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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 

TCW Toerfietsprogramma, Activiteitenkalender 8 

Tochtenkalender, Schoonmaakrooster, 

     Ledenmutaties 9 

Sluitingstocht 11 

La Lily Bergaud 13 

Diekirch – Valkenswaard 14 

JJC & Fonds Gehandicaptensport 16 

Agenda ALV 17 

Jaarverslag 2010-2011 18 

Bestuursmededelingen 22 

Uit de oude doos 23 

MTB Houffalize, Oktoberfest 25 

Nieuwe data activiteiten, wijnproefavond, 

     Uitnodiging vrijwilligersfeest 26 

Barpersoneel aan de rol 27 

(Water)fietsen, Fietsen in de Alpen 29 

4



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

Van de redactie
Bladen en kranten staan er vol mee,
maar voor zover ik weet heeft De
Derajeur er nog geen letter over ge
schreven. Het lijkt me dus ook de
hoogste tijd om op deze plaats het E-
woord te gebruiken. Of zijn we als
TCW’79 nog niet toe aan een E-
groep? Qua leeftijdsopbouw zijn we
er denk ik wel aan toe en verschijnt
binnenkort het eerste lid op een E-bi
ke oftewel een elektrische fiets. Of
nog beter een fiets die met behulp
van stroom uit een accu zorgt voor
trapondersteuning. Is daar wat te
gen? Ik zou eigenlijk niet weten wat.
Ongelijkheid is er altijd al geweest in
de sport, dus waarom zou dit niet
kunnen? Tenslotte rijdt de A-groep
ook harder dan ik en met dat gegeven
kan ik redelijk leven. En ik vrees dat ik
ze zelfs met trapondersteuning niet
kan bijhouden. Alhoewel, het schijnt
dat die trapondersteuning maar mag
werken tot en met 25 kilometer per
uur. Maar nu rijdt mijn heel niet spor
tieve overbuurman al op een elektri
sche fiets die 35 kilometer per uur
haalt. Dat gaat me te ver. Ik vind dat
je best een beetje geholpen mag
worden, maar het moet wel binnen
de perken blijven.  
 
 
Overigens had ik zelf een tijdje gele
den de eerste TCW’er geweest kun
nen zijn die met een E-bike op de
zaterdagochtend verscheen. Beroeps
halve mocht ik er eentje een week
uitproberen. Maar ja, met 25 kilome
ter per uur maak je niet direct indruk
binnen onze gelederen. Ik kan echter
wel zeggen dat zo’n fiets op sommige
momenten best lekker is. Bij een via
duct of een helling is die traponder
steuning ideaal. Verder zweet je ook
op zo’n fiets en moet je nog steeds
blijven trappen. Ik ben benieuwd wie
het wel als eerste aandurft. Iemand
van de mountainbikesectie wellicht?
Ik heb begrepen dat de elektrische
mountainbike geen utopie meer is.
 
 
We lezen de ervaringen van de eerste
E-bikegebruiker in clubverband na
tuurlijk graag in de kolommen van dit

blad. Dus mocht je het aandurven om
zo’n fiets mee te komen rijden, aarzel
dan niet en kruip daarna achter je
computer om je belevenissen op te
schrijven. Hoe reageerden je clubge
noten? Hoe voelde je jezelf? Ik kan me
nog wel herinneren dat ik iets van
schaamte voelde als je het motortje
weer hoorde aanslaan om de snel
heid weer wat op te voeren. Dus wie
durft?
 
 
In deze uitgave van De Derajeur dus
verder nog geen aandacht voor de
elektrische fiets. Wel voor een hoop
andere zaken. Een groot deel van dit
nummer is ingeruimd voor de jaar
verslagen van bestuur en verschillen
de commissies. Immers, volgende
maand staat de jaarvergadering weer
op het programma. Komt allen zou ik
zeggen. Om het voor sommigen wat
aanlokkelijker te maken hebben be
stuur en kledingcommissie besloten
dat iedereen die zich op de vergade
ring meldt (en die van begin tot eind
uitzit), een gratis kledingstuk mag
uitzoeken uit de voorraad die nu nog
over is. Zegt het voort! Overigens
verwacht de kledingcommissie begin
volgend jaar met een nieuwe kle
dinglijn te komen.

 
 
Verder zijn we in dit oktobernummer
ongekend actueel. Zondag zijn de
barmensen van onze club een dagje
uit geweest. Een waar genoegen, kan
ik zeggen. Het was een heerlijk dagje
bowlen en midgetgolfen, natuurlijk
vergezeld van voldoende eten en
drinken. Elders in dit nummer meer
over deze geslaagde dag. Zodra de
fooienpot weer vol is, staat er weer
zo’n verwendagje op het program
ma. En let op: daar kan jij ook bij zijn,
want we kunnen nog wel een paar
barvrijwilligers gebruiken. Als je inte
resse hebt, kun je je melden bij Rien
of Hans. Die brengen je de fijne
kneepjes van het vak wel bij.
 
 
Daarnaast in deze aflevering van De
Derajeur weer het nodige buiten
landse fietsnieuws en nog veel meer.
Maar hiervoor verwijs ik graag naar
bladzijde 4 oftewel de inhoudsopga
ve. Veel leesplezier toegewenst.
 
 
Arnold
 

Het barpersoneel van TCW geniet van het mooie weer en de consumpties.
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Spinning is de ideale indoor fietstraining voor jong 

en oud. De gedreven instructeurs van Sportcentrum 

De Plataan geven dagelijks meerdere lessen op ver-

schillende niveaus en je kunt komen op het tijdstip 

dat jou het beste uitkomt. Wil jij ook de komende 

winter je fietsconditie op peil houden? Maak dan 

gebruik van de winteraanbieding voor TCW leden:

 

6 maanden (van 1 oktober tot 1 april) 1x per week 

spinningtraining voor slechts � 29,50 per maand 

(i.p.v. � 41,50).

 

Meedoen?

Maak dan snel een afspraak voor een gratis proefles 

en schrijf in!

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

SPINNING: DE IDEALE 
CONDITIETRAINING

AANBIEDING VOOR 
LEDEN VAN TCW

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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Van de voorzitter
 
Allereerst wil ik mij graag aansluiten
bij de felicitaties voor Annemiek van
Vleuten, die de wereldbeker heeft
veroverd. Annemiek ik vind het ge
weldig, wat een enorme sportieve
prestatie en nog heel veel overwin
ningen toegewenst!!
Dan nu even terug naar de veel min
dere prestaties van de overige sterve
lingen bij dit leuke clubje. Misschien
hebben sommigen van u dit verhaal
al gehoord, maar ik wil het alle trou
we lezers niet onthouden. Zoals ik in
de vorige Derajeur al vermeldde had
ik een buitenkansje om een hoogte
stage te gaan doen in Italië. Ja, het
geluk was aan mijn zijde en ik mag
wel zeggen dat ik een engeltje op
mijn schouders of beter mijn fiets had
zitten! In een 7-persoons Mercedes
bus vertrokken we in de vroege och
tend van 31 augustus naar Bormio.
Het illustere gezelschap kende behal
ve mijn persoon geen andere TCW-
leden, maar wel 6 RWS-collega’s die
waren uitgerust met een goed hu
meur, een Conalgo, een Stevens, een
Koga Miyata, twee Pinnarello’s en
een Gazelle, die alle zorgvuldig in
dekens verpakt in het achterste
raamloze deel van de bus naast de
mooie titanium Van Nicholas mee
gingen. Het was een vermoeiende
heenreis; met opgetrokken knieën en
met spaarzame pauzes, maar nog
goedgehumeurd kwamen we ’s
avonds in ons herbergje Daniela aan
de rand van Bormio aan. Het leuke
van het laatste gedeelte van de tocht
was, dat we over de Stelvio moesten

om Bormio te bereiken, zodat ik een
goed beeld kreeg van deze prachtige
berg. De volgende ochtend stond
deze prachtige berg dan ook op het
programma om te beklimmen en dat
ging prima. Prachtig weer tot vlak
onder de top (ca. 23 graden) toen ons
nog een regenbuitje overviel en de
wind wat aantrok. De berg heeft
prachtige wegen, mooie haarspeld
bochten (48 stuks) en ik had ca. 2 en
een half uur nodig om de ruim 22 km
af te leggen. De afdaling naar Bormio
is dan prachtig en de kou was na en
kele kilometers dalen ook geheel
weg, zodat we in het zonnetje bij de
herberg van een koel biertje konden
genieten. Na de fietsquiz die avond
(ja dat doen die collega’s van RWS) als
een blok geslapen om de volgende
morgen monter 30 km zwak af te
dalen naar de voet van de Mortirolo.
De ambtenaren hadden deze ver
schrikkelijke stuip uitgezocht van
achter hun buro en die bleek enorm
steil te zijn. Na 3 km van gem. 10%
volgenden 6 km met stijgingspercen
tages tot boven de 20%. Ik mag wel
stellen onmenselijk en nagenoeg
niet te doen. Ik ben niet afgestapt
maar met een gemiddelde van 7,5
km/uur begrijpt u wel dat deze 12 km
weinig met fietsen te maken hadden,
maar meer met een ijzeren wil om
vooral niet af te stappen! Geheel uit
gelaten en trots de afdaling voorna
melijk remmend afgelegd naar bene
den en ik had na 4 km al een lekke
band toen ik plotseling vol moest
remmen voor twee elkaar tegemoet
komende auto’s, die stil stonden.
Nou een band plakken zat er nog
even niet in want mijn velgen waar
zo bloedheet dat ik die eerst diende
te koelen alvorens ik de band kon
wisselen. Daarna verder heerlijk afge
daald en pizza gegeten alvorens we
terug zijn gefietst naar Bormio.
De laatste dag zouden we voor het
vertrek naar NL nog de Gavia gaan
beklimmen dus na ons laatste ontbijt
stond ik met mijn derde fietssetje aan
klaar bij de bus om mijn fiets te gaan
pakken. Daar trof ik mijn zwaar teleur
gestelde collega’s aan bij de openge
broken Mercedebus. De Italiaanse
maffia had die nacht toegeslagen en
had er vier van de zeven carbonfiet

sen uitgejat! Ik kon wel juichen van
geluk (maar heb dat natuurlijk niet
gedaan, uit respect naar de anderen
toe) toen ik de Van Nicholas (met de
Koga en de Gazelle) nog in onge
schonden staat aantrof! Jullie begrij
pen dat de terugreis in mineur ging,
maar inmiddels hebben de meeste
RWS-collega’s al weer een nieuwe
fiets en ik kijk met plezier terug op dit
reisje, want ik heb nog elke zaterdag
het gevoel dat ik extra gemakkelijk
fiets!  
Voor de club heb ik afgelopen maand
de taak op me genomen nieuwe
sponsors te gaan zoeken voor de
clubkleding van TCW. Het is namelijk
de bedoeling weer nieuwe kleding
pakketten te gaan verstrekken aan
alle leden vanaf 2012. Het bezoeken
van onze sponsors Mastbergen,
Woudenberg en de Plataan verliep
voorspoedig en was leuk om te doen.
Zij dragen onze club nog steeds een
warm hart toe en waren bereid de
afspraken en sponsoring te continu
eren gedurende nog eens drie jaar.
Onze grootste sponsor Gerlien van
Thiem gaat er na dit jaar mee stoppen
en dat betekent dat er voor hem an
deren gezocht dienen te worden. Ik
kan melden dat de Praxis, Mark Rof
felsen, u weet wel de zoon van Henk,
inmiddels ook positief heeft gerea
geerd en ook weer als kledingspon
sor voor TCW gaat optreden en ook
de JJC blijft steunen met Praxispijlen
de komende jaren. Geweldig vind ik
dat, wat een vertrouwen en hartelijk
dank alvast voor de steun de komen
de jaren!!
Tenslotte nog even dit. Er komt weer
een Algemene Ledenvergadering
aan van onze vereniging. U ziet meer
dere verslagen en de agenda hier
voor in dit clubblad. Zorg dat u erbij
bent, dan kan u niets ontgaan bij TCW
en kunt u meebesluiten over alles wat
belangrijk is bij TCW!
 
