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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
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Van de redactie
Menno keek om zich heen. Naast
hem fietste, hijgend, Eddy Merckx.
Net achter zich wist hij Tommy Simp
son. Zelf bleef hij gemakkelijk aan het
wiel van zijn ‘copain’ Marco Pantani.
Zijn benen voelden goed; de vorm
was er, zoals al het hele jaar. Een
bocht. Aan het eind van het rechte
stuk dat voor hen lag was het monu
ment voor Tommy. Hij grinnikte in
zichzelf. Tommy zou zijn ogen uitkij
ken als hij de gedenksteen zag. Maar
die wist natuurlijk niet dat hij de top
nooit zou halen. Juist op die plek,
daar zou Menno zijn aanval plaatsen.
Het spel ging op de wagen! In zijn
oortje hoorde hij, dat ook Annemiek
van Vleuten in aantocht was. Petje af
voor Annemiek: wat was het toch
mooi, dat die zich zó goed had her
steld van de malheur tijdens het WK,
dat ze nu zelfs een contract bij de
mannen had gekregen in dezelfde
ploeg als Menno: de Coöperatieve du
Ventoux. Eigenlijk reed hij dus een
thuiswedstrijd. Ze naderden het mo
nument met rasse schreden. Tommy
begon al een beetje bleek te zien,
trouwens. Hij zette zijn petje ook
maar weer op om zijn toch wel enigs
zins kalende kruin (nooit toegeven!)
te beschermen tegen de koperen
ploert die onbarmhartig op zijn bol
letje scheen. Pantani mocht ook wel
uitkijken.
Maar opeens: pfchssssssst. Nee hè, de
zoveelste keer lek dit jaar. En nog wel
op het moment suprême. Gelukkig
was er niemand van zijn leeftijdsca
tegorie in de kopgroep. Snel het wiel
uit de fiets halen, Annemiek zou er zo
aankomen. Je bent knecht, of je bent
het niet. Daar was ze al. Hij zwaaide
met zijn wiel. Wat? Ze reed door! “Ik
zit net zo lekker in mijn ritme!”, hoor

de hij haar roepen. Nu was het ge
daan met zijn kansen. Hij was net op
weg om zijn record op de Ventoux,
dat sinds vorig jaar op 1.17 stond,
scherper te stellen. Na de koers…
PLOF!!!
 
Badend in het zweet werd Menno
wakker. Hij kon zich opeens voorstel
len hoe Lies zich voelde als ze weer
eens een opvlieger had. Maar waar
van was hij nou wakker geworden? O
ja, die plof. Kon het zijn dat de Dera
jeur al op de mat lag? Hij ging meteen
even kijken. En jawel, daar lag hij.
Menno begon meteen te bladeren.
Wat een dik nummer! Dat kwam na
tuurlijk door de ALV. Alle jaarversla
gen van de commissies stonden erin.
Die sloeg hij maar even over, evenals
de agenda van de ALV en de notulen
van de vorige. Wat stond er van hem
in? O ja, een verhaaltje over de derde
van de acht cyclosportieven die hij dit
jaar had gereden, de JPP Neuf de
Coeur. Hij had nog een stuk of vijf van
dat soort verslagen op de plank lig
gen voor de komende edities. Verder
zag hij een verslag van de MTB-groep
over de Mergelheuvelland Twee
daagse, die Lies en hij voor het eerst
in jaren wegens vakantieverplichtin
gen hadden moeten overslaan. Ge
lukkig had het flink geregend. Wel
jammer dat ze het copieuze ontbijt
bij B&B het Schepenhuis in Mheer
(www.hetschepenhuis.nl) hadden moe

ten missen. Er was ook een uitgebreid
stuk over een weekendje weg van de
A-groep dat hij ook al gemist had. Als
hij zo uitgebreid zou schrijven over al
zijn avonturen was de Derajeur elke
keer meer dan honderd pagina's.
Gelukkig had Toon Loonen dit keer
zijn kortste bijdrage aller tijden inge
stuurd. Opgepikt, de vaste rubriek
van Niels, was zoals gebruikelijk weer
erg leuk. Die jongen zou schrijver of
journalist moeten worden. Of mees
ter, gezien zijn bewondering voor de
fietsende leerkracht in zijn stukje. De
sluitingstocht op 1 november, geluk
kig na de herfstvakantie, kon Menno
mooi nog even meepikken. Daarna
begon het MTB-seizoen weer, helaas.
Hij zag aangekondigd dat het ook
weer tijd werd voor nieuwe fietskle
ding en nam zich voor om naar een
van de maar liefst vier pasavonden te
gaan en net zoals de hele A-groep
behalve Jocco een setje maat S te
bestellen.
 
Toch jammer van die droom. Hoe zou
die zijn afgelopen? Zou hij zijn record
toch nog verbroken hebben? Maar
ach, wat gaf het. Morgen was er weer
een nieuwe kans. Hij droomde im
mers elke nacht over fietsen!
 
Namens de redactie veel leesplezier
gewenst!
 
Liesbeth

5



De zomer voorbij en dus...
KAARTEN

24 oktober 
klaverjassen en jokeren

Iedereen is welkom

Aanvang 20.00 uur - Clubhuis TCW
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De man met de
hamer
Laat ik deze keer maar eens beginnen
met een ordinair cliché. Wat gaat de
tijd toch snel! Het lijkt nog maar kort
geleden dat ik voorzitter mocht wor
den van deze mooie club en nu kun
nen jullie in deze uitgave van de
Derajeur alweer de agenda en stuk
ken lezen voor de volgende Algeme
ne Ledenvergadering. Een mooie
gelegenheid om terug te kijken op
dat snel verlopen eerste jaar.
 
Mijn persoonlijke hoogtepunt was de
lustrumtocht naar Mont Aigoual. Ik
zou daar nog veel over kunnen zeg
gen, maar dat heb ik al eens eerder
gedaan op deze plaats. Dat zou het
wel erg makkelijk maken om dit
voorwoord te vullen. Laat ik het dan
eens hebben over de hoogtepunten
als voorzitter Arnold Winkel en niet
als lid Arnold Winkel. Hoewel ik hier
bij wel wil aantekenen dat ik hoop dat
er in de dagelijkse omgang niet te
veel verschil zit tussen die twee Ar
nolds.

Maar laten we het maar eens wat
verder van huis zoeken, bij onze
vrienden van WV Ede. We waren daar
11 oktober uitgenodigd om de ope
ning van hun nieuwe baan achter het
clubhuis bij te wonen. Het was zo’n
dag waarop je blij bent om voorzitter

te zijn. Want als representant van de
club ben je natuurlijk de aangewezen
persoon om daar een kijkje te nemen.
Dat betekende in dit geval wel dat ik
slechts een stukje mee kon rijden met
de zaterdagochtendtocht. Maar dat
was deze zaterdag geen enkel pro
bleem. Ik ben heerlijk droog geble
ven. En ik gok dat toch menig TCW’er
onder het fietsen een nat pak heeft
opgelopen. Overigens hebben ze het
daar in Ede goed voor elkaar met hun
parkoers, waar zowel weg- als veldrij
ders als mountainbikers terecht kun
nen. Daar mogen ze trots op zijn.
Collega-voorzitter Gé Smits zei nog
dat iedereen die de baan wil probe
ren van harte welkom is. Dus ik zou
zeggen, wat let je? En voor de twijfe
laars, het hele parkoers is verlicht. Een
unicum voor liefhebbers van fietsen
op onverharde paden.

Dan nu terug naar onze eigen club.
Na net de buren in Ede opgehemeld
te hebben met hun accommodatie,
nu de hoogste tijd om dat met ons
eigen onderkomen te doen. Hebben
wij het toch makkelijker met een ac
commodatie bestaande uit slechts
een clubhuis en een klein pleintje
erbij. Maar het afgelopen jaar is dit
clubhuis wel weer een graadje beter
geworden. Het dak is gerenoveerd,
dus we moeten er weer een flinke tijd
tegenaan kunnen. Buiten is alles nu
helemaal in orde. Nu gaat het vizier
richting de binnenkant. De mannen
van het beheer hebben al wat mooie
plannen bedacht om het ook binnen
aantrekkelijker te maken. Bijvoor
beeld met meer toiletruimte voor
vrouwen. Wordt de komende jaren
vervolgd.

Qua deelnemersaantallen waren de
Jan Janssen Classic en de Hel van Ede-
Wageningen natuurlijk weer het on
betwiste hoogtepunt van het jaar.
Maar de kleinere tochten zijn me ei
genlijk even lief. Het is goed te zien
dat we met de club nog steeds in
staat zijn dit soort activiteiten te or
ganiseren. Wel lijkt het soms moeilij
ker te worden om voor dit alles vol
doende vrijwilligers te vinden. Dat is
toch eigenlijk wel gek voor een club

met meer dan driehonderd leden.
Om toch wat meer TCW’ers actief te
krijgen bij het helpen slagen van
onze activiteiten (en andere zaken
die binnen een vereniging gedaan
moeten worden) gaan we het ko
mende jaar meer aandacht besteden
aan het werven van vrijwilligers.
Daarvoor gaan we een heuse vrijwil
ligerscoördinator aanstellen. Op de
ALV ongetwijfeld meer over dit on
derwerp.
Maar gelukkig hebben we ook veel
leden die wel de handen uit de mou
wen steken. Zo hebben we onlangs
het 35-jarig bestaan van de club ge
vierd. Ik vond het een heerlijke dag
en gelukkig was het weer ook prach
tig. Ik heb genoten van de fietspuz
zeltocht. Ben ik eindelijk eens van de
fiets gestapt bij Hemmen. Verder een
gezellig diner bij de Blauwe Kamer en
een geslaagd feest in het eigen club
huis. Jongens en meisjes van de lus
trumfeestcommissie hartelijk dank
voor de organisatie van deze dag. En
dan nog één klein puntje van kritiek.
Toch jammer dat meer dan tweehon
derd van onze leden zich niet hebben
laten zien op deze feestelijke dag….

Een ongetwijfeld ander hoogtepunt
van jaar moest ik helaas aan me voor
bij laten gaan. Op zondag 12 oktober
hebben de barvrijwilligers hun peri
odieke en zeer verdiende uitje gehad.
Maar ik ga ervan uit dat ik het komen
de hoogtepunt in het verenigings
jaar weer gewoon aanwezig ben. Op
1 november hebben we de sluitings
tocht. Ik verheug me nu al. En ik hoop
dat alle ruim driehonderd andere
clubgenoten dat ook doen.
 
Arnold
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Groepen TCW
De A-, B-, C- en D-groep vertrekken nog tot eind oktober 
om 9.00 uur vanaf het clubgebouw. Vanaf 1 november is
het vertrek om 10.00 uur. Het grootste deel van de leden
fietst dan op de MTB maar er wordt ook een aparte
weggroep gevormd. De ritten worden in de schitterende
omgeving van Wageningen gemaakt wat een gevarieerd
parcours geeft van vlakke en heuvelachtige wegen. Er
wordt op zaterdag gepauzeerd. Op dit schema worden
uitzonderingen gemaakt als de groep deelneemt aan een
tocht. Meer informatie hierover is te vinden via het TCW-
forum. Na inloggen vind je op dit forum de laatste afspra
ken voor de A-, de B-, de MTB- en de zondaggroep. Kijken
dus! Alle leden wordt verzocht de gedragscode racefiets
en mountainbike te respecteren.
 
