nou net niet de
plek om je jack te laten drogen.
Onze zeer onvolprezen onder
houdsploeg heeft met veel moeite
de radiatoren van een mooie nieu
we verflaag voorzien en als de
natte TCW jacks over de radiatoren
hangen, zitten ze binnen de kort
ste keren weer vol met rode vlek
ken die moeilijk weer te verwijde
ren zijn.
Boodschap voor het nieuwe jaar:
om 2011 ook voor onze onder
houdsploeg weer een feest te
laten zijn, FIETSKLEDING NIET OP
RADIATOREN EN STOELEN, MAAR
IN DE KAST TEGEN DE BUITEN
MUUR OF OP DE KAPSTOK IN DE
GARDEROBE.
 
Alvast bedankt, namens de onder
houdsploeg,
Arie de Keizer
(contactpersoon TCW-bestuur 2011
voor de beheerscommissie)

pels kreeg in diverse kerken, dit me
steeds meer in zijn greep kreeg. Deze
tocht is hierdoor iets zeer bijzonders
in mijn leven geworden, echt een
unieke ervaring. Ik begrijp nu pas wat
‘Het Santiago-virus’ inhoudt. Met een
goed gevoel kan ik op deze periode
terugkijken. Het dagelijkse ritme van
het onderweg zijn. Het inpakken, het
fietsen, het zorgen voor eten en drin
ken, de was doen, een plek zoeken
voor de overnachting, de contacten
onderweg en elke dag mijn verslag
maken. Tevens overheerst er een
gevoel van dankbaarheid en geluk,
dat het me gegeven is om het te
kunnen doen en ook wel een gevoel
van trots, dat ik het tot een goed
einde heb mogen brengen.
Pas gister, drie weken na mijn terug
keer, ben ik voor het eerst weer op de
(race)fiets gestapt voor een toerrit
met de fietsclub. Drie weken niet
gefietst, maar toch….
Wat gaat dat makkelijk zeg. Het kost
me geen moeite. Er zit nog erg veel
kracht in de benen merk ik nu, das pas
genieten.
Door de vele reacties en vragen hoor
ik nu ook dat talloze mensen me tij
dens de tocht hebben gevolgd op
internet. Hier was ik me niet van be
wust. Omdat ik van mezelf wel weet
dat ik niet zo’n geweldig schrijver
ben, verwachtte ik dat het wel een
beetje een saai verhaal zou worden
voor de volgers. Het doet me erg
goed om nu al deze positieve reacties

te mogen horen.
Ik wil iedereen, die mij op mijn reis
heeft gevolgd, hartelijk danken voor
de belangstelling en vooral voor de
vele opbeurende reacties, die regel
matig door jullie werden geplaatst.
Mede hierdoor heb ik mijn reis tot
een goed einde weten te brengen.
De herinneringen aan deze ‘Camino’
zullen nog lang hun impact hebben.
Alleen zij die hem ook hebben ‘ge
daan’, zullen begrijpen wat ik hier
mee bedoel.
Tonny de Vaan
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Egmond-Pier-Egmond
Een onstuimig dagje strand op de MTB

