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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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Voorzitter
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Bert-Jan Groenenberg
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tel. 0317421336
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Penningmeester
Cisca Noy
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Margrit Warmink 
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6871 CP Renkum Tel. 
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Eelke Westra
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3911 CM Rhenen
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Toercommissie

Contactpersoon 
Toon Loonen 
Heimanslaan 27 
6705 AD Wageningen 
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Lid
Jora Steennis
Jeroen Roelofs

Vierdaagsecommissie

Contactpersoon 
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Tel. 

Lid
Gerard Boudestein
Ronald Brussen
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Henk Scholte

Lid
Hans Groeneveld
Henk Scholte
Wijnand Folmer

Activiteitencommissie

Contactpersoon 
Menno Bartlema 
Herenstraat 4
6701 DJ Wageningen 
Tel. 

Lid
Berrie Ruijling
Wim Overdijkink
Liesbeth van Agt
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Zaterdag 3 januari
Nieuwjaarsreceptie

met o.a.
- bestuurswisseling
- doorlopende geheime activiteit 
 met fraaie prijzen!
- oliebollen
- nieuwjaarstoespraak

Clubhuis TCW
Aanvang 20.00 uur

Ik ben erbij. Jij ook?

met o.a.
- bestuurswisseling
- doorlopende geheime  
 activiteit met fraaie prijzen!
- oliebollen
- nieuwjaarstoespraak

Clubhuis TCW
Aanvang 20.00 uur
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Van de redactie
In een grijs verleden werd dit blaadje
gekopieerd of geprint, met een voor
gedrukt frontje in maar liefst twee
kleuren. Daar werd met de hand een
adressticker op geplakt. Dat gebeur
de een tijdlang bij ons thuis en het
was altijd een gezellige  bezigheid,
onder het genot van een klein wijn
tje. Er waren enkele dappere vrijwilli
gers, die allemaal in een kleine of
grote wijk in Wageningen, Benne
kom of Renkum de bezorging voor
hun rekening namen.
Toen ik in de redactie kwam, ik denk
in 2007 ofzo, ging het er nog steeds
zo aan toe. Marjo Lexmond was in die
tijd onofficieel hoofdredacteur en
Berrie Ruijling en Sietse Jansen zate
nook in de redactie. Via Sietse kwa
men we op het spoor van SMIC (nu
Editoo geheten),  een drukkerij die
een volgens eigen zeggen gebruik
vriendelijk vormgevingsprogramma
aanbiedt en het daarmee vervaardig
de product nog drukt en verzendt
ook. We gingen met SMIC in zee,
waarna dit illustere clubblad zijn
huidige vorm kreeg: keurig gedrukt
en met de helft van de pagina’s in
kleur. En het ploft inderdaad keurig
op tijd bij iedereen op de mat, iets wat
in het verleden met de vrijwillige
bezorging nog wel eens vertraging
op wilde lopen.
Wat hebben we zitten vloeken, die
eerste tijd. Want het programma was
heel wat minder gebruiksvriendelijk
dan ons was voorgespiegeld. En als
je zoals ik gewend bent met een echt
vormgevingsprogramma te werken,
kun je wel eens heel erg gefrustreerd
raken. Maar zoals dat meestal gaat:
het went, en langzaamaan krijg je de
kneepjes van het SMIC-en wel te
pakken. En eigenlijk is het heel leuk
werk, zo’n blaadje maken.
Toen vorig jaar mijn beide medere
dacteuren het bijltje erbij neergooi
den (door Arnold werd het zoals be
kend ingeruild voor een hamer),
bleek het gelukkig niet moeilijk om
nieuw redactieleden te vinden. Afge
lopen jaar hebben Niels, Linda en
Renée zich enthousiast ingezet en
het ’vak’ onder de knie gekregen.

Toen ik deze zomer twee maanden
afwezig was en zij geheel zelfstandig
het augustusnummer hebben uitge
bracht, wist ik dat ik met een gerust
hart de redactie kon verlaten en mij
op een nieuw taak storten: secretaris
dezer club.
Stiekem zal ik het redacteurschap van
de Derajeur vast wel een beetje mis
sen. En stiekem zal ik misschien nog
wel een beetje in mijzelf mopperen
als ik vind dat iets mooier had kunnen
worden opgelost. Het zij zo.

Dit is dus voorlopig het laatste num
mer waar ik mij mee bemoei. Tot mijn
spijt geen erg opwindend nummer.
Een uitgebreid verslag van de ALV,
speciaal voor  90% van onze leden die
niet aanwezig waren. Een flink aantal
advertenties (met dank aan Edwin
Janssen sr. en alle adverteerders)
waardoor de kosten van dit blad bin
nen de perken blijven. En als kers op
de taart een poëtische ontboeze
ming van ons eigen Linda.

Gelukkig ook bijdragen van onze
vaste correspondenten Toon en
Menno. Want een beetje heimwee
naar de vakantie heb ik wel. En dan
lees ik graag wat over het reizen in
den vreemde. Ook over onze vakan
tie  van afgelopen zomer wilde ik nog
wel wat schrijven. Maar helaas, er was
nét geen plaats meer voor. Gelukkig
is erop deze pagina nog wel een
plekje voor de kaart die bij het verslag
hoort. En dat verslagje zelf - Tour de
France in negen tochten - komt mis
schien in de volgende Derajeur. Als
de redactie het plaatst, tenminste!

Namens de redactie veel leesplezier.
Liesbeth
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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
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De man met de
hamer
En ook 2014 zit er alweer bijna op.
Voor mij persoonlijk wordt het een
historische afsluiting. Mijn fietsschrift
is na deze jaargang vol. Vanaf 2005
heb ik alle op de racefiets afgelegde
kilometers genoteerd. En natuurlijk
ook waar de tocht heen ging, hoe
hard het ging (zowel maximaal als
gemiddeld) en met wie ik fietste.
Hoewel velen het waarschijnlijk ou
derwets vinden zo’n schriftje -je kunt
ook alles op Strava zetten om maar
iets te noemen- vind ik het leuk om
zo af en toe lekker terug te bladeren.
De eerste rit in het schrift was op 1
april 2005. Waarschijnlijk een mooie
voorjaarsdag (want dat schrijf ik dan
weer niet op), want anders was ik in
die tijd niet op de fiets gesprongen.
Winterfietsen was iets waar ik nooit
van had gehoord. Laat staan dat ik
het ooit had gedaan. Voor de liefheb
bers, mijn eerste tochtje was een
rondje twee bruggen.

Opvallend is dat er in de eerste twee
jaar van het schriftje vrij weinig

namen staan van medefietsers. Mee
stal trok ik er alleen op uit. In 2007
kwamen er steeds meer namen te
staan. In dat jaar werd ik ook lid van
de club. Omdat het noteren van alle
medefietsers steeds meer ruimte in
beslag begon te nemen, ben ik voor
het clubfietsen maar overgeschakeld
op het aantekenen van ‘TCW’ in
plaats van alle namen. Anders was
het schrift misschien nu al vol ge
weest.

Wat natuurlijk ook interessant is, is
het aantal per jaar afgelegde kilome
ters. Daar zit gemiddeld genomen
nog steeds een stijgende lijn in. Het
eerste jaar haalde ik nog geen 2.000
kilometer. Nu zit ik voor het derde jaar
in mijn historie boven de 10.000 kilo
meter. Natuurlijk zijn er velen binnen
TCW die meer fietsen, maar zelf ben
ik meer dan tevreden met deze cij
fers. 2014 belooft een recordjaar te
worden. De 11.000 haal ik waarschijn
lijk niet meer, maar het persoonlijk
jaarrecord wordt wel aangescherpt.

Mijn eerste deelname aan de Lus
trumtocht is hier natuurlijk niet
vreemd aan.