Zaterdagfietsen
 
Groep A
Wegkapitein: Jocco Dekker
Afstand: <200 km
Tempo: gem. 30-35 km/u
Toertochten: ja
 
Groep B
 Wegkapitein: VACANT
Afstand: <150 km
Tempo: gem. 28-30 km/u
Toertochten: een deel van de groep in onderling overleg
 
Groep C
 Wegkapitein: Evert Kolet
Afstand: <120 km
Tempo: gem. 26-28 km/u
Toertochten: nee
 
Groep D (2 groepen)
 Wegkapitein I: Jan v.d. Sande
Wegkapitein II: Hans Groeneveld
Afstand: <120 km
Tempo: gem. 24-26 km/u
Toertochten: ja
 
MTB-groep
Contactpersoon: Jeroen Roelofs,
Afstand: <75 km
Tempo: gem. 20-23 km/u
Toertochten: ja
 
Zondagfietsen
De zondaggroep fietst het gehele jaar door op de weg.
Kijk op het forum (www.tcw79/?q=forum) of er de ko
mende zondag plannen zijn, of neem zelf hiertoe initiatief
door er een bericht op te zetten. Vertrek doorgaans om
9.30 uur. Afstand <100 km, parcours heuvelachtig en vlak
en snelheid oplopend tot 30 km/uur gemiddeld. Dit alles
in goed overleg met de aanwezigen van de dag.

Sluitingstocht 2014
Het wegseizoen voor 2014 zit er weer bijna op. Nibali wint
de Tour de France en de TCW bedwingt de Mont Aigoual.
Leden die nog Tour nog Mont gereden hebben, hebben
met genoegen over Neerlands wegen en paden gereden.
Wat de activiteit ook geweest mag zijn in 2014, leden
konden genieten van gezelligheid, beweging en een
sportieve prestatie in de omgeving van Wageningen.

Ter afsluiting van het seizoen wordt dit jaar op 1 novem
ber de sluitingstocht gereden naar het Kootwijkerzand.
Dit stuifzandgebied ligt midden op de Veluwe en is de
grootste van West-Europa. Omringd door bossen kan
heerlijk genoten worden van het beste wat Nederland te
bieden heeft. Ter ontspanning wordt een lunch (soep,
broodje, thee/koffie) geserveerd bij Restaurant Berken
horst (Kerkendelweg 30, Kootwijk).

Na terugkomst bij het clubhuis staat nog enkele welver
diende consumpties klaar.
 
Eelke Westra

Schoonmaakrooster
 
Maandag 10 november
 
Gert Kramer
Henk Roffelsen
Mechteld ter Horst
 
Maandag 8 december
 
Ronald Brussen
Gerard Wesselkamp
Linda Persoon
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Mountainbike-clinic 15 nov.
Over een boomstammetje heen, check. In volle vaart
door mulzand, tuurlijk, doen we wel even. Maar het
kan altijd beter. En vooral: sneller. Denk je dat ook,
dan kun je op zaterdag 15 november meedoen aan
een mountainbikeclinic van Marc Kusters, mtb-in
tructeur bij de Plataan. Deelname is gratis voor TCW-
leden.
 
De clinic in het kort:
- De intekenlijst hangt op het prikbord in het clubhuis.
- Er is plaats voor 15 TCW-leden. Vanaf nr.16 sta je op een
reserveplaats.
- Sta je op plaats nr 1 t/m 15, dan rekenen we erop dat je
komt. Kun je niet, geef dat op tijd door. Dan kan iemand
van de reservelijst doorschuiven.
- Bij veel belangstelling volgt een tweede clinic in janua
ri, met voorrang voor de reservelijst.
- Let op: inschrijven voor zaterdag 26 oktober. Is de lijst
op 26 oktober niet vol, dan gaan we de overgebleven
plaatsen verloten onder mountainbikers die willen ken
nismaken met TCW. Er komt een oproep in de lokale
media.
- NB: dit is géén clinic voor beginners.

TCW-Spinninglessen
Speciaal voor iedere TCW-er die een hekel heeft aan
combinatie nattigheid en kou, zijn er deze winter
twee spinninglessen bij Sportcentrum De Plataan. Je
wordt weliswaar kletsnat (als je goed je best doet)
maar je krijgt beslist géén koude voeten. 
 
In eerste instantie kun je je inschrijven voor een van de
twee datums. Blijkt na 15 november dat er op de andere
avond nog plek over is, dan mag je ook daar je naam
neerzetten. De spinninglessen zijn allebei op een woens
dagavond van 20.45-21-45 uur. Bij binnenkomst kun je je
melden bij de mensen achter de receptie, zij wijzen je de
weg naar de spinningzaal.
 
- De intekenlijst hangt op het prikbord in het clubhuis.
- Maak een keuze uit de data: óf 26 november, óf 7 janu
ari.
- Na 15 november mag je je inschrijven voor beide data.
- Blijk je bij nader inzien toch niet te kunnen, dan streep
je je naam door. De eerste van de reservelijst kan zijn nr.
in dat vakje erbij schrijven en zo de leeggekomen plaats
claimen. Sta je op de reservelijst, houd dit dan zelf in de
gaten.
- Er zijn max. 28 plaatsen.
 
Voor vragen over de mtb-clinic of de spinninglessen, mail
Margit Warmink (info@mwarmink.nl)

Uitnodiging ALV
Namens het bestuur nodig ik alle leden, ereleden, leden
van verdienste en donateurs uit om op dinsdag 18 no
vember 2014, 20:00 uur in het clubhuis bij de algemene
ledenvergadering van de Toerclub Wageningen aanwe
zig te zijn.

Tijdens de ALV zullen de volgende punten besproken
worden:
1. Welkom en mededelingen
2. Vaststelling notulen ALV d.d. 19 november 2013
3. Jaarverslag 2013-2014
4. Financiele jaarrekening 2013-2014 en verslag kascom
missie
5. Beleidsplan 2014-2020 en prioriteiten voor het seizoen
2014-2015
6. Begroting 2014-2015
7. Vaststellen contributie 2015-2016
8. Plannen Jubilieumeditie JJC/HvEW op 20 juni 2015.
 
Ad. 2 zoals gepubliceerd in de Derajeur van december
2013 zie hiervoor de website www.tcw79.nl
Ad. 3 zoals gepubliceerd in deze Derajeur
Ad. 4 inclusief vaststellen nieuw kascommissielid Jan
Cordewener verlaat de kascommissie. De financiële
jaarrekening is opvraagbaar vanaf 22 oktober via pen
ningmeester@tcw79.nl en ligt ter inzage in het clubhuis
(achter de bar) Technische vragen kunnen tot uiterlijk 3
november per mail ingediend worden. De antwoorden
zijn 14 dagen voor de ALV voor de leden beschikbaar op
dezelfde wijze als bij de jaarrekening.
Ad. 5 Voor de periode 2014-2019 is er een vernieuwd
beleidsplan, zie hiervoor deze Derajeur.
Ad. 6 Het voorstel voor de begroting zal twee weken voor
de vergadering ter inzage liggen in het clubhuis (achter
de bar).
Ad. 7. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verho
gen.
Ad. 8 zie verderop in deze Derajeur
 
Namens het bestuur,
Bert-Jan Groenenberg
Secretaris
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AUTO VERSTEEG BUURMAN

Wageningen
Ritzema Bosweg 58
Tel: (0317) 41 90 33

Ermelo
Harderwijkerweg 154
Tel: (0341) 56 10 00

Barneveld
Albert Plesmanstraat 20
Tel: (0342) 41 35 35

Voorthuizen
Hoofdstraat 62
Tel: (0342) 47 14 14

Woudenberg
Stationsweg Oost 277
Tel: (033) 285 85 86

Altijd dichtbij!

www.versteegbuurman.com
Volg ons ook op facebook & twitter 

 facebook.com/pages/Auto-Versteeg-Buurman-BV/269461403105291     twitter.com/VersteegBuurman

DE NIEUWE PEUGEOT 308 SW
MAAK NU EEN PROEFRIT

14% BIJTELLING
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Jaarverslag Penningmeester
- Na onze vuurdoop in de laatste ALV, volgde het beant
woorden van de vragen van een aantal leden. Dit hebben
we schriftelijk tot tevredenheid afgehandeld.
- Afgesproken is dat we voortaan tijdens de ALV geen
technische vragen meer beantwoorden maar die van te
voren behandelen nadat de leden in de gelegenheid zijn
geweest de stukken in te zien ruim voor de ALV.
- Dit jaar zijn de stukken opvraagbaar vanaf 22 oktober,
nadat de kascommissie bij elkaar is geweest. Dit is ken
baar gemaakt via de Website en nu ook in de Derajeur.
De vragen zien we dan uiterlijk 3 november per mail
penningmeester@tcw79.nl tegemoet zodat de antwoor
den 14 dagen voor de ALV bij de leden kan zijn.
- De afwikkeling van de JJC vraagt veel tijd door zijn
hoeveelheid van rekeningen, declaraties en sponsoren,
en het feit dat die rekeningen blijven binnenkomen tot
in september toe. De jaarrekening van de JJC is met de
JJC commissie besproken en de daaruit voortkomende
vragen zijn beantwoord. De JJC heeft weer een grote
positieve bijdrage geleverd aan de financiën van TCW
dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
- Op 21 oktober is de kascontrolecommissie bij elkaar
geweest. Op de ALV zal daar verslag van worden gedaan.
 
Marijke van den Berg
Cisca Noy
 Jaarverslag Derajeur
De redactie van de Derajeur is vorig jaar bijna geheel
vernieuwd en bestaat nu uit Renée Bekx, Niels Dignum,
Linda Persoon en ondergetekende. Vier leden dus, een
prima aantal omdat de redactieleden beurtelings met
fiets en al onderuitgaan en daardoor voor langere of
kortere tijd worden uitgeschakeld. Het redactielidmaat
schap blijkt dus niet zonder gevaren te zijn. We hebben
desalniettemin afgelopen jaar zes edities uitgebracht en
dat gaan we ook volgend jaar weer doen, daarbij gehol
pen door enkele leden ons regelmatig verslag doen van
hun avonturen in binnen- en buitenland. Overigens is het
aantal vaste rubrieken gestaag gegroeid: een mooie
basis. Bedankt allemaal voor jullie bijdragen, en blijf
schrijven!
De advertentieacquisitie is weer terug bij Edwin Janssen
(sr, uiteraard), die zijn taak met verve heeft opgepakt. Dat
betekent weliswaar een ongekende stroom e-mails in ons
postbusje, maar dat hebben we er graag voor over. Dank
aan Edwin en aan alle adverteerders, die ons blad mede
mogelijk maken.
De Derajeur beslaat gemiddeld 28 pagina’s per nummer.
Een extra dik nummer is altijd het oktobernummer omdat
dit soort commissieverslagen erin wordt opgenomen.
Om onszelf niet te veel werk te bezorgen houd ik het dus
kort.
 
Liesbeth

Bestuursverslag beleidspunten
Hieronder zijn per beleidspunt kort de voor 2013-2014
genoemde doelstellingen opgesomd en vervolgens welk
resultaat dit heeft opgeleverd.

Beleidspunt 1: Zorg dragen voor continuïteit van de
sterke punten van TCW.
Doelstellingen:
- Bestuur ondanks wisselingen goed laten functioneren.
- Ervoor zorgen dat alle commissies voldoende vrijwilli
gers tellen.
- Instellen lustrumfeestcommissie.
- Ervoor zorgen dat lustrumtocht en feest binnen de af
gesproken begroting blijven.
Resultaten: Door de inzet van vele vrijwilligers zijn alle
voorgenomen activiteiten in het afgelopen jaar gereali
seerd. De samenwerking binnen het bestuur was prima.
En ook het contact met de verschillende commissies was
goed. Toch was het af en toe lastig om voor alle activitei
ten voldoende vrijwilligers te vinden. De lustrumtocht
was een succes, evenals het lustrumfeest.

