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De details maken het verschil

Wat u echt zal inspireren in een keuken van ALNO is de
liefde voor het detail waarmee de keuken ontworpen en
gerealiseerd werd.
Unieke ideeën die altijd weer leiden tot overtuigende
oplossingen. Hoogwaardige materialen die uitnodigen tot
aanraken en fascineren door hun esthetiek. En de kwaliteit
van ALNO die ontstaat uit passie voor de ambachtelijke
kunst en de zorgvuldigheid tijdens de verwerking. De eisen
die wij steeds aan ons zelf stellen kunt u in al onze keukens
ervaren. Omdat het ALNO is.
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Van de redactie
Laat ik dit voorwoord eens beginnen
met een bekentenis. Ik ben zaterdag
12 februari uiteindelijk toch naar huis
gefietst. Zo dat is eruit. Maar wat
moeten we daar nu mee, zie ik velen
van jullie zich afvragen. Een logische
vraag, want eigenlijk zijn er maar
zeven TCW’ers die deze bekentenis
iets zal zeggen. Vooruit dan, een
kleine uitleg. Deze zaterdag zou het
volgens de weerberichten drie tot
twaalf graden worden. Ook zou de
regen langzaam het land uittrekken.
Wat dat betreft mogen we niets kla
gen. Beide voorspellingen kwamen
uit. Kom daar maar eens om bij het
gemiddelde weerbericht.
Maar om tien uur ’s ochtends was het
weerbericht nog lang niet uitgeko
men. Het druilde nog wat na, maar
het leek niet al te koud. Toch maar op
de fiets stappen dus. Als er vandaag
een rondje IJsselmeer gereden
moest worden zou ik ook gaan, dacht
ik bij mezelf. Die gedachte was
slechts bij weinigen opgekomen.
Buiten bij het clubhuis stond slechts
een handvol fietsen. Binnen zaten zes
dapperen en schonk barman Hans
Groeneveld koffie. Wegfietsers waren
er behalve ik niet. Een snelle reken
som leert dat de moutainbikegroep
dus uit zes personen bestond. Voor
deze ene keer de namen. Daar kun
nen we natuurlijk niet elke zaterdag
morgen mee beginnen. Aan de bar
zaten Wijnand Folmer, een mij onbe
kende man in een broek van Alfa
Accountants, Michèle Gimbrère, Jan
van den Brink, Arie de Keizer en Henk
Roffelsen.
Tegen beter weten in wachtte ik op
versterking. Nou, dan maar alleen op
pad. Ik dacht aan een rondje Hoog
Elten. Met wind tegen heen en dan
teruggeblazen worden naar huis. De
moutainbikers maakten nog geen
aanstalten om hun rijwielen te be
klimmen, maar twee minuten over
tien is twee minuten over tien. Ik ga. ,,
Naar huis?’’, vroeg een van de moun

tainbikers. ,,Nee, ik ben hier nu toch
en nou ga ik fietsen ook’’, antwoord
de ik. ,,En bovendien, al ging ik naar
huis zou ik het jullie natuurlijk nooit
vertellen.’’
O jeugdige overmoed. In afwachting
van de twaalf graden was ik van huis
vertrokken zonder handschoenen
die de hele hand bedekken. Op de
weg naar het clubhuis waren de vin
gers al een beetje koud geworden,
doch aldaar weer snel opgewarmd.
Maar al op de dijk begonnen we weer
in snel tempo af te koelen. Daarbij
trok de oostenwind aardig aan en
druilde het nog steeds. Op de Veer
weg schakelde ik al gauw een tandje
terug. Aan de voet van de Wagening
se Berg verklaarde ik mezelf voor gek
en beklom hem, teneinde zo snel
mogelijk thuis te komen.
De teller haalde die dag nog niet eens
de tien kilometer, maar toch had ik
uiteindelijk een heerlijke ochtend.
Krantje, koffie, puzzeltje. Ook zonder
fiets kan het leven goed zijn. En voor
al lekker warm.
Om bij het laatste te blijven, lekker
warm was het ook in Cambodja. Dat
land hebben Willie en Arie de Keizer
per fiets doorkruist. ,,Ik wilde er een
stukje over schrijven, maar het is een
kort verhaal geworden’’, zei Arie met
gevoel voor understatement. Kort of
lang, het maakt niet uit. Wij van de
redactie zijn blij met elke bijdrage.
Deze keer dus alle ruimte voor de
Cambodjaanse avonturen van Wilie
en Arie.

sic werd tijdens het jaarlijkse sport
café in het zonnetje gezet. Ook te
recht. Een vaste schrijver die we in dit
nummer missen, is de buitenland
reporter. Waarschijnlijk had Menno
Bartlema het te druk met de organi
satie van het bilart- en dartkampioen
schap van TCW. Die organisatie ver
liep gladjes, lezen we elders in dit
blad.
Verder het nodige mountainbiken.
Het is tenslotte nog winter, hoewel
de lente al voorzichtig op de deur
klopt. Nog een dikke week en dan
staat de openingstocht alweer op het
programma. We gaan naar de Lage
Vuursche. Dat belooft in elk geval niet
al te veel wind. Maar nog even terug
naar het mountainbiken. In de ru
briek ‘Uit de oude doos’ bewijst Zwe
rus van Dreven dat hij een ziener is.
Al in 1990 voorspelde hij dat de ATB,
zoals de MTB toen werd genoemd,
een mooie toekomst tegemoet zou
gaan. Hulde.
Rest ons verder niets dan iedereen
weer veel leesplezier toe te wensen.
Arnold

Ook Cisca Noy behoort tot de vaste
scribenten in De Derajeur. Ook deze
aflevering meldt ze zich met een
verhaal, inclusief fraaie foto’s. Nu we
toch bezig zijn, ook Berrie Ruijling wil
nog wel eens een stukje afscheiden.
Vaak is Annemiek het onderwerp. Zo
ook deze keer. Overigens terecht,
want ze werd uitgeroepen tot Wage
nings sportvrouw van het jaar. Onze
felicitaties. Ook de Jan Janssen Clas
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Van de voorzitter
Belofte maakt schuld, dus deze keer
zal ik u vertellen op welke bijzonder
mooie racefiets ik de komende jaren
de fietspaden ga betreden samen
met mijn TCW-collega’s. Je wordt een
dagje ouder, ik werd 50 in december,
maar gelukkig zijn er compenseren
de maatregelen te nemen, die ervoor
zorgen dat ik gewoon hard en com
fortabel kan blijven fietsen! In het
tijdschrift Fietssport Magazine van
december jl.staat mijn comfortabele
prestatiefiets onder het kopje DREAM
MACHINE als volgt beschreven: “Daar
staat hij dan in mijn huiskamer, het
titanium juweeltje van Van Nicholas,
de Zephyr, welke is ontwikkeld in
samenwerking met de TU Delft, voor
een hele dag in het zadel”. Ja als TC
W-voorzitter krijg je natuurlijk auto
matisch dat ze je vragen of ze jouw
nieuwe fiets in zo’n tijdschrift mogen
plaatsen, dus heb ik maar ingestemd.
Als ik het verhaal verder lees dan
wordt me duidelijk dat titanium beter
dan welk materiaal de trillingen op
vangt en mij zeer veel comfort gaat
geven tijdens het fietsen. Ik heb mijn
nieuwe fiets dan ook gelijk in de
huiskamer geplaatst en met een dro
merige blik voel ik mij zelf straks al
over de kasseien van Parijs-Roubaix
glijden… zonder een centje pijn. Ook
mijn eerste ervaringen bevestigen dit
natuurlijk allemaal en ik kan dan ook
niet wachten tot het 5 maart is en de
openingstocht plaatsvindt. Wilt u
hem ook met eigen ogen zien, rijd
dan mee met me die dag en zie hoe
ik van al dit comfort en luxe geniet!
Afgelopen maand hebben we als
bestuur overlegd met de WV Ede om