Herman Winkels
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Sluitingstocht zomerseizoen
2011, zaterdag 29 oktober:
Groesbeek
De sluitingstocht voor het wegfietsen in 2011 voert ons
naar de heuvels ten zuiden van Nijmegen.
Aanvankelijk was het plan af te reizen naar een pannen
koekenrestaurant in Berg en Dal, maar vanwege de
herfstvakantie dreigen we daar onder de voet te worden
gelopen door een enorme meute jengelende kinderen
die door pa & moe, oma & opa, (enzovoort) op die dag
worden meegezeuld ….
In Croissanterie Le Monde te Groesbeek hopen we daar
een waardig alternatief voor te hebben gevonden!
 
Stuwwal uit ijstijd
Het Groesbeekse landschap met zijn fraaie heuvels en
dalen, heeft zijn ontstaan te danken aan een wal die in de
voorlaatste ijstijd (het Saalien = ongeveer 200.000 jaar
geleden) door gletsjerijs werd opgestuwd. Ondanks de
na die tijd opgetreden erosie en afvlakking heeft de
stuwwal hier en daar nog een hoogte van meer dan 90
meter boven NAP. Het laagste punt in Groesbeek ligt op
ruim 13 meter boven NAP.
 
Naamgever Groesbeek
De naam Groesbeek (Groes = weiland) verwijst ongetwij
feld naar de beek die zijn oorsprong heeft nabij de N.H.
Kerk en die in oostelijke richting stroomt. Deze beek is
overigens in de loop der tijden in verregaande mate be
duikerd en gekanaliseerd en was daardoor in zeer beperk
te mate als beek herkenbaar. Inmiddels is deze beek weer
in oude glorie hersteld bij de oorsprong, nabij de NH-kerk.
 
Vondsten uit lang vervlogen tijden
Vondsten uit de prehistorie en de Romeinse tijd duiden
erop dat er al lang in dit gebied gewoond en gewerkt
werd. Vermeldenswaard zijn de opgegraven Romeinse
potten-, steen- en pannenbakkerijen bij De Holdeurn in
Berg en Dal.
De villa 'Gronspech' en latere Heerlijkheid Groesbeek zijn
vanaf 1040 tot 1699 in het bezit van het geslacht van de
Heren van Groesbeek. In 1990 werden aan de Hoflaan de
restanten van het kasteel (uit 1375-1425) van deze edel
lieden opgegraven en werden ook overblijfselen van de

eerste vestiging blootgelegd. Er zijn sporen aangetroffen
in Berg en Dal van een Romeins Waterwerk, en er is ook
een grafveld in Groesbeek gevonden op de locatie aan
de Spoorlaan waar nu het gezondheidscentrum ge
bouwd wordt.
 
Programma
We vertrekken zaterdag 29 oktober om 9 uur in verschil
lende groepen vanaf het clubhuis. Daarna fietsen de
weggroepen via verschillende routes naar Groesbeek.
Tussen 11:00 en 12:30 uur arriveren alle groepen dan in
Groesbeek waar de medewerkers van “Croissanterie Le
Monde” jullie van harte welkom heten.
Er is volop keuze uit de menukaart die jullie ter plekke
mogen doen. Met de eigenaar hebben we afgesproken
dat jullie maximaal € 10,00 per persoon mogen besteden
op kosten van de toerclub, inclusief koffie, drankjes e.d.
(Mocht je meer willen besteden dan is dit uiteraard voor
eigen rekening).
 
De capaciteit van de croissanterie is beperkt tot ruim
dertig zitplaatsen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers vragen we jullie
daarom niet allemaal gelijktijdig Le Monde te bezoeken,
maar dit onderling even te overleggen. Bij vertrek ‘s
ochtends uit het clubhuis proberen we dit met de weg
kapiteins af te stemmen.
 
De MTB groep start ook om 9 uur vanaf het clubhuis en
gaat eerst met de auto naar Molenhoek en fietst dan de
groene en rode routes van het “Rijk van Nijmegen”, totaal
44km (zonder omrijden J)
Een leuke gelegenheid om deze twee uitdagende MTB-
routes weer eens te rijden!
 
Bij terugkomst in het clubhuis zorgt het bestuur voor een
gratis hapje en drankje. Iedereen is van harte uitgeno
digd.
 
Jeroen Roelofs
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Wageningse broeder
een unieke Wageningse traktatie € 5,75 per stuk

Bike Bites 5 stuks € 1,80
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
HOOGSTRAAT 60 WAGENINGEN 
TEL. 0317 - 422688

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

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

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

Deskundige bemiddeling bij
verzekeringen en pensioenen

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

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

• glazen wassen

• dakgoot reiniging

• interieur van bedrijven

Schoonmaakbedrijf DE WASBEER

Bernardstraat 15 - 6707 CH  Wageningen
tel. 0317 460007 - Mobiel 0651363245

Kerkwijk 15 Veenslag 14 Kerkweg 2 Nijverheidslaan 3M
3901 EA 3905 SK 3956 RT 3903 AP
Veenendaal Veenendaal Leersum Veenendaal
0318–510313 0318–524260 0343-454800 0318-505300  

 www.prummel-optiversum.nl
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La Lily Bergaud
In een toch al vrij slechte zomer van 2011 is het de goden
verzoeken om de Auvergne op te zoeken, de meest
groene en regenrijke streek van Frankrijk. Maar na een
natte tocht vanuit Italië door de Alpen en het centraal
Massief breekt, naarmate we de eindbestemming Mau
riac naderen, steeds vaker de zon door. Eenmaal in
Mauriac blijkt de camping middenin de zomervakantie
maar halfvol te staan en vinden we gemakkelijk een mooi
en rustig plekje. Waarschijnlijk hebben veel campinggas
ten de vele regen van de afgelopen 3 weken ontvlucht,
niet wetende dat het vanaf de dag dat wij aankomen
mooi stralend zonnig weer wordt met temperaturen die
oplopen tot ± 25 graden. Het plaatsje zelf heeft een aardig
pleintje, wat restaurants en een cyclosportive die op de
laatste zondag van juli wordt verreden: de Lily Bergaud.
Kortom, een ideale vakantiestek voor uw buitenlandre
porters.
 
Lily Bergaud was in het verre verleden een niet onverdien
stelijk profrenner uit deze regio die o.a. in 1958 en 1961
touretappes heeft gewonnen. Hij heeft zijn naam aan
deze kleine cyclo verbonden en is ter plekke aanwezig
om bij start en finish de deelnemers te verwelkomen.
Vanuit Mauriac, ruim 40 km ten zuidwesten van Cler
mont-Ferrand, gaat de lange route van 149 km o.a. over
Col d’Aulac, de Pas de Peyrol en de Col de Neronne met
in totaal 2.175 hoogtemeters; de korte afstand van 80 km
beperkt zich tot de Col de Neronne en in totaal 1.089
hoogtemeters. Allemaal niet al te zwaar en daarmee
ideaal voor tijdens een rustige zomervakantie, een kleine
week na een stevige fietsvakantie in de Apennijnen. De
voorafgaande dag maken we een kleine rondrit naar de
Gorges de la Dordogne en zijn er dan helemaal klaar voor.
 
Aan de start staan op 31 juli in totaal 322 deelnemers
waaronder een prof (Maxim Gourov van Astana) die dit
als een trainingsrit ziet en hiervoor op en neer van zijn
woonplaats op 40 km fietst om toch vooral voldoende
kilometers te maken. Ook aan de start een neo-prof (Ro
mian Bardet van AG2R) die dit eveneens als een trainings
rit ziet en die, als hij op de Pas de Peyrol is weggereden
uit de kopgroep, bovenop bij de ravito rustig wacht tot
de voormalige kopgroep is bijgekomen om weer achter
aan aan te sluiten.
 
De koers zelf begint rustig: na een kort geneutraliseerd
gedeelte om Mauriac uit te komen, volgt een mooie af
daling en een lang stuk vals plat, door de mooie Vallée du
Mars, dat in een grote groep wordt afgelegd. De eerste
klim, de Col d’Aulac (1,242m) reduceert de eerste groep
tot ± 40 renners; nog steeds dus een grote groep en er
wordt daarom al gegrapt dat we nog steeds in het geneu
traliseerde deel zitten. Als het wat later wat meer op en
neer gaat, volgen de versnellingen en demarrages elkaar
op en dunt de groep uit tot 20 man aan de voet van de
Pas de Peyrol (1.588m). In deze klim zetten de sterken aan

en valt de groep uiteen in kleine groepjes die elkaar na
dien niet meer zullen terugzien. Ik rijd met 4 man in mijn
wiel het laatste stuk naar boven en duik dan met dit
groepje de steile afdaling in. Vanaf dan is het, afgezien
van een klein klimmend stuk naar de Col de Neronne
(1.242m), bijna allemaal vals plat naar beneden en gaat
het dus hard. Er wordt redelijk samengewerkt en met een
inmiddels iets uitgebreid groepje van 6 bereiken we de
laatste klim van 4 km vlak voor Mauriac. Het is aangenaam
warm als ik na 4 uur en 20 minuten met een gemiddelde
van 34,3 km/uur de finish bereik; mijn co-reporter, Lies
beth is dan al even binnen. Ze heeft de 80 km afgelegd
in 3 uur en 31 minuten en is daarmee winnares van de
50+ categorie van de dames!
 
Winnaar is de fransman Romain Uzureau die in 4 uur en
10 minuten het parcours heeft afgeraffeld. Ik ben 9e in
het eindklassement en heb zowaar ook mijn leeftijdsca
tegorie gewonnen. Dat wordt weer opdraven bij de
prijsuitreiking die zoals te doen gebruikelijk erg lang op
zich laat wachten. Als het dan zover is, is het nog een hele
zit voordat alle categorieën van beide afstanden zijn
gelauwerd. Maar met twee buitenlandreporters als win
naar van hun leeftijdscategorie is het wachten natuurlijk
de moeite waard. Het is dan ook nog altijd zo dat je de
tussenliggende tijd kan gebruiken voor het nuttigen van
het repas, dit keer Saucisse Aligot, stevige herstelkost
voor de echte liefhebbers.
 
Als we de dag erna opbreken en de camping verlaten,
komt de receptioniste ons achterna met de plaatselijke
krant waarin we beiden genoemd worden in het verslag
van de Lily Bergaud. De krant krijgen we mee als aanden
ken. Het past in het beeld van het hele verblijf in Mauriac
met allemaal vriendelijke mensen, een gemoedelijke
sfeer en een zeer aangenaam verblijf. Aan te bevelen dus!
Zie voor meer info op de tamelijk amateuristische site van
de plaatselijke wielervereniging:
Vcmauriac.sportblog.fr
 