Beleidspunt 2: Imago/uitstraling TCW versterken.
Doelstellingen:
- Beleidsplan JJC bewaken.
- Afspraken met kledingsponsors en JJC nakomen.
- Meer media-aandacht voor TCW.
Resultaten: Is allemaal gelukt.

Beleidspunt 3: Nieuwe leden professioneler opnemen in
de club.
Doelstellingen:
- Nieuwe leden beter opvangen in de club, mede met
mentoren binnen elke groep om de nieuwelingen weg
wijs te maken.
Resultaten: De mentoren zijn eigenlijk een stille dood
gestorven. Officieus was er van elke groep wel iemand
aanspreekpunt. Officieel niet. Bestuur heeft met name op
zaterdagochtenden wel gekeken of er geen mensen
buiten de boot vielen. Meestal verliep de opvang ook
soepel.

Beleidspunt 4: Activiteiten ontplooien voor jonge leden
en jeugd.
Doelstelling:
- Binnenhalen van jeugd is niet aan de orde.
Resultaat: Er heeft zich geen jeugd gemeld.
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Jaarverslag
Activiteitencommissie
Vorig jaar was het al aangekondigd in het jaarverslag: de
activiteitencommissie, bestaande uit Liesbeth van Agt,
Menno Bartlema, Wim Overdijkink en Berrie Ruijling ging
het roer omgooien. Dat betekende minder kaartavonden,
geen verlotingen meer en de bingo en de barbecue eruit.
Maar toch iedere maand een activiteit. Wat bleef er over
en hoe werd dit afgeslankte programma door het TCW-
publiek ontvangen?
 
Kaartavonden
Nog steeds zijn de kaartavonden niet weg te denken uit
het programma. Deze avonden werden georganiseerd
met bar- en andere assistentie van Ronald en Mia Brusse.
Er waren drie avonden met jokeren en klaverjassen op
vrijdagavonden vanaf 20.00 uur. De opkomst was wisse
lend, maar toch wel dusdanig dat kaarten ook komend
seizoen weer op het programma staat, nu georganiseerd
door Wim Overdijkink samen met onze Koekert Cees van
Nieuwenhuijsen.
 
De pubquiz 
Zonder twijfel een van de toppers van het afgelopen jaar.
De pubquiz kwam in plaats van de bingo die veel kostte,
maar weinig opbracht vanwege het afnemend aantal
bezoekers. De paashazen vonden het prima en verdiep
ten zich grondig in het fenomeen pubquiz. Daarvoor
werd een oriëntatiebezoek gebracht aan een tweetal
Wageningense cafés met uitgebreide ervaring op dit
gebied. Ondanks het gezelschap van grote Belgische
kloosterbieren en grote glazen witte wijn hielden de drie
quizmasters in opleiding voor de quiz nieuwe stijl, het
hoofd koel en was de weg klaar voor een eigen TCW-va
riant van de pubquiz. Die versie bleek een groot succes,
zowel qua verloop als qua opkomst. Daardoor is de
pubquiz voorlopig niet meer weg te denken uit het pro
gramma en staat geagendeerd voor vrijdag 20 maart
2015.
 
De bierproefavond
Het moest er een keer van komen. Op verzoek van vele
supporters. Bier in plaats van wijn op de traditionele
proefavond van TCW. Het lijkt of de geur van eenvoudig
gerstenat toch beter aanslaat bij het gemiddelde TCW-lid
dan het verfijnde bouquet van prachtige wijnen uit
Frankrijk of een ander land. Waarschijnlijk mede daardoor
was de bierproefavond de andere topper met meer be
zoekers dan ooit. Het lastige is dat voor onze trouwe
sponsor Woudenberg wijn veel interessanter is dan bier,
dus het is nog even afwachten wat het gaat worden op
vrijdag 7 november (in plaats van de aangekondigde 14
november want dan zitten de Drenten zich in het clubhuis
te goed te doen aan bier met Jägermeister). Eén ding is
zeker: we gaan weer heerlijk proeven bij TCW. En als het
toch weer wijn wordt, gaan we daarna gewoon weer over
op bier om af te sluiten. Zoals bekend: bier op wijn geeft

plezier en zeker geen venijn, volgens de experts. Dat is
een fabeltje dat stamt uit de middeleeuwen. Alleen het
genuttigde volume telt, maar dat wisten we toch al….
 
De nieuwjaarsreceptie
Die zat voor de laatste keer in het programma van de
activiteitencie. Twee keer quizzen in een jaar is zelfs de
ervaren quizmasters van TCW te machtig. Ook hoort het
verzorgen van de nieuwjaarsreceptie niet tot de kernac
tiviteiten van de commissie volgens het huishoudelijk
reglement. Desondanks heeft de commissie het jaren
lang gedaan om het bestuur te plezieren. Nu mag het
bestuur de avond zelf invullen en dat biedt natuurlijk
weer ongekende mogelijkheden. Over het verloop van
die laatste nieuwjaarsquiz is de schrijver van dit jaarver
slag niets bekend. Hij was zich gewoontegetrouw op een
Caraïbisch eiland aan het voorbereiden op het zomersei
zoen en weet dus niet meer dan dat het wel aardig was
en dat er wat mensen zijn geweest. En dat die vooral
kwamen voor de speech van de voorzitter. Wat het nu
wordt, is nog niet bekend, wel de datum: zaterdag 3 ja
nuari 2015. En als het bestuur besluit om verder niets in
te vullen, is dat ook prima. Dan doen we alleen speech
(extra lang en met quizvragen) van de voorzitter, oliebol
len, appelflappen, nieuwjaarszoenen, bier en bitterballen
en voor de echte liefhebber een glaasje glüh- of andere
wijn. Die avond komen we met zijn allen wel door.
 
Tot slot: mede door het succes van de twee toppers en
de vele steunbetuigingen bij het aankondigen van een
mogelijk afscheid, heeft de commissie er nog steeds veel
plezier in en gaat stug door met activeren. Houd voor
bijzonderheden over de komende activiteiten de posters
van Liesbeth, de website en de mailing in de gaten en
vergeet vooral niet om bij minimaal één activiteit uw
gezicht te laten zien. Dat vinden wij het allerleukste!
 
De activiteitencommissie 

Jaarverslag kledingcommissie
Afgelopen jaar was de derde kledingronde van de Milre
mokledij. Waarschijnlijk omdat er een jubileumtocht voor
de deur stond, werd er in deze ronde nog redelijk wat
verkocht, te weten:  14 pakketten voor nieuwe leden en
27 leden die al eerder een pakket besteld hadden hebben
losse artikelen bijbesteld. In totaal nog 178 stuks kledij.
Gezien de ervaringen van drie jaar geleden hebben wij
dit laatste jaar zeer beperkt kleding op voorraad gehou
den. Jammer voor nieuwe leden, maar beter voor de fi
nanciën van TCW.
Ondergetekenden vinden het na respectievelijk zes en
negen jaar welletjes. De nieuwe kledingcommissie be
staat uit Bert Wijnen en Gerard Wesselkamp en is zoals
reeds te zien was in de vorige Derajeur inmiddels in
functie getreden.
 
Jaap Spaan en Liesbeth van Agt
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Jaarverslag Toercommissie
Samenstelling Toercommissie (TCie)
De TCie bestaat nu uit:
-Toon Loonen (coördinator algemeen en coördinator
racefietstochten);
-Gerjohn Bos (coördinator MTB tochten),
-Tonny de Vaan, Jeroen Roelofs, Jora Steennis.
Eelke Westra is de link in het TCW bestuur naar de TCie
(en vv).
NB
Gerjohn heeft aangekondigd dat hij de TCie per de ALV
van 2014 gaat verlaten.
Toon heeft aangekondigd dat hij de TCie per de ALV van
2015 gaat verlaten.
 
Dringende oproep voor meer vrijwilligers
Gezien bovenstaande 2 aankondigingen wil ik hierbij dus
ook een oproep doen voor nieuw bloed in de TCie! Dit
geld zowel voor leden van de TCie zelf die voor de toer
tochten (behalve de JJC) coördinerend optreden als voor
meer vrijwilligers voor bijvoorbeeld het uitpijlen van de
tochten. Voor een indruk van de taken van de TCie, zie
het jaaroverzicht van vorig jaar. Dit overzicht kun je ook
per mail bij mij opvragen. Belangstellenden kunnen zich
ook bij mij (of bij een van de andere TCie leden) melden.
 
Bijzonderheden bij de Racefiets en MTB tochten 
Bij de racefietstochten Veluviatocht en Bevrijdingstocht
(de JJC valt buiten de TCie) zijn er (behalve een enkele
wijziging in de route) geen wijzigingen.
 
De Germania tocht had dit jaar wel een grote wijziging.
Er was namelijk een probleem met de vergunning voor
deze tocht over het deel dat traditiegetrouw over Duits
grondgebied naar Kleef gaat. In feite was dit een pro
bleem met de verzekering die de clubs via de NTFU
hebben afgesloten. Die verzekering dekt een deel niet dat
door Kreis Kleef wel vereist werd voor het afgeven van de
vergunning. Dit aspect is doorgesproken met de NTFU.
Ben vd Weerd van de NTFU werkt aan een oplossing, maar
dat komt voor dit jaar zeker te laat.
Daarom zijn we bij deze tocht in Nederland gebleven. De
oostelijke lus van de 160 km versie (voorheen dus door
Duitsland naar Kleef en terug door het Reichswald) is nu
vervangen door een zuidelijke lus door Noord Limburg.

Tochten in 2015 Datum  Afstanden Soort tocht Waardering
Veluviatocht 21-3-2015 70, 115 Race *
Bevrijdingstocht 3-5-2015 40, 70, 110, 150 Race *
Jan Janssen Classic (JJC) 20-6-2015 75, 150/125, 225/200 Race ***
Hel van Ede-Wageningen 20-6-2015 55, 95 MTB  
Rijn-Waal-Maas-Tocht 29-8-2015 125, 170 Race *
Wageningse Wintertocht 1 7-11-2015 30, 45, 60 MTB **
Wageningse Wintertocht 2 27-12-2015 30, 45, 60 MTB ***

We volgden daarbij in zuidelijke richting de Duitse grens
tot het Duits klinkende maar toch Nederlandse plaatsje
Siebengewald met onderweg de eerste pauzeplaats bij
restaurant Old Inn, net na Ottersum. Daarna fietsten we
via Afferden en langs de Maas terug om via de Plasmolen
weer naar Groesbeek te gaan (te klimmen) waar we weer
aansloten op de 110 km tocht. In Groesbeek volgen we
ook een andere route dan de vorige jaren: We gaan niet
meer door het centrum maar doen een extra klim over de
Stekkenberg westwaarts en gaan daarna over de Nieu
weweg weer oostwaarts tot de pauzeplaats voor alle af
standen bij restaurant “de Oude Molen”.
Vanwege bovenstaande problemen heeft de TCie (met
namen Toon en Tonny) een heel andere route ontworpen
als alternatief voor de Germania. De naam: Rijn-Waal-
Maas-Tocht (of eventueel 4 provinciën tocht). De korte
(125 km) versie van deze tocht gaat (als voorheen bij de
Germania tocht) vanuit het clubhuis over de Rijnbrug bij
Heteren en langs de Waal en over de Waalbrug bij Nijme
gen naar Groesbeek. Vandaar door via de Maasbrug tus
sen Gennep en Oeffelt en via Cuijk naar Grave. Daar
nemen we de Maasbrug weer terug naar het land van
Maas en Waal en fietsen richting Appeltern en Beneden
Leeuwen. Via de Prins Willem Alexanderbrug over de
Waal komen we weer in de Betuwe en via de Rijnbrug bij
Rhenen komen we dan weer terug in Wageningen. De
lange versie (170 km) neemt niet de Maasbrug bij Grave
maar gaat wat verder door naar de Maasbrug boven den
Bosch.
In 2016 kunnen we dan weer eens proberen om via de
oude route van de Germania naar Kleef te gaan. Hopelijk
zijn de problemen met de vergunning dan opgelost.
 