te verkennen of er mogelijkheden
zijn om vanaf 2011 samen de Hel van
Wageningen te gaan organiseren
tijdens de JJC. Na een 1e overlegje
tussen Gerjohn Bos en Gé Smets,
beide fanatieke MTB-ers, leek er hoop
te gloren, voor een goede samenwer
king, zodat we ook als bestuur bijeen
zijn gekomen. WV Ede wil graag een
lange MTB-tocht in de zomer toevoe
gen aan hun beide MTB-tochten over
de Goudsberg in de winter. TCW
heeft vorig jaar tijdens de jubileum
JJC maar één keer toestemming ge
kregen om de route over de Postbank
te leiden, dus we zijn op zoek naar
een alternatieve route. Als voorlopig
resultaat hebben we afgesproken op
basis van gelijkwaardigheid (inzet
vrijwilligers, communicatie en kos
ten/baten) dit onderdeel van de JJC
op ons te nemen in 2011, mogelijk
leidt dit ook tot een nieuwe naam
voor deze tocht. Ik heb op 22 januari
als voorproefje de langste route van
de Goudsberghel (75 km) gefietst en
dat is werkelijk prachtig over de hei
en door de zandkuilen en ook lekker
zwaar! Kortom als we ook de laatste
onderhandelingspuntjes afronden
dan gaan we binnenkort een samen
werkingsovereenkomst met WV Ede
sluiten.
In tegenstelling tot vorig jaar zijn
gelukkig dit jaar alle drie de wintertri
o’s doorgegaan bij TCW. De deelne
mersaantallen waren, mede door de
niet optimale weersomstandighe
den, niet echt spectaculair. Aan de
organisatie en de prachtige helder
oranje bordjes lag dat zeker niet, dus
ook hier is wellicht nog wat te doen
aan parcoursverbeteringen. Geluk
kig zijn er volop ideeën bij de toer
commissie om dit op te pakken. Heeft
u overigens al van de ramp gehoord
tijdens het 3e wintertrio? Neen, het
parcours was goed uitgezet en ook
Gerjohn reed deze keer niet tegen
een obstakel op. Nou, u gelooft het
niet, maar het belangrijkste onder
deel van onze kantine gaf er na 21 jaar
de brui aan. De TCW-tap was bevro
ren of beter de thermostaat werkte
niet en dat betekende geen bier!!!
Nou ja zeg, een regelrechte ramp,
maar in geval van calamiteiten zijn
TCW-ers ijskoel. De onderhouds

ploeg werd onmiddellijk gebeld en
die was er nog na 21 jaar. Echter
omdat Gulpenerbier uit het verre
zuiden komt duurde dit wel enige
tijd. Dus werd onmiddellijk de spon
sor Woudenberg opgeroepen en hij
kwam direct zelf 6-8 kratten bier be
zorgen, om de dorstige MTB-ers
waaronder natuurlijk ook de nodige
TCW-ers toch nog tijdig van dat heer
lijke bruine koele vocht te voorzien.
Dat het een regelrechte ramp was
bleek uit het feit dat dit nieuws mij via
fietsende TCW-ers bereikte nog voor
ik in de kantine was geweest. De tap
werkt inmiddels weer.
Dan nog even dit. De meeste TCWleden, de mannelijke, zullen navol
gende problematiek niet herkennen,
maar ik vond het toch opmerkelijk
wat ik recent hoorde. De vrouwelijke
partners van TCW-leden kampen
soms met problemen waar wij ons
onvoldoende bewust van zijn. Ik
noem er maar enkele in willekeurige
volgorde. “Heb jij ook zo’n man met
fietskleding in enorme kledingladen?
15 shirtjes en dan schaft ie toch nog
een jubileumshirt aan? Zoveel ver
schillende kleding en toch elke zater
dag hetzelfde aan?! Dat MTB-en vind
ik verschrikkelijk, ik vind overal zand
in huis! En dan dat verschrikkelijke
klitteband van overschoenen en
handschoentjes, die tijdens de was
natuurlijk aan mijn eigen mooie trui
tjes blijven hangen, een regelrechte
ramp, ik was alle fietskleding inmid
dels apart! Wist je dat ik GPS op mijn
iPhone heb en mijn man heeft ook
zijn toestel bij zich als hij fietst. Weet
ik tenminste waar hij is. Vorige week
kon ik precies zien of hij al onderweg
was vanuit de kantine. En de week
ervoor heb ik hem verrast met een
telefoontje toen hij in Renkum zat; ik
vroeg of hij pech had en of ik hem
moest komen ophalen bij Mastber
gen?” Ja heren, ik schrok er ook van,
maar de tijd staat niet stil en je kan
het maar beter weten!
Ben ik weer aan het eind van mijn
maandelijkse proza gekomen, dus is
het tijd u een prachtig voorjaar en
veel fietsplezier toe te wensen. Tot
ziens bij TCW!
Herman Winkels
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Openingstocht zomerseizoen
2011: naar Lage Vuursche
Ook voor de openingstocht 2011 weer een bijzondere
bestemming: Lage Vuursche, bekend van kasteel Draken
steyn en de vele horecagelegenheden. Aangezien het
gastenverblijf van slot Drakensteyn niet open is voor de
toerclub Wageningen, hebben we gekozen voor restau
rant ‘Het Vuursche Bos’. ‘Het Vuursche Bos’ en ‘De Vuur
sche Boer’ aan de overzijde zijn in wielerkringen vooral
bekend vanwege de vroegere betrokkenheid van de
wielrenner Gerrie Knetemann. De familie Kneteman is
mede-eigenaar van deze restaurants. Het boek ‘De Kneet
story’ en wielershirt kun je hier tegen een gereduceerde
prijs kopen. (http://www.hetvuurschebos.nl)
Lage Vuursche is een dorp in een prachtige bosrijke
omgeving. Tot de 17e eeuw was Lage Vuursche een ge
hucht en waren er naast kasteel Drakesteyn niet meer dan
4 huizen. Dit veranderde toen Drakesteyn in het bezit
kwam van ene Gerard van Reede. Hij liet de oude hofste
de eerst afbreken en een nieuw huis bouwen: het huidige
Drakensteyn. Daarnaast wilde hij van de Vuursche een
echte gemeenschap maken. Hij stelde grond beschikbaar
voor de bouw van het kerkje met pastorie, een molen,
een school, een boerderij annex rechthuis/tolhuis en
woningen. Er kwam een weg van Hilversum over de
Vuursche naar De Bilt. Lage Vuursche werd een echt
dorpje!
Voor de aangelegde weg van Hilversum naar De Bilt, de
huidige Vuursche Steeg, moest tol worden geheven. Dit
gebeurde in die tijd in één van de boerderijen, het huidi
ge Café Restaurant De Lage Vuursche. Geertruide, de
vrouw van Gerard van Reede, had de gewoonte deze boer
wat bier en jenever te geven, als compensatie voor zijn
werk van tolgaarder. Na korte tijd schonk de boer zelf een
glaasje in voor de langstrekkende reizigers en werd het
de eerste herberg in Lage Vuursche. In 1865 pachtte
Willem van Oosterom deze boerderij. Hij was toen nog
vooral boer, maar dat veranderde in de loop van de jaren.
Zijn tweede vrouw, de dochter van de bakker, maakte
pannenkoeken tot specialiteit van de herberg. Zij trok

hiermee al snel bezoekers uit de wijde omgeving, dit was
het begin van de reputatie van Lage Vuursche. Veel wo
ningen in Lage Vuursche staan nu op de lijst van rijksmo
numenten.
We vertrekken zaterdag 5 maart om 9 uur in verschillende
groepen vanaf het clubhuis. Daarna fietsen de
weggroepen via verschillende routes naar Lage Vuur
sche. Tussen 11 en 11:30 uur arriveren alle groepen dan
in Lage Vuursche waar restaurant ‘Het Vuursche Bos’
jullie ontvangt met koffie, erwtensoep en roggebrood.
De MTB groep start ook om 9 uur vanaf het clubhuis en
gaat eerst met de auto naar Austerlitz en fietst dan via
een combinatie van de MTB-routes van Boswachterij
Austerlitz (9 km), stukje over de weg langs Soesterberg
(2x4 km), Soest (2x6 km) en Lage Vuursche (11km) naar
het restaurant. Totaal ongeveer 23 km heen en 17 km
terug (zonder omrijden J)
Een leuke gelegenheid om eens drie heel andere MTB-
routes te rijden!
Bij terugkomst in het clubhuis zorgt het bestuur voor een
gratis hapje en drankje. Iedereen is van harte uitgeno
digd. Ook de zondaggroep zal op zondag 6 maart in
restaurant ‘Het Vuursche Bos’ worden ontvangen..
Jeroen Roelofs/Arie de Keizer

Bestuursmededelingen
Op 25 januari heeft het bestuur vergaderd, hierbij een
greep uit de besproken zaken:
¨ We hebben samenwerking gezocht met WielerVere
niging Ede voor de MTB-variant van de Jan Janssen
Classic. Het idee is om het parcours in noordelijke richting
te leggen waarbij bijvoorbeeld De Goudsberg (Lunteren)
wordt beklommen. Er moeten nog organisatorische en
financiële hobbels worden genomen, maar de intenties
van beide besturen zijn positief.
¨ Lustrumtocht 2014: het voorstel van de groep met
Roel van de Meiracker is positief verwelkomd. Groen licht
om de plannen verder vorm te geven!
¨ WielerVereniging Ede is gestart met een jeugdafde
ling MTB. Omdat wij vanuit TCW (nog) geen jeugdafde
ling hebben voor de jonge MTB-ertjes zullen wij jeugdige
belangstellenden doorverwijzen naar WV Ede.
¨ Landgoed De Dorschkamp wil geen Wintertrio’s meer
over haar terrein. Ondanks uitstekende argumenten van
onze toercommissarissen was de eigenaresse helaas niet
te vermurwen …
Op 15 maart vergadert uw bestuur weer!