Menno Bartlema
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27 augustus 2011 Diekirch
(Luxemburg) Valkenswaard
Dé fietstocht voor Brabanders met helaas slechts 2 deel
nemers van TCW. In Juli hebben Ruud Hendriksen en Ben
Huiskamp zich opgegeven voor deze bijzondere toer
tocht over een afstand van 258 km, een kleine 3000 hm
en maximale stijgingspercentages van 19%. De start is in
Diekirch in Luxemburg, waarna via de Duitse Eifel en de
Ardennen door Belgisch Limburg terug wordt gekeerd
naar Valkenswaard om tot slot met de fiets in de kroeg te
finishen. De tocht kent een historie van 33 jaar en wordt
georganiseerd door de plaatselijke fietsenspecialist Wim
Kemps.
Tijdens de voorbereidingen was besloten om geen ge
bruik te maken van een vroege busrit (2.00 uur) vanaf de
markt in Valkenswaard naar de start, maar te overnachten
op een camping gelegen op 2 minuten van het vertrek.
Voor Ruud al een bijzondere ervaring want hij had nog
nooit gekampeerd. Annelien had aangeboden beide
heren te vergezellen naar Diekirch en de auto terug te
rijden naar Valkenswaard. Op vrijdag zag het weer er
onheilspellend uit en werd serieus overwogen om niet af
te reizen. Vooral in de Ardennen waren de verwachtingen
slecht en vergelijkbaar met een week eerder bij Pukkel
pop in Hasselt.
Gesteund door de uitkomst van eerdere slechte weers
voorspellingen, zoals bij de Jan Janssen Classic , werd
besloten om het er toch op te wagen en naar Diekirch af
te reizen. Ter plaatse kon altijd nog worden besloten om
wel of niet te starten (Alleen onweer en hagel zouden
spelbreker kunnen worden). Hoe dichter bij Luxemburg
hoe dikker en donkerder werden de wolken. De tenten
werden snel opgezet. Op dat moment was het nog droog
en besloten werd een hapje te gaan eten in het dorp. Het
begon al spoedig te regenen en het kwam die nacht met
bakken uit de hemel. Gelukkig bleven de voorspelde
storm en rukwinden uit.
Rond 5.00 uur ontwaakten de buren op de camping met
het hoopgevende bericht dat de buienradar aangaf dat
het bij de start om 7.00 uur waarschijnlijk droog zou zijn.
Voor de rest van de dag was er weinig hoop. Overigens
gaf deze overduidelijke Brabander aan geen oog te
hebben dicht gedaan van de regen die op zijn tent klet
terde en waarschijnlijk tijdens de tocht wel op zijn fiets in
slaap zou vallen. Ook zou hij zijn luchtbed cadeau doen
aan zijn kinderen, zodat dit als trampoline kon worden
gebruikt, maar een dergelijke nacht deed hij nooit meer.
Dan nog liever met de bus. Er werd door zijn fietsmaatjes
hard om gelachen, maar de stemming zat er wel meteen
in. Vermoedelijk is hij net als Ruud geen kampeerder. Met
dit verschil dat Ruud tot dat moment nog wel heeft ge
slapen, al was het maar kort. 
Rond 7.00 uur was de “Nederlandse” camping met de
fietsers vrijwel leeg. Vrijwel iedereen was per fiets vertrok
ken naar de start en de volgers mochten de rommel in
pakken. Wij hebben samen eerst de doorweekte tenten
en de rest ingepakt in de auto en zijn vervolgens ook naar

de start gegaan waar we konden aansluiten in de fuik met
wachtenden. Er waren circa 1100 inschrijvingen voor
deze toch wel monstertocht, die zich aandiende. Later
leerden we dat slechts 21 inschrijvers niet waren opge
komen. We waren zo’n beetje de laatste deelnemers die
vertrokken en gingen om 7.30 uur van start. De wegen in
Luxemburg zijn prachtig en de route was volledig gepijld.
Na een aantal vlakke kilometers, waarbij meerijdende
verkeersregelaars de wegen vrij maakten voor de fietsers,
bereikten we het eerste stuk vals plat. Er vormde zich een
grote groep deelnemers die wel geparkeerd leek te staan
toen de eerste geleidelijke klim naar circa 500 meter zich
aandiende. De groep trok uiteen en eenmaal boven we
kwamen vooraan te zitten.  Inmiddels was het begonnen
te regenen en was de regenjas geen overbodige luxe. We
bereikten Duitsland waar een leuke afdaling wachtte,
maar met slecht wegdek.  In de buurt van Dasburg kregen
we een eerste langere klim van 8% te verwerken. Het ging
vervolgens echt heuvel op, heuvel af tot we vlak voor de
controlepost in St Vith op 69 km een stevige klim van 16%
voor de kiezen kregen. Ruud kwam hierbij tot de conclu
sie dat hij toch wel een extra tandje achter mogen steken.
Het was afzien. Vlak voor mij reed een deelnemer zwal
kend van links naar rechts, waardoor de klim zeker ander
half keer zo lang werd. Vele anderen stapten af. Eenmaal
boven wachtte een korte afdaling, gevolgd door weer
een korte klim, waarop bij het schakelen mijn ketting vast
sloeg tussen de voorbladen. Met de nodige moeite en
een paar extra zwarte handen bereikten we de controle
post, die goed voorzien was van sportdrank, krentebol
len, fruit etc. Ook de koffie die Annelien had weten te
regelen smaakte ons goed, want de temperatuur kwam
niet boven de 13 graden uit en het regende flink.  
Een vluchtige kettinginspectie leverde ogenschijnlijk
geen problemen op, maar een kilometer of vijf verder op
was deze gedachte vervlogen. De ketting van Ben brak in
de eerste de beste klim en aan een gereedschapskist met
een kettingpons in de auto heb je dan niets. Annelien was
onbereikbaar onderweg naar de volgende controlepost
circa 60 km verder op. Een motorbegeleider moest ook
het antwoord schuldig blijven (Minpuntje voor de orga
nisatie, of nooit op weg zonder een reparatieset?) Want
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er was geen reparatieteam onderweg. Er zat dus niets
anders op dan te wachten op de bezemwagen. Er waren
ook geen passerende deelnemers die de helpende hand
konden bieden. Inmiddels was de regen kort na het ver
trek weer op gaan spelen en hield maar niet op.
Uit het niets verscheen plots  een Nederlandse politieau
to plus een begeleidende vrachtwagen die stopte. Het
bleken leden van een toerclub van de politie uit zuid-
oost-Brabant te zijn.  Gedachten aan de volgauto in onze
tocht naar de Alpe d’Huez en de Mont Ventoux kwamen
weer boven. Reparatie materiaal hadden ze niet maar er
wel werd aangeboden om de fiets in de auto te leggen
en me een lift te geven naar de volgende controle. Er zat
voor mij niets anders op.  Ruud vervolgde inmiddels zijn
weg per fiets. De politie (in burger) volgde de leden van
hun eigen toerclub. Ze  hielden met de politieauto roton
des vrij voor groepen fietsers en en passant hielpen ze
andere deelnemers die problemen hadden. Zo werd er
ook een vrouwelijke deelneemster meegenomen die in
een afdaling uit de bocht was gevlogen en a la Johnny
Hoogerland in het prikkeldraad was beland.  Al pratende
en stoppende kwam ik van deze toerclub te weten dat ze
slechts 30 leden hadden, het verboden was (door de
werkgever) om reclame te dragen op een shirt en geen
clubhuis hadden. Ze moesten het dus stellen met eigen
bijdragen en een enkele georganiseerde tocht die dan
startte vanuit een tennisclub in Wintelre, waar een van de
dames achter de bar stond als vrijwilligster. Je beseft dan
hoe anders we het dan hebben bij TCW en hoe gelukkig
we mogen zijn met een tocht als onze JJC. Met 18 man
waren ze daags voor de tocht per fiets naar Diekirch ge
reden en hadden ze overnacht in een jeugdherberg. Na
de tocht waren er twee agenten die diezelfde avond nog
de nachtdienst in moesten. Petje af voor het doorzet
tingsbereidheid en voor de hulp van de politie. Het ver
dient aanbeveling om wat terug te doen door eens met
een stel in Zuid Brabant te gaan fietsen en mogelijk
kunnen we ze enthousiast maken voor onze JJC. Inmid
dels waren we het gebied gepasseerd langs het circuit
van Francorchamps en plaatsen als:  Trois Pont, Stavelot,
Coo, Stoumont en Remouchamps. Het nieuwe parcours
was heuvelachtig met serieus klimwerk. Omdat ik nat was
en stil zat, had ik het koud gekregen en de zin om nog
verder te gaan zakte tot een nulpunt. Het regende nog
steeds buiten en kort voor de tweede controle haalden
we Ruud in die ook wel een opkikker kon gebruiken. De
controle was in Cornémont, waar ik de politie allerharte
lijkst kon bedanken en snel de ketting weer kon repare
ren. Met droge kleren werd besloten toch door te rijden
samen met Ruud, die overwoog om af te stappen als ik
niet verder zou rijden.   Een flets zonnetje verscheen in
middels soms door de wolken en het maakte het ineens
wat aangenamer ondanks dat de wind nu harder op
kwam zetten. De afspraak was dat ik me op kop zou zetten
en Ruud uit de wind zou houden. In de buurt van Luik
hadden de nu ook in België vereiste vergunningen voor
een toertocht het fietsen bijna onmogelijk gemaakt, maar
toch werd er nog een aardige klim voorgeschoteld niet
ver van de uit de LBL bekende Sar Tilman. Via Visé, waar

we de Maas overstaken, wachtte ons nog een laatste klim
de Halembaye. (toch ook nog 12%). Het werd duidelijk
dat ik vandaag goede benen had, maar ook dat de ande
re deelnemers veel hebben moeten geven op het stuk
waar ik in de bus heb gezeten. 
Na de derde controle in Herderen werd de weg vlak en
ging het door Belgisch Limburg. Met een constant tempo
van 30 km per uur gleden de wegen onder onze wielen
door. Zo nu en dan probeerde een deelnemer aan te
pikken, maar hoe dichter we bij de finish kwamen des te
minder werd de animo hiervoor. Ruud gaf toe ook niet
meer fris te zijn, maar het tempo wel op prijs te stellen.
Stil vallen zou een lijdensweg worden. Via Bochelt bereik
ten we de Nederlandse grens bij Budel en hier werd
duidelijk hoe zeer deze tocht in het Brabantse rondom
Eindhoven leefde. Het is een echte prestige tocht, die je
eens gefietst moet hebben. In Soerendonk en Leende
stonden mensen langs de kant de renners aan te moedi
gen. Terrasjes waren overkapt, dweilorkesten speelden
en er was natuurlijk veel bier. Vanuit deze plaatsen waren
er ook deelnemers aan de tocht. Bij een bord “nog maar
7 kilometer” zakte bij Ruud de moed bijna in de schoenen,
omdat de kilometerteller de 260 km al voorbij was. Hij
snakte naar het einde, maar net als bij de vierdaagse in
Nijmegen vergeet je bij de binnenkomst van Valkens
waard de moeilijkheden en moet je genieten. De politie
heeft de wegen afgezet en zorgt voor een vrije door
gang. Voor de finish staat veel publiek langs de kant dat
staat te klappen en te juichen en direct op de markt speelt
het dweilorkest iets over het goede leven in het Brabant
se land. Inmiddels rij je onder de finish boog door een
schavot op om vervolgens met de fiets de kroeg in te
lopen voor ontvangst van de medaille. We zien dat de
teller van Ruud op 270 km staat en die van mij op 210 km
en horen dat er inmiddels 600 deelnemers gefinished zijn.
Toch nog niet verkeerd als je helemaal achteraan start en
een drie kwartier verspeelt met een kapotte ketting. Het
bier vloeide al rijkelijk rond de markt en het zou goed
toeven zijn als we niet nog naar Wageningen moesten.
Kortom een tocht die meer dan de moeite waard is, maar
die niet mogelijk was geweest zonder de goede verzor
ging van Annelien en de hulp van de politie.
Voor volgend jaar zeker een aanrader! Noteer daarom de
laatste zaterdag van augustus 2012. Ook zou het een
mogelijkheid zijn om er een meerdaagse van te maken.
Ik bied mij bij deze aan om dit op me te nemen. Als de
interesse is gewekt meld je dan aan bij Ben Huiskamp.
 
Ben Huiskamp
 

15



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

JJC en Fonds
Gehandicaptensport
TCW organiseerde dit jaar voor de
26e keer de Jan Janssen Classic. Hier
aan is sinds twee jaar ook de Hel van
Ede-Wageningen verbonden. Deze
MTB-tocht organiseren we samen
met de WV Ede. Vanaf januari zijn
twaalf subcommissies druk met de
voorbereiding. Zo’n 250 vrijwilligers
zijn uiteindelijk op de dag zelf in
touw. Het mooie is dat naast onze
eigen TCW-vrijwilligers ook leden
van de WV Ede, de Harmonie Wage
ningen, de Zwem & Poloclub De Rijn,
Schaatstrainingsgroep Wageningen
(STW), Waag Sportvereniging en stu
denten van Biologica meehielpen.
Leden van de verenigingen krijgen
een beperkte vergoeding voor hun
clubkas en we hebben daarnaast een
goed doel het Fonds Gehandicapten
sport. Hieronder zie je dat ik namens
de organisatie JJC aan Carl Verheijen
een cheque ter waarde van € 8.643,50
voor dit goede doel mocht overhan
digen. Alle deelnemers weten vooraf
dat zij € 1,- betalen aan dit goede doel
als ze zich inschrijven voor de JJC. Met
5000 ingeschreven deelnemers wordt
zo € 5.000,- binnengehaald. Verder
kunnen de deelnemers ook nog vrij
willig een extra bijdrage overmaken
aan het goede doel. Dat bedrag be
droeg dit jaar dus € 3.843,50.