Eén opmerkelijke aantekening in het
schrift komt drie keer terug. Op 5
november 2011 en 1 en 2 november
van dit jaar staat er in de kantlijn de
afkorting kb. Die staat voor korte
broek. Dat waren dus drie hele mooie
novemberdagen. Altijd leuk om te
weten. Verder zegt dit overigens
niets over het weer erna. Deze no
vembermaand hebben we gewoon
door kunnen fietsen, maar in 2011
volgden er na de rit in de korte broek
nog maar twee tochtjes.

Maar genoeg over mijn schrift. Wie er
meer over wil weten mag altijd langs
komen om het in te zien. Nu tijd voor
verenigingszaken. De ALV hebben
we alweer gehad. Het was een vrij
snelle aflevering. Maar we zijn er nog
niet helemaal vanaf. Omdat Eelke en
Bert-Jan vanwege werk en gezin niet
meer voldoende tijd kunnen vrijma
ken om in het bestuur actief te blij
ven, hebben we opvolging moeten
regelen. Dat is gelukt. Liesbeth van
Agt wordt de nieuwe secretaris en
Evert Kolet gaat het clubfietsen en de
vrijwilligers doen. Als jullie er op de
ingelaste ALV voorafgaand aan de
Nieuwjaarsreceptie tenminste mee
instemmen natuurlijk. Vanaf deze
plaats wil ik Bert-Jan en Eelke in elk
geval vast bedanken voor hun inzet.
En Evert en Liesbeth voor hun bereid
heid de lege plaatsen in te nemen.

En nu we het toch over bereidheid
hebben. De Toercommissie is naar
stig op zoek naar versterking. Zowel
van leden als van helpers. Dus aarzel
niet en meld je aan. Het zou mooi zijn
als we met de Nieuwjaarsreceptie
konden melden dat de Toercommis
sie weer compleet bemand is en vol
doende mensen heeft om te helpen
bij het goed verlopen van onze toch
ten. Alvast bedankt voor jullie
bereidheid…

Arnold
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Groepen TCW
Alle groepen vertrekken in de winter om 10.00 uur. Het
grootste deel van de leden fietst in de winter op de MTB
maar er wordt ook op de weg gefietst. De ritten worden
in de schitterende omgeving van Wageningen gemaakt
wat een gevarieerd parcours geeft van vlakke en heuvel
achtige 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 afspraken voor de A-, de B-, de MTB- en
de zondaggroep. Kijken dus! Alle leden wordt verzocht
de gedragscode racefiets en mountainbike te respecte
ren.

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.

Uitnodiging extra Algemene
Ledenvergadering
Namens het bestuur nodig ik alle leden, ereleden, leden
van verdienste en donateurs uit om op zaterdag 3 janu
ari 2015, 20:00 uur bij de extra algemene ledenvergade
ring voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de
Toerclub Wageningen aanwezig te zijn.

Deze extra ledenvergadering is ingelast vanwege een
bestuurswisseling. Zoals gemeld op de ALV d.d. 19 no
vember 2014 zullen Bert-Jan Groenenberg (secretaris) en
Eelke Westra hun bestuursfunctie beëindigen.

Bestuursleden worden benoemd voor de periode van 2
jaar en zijn daarna aftredend.
Arnold Winkel is voorzitter sinds één jaar en blijft aan.
Bert-Jan is secretaris sinds één jaar en stopt vervroegd.
Eelke Westra is lid van het bestuur sinds twee jaar en zal
aftreden
Cisca Noy is penningmeester sinds twee jaar en aftre
dend. Het bestuur stelt voor haar voor een tweede termijn
als penningmeester te benoemen.
Margit Warmink is twee jaar lid van het bestuur en dus
aftredend. Het bestuur stelt voor haar voor een tweede
termijn te benoemen.

Het bestuur draagt Liesbeth van Agt voor als secretaris
voor de resterende termijn tot en met november 2015,
en Evert Kolet als lid van het bestuur voor de termijn tot
en met november 2016.

Namens het bestuur,
Bert-Jan Groenenberg
Secretaris

Bardiensten (op dinsdag)
Het bestuur - in de persoon van Cisca - vraagt aandacht
voor het volgende:

Voor de dinsdagavond zijn er nog mensen nodig die
bardiensten willen draaien. Dus als je nog niks te doen
hebt op dinsdagavond en daar graag iets aan zou
willen veranderen, denk er dan sterk over om je aan te
melden voor de barcommissie.

Aanmelden kan bij Cisca
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Tochtenkalender
datum Tochtnaam Soort Tocht Start Km's
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
zo 4 jan Goed Begintocht MTB Escharen, gem. Grave 35 / 45 / 55
zo 11 jan Veldtoerfietstocht MTB Mill 30 / 43
za 17 jan Goudsberg Hel MTB Ede 30 / 50 / 75
zo 18 jan ATB tocht Oss MTB Oss 30 / 45
zo 1 feb Op en Rond de Witte Ruysh MTB Oss 15 / 35 / 50
zo 1 feb Maasduinen VLD MTB Ottersum / Gennep 35 / 50
zo 8 feb Fibberwaarietocht MTB Schaijk 33 / 44 / 55 / 70
za 14 feb Bostoertocht MTB Arnhem 30 / 45 / 60
za 21 feb Speulderbostocht MTB Stroe 15 / 30 / 45
zo 22 feb Speulderbostocht MTB Stroe 15 / 30 / 45
zo 22 feb Stuifduinentocht MTB Hernen 35 / 55
za 28 feb Rabo Zuid Veluwetocht Weg Dodewaard 100

Nieuwjaarsreceptie
Geen begin van het nieuwe jaar zonder de traditionele
Nieuwjaarsreceptie van TCW. Ook in 2015 houden we
vast aan deze traditie. We nodigen iedereen van harte
uit om op zaterdagavond 3 januari aanwezig te zijn op
deze receptie. Omdat de activiteitencommissie geen
quiz meer organiseert voor deze avond, heeft het be
stuur een speciaal programma bedacht voor deze
avond.

Om 20.00 uur beginnen we met een ingelaste ALV (zie
elders deze Derajeur). Als de nieuwe bestuursleden zijn
geïnstalleerd en de oude zijn uitgewuifd, hebben we
een doorlopende speciale activiteit. Wat dat is, vertel
ik nog niet. Wel dat er drie prijzen zijn te winnen in de
vorm van oplopende waardebonnen. Verder is er na
tuurlijk een korte toespraak van de voorzitter, waarna
de champagne zal knallen en we toosten op het nieu
we jaar. Vervolgens trekt het bestuur zich even terug
om de uitslag van de activiteit te beoordelen en de
prijzen uit te reiken. Daarna stappen we achter de bar
om het de leden vervolgens tot maximaal middernacht
naar de zin te maken.

Komt allen!

Arnold
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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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Fietsen op Paradise Island

Na alle actieve vakanties wilden we ook wel eens op va
kantie zoals “normale” mensen dat doen. Dus gewoon
lekker rustig luieren op een mooi strand op een mooi
eiland in een warm land. ’s Morgens geen wekker zetten,
’s avonds heerlijk uit eten met een prachtig uitzicht op
een boulevard of de zonsondergang boven de zee, een
andere cultuur opsnuiven en genieten van het relaxte
leven.

Diverse tracking cookies op mijn PC hebben al wel gere
gistreerd dat wij regelmatig en ook soms ver op vakantie
gaan. Dus word ik veel gespamd met aanbiedingen van
de meest luxueuze vakantieoorden. En soms zit er daar
iets bij dat opvalt: hum, lijkt me heel erg mooi, even
doormailen naar Inge. En zo is het idee geboren om 2
weken naar de Seychellen te gaan. Deze eilandengroep
ligt in de Indische Oceaan, iets ten noorden (NNO) van
Madagaskar. En volgens http://www.skyscanner.nl/
nieuws/de-12-mooiste-stranden-de-wereld-beeld staan
stranden van de Seychellen op plaats 5 van de mooiste
stranden ter wereld.

