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Van de redactie
2015. Een nieuw jaar, een nieuw
begin. Volgens onze “man met de
Hamer” wordt het een heroïsch jaar.
Tenminste, als we zijn speech tijdens
de nieuwjaarsreceptie mogen gelo
ven. De opkomst was redelijk en wie
durfde, kon meedoen met het “zin
tuigenspel”.

Arnold kan in de toekomst kijken, zo
blijkt eind januari maar weer. Vorig
jaar was een fantastisch fietsjaar, dit
jaar lijkt meer besteed aan de durfals,
of zijn het gekken, onder ons. Te be
ginnen met enkele zaterdagen vol
sneeuw, regen of harde wind. Waar
de een in zijn TCW shirtje na een
spannende fietstocht verzopen (door
de regen of de drank, of allebei, dat is
aan jou) aan de bar zit, komt de ander
op zijn stadsfiets en dik ingepakt in
regenkleding, vanachter de kachel
vandaan, eventjes "barhangen". De
echte helden onder ons, zijn toch wel
de mountainbikers die Egmond Pier
Egmond gereden hebben.

Heroïsch was de redactievergade
ring van onze rederajeuren. Op een
koude, gure winteravond in een
donker smal steegje. Een locatie die
je maar net moet weten. Laptop bij
de hand. De rest laten we aan jullie
eigen fantasie over ;-). Ten tijde van
de redactievergadering waren we
enigszins teleurgesteld dat er zo
weinig kopij binnen was, na de dead
line stroomde de mailbox zowaar
over. Hing er soms een microfoon in

de huiskamer? Wat het ook moge
zijn, dank voor jullie bijdrage! Held
haftig is ook het avontuur van onze
vaste buitenlandreporters, Liesbeth
en Menno. Onze mountainbikester
Anne heeft een nieuwe geluksbren
ger op wedstrijden gevonden, of de
mannen dit ook gaan proberen, laten
we aan henzelf over. Niels heeft weer
een "Opgepikt" geschreven die de
algemene (wieler)kennis van menig
een verrijkt. Sportieve redactieleden
Jora en Renée hebben elkaar geïnter
viewd. En welke speurneus, of held,
kan dit jaar het verdwenen paarse
clubshirt opsporen?
Degenen die goede voornemens
hebben in de zin van aankomen,
kunnen hun hart ophalen bij de toer
kalender. Want er zijn genoeg start
punten, pauzeplaatsen en eindplaat
sen om aan te komen. Lees, om in de
stemming te komen, het artikel van
Arie Bons over de ronde van 12 maar
eens, of het verhaal van onze vaste

Welke speurneus weet waar het Paars met
Groene TCW-shirt, dat aan de muur hing, ge
bleven is?

buitenlandreporters Menno en Lies
beth. Bovendien starten de moun
tainbikers in het voorjaar met een
nieuwe groep. Dus als je rustig wilt
beginnen op de dikke banden, sluit
je aan! Heb je een voornemen om in
2015 een goede daad te verrichten?
Schroom niet en meld je aan als bar
vrijwilliger, lid van de toercommissie
of redactielid. En blijf je avonturen,
mededelingen en ander belangrijk
nieuws, wistjedatjes, tegeltjes of ei
genaardigheden op fietsgebied op
sturen naar derajeur@tcw79.nl. Want
het clubblad is voor en door leden.
Proost op een veilig en gezellig fiets
jaar en tot op de club!

Namens de rederajactie,

Linda

Op de voorkant: Renée Bekx op de
San Bernardino (Zwitserland)

Redactievergadering
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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
Wat kun je soms op onverwachte
manieren worden geconfronteerd
met de geweldige organisatie van
onze club. Of beter gezegd met de
uitvoering daarvan. Het gebeurde op
maandag 5 januari. Na de nieuwjaars
receptie, twee dagen eerder, was ik
mijn onderdeel ‘ruiken’ van de
nieuwjaarsactiviteit vergeten mee
naar huis te nemen. Vol goede moed
toog ik dus die maandag naar het
clubhuis om mijn schoenendoos met
inhoud op te halen. Daarbij geen re
kening houdend met de schoonma
kers van ons onderkomen. Bij bin
nenkomst trof ik de grote zaal dus
keurig opgeruimd aan. Dat deed mijn
voorzittershart goed. Waarschijnlijk
was de doos met een grote boog in
de vuilcontainer gemieperd , hoewel
ik hem daar later ook niet terug kon
vinden. Mijn persoonlijke hart was
wat minder blij met al deze daad
kracht, want in de doos zat een van
mijn twee steunzolen. Om niemand
een schoonmaakcomplex te bezor
gen, ik had ze niet echt nodig. Vroe
ger, toen ik nog hardliep, wel. Maar
dat is alweer zolang verleden
tijd……. Nee, ik gebruikte ze met
name als soort van bodemisolatie in
mijn fietsschoenen. Dus de schade
valt te overzien. Alleen worden mijn
voeten nu net iets eerder koud. Nou
ja, dat moet dan maar.
Voor wie niet op de nieuwjaarsrecep
tie was, en dat was helaas toch meer
dan driekwart van de vereniging, nog
even een korte uitleg wat de nieuw

jaarsactiviteit dan precies inhield.
Omdat de activiteitencommissie de
quiz niet meer organiseerde, kwa
men we als bestuur met een nieuw
onderdeel van de jaarlijkse beste-
wensen-avond. We hadden dit jaar
een soort van quiz, met de onderde
len ruiken, voelen, zien en horen. Alle
vier hadden ze met fietsen te doen.
Bij het onderdeel ruiken deed mijn
inlegzool dus mee. Het was in elk
geval mooi om te zien dat vele aan
wezigen de neus zonder problemen
aan de ruikdoos zetten. Dat zou zon
der doos waarschijnlijk nooit zijn
gelukt. Opvallend bij de uitslag was
dat de twee winnaars van de laatste
nieuwjaarsquiz, Cees van Nieuwen
huijsen en Niels Dignum, deze keer
als laatste en een na laatste eindig
den. De winst was voor Jocco Dekker.
Voor de nieuwjaarsreceptie hadden
we nog een ultrakorte algemene le
denvergadering. Daarin namen we
afscheid van Eelke Westra en Bert-Jan
Groenenberg. Hun plaatsen zijn nu
ingenomen door Evert Kolet en Lies
beth van Agt. Evert doet clubfietsen
en vrijwilligers en Liesbeth is onze
secretaris. We hebben inmiddels ook
in kleine bestuurskring afscheid ge
nomen van Bert-Jan en Eelke met een
lekkere Japanse maaltijd. Dat was
tevens het eerste onofficiële optre
den van Liesbeth en Evert bij een
bestuursbijeenkomst. En namens de
hele club ook vanaf deze plaats nog
een woord van dank aan Bert-Jan en
Eelke voor hun inzet. Tevens natuur
lijk een warm woord van welkom en
succes aan Evert en Liesbeth.
Hoewel het op dit moment nog volop
winter is, richt onze blik zich alweer

op het voorjaar. De opening van het
voorjaar zit er alweer aan te komen.
De organisatie van de openingstocht
loopt in elk geval op volle toeren.
Voor mijn gevoel een raar idee,
omdat het op het moment dat ik dit
schrijf nog een week of zes duurt voor
het echt zover is. Ik hoop persoonlijk
dat ik nog wel de nodige winterweg
fietskilometers kan wegtrappen. Daar
is deze eerste maand van het jaar nog
weinig van terechtgekomen. Regen,
storm en een hardnekkige griep in
drie etappes stonden dat in de weg.
Maar we hebben dus nog een paar
keer te gaan om dat een beetje goed
te maken. En natuurlijk alle moun
tainbikers nog veel plezier in het bos
en op de hei toegewenst.
Tot slot nog een minder frivool be
richt. Onlangs overleed de vrouw van
Jan-Willem Strokap. Hij heeft in dit
blad meerdere malen geschreven
over haar ziekte en hoe hij meedeed
aan fietstochten om geld in te zame
len voor onderzoek om deze te be
strijden. Jan-Willem, namens de hele
club heel veel sterkte!

