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Van de redactie
De derde Derajeur van 2017 is weer
een feit. De weersomstandigheden
van de laatste weken zijn buitenge
woon geschikt voor de leden om te
fietsen. De zon laat zich goed zien en
ook de liefhebber van wind hoeft zich
niet te vervelen. Gelukkig is er deze
periode ook weleens een bui voor de
MTB’ers gevallen, zonder modder is
het bos ook saai. De TCW fietsvier
daagse in Westerlo, België, is erg leuk
geweest en goed verlopen. We heb
ben hier een mooi verslag van ont
vangen, dus veel leesplezier.
Verder in deze editie hebben we een
nieuwe rubriek met de titel “Op de
koffie bij de sponsor”. Als eerste
sponsor is Woudenberg dranken uit
Wageningen aan de beurt. De redac
tie is samen met Edwin Jansen Sr. op
pad geweest voor een ‘diepte inter
view’ bij de sponsor om deze beter te
leren kennen. De coverfoto is ge
maakt door Moniek tijdens de Rabo
Tulpen Classic in de Noordoostpol
der. Ook in dit nummer een verslag
van onze buitenlandse correspon
denten Menno en Liesbeth over de
La Ronde Castraise. Voor het uitpijlen
van MTB tochten heeft Toon Loonen
enkele tips.

Als redactie zijn we altijd blij als er
artikelen geleverd worden voor ons
clubblad de Derajeur. Om een leuk
blad in elkaar te zetten hebben wij
maandelijks van onze leden toch
aanvoer nodig. Alle creatieve bijdra
ge aan ons illustere blad zijn van
harte welkom. Zijn er ook nog activi
teiten die eraan komen voor TCW?
Wat gedacht van de Jan Janssen
Classic op 24 juni? De nodige voorbe
reiding is hiervoor al gedaan en nog
steeds in volle gang. De fietsers die
mee doen deze dag veel plezier en
mocht je niet fietsen en tijd hebben:
vrijwilligers om te helpen zijn altijd
nodig en welkom deze dag bij TCW.
Zonder alle helpende handen is zo
een groot evenement als de JJC niet
te organiseren.
Arnhem en Nijmegen staan nu volop
in het teken van fietsen tijds het
fietscongres Velo-City. Zelfs Koning
Willem Alexander lag voorover gebo
gen op een fiets in Nijmegen. Hoe
leuk kan het ook allemaal zijn? In de
volgende Derajeur “Op de koffie bij
de sponsor” is Mastbergen Renkum
de sponsor die we bezoeken. Voor
nu: veel leesplezier en alvast een
prettige zomer en goede vakantie.
Namens de redactie,
Paul
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De man met de
hamer
Laat ik dit voorwoord voor alles be
ginnen met een woord van excuus
aan de redactie van ons aller club
blad. Excuus! En waarom vraagt u
zich dan wellicht af. Ik ben te laat. En
niet zomaar te laat, maar verschrikke
lijk te laat. De deadline voor deze
editie van de Derajeur lag op 2 juni.
Terwijl ik dit tik is het inmiddels al 13
juni. Op de een of andere manier is
het mailtje met de deadline aan mijn
aandacht ontsnapt. Laat het nooit
meer gebeuren.
Ik tik deze regels op een dinsdag,
zoals de oplettende lezer wellicht
heeft opgemaakt uit de datum. Voor
de volledigheid, het is een dinsdag
avond. Dat betekent dat ik vanavond
weer een blokje om ben geweest met
de B-groep van de dinsdagavondfiet
sers. Bevalt goed, en niet alleen mij
want er is wekelijks een flinke club
aanwezig bij de start op het clubhuis.
Als voorzitter doet het me natuurlijk
goed om te zien dat er zo ook op de
dinsdag wat meer leven in het club
huis is dan voorheen. Als lid vind ik
het gewoon leuk om met deze groep
mee te fietsen. En een clubhuisje na
afloop kan je toch moeilijk een straf
noemen.
De afgelopen weken hebben we een
redelijk rustige tijd meegemaakt op
de club, al zijn er natuurlijk veel leden
die zich hard hebben ingespannen
voor onze activiteiten. Ik denk hierbij
aan de Vierdaagsecommissie, de
Toercommissie en de Jan Janssen
commissie. Ik heb begrepen dat de
Vierdaagse naar Westerlo een succes
is geweest. Leuk om te horen en na