Bij de twee MTB tochten in de winter, sinds enige tijd de
Wageningse Wintertochten genoemd, zijn er ook geen
bijzondere of organisatorische wijzigingen geweest.
 
Planning tochten in 2015
Hieronder een overzicht met de officiële afstanden van
alle tochten (dus ook de JJC) zoals die ook al aan de NTFU
zijn doorgegeven en per januari op hun site (en in de TEP)
komen.
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Verder heb ik de in de laatste kolom de waardering in
aantal sterren aangegeven zoals de betreffende tocht
door de NTFU is beoordeeld.
 
De JJC valt officieel niet onder TCie, maar ik neem die toch
ook even in dit rijtje mee.
2015 is een bijzonder jaar voor de JJC, op 19 mei 2015
wordt Jan Janssen namelijk 75 jaar! Het getal 75 willen we
daarom ook in de afstanden van de tocht terug laten
komen. Daarom zijn de 3 lussen van de tocht (West =
Utrechtse heuvelrug, Midden = Wageningen – Arnhem,
Oost is de extra lus over Hoenderloo, Loenen en de Pos
bank) elk 75 km lang gemaakt. Dit geeft 3 afstanden van
75, 150 en 225 km. Omdat er ook behoefte is aan een
afstand tussen de 75 en 150 km is er voor de 2 langste
afstanden een afkorting gemaakt. Deze is nog in onder
zoek/discussie, maar daarmee maken we dan een afstand
van bijvoorbeeld 125 en 200 km mogelijk.
Een spreadsheet met meer informatie over deze tochten
(starttijden per afstand, inschrijfprijs voor wel/niet NTFU
leden) kan bij mij worden opgevraagd.

Tocht/Afstand NTFU/KNWU Geen lid Totaal Vorig jaar
WWT1 (2013)        
Afstand onbekend   7 7 0
30 15 61 76 44
45 79 132 211 141
60 144 87 231 238
Totaal 238 287 525 423
WWT2 (2013)        
Afstand onbekend 16   16 66
30 11 101 112 65
45 90 170 260 170
60 182 116 298 202
Totaal 299 387 686 503
Veluvia (2014)        
70 30 55 85 52
115 311 115 426 171
Totaal 341 170 511 223
Bevrijdingstocht  -2014      
40 4 16 20 14
70 19 29 48 82
110 88 123 211 159
150 46 27 73 72
Totaal 157 195 352 327
Germania (2014)        
70 0 0 0 26
110 52 17 69 188
160 34 21 55 128
Totaal 86 38 124 342

 

 
Aantal deelnemers per tocht, afstand, wel/niet NTFU
lid
De Wageningse Wintertochten (WWT) zijn de afgelopen
winter beter bezocht dan het voorgaande jaar.
De opkomst bij de Veluvia was goed en de Bevrijdings
tocht had een opkomst die nagenoeg gelijk was aan die
van de andere jaren.
De Germania had een hele slechte opkomst, waarschijn
lijk door de zeer matige weersvoorspelling.  
De JJC valt niet onder de TCie en is hier dus niet genoemd.
 
Toon Loonen
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Jaarverslag Beheer
- De beheercommissie is 8 keer bij elkaar geweest om de
lopende zaken te bespreken.
Als vast agendapunt de maandomzet van de bar en on
derhoud.
- In het afgelopen jaar is op 17 december een nieuwe
boiler geïnstalleerd waardoor de problemen bij het
douchen zijn opgelost. De kosten bedroegen € 2327,22.
Groot onderhoud is er niet geweest aan het gebouw. Wel
zijn er gesprekken gevoerd met dakbedekkers en offertes
aangevraagd. De offertes zijn besproken in het bestuur
en het werk is gegund aa n’Van Dam Dakbedekkingen’
uit Renkum. In september is hij met de werkzaamheden
begonnen en inmiddels is het werk klaar. Het boekjaar
van de club loopt van 1 september tot 31 augustus dus
deze bedragen zie je nu nog niet terug in jaarrekening.
De kosten van het dak zijn € 9.484,95.
- In een aparte vergadering heeft het beheer een be
stuursreglement voorbereid ten behoeve van de nieuwe
Horecawet en de eventuele aanvraag van de horecaver
gunning. Het bestuur heeft dit bestuursreglement ak
koord bevonden. Omdat bij niemand bekend is of er een
horecavergunning is zal er contact gelegd worden met
de gemeente.
- Vanuit de ALV lag nog een vraag over het eventueel
verbeteren van het damestoilet en douche mogelijkhe
den. Na diverse opties te hebben besproken wordt er nu
gewerkt aan een offerte van een aannemer. We hopen
dat deze gereed is voor de ALV.
- De toertochten hebben een aardige omzet opgeleverd
voor de bar. Er wordt wel heel wat gevraagd van de vrij
willigers maar de deelnemers zijn altijd erg te spreken
over de gezelligheid in ons clubhuis en de routes.
- De schoonmaak is weer maandelijks verricht door een
aantal vrijwilligers.
- De vaste huurders van het clubhuis zijn ook dit jaar
aanwezig geweest.
- De barbezetting is dankzij de barmedewerkers altijd
goed verlopen. Echter zien we graag nog wat extra
mensen zodat de belasting voor de barmedewerkers
beperkt blijft. In november wordt de nieuwe barlijst voor
volgend jaar gemaakt. Geef je op als je ook mee wil doen
via een mail aan penningmeester@tcw79.nl
- Het baruitje vindt dit jaar plaats op 12 oktober, en is dus
al geweest wanneer jullie dit lezen.
Heb je daar vragen over kan je terecht bij groene
veld@chello.nl.
 
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie medewerking.
Henk Scholte, Hans Groeneveld, Wijnand Folmer, Cisca Noy
 

Verslag Jan Janssen Classic /
Hel van Ede-Wageningen 2014
Op de langste dag van het jaar werden de 29e editie van
de Jan Janssen Classic op de weg en de 5e MTB-tocht ‘Hel
van Ede-Wageningen’ in het bos verreden. Het was prima
fietsweer: zon, stapelwolken, geen regen en een tempe
ratuur van rond de twintig graden.
De aanmeldingen via de site waren weliswaar lager dan
voorgaande jaren –3300 wegfietsers en 800 mountainbi
kers – toch kwam via de daginschrijving de teller op ruim
5.000 deelnemers te staan, 89% mannen en 11% vrou
wen. 24 Fietsers kwamen uit België, Duitsland, Frankrijk
en zelfs IJsland! De jongste deelnemer was 7 jaar, de ge
middelde leeftijd 44. In totaal € 9.037 kon aan het Natio
naal Fonds Gehandicaptensport worden geschonken.
Een mooi bedrag, opgebracht door de fietsers tezamen
en via extra giften.
Ook dit jaar was Jan Janssen zelf nadrukkelijk aanwezig.
We prijzen ons heel gelukkig met het zeer lage aantal
valpartijen en ongelukken op de weg en in het bos. Be
halve het weer was de goede organisatie hier debet aan.
Enkele nieuwe zaken die het vermelden waard zijn:
- Gebruik van stuurbordjes met nummers, een initiatief
van het fotobedrijf Sportograf, dit jaar voor het eerst ac
tief langs weg en bospad, met een heel team. De firma
bood op zijn website de (genummerde) plaatjes aan;
- Introductie van Blue Mountain koffie in de Bongerd: een
kwaliteitsverbetering in de catering;
- Stravameting op de Wageningse Berg, waar ruim 900
fietsers aan meededen.
- Levende muziek op diverse plaatsen, van accordeonis
ten tot blaaskapellen.
Zoals altijd was er een goede sfeer, mede weer dank zij
de actieve inzet van heel veel vrijwilligers bij de inschrij
ving, op alle pleisterplaatsen, op gevaarlijke gedeelten in
het parcours en in de controlekamer.
We willen iedereen die meehielp in voorbereiding en
uitvoering van deze jaarlijkse grote operatie, heel harte
lijk danken!
De evaluatiegesprekken die in augustus en september
met alle trekkers werden gehouden, geven vertrouwen
voor de 30e JJC (een lustrum!) en de 6e HvEW in 2015.
Noteer de datum: 20 juni .We rekenen dan opnieuw op
jullie inzet en ondersteuning.
 
De Stuurgroep JJC-HvEW
Herman Winkels, Ben Huiskamp en Evert Kloosterboer
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Beleidsplan 2015-2020
1. Inleiding.
Toerclub Wageningen ’79 heeft sinds 2003 een beleids
plan. Dat is een document, waarin is vastgelegd wat de
voornaamste doelstellingen zijn in de komende zes jaar.
Het nut van een beleidsplan is, dat op schrift staat, wat
de club in de komende jaren wil doen, waar het over zes
jaar wil staan en met welke middelen dat denkt te berei
ken. Activiteiten, financiën en besluitvorming worden
daarop afgestemd.
Een beleidsplan is een visie van het bestuur, maar die
heeft pas definitief waarde als de ledenvergadering zich
erover heeft uitgesproken. Het is dus van belang, dat
voorafgaande aan deze besluitvorming de leden in de
gelegenheid zijn gesteld hun steentje bij te dragen en
hun mening te vormen. Vaststelling door de ledenverga
dering van het voorgestelde beleidsplan betekent uitein
delijk, dat de hele vereniging haar verantwoordelijkheid
neemt voor de inspanningen, die gevraagd worden om
de gestelde doelen te bereiken. Het is dan niet langer een
zaak van het bestuur, maar van de hele vereniging. Dat
creëert voor het bestuur een veel groter draagvlak om te
doen, wat in het kader van het beleidsplan moet worden
gedaan.
Dit beleidsplan heeft de intentie zich toe te spitsen op
hoofdlijnen. Het ligt absoluut niet in de bedoeling om alle
bewegingen in de club voor de komende zes jaar volledig
te definiëren en vast te leggen. Er moet ruimte blijven
voor nieuwe initiatieven, voor de beleidslijnen die door
de overkoepelende bond, de NTFU, zijn uitgezet, voor het
anticiperen op onverwachte ontwikkelingen en voor
aanpassen aan regelgeving van buitenaf (NTFU, gemeen
telijke, provinciale en landelijke wetgeving).
Het beleidsplan is in de eerste plaats gebaseerd op eigen
visie, eigen uitgangspunten, maar bevat daarnaast ele
menten die de belangen behartigen van het toerfietsen.
In dit beleidsplan zijn de ervaringen en resultaten van het
beleidsplan 2009-2014 van TCW verwerkt en dit vormt
daarmee de nieuwe basis voor dit nieuwe beleidsplan
voor de komende zes jaar.
 
Besluitvorming
Door het bestuur is, na peiling van de mening van de
leden, de intentie van het beleidsplan geformuleerd en
op papier vastgelegd. Dit beleidsplan is voor goedkeu
ring voorgelegd aan de leden op de Algemene Ledenver
gadering (ALV) in november 2014. Elk verenigingsjaar
wordt aan de vereniging een jaarplan voorgelegd, waar
bij de leden zich mogen uitspreken over de plannen die
voor het betreffende jaar worden voorgesteld. Dit ge
beurt in principe tijdens de ALV in november, maar kan
ook plaatsvinden op een later moment, doch altijd
voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar.