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.

Start nieuwe mountainbike
groep TCW
Mountainbike je al in de bossen bij Wageningen, maar
vind je het lastig om serieus te gaan fietsen? Staat je fiets
te vaak te verstoffen in de schuur? Dan is meefietsen met
een gezellige groep misschien wel net wat jij nodig hebt.
Fiets mee met de mountainbikegroep van TCW79! Begin
maart willen we starten met een nieuwe groep voor
mensen die niet per se heel hard willen fietsen.

Op dit moment zijn er twee groepen mountainbikers. Dat
blijkt in de praktijk te weinig: een groep rijdt heel hard,
de ander iets minder hard, maar voor mensen die lekker
rustig willen fietsen en ook van de omgeving willen ge
nieten is er nog geen groep. Daar willen we graag veran
dering in brengen door met een derde groep te starten.

De mountainbike groep fietst vaak in de driehoek Wage
ningen, Renkum en Bennekom, of naar de vaste mtb-rou
te van Oosterbeek of de nieuwe routes op de Utrechtse
Heuvelrug. Soms doen we gek en pakken we de auto naar
een mountainbiketocht van een andere vereniging of
naar een vaste route elders, bijvoorbeeld Montferland,
Posbank of Nijmegen.

Ben je al een (niet-actief) TCW-lid en wil je een keer mee
met ons op de mountainbike? Of ken je iemand in je
omgeving die wel een leuke club mensen kan gebruiken
om mee te fietsen? Spread the word en licht je familie,
vrienden, collega’s en buren allemaal in! Voor meer infor
matie kan contact opgenomen worden met de moun
tainbike groep (mtb@tcw79.nl).

Anne van Schaijk

Wie niet waagt, niet wind (8 Bft)
Als je een excuus zoekt om een weekend lang lekkere biertjes
te gaan drinken, uit te slapen en het grootste gedeelte van
de dag niks te doen, dan is die smoes in het tweede weekend
van januari snel gevonden: je schrijft je in voor de strandra
ce van Egmond.

Twee uurtjes, langer hoeft de strandrace voor de
meesten niet te duren. Het parcours is kinderlijk een
voudig: eerst pal zuid over het strand naar de pier van
Velsen-Noord, omdraaien en weer terug over het strand
naar Egmond aan Zee. Heen wind tegen, terug wind mee.
Niet vergeten de trappen bij Castricum te nemen maar
dat was het dan wel in grote lijnen.

Behalve dit jaar dan.
Windkracht 7-8, opstuwend zeewater en een hagelharde
sproei van zand en regen/zeewater, zelfs staan in het
startvak op de Boulevard is al een loodzware exercitie.
Vingers verstijven en ijswater sijpelt treiterig door onze
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kleding heen terwijl Anne en ik wachten op het schot dat
ons uit ons lijden zal verlossen. Dan kunnen we onszelf
eindelijk warm trappen. In het startvak naast ons staan
Francis en en Erik, ergens achter ons staat Gerjohn, alias
Martin uit Alkmaar (wiens startnummer Gerjohn enkele
weken geleden heeft overgenomen – hi hi hi, wat zal ie
nu een spijt hebben). Kathrin en Jora staan ergens op het
strand te supporteren, of zitten lekker binnen achter
warme chocomelk als ze slim zijn.

Dik 4.000 deelnemers, dus de start duurt even.
We hebben na lange discussies slechts één bar in onze
banden, lekker zacht zodat we op het zand blijven drijven
is de gedachte. Op de boulevard van Egmond doen we
het daarom rustig aan, je wilt tenslotte geen lek rijden in
de eerste kilometer.
Op het strand zetten we de achtervolging in. Anne reed
vorig jaar een iets mindere editie (eerste keer) en dit jaar
wil ze revanche. We hebben niet afgesproken om samen
te rijden, maar we doen het wel. Blijkt uitstekend te
werken! Kop over kop en steeds op zoek naar de breedste
rug die net iets sneller gaat dan wij, zo jakkeren we rich
ting Velsen-Noord. Anne doet het heel goed. Ziet ze ie
mand in haar ooghoeken voorbij komen, dan duikt ze er
meteen achteraan. Zo moet het, en dit maakt het leuk!
Toch raak je ook groepjes weer kwijt omdat je net op dat
ene slechte stukje stuk zand terechtkomt. Scheelt zo een
paar kilometer per uur en je buurman rijdt zó bij je weg.

Op de terugweg zijn de snelle mannen ‘op’.
Logisch. De snelle mannen die achter ons gestart zijn,
hebben ons inmiddels ingehaald. Wie langzamer is, tja
die rijdt achter ons. Het wordt hoe dan ook lastiger om
aan te pikken bij een profijtelijk groepje. Niemand wil
kopwerk doen, erger nog, sommige kerels blijven in ons
wiel hangen en nemen niet eens over. Echte gentlemen,
vrouwen eerst! We proberen het tempo erin te houden
naar Egmond – hoe sneller we terug zijn, hoe beter - en
dan is het toch fijn dat we elkaar nog hebben. Als ik denk
dat ik moet lossen, blijkt Anne het ook zwaar te hebben.
Stiekem ben ik er blij om. En zo rijden we de boulevard
op, allebei in precies 2:09:33! Goed voor een plek in de
middenmoot en daar zijn we best trots op. Het mooie van
sport: hoe zwaarder de omstandigheden, hoe groter de
heroïek. En daar kunnen we met deze strandrace in the
pocket nog járen op teren. Egmond 2015? Ja, dat was wat
zeg, zwáár… en wij waren erbij!

Margit Warmink

Erik - ja het regent

Kaartavond en pubquiz
De laatste kaartavond van het winterseizoen staat alweer
voor de deur. Dus wie zin heeft om een potje te klaverjas
sen of te jokeren is welkom op vrijdag 13 februari om
20.00 uur.
Wegens groot succes in 2014 wordt de PUBQUIZ ook dit
jaar weer gespeeld en wel op vrijdag 20 maart. Vorig jaar
was het een spannende strijd tussen de Wetenschappers,
de Moutainbikesters, Team Stockvisch en de BC, waarbij
de BC uiteindelijk de felbegeerde wisselbeker in ont
vangst mocht nemen.
Hoe werkt het? In een aantal ronden word je door het
quizmastersduo Menno en Berrie aan de tand gevoeld
over allerlei zaken. Dat kunnen actualiteiten zijn, of din
gen over TCW of over Wageningen. Maar ook allerlei
onverwachte zaken kunnen aanbod komen. Welke dat
dit jaar zijn, verklappen we niet, want het is niet de be
doeling dat je je voorbereidt op dit hoogtepunt in het
TCW-jaar.
Ook jij wil natuurlijk De Slimste Mens van TCW worden.
Hoe kun je meedoen? Geef een team van maximaal
4personen op. Dat kan via m.bartlema@chello.nl. Ken je
geen andere quizfanaten? Geen nood: dan geef je je in je
eentje open word je ter plekke ingedeeld in een team.

Tot ziens bij de kaartavond en de pubquiz!