tuurlijk een compliment voor de or
ganisatie. Zelf wacht ik nog steeds op
mijn debuut op dit jaarlijkse evene
ment. Dat zou zomaar eens na mijn
pensioen kunnen vallen, want met
Pinksteren heb ik altijd al een ander
weekend en dat betekent toch wer
ken op de vrijdag na Hemelvaarts
dag.
Nog ruim 7 jaar en dan is het zover.
Het is maar dat jullie het weten.Nu we
toch complimenten aan het uitdelen
zijn, ook de Bevrijdingstocht is weer
soepeltjes verlopen. We mochten
ons in een behoorlijke deelname
verheugen en ik heb geen wanklank
gehoord. Dus goed gedaan Toer
commissie. En over een dag of 10 is
het dan weer tijd voor de Jan Janssen
Classic en de Hel van Ede-Wagenin
gen. Wordt vast ook weer een mooie
dag met hopelijk veel deelnemers.
Nu ziet het weerbericht er redelijk
aardig uit, maar dat kan natuurlijk
nog tien keer veranderen. Maar ge
zien de ervaringen uit het verleden
verwacht ik een fijne dag, waarop
veel leden een helpend handje bie
den. Allemaal vast bedankt!

En dan kijk ik nog even ver vooruit,
naar 29 augustus. Dan heeft Wage
ningen de proloog of eerste etappe het is maar hoe je het noemt - van de
Boels Rental Ladies Tour. Op het mo
ment dat ik dit tik is het nog niet be
kend gemaakt, maar als jullie dit
lezen is het niet geheim meer. Dan
heeft Annemiek van Vleuten ook al
lang gezegd dat ze het heel leuk vindt
dat de eerste etappe in haar woon
plaats wordt gereden. Een soort Wa
geningse Muur rondje, maar dan wat
langer. Kom haar allemaal aanmoedi
gen die dag! Zou mooi zijn als ze de
dag erop in de leiderstrui uit Wage
ningen kon vertrekken.
Maar zover is het nog lang niet. Eerst
is het vakantie voor de meesten van
ons. Ik wens jullie allemaal het aller
beste, waar die vakantie ook gevierd
wordt. Zelf neem ik de fiets natuurlijk
mee. Het eerste onderdeel van de
vakantie is de Dolomieten Marathon.
Ik ben benieuwd.
Arnold

Annemiek bestudeert alvast de route van de proloog van de Ladies Tour
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Groepen TCW
Zomerseizoen
De A-, B-, C- en D-groep vertreken van 1 maart tot 1 no
vember om 9.00 uur vanaf het clubhuis.
Meer info over alle groepen, zoals over de bestemming
van de zaterdagrit en deelname aan toertochten in de
buurt, kun je na inloggen vinden op het TCW forum. Alle
leden wordt verzocht de gedragscode MTB en racefiets
te respecteren. Draag een helm, zorg dat je fiets in orde is.

Dinsdagfietsen

Zaterdagfietsen

Van de ledenadministratie

Groep A
Wegkapitein: Roel van den Meiracker,
tel. 0317-412074
Afstand: 120-160 km. Tempo: gem. 30-35 km/u
Groep B
Wegkapitein: Ronald Brussen, tel. 0317-318692
Afstand: 110-140 km. Tempo: gem. 28-30 km/u
Groep C
Wegkapitein: René Steegh, tel. 06 83423905
Afstand: 110-140 km. Fietssnelheid: 26-28 km/u.
Groep D1
Wegkapitein: Michèle Gimbrère, tel. 0317-421994
Afstand: 100 - 120 km. Tempo: gem. 24-26 km/u
Groep D2
Wegkapitein: Hans Groeneveld, tel. 0317-420721
Afstand: <100 km
Tempo: gem. 22-24 km/u
MTB-groep
Mountainbiken (2 groepen)
Bij vertrek splitsen de mountainbikers zich op in 2 (of 3)
groepen.
Vertrek mtb-groepen zomer én winter: 9.00 uur clubhuis
(tenzij andere afspraken zijn gemaakt via forum of
whatsapp).
Sportieve groep: 20-25 km/u
Recreatieve groep: tot 20 km/u
Toertochten/mtb-routes: ja
Afstand: varieert sterk, van 30 km tot 70+ km (sportieve
groep in de zomer)
Meefietsen of vraag? Mail mtb@tcw79.nl
(contactpersonen: Anne van Schaijk / Margit Warmink).