Ik ben zelf meer van de grote lijnen en dus was het Inge
haar taak om de details uit te werken. En dat werd eiland
hoppen: eerst 1 week op het hoofdeiland (Mahé) , dan
nog 3 dagen op een tweede (la Digue) en 4 dagen op een
derde eiland (Praslin). Natuurlijk, het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan, wilden we lokaal nog 2 fietsen
huren om de eilanden een beetje te verkennen. Maar op
Mahé hebben we dat snel uit ons hoofd gezet. De wegen
waren smal en langs de weg lag de berm vaak 3 meter
lagen dan de weg zelf, recht naar beneden, zonder enig
hekwerk of andere bescherming. Verder was het verkeer
daar erg druk, kortom we vonden het veel te onveilig.
Maar met het openbaar vervoer konden we ook het hele
eiland verkennen. Alleen de rijstijl van de buschauffeurs
was zodanig dat we ons er niet echt veel veiliger voelden
dan op een fietsje.

Op la Digue was het juist omgekeerd. Er werd daar heel
veel gefietst en overal waren fietsen te huur, van simpele
fietsen voor de boodschappen tot mountainbikes voor
de echte liefhebbers. Zie ook de bijgaande foto van een
man die 2 fietsen naar een klant brengt. Verder had ik
kaarten van deze eilanden van “Open Street Maps”
(http://garmin.openstreetmap.nl/ ) opgehaald en op
mijn Garmin gezet. De fietsen gaven ons de mogelijkheid
om (naast het strand dat we voor onze deur hadden lig
gen) ook wat andere stranden op het eiland te bezoeken.
Maar ook de fietstochten door de jungle op het eiland of
de weg langs de kust waren al prachtig. Alleen de klim
naar een cafeetje op een bergtop in het midden van het
eiland was wel zo steil dat we toch maar zijn gaan wan
delen.

Op Praslin hebben we ook nog fietsen gehuurd om een
van de mooiste stranden aldaar op te zoeken. Maar veel
meer tijd hebben we daar (en ook op Mahé) gespendeerd
aan snorkelen. Prachtige koraal, de mooiste vissen, grote
scholen van kleinere vissen, enkele roggen, alleen al
daarvoor was deze vakantie de moeite waard. Maar ook
op het droge hebben we genoten van fauna (grote
schildpadden, bijzondere spinnen, gekko’s, hagedissen
en prachtige vogels) en flora: de palmen aan zee, de
jungle en de “coco de mer” of zeekokosnoot, het grootste
zaad ter wereld met een diameter van 40-50 cm en een
gewicht van 15-30 kg. Natuurlijk staan de foto’s weer op
http://fietsvakanties.mijnalbums.nl/ .

Ook veel fietsplezier,
Toon en Inge

Fietsen op palmenstrand
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Een wereldwijd assortiment
wijnen en gedistilleerd

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

Voor onze jaarlijkse fietsvakantie met de inmiddels wat
oudere mannen is dit jaar een rondrit rondom de Matter
horn uitgekozen. We beginnen zoals de goede gewoon
te betaamt, met een cyclo in Courmayeur, het eerste
grote dorp aan de Italiaanse kant van de Montblanctun
nel. Een skidorp met navenante prijzen; voor een birra
media of een Aperolspritz moet € 8,- worden neergeteld
en een Panino (warm belegd broodje) kost al gauw € 15,-.
Snel over op de plaatselijke witte wijn die met € 25,- per
fles nog enigszins te doen is met de door ons gehanteer
de bestelsnelheid.

De weersvooruitzichten zijn voor de hele week niet al te
best en dat zal de nodige invloed gaan hebben op de
fietskilometers van de groep bestaande uit Jaap Spaan,
Frans Demarteau, Peter Zock, Gerrit Heida, Jocco Dekker
(voor een wel heel lang weekend) en ondergetekende.
Op de eerste dag staat de Granfondo "La Montblanc" op
het programma, een pittige cyclo van 138 km met 3.800
hoogtemeters in de Valle d'Aosta. De voorspellingen zijn
dermate slecht dat Frans en Jaap zich niet eens inschrij
ven; Peter en Gerrit gaan voor de korte afstand van 95 km
en nog altijd 2.100 hoogtemeters en Jocco en ik gaan voor
de hele afstand.

Bij de start is het nog droog maar in de eerste forse klim
begint het te regenen en al snel komt het met bakken uit
de lucht. Lastig afdalen dus en dat zal ik weten: in de
eerste lange afdaling rijd ik kort achter elkaar twee keer
lek en ben daarmee meteen door mijn reservebandjes
heen. Ik laat Jocco, die ik net als ik de tweede keer lek rijd
weer heb bijgehaald, weten dat ik de korte afstand ga
doen; heeft hij in ieder geval geen last meer van me en
stijgt weer een plekje in het klassement. In stromende
regen rijd ik de korte afstand uit in 3 uur en 38 minuten,
en ach, met twee lekke banden en een 159-ste plaats van
de 506 die de finish halen valt het nog alles mee. Jocco
raffelt als enige van ons het lange parcours af in 5 uur en
45 minuten; toch mooi een kwartier sneller dan zijn tijd
op de Dolomietenmarathon die qua zwaarte en afstand
vergelijkbaar is. Na een warme douche zoek ik Frans en
Jaap op en geven we Gerrit (450-ste in 5 uur en 1 minuut)
en Peter (481-ste in 5 uur en 30 minuten) een warm
welkom bij aankomst aan de finish. We hadden ons een
beter begin van de vakantie kunnen wensen maar na een
paar "birre medie" en enkele flessen witte wijn gaat de
zon schijnen en ziet de wereld er weer heel anders uit. Op
naar de volgende enerverende dag...

Als we opstaan zien we blauwe lucht en schijnt de zon;
opmerkelijk want de verwachtingen voor vandaag zijn
allerbelabberdst. Er staat een fikse verplaatsing van 177
km over de Grand Saint Bernard (2.478m) op het program
ma en de animo om de hele afstand te gaan fietsen is
beperkt. Alleen Jocco en ik komen in de fietskleren bene

den en gaan van start. Na een afdaling in de zon naar
Aosta beginnen we met lekker weer aan de 37 km lange
klim naar de Saint Bernard. Naarmate de klim vordert
wordt het kouder en bewolkter en daarmee onaangena
mer; boven waait een harde wind en is het 6 graden. Jaap
en Peter zorgen onderweg nog voor de nodige aanmoe
diging; Frans en Gerrit blijken onderin bij Aosta de fiets
van de auto gehaald te hebben en zijn ook bezig met deze
roemruchte beklimming die Hannibal ooit met olifanten
in 2 uur en 4 minuten heeft gedaan; ik leg daar slechts 2
minuten op toe en dat met een stuk lichter materiaal.
Een lange afdaling Zwitserland in en een stuk van 50 km
stroomopwaarts door het dal van de Rhone brengt ons
in het levendige Agarn. Voordat bij het hotel het eerste
biertje geserveerd is, hebben Jaap en Peter het dorp al
verkend in een luttele 10 seconden; dat belooft een dolle
boel.