Tuut-Tuut-Tuut-Tuut-Tuut-Tuut-Tuut-Tuut. Ik geef een
klap op de wekker en die is weer even stil. Half zeven. Wat
voor dag is het vandaag? Inge is intussen ook wakker
geworden en helpt mij uit mijn droom: het is zaterdag en
we gaan vandaag niet hier lokaal een rondje door het bos
fietsen, maar we gaan Egmond-Pier-Egmond doen.
Daarom staat de wekker wat vroeger dan op een andere
zaterdag. Buiten hoor ik de wind in de bomen en de regen
tegen de ramen. Geen goed vooruitzicht, temeer omdat
ook het weerbericht gisteren een windkracht 7 voorspel
de, Pal Noordelijk, dus op de heenweg tegen maar op de
terugweg in de rug. Daarbij was er ook nog wat regen
voorspeld.
Toch maar opgestaan, de fietskleren meteen maar aan,
ontbijtje, alles in en op de auto en vertrekken. Nog even
bij Michèle langs die met ons meerijdt. In Egmond gepar
keerd en naar het startvak gefietst alwaar al grote groe
pen fietsers zich al verzameld hebben. Het hele deelne
mersveld start tussen 11:00 uur en 11:15. Eerst de wed
strijdrijders, dan enkele andere groepen en wij in de
laatste groep waren om 11:12 aan het fietsen. Na nog een
klein stukje boulevard gingen we het strand op. Het
eerste stukje mul zand moet lopend, dat is niet te fietsen.
Maar daarna was het strand goed te doen. Een stevige
ondergrond met af en toe een stukje waar je wat dieper
weg zakte en wat meer moest aanzetten.
MAAR, zoals voorspeld maakte de wind deze tocht dit jaar
extra zwaar. Inderdaad een gierende wind tegen en ook
af en toe een striemende bui. Eerst fietsen we met zijn
drieën om de beurt op kop. Maar even later komt ons een
groep voorbij fietsen. Toen die een meter of twintig voor
ons was en Michèle niet aanzette om daaraan aan te
haken, nam ik de kop over en fietste, met veel moeite,
naar die groep toe. In die groep was er een luwte en was
de tocht nog redelijk te fietsen. Inge en Michèle waren
niet in staat om die 20 meter te overbruggen en bleven
achter.
Na bijna 17 Km kwamen we bij de Pier van IJmuiden, dus
van het Noordzeekanaal. Daar was het keerpunt. Eerste
gingen we via de pier weg van het strand, langs een pa
viljoen waar ook de tijd gemeten en een drankje uitge
reikt werd. Daarna 2 kilometer over een weg door de
duinen waarna we via een duinovergang weer op het
strand uitkwamen. Een paar honderd meter verder zag ik
Inge en Michèle staan bij een auto van de organisatie. Ze
lagen dus wel erg ver op mij achter en hadden het advies
gekregen om daar te keren en terug te gaan naar Eg
mond. Na een banaantje genuttigd te hebben, hebben
we dat ook gedaan en we gingen toen windje mee terug
richting Egmond. Trappen was nauwelijks, voor Inge zelfs
helemaal niet nodig. We werden door de straffe wind nu
gewoon terug geblazen. Bij Castricum aan Zee was er nog
een extra lusje via de duinovergang en een parkeerplaats
toegevoegd aan de route. Maar verder was het gewoon

‘immer grade aus’, terug naar Egmond met nog een klein
stukje over de boulevard waar de eindtijd werd gemeten.
Daarna hebben we de auto weer opgezocht en zijn we
weer naar Wageningen gegaan om ’s avonds weer op tijd
bij de Nieuwjaarsborrel in het clubhuis te kunnen zijn.
De feiten
Egmond-Pier-Egmond is een MTB tocht van 36 Km die
van Egmond aan Zee naar de Noordpier bij IJmuiden gaat
en dan weer, met twee lusjes landinwaarts terug gaat
naar Egmond. Deze wordt jaarlijks begin januari verre
den. Er kunnen zo’n 5000 deelnemers aan meedoen en
voorinschrijving is nodig, dit jaar was de inschrijving en
kele weken voor de tocht al volgeboekt.
Van het Dreamteam hebben 9 deelnemers aan deze tocht
deelgenomen: Michèle Gimbrère, Henk Scholte, Wijnand
Folmer, Cisca Noy, Gerard Wesselkamp, Max Buschman,
Wim Vennekens, Inge Jacobs, Toon Loonen
Alleen van Max, Wim en mijzelf is de uitslag (tijd bij
keerpunt en totale tijd) te zien op http://www.agueg
mondpieregmond.nl/ . Klik daarvoor op het tabje ‘Uitsla
gen’ en zoek dan op naam of woonplaats. Van de anderen
staat de uitslag er niet op, waarschijnlijk omdat ze het
keerpunt niet gehaald hebben. Op deze site staat ook
meer informatie over deze tocht.
Mijn tijd was 3:10:49 seconden, dus net wat meer dan de
3 uur die ik ervoor had gerekend. Maar toen wist ik nog
niet dat het behoorlijk zou gaan waaien. Mijn tijd op het
keerpunt was 1:56:34 wat betekent dat ik het deel tegen
de wind in met gemiddeld van 8,75 Km / uur heb gefietst.
Maar dat wel in een grote groep. Dit tempo is vergelijk
baar met het tempo waarmee ik de Alpe d’Huez opfiets.
Inge en Michèle, die alles met z’n tweeën gefietst hebben,
hebben het beslist zwaarder gehad dan ik. Mijn overal
gemiddelde was 11,32 Km/uur, maar dat wel inclusief een
pauze toen ik Inge en Michèle weer tegenkwam.
Dat het dit jaar extra zwaar was blijkt ook uit de uitslagen
van de snelste deelnemer:
In 2011 is dit Ramses Bekkenk in 01:22:28; Zijn tijd op het
keerpunt was 56:41 hetgeen een gemiddelde snelheid
van 18 Km / uur betekende voor het eerste deel.
In 2009 is dit Sebastian Langeveld in 01:02:40, dus 20
minuten sneller!
In 2008 is dit Sander Lormans in 01:09:00
In 2010 is deze tocht niet doorgegaan i.v.m. de weersom
standigheden.