Van de ledenadministratie, mutaties vanaf half april 2017

Zondagfietsen
De zondaggroep fietst het hele jaar door op de weg. Kijk
op het forum (www.tcw79/?q=forum) of er de komende
zondag plannen zijn, of neem zelf hiertoe initiatief door
er een bericht op te zetten. Vertrek doorgaans om 9.30
uur. Afstand (in overleg) <100 km, parcours heuvelachtig
en vlak en snelheid oplopend tot 30 km/uur gemiddeld.

Activiteitenkalender
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Van april tot oktober wordt er ook op dinsdag gefietst.
Vertrek om 19.00 uur (in april 18.30 uur) vanaf het club
huis. Er is een snelle groep (30 km/uur) en een hele snelle
groep (>35 km/uur) en er wordt ook gemountainbiked.

Nieuwe leden:
Robert Kamphuis
Sjoerd Postma
Opgezegd:
Per einde van dit seizoen/ 31 augustus:
Mike Jacobs
Vera van der Woude
Verhuisd:
Raouf Baksoellah
Theo Braber
Geurt Teunissen van Manen

Michèle Gimbrère
Ledenadministratie

zaterdag
vrijdag
za/zondag

24 juni
JJC/Hel van Wageningen
2 september Deadline Derajeur
7 / 8 oktober MTB-weekend

Weekendje La Magnifique in de Ardennen; gezellig uitje met de alom bekende 'sportdrank'.

9

SPINNING
HOUDT JE TOPFIT

ZOMERAANBIEDING
VOOR LEDEN TCW
Heb je tijdens het zomerseizoen behoefte aan
extra trainingen om in topvorm te blijven? Maak
dan gebruik van onderstaande aanbieding!

10-RITTEN SPORTKAART

Hiermee heb je toegang tot:
• Conditie-/krachttraining op de Milon Cirkel
• Spinning (of andere groepsles)
• Sauna
De kaart kost € 85,- voor TCW-leden
(normaal € 117,-) en is geldig tot 1 oktober 2017.
Daarna start weer het spinningabonnement voor
de winter.
Kom even langs voor meer informatie over alle
sportmogelijkheden met de 10-rittenkaart.

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

AUTO VERSTEEG BUURMAN

Altijd dichtbij!

ONDERHOUD
alle merken

vanaf € 99,www.versteegbuurman.com
Barneveld
| Ermelo
| Voorthuizen
| Wageningen
| Woudenberg
Barneveld
| Ermelo
| Voorthuizen
| Wageningen
| Woudenberg

APK
vanaf € 19,95
all inclusief

"Op de koffie bij de Sponsor'
Op de koffie bij TCW sponsor Woudenberg Dranken
Wageningen. Een Derajeur interview met Petra Wouden
berg en Hendrik Jan van der Linden op 24 mei j.l.
Allereerst een stukje geschiedenis aan de hand van “wij
verkopen gezelligheid”
een boekje over het ontstaan van dit familiebedrijf 80 jaar
(2006) jong in vogelvlucht.

Het succes van al deze ondernemende stappen werd
beloond met de verkiezing van
“Beste slijterij Gelderland 2004 “ Veel te vroeg is de motor
van dit succes Gerrit Jan ons in januari 2016 52 jaar jong
ontvallen. Gerrit Jan was een zeer beminnelijke en erg
gewaardeerde kracht binnen en buiten het Wageningse.
Met hem startte de TCW de wederzijdse samenwerking
in 2007 van leverancier aan de TCW en sponsor voor de
TCW.