Na een uitermate rustige avond en nacht wacht ons weer
een flinke verplaatsing; dit keer in 132 km over de Sim
plonpass (2.005m) naar Stresa aan het Lago Maggiore.
Wie weet gaan we daar de zon zien. Dat is in het Zwitser
se Agarn in ieder geval niet het geval en afgezien van
ondergetekende neemt iedereen voor deze verplaatsing
plaats in een van beide auto's. In lichte regen ga ik op pad
en tref het weer: twee lekke banden in de eerste 30 km
maken dat ik een van de auto's moet bellen voor extra
bandjes. De technische bijstand is prima (waarvoor dank)
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en ik kan in motregen en mist de Simplonpass gaan be
klimmen. Een mooi lopertje met in het begin wat steile
kilometers omdat je als fietser de grote weg niet op mag;
de nodige tunnels dragen niet echt bij aan het plezier
maar daarin is het in ieder geval even droog. Zodra ik over
de top ben breekt de mist en krijg ik zicht op een winde
rige en lange afdaling, zowaar in Italië eindigend in de
zon bij Domodossola. De laatse 50 km gaan makkelijk licht
aflopend naar Stresa waar ik in een straatje vlak voor het
hotel de andere mannen tegenkom. Ze gaan na een
stevige lunch de Mottarone op, de berg die een prachtig
panorama geeft over het Lago Maggiore en die je zeker
gedaan moet hebben als je daar in de buurt bent.

De volgende twee dagen hebben we rondritten vanuit
Stresa voorzien, maar het weer gooit wederom roet in het
eten. Op de eerste dag gaan Jocco en ik nog wel de ge
plande 126 km (ruim 3.000 hoogtemeters) over de Mot
tarone en wat ander klein spul rijden, maar de rest beperkt
zich tot een rondje van 70 km. De dag erna fietsen alleen
Frans en ik een flinke ronde van respectievelijk 132 en 142
km; Jocco moet naar huis en beperkt het fietsen tot de
steile klim naar Plan Cavallo (1.254m) boven Verbania;
Jaap, Peter en Gerrit gaan met de auto toeren. Jammer,
want er is in de buurt van het Lago Maggiore prachtig te
fietsen. Ooit nog maar een keer terugkomen met zomers
weer...

Op vrijdag hebben we de laatste verplaatsing voor de
boeg: van Stresa naar Saint Vincent 177 km met 3.500
hoogtemeters. Een pittige verplaatsing met o.a. een
lange klim over de Strada Panoramica (waar helaas door
de laaghangende bewolking niets te zien is) naar Biel
monte (1.517m), een klim die dit jaar deel uitmaakte van
een giro-etappe naar Biella, en een spectaculaire klim
naar de Galleria di Rosazza (1.488m), een smal en steil
weggetje over een pas met een onverlichte smalle tunnel
van 400 meter lang, gevolgd door een afdaling langs het
fraaie kloostercomplex van Oroppa. Frans, Gerrit en ik
gaan deze uitdaging met de fiets aan, Jaap en Peter kiezen
wijselijk voor de auto. Na een lange dag arriveer ik rond
17.30 uur in Saint Vincent, Frans en Gerrit komen rond

19.30 uur aan na een forse maar zeker ook bijzonder
mooie etappe. Met name de klim en de tunnel van Rosaz
za en een bezoekje aan Oroppa zijn aanraders voor wie
ooit in de buurt van Biella in Noord-Italie komt.

Vanuit Saint-Vincent hebben we op de laatste dag een
paar klimmen vanuit het dal van Aosta op het programma
staan. Het is 's ochtends weer strak grijs en de bewolking
hangt ongeveer op de hoogte van het dak van het hotel.
Lichte motregen weerhoudt Frans, Peter en Jaap van
verdere fietsplannen. Gerrit en ik gaan wel op pad: Gerrit
voor de lange klim naar Breuil-Cervinia (2.005m), de Itali
aanse kant van de Matterhorn, volgend jaar weer finish
plaats in een giro-etappe. Ik kies eerst voor de lekker lo
pende Colle de Joux (1.640m) vanuit Saint-Vincent en doe
daarna nog de Colle Saint Panthaleon (1.656m). Zowel
Gerrit als ik hebben uiteindelijk nauwelijks regen gehad
en daarmee een mooie afsluiter van deze fietsvakantie
gereden. Een veel te natte fietsweek waardoor we onvol
doende hebben kunnen genieten van de mooie routes
en passen. Gelukkig maakten het lekkere eten en de uit
stekende wijnen veel goed en zoals de oplettende lezer
inmiddels weet, is dat minstens zo belangrijk voor het
welslagen van onze vakanties. Kortom, het was weer top!

Menno Bartlema

Meer info over de cyclo: www.lamontblanc.it

De Matterhorn. Foto: DiscoveryToursTV
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Dinsdagmiddag C-groep
Vlak voor het ingaan van het winterseizoen heeft een deel
van de C-groep op dinsdag 28 oktober in de middag nog
volop genoten van het mooie weer met een prachtig
tochtje richting Amersfoort. Zoals gebruikelijk op de
dinsdag werd er verzameld en gestart bij Henk in het altijd
gezellige Bennekom. Onderweg kwamen we bij Achter
veld het straatnaambordje "het Jannendorp" tegen.
Aangezien ook Jan v.d. Brink en Jan Cordewener meefiet
sten vonden wij dit een zeer toepasselijk fotomoment (zie
foto). Via Stoutenburg fietsten we naar de pauze. Deze
werd gehouden bij wegrestaurant "de Tweede Steeg". Bij
enkele leden van de C-groep is dit een zeer geliefde plek.
Het is er altijd gezellig en de koffie en het appelgebak
smaakt er prima. Na een zeer aangename en lange pauze
(we zaten lekker in het zonnetje en hadden genoeg ge
spreksstof) werd het dan toch tijd voor de terugweg.
Genietend van de zon ging het langs het Valleikanaal en
de Lunterse Beek richting Scherpenzeel. Langs de bebos
te zuidwestkant van Veenendaal ging het naar Rhenen.
Hier namen we afscheid van René en Kees. Via het bin
nenveld ging het vervolgens richting Bennekom. Vlak
voor Bennekom werd er wederom afscheid genomen. Dit
keer waren het Jan Cordewener en Ruud die afsloegen
richting huis. In Bennekom sloeg Jan v.d. Brink als laatste
af richting huis en reden Mariken en Tonny samen met
Henk mee naar het eindpunt/startpunt.
We hebben met deze rit een prachtig eind gemaakt aan
een mooi, lang en gezellig dinsdagmiddagseizoen op de
racefiets.

't Is en blijft een Janboel. Deze foto had ook niet misstaan in de rubriek
Mijn Naam Wordt Genoemd.

Wist-je-dat ...
...Cees "de Koekert " op zaterdag 29 november voor het
eerst sinds TCW-heugenis eens NIET als laatste het club
huis verliet?
...ook de D-groep al eerder was vertrokken?
...er rond 17.00 uur zo'n 7 getuigen aanwezig waren die
dit historische moment kunnen bevestigen?
...de winter er nu echt aan komt?
...we hierdoor na afloop een extra goede reden hebben
voor een borrel of warme bitterbal?
...het jaar 2014, in teken van de lustrumtocht, er alweer
bijna op zit?
...we in 2015 veel triootjes achter de bar zullen zien?
...barmedewerker een gezellige en dankbare taak is om
te vervullen?
...we nog op zoek zijn naar barmedewerkers voor de
dinsdagavond?

...er zo'n 35 mensen op de ALV waren?

...dat  maar 10% van het totale ledenbestand is?