Elke deelnemer had een startkaart met het deelnemers
nummer en een chipje dat ook de doorkomsttijden meet.
Bij het keerpunt is daarbij ook nog een foto gemaakt. Op
deze manier kan de foto aan het deelnemersnummer
gekoppeld worden en kan je dus snel op basis van je
deelnemersnummer (of je naam) je eigen foto op de
website van ActieFoto (http://www.aktiefoto.nl/ ) opzoe
ken. Er zijn plannen om mogelijk / misschien een dergelijk
systeem ook bij onze JJC te gebruiken.
Het was alles bijeen een bijzondere ervaring.
Toon Loonen en Inge Jacobs
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Activiteitenprogramma begin
2011
Nog nauwelijks bijgekomen van de nieuwjaarsrecep
tie, staat TCW alweer een aantal nieuwe krachtenver
slindende activiteiten te wachten. Allereerst op vrij
dagavond 21 januari de 4e kaartavond van dit seizoen.
Gaat de activiteitencommissie weer met de eer strijken
of gunt de commissie de eer aan een opkomend talent,
net als de afgelopen keer? Komt het meebeleven en
zorg dat je om 20.00 uur in het clubhuis bent. Voor € 2,-
een gegarandeerd gezellige avond.
Dan volgt niet lang daarna, op dinsdagavond 1 febru
ari, vanaf 19.30 uur de 4e editie van het TCW-bijartkam
pioenschap waarbij niet alleen gebiljart moet worden
maar ook nog een aantal pijlen in een dartbord gemikt
moet worden. Ook nu zal weer in teams van 2 personen
gestreden gaan worden om de prestigieuze titel. Dat
het niet nodig is om het biljarten of het darten tot in
de puntjes te beheersen, blijkt uit de winaars van vorig
jaar, Gerrit Heida en Wijnand Folmer. De spelregels en
de indeling van de teams blijven overigens tot het
laatste moment strikt geheim. Kortom, laat je
verrassen!
De drie Belgen van de activiteitencommissie

Kerstkaarten weer geslaagd
 
Hoi allemaal, al vroeg in december hebben we de kerst
drive gehouden, traditioneel weer met een megaverlo
ting. Dit keer met een speciale uitvoering, maar daar kom
ik later nog wel even op terug.
Allereerst het kaarten zelf. FANTASTISCH wat een op
komst (daar worden wij vrolijk van). Maar liefst 6 tafels
met klaverjassers en 2 tafels met jokeraars waren deze
avond gevuld. En iedereen had er erg veel zin om een
leuke avond te kaarten en om natuurlijk te strijden om de
eer en de mooie prijzen. Erg leuk dat er weer tcw-ers
waren die we nog nooit op de kaartavonden gezien
hebben; ik denk dat jullie het erg gezellig hebben gehad
en hoop jullie vaker terug te zien.
Indien de aantallen uit de hand gaan lopen gaan we het
clubhuis verbouwen. Onze link met het bestuur (de heer
Ruijling) heeft al contact hierover gehad met het bestuur
(-: .
Onze trouw barkeeper Hans had de handen vol, maar
gelukkig had hij goede hulp van Carin en Evert.
Bij het jokeren lagen de strafpunten erg dicht bij elkaar,
het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 5 was
maar 8 (straf)punten. En dus hoorden we regelmatig een
stevige zucht (en dan druk ik me zachtjes uit) als er weer
iemand de boot in ging met 13 strafpunten. Op deze
avond kon dit het verschil zijn tussen de eervolle 1ste
plaats of de roemloze 5de plaats. Uiteindelijk ging Loes
er met de eerste prijs vandoor en versloeg ze Ilona met 2
punten. Zo zie je maar dat ervaring het wint van de jeugd.
Bij het klaverjassen is het een gezellige drukte van jewel
ste met 24 kaarters, na elke boom (16 potjes) wordt er
gewisseld en moet er weer opnieuw een tafel geloot
worden; indien dan niet alle lootjes in de grabbelzak zit
ten wordt het wel heel complex. Maar zoals altijd had de
activiteitencommissie dit snel door en werden de zaken
rechtgezet (fraude is toegestaan alleen met toestemming
van de act com zelf ). Zo kan het maar zo zijn dat je elke
ronde met andere mensen aan tafel zit en dat is wel zo
gezellig. Het ging redelijk gelijk op totdat Peter zijn slag
sloeg met Frans tijdens de laatste boom. Het is geen re
cord maar een boompje van 2100 punten is toch sterk.
Door deze laatste hoge ronde wist Peter de eindoverwin
ning te pakken. Liesbeth behaalde de 2de plaats door dat
ze bijna elke boom het zelfde aantal punten haalde. Toch
was het belangrijkste nog wel dat het erg gezellig was.
 