Als je dit ziet, is het tijd voor koffie met gebak!

Jeroen Roelofs
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Op dinsdag 1 maart is de traditionele inloopavond,
waarin nieuwe leden de presentatie over de vereniging
en het fietsen in clubverband kunnen bijwonen.
Daarnaast worden op deze avond de toerfietskaarten
uitgereikt, waarmee u uw NTFU-lidmaatschap kan
laten zien bij georganiseerde toertocht in de omgeving
en korting op de deelname krijgen. Tevens is dit uw
verzekeringsbedrijf voor het geval het mis ging. De
toerkaarten worden in tegenstelling tot andere jaren
niet per post verstuurd, maar zijn na 1 maart bij de bar
in het clubhuis op te halen.
Voor de eerste vijftig liefhebbers is er nog een papieren
versie van de TEP, de anderen dienen de toerfietska
lender via de NTFU-website op te zoeken (op=op).
De leden die clubkleding besteld hebben, kunnen die
op deze avond afhalen.
Tenslotte is er de hele avond een doorlopende show
van nieuwe en handige fietsartikelen door clubspon
sor Mastbergen.

Hoe gevaarlijk is
mountainbiken?

T W
C

Inloopavond 1 maart 2011

Inloopavond
Uitreiking toerfietskaart • Ophalen bestelde clubkleding
Introductie voor nieuwe leden • Presentatie Nol Mastbergen
En voor de eerst 50 liefhebbers: Toerfiets Evenementen Programma (TEP)

dinsdag 1 maart
vanaf 20.00 uur
wil ik er weer staan als de Holland MTB Cup bij ONO
verreden wordt. Misschien kan ik nu wat tijdwinst pakken
in de bochten, die techniek hoop ik nu wat beter te be
heersen dankzij onze instructeur Mark - goeie tips, alleen
de uitwerking hè!
Er kwam afgelopen weekend nog een heugelijke verras
sing van de club in de vorm van een mandje met heerlij
ke biertjes; van Margit mag ik nu vaker door de MTB in de
lappenwand belanden.
Hartelijk dank, heel attent, met deze medicijnen moet het
zeker goed komen!

Eén clinic en twee ziekenhuisbezoeken, door valpar
tijen los van elkaar. Is mountainbiken echt zo gevaar
lijk? De mtb-clinic van 29 januari zet je aan het den
ken. Francis brak twee (!) ellebogen met een hopje
over een boomstammetje. Een uur later blesseerde ik
mijn schouder toen ik ‘iets’ te hard door de bocht ging
en onderuit schoof.
Bij mij was gelukkig niets gebroken bleek in het zieken
huis, maar wel gekneusde ribben en schouder – erg Erik Seebus
pijnlijk, vooral als je probeert te slapen. Spierpijn door
sporten is oké, maar spierpijn door een schuiver is van
een heel andere orde.
Tijdens een normale mountainbike-rit verbaas ik me er
wel eens over hoe vaak het net goed gaat. In een fractie
van een seconde weet je nét een obstakel te vermijden,
en moet je er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als
je ‘m geraakt had. Je moet bij mountainbiken niet te veel
nadenken over hoe je iets doet, maar (ook) vertrouwen
op je intuïtie. Bij mountainbiken is de intuïtie misschien
wel veel belangrijker dan we beseffen. Misschien is dat
wel het punt bij iedere clinic: je gaat iets nieuws uitpro
beren en denkt na over de praktische uitvoering, je intuï
tie laat je dan even in de steek. Maar ja, als je sneller wilt
worden zul je ook af en toe grenzen moeten opzoeken
en dat gaat soms van au.
We zijn nu twee weken verder en met mijn schouder gaat De getroffen schouder (links) in betere tijden, aan de start van de H-MTB
het al beter. Ik ben begonnen met spinnen en eind maart Cup 2010 bij ONO.
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Annemiek en JJC-commissie in
de prijzen tijdens Sportcafé
Ieder jaar vindt in Wageningen de uitverkiezing sportvrouw/
sportman/sporttalent van het jaar plaats. Dat gebeurt tij
dens het jaarlijkse Sportcafé in de Hof van Gelderland. Het
zal niemand verbazen dat Annemiek van Vleuten een van
de genomineerden was voor de titel Sportvrouw van het jaar
van Wageningen in 2010. Dat op grond van haar prestaties
in 2010 die we niet allemaal meer hoeven te noemen maar
worden gebundeld in een zesde plaats in de UCI-ranking en
in het wereldbekerklassement. Helaas kon zij zelf niet naar
die verkiezing omdat ze op trainingskamp met de KNWU-
selectie op Gran Canaria was. Ze stuurde uw reporter als
haar vertegenwoordiger en dat vond hij een hele eer, maar
ook een vreemde gewaarwording. Maar er waren er meer
van TCW die op die avond in de prijzen vielen.
Als ik, samen met Jan van de Sande, binnenkom word ik
verrast door een batterij TCW-ers. Dat is goed; de verkie
zing van de sporters van het Jaar begint blijkbaar ook bij
TCW te leven, maar zoveel TCW-ers had ik niet verwacht.
Ik kruip naast de voorzitter en complimenteer hem met
deze grote afvaardiging. Dan blijkt dat het niet alleen voor
Annemiek is, maar ook vanwege de JJC-commissie die
deze avond wordt onderscheiden voor het feit dat ze
Wageningen met de JJC op de ‘Sportkaart’ heeft gezet.
Alleen: ‘Ze weten het niet; ze denken dat het voor Anne
miek is.’ Geeft toch aan dat ‘Annemiek’ leeft binnen TCW.
Als ik om me heen kijk, zie ik vooral sporters, bestuursle
den van clubs en afgevaardigden van de gemeente.
Weinig andere geïnteresseerden. In totaal een goede
honderd man en vrouw, bijna allemaal ‘beroepsmatig.’
Dat hadden er van mij meer mogen zijn.
JJC zet Wageningen op de Sportkaart
Joke van der Klift is de presentatrice van vanavond. Ze is
een bekende Wageningse. Ze begint met een overzicht
welke categorieën vanavond onderscheiden worden.
Sportman, sportvrouw sporttalent en sportploeg. Eerst is
er de bekendmaking van het talent van het jaar. Dat wordt
Chelsea Morfel, een 12-jarige zwemster van De Rijn. Zij

Hulde aan de JJC!
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De felbegeerde beker.

veroverde twee nationale titels op de 200 en 100 meter
rugslag. Dan zijn er twee andere items; een huldiging van
Jan Groenendijk, Europees kampioen jeugddammen en
daarna een presentatie van de directeur van de dam
bond. Prima, maar ik wil naar de verkiezingen, maar moet
nog wat geduld hebben. Het wachten wordt vergemak
kelijkt door het volgende item over een vereniging die
Wageningen op de Sportkaart van Nederland heeft gezet.
Dat kan er maar een zijn in dit jaar en dat is TCW. De
voorzitter wordt op het podium geroepen en hij neemt
Hans Bitter mee als scheidend lid van de commissie.
Vervolgens wordt de geschiedenis van de JJC op een rijtje
gezet. Van de vijfentwintigste naar de eerste editie toen
het nog ‘de Hel’ heette, een fantastische naam die er al
leen al voor zorgde dat de tocht tot over de grenzen be
kend werd. Helaas sneuvelde die prachtige naam vanwe
ge andere belangen. Een van de bedenkers van die naam
zit naast mij en ik betreur het dat dat perspectief van
avond niet meer wordt belicht. Ik had ook graag nog
anderen op dat podium gezien: Hontelez bijvoorbeeld
vanwege zijn niet aflatende verdiensten en Huiskamp
vanwege zijn suggestie om de bedrijventocht in te voe
ren, een van de pijlers van de huidige formule. En Van de
Sande natuurlijk vanwege die prachtige naam. Ze zijn er
alle drie bij, maar blijven anoniem. Maar zo is het ook
goed; TCW staat door deze onderscheiding vanavond
centraal in het Sportcafé.