...de overige 90% die avond dus een avondje vrij heeft
gehad?
...die 90% nou tijd over heeft om iets voor de club te doen?
...er nog mensen nodig zijn voor de toercommissie?
...je ook als je niet in de toercommissie zit, je steentje kunt
bijdragen?
...je dan kunt helpen als parkeerwacht of routepijler?
...de mensen die dat anders doen dan ook eens een
clubtocht kunnen rijden?
... op 3 januari de Nieuwjaarsreceptie wordet gehouden
... er dan meteen een korte ALV wordt gehouden om de
bestuurswisseling officieel te bekrachtigen?
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WEEK DAG DATUM NAAM OPMERKING

zaterdag 3-1-2014 Hans Groeneveld/Bestuur 20.u Nieuwjaarsbijeenkomst

1 zaterdag 3-1-2015 Berrie R/Fred/Roel

2 zaterdag 10-1-2015 Arnold/Jeroen

3 zaterdag 17-1-2015 Vera/Cees/Linda

4 zaterdag 24-1-2015 Ineke/Liesbeth

5 zaterdag 31-1-2015 Rien/Evert K/Ad Pijnenburg

6 zaterdag 7-2-2015 Henk/Petra

7 zaterdag 14-2-2015 Marijke /Gerrie

8 zaterdag 21-2-2015 Berrie R/Fred/Roel

9 zaterdag 28-2-2015 Arnold/Jeroen

10 zaterdag 7-3-2015 Vera/Cees/Linda

11 zaterdag 14-3-2015 Ineke/Liesbeth

12 zaterdag 21-3-2015 Rien/Evert K/Ad Pijnenburg

13 zaterdag 28-3-2015 Gerrie,Peter vA, Rien,Jaap, Menno 

en Peter S

Veluviatocht

14 zaterdag 4-4-2015 Henk/Petra

15 zaterdag 11-4-2015 Marijke /Gerrie

16 zaterdag 18-4-2015 Berrie R/Fred/Roel

17 zaterdag 25-4-2015 Arnold/Jeroen

18 zaterdag 2-5-2015 Vera/Cees/Linda

18 zondag 3-5-2015 Gerrie,Peter vA, Rien,Jaap, Menno 

en Peter S

Bevrijdingstocht

19 zaterdag 9-5-2015 Ineke/Liesbeth

20 zaterdag 16-5-2015 Evert K/Ad Pijnenburg

21 zaterdag 23-5-2015 Henk/Petra

22 zaterdag 30-5-2015 Marijke /Gerrie

23 zaterdag 6-6-2015 Berrie R/Fred/Roel

24 zaterdag 13-6-2015 Arnold/Jeroen

25 zaterdag 20-6-2015 Geen bardienst Jan JanClassic

26 zaterdag 27-6-2015 Vera/Cees/Linda

27 zaterdag 4-7-2015 Ineke/Liesbeth

28 zaterdag 11-7-2015 Rien/Evert K/Ad Pijnenburg

29 zaterdag 18-7-2015 Henk/Petra

30 zaterdag 25-7-2015 Marijke /Gerrie

31 zaterdag 1-8-2015 Berrie R/Fred/Roel

32 zaterdag 8-8-2015 Arnold/Jeroen

33 zaterdag 15-8-2015 Vera/Cees/Linda

34 zaterdag 22-8-2015 Ineke/Liesbeth

35 zaterdag 29-8-2015 Gerrie,Peter vA, Rien,Jaap, Menno 

en Peter S

Germania klimtocht

36 zaterdag 5-9-2015 Rien/Evert K/Ad Pijnenburg

37 zaterdag 12-9-2015 Henk/Petra

38 zaterdag 19-9-2015 Marijke /Gerrie

39 zaterdag 26-9-2015 Berrie R/Fred/Roel

40 zaterdag 3-10-2015 Arnold/Jeroen

41 zaterdag 10-10-2015 Vera/Cees/Linda

42 zaterdag 17-10-2015 Ineke/Liesbeth

43 zaterdag 24-10-2015 Rien/Evert K/Ad Pijnenburg

44 zaterdag 31-10-2015 Henk/Petra

45 zaterdag 7-11-2015 Gerrie,Peter vA, Rien,Jaap, Menno 

en Peter S

Wageningse Wintertocht 1

46 zaterdag 14-11-2015 Marijke /Gerrie

47 zaterdag 21-11-2015 Berrie R/Fred/Roel

48 zaterdag 28-11-2015 Arnold/Jeroen

49 zaterdag 5-12-2015 Vera/Cees/Linda

50 zaterdag 12-12-2015 Ineke/Liesbeth

51 zaterdag 19-12-2015 Rien/Evert K/Ad Pijnenburg

52 zondag 27-12-2015 Gerrie,Peter vA, Rien,Jaap, Menno 

en Peter S

Wageningse Wintertocht 2

Bardienst Zaterdag 2015 Tegenwind
Zwoegend beweeg ik me voort
Elke pedaalslag
Een meter verder

Mentale barrières verschijnen
Wind waait gedachten weg
Met elke kilometer
Die ik wegtrap

Liedjes in m’n hoofd
Over “de eenzame fietser”
En een grote grijns
Verblijdt mijn gezicht

Vol goede moed trap ik voort
Wind vangend
Als een zeilboot op aandewindse koers

Grenzen vervagen
Terwijl ik fiets

Linda Persoon

Spinning voor kin
deren met kanker
Vrijdag 13 maart
Zet de datum alvast in de agenda:
de Plataan is vrijdag 13 maart we
derom het decor van de actie Spin
for Life 2015, een spinningmara
thon voor Villa Joep. Deze dag
wordt geld bij elkaar gefietst voor
onderzoek naar nueroblastoom,
een zeldzame en vaak dodelijke
vorm van kinderkanker. Ook TCW
is gevraagd om de spinningzaal
een uur te vullen. Wil je meedoen
in het TCW-uur, geef je dan op bij
de Plataan. Voor € 10,- draag je bij
aan een goed doel én kun je lekker
fietsen. Je hoeft geen sponsors te
zoeken om meer geld op te halen,
maar dat mag natuurlijk wel.
Het TCW-uur is van 18.00-19.00.
Meld je aan via info@sportcen
trumdeplataan.nl en vermeld dat
je wilt meedoen aan het TCW-uur
voor Villa Joep.
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Notulen Algemene Ledenvergadering TCW 18 november 2014

Aanwezig:
Bestuur: Arnold Winkel (voorzitter), Bert-Jan Groenen
berg (secretaris), Cisca Noy (penningmeester), Margit
Warmink, Eelke Westra
Leden:
Frans Kappen, Erik Seebus, Liesbeth van Agt, Roel van den
Meiracker, Gradus van Brakel, Herman Winkels, René
Steegh, Evert Kloosterboer, Edwin Jansen, Ruud Binnen
dijk, Evert Rense, Gert Kramer, Hans Groeneveld, Jan
Cordewener, Cees van Nieuwenhuijsen, Gerard Wessel
kamp, Nico Patist, Tonny de Vaan, Toon Loonen, Sandra
van Zanten, Kathrin Poser, Rien Spee, Gerrit Heida, Gerrie
Wijnen-Verkerk, Marijke v.d. Berg -van Holland, Inge Ja
cobs, Petra Ploeg, Eva Düsterhöft, Maria Heida, Gerard
Boudestein,
Afwezigen met kennisgeving: Tess van de Voorde, Henk
Scholte, Wijnand Folmer, Edwin de Vaan, Martine Koks,
Carin Jochems, Marjo Lexmond, Niels Dignum, Frank Fi
selier, Berrie Ruijling, Bert Wijnen, Karel Huijbers, Peter
Stokvisch en Menno Bartlema.

1. Opening en mededelingen
- De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Hij noemt daarna de afwezigen met kennisge
ving op.
- De toercommissie zoekt per direct versterking vanwege
het vertrek van Gerjohn Bos en Tonny de Vaan. Beiden
worden bedankt voor hun inzet. Je kunt je melden bij
Toon Loonen (contactpersoon toercie)
- De barcie zoekt nog enkele vrijwilligers voor de zomer.
Je kunt je aanmelden bij Cisca Noy. Gerrie wordt bedankt
voor het openen vanavond.
- De lustrumcommissie wordt bedankt voor het geslaag
de feest en zal samen nog een keer uit eten gaan.
- Jaap Spaan en Liesbeth van Agt worden bedankt voor
hun inzet in de kledingcommissie.
- Eelke Westra en Bert-Jan Groenenberg zullen beiden
stoppen met hun bestuursfuncties omdat dit komend
jaar niet goed meer is te combineren met hun werk. Voor
het secretariaat is al een vervanger gevonden n.l. Liesbeth
van Agt. Voor de andere functie is er binnenkort een ge
sprek met de beoogde kandidaat. Het is de bedoeling de
nieuwe bestuursleden tijdens een korte extra ALV voor
afgaand aan de nieuwjaarborrel aan te stellen.