Uitslagen Kerstdrive
Jokeren 
1. Loes Post 74
2. Ilona Overdijkink 76
3. Gerrie Wijnen 79
L. Reini v/d Kraats 163
Klaverjassen
1. Peter Stokvisch 5433
2. Liesbeth van Agt 5260
3. Menno Bartlema 4888
L. Marnix Laanen 3748

 
Daarna kwam de verloting; er was al aangekondigd dat
we weer een megaprijzentafel hadden en dat klopte ook
wel. Even een greep uit de goed gevulde prijzentafel:
kerststollen, douchesets, handdoeken, CD’s, enkele rolla
de’s en worsten, knuffelpoppen en ga maar door. Dit maal
hadden we wat dubbele nummers verkocht, het voordeel
hiervan was dat het nummer 2 maal in de emmer zat (dus
dubbel kans dat dit nummer getrokken werd) en het
leuke was dat indien het nummer getrokken werd, je nog
niet wist wat je gewonnen had. Maar ook dit werd weer
professioneel geregeld door de commissie. Bijna ieder
een ging wel met een leuke prijs naar huis. Gerrit Heida
moest wel een kruiwagen gaan huren anders kon hij de
prijzen niet eens mee nemen.
Al met al een erg geslaagde avond, ik denk dat jullie net
zo genoten hebben als wij en we hopen jullie op de vol
gende kaartavond weer terug te zien.
De activiteitencommissie
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Niedersachsen Ronde
 
Het was met enig optimisme aangekondigd in het voor
woord van het vorige nummer. We zouden de komende
afleveringen van de Derajeur terugduiken in de oude
jaargangen uit de verzameling van Ad van der Donk. Als
de redactie van dit blad zoiets belooft, komt ze het ook
na. Maar dat het nou meeviel….
Voor me ligt het nummer van juli 1990, zo blijkt uit een
keurig stempeltje op de groene kaft. We leven nog in het
tijdperk van de typemachine, toont de eerste pagina.
Onder de namen van de bestuursleden onder leiding van
Piet Woldendorp en de leden van de diverse commissies
staat een regel die bijna klinkt als uit het stenen tijdperk:
‘Het typewerk voor dit nummer werd verzorgd door Ben
Driever’. Trouwens de daaropvolgende zin hebben we
tegenwoordig ook niet meer in ons clubblad staan: ‘De
bezorging was in handen van Bert Jansen, Theo Driever,
Karel Barkey, Henk Deys, Evert Overeem en Ben Driever.’
Heeft Karel trouwens ooit een lintje gekregen voor al dat
bezorgen, want toen we er nog niet zo heel lang geleden
mee ophielden, stond hij nog steeds op de bezorglijst.
Henk Deys moest de Derajeur waarschijnlijk voor straf
rondbrengen. Hij was namelijk de auteur van een verhaal
over de vierdaagse van 1990. Zeven dicht op elkaar ge
tikte bladzijden schreef hij vol over een van de hoogte
punten van dat fietsjaar. Ik vermoed dat de typist er flinke
blauwe vingers van heeft gekregen. Geen detail is Henk
ontsnapt. Werd er een afslag naar links gemist, het stond
in het verhaal. En durfde hij ook nog te zeggen dat hij
vooraf enige wijfelingen had, toen hij van de voorzitter
het dringende verzoek kreeg een stukkie te tikken. Of
misschien zelfs met de hand te schrijven, want het werd
later toch uitgetypt.
Hoewel ik nog nooit met de vierdaagse ben meegeweest,
valt één ding me direct op. De vierdaagse anno 1990 ging
geheel per fiets. Donderdagochtend vroeg opstappen bij
het clubhuis en zondagmiddag afstappen op dezelfde
plaats. Geen wonder dat er na de tocht bewonderaars
staan te wachten met bloemen. Als de organisatie van de
huidige vierdaagse de afstanden van 1990 zou program
meren, zouden er ongetwijfeld protesten volgen. Zo
stond er op de laatste dag gewoon een ritje van 240 kilo
meter op het programma. Dag 1 begon al met ruim 210
kilometer. En aan de routebeschrijving te zien, waren de
etappes op de andere twee dagen niet veel korter. Maar
er klonk geen wanklank uit de monden van de deelne
mers. Althans, daar lezen we niets over.
Het programma naast het fietsen ziet er dan weer een
stuk bekender uit. Vooral veel aandacht voor eten en
drinken. Het begin van de tocht ziet er ook bekend uit.
Vertrek vanuit het clubhuis en vandaar de dijk op. Nog
maar amper op die dijk verstoort een luide knal de rust
van de half slapende fietsers. Een lekke band voor Jan van
de Sande. Zoiets hebben we nog niet zo heel lang gele
den ook meegemaakt toen Marion al na een kilometertje