Al vele jaren steunt de Jan Janssen
Classic het werk van het Fonds Ge
handicaptensport. Met een deel van
het inschrijfgeld en extra bijdragen
van de individuele deelnemers heb
ben we nu al ca. € 70.000,- voor dit
goede doel weten in te zamelen. Het
Fonds Gehandicaptensport gebruikt
dat geld om projecten te ondersteu
nen, die de gehandicapte medemens
in staat stelt om aan sportbeoefening
te doen. Dat is belangrijk omdat het
de gezondheid en de sociale contac
ten bevordert, twee zaken, waar
vooral gehandicapten dringend be
hoefte aan hebben. Om het werk van
het Fonds Gehandicapten wat meer
zichtbaar te maken wordt de op
brengst van de JJC dit jaar aan een
speciaal project geschonken: Special
Heroes. Special Heroes werkt eraan
om leerlingen in het speciale onder
wijs te laten ervaren, hoe leuk spor
ten en bewegen kan zijn. Het is een
landelijk sportstimuleringsprogram
ma met projectleiders in alle regio’s
van het land. Er wordt nauw samen
gewerkt met scholen, lokale sport
verenigingen en andere sportaan
bieders. De focus wordt gelegd op
leerlingen van het speciale onder
wijs, zijnde jonge mensen met een
visuele beperking, chronische ziekte

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

of een lichamelijke dan wel verstan
delijke beperking. De kennisma
kingsprogramma’s starten altijd bin
nen de school. Via de school worden
ook de ouders betrokken bij de sport
keuze. Zo ontstaan er voor de leerlin
gen mogelijkheden om in hun vrije
tijd bij een sportvereniging te gaan
sporten en bewegen. Daarnaast wor
den er binnen dit project ook regio
nale sportdagen georganiseerd. Zo is
in Gelderland al enkele jaren het
Menzis Special Heroes Sporttoernooi
een groot succes. Op de website
www.specialheroes.nl kunt u meer
lezen over de activiteiten van dit
landelijk sportstimuleringsprogram
ma en kunt u zich er zelf van overtui
gen, dat uw bijdrage uitstekend be
steedt wordt.     Ik hoor binnen de
toerclub een tweetal geluiden m.b.t.
dit goede doel en de bedragen die we
hieraan schenken. Gaat dit niet ten
koste van de winst die TCW maakt? Ik
denk dat ik hierboven duidelijk maak,
dat dit niet het geval is. Winst voor
TCW is mooi, maar een tariefverho
ging of kostenreductie kan dat be
werkstelligen. De opbrengst van het
goede doel wordt door het aantal
deelnemers en hun persoonlijke in
stelling bepaald! Er zijn veel TCW-vrij
willigers die net als ik graag aan de
JJC meehelpen, want ook hun oog
merk is ik help de club graag en ik
help ook de gehandicaptensport
graag. Ik vind het fijn dat ik bij zo’n
vereniging hoor!
 
Herman Winkels

Carl Verheijen is maar wát blij met die mooie
cheque!
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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering
 
Namens het bestuur nodig ik alle leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit om op dinsdag 22 novem
ber 2011, 20:00 uur in het clubhuis bij de Algemene ledenvergadering van de Toerclub Wageningen aanwezig te zijn.
 
Tijdens de ALV zullen de volgende punten besproken worden:
 
1.     Welkom en mededelingen
2.     Vaststelling Notulen ALV 23 november 2010
3.     Jaarverslag 2010 – 2011, waaronder Financieel verslag 2010-2011
4.     Verslag kascommissie
5.     Bestuurswisseling
6.     Jaarplan 2011-2012
7.     Voorstel Toercommissie Winterduo
8.     Begroting 2011-2012
9.     Vaststellen contributie 2012-2013
10. WVTTK
 
Ad. 2    zoals gepubliceerd in de Derajeur van December 2010.
Ad. 3    zoals gepubliceerd in de Derajeur van Oktober 2011.
De financiele stukken liggen 2 weken voor de ALV ter inzage achter de bar in het clubhuis.
Ad. 4    inclusief vaststellen nieuwe commissielid
Ad. 5    Herman en Frank zijn aftredend en voor een termijn van 2 jaar herkiesbaar. Daarnaast kunnen kandidaten
zich conform art 13. HR zich verkiesbaar stellen.
Ad. 6    Het bestuur stelt voor om de volgende punten in 2011-2012 te realiseren:
 
Zorgdragen voor continuïteit van de sterke punten van TCW:
·                    Spinning-uren en clinics exclusief voor TCW-leden in de winter organiseren
·                    Begroting jubileumcommissie voor lustrum 2014 vaststellen
Imago/uitstraling TCW versterken:
·                    JJC-sponsoring continueren
·                    Hel van Ede Wageningen met WV Ede continueren
Nieuwe leden professioneler opnemen in de club:
·                    Nieuwe TCW-kleding voor alle leden
Activiteiten ontplooien voor jonge leden/jeugd:
·         `    Geen activiteiten dit jaar
 
Ad.7     De toercommissie stelt voor om het aantal veldtoertochten (MTB) in de winter van 3 naar 2 te verminderen,
omdat zij van mening is dat er, mede gezien de komst van de Hel van Ede-Wageningen gelijktijdig met de Jan
Janssen Classic, er een te klein aantal vrijwilligers is om deze 3 winterveldtoertochten te organiseren. Het voorstel
zal in de vergadering mondeling worden toegelicht.
In de ALV zal een besluit hierover en over de uitvoeringdatum worden genomen.
Ad.8     Het voorstel voor de begroting zal 2 weken voor de ALV ter inzage achter de bar in het clubhuis liggen.
Ad.9     Het bestuur stelt voor om voor het seizoen 2012-2013 geen verdere verhoging op de contributie toe te
passen. (ter referentie: gewone leden blijven 45 euro betalen)
Ad.10    Agenda punten die voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, worden
onder dit punt besproken.

Namens het bestuur,
Frank Fiselier
Secretaris
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Jaarverslag 2010-2011
Voor u ligt het jaarverslag van de Toerclub Wagenin
gen, over het verenigingsjaar 2010-2011. Hierin doen
het bestuur en de commissies verslag van de in het
afgelopen jaar gedane zaken.
Het bestuur bestaande uit Herman Winkels (voorzitter),
Frank Fiselier (secretaris), Frans Kappen (penningmees
ter), Jeroen Roelofs (clubtochtencoordinator) en Arie de
Keizer (beheer) hebben een groot deel van de taken aan
commissies kunnen uitbesteden. Verder op in het verslag
staan de deelverslagen van de Activiteitencommissie, de
redactie van De Derajeur, de kledingcommissie, de toer
commissie, de vierdaagsecommissie, de beheerscom
missie en de JJC-Commissie.
De kascontrolecommissie doet op de ALV mondeling
verslag, en de activiteiten van de sponsor- en PR-commis
sie zijn in het bestuurstuk meegenomen.Het bestuur
neemt hieronder het voortouw door haar taken tegen het
afgesproken beleid te houden, gevolgd door een samen
vatting van de financiele status van onze vereniging.
Oktober 2011, Namens het bestuur,
Frank Fiselier
secretaris

Bestuursverslag Beleidspunten
Hieronder is per beleidspunt kort de voor 2010-2011 gefor
muleerde doelstellingen opgesomd en is vervolgens daar
onder genoemd welke resultaten daarop zijn behaald:

Beleidspunt:       Zorgdragen voor continuïteit van de
sterke punten van TCW
Doelstellingen:    Spinning-uren exclusief voor TCW-leden in
de winter organiseren
Samenwerking met bosbeheerders versterken
-          JJC Hel van Wageningen continueren
-          MTB-tochten volgens principe Support for nature 
-          Voorlichtingsavond over Support for nature organise
ren bij TCW
-          Picknick tafel aan bosbeheerder aanbieden
Resultaat:              De eerste activiteit wordt in november/de
cember 2011 voltooid.
Alle andere activiteiten zijn volledig gerealiseerd.
Beleidspunt:       Imago/uitstraling TCW versterken:
Doelstellingen:    Continuïteit sponsors voor kleding TCW
bewerkstelligen
JJC Hel van Wageningen continueren
Resultaat:              Beide bovenstaande activiteiten zijn opge
pakt; de kledingsponsors zijn bezocht en enkelen contineren
hun sponsorschap. Scheepsbouwer De Gerlien - van Tiem BV
stopt met sponsoring. Voor zijn plek worden vervangende
sponsors benaderd in september/oktober 2011. 

Beleidspunt:       Nieuwe leden professioneler opnemen
in de club:
Doelstellingen:    Clinics exclusief voor (nieuwe) TCW-leden
vormgeven met de Plataan
Aanmelding nieuwe leden via website met aanmeldingsfor
mulier mogelijk maken
Resultaat:             Beide activiteiten zijn volledig uitgevoerd in
2011.
Beleidspunt:       Activiteiten ontplooien voor jonge le
den/jeugd:
Doelstellingen:    Op verzoek van basisscholen in Wagenin
gen een sportdag mede organiseren
Resultaat:              De activiteit, een MTB-wedstrijdje in het bos
is in juni voor de basisschool leerlingen op hun sportdag
georganiseerd.

Samenvatting financieel jaaroverzicht 2010-2011 
Toerclub Wageningen blijft een financieel gezonde club.
De Balans en Resultatenrekening geven een positief
beeld. We hebben een relatief lage contributie en een
prima lopende kantine. De sponsoren en de verschillende
toertochten leveren voldoende inkomsten op zodat we
vele clubactiviteiten kunnen organiseren en een goed
koop kledingpakket aan kunnen bieden.
In het clubjaar 2010-2011 is een bescheiden positief re
sultaat gedraaid (€3200). Vergeleken met de begroting
valt op dat er aan de kostenkant is bezuinigd door het
beheer en dat het goede weer tijdens de MTB- en toer
tochten heeft meegeholpen om de toercommissie aan
extra inkomsten te helpen.
In de ALV van november 2009 is besloten dat de contri
buties de afdracht aan de NTFU en de clubbladkosten
moeten dekken. Hierom is de contributie de afgelopen 2
jaren verhoogd naar € 45,-. In het clubjaar 2011-2012 zal
dit kostendekkend moeten zijn en daarom zal dit jaar de
contributie gelijk blijven.
Dit jaar zijn weer vele verschillende clubactiviteiten ont
plooid: openings- en sluitingstochten, Nieuwjaarsrecep
tie en BBQ, Hemelvaartsvierdaagse en MTB-weekenden,
kaart-, bingo- en biljartavonden. Het resultaat is dat de
kosten hiervoor ook flink gestegen zijn, maar omdat de
club voor een groot gedeelte haar bestaansrecht aan
deze activiteiten ontleent en het clubsaldo positief blijft
is dit geen probleem.
De Jan Janssen Classic heeft conform begroting een goed
resultaat opgeleverd, ondanks tegenvallende deelne
mersaantallen en hoge videoregistratiesysteemkosten.
Financieel gezien betekent minder deelnemers ook
minder inkoop en daar is op tijd rekening mee gehouden.
De opbrengst voor het Fonds Gehandicaptensport was
€ 8643, waarvan een kwart naar de Wageningse afdeling
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(De Waag) gaat en de rest bestemd is voor het project
Special Heroes (www.specialheroes.nl). Hopelijk hebben
we volgend jaar weer een uitverkochte JJC waardoor het
Fonds Gehandicaptensport ook weer een leuke bijdrage
kan ontvangen.
Voor wat betreft de clubkledingpakketten zijn we aan het
einde van de 3-jaarlijkse cyclus. De sponsorcommissie is
druk bezig om nieuwe contracten voor 3 jaar te verwer
ven en de kledingcommissie zoekt naar een nieuwe kle
dingleverancier. Voor de komende totale cyclus van 3 jaar
wordt getracht om de sponsorinkomsten en de ledenbij
drage gelijk te houden aan de uitgaven voor de kleding.
Resumerend: het clubjaar 2010-2011 was financieel ge
zien een rustig jaar, zonder grote uitschieters of tegensla
gen.
Een nadere toelichting van de clubfinanciën zal ik probe
ren te geven tijdens de komende ALV.
Namens het bestuur,
Frans Kappen, penningmeester 
 