2. Bespreking Notulen ALV 19 november 2013
- Naar aanleiding van het toegezegde stukje over het nut

en noodzaak van de NTFU komt uiterlijk in januari in het
clubblad.
- Naar aanleiding van de vraag van Ruud Binnendijk over
de aanpassingen van de sanitaire voorzieningen in het
clubgebouw is een offerte aangevraagd. De offerte was
dusdanig hoog (46000 Euro) dat het bestuur besloten
heeft daar niet verder mee te gaan. Er wordt nu gezocht
naar een goedkopere oplossing waarbij er nieuwe voor

zieningen voor dames komen op de plek van de huidige
bestuurskamer. De bestuurskamer vervalt omdat daar
weinig gebruik van gemaakt wordt. Er zullen meerder
offertes aangevraagd worden.
- In het afgelopen jaar hebben Toon Loonen en Peter
Zeeuwe gesproken met de gemeente. Er is toen gezegd
dat de erfpacht in 2016 aangepast zal lopen. Kort geleden
heeft de gemeente Wageningen een brief gestuurd met
de mededeling dat de erfpacht verhoogd zal worden van
172,95 naar 2400 Euro per jaar. In het eerdere overleg
werd een kleinere verhoging genoemd. Het bestuur zal
de gemeente meedelen dat zij deze extreme verhoging
buiten proporties vindt.
- De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. De
voorzitter dankt Bert-Jan voor de verslaglegging.

3. Bespreking jaarverslagen
De jaarverslagen van de beleidspunten van het bestuur,
de activiteiten commissie , de Derajeur, de kledingcom
missie, beheer, de Jan Jansen Classic en Hel van Ede
Wageningen commissie en die van de toercommissie zijn
zonder opmerkingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van het jaarverslag van de toercie vraagt
Jan Cordewener waarom Wintertocht 1 twee NTFU ster
ren heeft en wintertocht 2 drie sterren heeft. Toon Loonen
licht toe dat dit onder meer het gevolg is van de extra
voorzieningen bij wintertocht 2 zoals de glühwein en
oliebollen.

4. Financiële jaarrekening 2012-2013 en verslag
kascommissie
De penningmeester licht de jaarrekening toe.
Het afgelopen jaar is voor het eerst met een andere me
thode gewerkt.
De kascontrolecommissie bestaande uit Jan Cordewener,
Gerard Boudestijn en Edwin Jansen is 21/10 bij elkaar
geweest om de jaarrekening te controleren. Jan Corde
wener meldt dat de kascommissie geen onregelmatighe
den heeft vastgesteld. Wel was er een aantal discussie
punten met name over de vraag onder welke post een
bepaalde transactie valt. Opvallend vond de kascommis
sie dat de kostprijs van de kantine dit jaar 1500 Euro hoger
lag terwijl de omzet gelijk gebleven was. Dit is o.a. het
gevolg van de duurdere consumpties die het afgelopen
jaar gedronken zijn (speciaal bieren en wijn) waar een
lagere winstmarge op zit. De kascontrolecommissie
meldt dat het financieel verslag tot in de puntjes gerap
porteerd was . De vergadering geeft decharge voor het
gevoerde financiële beleid.
Jan Cordewener verlaat de kascontrolecommissie en
wordt bedankt voor zijn inzet. Jan Ploeg zal toetreden als
nieuw lid van de commissie. Cisca bedankt Marijke voor
haar inzet en meedenken bij de boekhouding.
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Toon Loonen vraagt wat de meest positieve posten zijn
van de jaarrekening. Dit is met name de JJC en daarnaast
ook de bar en overige door ons georganiseerde tochten.
Het netto resultaat van de bar is iets lager door de al
eerder vermelde toename van consumptie van duurdere
drankjes met een kleinere marge. De kosten van het or
ganiseren van toertochten nemen toe door toenemende
kosten voor vergunningen en EHBO.

Cisca Noy stelt voor het positieve resultaat ten goede te
laten komen voor de reservering voor onderhoud van het
clubhuis. Dit omdat hier het afgelopen jaar de kosten voor
de vernieuwing van het dak op betaald zijn en de te
verwachten onkosten voor de verbouwing van de sani
taire voorzieningen. De vergadering stemt hier mee in.
Het financieel jaarverslag en de jaarrekening zijn goed
gekeurd door de vergadering.

5. Jaarplan 2014-2020
TCW draait dankzij de inzet van vrijwilligers. De club heeft
ongeveer 330 leden waarvan er 150 leden actief zijn. Toch
is het nodig dat er af en toe meer mensen hun handen
uitsteken. Het bestuur wil daarom leden stimuleren actief
in de club te worden. Om dit te bereiken zal er o.a. een
vrijwilligerscoördinator aangesteld worden. Deze taak zal
door iemand uit het bestuur opgenomen worden.
Verder zal er aandacht besteed worden om jongere
(volwassen) leden aan te trekken.

Edwin Jansen vraagt zich af hoe er binnen de club met
niet volwassen leden omgegaan wordt. Wie heeft hier
voor de verantwoordelijkheid? Dit zal uitgezocht worden
door Bert-Jan.
Frans Kappen merkt op dat alleen een coördinator niet
genoeg is maar dat er ook een plan moet komen.
Het idee wordt geopperd om bij de inloopavond vooraf
gaand aan de start van het wegseizoen als mensen hun
pasje en bestelde kleding ophalen ze een formulier in te
laten vullen waarvoor ze zich het komend jaar in zullen
zetten.

Toon Loonen merkt op dat in het beleidsplan vermeld
staat dat de toercie verantwoordelijk is voor clubtoer
tochten en de clubtochtenkalender. Dit wordt niet meer
gedaan door de toercie en punt 2 zal daarom uit het be
leidsplan verwijderd worden.

Het beleidsplan is goedgekeurd door de vergadering.

6. Begroting 2014-2015
Cisca licht de begroting toe. Deze is gebaseerd op die van
vorig jaar en grotendeels gelijk.
Jan Cordewener vraagt zich af of we op de herinneringen
voor de JJC winst maken? Herman Winkels licht toe dat
er het afgelopen jaar veel ingekocht zijn maar niet alle
maal gebruikt. Deze zijn weer te gebruiken bij de volgen
de keer.

Wanneer bordjes met deelnamenummers voor op het
stuur ingevoerd worden zullen deze doorberekend
worden in de deelnameprijs van de JJC/HvEW. Het in
schrijfgeld komt dan boven de 10 Euro. Edwin Jansen ziet
dit als een mogelijk probleem en zou een drempel kun
nen zijn om in te schrijven. In het algemeen is men het er
mee eens dat extra kosten doorberekend moeten wor
den.

Edwin Jansen merkt op dat in het verleden bij de begro
ting van de JJC de sponsorbedragen al zeker waren en
vraagt of dit weer zo is. Herman Winkels licht toe dat dit
nu niet zo is: Eneco is gestopt met sponsoring, er zijn al
wel een aantal nieuwe sponsors zoals Tackx en Snelle Jelle
maar het totaal aan sponsorgelden is toch nog zo’n
5000-6000 Euro lager. Hier worden nog sponsors voor
gezocht.