lek reed. Maar waar het materiaal van Marion er vrij nor
maal uitzag, had Jan iets bijzonders aangeschaft. ‘Jan had
een bijzondere binnenband gemonteerd’, schreef Henk
Deys. ‘Rose van kleur. Volgens mij produceert deze ban
denfabrikant ook bepaalde soorten voorbehoedsmidde
len, want daar kwam de band veel mee overheen. Jan
beloofde voortaan weer normale banden aan te schaffen.
’
Onder de deelnemers aan de tocht veel bekende namen
die ook nu nog regelmatig op het clubhuis te vinden zijn.
Ze kregen van de schrijver allemaal een korte karakter
schets aan het eind van zijn betoog. Dat zie ik de organi
satie van de vierdaagse van dit jaar nog niet direct doen.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat er in 1990
slechts negentien deelnemers waren.
Een paar bekende namen van nu. Henk Scholte: Een
makkelijk mens, waar je alle kanten mee op kan. Dus ook
naar Duitsland. Valt niet op, maar ook niet af ondanks
weinig training. Treedt nog steeds op in het duo Toos en
Bep en kan na iedere etappe best een massage gebruiken.
Jan van de Sande: Had heel wat te stellen met zijn bin
nenbanden. Is verder geen opdringerig figuur en houdt
zich altijd rustig. Liet af en toe weten te weinig te hebben
getraind, wat ook waarneembaar was in de groep. Dronk
op de tweede dag Top/Fit en dat zijn we van Jan niet
gewend.
Jan van de Brink: Speelde samen met Van Ojik een hoor
drol in het stuk ‘Feestneuzen’. Kan op kop van de groep
een prachtig gelijkmatig tempo aanhouden, maar kan
daarentegn absoluut niet op zijn aflossingsbeurt wach
ten. Wil almaar voorop rijden. Dit wekt op den duur irri
tatie bij anderen op. Zorg ervoor dat het geen gewoonte
wordt.
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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!