De activiteitencommissie
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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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La Jalabert - bandenpech
Even wat frustratie wegschrijven: de zomer van 2014 zal
wellicht tot de natste zomers van de laatste tientallen
jaren gerekend worden; voor fietsers betekent dat een
beduidend grotere kans op lekke banden. Dat heb ik
geweten! De eerste dag van onze fietsvakantie in de
Alpen met nieuwe banden 2 keer lek in de cyclo en op de
derde dag eveneens twee lekke banden. Dat geeft te
denken. Materiaal niet in orde? Met twee gloednieuwe
Michelin4pro buitenbanden moet dat toch voor mekaar
zijn. Twee weken later gaat het tijdens een nat toertocht
je in het noorden van Frankrijk opnieuw mis: weer 2 keer
lek en dit keer maar één bandje bij me. De laatste 25 kilo
meter op een platte achterband moeten uitfietsen. In
middels natuurlijk wel de nodige behendigheid opge
daan in het verwisselen van de band, maar vrolijk word
je er niet van. Voor een volgende cyclo, dit keer in het
Montagne Noire (ten noorden van Carcassonne), toch
maar nog een keer een nieuwe buitenband achter ge
monteerd en nu een Continental 4000 omdat die het
beste uit de testen komen. Niets kan een mooie fietstocht
meer in de weg staan.
Dus vol vertrouwen aan de start van La Laurent Jalabert,
een cyclo vanuit Mazamet (176m), 143 km met 3.276
hoogtemeters; een parcours naar mijn hart met vanaf de
start een lange klim (zodat we gelijk in kleine groepjes
uiteen vallen) en finish bergop op de Pic de Nore (1.220m)
zodat ik mijn sprintcapaciteiten niet hoef te openbaren.
Volop kans om in het klassement der oude mannen hoge
ogen te gooien. Mooi dus dat ik bij de start goed voorin
sta. Na een bemoedigend woordje van Laurent zelf gaan
we gelijk klimmen naar Pradelles Cabardes; ik zit al snel
op kop en dat blijft zo in de rest van de eerste lange klim.
Na een korte afdaling volgt een nieuwe klim waarin hal
verwege enige roering ontstaat omdat er door een
'grappenmaker' punaises op de weg zijn gestrooid. Al
snel staan en enkele renners met een lekke band gepar
keerd en jawel, ook ik ben de Sjaak: een punaise in de
voorband en dus lek. Daar gaat de oudemannentrofee.
Geoefend als ik inmiddels ben, kan ik binnen 5 minuten
verder en neem plaats in een groepje dat op dat moment
passeert. Mogelijk zit er nog een podiumplek in maar dan
moet er wel flink doorgetrokken worden. Tja, dan moet
ik het wel zelf doen want dit zijn al duidelijk mindere

klimmers. In ieder geval is het prettig om het lange stuk
van 50 km door de wijngaarden van de Minervois met de
wind flink op kop met een groep te kunnen rijden... Het
zal niet zo mogen zijn. Vlak voor we het Montagne Noire
uitkomen en tegen de wind in draaien loopt mijn achter
band leeg; een stukje grind heeft de Continental lek
weten te prikken.
Een kleine 5 minuten later zijn dan toch alle snelle
groepjes voorbij en kan ik in alle rust en eenzaamheid
gaan genieten van de prachtige wijngaarden van Miner
ve en omgeving. De wind vol op kop, dus mijn tempo is
dusdanig dat het inhalen van andere deelnemers op een
enkeling na niet meer lukt. Het dient gezegd dat de spirit
er ook wel enigszins uit is; de tegenwind en het glooien
de parcours doen de rest.
Vanuit Villeneuve Minervois rest dan nog de slotklim van
25 km naar de Pic de Nore, een makkelijk lopende klim
met een laatste 5 km door kaal landschap met fikse te
genwind. Een prachtige finale met 360-graden uitzicht
op de top; vergelijkbaar met de Mont Aigoual, de Ventoux
en de Puy de Dome. Liesbeth staat me boven al even op
te wachten; ze heeft met de familietocht over de Voie
Verte gevolgd door de klim vanuit Mazamet ook een
flinke prestatie neergezet. Gezamenlijk dalen we af naar
Mazamet voor de pasta-party waar de uitslag enige tijd
op zich laat wachten omdat een digitale verbinding vanaf
de Pic de Nore naar Mazamet nog niet tot de mogelijkhe
den behoort.
Al met al een prachtig parcours, uitdagend, met veel af
wisseling en lekker lopende klimmen. Met een 59-ste
plaats (van de 189 gefinishte deelnemers) in het eindklas
sement ben ik niet tevreden, maar misschien moet ik toch
maar eens leren dat deelnemen belangrijker is dan 'win
nen'. Vanuit dat oogpunt ben ik weer een mooie ervaring
rijker...

Menno Bartlema

Jalabert spreekt het peloton toe bij de start

Pic de Nore
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Vroeger was de winter niet leuk.
Reden: geen wielrennen. Niet in 'het
echt', niet op tv, zelfs geen wieler
nieuws.
Ja, onze Vlaamse vrienden lossen dat
op door cyclocross wedstrijden te
organiseren, en dat uit te zenden op
tv, maar ik vind het niet hetzelfde. Er
zit te weinig strijd en te weinig varia
tie in de wedstrijden die in de volks
mond ook veldritten genoemd wor
den.
Ik zou natuurlijk ook mijn toevlucht
kunnen gaan zoeken in het volgen
van baanwedstrijden, maar ook dat
bekoort mij niet echt. Af en toe eens
een bochtje naar rechts, houdt het
leven (en wielerwedstrijden) wel zo
spannend.

Nee, eeuwen en jaren waren de win
ters niet fijn. In de winter van
2012/2013 veranderde dat. Okay, we
moesten het nog steeds doen met
veldrijden, baanwielrennen en dro
men over wielrennen, maar er was
nieuws. Wielernieuws! Voor wie die
periode niet meer helemaal voor de
geest heeft: Lance Armstrong kon na
alle beschuldigingen en bewijzen
voor grootschalig dopinggebruik
niet langer om een bekentenis heen.
Na zich ontworsteld te hebben uit
een kluwen van leugens, bekende hij
systematisch dopegebruik in een
geruchtmakend interview met Oprah
Winfrey.

Door de bekendheid van de wieler
sport met het dopingspook leek het
erop dat we lange, strenge winters
zouden gaan krijgen. Helaas was het
vorig jaar weer een kwakkelwinter,
ook wat dopingverhalen betreft.

Dit jaar beloofde de firma Astana
duidelijk beterschap. Met maar liefst
5 positieve dopinggevallen in de
ploeg van de jongste tourwinnaar,
maakte ik me op voor wederom een
prachtige winter.
Helaas stak de hoogste wielerorgani
satie die er bestaat, de UCI, er een
stokje voor. Enigszins aarzelend,
maar uiteindelijk vastberaden kende
de UCI aan de Kazachse ploeg de
begeerde protour-licentie toe. Daar
mee laat de UCI zien dat het een soort
FIFA is, maar dan voor de wielersport.
Uiteraard slacht de UCI de kip met de
gouden eieren niet, en zodoende
kunnen we komend jaar van Lars
Boom en Lieuwe Westra genieten in
een fel licht-blauw/geel t-shirt.

Toch is er ook goed nieuws uit de
krochten van de winterdip. Het is al
weer een jaar of tien het geval, schat
ik, maar het peloton heeft ontdekt
dat de winters op het noordelijk half
rond zomers zijn op het zuidelijk
halfrond. Deze vondst heeft er voor
gezorgd dat de wielerwedstrijden
niet langer in maart of april beginnen,
maar in januari.
Critici roepen dat hierdoor het sei
zoen veel te lang wordt, en dat daar
door doping een 'must' wordt. Ik heb
daar geen boodschap aan. Zolang ik
daardoor de toekomstige winters
met spannende dopingverhalen en
enerverende wedstrijden door kan
komen, heb ik er geen enkel pro
bleem mee.
Schaatsen en ijspret zijn door de
aantasting van de aarde toch al geen
optie meer om nog iets van de winter
te maken, dus kom maar op met een
wielerseizoen van een heel jaar lang,
inclusief winter.

Ja winters zijn weer leuk, en geen
enkele reden meer voor wat voor dip
dan ook.
Hoop ik...

Niels Dignum

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.
Aanmelden : info@sportcentrum
deplataan.nl of op de intekenlijst
op het prikbord in de hal van het
clubhuis.

Bandenplakkertjes
- Met 5 mm antilek ga je nooit op je bek;
René S.
- Fietsen is geen sport, maar tijdverdrijf;
Fred M.
- Tas inpakken: alles wat ik niet mee
neem is meegenomen; Renee B.
- Volg de Mio, hij wijst je niet voor niets
de weg naar de plaats van bestem
ming; Liesbeth v. A.
Uitspraken van diverse TCW-ers:
- Op één been kan je niet staan, daarom
neem je er (minstens) twee
- Lek is niet lekker
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Dit is hem dan

Nog maar 440 km

Ronde van 12
Verslagje van de Rondevan12, gereden op 9 aug 2014 door
Arie Bons

Het was niet echt een rondje, maar we reden wel door
alle 12 provinciën van NL.
Zaterdagmorgen 0:00 uur stonden zo’n 16 mannen (geen
vrouwen deze keer) klaar bij de start in Lent, Nijmegen.