Verslag activiteitencommissie 2010-2011
 
De activiteiten van de activiteitencommissie starten in
september met de TCW-barbecue en eindigen in juni met
het zomerkaarten. Voor menig TCW-lid is dit een belang
rijke strohalm om ongeschonden de donkere winter
maanden door te komen. Zoniet voor de leden van de
activiteitencommissie die juist in deze maanden op de
top van hun kunnen moeten presteren omdat de veel
heid aan activiteiten het uiterste van ze vraagt. Gelukkig
kunnen we ook dit keer concluderen dat de ondergete
kenden door uitstekende samenwerking er weer in ge
slaagd zijn het hoofd koel te houden en geen uiterlijke
verschijnselen van paniek zichtbaar zijn geweest. Dat is
zeker voor een belangrijk deel te danken aan de bijdrage
van de vrouw achter de schermen, Liesbeth van Agt, die
met haar fraai vormgegeven affiches voor ongekende
publiciteit heeft gezorgd. En dat bij wederom een groot
aantal wervelende activiteiten:
-     Voor het eerst waagde de activiteitencommissie zich
dit jaar aan een heuse TCW-barbecue en die mag meteen
een succes genoemd worden met meer dan 40 deelne
mers. Voor de schamele € 10,- kreeg de bezoeker niet
alleen vlees voorgeschoteld maar waren er diverse sala
des, eigenhandig door de activiteitencommissie gebak
ken frites, een Italiaanse IJscoman, een springkussen en
een wedstrijdje hobbelfietsen.
-     4 kaartavonden met een gemiddelde bezetting van
24 kaarters, waarbij de kerstdrive traditioneel een groter
aantal deelnemers trekt door de verloting met prachtige
prijzen. De koningskaarters waren dit jaar Bets van Dre
ven bij het jokeren en Menno Bartlema bij het klaverjas
sen.
-    Een wijnproefavond i.s.m. onze sponsor Woudenberg,
die in het teken stond van Spanje. Dat dit land op wijn
gebied meer te bieden heeft dan Rioja werd de ruim 30
aanwezigen snel duidelijk.

-     Nieuwjaarsreceptie is traditioneel druk bezet en wordt
samen met het bestuur vorm gegeven. De activiteiten
commissie had dit jaar gekozen voor een dynamisch
onderdeel in de vorm van de bekende quiz ‘Petje op, petje
af’. In de finale stond doping centraal en dat leverde een
verrassende winnares op: Annemiek van Vleuten.
- In januari is met een gezelschap van 12 deelnemers
gestreden om de titel van beste biljartkoppel van TCW.
Met de flankerende activiteiten darten en sjoelen werd
door de activiteitencommissie gezorgd voor een onna
volgbare puntentelling die onherroepelijk tot winst van
de activiteitencommissie moest leiden.
- Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met de
Paasbingo waarvoor de activiteitencommissie als altijd
weer twee enthousiaste paashazen had weten te strikken
die op deskundige wijze de bingo’s rondstrooien alsof het
niets is.
- En alsof dat nog niet genoeg was, werd er in juni voor
de derde maal een zomerkaartavond georganiseerd. Dit
jaar met 21 deelnemers. Als deze stijgende lijn zich
doorzet is het binnen 5 jaar de populairste activiteit van
TCW!
 
De activiteitencommissie heeft geconcludeerd dat de
huidige samenstelling van de commissie een garantie is
voor topkwaliteit en is dan ook van plan om daarmee ook
het komend seizoen weer aan een fraai programma ge
stalte te geven.
 
Berrie Ruijling
Wim Overdijkink
Menno Bartlema

Verslag Redactie Derajeur 2010-2011
 
Laten we het kort houden. De redactie van het clubblad
is er ook dit verenigingsjaar in geslaagd om acht num
mers van De Derajeur uit te brengen. Voor de inhoud heb
ben we natuurlijk niet alleen gezorgd. Integendeel. Bij
deze een woord van dank aan alle trouwe en minder
trouwe inzenders van stukjes voor het blad. 
 
Ga zo door. En alvast vooruitkijkend naar het komende
jaar, gokken we op weer acht afleveringen. We hopen dat
jullie zorgen voor een spannende inhoud.
 
Liesbeth van Agt
Sietse Jansen
Arnold Winkel
 
Verslag Kledingcommissie 2010-2011
 
De kledingcommissie alias klerenclub heeft afgelopen
winter een derde en laatste kledingronde georganiseerd
voor de huidige kledingset. Deze is helaas niet zo soepel
gelopen als we gehoopt hadden. Naast een bestelfout
van ons, kwam dat vooral door foute leveringen van Bio
racer. Veel ongenoegen bij ons werd veroorzaakt over de
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Tocht Datum

Veluviatocht 24-03-2012

Bevrijdingstocht 06-05-2012

Jan Janssen Classic (JJC) 23-06-2012

Hel van Wageningen 16-06-2012

Germania Klimtocht 25-08-2012

Wageningen winter trio 1 10-11-2012

Wageningen winter trio 2 27-12-2012

Wageningen winter trio 3 02-02-2013

 
Racefietstochten
Bij de racefietstochten Veluviatocht, Bevrijdingstocht en
Germania Klimtocht (de JJC valt buiten de toercommis
sie) zijn er geen grote wijzigingen.
 
De route van de Bevrijdingstocht is afgelopen keer al
aangepast wat betreft het deel van Wageningen naar
Arnhem (RETO). Dit liep nu via het Lekskesveer, Hemmen
en dan langs de Linge naar Arnhem Zuid en dan weer via
de Oude Rijnbrug naar RETO. Omdat op die dag we een
straffe oostenwind hadden was dat een pittige tocht.
 
Met het Lekskesveer hadden we aan afspraak gemaakt:
Bij inschrijving kreeg eenieder een kaartje om het veer te
betalen. Later is bij het veer voor allen in 1 keer het hele
bedrag voldaan. Daardoor kregen we een fikse korting
op het veertarief (52,5 ipv 70 ct). Dit kon betaald worden
uit de inschrijfgelden omdat we die ook verhoogd had
den. Deze zijn voor alle tochten gelijk getrokken naar 3
Euro voor NTFU/KNWU leden en 4 Euro voor de andere
deelnemers.
 
Komend jaar
De datums van de tochten voor het komende kalender
jaar moeten nog definitief worden afgestemd met de

verenigingen in de omgeving en bij de NTFU worden
vastgelegd, maar dit is een voorlopige indicatie:
 
 
Vrijwilligers
Het is steeds weer lastig om voldoende vrijwilligers te
krijgen voor het organiseren van deze tochten. Vooral
voor het uitpijlen en ophalen van de pijlen is het telkens
veel werk om het team compleet te krijgen. Als er nog
leden zijn die dit nog niet gedaan hebben maar wel eens
een keer willen doen, dan kunnen ze contact opnemen
met Toon Loonen voor de racefietstochten en Gerjohn

slechte (lees afwezige) communicatie over de leverda
tum, de uitgestelde leverdatum en de uiteindelijke lever
datum - ruim zes weken na wat was afgesproken. Voeg
daarbij de slechte kwaliteit van de ritsen en de alweer
doorschijnende broeken, dan zal het niemand verbazen
dat we voor de komende drie jaar op op zoek gaan naar
een nieuwe leverancier. Verkenningen zijn al gaande en
de voorzitter c.s. zijn al in een vergevorderd stadium van
onderhandelen met de nieuwe sponsors.
 
Deze winter zal dus naar wij hopen de nieuwe clublijn
gepresenteerd kunnen worden. Voor de herkenbaarheid
zal de kleur rood met zwart en een vleugje groen blijven.

Er is nog steeds wat kleding van de huidige lijn op
voorraad. Iedereen die de ALV bijwoont mag gratis
iets passends (voor zover mogelijk) uit de voorraad
halen. 

Jaap Spaan
Liesbeth van Agt
 
Verslag Toercommissie 2010-2011
 
Wintertrio’s
De toercommissie heeft aangegeven dat ze het aantal
MTB tochten in de winter van 3 naar 2 terug wil brengen.
Dit omdat:
- Het erg moeilijk is om telkens weer voldoende vrijwilli
gers te krijgen voor de organisatie;
- De derde tocht matig bezocht wordt, mede omdat het
traject elk jaar gelijk is aan dat van de 1ste tocht;
- Er nu ook een MTB tocht in de zomer is, te weten de Hel
van Ede-Wageningen, op dezelfde dag als de Jan Janssen
Classic. Deze tocht valt echter niet onder de verantwoor
delijkheid van de toercommissie maar het zijn deels wel
dezelfde personen die deze tochten trekken.
 
Met het bestuur is afgesproken dat een voorstel in de
jaarvergadering zal worden besproken.
 
De route van de wintertrio is ook sterk gewijzigd. Wolf
heze en de kantine van voetbalclub Wodanseck wordt
niet meer aangedaan, maar we gaan nu noordelijker: Bij
Juffrouw Tok wordt de Verlengde Amsterdamseweg (de
N224) overgestoken en gaan dan via de Ginkelse Heide
en de rotonde op de hoek N224/Nieuwe Kazernelaan en
dan via de Sijsselt weer terug (of andersom). De pauze
plaats bij het Koetshuis blijft en wordt door de deelne
mers op de lange afstand 2 maal aangedaan.
 
De eerste Wintertrio (nog 2010) dreigde de intocht van
Sinterklaas bij de Wageningse haven in de wielen te rij
den. Daarom is de terugweg vorige keer en ook de vol
gende keer verlegd. Op de dijk gaan we nu via de Dijk
straat, Nudestraat en Nude terug naar het clubhuis. De
heenweg is geen probleem omdat het dan bij de haven
nog niet druk is.
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Bos voor de MTB tochten. Ervaring is niet nodig, je gaat
de eerste keer toch met een ervaren pijler mee.
 
Er wordt nog gezocht naar uitbreiding omdat de druk op
de huidige commissie soms wat groot is. Meer leden
maakt het mogelijk om het werk beter te verdelen. Solli
citaties zijn welkom.
Jeroen Roelofs is de link in het bestuur naar de toercom
missie (en vv).
 
Toon Loonen
Bert-Jan Groenenberg
Gerjohn Bos
Tonny de Vaan
Harrold van den Berg
 
NB: Het aantal deelnemers per tocht is te vinden na dit
jaarverslag

 
 
Jaarverslag Vierdaagsecommissie 2010-2011
 
De vierdaagse van 2011 bracht ons naar Altenberge ge
legen in het Münsterland, zo’n 80 km over de grens bij
Enschede. Gezien de vele reacties op het heuvelachtige
parkoers van 2010, was het glooiende landschap van het
Münsterland een bewuste keuze om het dit jaar qua
hoogtemeters iets rustiger aan te doen. Uitzondering
hierop was de tweede dag die ons in het Teutenburger
wald toch nog het nodige klimwerk bezorgde.
Evenals in 2010 bleek het vinden van een geschikte loca
tie om de geplande 40 TCW-ers onder te brengen een van
de moeilijkste opgaven. Hemelvaart is sowieso een ge
wilde periode, en gezien het feit dat de vierdaagse dit jaar
laat in het seizoen viel, van 2 t/m 5 juni, bleek deze peri
ode nog gewilder.
Evenwel bleek in Hotel Stüer een uitermate geschikte
locatie te zijn gevonden, waar we konden beschikken
over een “eigen” ruimte voor ontvangst, ontbijt en
avondeten, voor de uiteindelijk 30 deelnemers, waarvan
een opvallend groot deel zich tot de D-groepers zal reke
nen.
Afgezien van het vervelende ongeval van Nol, dat hem
een bezoek aan het ziekenhuis opleverde, kunnen we
terug kijken op een geslaagde vierdaagse.
 