Bertus Wesselink: Had vooraf nooit verwacht zulke afstan
den te kunnen overbruggen, maar slaagde moeiteloos.
Als vierde debutant in de groep heeft hij zijn toezegging
gegeven voor 1991. Werd als bouwvakker deze dagen
meerdere malen in de steigers gezet. Krijgt in een bosrij
ke omgeving vaak weeën en moest daardoor meestal
vroegtijdig bevallen.
Ton Minnebreuker: De kleinste met de langste naam.
Deed het weer voortreffelijk. Had voor deze vier dagen
extra zijn kuiten opgepompt. Had schijnbaar geen ver
trouwen in de door ons meegenomen etenswaren. Had
zelfs een speciale zak brood, eigen pap en frisdrank bij
zich. De kreet: ‘Kijk uiuiuiuiuiuitttttttttt auto achter!!’,
klinkt ons nu nog in de oren. Kan ook heel erg mooi zin
gen. Nou heel erg??
Rien Spee: Liep vier dagen stage als masseur/therapeut.
Heeft al een knappe klantenkring opgebouwd. Weet ook
waar de hamstring zit. Heel knap Rien. Staat altijd op een
douchedeur te rammen, ook al is de ruimte nog zo klein.
Heeft zich intussen ontpopt als een uitstekende hulp-kas
telein.
Zwerus van Dreven: Had vooraf de zaakjes weer prima
geregeld, maar was daar wel erg druk mee. Heeft als leider
van de groep weinig of geen problemen te verwerken
gekregen en kon zodoende ook nog zelf genieten van
deze dagen, Namens alle jongens heel veel dank voor al
je werk dat je verzet hebt. Dit ging je trouwens prima af.
Een bijzondere vermelding geven wij 21 jaar na dato nog
aan Jos Cobussen. Hij duikt op de laatste dag van de tocht
ook ineens op in het peloton. Maar niet op een racefiets.
Hij is het gezelschap op de motor tegemoet gereden. Dat
zal nog dringen zijn geweest achter hem voor het mooi
ste plekje achter zijn brede rug.
Arnold

21 januari
kaarten

1 februari
biljarten

klaverjassen
& jokeren

biljarten
& darten

Clubhuis TCW, aanvang 20.00 uur

Aanvang 20.00 uur Aanvang 19.30 uur

Clubhuis TCW
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8 januari Egmond-Pier-Egmond
Deze tocht moest het startsein zijn van een mooi fietsjaar.
We hadden niet veel kunnen trainen door de weersom
standigheden. Toch zondag middag 2 januari nog een
flinke rit gemaakt om niet geheel onvoorbereid te gaan.
Maar wat kon ons gebeuren op een rit van 36 km dachten
we, hooguit wat wind tegen op de eerste of laatste 18 km
afhankelijk hoe de wind zou staan. Gerard zag op Markt
plaats een paar strandbanden die iemand uit Renkum te
koop aan bood. Mooi , dan kon hij even een dubbele slag
slaan, lekker goedkoop en snel naar de eindstreep. Mijn
opmerking dat het voor mij wel goed zou zijn zulke
banden, want hij had toch meer spierkracht dan ik,
maakte dat de strandbanden op mijn fiets werden ge
legd. Daar was ik erg blij mee, vooral nu we het spektakel
hebben meegemaakt.
Zaterdagmorgen om 8 uur afgesproken met Wijnand en
Henk te vertrekken uit Rhenen. Onderweg al veel regen
en wind en tijdens een kopje koffie nog volop goede
moed. In Egmond aangekomen een parkeerplaats ge
zocht en natuurlijk niet bij die van 5 euro maar die van 4,
we moeten op de kleintjes letten toch! De heren waren
al bijna aangekleed en deden het verder bij de auto. Ik
ging met de fiets en kleren naar de sporthal en de afspraak
was dat de heren daarnaar toe zouden komen. Na lang
wachten was het 5 voor elf en ben ik maar naar de start
gefietst. Nergens iemand te bekennen maar even later
kwam Gerard en kon ik me aansluiten bij Willem, Max,
Wijnand, Henk en Gerard, ze hadden de sporthal niet
gevonden (ahum). Toon , Inge en Michelle stonden een
stuk verderop voorin. Bij de start was het dringen en
voordat je goed en wel kon fietsen was je aan de water
kant en begon de “ellende”
De wind was zo heftig dat het worstelen was, vooral met
jezelf, de ademhaling moest onder controle komen en
proberen in een groepje te blijven fietsen, alleen de
sterkere mannen hielden dat vol maar het ene na het
andere kleine groepje werd gevormd. Voordat ik mezelf
onder controle had fietste ik in een groepje van drie
achteraan, maar na een poosje bleken die ook te sterk
voor mij. Veel fietsers draaiden al om, hielden het voor
gezien en lieten zich door de wind terug voeren. Toen
alleen verder , het kleinste verzet en trappen, hoofd
omlaag en overeind proberen te blijven. Na 7 km bij de
eerste strandtenten waar op de terugweg de lus door de
duinen begint kwamen de wedstrijdrenners al weer
terug, er volgde een vervelend stuk vlak langs het water
met tegenliggers. Een enkele keer kon ik aanhaken bij een
of twee personen. Maar dat was nooit voor lang. Dit nooit
meer dacht ik bij mezelf, ik vergeleek het met de Mont
Ventoux maar vond dit veel erger. Begon in mezelf te
zingen “van je hela hola houdt er de moed maar in” Tja je
moet wat om jezelf op te peppen.
Na 15 km werd ik letterlijk en figuurlijk door de wind het
strand op gesmeten, het stuur in mijn ribben en mijn ene
been nog vast. Ik krabbelde overeind en er kwam een
terreinwagen langs me rijden en adviseerde me met klem