Grondlegger Hendrik Christiaan Woudenberg kwam op
20 jarige leeftijd in dienst van bierbrouwerij De Gekroon
de Valk in Amsterdam. Hij werd koetsier van de bierwagen
om de cafés en de bottelaars van bier te voorzien.
Begon in 1898 voor zichzelf als depothouder van Vollen
hoven’s Bierbrouwerij te Breukelen. Zoon Zeger werd
geboren ( 1898 ) en samen met vader werd in 1914 een
nieuwe winkel met bier bottelen, prik-limonade en siro
pen, uitgebreid met een slijterij. Vader en zoon oriënteer
de zich voor een nieuw EIGEN zaak in Wageningen ( 1925)
en na 2 jaar op vertrok zoonlief op de fiets en met de trein
vanuit Breukelen naar Wageningen. 1 maart 1926 was de
oprichtingsdatum van Woudenberg Dranken Wagenin
gen.

Met een demarrage een sprong verder in de tijd. Vader
Zeger kreeg 3 zonen Simon Piet en Henk. Zij runden de
Firma Z. Woudenberg van 1959 tot 1 april 1992 waarin
zich tal van operationele veranderingen voltooiden.
Gerrit Jan ( zoon van Henk ) nam toen de zaak over en het
werd nu Woudenberg Dranken Wageningen B.V. . Gerrit
Jan trouwde met Petra van der Linden ( dochter van
Bakker van der Linden op de Markt ). Petra als partner van
Gerrit Jan haalde de diploma’s zoals slijtersvakdiploma
en volgde met succes de vinologenopleiding om met
kennis de kwaliteit van Woudenberg Wijnhandel te
waarborgen.
Weer een tijdsprong verder want Gerrit Jan wilde in 2003
verbouwen. Onder het motto “ ik wil flessen verkopen en
geen schappen “ Samen met zwager Sander werd de
geheel nieuwe en zeer weloverwogen verbouwing uitge
voerd. Nog een familielid kwam in de zaak te weten neef
Hendrik Jan van der Linden, die de winkel runt.
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Op de koffie bij de sponsor
De sponsoractiviteiten van Woudenberg Dranken zijn:
TCW clubhuis als klant, Jan Janssen Classic leverancier
van dranken, koelcontainers etc., De Derailleur adverten
tie, TCW Kledingsponsor met de presentatie van de
nieuwe kleding (2018 voor de 4de keer) en de jaarlijkse
wijn/bier proefavond voor TCW leden.
Woudenberg Dranken een van de belangrijkste en meest
langdurige sponsors (10 jaar ) waar wij (Edwin Jansen sr.
en Paul Nijenhuis) een interview afnemen met Petra
Woudenberg- van der Linden en Hendrik Jan van der
Linden. We vertrekken ’s morgens op tijd naar de Junus
straat om niet te laat op onze afspraak te komen. Wij
worden hartelijk ontvangen door Petra en Hendrik Jan in
de winkel met een heel uitgebreid assortiment van wij
nen, whisky’s, port, bieren enz. In de branche zijn maar
weinig zaken met zo’n groot aanbod. Onder het genot
van een kop koffie worden de vragen gesteld. Wat is het
specifieke in het assortiment waarin je Woudenberg kunt
herkennen?
Al sinds 1926 bestaat de slijterij, vroeger met voorname
lijk jenever etc. Dit assortiment is in de loop der jaren
uitgegroeid naar een complete slijterij/wijnhandel met
wijnen en gedistilleerd uit de gehele wereld. Sinds 15 jaar
is het whisky assortiment gegroeid naar een collectie van
ruim 500 soorten. Doordat Woudenberg ook een eigen
groothandel heeft, is het assortiment erg groot.
Is daar een opleiding voor om dat te leren? Petra heeft
vinologenopleiding genoten, over wijnbouw, wijnstre
ken en een groot onderdeel van was het “blind” wijnproe
ven.
Is dezelfde kennis ook nodig voor de whisky? Hendrik
Jan heeft veel kennis van whisky en alle andere gedistil
leerde dranken, hij is verschillende keren naar Schotland
geweest om kennis op te doen bij distilleerderij. Ook
worden we allemaal vaak bijgeschoold door onze impor
teurs op speciale trainingsavonden. Tijdens het jaarlijkse
whisky event nemen de importeurs een selectie van hun
assortiment mee, er staan dan ruim 400 flessen open om
te proeven. De bezoekers van dit event komen uit het
gehele land.
Doen jullie de inkoop in combinatie met andere
wijnhandels of helemaal alleen? We hebben een sa
menwerkingsverband met 38 zelfstandige wijnkopers
genaamd Les Généreux. Hierdoor kunnen we ook kleine
re partijen inkopen en is het assortiment uitgebreider dan
de grote winkelketens. Maar we kopen ook zelfstandig in,
hiervoor gaan we regelmatig naar proeverijen om ons
assortiment aan te vullen.
Bestaat de klantenkring alleen uit Wageningen of ook
uit de regio? Die zit in een straal van ongeveer 20 km,
maar het grootste deel van de klanten huist in Wagenin
gen. Ook via internet loopt de verkoop zoals whisky
specials. De Groothandel heeft klanten in straal van ruim
50 km rondom Wageningen.