De begroting is door de vergadering goedgekeurd en
daarmee vastgesteld.

7. Contributie 2015-2016
Als principe geldt dat de contributie de onkosten van de
Derajeur en de afdracht naar de NTFU moet dekken. Dat
was het afgelopen jaar niet helemaal dekkend als gevolg
van wat minder adverteerders in de Derajeur. Dankzij de
inzet van Edwin Jansen is de sponsoring nu weer op peil
en verwachten we dat voor het seizoen 2015-2016 de
contributie dekkend zal zijn. Het bestuur stelt daarom
voor de contributie niet te verhogen. De vergadering is
hiermee akkoord.

8. Plannen jubileumeditie JJC
Voor een toelichting op de plannen zie blz 18 van de
Derajeur van oktober 2014.
Frans Kappen vraagt zich af of de drie lussen van 75 km
geen onevenredige belasting leggen op de vrijwilligers.
De vergadering wenst de JJC/HvEW cie veel succes bij het
organiseren van de lustrumtocht.
De aanwezige leden steunen het idee dat het goed doel
een verbinding heeft met het Wageningse. Ook voor de
komende editie zal het goed doel de gehandicaptensport
zijn.

9. Wat verder ter tafel komt
Clubkleding
Edwin Jansen stelt voor de clubkleding voor een periode
van 5 jaar te handhaven in plaats van de gebruikelijke drie
jaar. We zouden ook kunnen overwegen de sponsorre
clame op de shirts weg te laten. Dit zal echter wel een
prijsverhoging tot gevolg hebben. Jan Cordewener
opper om het basispakket terug te brengen. Omdat het
voorlopig nog niet aan de orde is (er is net weer een ronde
met nieuwe kleding voor drie jaar gestart) komt het be
stuur met een voorstel op de volgende ledenvergade
ring.
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Verjaardag Jan Janssen
Er wordt gevraagd of we als club nog wat doen met de
verjaardag van JJ op 19/5? Tot nu toe is hier nog niets
voor gepland.

Overzicht bestuur
Het is gebruikelijk bij de ALV een overzicht te geven over
de termijnen van de leden van het bestuur. Dat is deze
keer niet gebeurd. Dit lijstje zal volgende keer weer ge
geven worden.

Er zij geen verdere punten. Arnold Winkel sluit de alge
mene ledenvergadering en biedt de aanwezigen een
drankje aan.

Namens het bestuur,
Bert-Jan Groenenberg
Secretaris

Mijn TCW
Lang geleden in 1991 maakte ik voor het eerst kennis met
TCW. Laten we ze vrienden noemen die voorstelden om
eens ‘De Hel van Wageningen’ te gaan fietsen. Wat dat
was, wist ik niet, maar de naam van de fietstocht (dat wist
ik dan weer wel) refereerde aan iets nostalgisch en iets
heroïsch.
En ja, nostalgische en heroïsche gebeurtenissen gaan niet
ongemerkt aan mij voorbij.
De Hel dus ook niet.

Op 1 juni - dat ik dat nog weet, hé – in 1991 fietsten we
met de eerder genoemde vrienden naar ‘ergens achter
de Gamma’. Blijkbaar keek ik mijn vrienden niet begrij
pend aan, want die begonnen meteen uit te leggen dat
daar een heuse wielervereniging zou huizen. Nog niet
helemaal overtuigd, fietste ik door naar de Gamma,
voorbij de Gamma, eerste weg links, et voilà!
Dus toch een wielervereniging. Met een echte Hel van
Wageningen.

The rest is history!
Nou ja, niet helemaal. Pas 10 jaar later was ik echt over
tuigd van het bestaan van TCW, en toen wilde ik lid
worden ook. Weer 12 jaar later werd ik lid van de redactie
van het illustere clubblad, en sindsdien staat al sinds een
jaar de rubriek ‘Uit de oude doos’ in de planning. Nog
maals: et voilà.

Om een item te vinden wat ik nou zo mooi in de oude
doos zou kunnen plaatsen, ben ik op zoek gegaan naar
de Derajeur die uit die periode in mijn leven, en uiteraard
ook in het leven van de reeds gememoreerde vrienden.
Ik heb de Derajeur gevonden die uitkwam vlak na De Hel
van 1991.

Blijkbaar was ik in die tijd niet de enige met problemen
(met de fysieke gesteldheid van mijn lichaam). De toen
malige redacteur Jan Agasi, die had pas echt problemen.
Getuige het voorwoord uit de betreffende Derajeur.
Hij schrijft:

Voor u ligt een erg dunne aflevering van de Derajeur. Er is
helaas er weinig copij binnen gekomen. Hoewel, helaas??
Gezien de technische problemen waarmee ik gekampt heb
in mijn gevecht met de computer, ben ik voor één keer wel
blij dat er niet meer is binnen gekomen.
Het stukje “bestuursmededelingen” werd door de computer
geslikt en door de printer uitgespuugd, tot zover geen pro
bleem. Het andere door Jan Hontelez aangeleverde stukje
“pattas” werd ook door het al genoemde wonderapparaat
keurig op de schijf gezet. Toen ik het later wilde terugroepen
bleef het apparaat echter aangeven, dat er geen schijf
aanwezig was! En ik had hem er zelf ingestopt. Let wel, ik
geef de computer de schuld niet, dat vind ik zo kinderachtig,
en ik zal best zelf iets fout hebben gedaan. Dat is de reden
dat deze Derajeur er behalve wat dunner ook wat slordiger
uit ziet.
Dat het in het leven niet altijd mee zit blijkt ook uit het vol
gende:
Zondag 2 juni dacht ik: “Kom laat ik nou ook eens sportief
doen en eens de 60 km van de Hel fietsen.” Zo gedacht, zo
gedaan. Halverwege, even voor Warnsborn ging ik op het
terras van restaurant de Menthenberg zitten en bestelde
zoals altijd tijdens een fietstocht koffie met appelgebak. De
serveerster verschoot van kleur en zei: “We hebben geen
appelgebak meer want gisteren zij hier enorm veel toerfiet
sers langs geweest.” Toerclub Wageningen, je wordt
bedankt!

Heel veel meer dan dit illustere voorwoord staat er inder
daad niet in, in de Derajeur van juni 1991.
De laatste alinea uit het voorwoord bevat de enige ver
slaglegging van de meest nostalgische en heroïsche
tocht uit mijn leven. Ik zal er heel zuinig op zijn!

Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij de historische,
nostalgische en heroïsche tocht inderdaad gepauzeerd
heb bij de Menthenberg. Het restaurant dat later ver
brand is, en nu weer is opgebouwd onder de naam ‘Trix
de Menthenberg’. Of ik toen ook appelgebak heb gege
ten, weet ik niet meer.
Het zou mij niet verbazen, mocht dat het geval geweest
zijn.
En als dat zo is, dan zeg ik hartgrondig: Sorry Jan!

Niels Dignum

20



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

Het winterfietsen is er weer!
Ja, goede morgen, Niels. Tuurlijk is er
weer winterfietsen. Het is toch no
vember. Dan fietsen we altijd in het
bos.
Nou dat dacht ik dus ook altijd: ‘Des
winters fietscht men in het bosch’.
Wintertaferelen geschilderd door
16e-eeuwse schilders als Pieter Brue
gel de Oude en Hendrick Avercamp
bevestigen dit.
Ja, maar in de 16e eeuw had je toch
nog geen mountainbikes, hoor ik al
een criticus jammeren.
‘Nou en’, zeg ik dan. Je heb in Neder
land toch ook geen ‘mountains’.
Maak je niet zo druk.
Bovendien: de waarheid is hooguit
interessant in de rechtbank, en dat is
het clubhuis geenszins.
En wie leest dit nu eigenlijk?