Gelukkig was het 'super maan', dwz doordat de maan heel
dicht bij de aarde staat dit jaar én het volle maan was. Dat
levert 15% meer lichtopbrengst. Wel handig als je 's
nachts moet fietsen.
Helaas was het hele nacht bewolkt .... en heeft het van 3
tot 6 uur ge(stort)regend.
Aparte ervaring om dan in 'n groepje in ‘t pikdonker naar
Zeeland te fietsen. Net voor Raamdonksveer moest ik
echt vol aan de bak: het waaide hard. Windkracht 5+ vol
tegen. Gelukkig was er een grote vent die een nog grote
re rugtas op had, daar kon ik lekker achter kruipen.

In Oudenbosch, 04 uur, nog donker, regen (we reden, met
0% verkeer, vaak op rijbaan ipv hobbelfietspad) > politie
(!) Vraagt onze identiteitskaarten .. helft heeft die niet. De
‘rugzak’ leegde z'n tas op 't wegdek om die te vinden .. in
de regen. Toch op de bon. Ik twijfelde of we die echt
toegestuurd zouden krijgen. (Helaas toch wel. € 55).
Groep splitste in ‘snel’ en ‘normaal’ (6 man, waaronder ik).
Halverwege, net voor Moerdijk op 220 km even een dip,
zeg maar mokerslag, m’n benen leverden 10 watt of
minder … en uit groepje gelost. De Moerdijkbrug in
wandeltempo opgekrabbeld. Het ontbijt was in benzine
station, waar altijd ook de stempelpost-’code’ hing. Mijn
groep zat er gelukkig nog. Na half uur, 1 cola, 2 broodjes
en 3 repen chocolade weer 'de oude'.

Toen over vertrouwd terrein, langs Dordrecht en achter
Ottoland (geboorteplaats) naar Utrecht met windje in de
rug. Eén van de 6, een fitte student, woonde in Utrecht,
waar een pasta lunch klaarstond en ik zelfs m'n power nap
kon doen. De pasta vriendin heeft later een uur met ons
meegereden, naar Hilversum.
De wind was nog sterk, maar nu pal achter, de zon kwam
en in één streep via Almere, Emmeloord naar Wolvega
met 35 - 40 km/uur kop over kop.

Rest ging zeer voorspoedig naast paar lekke bandjes. De
‘pasta man’ werd toch wat moe en verlaagde de kruissnel
heid tot beneden de 30 km/u. Maar toen hij het bordje
zag “Lent nog 25 km” versnelde hij als herboren en met
35 km/uur bereikten we om half 10 's avonds de finish bij
de camping in Leek (Groningen). M’n benen waren nog
goed, maar wel stijve schouders en polsen.

De snelle groep was er al om 6 uur.
De laatste fietser arriveerde ’s nachts om 2 uur werd ge
diskwalificeerd want dat was buiten de 24 uur. Hij had
nog een half uur gezocht naar de finish, want de lichten
op de camping waren al uit. Hij had nogal wat pech
gehad. Doordat het ’s nachts in de regen zo glad was, is
hij gevallen en was fiets kapot. Had z’n vrouw uit bed
gebeld en gevraagd z’n mountainbike te brengen. Fiets
geruild en zij heeft racefiets laten maken zodra winkels
open waren. In Moerdijk weer geruild nadat hij op die
m/bike tegen de wind naar Zeeland was gefietst. Toen in
z’n uppie nog 240 km naar Leek. Echte bikkel dus.

Ik heb me al opgegeven voor volgend jaar. Zie http://
www.rondevan12.nl
Wie ook?

Arie
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Tijdrit
In de Derajeur van maart 2002 – ik was toen net een paar
maanden lid – tref ik een interessante aankondiging. Het
initiatief van Jos Cobussen en Ben Huiskamp kan ik hoge
lijk waarderen. Maar ik vraag me af of de activiteit binnen
een toerclub wel helemaal op zijn plaats is.
Desondanks lees ik op pagina 8 het volgende.

KLIMTIJDRIT OP DONDERDAGAVOND 18 APRIL OM 19.00
UUR.

Op donderdagavond 18 april willen we de tweede tijdrit in
de cyclus van drie organiseren. Helaas kon de ATB tijdrit in
januari geen doorgang vinden wegens onvoldoende (tijdi
ge) inschrijvingen. Hopelijk gaat dit nu wat beter. In de ko
mende maanden zullen we nog bezien of we een tijdrit van
20 km in het Binnenveld kunnen uitzetten.
Zo in het vroege voorjaar is het goed om eens je krachten te
testen en je duurvermogen. Gestart zal worden elke minuut
en we hebben hiervoor het volgende parcours uitgezocht:

Start bij de spoorwegovergang in Wolfheze over het fietspad
richting de Buunderkamp.
Bij de Buunderkamp links de Telefoonweg op richting Ren
kum.
Bij de rotonde in Renkum rechts de Keijenbergse weg op.
Finish bij het Asielzoekerscentrum Kruising Hollandse weg.
We zijn gewoon verkeersdeelnemers, het parcours is niet
afgezet. Een valhelm is verplicht.

We stellen voor om bij het clubhuis te verzamelen om 18.00
uur en gezamenlijk in een rustig tempo naar de start te rijden
om warm te worden. De eerste deelnemer start om 19.00 uur
en na afloop rijden we gezamenlijk rustig uit naar het
clubhuis voor de uitslag.

Voor de wedstrijd zijn ook uitgenodigd de wedstrijdatleten
van de Road Race Club Nederland, ofwel de Handbikers. Of
er veel inschrijvingen zullen zijn is nog te bezien want de
aankondiging is ook hier rond 1 april in het clubblad te lezen.
Het is vooruitlopend op de Jan Janssen Classic volgens het
bestuur van de RRCN een unieke gelegenheid voor Handbi
kers om zich te meten met de valide sporters. Ik hoop dat we
een aantal Handbikers mogen begroeten en reken natuur
lijk op een grote sportieve belangstelling en veel deelnemers
uit de club. Het is ontroerend om te zien wat deze mensen
wat [Edit red.] deze mensen met hun handicap over hebben
voor hun sport. Het Handbiken staat overigens op de nomi
natie om te worden toegelaten tot de Paralympics van 2004.

Uiteindelijk heb ik een goede, fijne strandrace gereden. I
nailed it! En zoals Margit zei: De visuele doping heeft
geholpen. Ik denk dat ik nagels lakken maar op mijn
standaard race-voorbereidings-lijstje ga zetten.

Anne van Schaijk

Nailed it!
Iedereen heeft zijn eigen rituelen voor een wedstrijd. De
één doet zijn geluksfietssokken aan, de ander zweert bij
kommen havermout met appelpartjes op de ochtend
zelf. Of het werkt is natuurlijk een tweede, maar als het
fijn voelt: waarom niet?
Het tweede weekend van januari stonden we met een
leuke groep TCW-ers aan de start van Egmond-Pier-Eg
mond. De avond voor de wedstrijd verkondigde ik dat ik
nog even langs het Kruidvat moest om een potje nagellak
te halen. Want hé, ik moet wel matchen met mijn fiets!
Met een potje felrode nagellak, passend bij details op
mijn Cannondale-mountainbike, kwam ik terug bij het
huisje. Eigenlijk vind ik make-up tijdens het sporten on
gelofelijke onzin. Als je echt goed bezig bent, zweet je
toch alles van je snoet af. Gelukkig valt nagellak er niet af
te zweten en als zelfs Leontien van Moorsel en Marianne
Vos geloven in de kracht van matchende nagellak, kan ik
het op z’n minst proberen toch?
Ik lak mijn nagels de ochtend van de wedstrijd: een klein
zen momentje. Even geen stress voor de wedstrijd. Even
alleen maar bezig zijn met lak op je nagels krijgen in plaats
van op je vingers, want dat vereist uiterste concentratie
en precisie. Zelfs de mannen in het huis worden jaloers
op het resultaat en wagen er een pinkje aan.