Niels Dignum
Cisca Noy
Gerard Wesselkamp
Jacques Teunissen
 
Verslag Beheerscommissie 2010-2011
 
Een van de sterke punten van TCW is, dat we een gewel
dig eigen clubhuis hebben. Elk jaar wordt het nodige
onderhoud gepleegd en vernieuwingen aangebracht.
Dit jaar is o.a. het hang- en sluitwerk vernieuwd, het dak
opgeknapt, boeiboorden geschilderd, een LED sfeerver

lichting aangebracht in de zaal, er is een nieuwe TV aan
geschaft en geïnstalleerd, de achterdeur is vernieuwd en
de helmen- en kledingkast bij de ingang wordt nu inten
sief gebruikt. Een beslissing over de biljarttafel wordt in
de ALV van 2012 genomen. Dank zij de (gereviseerde)
schrobmachine is het voor de schoonmaakploeg een
genoegen om elke twee weken het clubhuis een goede
beurt te geven. We zitten nog wel dringend verlegen om
enkele nieuwe vrijwilligers.
 
Een onmisbare schakel in het clubhuis vormen de barvrij
willigers. Als dank voor hun activiteiten werd op 16 okto
ber een uitje georganiseerd. De prijzen voor consumpties
tijdens clubtochten zijn aangepast.
 
Voor groot onderhoud zal een reservering worden opge
bouwd tot €10000. Voor komend jaar is er geen groot
onderhoud gepland. Wel zal de keuken een opknapbeurt
krijgen.
 
De beheerscommissie wil graag alle barvrijwilligers, de
onderhoudsgroep en de schoonmaakploeg danken voor
hun bijdragen aan het leefbaar houden van ons clubge
bouw.
 
Wijnand Folmer
Hans Groeneveld
Henk Scholte 
Rien Spee
 
Verslag JJC- Commissie 2010-2011
 
(De onderstaande tekst is ontleend aan de 5e JJC-
nieuwsbrief)
 
Terugblik op 26e Jan Janssen Classic,
Met de Tour de France al weer bijna halverwege en hel
dendaden van Robert Gesink enJohnny Hoogerland op
het netvlies gegrift nemen we u toch even mee terug naar
zaterdag18 juni jl, de dag van 26 editie van de Jan Janssen
Classic. Met bijna 5100 ingeschreven deelnemers is het
voor ons, Toerclub Wageningen opnieuw een geslaagde
editie geworden.
 
Helaas zorgden de weersvoorspellingen er voor, dat een
fors deel van die ingeschrevenen niet aan de start ver
scheen. Geen deelnamerecord dus, maar al met al zijn we
zeer tevredenover de belangstelling. Ook de deelnemers
waren goed te spreken over hun fietstocht,getuige de
vele positieve reacties, die we tot op heden via info@jan
janssenclassic.nl hebben mogen ontvangen.
 
De wegblijvers hebben ongelijk gehad, want het was
ondanks die sombere vooruitzichten al met al een prima
fietsdag, met, toegegeven, zo af en toe een stevige, maar
korte bui. De meeste deelnemers hebben het echter
compleet drooggehouden.
 
Wat ons dit jaar was opgevallen, was, dat er over het al
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gemeen zeer netjes en gedisciplineerd werd gefietst.
Misschien was dat ook de belangrijkste reden voor het
relatief geringe aantal incidenten.
Eén persoon was bij een val dusdanig terechtgekomen,
dat hij een sleutelbeen leek te hebben gebroken. Onder
zoek in het ziekenhuis wees uit, dat dat inderdaad het
geval was, maar met de arm in een mitella kon de onfor
tuinlijke fietser weer naar huis. Natuurlijk vielen er hier en
daar wat schaafwonden te noteren, maar ook dat aantal
was veel lager, dan in voorgaande jaren. En dat ondanks
de regen, die niet vaak viel, maar wel zorgde voor o.a.
natte wildroosters.
 
Wel werden we helaas twee keer geconfronteerd met de
mededeling van een gestolen fiets. Een van die fietsen
dook later weer op, maar de andere bleef spoorloos.
 
Geslaagde MTB-variant.
De tweede MTB-marathon, gekoppeld aan de Jan Jans
sen Classic, is een groot succes geworden. Dankzij de
perfecte samenwerking met Wielervereniging Ede is er
een prachtig en hier en daar uitdagend parcours aange
boden, dat voor ruim 95% onverharde paden bevatte. De
meer dan 500 deelnemers waren erg te spreken over het
afwisselende landschap, de wijze van uitpijlen en de
verzorging onderweg.
 
Wat ons betreft is dit de aanzet tot het besluit om de
MTBtochten een vaste plaats op het programma te
geven. We danken de WV Ede voor hun grote deskundig
heid en hun enthousiaste inzet.
Het streven is om de limiet van het aantal deelnemers
volgend jaar op te schroeven naar 1000.
 
(De JJC-commissie heeft op 30 augustus uitgebreid geeva
lueerd en zal daar tijdens de ALV mondeling verslag van
doen.)

Deelname TCW-tochten
2010-2011

Afstand NTFU Geen lid Totaal
WT1      
55 71 71  
30 59 11  
totaal 130 82 212

WT2      
55 114 72  
30 24 40  
totaal 138 112 250

WT3      
55 89 57  

Bijlage bij jaarverslag
 

30 30 45  
totaal 119 102 221

Veluvia      
70 46 41  
115 288 215  
totaal 334 256 590

Bevrijdingstoc
ht

     

40 2 9  
70 26 26  
110 83 85  
150 32 23  
totaal 143 143 286

Germania      

110 89 85  
160 30 35  
totaal 119 120 239

JJC en Hel van
Wageningen

   

60 35 199 HvW
100 58 204  

35 0 14 JJC
65 17 264  
115 142 1274  
150 461 1636  
200 205 501  
Totaal 918 4092 5010
 

Bestuursmededelingen
- De bestuursvergaderingen op 20 september en 13 ok
tober stonden vooral in het teken van de voorbereidin
gen op de Algemene Ledenvergadering op 22 november.
- Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2011 het
winterrooster voor opening van het clubhuis op de
dinsdagavonden al per 1 oktober (ipv 1 november) te
laten ingaan (clubhuis in oneven weken op dinsdag
avond open).
- Met sportcentrum De Plataan zijn afspraken gemaakt
over een spinningwinterabonnement en twee avonden
gratis spinnen speciaal voor leden. (zie elders in de
Derajeur en op prikbord).
- Correctie bestuursmededelingen Derajeur nr 6. Het is
niet de bedoeling om een wijziging in de procedure voor
inschrijving van de Jan Janssen Classic ter goedkeuring
voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering. Het
betreft hier een technische aangelegenheid en een effi
ciëntieslag met minimale budgettaire consequenties.
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Uit de oude doos
We hebben er deze keer De Derajeur van precies tien jaar
geleden eens bijgepakt. Ook dat nummer stond bol van
de jaarverslagen. Dat is gebleven. Verder mijmert Berrie
Ruijling er over zijn afscheid na zes jaar veurzitterschap.
Na al die jaren is Vitesse overigens nog steeds geen
kampioen geworden. Benieuwd hoe dat over tien jaar is
trouwens. Een onderdeel wat we niet meer terugvonden
in De Derajeur anno 2012 is het seizoenoverzicht van de
A-groep. Daarom deze keer het rapport van 2001.
Arnold
Het zit er weer op
Het wegseizoen zit er op en als wegkapitein van de A-
groep wil ik het afgelopen seizoen toch nog even evalu
eren. Het zal hierbij vooral gaan om individuele prestaties
van eenieder. Het is altijd wel leuk om terug te blikken,
omdat meestal de sterke momenten wat makkelijker
bijblijven dan de zwakke momenten.
Ik wilde in dit stukje voornamelijk terugkomen op de
zwakke momenten. Nu zullen jullie zeggen waarom? Het
antwoord is heel simpel, omdat ik dit de allermooiste
momenten vind. Hier geniet ik het meest van. Ik heb de
fietsers uit e A-groep in een willekeurige volgorde onder
de loep genomen.
Hans de Lange 
Hans is iemand die regelmatig afwezig was het afgelopen
seizoen. Hij had hier dan toch over het algemeen een
gegronde reden voor. Hij bracht namelijk veel tijd door
met zijn nieuwe vlam en zo beleefde hij allerlei avond(d)
turen. Hans heeft het wel regelmatig moeilijk gehad, al
leen het vervelende bij Hans is dat je het niet merkt aan
hem. Ik denk dat hij de enige is waar we het niet aan
hebben gemerkt. Als het dan eens wat moeilijker ging,
gaf hij op een zware klus te hebben gehad de avond er
voor.
Ben Huiskamp
Ben is een bijter. Er waren alleen zaterdagen voor hem
waar je er met doorbijten alleen niet kwam. Maar Ben zou
Ben niet zijn als hij hiervoor geen reden had. De reden
van Ben is meestal: ‘Ik heb twee weken niets gedaan.’
Bas Buijs
Bas is iemand die voor niemand bang hoeft te zijn, maar
dat toch is. Hij gaf als reden op dinsdagavond op: ‘Ik ga
liever rijden met de B-groep, want die rijden door tot het
donker is.’ Maar later kwam de aap uit de mouw en hij zei
toen: ‘Jullie rijden als gekken.’ Dus dat was de reden. Hij
was bang.
Gerard v/d Berg
Iemand die doorgaat totdat hij erbij neervalt. Maar toch
kende ook hij zijn zwakke momenten (gelukkig). Ik herin
ner me dat we kop over kop op de dijk van Nijmegen naar
Ewijk reden met windkracht 6 à 7 tegen. Hij was niet kapot
te krijgen, dachten we. Maar jawel, het traditionele
sprintje over de Rijnbrug onder het viaduct van de rijks
weg moest hij laten voor wat het was.
Jan v/d Brink
Jan begint zich meestal al in te dekken op het moment

dat hij naar het clubhuis rijdt en tijdens de koffie vooraf.
Dan laat hij zich ook steevast de eerste 40 kilometer niet
zien. Maar dan is hij warm na 100 kilometer en dan wil hij
nog wel eens doortrekken. De reden van Jan is meestal
dat hij de afgelopen week erg druk is geweest.
Gradus van Brakel
Ook wel ‘De bikkel van Ede’genoemd. Hij houdt het nog
steeds vol in de A-groep. Zijn opmerking is dan ook vaank:
‘Ja, maar jullie zijn van die jonge gasten en leven ervoor.
’ Gradus dat kan geen reden voor jou zijn om er doorheen
te zitten. We verwachten veel van hem in het bos, want
hij is zich al vanaf september aan het voorbereiden. Er
wordt ook nog gefluisterd dat hij nog wat geheime tips
heeft gehad van ene Hennie.
Hans van Zetten
Een man van weinig woorden, waant zich vaak in een
koers met al zijn demarrages. Het is alleen jammer dat er
niet altijd iemand reageert. Zelfs Hans heeft zwakke
momenten gekend. Zo ging hij van kop af, 10 kilometer
voor Berg en Dal om zich te sparen voor de beklimming.
Ik herinner me ook nog een dinsdagavond waarop we
hard hadden gereden. Hij zei: ‘Rij maar door ik heb last
van mijn lies.’ Die hadden we nog niet gehoord van Hans
dit seizoen.
Roel v/d Meiracker
Roel vond het niet echt geweldig om met ons te rijden,
want wij zouden te langzaam rijden hoorden we via via.
Pas op je woorden Roel, want weet je nog toen we naar
Doetinchem gingen? Op de heenweg ging het lekker,
maar toen hadden we wind in de rug. We moesten ook
nog terug, dat ging wat moeilijker. Maar Roel had een
hele goeie. Hij was ziek geweest. We hebben het niet
gecontroleerd.
Jocco Dekker
Jocco was het afgelopen seizoen toch wel het trainings
beest. Hij opende zijn eigen webpagina, maar toch kwam
er een dag dat hij van zijn fiets af moest. Omdat hij kramp
had en niet om te plassen. Zijn reden luidde: geen tijd
gehad en met vakantie geweest. Ik ben er op deze dag
helaas niet bij geweest.
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Stadsbrink 1h – 6707 AA Wageningen
telefoon/fax: 0317 - 42 54 44