Maar goed, waarom was ik hier eigen

lijk over begonnen? Oh ja, ik heb sterk
de indruk dat het idee van ‘wintertijd,
bostijd’ aan slijtage onderhevig is
binnen TCW.
Neem afgelopen weekend. Met de
officiële (ja het gaat er officieel aan
toe) winter-weg-groep vertrokken
we met niet minder dan 11 man m/v.
Uiteraard kwamen we met wel min
der terug, maar dat is inherent aan de
anarchie die de wintergroep al vele
jaren kenmerkt – net als andere groe
pen, overigens.
En die wintergroep was niet eens al
les! Bij de pauzeplaats in Doesburg
zagen we nog twee – op dat mo
ment – onbekende TCW-ers met een
racefiets onder hun koersbroek. Eer
der waren we al in gehaald - helaas -
door twee leden van de A-groep, ui
teraard ook voorzien van racefiets. En
toen ik terug kwam op het clubhuis
moest ik zoeken naar bosfietsen tus
sen de wegfietsen.

Ik weet het zeker: er is sprake van een
heuse trendbreuk bij TCW. In de win
ter neemt de populariteit van het
bosfietsen af, en verkiezen steeds
meer leden voor fietsen op de weg.
Dat hiermee een eeuwen oude tradi
tie op het punt staat te verdwijnen,
ontgaat mij niet.

De vraag is natuurlijk: is deze tendens
gevaarlijk? We leven immers in ver

warrende tijden – het enige dat wel
zeker is – en je weet het tegenwoor
dig gewoon niet meer. (Alsof je het
ooit eens wel geweten hebt.)
Bij navraag in de ‘inner-circle’ van
TCW kom ik prominenten tegen die
deze ontwikkeling ‘zorgelijk maar
beheersbaar’ zeggen te vinden. Op
merkelijk is daarbij dat niemand met
naam genoemd wil worden. Een an
dere anonymus vertelde me dat de
‘herwaardering van de racefiets’ een
goede zaak is, maar ik kan me even
gemakkelijk indenken dat de ‘waar
dering van de mountainbike’ ook
aandacht verdient.

De grootste klacht die ik gehoord
heb, is dat het een zooitje is gewor
den bij TCW door deze tendens. Was
het vroeger heel overzichtelijk (‘s
zomer op de weg, ’s winters in het
bos, op wat figuren na die niet kon
den in het bos durfden te fietsen); nu
doet iedereen maar wat. Iedereen
fietst maar wat. Gaat naar het club
huis, of juist niet. Elke vorm van orga
nisatie ontbreekt.

Nou dat klopt. En dat vind ik juist zo
leuk aan TCW. Laten we dat vooral zo
houden.

Niels Dignum

Ledenmutaties

We hebben weer een aardig aantal nieuwe leden, van
harte welkom!

Nieuwe leden:
Jorrit Fiselier
Klaas van het Riet
Eugene Dillon
Michael van Lent
Marian van der Stok
Marco van Tiel
Pauline Vis-Holland
Dick Vis
Petra Teunissen
Harm Schonewille

Opzeggingen:
Cees-Jan Beijer
Femke Hoevenaars
Claudia Langenberg
Rick Timmermans
Hetty van der Wal
Jan vd Wetering
Dick Wijntjes
Henk Mensink
Harry Booltink
N. Gouderjaan
Toni Garcia
Jan van den Brink (Renkum)

Het aantal opzeggingen lijkt hoog maar verschillende
leden hebben in de loop van het jaar opgezegd en zijn
per september uitgeschreven.

Bert-Jan Groenenberg (ledenadministratie)
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Aanpassing Toertochtschema
In verband met een dubbele boeking op zaterdag 28 fe
bruari 2015 (TTV uit Veenendaal en de RABO Zuid Velu
we tocht van ’t Versnellertje uit Ochten) is besloten om
enkele tochten wat op te schuiven:

· 8 februari blijft de RABO Zuid Veluwe tocht van ’t Ver
snellertje;
· 7 mrt wordt de TTV uit Veenendaal gereden;
· CBFB / Bennekom gaat naar 14 mrt;
· Ede / Scherpenzeel gaat naar 21 mrt;
· Onze Veluvia tocht gaat naar 28 mrt;

Op zaterdag 28 maart was er nog geen tocht in de direc
te omgeving, dus daar houdt het schuiven op.
Dit alles is gedaan in overleg met de NTFU en alle betrok
ken verenigingen. De aanpassing kon nog net op tijd
(sluiting op 31 oktober) in het schema van de NTFU
worden aangegeven. Daarom heb ik alles zelf even be
sloten, tijd voor overleg was er niet meer.

Hierbij dus het aangepaste schema van de tochten in
2015. Een spreadsheet met meer informatie over deze
tochten (starttijden per afstand, inschrijfprijs voor wel/
niet NTFU leden) kan bij mij worden opgevraagd.
NB De laatste jaren zijn de tochten telkens 1 dag in het
jaar eerder gehouden (in een schrikkeljaar 2 dagen). In
2016 schuiven alle tochten weer 5 dagen naar achteren.
De systematiek hierbij is dat een tocht die bijvoorbeeld
op de zaterdag van week 25 valt (onze JJC) altijd op deze
zaterdag van week 25 blijft. De weeknummers zijn dus
relevant voor de NTFU kalender en niet de (zoveelste
zaterdag van) een maand. Uitzondering bij TCW is natuur
lijk onze tweede wintertocht die altijd op de 3de kerstdag
valt.

Grt Toon Loonen

Tochten in 2015 Datum Afstanden Soort tocht Waardering
Veluviatocht 28-3-2015 70, 115 Race *
Bevrijdingstocht 3-5-2015 40, 70, 110, 150 Race *
Jan Janssen Classic (JJC) 20-6-2015 75, 150/125, 225/200Race ***
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 ***

Activiteitenkalender

Vrijdag 12 december 20.00 uur Kerstkaartavond
Zaterdag 27 december Wageningse Wintertocht 2
Zaterdag 3 januari 20.00 uur Extra ALV, Nieuwjaarsborrel
Woensdag 7 januari 20.45 uur TCW spinningles
Vrijdag 13 februari 20.00 uur Voorjaarskaartavond
Dinsdag 24 februari 20.00 uur Inloopavond
Vrijdag 13 maart 18.00 uur Spinning voor villa Joep
Vrijdag 20 maart 20.00 uur TCW Pubquiz
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Indien onbestelbaar retour: TCW, Cerise 16, 6708 LG Wageningen

MASTBERGEN DOET ALTIJD MEER VOOR TCW-LEDEN

Nu megaopruiming in Shimano Schoenen bij Mastbergen Renkum.

Alleen voor TCW leden: speciale opruiming  in overleg met Carlo.

Wij zijn gegarandeerd goedkoper dan internet, we zoeken samen 

naar de beste prijs (soms wel 50 % korting).

Kom maar langs bij Carlo van Mastbergen in Renkum.

Tevens opruiming Giro valhelmen speciaal voor TCW- leden.

Heel veel helmen 50 % korting, ook heel veel dameshelmen.

Dameshelmen van Giro 50 % korting

Alleen bij Mastbergen in Renkum en in overleg met Carlo.

Het is nu de beste tijd voor jouw nieuwe schoenen of helm,

we zijn nog nooit zo goedkoop geweest.

Groepen, banden, cassettes, kettingen etc,

alles gewoon bij Mastbergen voor internetprijzen

We googlen samen naar de laagste prijs en die betaal je!!!

Mastbergen kan gewoon met alle internetprijzen mee. Ook voor fietsen etc.

LAAT ALTIJD EVEN WETEN DAT JE TCW-ER BENT, VOOR DE LAAGSTE PRIJS

Vragen? Stuur even een mailtje naar Caro op info@mastbergen.nl
of kom langs in onze winkel in Renkum
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