Voorstel wijzigingen Jan Jans
sen Classic 
Voorstel wijzigingen 30e Jubileumeditie Jan Janssen
Classic 20 juni 2015
 
Graag willen we de leden tijdens de ALV van TCW instem
ming vragen met de volgende voorgestelde wijzigingen
in de JJC (en HvEW)-organisatie voor het komend jaar:
- Er worden één of twee extra nieuwsbrieven dit najaar
verzonden met aankondiging van de jubileumeditie en
speciale sponsoruitingen
- Omdat Jan Janssen volgend jaar 75 wordt, willen we de
te fietsen afstanden op de weg eenmalig aanpassen tot
75, 150 en 225 km (en waarschijnlijk een afstand van ca.
105 km). De verzorgingsplekken zullen hierdoor wellicht
ook eenmalig aanpassing behoeven.
- Gerjohn zal zijn taak als subcietrekker voor de HvEW in
verband met tijdgebrek beëindigen. Vervanging voor zijn
werkzaamheden wordt nog gezocht (meld je aub als je
hiervoor werk wilt oppakken). Vooralsnog wordt voorge
steld de toercie TCW te vragen de routes ook in het bos
op te pakken en andere subcies de vergunningverlening,
catering en inrichting en bevoorrading van de bospauze
plekken centraal te organiseren.
- Er wordt in de begroting rekening gehouden met mo
gelijk extra uitgaven (ca. €2500,=) om samen met spon
soren een jubileumattentie te bekostigen.
- De bedrijfsinschrijving wordt versimpeld, waarbij ook
enkel 2 soorten sponsorpakketten worden aangeboden
aan bedrijventeams.
- Aan het eind van de tocht zullen op de Bongerd niet
langer gratis drankjes worden uitgedeeld.
- Voorgesteld wordt het goede doel Nederlandse Gehan
dicaptensport ook na 2015 voor de JJC/HvEW te handha
ven voor nog eens 3 jaar. Een kwart van de verzamelde
bijdragen van €1 per deelnemer komt ten gunste van de
gehandicaptenvereniging Waag te Wageningen, die
jaarlijks ook ca. 20 vrijwilligers leveren. Daarmee heeft dit
goede doel een directe verbondenheid met Wagenin
gen, TCW en de JJC. Voorstellen om na 2015 een ander
goed doel te kiezen zijn welkom bij het bestuur of het
Organisatiecomité JJC/HvEW 2015.
- De verwachting bestaat dat stuurbordjes van de deel
nemers komend jaar verplicht een koppeling met de in
schrijversnaam nodig hebben, om vergunningen te blij
ven verkrijgen voor de JJC en HvEW. Dit brengt mogelijk
vooraf verzending hiervan met zich mee. Mogelijke
meerkosten worden in rekening bij de deelnemers ge
bracht door navenant de inschrijfkosten met enkele eu
ro’s te verhogen.

Organisatiecomité. JJC/HvEW
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2. Beschrijving vereniging.
2.1 Doelstelling.
Toerclub Wageningen is opgericht in 1979 met als doel
het bevorderen van de recreatieve fietssport, het toerfiet
sen. De belangrijkste aspecten hiervan zijn: gezelligheid,
beweging, sportieve prestatie en genieten van de omge
ving. Hierbij richten we ons in de eerste plaats op de leden
van de vereniging. Voor haar leden organiseert TCW
wekelijks clubfietstochten, gebaseerd op onderlinge af
spraken over afstand, bestemming en (gemiddelde)
snelheid. In principe sluit de vereniging geen enkele vorm
van recreatief fietsen uit, maar ze legt de nadruk op het
gebruik van de racefiets voor tochten op de verharde weg
en de mountainbike voor fietsen op de onverharde weg.
Ook fietstochten met een wedstrijdkarakter (cyclospor
tieven) worden niet gemeden.
Daarnaast organiseert TCW toerfietsevenementen,
waaraan ook niet-leden mogen deelnemen. Om het be
reiken van de doelstellingen te bevorderen is TCW aan
gesloten bij de landelijke sportbond van toerfietsers, de
Nederlandse Toer Fiets Unie (NFTU).
 
2.2 Bestuurlijke organisatie. 
TCW is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en de
rechten en plichten van de vereniging en haar leden zijn
vastgelegd in notarieel bekrachtigde statuten en een
huishoudelijk reglement.
Toerclub Wageningen is statutair gevestigd in Wagenin
gen, maar staat open voor leden uit de regio en daarbui
ten. De vereniging heeft een eigen clubhuis, Nudepark
81.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter,
secretaris, penningmeester en twee leden.
De huidige samenstelling is:
Voorzitter: Arnold Winkel, Roghorst 136, 6708 KR Wage
ningen
Secretaris: Bert-Jan Groenenberg, Cerise 6, 6708 LG Wa
geningen
Penningmeester: Cisca Noy, Eikenlaan 27, 4043 KP Op
heusden
Lid: Eelke Westra, Prins Bernhardstraat 25, 3911 CM Rhe
nen
Lid: Margit Warmink, Groenendaalseweg 12, 6871 CP
Renkum
 
De belangrijkste besluiten, o.a. de samenstelling van het
bestuur, beleidswijzigingen en de hoogte van de contri
butie, worden genomen door een minimaal éénmaal per
jaar bijeenkomende ALV.
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regle
ment. Een deel van de uitvoerende taken wordt gedele
geerd naar een aantal commissies. Deze staan hieronder
beschreven.
 
Toercommissie: verantwoordelijk voor
1. de organisatie van de toerfietstochten en mountainbi
ketochten, die onderdeel uitmaken van de NTFU-toer

fietskalender, met uitzondering van de Jan Janssen
Classic.
2. de clubtoertochten en clubtochtenkalender
3. materiaalbeheer toertochten.
4. afspraken met NTFU en regionale zusterverenigingen
betreffende toerfietskalender, inclusief de Jan
Janssen Classic.
 
Jan Janssen Classic/Hel van Ede-Wageningen commissie:
verantwoordelijk voor
1. organisatie Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wage
ningen
2. organisatie bedrijvenfietstocht
3. materialenbeheer Jan Janssen Classic en bedrijven
fietstocht
4. aansturing en coördinatie subcommissies
 
De Activiteitencommissie: verantwoordelijk voor
de organisatie van clubactiviteiten, anders dan fietsen,
zoals
1. een aantal kaartavonden
2. andere activiteiten als de jaarlijkse pubquiz of bier- cq
wijnproefavond
3. organiseren van bijeenkomsten waarbij ook familie van
de leden betrokken wordt
4. voorlichting over fietsonderhoud

Beheercommissie: verantwoordelijk voor
1. beheer en onderhoud clubhuis en kantine
2. aansturing onderhoudsgroep
3. aansturing bargroep
4. aansturen schoonmaakploeg
5. naleving van wetten en reglementen m.b.t. horeca en
sportfaciliteiten
6. beheer materialen clubhuis
 
Vierdaagsecommissie: verantwoordelijk voor
1. Organisatie eenmaal per jaar (voorjaar) van een vier
daagse clubfietstocht

Mountainbikegroep: verantwoordelijk voor
1. Organisatie van eenmaal per jaar (najaar) een M.T.B.-
fietsclubweekend
 
Redactie: verantwoordelijk voor
1. redactie en uitgave, zes maal per jaar, van het clubblad
De Derajeur.
2. redactie website (kan ook door een ander lid gebeuren)

2.3 Leden.
De vereniging kent twee soorten leden, gewone leden en
gezinsleden. Daarnaast kent de vereniging donateurs en
leden van verdienste. De rechten en plichten van leden
en donateurs zijn vastgelegd in de statuten en het huis
houdelijk reglement.
Enige statistieken:
Totaal aantal leden per 1 september 2014: 330
Aantal gewone leden: 279      Aantal gezinsleden: 47
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Aantal bijzondere leden 4 (waarvan 3 leden van verdien
ste)
Aantal mannen: 285      Aantal vrouwen: 40
Aantal donateurs: 8
Het lidmaatschap van TCW kan desgewenst op elk mo
ment ingaan, maar het verenigingsjaar loopt van 1 sep
tember t/m 31 augustus. De kosten van een gewoon
lidmaatschap zijn € 45,- per jaar en € 30,- voor elk volgend
lid uit één gezin. Treedt men toe in de maanden juli en
augustus, dan bedraagt het lidmaatschap voor het reste
rende verenigingsjaar € 22,50 Dit alles met inbegrip van
het lidmaatschap van de NTFU.
 
2.4 Communicatie.
Het contactadres en postadres van de vereniging is dat
van de secretaris. Ook het emailadres van de vereniging
is dat van de secretaris. Dit adres staat vermeld bij de
NTFU en ook in de gemeentegids van de plaatsen Wage
ningen en Renkum.
De vereniging kent een clubblad, De Derajeur, dat zes
maal per jaar verschijnt. Alle leden krijgen een exemplaar.
Ook het NTFU bondsbureau, de gemeentelijke biblio
theek, studentensportstichting Thymos en alle adver
teerders wordt een exemplaar toegezonden.
Het clubblad is vooral bedoeld voor de communicatie
binnen de vereniging. Ook het prikbord in het clubhuis
heeft die functie. Daarnaast kennen we het Forum op de
website tcw79.nl. Hierop worden afspraken gemaakt en
nieuwtjes uitgewisseld.
Het voornaamste communicatiemiddel naar buiten ge
richt is de website. Deze bevat naast een nieuwspagina
een aantal permanente informatiepagina’s betreffende
de organisatie en de voordelen van een lidmaatschap. De
website ondersteunt de PR-activiteiten aangaande de
toerfietstochten en andere activiteiten, waaraan ook niet-
leden kunnen deelnemen.
 
2.5 Activiteiten.
Kernactiviteit van de club is het gezamenlijk fietsen. Elke
uitgave van het clubblad De Derajeur, kent een. toerfiets
kalender. Hierin staan alle clubfietsactiviteiten voor de
komende periode aangekondigd. Deze activiteiten zijn
ook gepubliceerd op de website van de vereniging.
 
Toertochten op de weg.
Elke zaterdagmorgen, op afgesproken tijden vertrekken
diverse groepen vanuit het clubhuis voor een fietstocht,
variërend van 50 km tot meer dan 150 km. Vaak wordt
een eigen bestemming gekozen, soms wordt deelgeno
men aan toertochten die door zusterverenigingen in de
regio of in het land worden georganiseerd. Elke groep
kent een wegkapitein. Deze is als aanvoerder van de
groep verantwoordelijk voor het vastleggen van de uit
overleg met de leden van de groep en met de andere
wegkapiteins voortvloeiende kalender, voor het vastleg
gen van de gemiddelde snelheid en voor de handhaving
van de gemaakte afspraken. De wegkapitein is ook het
aanspreekpunt voor niet-leden, die willen deelnemen

aan de clubtochten. Er worden zowel tochten op de weg
als op onverharde wegen in de clubkalender opgeno
men.
Naast de zaterdag worden zijn er ook op de zondagmor
gen en in de zomermaanden de dinsdagavond clubtoch
ten. Ook maken leden onderling afspraken voor doorde
weekse tochten (o.a. 55-plussers, gepensioneerden). Van
alle geplande toerfietsactiviteiten wordt periodiek een
kalender samengesteld en in het clubblad opgenomen.
 