Sportvrouw van het jaar 2010
Daarna pauze terwijl we naar Kobus Elsenaar en zijn band
luisteren. Een pauze met de lengte van een gezapige
voetbalhelft. Jammer want dat haalt de vaart eruit en
geeft het idee dat men het programma oprekt bij gebrek
aan beter. Dan eindelijk de verkiezing van de Sportvrouw.
Er zijn drie genomineerden; behalve Annemiek zijn dat
zwemster Inge Pepping en speerwerpster Evelien Dek
kers. Die moeten beiden levensecht op het podium en ik
namens Annemiek. Daarna volgen vragen over hun

voor me: ‘Van Vleuten en Wisgerhof grote winnaars bij
Sportgala’, al is dat misschien wel erg chauvinistisch en
zal de plaatselijke pers er wel iets anders van maken. Die
voorspelling komt uit.

Berrie probeert zich een houding te geven onder het meer dan levens
grote portret van zijn heldin.

prestaties en carrières waarbij ik me inleef in die van
Annemiek en vragen over haar relatie met TCW beant
woord. Dat is niet moeilijk. Intussen wordt ze achter mij
op het doek geprojecteerd terwijl ik uit een ooghoek ook
mezelf nog langs zie komen op de scooter. En dan de
verkiezing die eigenlijk al geen grote verrassing meer is
omdat in de pauze al om haar mobiel nummer werd
verzocht. Dan de prijzen: een wisselbeker, een persoon
lijke beker en een bos bloemen die bij Ruijling thuis op
de vaas zullen belanden. Ze worden uitgereikt door
Stella Efdé. Ik heb persoonlijk niet zoveel met lokale be
stuurders, maar voor haar maak ik graag een uitzonde
ring. Ze is een leuk mens. Ik ken haar van andere gelegen
heden waaronder het tekenen van het gedenkboek van
Wageningen door Annemiek eerder dit jaar. Ik laat me
dan ook graag door haar uitgebreid kussen. Sta hier dus
niet helemaal voor niets, ook al is dat namens een ander.
Dan wordt er gebeld met Gran Canaria en Annemiek komt
blij verrast aan de lijn. Dat is een goede zet en een hoog
tepunt van de show, ook al moeten we naar haar verdere
reacties raden omdat het geluid niet wordt versterkt.
Verder voel ik me wel enigszins opgelaten. Daar sta ik dan
als toevallige vertegenwoordiger van een topsportvrouw
op het podium van het Sportcafé in Wageningen. Had
daar liever gestaan vanwege mijn eigen bijzondere
sportieve prestaties, maar die kansen zijn voorbij. Ik zoek
naar de goede houding en daar heb ik niet zo gauw last
van. Weet niet of ik moet juichen of zwaaien met de beker
en de bloemen of juist ingetogen moet zijn. Maar het
dilemma is snel voorbij want het programma gaat verder
met de verkiezing van de Sportploeg en Sportman van
het jaar en ik mag mijn plaats weer opzoeken. Sportploeg
wordt het beachvolleybal duo Livinka Pieterse en Lisa
Vossen. Zij wonnen onder andere het NK jeugd onder de
18 jaar. De verkiezing van Sportman van het jaar is ook
een eitje. Genomineerd zijn roeier en winnaar van de
editie 2009 Jolmer van der Sluis en FC Twente aanvoerder
Peter Wisgerhof. Dat is natuurlijk een uitgemaakte zaak.
Wisgerhof als autochtone Wageninger en in 2010 debu
tant in Oranje gaat met die prijs aan de haal en dat is een
prachtig slot van deze avond met in ieder geval twee
terecht uitverkorenen. Ik zie de koppen van de kranten al

Sportvrouw 2007 Atletiek
Dan is er nog tijd om de laatste consumptiebon te verzil
veren en de beker aan een nadere beschouwing te on
derwerpen. Dat levert nog iets bijzonders op. Annemiek
staat er al op, namelijk als sportvrouw van het jaar 2007.
Dat was ik vergeten en dat neem ik mezelf kwalijk, maar
ik vind al snel een plausibele reden voor die vergeetach
tigheid. Op de beker achter haar naam staat niet Wielren
nen maar Atletiek. Hoe kan dat? Niemand die het raadsel
kan oplossen behalve de Sportvrouw zelf als zij terug is
van haar stage in Canaria. In 2007 blijkt zij genomineerd
te zijn door het voetbal, het korfbal, de atletiek, het
zwemmen, de duivenmelkers, de dammers en de scha
kers en zelfs door de Pretkeujes. Kortom ongeveer door
alle verenigingen van Wageningen, behalve door TCW.
Maar ja dat waren andere tijden, zal ik maar denken, en
die zijn vanavond meer dan rechtgezet
Berrie Ruijling

Afhalen bestelde clubkleding
Iedereen die clubkleding besteld heeft, wordt verzocht
deze af te halen tijdens de inloopavond op 1 maar a.s.
Je kunt dan meteen je NTFU-pas meenemen!
De kledingcommissie
Liesbeth van Agt & Jaap Spaan

Gezocht districtsbestuursleden
NTFU
Voor het districtsbestuur van de NTFU worden leden en
een voorzitter gezocht. Misschien is het wat voor jou om
districtsvergaderingen te organiseren? Dit districtsbe
stuur vormt de schakel tussen het hoofdbestuur van de
NTFU en de fietsverenigingen. Het vraagt ongeveer 6 uur
per maand aan bestuursactiviteiten ofwel 6 uur organi
seren en overleggen. Een beetje bestuurlijke ervaring bij
TCW is een belangrijke pré om hiervoor in aanmerking te
komen, want naast goede contactuele eigenschappen
(praatjesmaker) dien je ook organisatorische talenten en
een inspirerende en doortastende persoonlijkheid
(knap?!) te zijn. En daar zijn er nogal veel van bij TCW. Wie
geïnteresseerd is kan de volledige functiebeschrijvingen
opvragen bij het TCW-bestuur. Kortom: aarzel niet en
meld je aan als dit je leuk lijkt!
Herman Winkels
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SPINNING:
DE IDEALE
TRAINING

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 startgeld en het maandtarief is � 29,- (in plaats van � 41,-).
Interesse?
Maak dan nu een afspraak voor een gratis proefles en
schrijf je snel in!

www.sportcentrumdeplataan.nl

Plataanlaan 1 (zijweg Haagsteeg)

•

Tel. 0317-414114

info@sportcentrumdeplataan.nl

Service en betaalbare prijzen!

Computers, laptops en randapparatuur
Onderhoud en reparatie
Particuliere en zakelijke markt
Ook voor uw relatiegeschenken kijk op
http://www.netpulzzz-relatiegeschenken.nl
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

Activiteitenseizoen 2010 – 2011
nadert zijn einde
Nog even en we mogen weer de weg op. Dat betekent
traditioneel dat het activiteitenseizoen er voor de activi
teitencommissie weer bijna op zit. Maar er valt ook de
komende weken toch nog wel het een en ander aan
prijzen voor de neuzen van de leden van de activiteiten
commissie weg te kapen. Dat dit iets is wat niet zonder
moeite gaat, bleek maar weer eens te meer tijdens het
afgelopen biljartkampioenschap van TCW. Volharding,
sterk spel en een loepzuivere techniek heeft daar de ac
tiviteitencommissie tot terechte winnaars gemaakt. Maar
daarover elders meer in dit illustere blad.
Met zo'n aantrekkelijk duo achter de knoppen komt toch iedereen naar
de Bingo?

Vrijdag 4 maart: 5e en laatste kaartavond
Binnenkort staat de finale van het jokeren en klaverjassen
op de rol met op 4 maart alweer de laatste kaartavond
van het seizoen 2010-2011. Wie worden er tot konings
kaarters van dit seizoen gekroond? De spanning is zowel
bij het Jokeren als bij het Klaverjassen nog volop aanwe
zig met diverse (theoretische) kanshebbers; en dit keer
niet alleen de leden van de activiteitencommissie maar
ook de partners daarvan. Of komen er toch verrassende
andere kaartgrootheden bovendrijven? Komt het zien en
meemaken op vrijdagavond 4 maart; aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 15 april: Paasbingo

doende nachtrust te nemen om scherp aan tafel te kun
nen zitten. En wees er natuurlijk op tijd bij want vol is vol.
Vrijdagavond 15 april, aanvang 20.00 uur.
Inmiddels gaat de activiteitencommissie het hele jaar op
volle toeren door en kunt u dus nu vast de volgende ac
tiviteiten in de agenda noteren:
Vrijdag 2 juli, 20.00 uur, Zomerkaarten (klaverjassen en
jokeren)
Zaterdag 4 september, 17.00 uur, TCW Barbecue (zaal
vanaf 12.30 uur open)