Anne nailed it!

17



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

Wanneer eer een enkele sterke rijder bij is zal er behoorlijk
doorgereden moeten worden. Ter vergelijking Jan Kalden
reed vorig jaar de 60 km route van de Hel in zijn handbike
met een gemiddelde snelheid van net boven de 30 km/uur.

Volgens de voorzitter mag de Keijenbergse weg niet de
naam “Berg” dragen en daarom nodigen wij hem bij deze
uit om de spits af te bijten. Dus voor anderen zoals zijn
fietsmaatjes FM, WV, MB, JD en nog enkelen: “rugnummer 1
is al vergeven”.

Degene die zich al eerder hadden opgegeven zijn nu reeds
als deelnemer geregistreerd. Overige aanmeldingen kun
nen gebeuren via de intekenlijst welke in het clubhuis komt
te hangen, of bij de organisatoren.

Ja mensen, echte wedstrijden hadden we in die dagen.
Zo ging dat in die tijd.
Helaas zie ik de oproep nu pas. Anders had ik zeker
meegedaan!

Helaas wordt in de opvolgende Derajeur niet echt uitge
weid over hoe de wedstrijd vergaan is en wat er allemaal
van terecht is gekomen. Wel raakte de toenmalige voor
zitter het evenement nog even aan in zijn voorwoord.
Daaruit blijkt dat het hem allemaal erg tegen had gezeten
op die bewuste donderdagavond. De winnaar was overi
gens Hans de Hoog!

Niels Dignum

Oproep voor redacteur
Beste leden,

Hoewel ze vol enthousiasme en volledig bij haar volle
verstand de uitdaging van het redacteurschap is aan
gegaan, heeft Renée aangegeven dat het redacteur
schap van de Derajeur niet helemaal haar ding is. Dat
vinden de overige 'radajeuren', Linda en Niels, heel
vervelend. Wij zijn er (nog) niet van overtuigd dat we
dat met zijn tweeën gaan redden. Dit gevoel wordt ons
ook nog eens ingegeven door het feit dat de nestor van
de Derajeur, Liesbeth, zich zelf onlangs heeft laten
wegpromoveren.
Het zou zo ontzettend leuk zijn wanneer we een
nieuwe redacteur zouden kunnen vinden die het ont
stane gat kan opvullen.
Wat moet je zoal kennen en kunnen om redacteur te
worden, vraag je je natuurlijk af.
1. Het belangrijkste is dat je het leuk moet vinden. (Dat
is het redacteurschap namelijk)
2. Je moet er eens in de twee maanden ongeveer een
week lang de tijd voor hebben.
3. Het is handig als je het leuk vind om te schrijven.
4. Wie van tekenen, fotograferen, proza en andere
creatieve uitspattingen houdt, raad ik zeker aan con
tact op te nemen met de redactie.
5. De grootste uitdaging ligt in het onder de knie krij
gen van ons contentsysteem Editoo. Wie altijd als eens
met Editoo heeft willen werken, is gek. Uhh, ik bedoel:
… is van harte welkom!
6. Dit is helaas een eis: je computer moet het bestu
ringssysteem Windows ondersteunen, en dan met
name de browser FireFox. Met een ander platform, of
een andere browser lijkt Editoo niet te werken. En dat
is best lastig wanneer je De Derajeur met dat systeem
probeert te maken.

Heb je interesse, meld je dan bij Linda, Renée, of bij
ondertekende.
Een e-mail naar derajeur@tcw79.nl kan natuurlijk ook.

Namens de redactie,

Niels Dignum

Inloopavond
Hoewel de winter nog in volle gang is, kondigt zich het
voorjaar al aan. Dat betekent in elk geval de voorjaars
opening op 7 maart. Daarover elders in dit blad meer.
Maar een paar dagen eerder, om precies te zijn op dins
dag 3 maart, hebben we de traditionele inloopavond. Op
deze avond kunnen nieuwe leden horen hoe het toerfiet
sen bij onze club nou precies in elkaar steekt. Verder kan
iedereen zijn NTFU-kaart ophalen. Daarmee heb je vaak
korting op het inschrijfgeld van toertochten en kun je snel
incecken met ‘Scan and Go’. Tenslotte kunnen nieuwe én
oude leden vertellen welk vrijwilligerstaken ze dit jaar op
hun schouders willen nemen.

Arnold

Activiteitenkalender

Vrijdag 13 februari 20.00 uur Voorjaarskaartavond
Dinsdag 3 maart 20.00 uur Inloopavond
Vrijdag 13 maart 18.00 uur Spinning voor villa Joep
Vrijdag 20 maart 20.00 uur TCW Pubquiz
Vrijdag 10 april 18.00 uur Deadline volgende Derajeur
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Deel 1: Maak kennis
met... Renée Bekx
In de rubriek ‘Maak kennis met’ zorg
den we zo vaak we konden voor een
interview met twee TCW’ers. Helaas
zijn wij (Renée en Jora) nogal bezige
bijen wiens schema’s maar zelden op
zaterdag willen matchen. Voor deze
‘Derajeur’ vroegen we elkaar de oren
van het hoofd. In deze Derajeur deel
1: Renée Bekx.

Vertel eens iets over jezelf?

Reneé: Begint haar antwoord meteen
met: ‘’Ik kom NIET uit Limburg, maar
uit Lierop in Brabant!’’, (voor een
Brabander dus van levensbelang niet
met een Limbo verward te worden).
Meestal zie je haar op de racefiets en
soms op de crosser. Renée is nog (net)
geen 30 en veel mensen kennen haar
ook als spinninginstructrice bij de
Plataan en/of als baliemedewerker
bij de Bongerd. Daarnaast heeft ze
veel gedaan voor verschillende
sportbesturen in Wageningen. De
vraag is dus wanneer ze het TCW
bestuur eindelijk ingaat.

Hoe ben je bij TCW terecht
gekomen?

Reneé had al 1 of 2 jaar een fiets toen
een stel enthousiastelingen op het
studenten sportcentrum (de Bonger
d) haar meevroegen naar de Marmot

te in 2011. Met een groep van studen
ten en TCW’ers zou niet het populaire
evenement zelf maar wel de gehele
afstand op één dag worden vol
bracht.  Gerrit Heida was één van de
TCW’ers op de Bongerd en haalde
wat mensen over met de toerclub
mee te gaan trainen. Zo gezegd, zo
gedaan. Reneé begon haar carrière
bij de B-groep. Dat bleek een goede
voorbereiding te zijn voor de Mar
motte, want ze fietste ondanks een
rugblessure (ze was gevallen van een
bureaustoel een paar dagen voor de
tocht) de hele tocht uit. Daarna is ze
gepromoveerd: Jora vroeg haar een
keer om mee te gaan met de A-groep.
Omdat er geen andere groep aanwe
zig was op de wat minder mooie dag
zei ze ja. Als de groep toch te hard
voor haar zou fietsen konden ze haar
dat in ieder geval niet verwijten. Maar
het ging natuurlijk prima en Reneé
was direct verk(n)ocht.

Welke andere sporten heb je ge
daan naast fietsen?

Reneé: ‘’Je kunt beter vragen welke
niet’’. Ze wil geen poging doen ze
allemaal op te noemen, maar in ieder
geval heeft ze de meeste sporten op
het studenten sportcentrum gedaan
bijvoorbeeld powerdumbell, zaal
voetbal, hardlopen, fitness, spinnen,
BOSU en knotsbal (iets met een bal
en een enorme soort van tampon aan
een stick). Ze weet verder heel zeker
dat dansen niet haar ding is. Nou
Reneé ik heb toch heel wat leuke
stapavondjes met je gehad! Daar
naast deed ze aan Judo, maar volgens
haarzelf heeft ze het valbreek ele
ment daarin een beetje gemist (zegt
ze kijkend naar haar littekens). Haar
jeugdsport is voetbal en dat heeft ze
ook tijdens haar studie nog lang ge
daan. Op de vraag of ze daar goed in
was weet ze geen antwoord. Wel dat
ze continu achter de bal aan ging en
tegenstanders haar daarom maar
een lastig meisje vonden. Helaas
begon haar lies parten te spelen en
kon ze maar één ding doen: gaan
fietsen.