Vierdaagse, vakanties, klassiekers.
Jaarlijks organiseert een commissie bij voorkeur tijdens
het hemelvaartweekend een vierdaagse toertocht, welke
meestal over buitenlandse wegen voert. Ardennen, Eifel,
West-Vlaanderen, Sauerland zijn daarbij geliefde doelen,
waar voor drie nachten onderdak wordt gevonden.
Omdat de sportieve prestatie voorop staat wordt van de
deelnemers verwacht, dat ze zich vooraf goed hebben
voorbereid en voldoende trainingskilometers in de
benen hebben. Vanaf 2004 wordt gedurende het lustrum
van de vereniging (dus elke 5 jaar) en meerdaagse fiets
tocht georganiseerd voor leden van de vereniging. Deze
lustrumtocht ging in 2004 naar de Alpe d’Huez, in 2009
naar de Mont Ventoux en in 2014 naar de Mont Aigoual.
Zeer regelmatig worden ook trips naar bekende toerfiets
klassiekers gemaakt, waaronder ook een aantal cy
closportieven. Amstel GoldRace, Mergelheuvellandtwee
daagse, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en
andere Belgische toptoertochten, La Marmotte etc. zijn
een paar regelmatig op de kalender terugkerende eve
nementen.
Ook is het inmiddels gebruikelijk jaarlijks in het najaar een
weekend-meerdaagse voor de mountainbikers te orga
niseren.
 
 
Spinning en clinics.
In de maanden oktober t/m februari doen veel leden aan
spinning. Ook worden bij voldoende belangstelling
onder deskundige begeleiding van tijd tot tijd TCW-cli
nics georganiseerd. Deze laatste hebben tot doel (nieu
we) leden gezond, lekker en deskundig te laten fietsen
en om de fietsbehendigheid te vergroten. Zo blijft ook in
de fietsarme wintermaanden de conditie op peil.
 
Kaarten, cursussen, feesten.
Vaste onderdelen op de clubkalender zijn de nieuwjaars
receptie, waaraan meestal een quiz, speurtocht of andere
ludieke activiteit wordt gekoppeld en een cyclus van
kaartavonden (in de wintermaanden), Regelmatig terug
kerende activiteiten zijn feesten (carnavalsavond), fami
liefietsdag, paasbingo, dia-avond, cursussen (fietsrepara
tie, EHBO, enzovoorts).
 
De Jan Janssen Classic.
TCW organiseert jaarlijks zes toerfietsevenementen: de
JJC en de Hel van Ede-Wageningen en daarnaast drie
tochten op de verharde weg en twee op onverharde weg.
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3. Sterkte en Zwakte Analyse.
 
Sterkte punten TCW 
- stabiliteit aantal leden
- financiële zekerheid
- grote deskundigheid en netwerk
- eigen clubhuis
- kwaliteit Jan Janssen Classic/Hel van E-W
- ligging clubhuis
- prima uitstraling en gezelligheid
- goede communicatie: clubblad, website
 
Zwakke punten TCW
- inpassing nieuwe leden
- afhankelijkheid vrijwilligers
- afhankelijkheid bestemmingsplanwijzigingen Nude
park/Gemeente
- weinig aantrekkelijk voor de jeugd/studenten
- leeftijdsopbouw ledenbestand
- trainingsbegeleiding
- uitstraling TCW-clubhuis
 
4. Hoofddoelstellingen meerjarenbeleidsplan.
 
In dit hoofdstuk staan de doelstellingen geformuleerd,
met het oog waarop de in dit document beschreven
beleidsplannen zijn ontwikkeld.
De hoofddoelstellingen van TCW voor de periode
2015-2020 zijn:
1. Zorgdragen voor continuïteit van de sterke punten van
TCW
2. Imago/uitstraling TCW versterken
3. Nieuwe leden professioneler opnemen in de club
4. Innerlijk van het clubhuis verbeteren
5. Zorgen voor aanwas van ook jongere leden
6. Zorgen voor voldoende vrijwilligers om bij de activiteiten
te helpen
 
Voor het komende jaar richten we ons met name op punt
6. Om meer leden als vrijwilliger bij de club te betrekken
en ook de continuïteit meer te waarborgen komt er een
vrijwilligerscoördinator.

Voor punt 5 gaat het bestuur contact leggen met de
studentenfietsclub Hellingproef om te kijken wat we aan
elkaar kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
doorsturen van afgestudeerde leden naar TCW.
 

Deze zijn opgenomen in de kalender van de NTFU en voor
ieder toegankelijk. De organisatie van deze tochten
vraagt een inspanning van de leden. Dit is vooral het geval
bij het meest populaire evenement, De Jan Janssen
Classic en de Hel van Ede-Wageningen. Deze steeds in de
tweede helft van juni georganiseerde tocht kent meestal
een deelnemeraantal van vooralsnog maximaal 6.000
deelnemers. Sinds 2008 wordt er enkel met voorinschrij
ving gewerkt. De laatste drie jaar was er ook daginschrij
ving mogelijk. De grote naam, die het evenement in de
loop der jaren heeft opgebouwd kan slechts gehand
haafd blijven door inzet van vele leden. Oud-Tour-de-
France-winnaar Jan Janssen, beschermheer van dit eve
nement, is niet voor niets elk jaar één van de deelnemers.
Sinds het jaar 2001 is aan het evenement ook een bedrij
venfietstocht verbonden.
 
2.7 Clubkleding.
Leden wordt de gelegenheid geboden om clubkleding
(basispakket bestaat minimaal uit: shirt, jack, korte fiets
broek, lange fietsbroek) te kopen voor een zeer aantrek
kelijke prijs (sterk gereduceerd tarief voor leden). Dit
wordt mogelijk gemaakt door de financiële ondersteu
ning van clubsponsoren. Leden, die in een eerder jaar een
basispakket hebben gekocht krijgen elk jaar de mogelijk
heid om een nabestelling te doen. Ook die kent een zeer
aantrekkelijke korting. De hiervoor speciaal ingerichte
kledingcommissie organiseert e.e.a. voor de club. Zij
ontwerpt de kleding, plaatst de bestelling en levert de
kleding uit aan de leden, die bij hen de bestelling hebben
gedaan.
 
2.8 Financiering.
De voornaamste bron van inkomsten voor de vereniging
vormen de inschrijfgelden van toertochten. Daarnaast is
natuurlijk de contributie een gegarandeerde inkomsten
bron. De contributie dekt het lidmaatschap van de NTFU
en de kosten van het clubblad. Het bezit van een clubhuis
vereist een forse inspanning van de leden, maar ook dat
betaalt zich uit. De kantineopbrengsten vormen een
substantieel onderdeel van de inkomsten. Dankzij de
inbreng van een groot aantal sponsoren kunnen jaarlijks
risicovolle ondernemingen als de Jan Janssen Classic/Hel
van Ede-Wageningen worden georganiseerd en ook de
clubkleding kan dank zij de impuls van clubsponsors in
een hoge kwaliteit en voor een zeer aantrekkelijk bedrag
aan de leden worden aangeboden. De Jan Janssen Classic
is inmiddels uitgegroeid tot één van de tien grootste
toerfietstochten van Nederland, zodat hierop mede door
een ruim aanbod van sponsors jaarlijks een positief resul
taat behaald wordt. Het vermogen van de vereniging
wordt daarmee groter. Er worden gerichte (veelal spor
tieve), zoveel mogelijk voor alle TCW-leden geschikte,
doelen gezocht om dit vermogen aan te wenden. Het
spreekt voor zich dat een gezonde financiële status van
de toerclub hierbij geborgd dient te blijven.
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Activiteitenkalender
Vrijdag 24 oktober 20.00 uur             Herfstkaartavond
ma 27, di 28, do 30, vr 31 oktober 19.00 uur Pasavonden clubkleding
Zaterdag 1 november 9.00 uur Sluitingstocht
Zaterdag 15 november   Mountainbike Clinic
Dinsdag 18 november 20.00 uur Algemene Ledenvergadering
Zondag 26 november 09.30 uur Sluitingstocht zondagsrijders
Vrijdag 7 november 20.00 uur (abdij)bierproefavond
Zaterdag 8 november   Wageningse Wintertocht 1
Woensdag 26 november  20.45 uur TCW spinningles
Vrijdag 28 november   Deadline Derajeur
Vrijdag 12 december 20.00 uur Kerstkaartavond
Zaterdag 27 december   Wageningse Wintertocht 2
Zaterdag 3 januari   Nieuwjaarsborrel
Woensdag 7 januari  20.45 uur TCW spinningles
Vrijdag 13 februari 20.o0 uur Voorjaarskaartavond

Tochtenkalender
Datum Tochtnaam Soort Tocht Start Km's
za 18 okt Veluwe Challenge MTB Ede 30 / 50 / 75
zo 19 okt In en om Herperduin MTB Herpen 25 / 45
za 25 okt Herfstbostoertocht MTB Arnhem 30 / 45 / 60
za 25 okt Stoemperstocht Putten MTB Putten 35 / 50 / 70
zo 26 okt Reichswald/Mookerhei VLD MTB Plasmolen-Middelaar 30 / 40 / 50 / 66
zo 26 okt De hel van Berghem MTB Berghem 25 / 50
za 1 nov Sluitingstocht Weg/MTB Wageningen --
zo 2 nov Brabants Mooiste MTB Nistelrode 35 / 45 / 55
za 8 nov Wageningse Wintertocht I MTB Wageningen 30 / 45 / 60
zo 9 nov Veldtoertocht Zeeland MTB Zeeland Nb 30 / 42 / 49
zo 9 nov 11-Bergen ATB-toertocht MTB Apeldoorn 25 / 40 / 55
zo 16 nov BAR END - De Internet Jongens - MTB

Tocht
MTB Hoenderloo 35 / 55 / 75

zo 16 nov Kuulentocht MTB Langenboom Nb 30 / 40 / 50
za 22 nov Rein Veenendaal ATB MTB Ede 45
zo 23 nov Tongelaar Tocht MTB Gassel 25 / 35 / 45
za 29 nov St. Nicolaastocht MTB Stroe 15 / 30 / 45
zo 30 nov St. Nicolaastocht MTB Stroe 15 / 30 / 45
zo 30 nov Omloop van Geffen MTB Geffen 25 / 45
zo 7 dec De Pedaleurs Cross MTB Malden 35 / 45
zo 7 dec AXA veldtoertocht nr. 2 MTB Veenendaal 35 / 50
za 20 dec Oudejaarstocht MTB Stroe 15 / 30 / 45 / 60
zo 21 dec Oudejaarstocht MTB Stroe 15 / 30 / 45 / 60
vr 26 dec Kersttocht MTB Schaijk 30 / 40
za 27 dec Wageningse Wintertocht II MTB Wageningen 30 / 45 / 60
za 27 dec Eindejaarstocht MTB Scherpenzeel 20 / 30 / 50
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me in die afdaling in; dat is mooi aanpikken voor de vol
gende 40 km; pas halverwege de Col d'Encrenaz (1.433m)
buigen zij af en moet ik het alleen opknappen. Op de
Joux-Plane (1.712m) zie ik af en toe nog wel wat rijden, ik
haal een enkeling in en word zelf ook een keer voorbij
gestoken, maar van groepsvorming is geen sprake meer.
 