Het winterseizoen wordt traditioneel afgesloten met de Berrie Ruijling
spetterende Paasbingo, geregisseerd door onze eigen Wim Overdijkink
Paaskip en Paaskikker. Met oplettend spel heeft iedereen Menno Bartlema
weer kans op spetterende prijzen met als uitsmijter de
inmiddels overbekende fiets. Als de bingomeesters
eenmaal op stoom zijn, is oplettendheid geboden.
Daarom raden we iedereen aan de komende weken vol

DeMeubeltopper
Voor al uw woon- en slaapcomfort

Grandioze meubelshow
UW MATRAS OP MAAT?
DE MEUBELTOPPER.
3 DAGEN LEVERTIJD.
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

www.demeubeltopper.nl

www.glasmeubeltopper.nl

Te koop: Colnago
dream fiets met
toebehoren
Ik ben heel lang lid geweest van
TCW en nu om gezondheidsrede
nen gestopt met fietsen. Het gaat
niet meer. Ik wil alle fietsspullen
opruimen in 1 koop .
Het gaat om een Colnago dream
racefiets 58 cm aluminium met
carbon vork uit 2007. Dura ace
uitgevoerd en heel weinig ge
bruikt , nog geen 2000 km
Tevens zit er bij : de drager op de
trekhaak , helm , schoenen maat 43
Alles in 1 koop voor 1100 euro .
Heb je interesse, bel me dan op
0612558188.
Joop Teunissen
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Gerard en Cisca, hun hobby:
wielrennen. Deel 1
Départ
Ze staan opgesteld tussen de wijnranken, of in de etalages
van bakkers en slagers, pal tegenover de Place d’Eglise. Ze
hangen aan een hijskraan boven een glooiende akker of aan
roestige balustrades boven afbladderende voorgevels aan
de Rue Gambetta.
Fietsen, overal fietsen in Frankrijk en geen renner die erop
zit, strijdend om Het Geel.
Racefietsen. Herenfietsen. Damesfietsen. Kinderfietsen. Be
schilderde, of met crepepapier versierde fietsen, geel, groen,
rood-wit. Het is volksvlijt van de zomer, in dorpen en dreven
van Frankrijk, de huiskunst van het regionale Franse liefheb
berspubliek. Elke zomer zijn ze weer vrolijk en blij met de
doorkomst van hun Tour. De Ronde van de Fransen, natio
naal erfgoed met altijd weer terugkerende kopzorgen, maar
bovenal: een groots monumentaal zomerfeest voor Frank
rijk. De Tour de France, veel meer dan een harde Etappekoers
voor beroepswielrenners alleen.
Bovenstaand stukje is het begin van het boek Het Frank
rijk van de Tour van Jeroen Wielaert, een must voor ieder
die van wielrennen en van de Tour houdt.
Met Jeroen zijn we in 2008 een dag als VIP mee geweest
in de Tour. Een van de meest enerverende ervaringen
over het wielrennen die we meegemaakt hebben. Na
1100 km kwamen we in Bretagne aan waar de Départ in

Brest plaats vond. Zaterdag vermaakten we ons door het
hele circus langs de kant van de weg te bekijken in het
plaatsje Plaudren waar de renners langs kwamen. Uren
stond men in de rij om vermaakt te worden door de re
clamekaravaan. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt, en
verbaasde me over de gretigheid waar alle speeltjes en
rommel die door de reclamekaravaan letterlijk het pu
bliek werd in gegooid opgevangen werd. Maar daarvoor
moest je wel vooraan staan, want verder naar achteren
ving je niets. Vandaar dat de mensen er al heel vroeg een
plaatsje zoeken.
Bij de aankomst in Plumelec was het circus bezig met de
opbouw; wat een enorme omvang heeft het, werkelijk je
staat er niet zo bij stil maar wat daar allemaal voor nodig
is kan je niet weten als je het niet gezien hebt. De me
diaomvang is gigantisch. En wij genoten ervan. We
kochten in een standje een T-shirt dat we de volgende
dag aan konden doen. In de avond troffen we Jeroen
waarmee we wat gingen eten, en hij vertelde ons over de
Grand Départ. Met Jeroen verveel je je nooit: niet alleen
een goede boekenschrijver, maar ook een groot verteller.
Een enorme kennis van alles wat met de Tour te maken
heeft. Hij bereidde op voor op wat de zondag ons zou
brengen en dat bleek niet te veel gezegd te zijn. Vol
verlangen naar de volgende dag gingen we slapen.
Volgende keer: als VIP ontvangen worden en handen
schudden met veel bekende wielrenners…
Cisca & Gerard
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Een gladde avond
Het was plotseling spekglad die eerste dinsdagavond van
februari. Op weg naar het clubhuis gingen al verschillen
de TCW’ers onderuit. Iets wat normaal gesproken vooral
na bezoek aan het clubhuis gebeurt. Maar dit terzijde.
Uitgerekend deze avond had de activiteitencommissie
uitgekozen voor het open TCW-kampioenschap biljarten
en darten. Dit kan geen toeval zijn. De gladheid buiten
was nog te overwinnen, maar tegen de gladheid van de

Wijnand op weg naar en score van 87 punten.

Cisca toont haar kwaliteiten op het groene laken.

heren organisatoren was geen kruid gewassen.
Om meteen alle eventuele verdachtmakingen weg te
nemen, dit is geen verhaal van een toevallige verliezer.
Want toeval bestaat niet en toevallig kan ik heel goed
tegen mijn verlies. Ik laat het misschien alleen niet altijd
blijken. Dat geldt trouwens ook voor mijn teamgenoten
op deze eerste dag van februari 2011, Liesbeth van Agt
en Bennie Huiskamp. Nu ik deze namen eenmaal heb
genoemd, moge het meteen duidelijk worden dat dit
team grote kans maakte op de overwinning. Darten en
biljarten waren namelijk door de heren organisatoren
niet betiteld als individuele sporten, maar als een ploeg

gebeuren. Dat stemde mij zeer gelukkig. Ik kan namelijk
niet biljarten en ik zou ook zeggen niet darten. De avond
leerde echter anders. Maar hierover later meer. Mijn
ploeggenoten zijn wel erkende biljarters, zij het Bennie
voornamelijk op een poolbiljart.
Het organiserend comité had alle kwaliteiten in zich om
deze titelstrijd winnend af te sluiten. De heren waren zelfs
een beetje hoogmoedig. Menno Bartlema zou met biljar
ten alleen maar caramboles mogen tellen als hij via een
band stootte. Berrie Ruijling durfde het aan om bij het
darten maar een oog te gebruiken. En Wim Overdijkink
was het geheime wapen, altijd goed voor een onverwach

Gerard en Henk proberen de regels te begrijpen.

te stunt.
Geheel toevallig mochten wij in de allereerste ronde
darten tegen de activiteitenjongens. Als dat een opmaat
was voor de rest van de avond, beloofde dat weinig
goeds. Voor hun dan. Dat er van hun zijde af en toe een
pijl het bord raakte, was toeval. In zes beurten (elke speler
mocht twee keer drie pijlen werpen) kwamen de heren
tot 116 schamele puntjes. Ondergetekende gooide met
drie pijlen in zijn eentje in één beurt 95 punten, een
aantal dat de rest van de avond niet meer werd overtrof
Thiemo zoekt de triple 20.
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De onkreukbare jury in actie.

Scores van de activteitencommissie bij hun eerste partijtje darten.

fen. Nou ja, bijna de hele avond.
Ik heb de uitslagenpapieren er nog maar eens bij gepakt.
Het was echt in de allerlaatste beurt van de avond. De
meeste deelnemers zaten al aan het bier. En ineens prijkt
daar een heuse 118 op het papier. Het geheime wapen
van de organisatie sloeg wel heel heimelijk toe. De tegen
standers van dat potje meldden dat de worp echt eerlijk
was gegooid. Dat geloof ik direct. Zo glad zijn de mannen
ook wel weer. Maar de pijlen en het bord zijn na deze zeer
verrassende worp nooit meer gecontroleerd. Als Fabian
Cancellara met een motortje in zijn fiets kan winnen,
waarom zou Wim dan geen geheim middeltje hebben
gevonden om de pijlen daar te krijgen waar hij ze wilde.
Je bent een geheim wapen of niet. Wat te denken van
magneetjes in de pijltjes en achter het bord? Maar goed,

we zullen het nooit weten.
Daarmee bleef de eerste fles goedkope wijn in elk geval
in handen van de activiteitencommissie. Omdat ze niet
alles in eigen zak konden stoppen, mochten Gerard
Wesselkamp en Gerrit Heijda een barrage doen bij het
biljarten. Ze hadden allebei een serie van zes weten te
produceren. In de barrage toonde Gerrit zich de slimste.
Op routine legde hij de bal het dichtst bij de band. Ook
fles twee was hiermee vergeven.
Stonden er nog drie flessen te wachten op een nieuwe
eigenaar. Ze waren bestemd voor het team dat alles bij
elkaar de meeste punten had gehaald. Voor elk gewon
nen partijtje tegen een ander team waren er twee punten
te verdienen. Het werd nog spannend, maar uiteindelijk
gingen de drie flessen naar…… de activiteitencommis

Barman Jaap had liever ook zijn kunsten op bord en laken vertoond.