Wat is de mooiste plek die je ooit
hebt bezocht?

Renée: ‘’De eerste keer dat ik buiten
Europa op vakantie ging, ben ik met
familie in Thailand geweest. Azië
sprak me zo aan dat ik besloot om
naar alleen te gaan backpacken in
China.  Renée vertelt dat ze China het
meest indrukwekkend vond, maar
dat was niet alleen vanwege het land
zelf. De impulsieve boeking, ze had 
bedacht naar China te gaan, het was
goedkoop en mooi weer; haar twee
voorwaarden, dus binnen 2 uur was
het ticket geboekt. Ook had ze nog
niet eens goedkeuring van haar werk
voor de vakantieplannen en haar
moeder wilde niet dat ze alleen ging.
Later realiseerde ze zich dat ze niks
zou kunnen lezen en bijna niemand
sprak een woord Engels. Daar lag ze
wel even wakker van. Gelukkig was
het het allemaal waard: de kleine stad
op een Chinees eiland waar het vlieg
tuig landde bleek een miljoenenstad.
Later is ze oa de bergen in geweest
en heeft ze Shanghai bezocht. Ook
legde bijzondere contacten.

Wat is je mooiste fietsherinnering?

Toen Reneé pas was begonnen met
fietsen werd ze door een stel vrien
den meegevraagd naar de Mont
Ventoux. Ze had geen idee hoe het
was om een echte berg te beklimmen
want de enige berg die ze tot dan toe
bedwongen had, was de Grebbe
berg. De jongens hadden als wed
strijdrijders grote verhalen en boe
zemden haar angst in. Toch ging Re
neé de uitdaging aan en beklom aan
het begin van de vakantieweek de
beruchte berg. Later in de vakantie
wilde ook het zusje van Reneé graag
een poging wagen. Reneé was bereid
met haar zus rustig de berg op te
klauteren en ze huurde voor haar een
fiets. De Mont Ventoux op fietsen als
je nog nooit op een racefiets hebt
gezeten is misschien niet de meest
slimme actie, maar je bent niet voor
niets een Bekx en dus gingen ze. He
laas zat het weer niet mee die dag en
eenmaal op de berg belanden Reneé

Renee op de top van de Mont-Ventoux met de
3 wedstrijdrenners
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en haar zus dan ook in dikke mist. ‘’Je
kon nog niet eens 2 meter voor je uit
kijken’’ vertelt ze. De zus van Reneé
had het erg zwaar en Reneé zelf had
het erg koud in haar hemdje. Toen de
zussen eindelijk het kale stuk hadden
bereikt, raakte Reneé haar zus plotse
ling kwijt. Even was er milde paniek,
maar na een eindje te hebben terug
gefietst zag Reneé haar zus: die lag
met haar pedalen nog ingeklikt en de
fiets tussen haar benen op de grond.
Na overeind (en op adem) te zijn ge
komen, haar zus weer helpen met
inklikken want dat kon ze niet, daal
den ze niet rustig af. Nee ze gingen
door: ‘’We moesten de top halen!’’ De
jongens waren inmiddels al lang
boven en stonden met een auto de
meiden op te wachten. De jongens 
duwde haar zus het laatste stukje
omhoog. Eenmaal boven was het
alsof ze in de hemel waren beland. De
belevenis is haar meest bijzondere
fietsherinnering maar Reneé zegt wel
dat ze het nooit meer zó koud heeft
gehad als toen.

Welke uitdaging wil je nog aan
gaan in de toekomst?

Reneé kennen veel mensen als een
kilometervreter. Ze reed in 2014 ruim
17.000 km (en dat gerekend tot begin
november en haar gebroken hand!).
Daarvoor fietste ze in werkelijkheid
niet elke dag, maar gemiddeld wel
bijna 2 uur (672 uur op jaarbasis) per
dag! Je vraagt je misschien af wat
voor Reneé nu nog een uitdaging is.
‘’Een cyclo rijden, dat zou ik nog wel
een keer willen doen.’’, zegt Reneé. Ik
vertel haar dat ze dat toch eigenlijk al
heeft gedaan met al die bergtochten,
dus ik vraag me af waarom ze dat een
uitdaging vindt. Reneé vind het span
nende aan een cyclo dat het een
wedstrijd is: je moét wel snel fietsen
want de tijd wordt geregistreerd.
Nou mannen van TCW, wie neemt
haar mee?

Reneé’s 6 weekse vakantie in India
deze winter laat haar gedrevenheid
als fietser zien. De eerste keer dat
ze na deze vakantie weer op de fiets
zat dacht ze namelijk dat er iets man
keerde aan haar fiets. 90km fietsen
met een gemiddelde van 20km/h
(wel tegen de wind in), een niet te

noemen snelheid! Ze dacht 'dit moet
aan de fiets liggen' maar na alles aan
haar fiets gecontroleerd te hebben
moest ze zich  er toch bij neerleggen
dat niet haar fiets, maar de conditie
haar in de steek had gelaten. Voor
een cyclo moet ze dus nog wel wat
krachten opbouwen, zegt ze zelf.

Lievelingsdingen

Bier: Korenwolf, kan volgens Reneé
ook in de winter!
Muziek: van alles, van carnaval, tot
country en happy hardcore. Ze houdt
wel van Guus Meeuwis en Bruce
Springsteen
Club: PSV (‘’Eindhoven de gekstuuuh
h!!!!’’)
Vakantiebestemming: Zuid-Frankrijk.
Daar wil ze wel naar emigreren, want
ze houdt niet van de winter en kou.
Nou Renée, dan zou ik maar geen
bergen gaan beklimmen in Frankrijk!

Jora

Wist-je-datjes
Liesbeth de “moeder” van de Winter
Weggroep is?
Ze altijd weet waar het beste gebak
te vinden is?
· Tevens de “moeder” van de
Derajeur is?
· Ze per 2015 de “financiële moe
der” van TCW is?
· Het record lekke banden voor de
winter weggroep 13 december op 5
staat, waarvan 1 kapotte buitenband?
· Wij ons afvragen of dat aan de
13 ligt?
·         Sophia zei 3 tegen Cees
· Het er met aanmoediging van
clubgenoten al gauw 4 werden?
· We ons afvragen waar het paar
se shirt in het clubhuis gebleven is?
· Je je in kan schrijven voor de
Vierdaagse in 2015?
· Dit volgens velen een van de
gezelligste evenementen is?

· Na het fietsen het TCW feestje
tot in de late uurtjes doorgaat, soms
met weddenschappen?
· Evert Kolet enorm behulpzaam
en handig is als het gaat om banden
wisselen en andere technische man
kementen oplossen?
· Ook Evert Rense binnen 5 minu
ten een band kan wisselen?
· We ons afvragen of het aan de
naam ligt?
· Cees van N. ook met de nieuw
jaarsreceptie weer prijs heeft?
... Het dit keer de poedelprijs is?
·         Gerrie W. de hoofdprijs won?
· De nieuwjaarsreceptie gezellig
was?
· De bestuurswisseling, zie p. 3
van deze Derajeur, is doorgevoerd?
- de mtb groep ook aan het oefenen
is voor de triathlon
- dit echter veel geld kost, door al het
zwemmen en lopen moeten ze 2x
zoveel eten

- 1 bar genoeg is (in de fietsband of
bier?)
- MTBkers met z'n allen knuffelen tij
den een weekendje weg
- ze 'hun'  huisje alweer virtueel heb
ben volgeboekt
- Erik en Francis alleen maar tegen
elkaar fietsen
- Anne en Margit daarentegen alleen
met elkaar
- Gerjohn door z'n darmparasiet al
leen op rijstewafels en bouillon leeft
- Gerjohn? Oh Martin? en hij kan nog
geweldig tegelzetten ook
- over tegelzetten gesproken...van
Leeuwen een tegelzetter is in
Alkmaar 
- de eerste racefiets met schijfrem
men binnenkort op de club gesigna
leerd zal worden
- een mooie Specialized, van Ronald
Brussen
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Deel 2: Maak kennis
met....Jora Steennis
Hieronder deel 2 van het interview
van de interviewers. Aangezien ik
dyslectisch ben en Jora normaal mijn
spellingsfouten eruit haalt is onder
staand interview (lastig woord om te
schrijven trouwens ‘interview’) onder
voorbehoud van druk- en spelfou
ten.