Op naar de slotklim naar Les Carroz, een niet onaardig
skidorpje op 1.200m hoogte. Deze klim is gelukkig niet al
te steil want het beste is er inmiddels wel vanaf. Ik kom
als 21-ste van de lange afstand boven in 5 uur en 17 mi
nuten, ruim 40 minuten achter de winnaar Luis Roica. Dat
deze beste man weet wat fietsen en klimmen is, bewijst
zijn 2e plaats die hij de dag voor de JPP in de Marmotte
heeft behaald (in 5 uur en 47 minuten...). Uiteraard ben ik
benieuwd naar mijn klassering in het oude mannenklas
sement, maar tot onze verbazing kom ik niet in de uitslag
voor. Wel sta ik op de korte afstand van 90 km vermeld
als niet gestarte deelnemer. Heb ik me daarvoor het
schompes gefietst! Een voordeel is wel dat we niet hoe
ven te wachten op de prijsuitreiking zodat we mooi op
tijd weer op de weg terug naar Vaucouleurs kunnen. Ik
ben eigenlijk 2e in het oude mannenklassement maar nu
is er waarschijnlijk iemand anders gelukkig mee gemaakt.
Als we dan toch voor een goed doel fietsen...
 
Liesbeth heeft ondertussen de 90 km met ruim 1.400
hoogtemeters afgewerkt in het gezelschap van een an
dere Brabantse dame van 53 jaar die voor het eerst
meedoet aan een cyclo en daarover wat onzeker is. Dat
blijkt nergens voor nodig want ze klimt zo makkelijk, dat
ze waarschijnlijk makkelijk mee zou kunnen doen voor de
prijzen in haar leeftijdscategorie. Daar gaan we zeker nog
meer van zien.
 
Menno Bartlema

Waarom JPP Neuf de Coeur? 
JPP staat voor Jean Pierre Papin, voormalig Frans top
voetballer. Hij won onder andere de Champions League
(met AC Milan) en was in 1991 Europees topscorer. Papin
heeft zich na zijn voetbalcarrière op het wielrennen ge
stort. Papin over deze twee sporten: "Le football m'a tout
donné, le vélo est en train de tout m'apprendre". De cyclo
is genoemd naar de organisatie Neuf de Coeurs die zich
inzet voor kinderen met hersenletsel en waarvan Papin
een van de oprichters is. Meer info op http://www.cyclo-
jpp.com.

 

JPP Neuf de Coeur
Fietsen zonder een goed doel wordt steeds zeldzamer. Er
is geen bekende berg meer te vinden waar je zonder
scrupules voor je eigen plezier tegenop kunt fietsen, veel
toertochten verbinden in de wil om vooral meer deelne
mers te trekken een of andere enge ziekte aan zich en ook
in de cyclosportieven is er geen ontkomen meer aan. Zo
kwam het dat Liesbeth en ik begin juli voor de stichting
Neuf de Coeur de weg op gingen in de cyclosportieve JPP,
ofwel de Jean-Pierre Papin. Deze ex-voetballer en spits
van het Franse elftal organiseert al enige jaren een cyclo
vanuit Cluses, een dorp in de Haute-Savoie aan de voet
van de Colombiere. In de lange afstand van 130 km zitten
3.300 hoogtemeters en word je o.a. over de Joux-Plane
gestuurd. Als we dan toch voor een goed doel moeten
fietsen, dan maar goed ook: door pas ter plekke in te
schrijven betalen we de hoofdprijs en steunen daarmee
maximaal de eerder genoemde stichting. De bijna 1.000
deelnemers brengen voor deze stichting ruim € 60.000,-
in het laatje.
 
Was een week van te voren de voorspelling nog dat het
de hele dag pijpenstelen zou gaan regenen, op de dag
voor de cyclo was dit al bijgesteld tot regen in de middag.
In ieder geval konden we die avond heerlijk buiten eten
waarbij we via een blog de WK-wedstrijd Nederland -
Costa Rica konden volgen. Ook de volgende dag begon
met prachig zomerweer. We stonden onder een strak
blauwe lucht om 8.15 uur aan het vertrek voor een par
cours naar mijn hart: na 2 km al een klim van 10 km zodat
het peloton gelijk uit elkaar ligt en finish bergop zodat ik
mijn machtige sprint niet uit de kast hoef te halen. En
inderdaad, op de eerste klim, de Col de Romme (1.297m)
met flinke stukken van 10%, gaat het gelijk los. Boven ligt
het veld al helemaal uit elkaar en pas wat verder in de
afdaling kom ik in een mooi groepje terecht. De 110 km
is 5 minuten later gestart en de koplopers daarvan halen
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Het is de nachtmerrie van elke wiel
rennen. Je scheurt met een belache
lijk hoge snelheid over een smal
fietspad, en in de verte zie je het al:
een groot aantal vrolijk gekleurde
jasjes met veel te kleine fietsjes eron
der. Je weet ‘dit gaat niet goed’. Je
moet òf je rem gaan gebruiken òf,
nog erger, je moet minstens een van
je voeten losklikken uit je pedaal. Het
is nog een paar honderd meter, maar
onherroepelijk. Helaas heb je de tijd
om te beseffen dat je ondergang
eraan komt. Omkeren kan niet, of lost
het remprobleem niet op. Afslagen
zijn er niet. Tergend langzaam, of
heel snel kom je dichterbij. Je rijdt
achter een groep schoolkinderen!
Wat nu?
 
‘Wilt u er langs meneer?’, vraagt de
vriendelijke volwassen man, die zich
achter de groep gezet heeft. Laten
we hem meester noemen.
‘Nou, willen wel, maar kunnen niet’,
antwoordde ik – toen nog naar waar
heid.
‘Daar hebben we wat op gevonden’,
zegt meester, en brult: ‘Eén!’
Ik geloof mijn ogen en oren nauwe
lijks. De leerlingen beginnen van
achter naar voren de boodschap
‘één’ door te geven. En of dat nog niet
mooi genoeg is, proberen ze daarna
achter elkaar te gaan fietsen; aan de
rechterkant van de weg. En dat lukt
ook nog!
Langzaam maar zeker opent zich
voor mij de linkerkant van het fiets
pad.
Slaapkoppen worden door de andere
kinderen bij de les gehouden: ‘Hé, het
is een, hoor!’
Binnen een minuut heb ik een groep

van 50 kinderen ingehaald. Ik moet
nog opschieten ook, want er komt
een tegenligger aan. Ik vermoed dat
de boodschap ‘één’ nu van voor naar
achter wordt doorgegeven.
 
Nog weken lang houdt de gebeurte
nis me bezig. Ik realiseer me dat een
groep TCW-ers verder is ontwikke
ling dan een groep kinderen. Een
geruststellende constatering. Zo
kent een groep TCW-ers gedifferenti
eerde commando’s voor achteropko
mend – en tegemoetkomend ver
keer, respectievelijk ‘achter’ en ‘te
gen’.
Wanneer je achter in een TCW-groep
rijdt (ik dus) en er komt een auto
achter, roep je ‘achter!’ Als iedereen
zich er van vergewist heeft dat je niet
‘wacht effe’ of ‘lek’ hebt geroepen,
dan zou het kunnen gebeuren dat
een ieder zich houdt aan de opvol

gende instructie: achter elkaar, aan
de rechterkant. In dat gedragsaspect
lijken de kinderen weer verder te zijn
dan de TCW-ers.
Misschien zijn hun oortjes nog wat
frisser, waardoor ze de boodschap
beter verstaan. Of zijn de kinderen
bang voor de toorn van meester. Of
kennen de kinderen (nog) een vorm
van verantwoordelijkheid?
 
Misschien zit het hem in de kracht van
het commando: ik zeg het maar één
keer. Dan moeten we dàt ook maar
eens invoeren bij TCW. Een keer roe
pen, achter of tegen, en dan aan de
kant. Maar misschien is dat voor onze
oren en verantwoordelijkheidsge
voel te veel gevraagd en moeten we
de commando’s vervangen door
‘acht’ en ‘negen’.
 
Niels Dignum
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Mergelheuvelland 2-daagse
Altijd een mooi zonnetje, het glooiende Limburgse
landschap en duizenden fietsers: dat is de Mergelheuvel
land 2-daagse. In september was het weer zo ver. Met een
grote delegatie mountainbikers en een enkele racefietser
vertrokken we richting het zonnige zuiden. We zaten,
zoals de afgelopen jaren, in een mooie oude hoeve in
Noorbeek: ons thuishonk voor dat weekend. Vrijdag
avond kwam iedereen langzaam binnendruppelen. Er
werd samen gegeten en natuurlijk kwamen de heerlijkste
speciaal biertjes voorbij.
 
Zaterdag was het tijd om te fietsen. Na een uitgebreide
materiaal-check (soms lijkt het meer een klusweekend)
was het tijd om op pad te gaan. 35, 50 of 70 kilometer
mountainbiken of 160 kilometer racefietsen door het
prachtige Limburgse landschap. Ook fijn: er is geen
toertocht waar je betere koeken op de pauzeplaats kunt
krijgen. Het zonnetje scheen en de route was lekker uit
dagend en afwisselend. De heren des TCW-mtb hadden
flink geknald en waren op tijd weer thuis. De mtb-dames
en de racefietsers hadden wat minder geluk. Donkere
wolken verschenen en in de laatste paar kilometers
begon het als een dolle te regenen. De remblokjes wer
den tot op het ijzer opgeremd (oeps).
 
Die avond bleef het alleen maar regenen, iets wat in de
TCW-historie bij de MH2D nog nooit voorgekomen was.
De volgende ochtend was alles zeik-, maar dan ook
zeiknat. Verschillende stoere dames en heren gingen
toch op pad. Anderen besloten dat een wandeling ook
prima was voor die dag. Uiteindelijk bleek het mountain
biken en racefietsen echt een heldentocht te worden.
Koud, nat en compleet onder de modder (en ondertussen
ook onherkenbaar) kwamen ze één voor één weer terug
bij het huisje. Ik zelf was een mietje en was gaan wande
len, maar respect voor iedereen die de modder wel ge
trotseerd heeft!
 
We hebben het dus niet helemaal droog gehouden, maar
het was weer een topweekend. Volgend jaar zijn we er
weer bij en iedereen die zin heeft om mee te gaan is
welkom!
 
Anne van Schaijk

Ventoux
Een boek over vriendschap en fietsen (in die volgorde). Van harte aanbe
volen, ik heb het in een recordtijd uitgelezen.
Een citaat: "Er zijn niet veel dingen die je op je vijftigste beter kunt dan op
je twintigste, maar fietsen is er een van. Als je tenminste op je twintigste
flink rookt en zuipt, en op je vijftigste leeft als een monnik. "
 Een boek van Bert Wagendorp. 2013 ISBN 978 90 204 1116 4.
 
Veel fiets- en leesplezier
Toon Loonen
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Team ReJoyce haalt 15.000
euro op
Mijn vrouw Joyce heeft sinds 2005 een hersentumor. De kans
op genezing is erg klein, onderzoek is erg duur en hiervoor is
geld nodig. Daarom deed ik, mijn broer Hans en een aantal
fietsvrienden – als Team ReJoyce – mee aan Ventoux3, om
geld in te zamelen voor www.STOPhersentumoren.nl. Deze
stichting zet zich in om onderzoek naar hersentumoren te
financieren om genezing mogelijk te maken.
En met succes, getuige het volgende persbericht.
 
Met totaal 18 beklimmingen op de Franse berg Mont
Ventoux hebben de zes fietsers van Team ReJoyce ruim
15.000 euro opgehaald. Dit bedrag gaat naar de stichting
Ventoux3, dat op deze manier het goede doel www.
STOPhersentumoren.nl steunt.
 