Gerard en Gerrit leggen aan voor de beslissende stoot.

sie. Ze scoorden twaalf punten, waar ons team op elf bleef
steken. Maar stel dat Wim in zijn laatste beurt gewoon
eerlijk in de veertig punten gegooid zou hebben (in 23
eerdere beurten was hun maximum 49, en niet eens van
Wim), hadden ze dit partijtje darten verloren, in totaal tien
punten gehaald en was de eerste prijs gegaan naar ons.
Zo dicht kunnen dolle vreugde en diep verdriet bij elkaar
liggen. Maar we klagen verder niet. Ondanks alle gladheid
binnen en buiten was het een leuk avondje spelen. Met
dank aan de trouwe barman Jaap Spaan.
Arnold
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Uit de oude doos
Elke Derajeur duiken we in de oude clubbladenverzame
ling van Ad van der Donk. Deze keer gaan we terug naar
januari 1990. Toen orakelde Zwerus van Dreven over een
nieuwe trend in het fietsen: de atb.
‘Als er één schaap over de dam is volgen er meer, is een
oud gezegde. Zo gaat het met de ATB-fietsen bij TCW.
Joost Meijer was de eerste die met een ATB kwam crossen.
Drie weken later waren er al drie bijgekomen. Wat is een
ATB precies? Wat kan je er mee doen? Dat zijn toch vragen
die je beantwoord moet hebben, voordat je zo’n fiets
koopt. Deze fiets is speciaal ontwikkeld voor het fietsen
op onverharde wegen. Je ziet de ATB’s steeds meer en
ook op de verharde wegen. Zij die al zo’n ATB bezitten,
kunnen helemaal goed uit de voeten op deze twee par
koersen. Je kan je helemaal uitleven, omdat modder en
los zand geen probleem meer zijn.
Als je zelf nog niet zo’n fiets hebt, is het misschien inte
ressant om eens zo’n fiets te huren of te lenen. Ik ben er
zeker van als je van fietsen houdt en vooral van crossen,
dan is het prachtig om op zo’n fiets te rijden. Vooral de
ouderen onder ons raad ik het aan het eens te proberen.
Je zal zien dat het geweldig rijdt. Als de verkoop van de
ATB’s zo doorgaat en het geen modeverschijnsel blijkt,
dan hebben we volgend jaar twintig ATB’s in onze gele

deren. Zo’n ATB kan je natuurlijk heel goed in het vooren naseizoen gebruiken. Denk maar eens aan regenach
tig en koud weer, dan kan je nog altijd beter in het bos
fietsen.
Er zijn dus mogelijkheden genoeg met een ATB. Succes
bij de eventuele aankoop van zo’n fiets.’
Zwerus heeft helemaal gelijk gekregen. Wie heeft er te
genwoordig geen ATB in de schuur staan? Bijna iedereen
toch?
Arnold

Fietsen in Cambodja
Voor ons is fietsen in een ver land een combinatie van
cultuur, natuur en sport. Azië is onze favoriete bestem
ming. Na Thailand en drie keer India deze keer Cambodja.
Cambodja gelegen tussen Thailand, Laos, Vietnam en de
Thaise golf doet ons denken aan de Vietnam-oorlog, de
Amerikaanse bombardementen en het afschuwelijke
Rode Khmer regime van Pol Pot. Toch trekt Cambodja de
laatste jaren veel toeristen en dat is vooral vanwege de
tempels van Angkor. Cambodja heeft echter veel meer te
bieden, met name ook voor fietsers Hieronder een im
pressie van onze afwisselende en unieke fietstocht door
Cambodja in november 2010.
Een bewogen geschiedenis
Van de 9e tot de 15e eeuw was Cambodja het centrum
van het machtige Khmer-rijk, dat niet alleen het huidige
Cambodja omvatte, maar ook grote delen van Thailand,
Laos en Vietnam. De hoofdstad was Angkor, juist ten
noorden van het Tonlé Sap (“het grote meer”). In Angkor
werden door de verschillende koningen grote tempel
complexen gebouwd, die nu dé toeristische trekpleister
van Cambodja vormen. De officiële godsdienst is sinds
de 13e/14e eeuw het Boeddhisme, maar tot de 14e eeuw
floreerde ook het Hindoeïsme en beide godsdiensten zie
je terug in de oude tempels van Angkor. In 1431 kwam
dit machtige rijk ten val en namen Thaise legers uit
Ayuthaya Angkor in en werd de hoofdstad verplaatst naar
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Phnom Penh. In de volgende vier eeuwen raakte het
machtige Khmer rijk verder in verval. De tempels van
Angkor werden verzwolgen door het oerwoud en werden
pas rond 1860 herontdekt door de Fransman Mouhot.
Van 1864 tot 1953 was Cambodja een protectoraat van
Frankrijk. De Franse invloed is op veel plaatsen nog goed
herkenbaar. Van 1955 tot 1970 was Norodom Sihanoek
de machtige man. Door de Amerikaanse steun aan Thai
land en Zuid-Vietnam, twee oude erfvijanden van Cam
bodja, begon Sihanouk Noord-Vietnam te steunen (Ho

Angkortempels werden verzwolgen door het oerwoud.

Chi Minh route) en werd Cambodja betrokken bij de
Vietnamese oorlog met als gevolg verwoestende bom
bardementen van de Amerikanen. In 1976 namen de
Rode Khmer de macht over met Pol Pot als premier. Twee
miljoen mensen werden afgeslacht, vooral ook intellec
tuelen uit Phnom Penh. Het waren de Noord-Vietname
zen die in 1978 dit schrikbewind (dat werd gesteund door
Amerika) verdreven, maar tot eind jaren 90 werd het
noordwesten van Cambodja nog beheerst door de ter
reur van de Rode Khmer. Grote gebieden in Cambodja
liggen nog bezaaid met landmijnen. Sinds 1998 is de si
tuatie sterk verbeterd en bezoeken weer veel toeristen
het land.
Onze fietsroute.

De route in het kort
De voorbereiding van een fietsroute is te mooi om dat
aan anderen over te laten! Dus toen per 1 oktober het ABP
zo vriendelijk was een bijdrage te leveren aan de finan
ciering van onze fietsreizen, lag de route al klaar. Cam
bodja in vijf weken vanuit buurland Thailand. Eind okto
ber is het eind van de regentijd, maar net voor ons vertrek
waren er grote overstromingen in midden-Thailand en
ook bij de grensovergang Poipet. Daarom op het laatste
moment de route omgegooid, eerst met de bus naar Trat
om daar de fietstocht te beginnen. Vanuit Trat liep de
route over een smalle Thaise kuststrook naar Koh Kong
en vandaar via een bergachtige route over de nieuwe
highway 48 naar de fraaigelegen stad Kampot in het
zuiden. Na Kampot verder tot de grens met Vietnam en
vervolgens via kleine weggetjes tussen de natte rijstvel
den van de Mekongdelta door tot de hoofdstad Phnom
Penh. Na Phnom Penh een idyllische route langs de Me
kong naar Kampong Cham en daarna naar Siem Reap,
waar je de oude tempelcomplexen van Angkor vindt. Met
een ferry over het grote meer en allerlei rivieren en
kreekjes naar Battambang om daarna via de grensover
gang bij Pailin weer Thailand in te fietsen. Het Thaise deel
liep via rustige, kleine wegen bijna tot aan het vliegveld.
De totale fietsroute was 1500 km en daarnaast hebben
we nog zo’n 400 km vanuit een standplaats gefietst.
Van Bangkok naar Phnom Penh
Op zondagavond 24 oktober vertrokken we met onze
trouwe Koga Randonneurs (een beetje oud en een paar
deukjes, maar ze doen het nog prima) met de KLM vanaf
Schiphol naar Bangkok. De KLM service was weer prima
en we landden vrijwel op schema om half één op het
nieuwe en moderne vliegveld Suvarnabhumi 30 km ten
oosten van Bangkok. Goed hotel op 6 km fietsen van het
vliegveld en de volgende ochtend met een moderne bus
naar Trat (350km) op zo’n 100 km van de Cambodjaanse
grens, althans dat dachten we. Echter in plaats van een
luxe touringcar reed na een uur wachten een minibusje
voor. Even schrikken. De fietsen pasten er van geen kant
in. Nadat de wielen er uit waren gehaald en de koffers van
de medepassagiers uit de laadruimte verwijderd, konden
we er met moeite onze fietsen in wrikken. Daarna ging
het in volle vaart (met 150 km/uur, het leven is maar kort)