E-mail: bloembinderij.mix@planet.nl

Gratis parkeren voor de deur

E-mail mix@planet.nl

www.vandewetering2wielers.nl • vandewetering2wielers@wanadoo.nl

Massagepraktijk Valentijn

Valentijn van den Berg
Sportmasseur NGS

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

sportmassage
blessurepreventie
ontspanningsmassage
oefentherapie
triggerpoint therapie
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Gerrit Heida
Gerrit is niet kapot te krijgen. Of toch wel? Ja, toch wel.
Op de zaterdag niet, maar op dinsdagavond wel. Gewoon
keihard beginnen en je krijgt vanzelf als reden: ‘Ik kan niet
zo snel van start gaan.’
Peter Stokvisch
Hij is op zaterdag maar één keer met ons mee geweest.
Maar ik vind toch dat ik dat even moet melden. Ik moest
eerder terug en Peter ook. Dat kwam goed uit. We reden
eerst naast elkaar. Later ging hij achter me rijden en vroeg
of ik haast had. Peter is eigenlijk de enige van wie ik geen
smoes heb gehoord. Hij kon namelijk op dat moment niet
meer praten.
Herman van Dreven
Ik heb nu alle minder goede momenten van alle A-rijders
genoemd. Ik wil mezelf niet overslaan, want ook ik heb
ze gehad. Diverse keren. Vooral op dinsdagavond ben ik
weleens thuisgekomen en heb de rest van de avond niet
veel meer uit kunnen brengen dan welterusten. Op zater
dag kan ik me herinneren dat we door het Binnenveld
reden met nog ongeveer 5 kilometer te gaan. Ik zat al heel
lang slecht, op de Defensieweg al, maar ik moest nog een
stukje. Als ik ging staan schoot de kramp er aan alle
kanten in en ze gingen versnellen die gekken. Ik kon echt
niet meer, dus ik was ziek geweest die week.
Herman van Dreven 
 
 
 
  

MTB-Weekend: 4-6 november
Houffalize
Na een zeer geslaagd MTB-weekend eind augustus (van
horen zeggen), zijn de voorbereidingen voor het volgen
de schitterende off-road evenement alweer in volle gang.
Dit zal het eerste weekend van november plaatsvinden;
4 t/m 6 november.
De locatie is al bekend: De herberg 'Les Etables' (http://
www.lesetables.be/) in het gehucht Bonnerue (nabij
Houffalize). In tegenstelling tot wat de naam doet ver
moeden (nl. 'De Stallen') is het een zeer goede en mooie
herberg. Dit is niet van horen zeggen; dit is door mij en
mijn persoonlijke assistent getest!
 
Kosten voor het weekend zullen tussen de 65 en 75 euro
liggen, afhankelijk van het aantal deelnemers. Wat krijg
je hier allemaal voor:
- 2 overnachtingen
- 2 keer ontbijt
- 2 diners
- koffie en/of thee gedurende het weekend
- gebruik van sauna en jacuzzi (lekker bubbelen)
 
Het maximum aantal personen ligt op 27 personen. Re
serveer je plek dus snel en schrijf je in op het clubhuis
of via het forum.
 
Voorts is er nog een mogelijkheid om een clinic te volgen
op de zaterdag. Deze clinic zal worden verzorgd door het
Cube Nutswerk MTB team (http://www.cubenutswerk
team.nl), indien er minimaal 8 deelnemers zijn. De clinic
kan worden opgesplitst in een ‘beginners’ groep en ‘ge
vorderden’ groep en kan daarom voor iedereen interes
sant zijn. De professionele begeleiders kunnen je alles
vertellen over de technieken van het mtb-en. In de och
tend wordt er veel uitleg gegeven op ons eigen mini bike
park parcours. In de middag wordt er een tocht gemaakt
onder begeleiding.
Kosten voor de clinic bedragen € 35,00 p.p., daarbij is een
lunch in de herberg inbegrepen.
Wil je deel uit maken van dit nu al legendarische MTB-
weekend? Schrijf je dan in op het clubhuis of via het
forum. Geef dan ook meteen aan of je de clinic wilt volgen,
en zo ja, in welke groep (beginner of gevorderd).
 
Thiemo Schuurman
 

Het is weer zover! 
Het inmiddels bekende (en beruchte) 

 

TCW Oktoberfest 
Dinsdag 25 oktober 
Aanvang 20.30 uur 

 
Voor de muziek, worst (curry & weiss) 

en bier wordt gezorgd. 
 

Je wordt niet thuis gebracht. 
 

Tiroler kleding meenemen 
(of alvast aantrekken). 
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Uitnodiging voor alle
vrijwilligers
De gemeente Wageningen organiseert voor alle vrijwilli
gers een groot feest om ze te bedanken voor hun inzet.
Ook jij kunt daarbij zijn, als je tenminste vrijwilliger bent.
Uitnodigingen zijn te verkrijgen achter de bar in het
clubhuisch!

Nieuwe data activiteiten

Datum activiteit aanvang
Vrijdag 21 oktober 2011 Kaartavond no.1 20.00 uur
Vrijdag 11 november 2011Kaartavond no.2 20.00 uur
Vrijdag 2 december 2011 Wijnproefavond 20.00 uur
Vrijdag 16 december 2011Kerstkaarten 20.00 uur
Zaterdag 7 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2012 Kaartavond no.4 20.00 uur
Dinsdag 14 februari 2012 Biljarten en darten 19.00 uur
Vrijdag 2 maart 2012 Kaartavond no.5 20.00 uur
Vrijdag 30 maart 2012 Bingo 20.00 uur

In de laatste editie van ons clubblad, de Derajeur, stond
een overzicht van de activiteiten van het winterseizoen
onder de veelzeggende titel: ‘Activiteitencommissie op
scherp’. Daarin stonden twee verkeerde data. Dat komt
omdat niet iedereen een even lang vooruitkijkende blik
heeft als de activiteitencommissie. Daar zullen we mee
moeten leren leven. De planning en de invulling van de
door ons georganiseerde activiteiten worden gelukkig
gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit. Er stond
dat de eerste kaartavond op 7 oktober zou zijn, maar die
is pas op 21 oktober. Dat betekent nog veertien dagen
langer wachten maar dat maakt de pret alleen maar
groter. Ook de datum van de wijnproefavond is veran
derd. Dat wordt 2 december in plaats van 25 november.
Dat scheelt maar een weekje. De activiteitencommissie
verwacht dat onze leden zich niet zullen laten afschrikken
door deze gewijzigde data maar zoals altijd in groten
getale bij de diverse activiteiten op komen dagen.
Alle activiteiten vinden plaats in het clubhuis.
 
Op dit moment ziet het programma er als volg uit:

 
 
We zien jullie dus graag 21 oktoberop bij de eerste
kaartavond!
 
De activiteitencommissie

Wijnproefavond 2 december
De afgelopen jaren hebben we bij de jaarlijkse wijnproef
avond al een groot deel van Europa gehad. Frankrijk ui
teraard een aantal malen, Italië en Spanje allebei een keer,
maar nog nooit hebben we aandacht besteed aan Duits
land, Oostenrijk en Zwitserland. Hoog tijd voor een
proeverij met wijnen uit Duitstalige wijngebieden gepre
senteerd door onze trouwe sponsor Woudenberg. Geen
Schwarze Katz, zoet Moezeltje of Edelzwicker maar een
mooie Grüner Veltliner, fraaie Pfalz of dieprode Blauer
Zweigelt. Smul en laat u verrassen door vele onbekende
overheerlijke wijnen, afgewisseld met lekkere hapjes
zoals Weisswurst, Nudeln en een Hütenkase opgediend
door charmante dames in Dirndeljurken.
Aanvang proeverij 21.00 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur.
Inkom gratis!
 
De activiteitencommissie
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Barpersoneel aan de rol
De fooienpot zat al een tijdje bomvol. De hoogste tijd dus
om daar eens wat aan te doen. Afgelopen zondag was
het zover, onder leiding van Rien en Hans beleefde een
twintigtal barmannen- en vrouwen een genoeglijk dagje
uit. Het thema van de dag was ‘rollen’, want we lieten niet
alleen de fooien rollen, ook bowlingballen en midgetgolf
balletjes rolden alle kanten uit. En vaak nog de goede ook.
Want als één ding opviel deze zonnige zondag, was het
dat het balpersoneel een zeker balgevoel niet ontzegd
kan worden. Zelfs de fietstochtjes naar de bowlingbaan
in Rhenen, de golfbaan op De Bongerd en uiteindelijk
naar het clubhuis verliepen op rolletjes. Hoogtepunt van
de fietsdag was ongetwijfeld de jump van Liesbeth naar
de top van de Grebbeberg. Keurig gegangmaakt door
Jaap en Gerwin, kreeg ze van Arnold een laatste duw in
de rug om vervolgens op haar omafiets zonder versnel
lingen rustig in het wiel van twee of drie heuse wielren
ners soeverein de meet op de top te passeren. De dag van
die lieden was in elk geval al in een vroegtijdig stadium
verpest.
Die van ons had bijna niet beter kunnen beginnen. Al mag
de echte start niet onvermeld blijven. Direct bij melding
in het clubhuis stond de organisatie klaar met koffie en
gebak. Zeker niet het laatste blijk van culinair inzicht van
Hans en Rien. Want ook op de bowlingbaan en de golf
baan is daar geen wanklank over gevallen. Integendeel,
de ravitaillering liep de hele dag op rolletjes. Hoogtepunt
op dat gebied was zeker en vast het diner dat de twee
mannen voor het hongerige volk hadden laten aanruk
ken. Willem van Roekel, telg uit een bekend Wagenings
bakkersgeslacht, had zich helemaal uitgeleefd op een
copieus maal. Ik geloof niet dat er barmedewerkers zijn
gesignaleerd die minder dan drie keer hebben opge
schept.
 Na het huzarenstukje van Liesbeth op de Greb liet het
volgende sportieve hoogtepunt niet lang op zich wach
ten. Op de bowlingbanen van sporthal Het Gastland
vlogen de kegels alle kanten op. Altijd een goed teken,
want dat betekent in 99 procent van de gevallen dat de
gooier zijn bal niet in de goot heeft doen belanden. Dat
ene overblijvende procent nam ondergetekende voor