Deel 1 van deel 2 (jaja begrijpt u het
nog) met als onderwerp: ‘Lang maar
leuk’

Vertel eens wat over jezelf
Jora Steennis is 25 jaar. Ze is sinds dr
15e sportief, toen is ze begonnen met
roeien. Daar heeft ze geleert er vol
voor te gaan en daar houdt ze van.
Rond die leeftijd vond ze, nee geen
jongens maar voeding interessant
worden en daarom is ze Voeding &
Gezondheid gaan studeren in Wage
ningen. Tijdens haar studie, ze komt
uit Arnhem, wilde ze het studenten
leven meemaken en is ze naar Wage
ningen verhuist. Naast roeien bij
Argo en hardlopen heeft ze allerlei
sporten uitgeprobeerd, zo ook spin
ning. Hier kwam ze in aanraking met
wielrenners. Dat leek haar wel wat en
ze schafte haar eerste fiets, een oude
Jan Janssen aan.

Hoe ben je verzeild geraakt bij
TCW en hoe lang ben je lid?
Na ong 9 maanden na aanschaf van
de Jan Janssen vroeg ondergeteken
de Jora mee naar TCW. Vooral de
snelle groep vond ze uitdagend.
Renee ging met de B-groep mee
maar Jora wilde meteen uitdaging en
ging met de A-groep mee wat haar
beviel. MTBken deed ze af en toe
maar racefietsen was meer haar ding.

Hoe gaat het nu met je blessure?
Jora heeft door het vele fietsen een
vernauwing in haar beenslagader. Bij
hard fietsen raakt het been verzuurd.
Dit wordt erger als ze fietst dus ze
fietst niet teveel en vooral niet hard.
Aan dit probleem is niks te doen dus
hard fietsen gaat niet meer maar ze
houdt er wel van op de club te

komen. Zo zit ze in de toercommissie
en gaat ze mee met MTB-weekend
jes. Die doen tenminste wél wat naast
het fietsen. Ter verduidelijking (voor
dat de mannen me straks niet meer
uit de wind willen houden) dit zijn
Jora’s woorden!  

Aan welke fietsactiviteit (tocht/va
kantie) heb je de mooiste herinnering?
Gerrit en Maria Heida, Karel Hujibers,
Renee, Jora en een stel andere die we
van tevoren niet kende zijn een week
naar Zwitserland geweest. Hier was
het lekker fietsen en voor de rest luxe
verzorgd worden.

Welke hobby’s heb je naast
fietsen?
Vanwege haar liesblessure doet Jora
nu aan survivaltraining. Op de kop
hangen aan een touw, met boom
stammen sjouwen…een speeltuin
voor volwassenen! En koken voor
anderen, ow en ook voor haarzelf
voegt ze hieraan toe. Vooral LEKKER
en GEZOND. Dus niet E435 mixen met
E235, wat zout erover en wegspoelen
met een biertje.

Heb je nog rare gewoontes of spe
ciale rituelen omtrent fietsen?
Jora eet het liefst haar eigen boter
hammen en niet elke keer taarten.

Een vraag die van Jora op toepas
sing is: waar denk je aan als we
zeggen licht of zwaar?

Bij licht denkt ze aan haarzelf, bij
zwaar aan een hele grote berg be
klimmen met een verzuurd been. Dus
eigenlijk denkt ze bij zwaar ook aan
haarzelf.

Slecht in
Keuzes maken. Ze wil alles doen en
heeft moeite met dingen laten zitten
(en met zichzelf laten zitten volgens
mij) waardoor ze vaak tijd tekort
komt. Helaas zitten er maar 24 uur in
een dag. Of in fietstermen: Jora staat
altijd in de 3de versnelling.

Goed in
Enthousiast meedoen met leuke
ideeën. Zo was er een idee van een
TCW feest en dan vind ze het leuk zo'n
initiatief tot stand te brengen. En ze
was goed in lange afstanden fietsen.

Interview deel 2 van deel 2: ‘kort maar
krachtig’

Favoriete club
De studentenwielrenvereniging Hel
lingproof waarvan ze oprichtster is.
Favoriete CD/muziek
Heeft ze niet.
Favoriete vakantieadres
Bergen.
Hekel aan
Koude handen & voeten en oneerlij
ke mensen.
Spijt van of over willen doen
Misschien had ze moeten gaan hard
lopen ipv fietsen, dan had ze geen
blessure gehad.
Dag in de huid kruipen van
Keuzes...daar is ze slecht in en deze
vraag blijft onbeantwoord.
Wat zou je ooit nog willen doen
Een backpacktocht (huttentocht)
maken in de bergen, lekker klimmen
en klauteren.
Lekkerste drankje?
Een goeie cappuccino, helaas heb
ben ze deze niet op TCW.

Nu moet Jora zich haasten naar de
survivaltraining, tja toch te weinig
uur in een dag. Dat wordt hard fiet
sen…of nee dat kan ze niet meer.

Renée Bekx

Jora en Renee in Zwitserland
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Incasso eigen bijdrage nieuwe
kleding.

De incasso van de eigen bijdrage zal plaats vinden op 19
februari en in die week erna.
Let erop dat je saldo toereikend is om het bedrag te
kunnen innen.

De uitreiking van de kleding is op de inloopavond 3 maart,
wanneer we het bedrag niet hebben kunnen innen kan
je ook de kleding niet in ontvangst nemen.

Penningmeester en kledingcie.

Het mysterie van het verdwe
nen fietsshirt
In het schilderachtige en slaperige stadje St. Dennis, midden
in het Engelse graafschap Cornwall gelegen, zijn de verhou
dingen de laatste tijd ernstig verstoord. Bij de plaatselijke
wielervereniging The Cyclic Wheels 1879 (TCW79) is een
authentiek paars wielershirt verdwenen uit het clubhuis.
Ieder TCW79-lid verdenkt de naastgelegen rivaliserende
rugbyclub van kwade opzet.
Detectives Lavoisson en Rockwood zijn daar nog helemaal
niet zo zeker van.

'Waarom laten ze diefstal zo professioneel lijken. Weinig
ludiek, op deze manier.'
Het was de eerste keer vanavond dat inspecteur Lavois
son in zijn kenmerkende lidwoordloze zinnen, een kijkje
gaf in zijn overpeinzingen. Lidwoorden waren volgens
hem volkomen overbodig geworden sinds hij de over
stap had gemaakt van Frans naar Engels. Waar hij in zijn
jeugd eindeloos had moeten oefenen op “le”en “la”
woorden, bleek dat in een klap allemaal vergeefse moei
te geweest te zijn.
Hij was zijn Franse wortels in al die jaren Engeland nooit
kwijt geraakt. En het “leven als een god in Frankrijk” was,
gezien de omvang van zijn buik, niet onbekend. Het le
verde hem op het bureau dan ook de bijnaam ‘The Belly’
op; met een duidelijk uitgesproken lidwoord.