over weinig interessante snelwegen richting Trat. Halver
wege lieten twee jonge medepassagiers uit Parijs het
busje stoppen om over te stappen op een andere bus, zo
snel hoefde het voor hen ook weer niet. Wij kwamen
echter mooi op tijd in Trat aan en hadden een guesthou
se dat gerund werd door iemand uit Berlijn. Trat is niet
bijzonder, een gemiddelde Thaise stad, maar ligt vlak bij
het tropische eiland Koh Chang. Hier eerst een paar dagen
relaxen (waren we in 2000 ook al van plan) vonden we
toch wat te decadent, het was uiteindelijk een fietstocht
en niet een strandvakantie. Niettemin stopten we de
volgende dag wel al na zo’n 50 km in het sprookjesachtig
gelegen vissersdorpje Mairood aan de Golf van Thailand.
Mairood is een van de weinige echt authentieke vissers
dorpjes in Thailand en nog niet ontdekt door het grote
publiek. Het wordt vooral bevolkt door Cambodjanen die
gevlucht zijn voor het Pol Pot regime. Het bungalowre
sort konden we alleen bereiken via 300 meter smalle
betonnen steigers, met aan één kant de vissersbootjes en
de andere kant de houten huisjes op palen in het water.
Onze bungalow lag in een schitterende tropische tuin
(orchideeën) met uitzicht op een baai. Het kon niet op,
want de beheerder (had jaren lang ook een restaurant
gerund op Manhattan island) had voor ons een heerlijke
maaltijd met zeevis bereid. Vanaf Mairood via een mooie
binnenweg met veel palmen en bananen naar de grens
met Cambodja. Er staan daar altijd wel mensen klaar, die
je tegen een kleine vergoeding helpen met de visumfor
maliteiten en we waren dan ook vrij snel de grens gepas
seerd. Na 9 km kwamen we aan in Koh Kong in het resort
Oasis, een paar kilometer buiten de stad. Een resort met
zwembad en een prima restaurant gerund door een En
gelsman.
Na al deze luxe werd het tijd voor het serieuze werk. We
volgden de nieuwe highway 48 door de bergachtige Koh
Kong corridor, een uitgestrekt natuurgebied met de
grootste mangrove bossen in zuidoost Azië en in het
noorden begrensd door een hoge bergrug, de Carda
mom Mountains (aanrader voor de MTB’ers). Deze high
way is ook de nieuwe doorgaande weg van Bangkok naar
Vietnam, maar er is weinig verkeer, de weg is breed en
heeft een goed wegdek. Het zou met de vele lange steile
hellingen in onbewoond gebied en een temperatuur van
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Klimmen en dalen op highway 48

35°C wel de zwaarste dag van de vakantie worden. Toen
we na 105 km tegen half zes in het dorpje Andoung Tuek
aankwamen, was het even zoeken naar het enige guest
house in het dorp. Even schrikken toen bleek dat alle
kamers bezet waren vanwege een bruiloft, maar tot ons
geluk werd er voor ons een privékamer in een naastlig
gende woning vrijgemaakt. De kamer was erg basic,
dunne houten wanden met open kieren en zinken platen
op het dak. WC en wasgelegenheid (mandiën) waren
buiten. Maar we waren zeer welkom en dat waren we ook
in een restaurantje iets verderop. Na onze ervaringen in
India waren we toch een beetje argwanend, maar hier
werd prima gekookt. Het viel ons op dat de mensen in
deze streek erg vriendelijk en aardig zijn voor gasten en
niet opdringerig. Het hoofddoel van dit deel van de tocht
was een bezoek aan Chi Phat, een ecodorpje zo’n 25 km
stroomopwaarts in de bush. Daar de ferry pas ‘s middags
vertrok, en er ook een (volgens sommigen onbegaanba
re) weg heenliep, besloten we te gaan fietsen. Het eerste
stuk liep over een (meestal) goede gravelweg tussen
suikerrietplantages. Een heel erg mooie rit. De laatste
twee kilometer voor de rivier waren echter bar slecht.
Werd niet meer onderhouden door de suikerrietmaat
schappij. We zaten aan het eind van de regentijd en veel
binnenwegen waren nog onbegaanbaar. Regelmatig viel
er eind van de middag nog regen, maar bij de hoge
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temperatuur voelt dat soms verfrissend aan. Met
een pontje de rivier overgestoken naar Chi Phat en ge
meld bij het bezoekerscentrum van het ecotoerisme
project/commune. We kregen een guesthouse toegewe
zen een stukje verderop in het dorp. De kamer was erg
basic, maar wel schoon. De wanden en de vloer beston
den uit latjes waartussen ruime kieren. De woning zelf
stond op palen. Het balkon voor de kamer keek uit op de
ruimte onder een andere paalwoning waar de Cambod
jaanse familie zich vaak ophield. De gastvrouw zei in alle
eerlijkheid, dat we hun eerste gasten waren, alle andere
gingen door naar een luxer guesthouse. Voor ons een
goede reden om deze kamer te accepteren. Zowel de
gastvrouw (had geen baan want (?) ze had een baby), als
de gastheer (medewerker van de commune en leraar
Engels) spraken matig tot redelijk Engels. Er werd wel
vanuit de commune geprobeerd ons een tocht met gids
aan te praten, maar helaas heb ik een moeilijke verhou
ding met gidsen, dus de volgende dag gingen we samen
(zonder gids) op pad naar de Omlu watervallen, 14 km
stroomopwaarts in het oerwoud. Aanvankelijk een aardi
ge gravelweg maar na een paar kilometer een smal
fietspaadje dwars door stukjes bos met bananenplanta
ges en af en toe een huisje. Sommige stukken waren
lastig te fietsen vanwege plassen en modder en enge
houten brugjes over beekjes. We passeerden ook nog een

taald). Na enig zoeken (geen bordjes) vonden we de
waterval, vooral door het gebulder van het water. Mooie
plek met nog een vrouw en drie kinderen uit de buurt.
Heel erg mooi en tevreden, dat we het zonder gids had
den gevonden. Na een dag Chi Phat met de ferry (een
smalle houten boot, met een stinkende oude motor) 25
km over de rivier en tussen veel mangrovebossen terug
naar de brug van Andoung Tuek.
Besloten om Shihanoukville (een grotere badplaats en
havenstad) over te slaan en direct door te fietsen naar
Kampot. ‘s Avonds gegeten in het restaurant Rikitikitavi .
Tot onze verrassing werd dit uitstekende restaurant ge
rund door een Nederlandse dame, Denise, samen met
haar Engelse vriend. Toevallig waren haar ouders (uit
Leiden) op bezoek en hebben we samen met Denise en
haar ouders gedineerd en bijgepraat over kinderen in een
ver buitenland! Denise was eerst enkele jaren in Bangkok
geweest en had het nu prima naar haar zin in Cambodja,
hoewel ze volgend jaar samen met haar vriend ook Euro
pa nog wel wilde leren kennen! Na een mooie rit langs de
kust kwamen we in het wat rommelige en smoezelige
Kampong Trach. Waarschijnlijk komt hier nooit een toe
rist. Redelijk guesthouse, maar er was geen enkel restau
rant en alleen foodstalletjes langs de weg. Het zijn zo van
die momenten dat je je afvraagt, of dit wel goed zal gaan,
ook al omdat je met Engels hier niet echt verder kwam.
Gelukkig ging het hier en op de rest van de vakantie alle
maal wel goed. De volgende dag hadden we een route
van 90 km naar Takeo. We hadden het plan opgevat om
de highway te mijden en alleen (op 20 km na) kleine
weggetjes te volgen. Achteraf misschien wel de mooiste
en meest unieke ervaring tot nu toe. Eerst een stuk over
een gravelweg door de natte rijstvelden tot de grens met
Vietnam. In het grensdorpje leuke contacten met de
plaatselijke bevolking. Daarna een prachtige route langs
een groot (irrigatie)kanaal, typisch voor de Mekongdelta.
Na 15 km zouden we volgens de kaart een weggetje in
noordelijke richting moeten volgen maar in eerste instan
tie konden we de juiste weg niet vinden. Na wat zoeken
zagen we toch een weggetje met nogal wat motobikes.
Er lag een politiepost aan het pad en de politieman ver