zijn rekening. Hij gooide een bal de goot in, maar gaf het
zoveel effect mee dat hij naast de kegels nog even op
stuitte en een kegel omver stootte. Zoals eerder gemeld,
het ontbreekt de barmensen van onze club niet aan enig
balgevoel. Toch is er altijd een zeker competatief element
te bespeuren. Iemand moet het het beste kunnen. Dat
was in dit geval Menno. Opvallend was wel toen het offi
ciële gooideel was afgelopen, er zes nullen op rij op zijn
scoreformulier verschenen….
Onder het toeziend oog van de nationale selectie ver
toonden we daarna onze midgetgolfkunsten op de
wedstrijdbanen van De Bongerd. Ik geloof niet dat de
bondscoach de samenstelling van zijn team voor de ko
mende interland tegen België (zondag in Wageningen,
komt dat zien) heeft moeten veranderen, maar hij moest
wel toegeven dat er deze zondagmiddag talent rondliep
waarvan hij eerder nog geen weet had. Ook hier etaleer
de Menno het beste balgevoel.
In het clubhuis kreeg hij daarom twee bierpakketten
overhandigd voor evenzovele zeges. De vrouwenprijzen
gingen naar Liesbeth en Carin. Maar Menno toonde zich
een sportief winnaar en stelde zijn prijzen belangeloos
beschikbaar aan het geweldige organiserende duo. En
terecht. Vanaf hier alsnog een twintigvoudig applaus
voor Rien en Hans. En nu maar weer flink fooien geven na
een bestelling, want zo’n dagje smaakt naar meer. Veel
meer!
Arnold
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(Water)fietsen op 3 september
2011
Eindelijk was het op 3 september weer eens mooi weer
om een lange tocht te maken met de C-groep. Na een
natte zomer was het voor mij al bijna een maand geleden
dat ik meer dan 100 km ging fietsen. Met 4 man en Lies
beth en Annlien richting Nistelrode. Uiteraard werd bij
elke rivier, sloot of watergang aan mij gevraagd of dat de
Grift, de Linge of de IJssel is (zie vorige Derajeur)! Dat
moest toch al een signaal zijn, want de zon werd steeds
warmer en de temperatuur in de open weilanden ging
maar omhoog.
Iedereen moet kopwerk doen, maar toen ik het overnam
werd ik door de leider van de C-groep zeker 4 keer de
verkeerde kant op gestuurd en kwamen we eindelijk,
enigszins verstrooid, aan bij de koffietent in Nistelrode.
Appelpuntje, koffie en een flesje cola zou toch voldoende
moeten zijn voor de terugreis van 60 km?
Nu schijnt het zo te zijn dat kramp in de benen kan ont
staan door verschillende oorzaken, zoals:
-          Te weinig drinken onderweg
-          Te weinig eten en snoepen
-          Slecht slapen en stress op het werk
-          Te weinig training en toch mee willen doen
Zoals bekend heb ik wat probleempjes met het benoe
men van de waterwegen onderweg en vond ik het niet
nodig om veel te drinken. Bij het pontje van Lith over Maas
had ik alle signalen op rood serieus moeten nemen: het
tempo van 31,5 km/uur was mij iets te veel en al het water
van de rivier werkte averechts op mij. De derailleur van
Annlien werkte de hele route al niet goed en de ketting
kraakte regelmatig. Bij het aanzetten vanaf de pont ging
het weer mis met de ketting en door mijn achteruitlopen

de conditie was ik zo brutaal Annlien te vertellen dat ze
al goed moet schakelen bij de oprit naar de pont. Ja, dat
viel niet in al te beste aarde, want bij de TCW weet ieder
een best wel hoe te moeten fietsen!
Na de brug bij over de Waal op 105 km bij Echteld kreeg
Annlien gelukkig (voor mij) een lekke band, want opeens
schoot de kramp in mijn been en kon ik gelukkig even
uitrusten tegen een muurtje. Toch veel te weinig gedron
ken en bij die warmte eigenlijk wel logisch. Wim Houwers
was bereid met mij rustig aan naar huis te fietsen en de
groep ging, met mijn toestemming, weer door naar de
drank in de kantine.
Na 2 km schoot de kramp in beide benen en was verder
fietsen niet goed mogelijk. Wim besloot mij maar achter
te laten in een weiland in de schaduw, samen met zijn
drinkbeker, en snelde naar huis om de auto te halen. Na
een uurtje kon de fiets achter in de Volvo en met een
meegebrachte Redbull voelde ik mij weer het mannetje.
De conclusie is: bij de schaatsclub STW wordt elke week
gefietst en onderweg goed gedronken, want na afloop
gaat ieder zijn weg naar moeder de vrouw en de warme
douche. Bij de TCW is er een clubhuis en wordt er hard
gefietst om snel in het clubhuis aan het bier te kunnen en
wordt er onderweg (dacht ik) weinig gedronken, want
anders is er geen ruimte meer voor de goudgele biertjes.
Wederom heb ik een goede les gehad en op woensdag
avond gelijk met de STW een tocht gefietst met een ge
middelde van 30 km/uur en onderweg continu gedron
ken. Dat heeft geholpen, want de laatste 7 km ging boven
de 42 km/uur en daar kreeg ik geen kramp van.
Nu moet ik straks bij de TCW onderweg veel gaan drinken
en in het clubhuis. Gelukkig is dat goed voor de nieren,
maar of de buikspieren dat aankunnen?
 
Poppe Kloen

Fietsen in de Alpen, als je wilt
‘heerlijk ontspannend’
 
In oktober 2010 tijdens de treinrit naar de Bike Motion in
Utrecht sprak Wijnand de wens uit om nog voor zijn 65ste
de Alpe d’Huez te fietsen. Hij zou dat al veel eerder gedaan
hebben tijdens de jubileumtocht met de TCW als hij toen
niet ziek was geweest.
Al pratende kwamen we met het idee om in ieder geval
met ons vieren er naar toe te gaan (Wijnand-Henk-Gerard
-Cisca) in de weken daarna waar we er over praten melden
spontaan een aantal D-fietsers zich aan en hebben we op
een gegeven moment gezegd dit is genoeg, niet meer
mensen om het te kunnen blijven overzien. Uiteindelijk
hadden zich Wim-Max-Gerrie-Bert en Hans van de Weide
zich bij het groepje gevoegd waarbij ook de vrouwen van
Wim (Gonnie), Max (Annie)  en Wijnand (Nanda) aanga
ven graag mee te willen voor de gezelligheid.
Voor 12 personen hebben we in Le Bourg’d’Oisans bij
camping le Piscine 3 chalets gereserveerd voor de week
van 10 september t/m 17 september en een overnachting

in St Michel, vlakbij Langres.
Helaas ging Hans twee dagen voor vertrek door zijn rug,
hij heeft nog heel even gedacht dat het nog kon maar
spijtig genoeg moest hij afhaken.
10 september zijn we met 5 auto’s vertrokken en na een
voorspoedige reis waren we rond 16.00 uur in St Michel.
De stemming zat er goed in, wel waren er wat schrikmo
menten toen de pilsjes afgerekend moesten worden. Bier
in Frankrijk is even wat duurder dan in Duitsland. 11
september kwamen we rond 5 uur aan in Bourg d’Oi
sans waar de chalets al uitnodigend op ons stonden te
wachten. Vanaf het moment dat we aankwamen was het
prachtig weer, zonovergoten en warm.
Maandag was onze eerste tocht, Col d’ Ornon , die was
ons aangeraden als opwarmertje , dat bleek een goede
keus, prachtige col met als hoogste punt 1371 meter en
niet ver van onze camping. Na het fietsen genieten van
het heerlijke zwembad zodat we ook echt het gevoel
hadden op vakantie te zijn, dit bleek de hele week de
ultieme ontspanning te zijn. Uit eten in Bourg d’Oisans ,
in een restaurantje met Nederlandse eigenaren met een
Wall of Fame, op de muur kon je , je naam en tijd noteren
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hoe lang je over de Alpe d’Huez deed.
Dinsdag Les Deux Alpes, alweer wat pittiger dan  Col
d’Ornon , boven was niet veel te doen in het ski-oord,
gelukkig konden we nog wel een kopje cappucino kopen
die nog lekker was ook. De niet fietsende dames (Annie
en Gonnie) hadden ondertussen inkopen gedaan voor
een echte Franse maaltijd, Soep en stokbrood met veel
kaasjes en pate’s en salades, wijn en bier. Ondertussen
deden we een partijtje darts waarbij Wijnand de beste
bleek. De mannen werden na afloop aan de afwas gezet
en dat deden ze bijna net zo goed als het fietsen.
De woensdag zullen we niet snel vergeten, we zouden de
achterkant van de Aple d ‘Huez  fietsen tot aan Villard
Reculas , wij dachten eerst dat het niet zo veel klimwerk
zou zijn en dat was ook het idee omdat we donderdag de
Alpe d ‘Huez zouden fietsen. Maar dat viel erg tegen. We
reden al verkeerd omdat we de goede afslag niet namen
bij Allemond, ter hoogte van Oz stopten Cisca, Gerrie en
Henk omdat die door hadden dat we de afslag hadden
gemist. De anderen reden door richting col Clandon, na
een paar belpogingen werd er door Gerard eindelijk op
genomen en konden we via Oz naar Villard-Reculas. Hoe
hoger we kwamen hoe meer we in de mist reden, op een
gegeven moment reden we eigenlijk op de midden
streep om nog maar een richting te kunnen zien, op 1000
meter reden we de mist in tot aan Villard-Reculas ruim
1600 meter. Henk schreeuwde af en toe naar mij om te
horen of ik nog bij hem in de buurt was. Een beetje te veel
van het goede maar uiteindelijk brak langzaam de zon
door.
Vanaf Villard Reculas heeft men een fiets/voetpad ge
maakt naar het dorpje Huez, geweldig mooi en we
knapten snel op door de zon en het prachtige uitzicht.
Vanaf Huez naar beneden en na wat nagepraat te hebben
over deze toch wel bijzondere fietstocht weer heerlijk
ontspannen in het zwembad. We hadden nog zoveel over
van de maaltijd van dinsdag dat met wat patat erbij weer
een gezellige maaltijd ontstond. Er ontstond een discus
sie hoe laat we de Alpe d’Huez op zouden gaan fietsen
en kwamen uiteindelijk uit op vertrek voor het inrijden
op half 10.
Eindelijk was het zover, de spanning steeg en na het in
rijden weer terug naar de voet van de Alpe d’Huez. Ieder

voor zich en God voor ons allen. De eerste 6 bochten
waren het lastigst, onderweg stonden de dames ons aan
te moedigen. Het duurde lang en in mijn geval te lang
naar mijn zin, achteraf verklaarbaar maar tijdens de
tocht me regelmatig afgevraagd wat ik in hemelsnaam
aan het doen was. Als laatste boven gekomen ving Gerard
mij op, ik had het weer gered net zoals de anderen. Voor
Wijnand een onuitwisbare herinnering en voor Wim een
emotionele gebeurtenis, immers Wim had nog nooit in
de bergen gefietst en met zijn verleden was het bijzonder
dat hij het zover gebracht heeft. Waar een wil is, is een
weg en die weg dat was dit keer de Alpe d’Huez.
Gerrie en ik hebben toen nog een pastamaaltijd gemaakt
waarbij we vooraf een heerlijk glas bubbels hebben ge
dronken op het feit dat we als D-groep fietsers (sorry Bert
,dat ik jou daar even bij reken) deze berg toch maar weer
gedaan hebben.
Vrijdag een rustdag, Max Wim en Gerard hebben nog een
poging gedaan richting Croix de Fer maar kwamen vrij
snel weer terug. Genoeg is genoeg en zo hebben we de
dag lekker luierend en alvast een beetje opruimend
doorgebracht. Jammer genoeg voelde ik me niet lekker
en heb de laatste dagen niet echt meer meegemaakt.
Tijdens de terug rit weer overnacht in St Michel waar
Annie een aantal van ons liet zien dat Jeux d’Boules ook
een echte sport is. De heren verloren van de vrouwen en
dat was een beetje moeilijk te verteren.
Zondag met maar een tussenstop naar huis gereden al
waar ik direct in bed dook en Gerard een uitstekende
verzorger bleek te zijn.
Een fantastische week voor ons allemaal, waar we onze
hobby, het fietsen , met plezier beleefd hebben, zonder
aan een bepaalde hoeveelheid kilometers en hoogteme
ters te moeten voldoen.
 
Cisca

Allemond.

Gedaan!!!
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Indien onbestelbaar retour: TCW, Leeuweriksweide 202, 6708 LP Wageningen

Nu bij Mastbergen fietsen Renkum Cube atb’s modeljaar 2011 
sterk afgeprijsd. Wij hebben al nieuwe Cube mountainbikes 

vanaf 400 euro. 
 

Mastbergen fietsen Heelsum wordt Giant-Store Heelsum. 
In de Giant-Store in Heelsum 

opruiming in Mountainbikes van 2011 nu 20 % korting 
Nu in de Giant-Store in Heelsum grote keuze in 29 er 

Giant atb’s model 2012.

Begin het nieuwe seizoen goed op een nieuwe mountainbike 
van Mastbergen Renkum of Heelsum 

Welkom bij Mastbergen Renkum bij: Carlo , William en Oscar. 
 

Welkom bij Giant-Store Heelsum bij: Frank en Robin. 
 

altijd minimaal 10% korting voor leden TCW. 