Zijn tafelgenoot keek hem begrijpend aan, terwijl hij zijn
door voor goed uitgeruste neus keurend boven zijn
pintglas hield. ‘Ik weet wat je bedoelt', knikte deze, terwijl
hij zijn 'Golden Flower Ale' bewonderde.
Detective sergeant Rockwood kende zijn baas al 23 jaar,
maar wanneer Lavoisson in dit soort raadselachtige zin
nen sprak, had hij meestal wat nadere uitleg nodig. Deze
keer leek het hem wel duidelijk waar zijn baas op doelde.
Hij nam een slok en rook nog eens goed aan zijn ‘ale’. Hij
had een zeer scherpe neus en daar was hij maar wat trots
op, net als op de grootte van zijn reukorgaan. Voor zijn
baas leverde hem dat de bijnaam ‘Snout’ op, uiteraard

zonder ‘the’.
'Ik vind het inderdaad ook heel merkwaardig', zie Rock
wood.
'Het is toch maar een shirtje. Het lijkt in dit geval wel een
diamantenroof', ging hij verder. 'Eerlijk gezegd acht ik
mijn rugbyvrienden niet eens in staat tot dit soort activi
teiten'.
Ian Rockwood was prominent lid van TCW79, waar hij
meestal ook gewoon 'Snout' genoemd werd.
Hij was Cornish in al zijn vezels, en woonde er zijn hele
leven al, net als zijn ouders en grootouders. In het ruige
landschap en het soms barre klimaat van Zuidwest Enge
land voelde hij zich helemaal thuis. De steile hellingen
betekende lekker klimmen en regen betekende modder,
beide essentieel voor zijn sportieve passies, wielrennen
en rugby.
Na een totaal verregende fietstocht kon je hem geen
groter plezier doen, dan hem te laten warmen aan een
goede maaltijd en een goed glas whisky.

De hele zaak was voor Rockwood zeer delicaat. Ondanks
dat zijn hart bij TCW79 lag, was hij ook nog eens lid van
de naastgelegen rugbyclub, de vijand in deze zaak. Zoals
de zaak er nu voor stond, leek het erop dat belangenver
strengeling onoverkomelijk was voor de ervaren detecti
ve.
In dertig jaar had hij zelden voor zo'n moeilijke integri
teitskwestie gestaan.

The Cyclic Wheels 1879 beschikt al sinds de oprichting,
135 jaar geleden, over een eigen clubhuis, gebouwd in
1865, geheel in Victoriaanse stijl. In die 135 jaar zijn door
de leden vele objecten als bekers, tenues, fietsen en ge
reedschappen verzameld in de ontelbare vertrekken die
het gebouw kent. De club kent een enorme verzameling
aan fietsen, die je zo in een museum kunt zetten. Zo staan
er in de garage modellen van de eerste fietsen, waarvan
de oudste uit 1851 dateert, naast de nieuwste modellen
waar de huidige professionele wielrenners op rijden. De
fietsen staan door het hele gebouw heen, en 'behande
len' de geschiedenis van de fiets door de laatste twee
eeuwen heen.
Ook de tenues van de wielrenners zijn in 135 jaar met de
mode meegegaan. De club kent uiteraard ook een uitge
breide historische collectie van wielershirts, -broeken, -
handschoentjes, en wat je allemaal nog meer aan kunt
trekken, wanneer je gaat wielrennen.

En nu is er sinds december vorig jaar een gat geslagen in
die historie. Gezien de grootte van de verzameling is het
niet meteen duidelijk wanneer een collectiestuk mist,
maar zeker is dat sinds december een exemplaar van 'De
Paarse Fietsshirts' verdwenen is. Van de paarse shirts
bestaan er ca. 50 in de wereld, en een daarvan hing tot
voor kort in het clubhuis. Hoewel niemand precies weet
wat het shirt waard is of was, wordt de schade geschat op
100 pond.
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Vervolg van het mysterie
'Wat zeggen je vrienden van rugbyclub over geval', vroeg
Lavoisson.
'Ik heb met een aantal mensen, ook van het bestuur ge
sproken en allemaal zeggen ze het zelfde', antwoordde
Rockwood. De leden van de rugbyclub konden zich alle
maal wel iets voorstellen bij een ludieke actie. Stel dat
iemand toevallig aan een sleutel van het clubhuis had
kunnen komen, of een geopend raam ontdekt had, dan
zou de verleiding groot geweest zijn om in te breken en
'iets' te gijzelen voor 'losgeld'. Daar leek in dit geval geen
sprake van. Niemand had zich gemeld met de boodschap
dat hij of zij in het bezit was van het paarse shirt, en nie
mand had zich gemeld met het verzoek om een tegenac
tie, waarbij TCW79 het shirt terug zou krijgen.
'Ik ben er van overtuigd dat we iets gehoord zouden
hebben als de leden van de rugbyclub erachter gezeten
zouden hebben', zei Rockwood beslist.
'Zijn er dan helemaal geen sporen van inbraak of ont
vreemding', vroeg Lavoisson door.
'Dat is juist zo gek. Het lijkt of alle sporen heel zorgvuldig
en vooral vakkundig zijn weggewerkt. Ik heb zelfs geen
haartje kunnen vinden.'
In de zaken die Rockwood tot nu toe had meegemaakt,
was het toch heel weinig voorgekomen dat er totaal geen
restsporen waren achter gebleven op de 'crimescene'.
Rond de oorspronkelijke plek van het paarse shirt was er –
tot zover – echt niets te vinden.

'Weet je', zei Rockwood, wat onzeker, 'ik was er zeker van

Toerkalender
mrt Voorjaarstocht Vrije-tocht Veenendaal Toertocht Veenen

daal
80 / 100 *

zo 8 mrt 8 van Oost Brabant
MTB

MTB-tocht Mill TWC Oost-Brabant80 / 100 / 120 **

za 14 mrt Hatertse Vennent
ocht

Vrije-tocht Bennekom CBFB 105 **

za 21 mrt Dallacollina Prima
vera

Vrije-tocht Ede Wielervereniging Ede90 / 120

za 28 mrt Veluviatocht Vrije-tocht Wageningen TC Wageningen '79115 *
za 4 apr Rabo Bergtoer

Ochten
Vrije-tocht Dodewaard 't Versnellertje 90 / 135 / 185 *

za 11 apr Toerklassieker V'daal-
V'daal

Vrije-tocht Veenendaal W en TV AXA-
Valleirenners

105 / 135 **

zo 12 apr Door de Gelderse
Poort

Vrije-tocht Arnhem Mantel 110 / 150

zo 19 apr HonderdDuizend
Klimrit

Groepstocht Malden Toerclub De Peda
leurs

100

za 25 apr Tour de Haute
Veluwe

Vrije-tocht Bennekom CBFB 80 / 110 / 115 / 150***

zo 26 apr Bike Classic Beuni
ngen

Vrije-tocht Beuningen (Bij
Nijmegen)

No Limits Biking 110 / 140

dat zo'n speurneus als ik, die toevallig lid is van TCW79,
de hele zaak in een paar uur zou ontrafelen. Het lijkt er
echter op dat dit de moeilijkste zaak ooit gaat worden.
Het is toch krankzinnig!'
Zijn baas knikte. Zelf deed hij helemaal niet aan sport en
was ook niet bekend clubculturen in welke vorm dan ook.
Zeker niet met Engelse culturen!
Hij was inde jaren ’70 van de vorige eeuw met zijn famlie
van het vaste land naar Guernsey verhuisd. Hij was gebo
ren op het platte land van Normandië. Hoewel hij in die
tijd zich niet had kunnen voorstellen dat ooit nog eens
Het Kanaal zou oversteken om in Engeland te gaan
wonen, moest hij als beginnende puber erkennen dat ze
aan de andere kant veel beter muziek konden maken dan
in zijn Frankrijk. Zijn muzikale helden woonden in Enge
land en daar maakte hij geen geheim van. Sinds hij met
zijn familie bijna letterlijk een eerste stapje in Het Kanaal
zette, had hij van af zijn zestiende jaar geen enkel keer
het Isle of Wight Festival gemist.

'Hmm, dan zit er niets anders op dan dat ik zaak over ga
nemen', zei Lavoisson met een grijns. Zijn ogen glommen
van plezier. Hier had hij die Snout toch even mooi te
pakken.
'Wat dacht je van “Snout and the Belly: mystery of purple
shirt”. Lijkt je dat wat?'
Rockwood zei gelaten: 'Ik denk dat er niets anders op zit.
Het mysterie is nog lang niet opgelost.'

Misschien wordt dit verhaal (niet) vervolgd.

Niels Dignum
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