telde ons dat de weg echt doorliep. Nu ben ik van vroeger
in de Biesbosch best wat slechte karrensporen gewend,
maar dit sloeg echt alles. [Foto 5] Gelukkig nog net niet
zo modderig dat de wielen volliepen, maar vering was
zeer welkom geweest. Maar het was ongelooflijk mooi
tussen al die natte rijstvelden en veel, heel veel water. We
kwamen bij een brug die niet af was. Er was gelukkig wel
een pontje en een erg aardige pontvrouw. Het stuk
daarna door allerlei dorpjes was mogelijk nog mooier.
Gelukkig maakten we geen fouten in de afslagen en
fietsten we toch erg efficiënt. Op het laatste stukje voor
de highway stond het water tot boven aan de weg en
soms stroomde het zelfs over de weg. In een extreem
modderig stuk maakten we kennis met de eigenschap
pen van de Mekong-klei. Het heeft ons letterlijk een uur
gekost om de fietsen in een meertje schoon te poetsen
en weer berijdbaar te maken. Na Takeo hadden we een
fietsdag over een irritant drukke highway zonder vlucht
stroken richting Phnom Penh. De tocht over de binnen
wegen van de vorige dag gingen we toen nog meer
waarderen.
Na een kleine twee weken en 750 km reden we dan de
hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh, binnen, een
hectische, mondaine en vooral ook toeristische plaats,
een wereld van verschil met het Cambodja op de route
er voor. Het werd wel tijd voor een paar dagen rust. We
hadden een prima hotel aan de boulevard en hadden
deze keer geen soep als ontbijt maar een heerlijk conti
nental breakfast met gewone koffie en thee. De laatste
week gingen we ervan uit dat de regentijd over was. Het
laatste was toch niet helemaal het geval, de volgende dag
viel er een tropische bui waarbij het water met bakken uit
de hemel kwam. We waren net begonnen aan een
sight-seeing toer in Phnom Penh en waren vlakbij het
Bopha Phnom Penh restaurant met uitzicht op de Tonlé
Sap rivier (die een paar honderd meter verder uitmondt
in de Mekong). Snel naar binnen en maar een biertje
besteld. 's Avonds hier ook gegeten, echt klasse, een
flesje wijn, en een tafel pal tegenover een orkestje met
een paar Cambodjaanse danseressen. We hebben geno
ten, wat een Zwitserleven gevoel. De volgende dag als

Ecotoerisme dorp Chi Phat.

Fietsen (?) in de Mekongdelta.
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Van de vierdaagse commissie

Zilveren pagode in Phnom Penh

ten, wat een Zwitserleven gevoel. De volgende dag als
nog het rondje Phnom Penh gedaan: Wat Phnom, een
Boeddhistische tempel gebouwd op een "molshoop".
Hier is Phnom Penh naar vernoemd. Daarna via Psar
Thmei (een indrukwekkend grote Aziatische markt) naar
het koninklijk paleis, de zilveren pagode en het nationaal
museum. Het laatste was erg interessant en een goede
inleiding tot de Angkorcultuur.
Op 29 maart (20 uur) zullen wij in het clubgebouw van
TCW een diapresentatie verzorgen over “Fietsen in
Cambodja”. Iedereen wordt van harte uitgenodigd.
Arie en Willy de Keizer

Het zal niemand ontgaan zijn: de intekenlijst hangt al weer
een paar maanden op het clubhuis. Het is zelfs heel goed
mogelijk dat de lijst al weer weggehaald is, vanwege over
schrijding van het maximale deelnemers van 40.
Het gaat goed met de inschrijvingen voor deelname aan
de vierdaagse! Zo die zit. De belangrijkste mededeling
van dit artikel in de eerste zin. Goed werk, kan ik wel
zeggen. En niet alleen goed werk van mij, nee ook goed
werk van iedereen die zich heeft (laten ) inschrijven. Ik
heb zelf al een drietal (ja, echt; er is een grote mate van
cohesie tussen die drie) deelnemers gezien die elk uit
exotische plaatsen komen, soms zelfs van buiten de
provinciegrens.
De commissie gaat er van uit dat iedereen staat te pope
len om de weg op te gaan. “Was het maar 1 juni, dan kon
ik morgen naar de Vierdaagse”, is een veel gehoorde
wens, de laatste tijd. Ondanks deze reële verwachting, die
we vorig jaar ook koesterden, is het toen voorgekomen
dat een aantal mensen op het laatste moment niet anders
konden dan afzeggen. Dat heeft helaas voor de commis
sie en sommige niet-meer-deelnemers vervelende con
sequenties gehad. Dit jaar wil de commissie dat voorko
men door een dosis formaliteit op te nemen in dit artikel.
Dat is een schok voor de gemiddelde TCW-er, daar zijn
wij ons van bewust en we zullen ook zeker niet voor de
gevolgen weglopen. Maar we hebben gemeend dat we,
vooruitlopend op een bezoek aan onze oosterburen, die
wat meer ‘gewohnt’ zijn aan regels en orde, het legitiem
zou zijn om iets van regels in kleine letters op te nemen.

Deel 2 van dit reisverslag Van Phnom Penh naar Siem Reap Ga er maar eens voor zitten en concentreer je… Aller
eerst is er ook dit jaar ook weer een eigen bijdrage voor
(Angkor Wat) is te lezen in de volgende Derajeur.
de deelnemer. Die is 170 euro deze keer, en indien je
binnenkort in de gelegenheid bent, kun je besluiten om
dit bedrag over te maken naar girorekening 6037995 t.n.
v. Toerclub Wageningen 1979. Voor dit schijntje krijg je 3
overnachtingen in een tweepersoonshotelkamer, inclu
Wil je (weer) gaan mountainbiken of racefietsen, maar sief 3x diner, 3x ontbijt en 1x lunch.
vind je het moeilijk om (alleen) te beginnen of weet je
niet goed hoe je moet trainen? Doe dan in maart 2011 En pak nu de loep er maar bij…. Het kan gebeuren dat
mee aan de mountainbike of racefietstrainingen van je door onvoorziene omstandigheden moet annuleren.
Fiets-Fit! Vanaf maart 2011 wordt op meer dan 50 locaties In dit geval dien je dat zo snel mogelijk kenbaar te maken
in het land gestart met de 6 weken durende trainingsse per mail aan f.noy@hetnet.nl.
rie van Fiets-Fit. Met Fiets-Fit verbeter jij je conditie en Annuleren tot 1 mei 2011 kan kosteloos, vanaf dan kun
leer je de basistechnieken van het mountainbiken of ra nen afhankelijk van de aan ons doorberekende kosten,
cefietsen. Zo krijg je net dat duwtje in de rug dat je nodig kosten in rekening worden gebracht tot een maximum
hebt om te beginnen met fietsen. Deelname aan Fiets-Fit van:
kost slechts € 37,50. Hiervoor ontvang je: -Deelname aan • tot 14 dagen vóór de vertrek dag: 20% van de eigen
6 mountainbike- of racefietstrainingen; -Instructie door bijdrage;
ervaren mountainbike/racefiets instructeurs; -2x Fiets • vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor de vertrek dag: 30%
sport Magazine; -De unieke fietsschadeverzekering met van de eigen bijdrage;
een maximale vergoeding van € 750,- (geldig tijdens de • vanaf 7 dagen tot de vertrek dag: 40% van de eigen
Fiets-Fit trainingen); -Een gratis Shimano bidon; -Herin bijdrage;
neringscertificaat na afloop.In Wageningen worden • op de vertrek dag (of later): 50 % van de eigen bijdrage;
Fiets-Fit mounainbiketraingen verzorgd door Fietsspeci
Niels Dignum
alist Roel Peerenboom Aanmelden via Fiets-Fit.nl

Fiets je fit
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Indien onbestelbaar retour: TCW, Leeuweriksweide 202, 6708 LP Wageningen

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 officieel dealer zijn .
Dus zoek je een nieuwe fiets van bijvoorbeeld :
Idworx , Specialized , Scott , Cannondale , Koga Miyata , Bianchi , Santos , van Nicholas , 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 .
In verband met de bedrijfsbeeindiging van Recycle Fietsen in Wageningen is het
goed om te weten dat je van harte welkom bent bij Mastbergen fietsen .
Dus heb je een fiets bijvoorbeeld een Stevens of Avaghon gekocht bij Recycle dan
nemen wij graag de service en garantie over .
Onze medewerkers zijn gediplomeerd Rohloff monteur dus dat zit wel goed .
Fietsen van Recycle zijn bij ons van harte welkom , Wij zijn altijd blij met jou als onze
klant.

Welkom bij Carlo in Renkum of bij Frank in Heelsum.