Jan Willem Strokap, Nils Baanstra, Renate Baanstra, Guido
Roncken en Gerrit Bunt uit Overbetuwe en Hans Strokap
uit Rijssen vertrokken op 12 september om 06:00 uur ’s
ochtends vanuit Bedoin. Met een temperatuur van 8°C en
een windkracht van 6 à 7 wist deze deelnemers twee tot
viermaal de berg te beklimmen. Bij deze beklimmingen
kregen ze ondersteuning van Marian Kraal-Strokap en
Annemarijn Kraal.
 
Op dezelfde dag werd bekendgemaakt dat Ventoux3
ruim 300.000 euro heeft opgehaald, inclusief de 15.000
euro van Team ReJoyce. Het is overigens nog steeds
mogelijk om geld te doneren. Kijk voor meer informatie
op www.teamrejoyce.nl
Het doel is om met het opgehaalde geld onderzoek naar
hersentumoren mogelijk te maken.
 
Jan Willem Strokap

Wist je dat
- er een drankgroep bestaat op TCW met een mountain
bike probleem?
- dit drankgebruik de hersencellen van de groep behoor
lijk aantast
- ze daarom het verschil tussen Lierop en Lieshout niet
meer weten?
- ook smeuiige wist-je-datjes na een avond met bier
'spontaan vergeten' zijn
- ze rare taal gaan uitslaan, zoals 'psychedelisch orgel'
- ze wel hun woord nakomen als ze zeggen niet van regen
te houden
- een deel van de MTBkers dus afzag van hun fietstocht
tijdens de MH2D
- Francis wel een bikkel bleek, maar na het fietsen onher
kenbaar terugkwam
- hij zo kon doorgaan voor zwarte piet (of mag dat niet

meer??)
- Francis daarnaast gek is op Chinese kleding
- Chinese lampen ook erg in trek zijn bij de 'nightriders
van TCW'
- dit een groep is die dinsdagavond in het donker gewoon
doortraind
- Erik tijdens de MH2D heeft toegegeven dat hij wel met
de A-groep mee wil fietsen
- de A-groep met spanning afwacht wanneer we hem
mogen verwelkomen
- Paul Nijenhof nog moet leren schakelen naar zijn klein
ste blad voor
- of voor gewichtsbesparing deze er beter af kan halen
- Jeroen zich van zijn vrouwelijke kant heeft laten zijn
tijdens het ardennenweekend
- Ton heeeel goed is in taart bakken?
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Wist je dat
- een deel van de niet bestaande BC in één dag het IJssel
meer rondgereden is?
- ze dat kennelijk niet genoeg IJsselmeer voor één jaar
vonden
- ze onlangs nog maar een rondje IJsselmeer hebben
gedaan
- ze er dit keer maar liefst twee dagen over deden (watjes!)
- er in Lelystad veel Chinese restaurants zijn
- die restaurants op een na allemaal dicht zijn op zondag
- de BC daarom bij een vegetarische Chinees terecht
kwam
- ik ook niet wist dat die bestond
- de BC ook aanwezig was bij de Mergelheuvelland
Tweedaagse
- ook Gerrie en Rinus acte de présence gaven
- niet iedereen zich de tweede dag geroepen voelde om
te gaan fietsen
- niet alleen fietsbanden maar ook autobanden lek  kun
nen raken in de regen
- je er met 80 km/uur heel lang over doet van Zuid-Lim
burg naar Wageningen te rijden

- het baruitje zeer geslaagd was
- de barkeepers nu eens zich konden uitleven in heel
andere sporten
- je met boogschieten rechtshandig maar linksogig kunt
zijn
- petanque jeu wel de boules is maar jeu de boules niet
altijd petanque
- het ook heel best andersom zou kunnen zijn
- het er heet aan toeging tijdens voornoemde sporten
- dat niet alleen aan de stralende zon lag
- sommige barkeerpers nu eenmaal erg competitief zijn
ingesteld
- dat dan weer een bron van vermaak is voor sommige
andere barkeepers
- de wistjedatjes in dit nummer allemaal uit de MTB- A en
BC-groep komen
- er in andere groepen van TCW ook regelmatig leuke,
gekke, en onnozele dingen gebeuren
- het leuk zou zijn als je die aan de redactie doorgeeft
- we dan deze rubriek nog leuker kunnen maken?
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A-groep(je) naar de Ardennen 

Vrijdagochtend 26 september in alle vroegte begaven
zich de eerste twee auto’s richting Vielsalm. Eerste verza
melplek voor Jeroen N, Paul H., Renee, Roel en Ton was
het laatste benzinestation aan de A2 vlak voor de Belgi
sche grens. Voor een bakkie en alvast de eerste noodza
kelijke calorieën. De routes voor vrijdag (105km), zater
dag (160km) en zondag (60km) lagen al te wachten om
onze bovenbenen pijn te gaan doen met minimale her
stelperioden onderling. Onze reislei(ij)dster Renee had
per ongeluk het maison du Pêcheur gereserveerd. Maar
het bleek uiteindelijk een goede keuze te zijn. Mooi
centraal gelegen tussen de gemene côtes rond Stavelot
en Spa richting het noorden, die van Houffalize en La
Roche richting het westen en de slingerweggetjes en
Steigungen in Luxemburg naar het zuiden. Roel had de
boodschappen gedaan, Jeroen had gezorgd voor het
eerste bier en Ton had een geheel verzorgde viersterren
maaltijd voor de eerste avond meegenomen.

Vrijdag
Om 11.00 aangekomen op de centrale parkeerplaats bij
het park werd al gevreesd voor de ‘Piet Montie’. Of in beter
Frans: Pied Monti (le Mur de Vélomédiane). Maar gelukkig,
die kwam zaterdag pas. De fietskleren waren thuis al
aangetrokken dus we konden meteen van start nadat
Renee was voorzien van nieuwe remblokjes. Vandaag
was het tijd voor de noordelijke lus. Paul had de eerste 70
kilometer volgepropt met de volgende kuitenbijters:
Côte de Wanne, Côte de Brume, Côte de haute Bodeux,
La Levee, La Rosier Sud, Côte de Neuville en Côte de He
zalles. Oftewel de eerste 7 piekjes in het kaartje hieronder.
De beloofde temperatuur van 20 graden viel met 14 wat
tegen en de koffiepauze in Stavelot moest binnen. Maar
goed, het overige parcours daarna tot 105km kon met
een redelijk gangetje worden afgeraffeld, beginnend met
een heerlijk ravell fietspad (oude spoorlijn glad gestreken
met asfalt) richting Trois Ponts. De Stockeux lieten we
maar even voor wat ie was. Sorry Jeroen. Je moet nog
even wachten. De eerste 2200 hoogtemeters waren in de
pocket.

De vrijdagroute, de noordelijke lussen 

De zaterdagroute, de zuidelijke lus met oa. de ‘Piet Montie’ bij La Roche

In willekeurige (alfabetische) volgorde...

Vrijdagavond, na de geweldige kookkunsten van Ton,
even (maar het is hem vergeven) afgezien van de cham
pignons die na afloop nog in de koelkast stonden, het
aanschouwen van de vrouwelijke kant van Jeroen (het
aanrecht is voor hem niet het enige recht van de vrouw)
en de eerste pot boerenbridge, arriveerde de derde auto.
Paul Nijenhuis (vanaf het weekendje Grote-blad-Paul
genoemd) en Sipke Heida kwamen de Ardennentroepen
versterken. Fris van lijf en leden. De taart van Ton was toen
helaas al verslonden om te voorkomen dat de stukjes de
volgende dag voor 7 man te klein zouden zijn. Gelukkig
stonden er voldoende sapjes koud in de koelkast.
 

Zaterdag
Roel had voor ons 3000 pittige hoogtemeters in gedach
ten. De eerder genoemde en gevreesde Piet Montie op
km40, gevolgd door de Côte du Barrage de Nisramont,
de Côte de Saint Roche (een verschrikkelijke klim uit het
dal van de stad Houffalize), de Steigung von Ouren (pfff)
en als je dacht dat dat alles was nog de Côte de Maspelt
op km135. Tussendoor was er nog tijd voor koffie zonder
appelgebak (verkeerde cafeetje?) in een warm en zonnig
Houffalize. De hoogtemeterteller stond na deze twee
dagen alweer iets boven de 5000 en de eerste scheurtjes
in het peloton waren deze dag al zichtbaar op de steile
klimmetjes. Niet in het minst dankzij beide frisse mannen
die de overgangen tussen de côtes gebruikten om weer
zo snel mogelijk naar de volgende te fietsen. Gelukkig
voor auto 1 en 2 kregen beide vrijdagavondgasten later
op de dag ook wat last van klimmersleed.
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De zondagroute, even bijkomen van de voorgaande 2 dagen

Zondag
Na een onrustige nacht, Renee bewaarde het kwebbelen
dit keer niet, net zoals Roel en Ton dat ook niet konden
op de momenten van de 18 procent klimmetjes overdag,
brak het ochtendgloren weer aan. Sipke bleek helaas voor
Roel weer volledig hersteld van het afzien van de zater
dag. Het zal de jeugdige leeftijd van 30 zijn. Met frisse
tegenzin en een iets minder herstel van menig overige
stonden er weer 1200 hoogtemeters van Roel op het
programma. Côte de Beamont, Col Lodomez, Côte Henu
mont direct gevolgd door de Logbiermé en de Rochein
val Climb zoals de Spanjaarden zouden zeggen. Om 14:00
arriveerde de karavaan weer te Vielsalm voor de enige
douche in het maison (boilertje, dus met 7 man een dun
straaltje aanzetten en vooral niet te lang) en om de terug
reis te gaan ervaren. Het huisje bleef de laatste huurnacht
onbemand achter met de vele verhalen, mythes en
bierflesjes van de avonden ervoor. Of waren die toch nog
meegenomen? Volgend jaar weer.
 
Paul van Helden

Een citaat uit de mail
Een citaat uit de mailwisseling...
Ik (red. Roel) heb inderdaad al een route ten zuiden van
Vielsalm, die ook een klein stukje Luxemburg aan doet.
Ik heb vooral geprobeerd een mooie route uit te zetten,
maar er zitten natuurlijk ook een aantal 'bijzondere'
klimmetjes in. De basisroute is 134 km. Zie http://www.
gpsies.com/****Maar dat is misschien wat kort. Daar
om nog een extra lus, waardoor het 20 km langer wordt
en de beruchte Pied Monti (Mur de Vélomédiane) er in
zit.

Foto-impressie MH2D (dag 1)
Hieronder de foto's van de start en welverdiende maaltijd
tijdens de Mergelland Heuvel 2 daagse. 
 

Start MH2D dag 1: Eugene Dillon en Renee Bekx op de racefiets

Start MH2D dag 1: De MTBkers, hier nog fris en fruitig.

Na gedane arbeid een welverdiende maaltijd.
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Wil je deze winter je conditie op peil houden? 

Dan is spinning voor jou de ideale indoortraining!

Er zijn iedere dag  spinninglessen en je kunt 

meedoen op het moment dat jou het beste uitkomt.

Kijk voor de tijden op het lesrooster: 

www.sportcentrumdeplataan.nl

 

•  1x per week Spinning
•  Van 1 oktober tot 1 april
•  Gratis proefles
•  Geen € 75,- inschrijfgeld
•  Maandtarief € 31,- (i.p.v. € 37,50)
 

Meedoen? 

Bel snel voor een gratis proefles en schrijf je in!

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

SPINNING 
HOUDT JE TOPFIT

WINTERAANBIEDING 
VOOR LEDEN TCW

Een wereldwijd assortiment
wijnen en gedistilleerd

Junusstraat 57-59 Wageningen
tel. 0317421301 | woudenbergdranken@xs4all.nl
www.woudenbergdranken.nl



www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: TCW, Cerise 16, 6708 LG Wageningen