om terug te gaan. Hoewel opgeven bij mij geen optie is
heb ik toch het advies opgevolgd wetende dat ik nooit
meer binnen de tijd binnen zou zijn en het vooruitzicht
nog 3 km alleen te moeten fietsen trok me met wind
kracht 7 niet meer aan. Fietsen hoefde ik niet echt meer ,
de wind blies me vooruit. Bij de lus door de duinen aan
gekomen kreeg ik een beker warme chocomel halverwe
ge naar boven. Dat was heerlijk.
Bovenin dacht ik waarom zou ik die lus eigenlijk doen, ik
kom toch niet meer voor in de uitslagen en ben gelijk
maar weer naar beneden gegaan. Op dat moment kwam
ik Toon tegen die van de lus terugkwam en met hem ben
ik de laatste 7 km over het strand tot aan de finish gevlo
gen. Na 3 uur en 21 minuten kon ik wel een medaille in
ontvangst nemen maar het knaagde aan me dat ik het
niet helemaal verdiend had. In de uitslagen heb ik gezien
dat er maar 76 vrouwen en ruim 1200 mannen alles ge
fietst hebben. Het is dus bij de ”amateurtjes” een waar
slacht veld geweest.
Na een heerlijke douche in de sporthal naar de auto ge
fietst, Henk en Wijnand waren daar, maar Gerard met de
autosleutels, was op zoek gegaan naar mij. Heb dus nog
een half uurtje staan blauwbekken tot hij terugkwam en
we konden vertrekken. Gerard heeft zich onderweg in de
auto omgekleed en via de mobiele telefoon met de an
deren afgesproken elkaar te treffen in La Place te Maars
bergen.
Daar met zijn zessen nagepraat en lekker gegeten, geen
van allen puf nog om naar de nieuwjaarsreceptie te gaan
hoewel dat we dat wel van plan waren geweest. (Sorry
organisatie)
Vandaar dan maar van deze plek allen een heerlijk sportief
en gezond 2011 gewenst.
Cisca
 
 

Liefde is...  je vriendin je slicks geven als je
samen Egmond-Pier-Egmond gaat fietsen.
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Mastbergen fietsen in Renkum en Heelsum wenst alle leden een 
gezond en succesvol 2011 toe met hopelijk een lange mooie zo-

mer zodat we weer vele kilometers kunnen maken .
 

Wat kun je in 2011 van Mastbergen fietsen verwachten ?
 
 

Laagste prijs garantie voor TCW leden . Jij zoekt zelf de beste prijs voor je nieuwe 
fiets of onderdelen en wij leveren jou voor deze laagste prijs . Dus bij Mastbergen 

betaal je nooit teveel !
 

Wij leveren alle merken fietsen voor de laagste prijs , ongeacht of wij wel of niet of-
ficieel dealer zijn .

 
Dus zoek je een nieuwe fiets van bijvoorbeeld : 

Idworx , Specialized , Scott , Cannondale , Koga Miyata , Bianchi , Santos , van Nicho-
las , Cube , Giant ,  Basso ,Ridley , Stevens , Haibike , Pinarello of een ander merk ? 

Wij leveren elk type en elk merk fiets altijd voor de beste prijs .  
      

Ben jij dus op zoek naar een nieuwe fiets ?  Laat je wensen horen en wij regelen jouw 
droomfiets voor de beste prijs .

 
Tevens leveren wij fietsen voor fietsvakanties en woon-werkverkeer van oa : Koga 

Miyata , VSF fahrradmanufaktur , Gudereit , Santos , Idworx etc. altijd voor de beste 
prijzen .

 

Wij zijn er trots op sponsor te zijn van TCW en zijn blij met jou als 
klant , graag tot ziens in Renkum of Heelsum .

   

Welkom bij Carlo in Renkum , of Welkom bij Frank in Heelsum
 