Petra en Hendrik Jan

Wat is de duurste whisky? Die staan recht voor onze
neus op tafel in een glazen kooi? 3 flessen Macallan” prijs
€ 8.950.- Dit is de Rolls Royce onder de whisky’s. Kopers
zien de aanschaf vaak als belegging. In 2026 vieren we
het 100 jarig bestaan, voor deze gelegenheid hebben
Petra en Gerrit Jan persoonlijk in het noorden van Schot
land een vat whisky gekocht wat nu ligt te rijpen .Bij de
flessen op tafel stond overigens ook een fles port van
Taylor SCION uit 1855 verkoopwaarde van € 3.025.Zijn er wel eens klanten die laten merken dat ze de
naam Woudenberg op het TCW wielershirt onderweg
zijn tegengekomen? Die zijn er regelmatig die het leuk
vinden zo de naam Woudenberg tegen te komen. Petra
en Hendrik-Jan ervaren dat als een zeer positieve vorm
van herkenning . Petra woont zelf in Zetten en hoort ook
van de pontbaas als er Woudenberg toerfietsers met de
pont oversteken.
Krijgen jullie als drankenhandel ooit commentaar dat
jullie een fietsvereniging sponsoren?
Nee daar is geen sprake van, alleen soms de verwisseling
met de plaats Woudenberg
Zijn jullie tevreden over ons TCW?
Heel tevreden, er zijn nooit problemen. Wederzijds wer
ken we op een heel prettige manier met elkaar samen.
Hoeveel personeel heeft Woudenberg? We hebben de
winkel en de groothandel in totaal 10 medewerkers. De
groothandel bestrijkt een gebied van 50 km, we hebben
veel speciaal bieren en hebben het Gulpen agentschap
in de regio. Verder bedienen we sportscholen, scholen en
evenementen. We gaan ver met service en het bedienen
van klanten. Wageningen bezit ook twee bierbrouwerij
en. Onder de Linden met twee basis bieren en een sei
zoenbier en Stadsbrouwerij Wageningen met acht speci
aalbieren.
Wij zijn door onze vragen heen, het was erg gezellig. We
maken nog een rondje in de winkel die er erg mooi uit
ziet met wel honderden flessen.
Het credo die de basis vormt van Woudenberg anno 2017
van helaas veel te vroeg overleden Gerrit Jan Wouden
berg :
“we verkopen gezelligheid” en enkele foto’s worden ge
nomen en we bedanken Petra en Hendrik Jan hartelijk
voor de gastvrijheid en de tijd voor ons.
Edwin en Paul
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REMOND MEURS | VLOEREN
leggen, repareren en renoveren van parketvloeren

Harnjesweg 3 | 6707 ET | Wageningen | M 0620541978 |
info@remondmeurs.nl | www.remondmeurs.nl

advertentie Remond Meurs vloeren 185x130 mm diaps liggend.indd 1
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La Ronde Castraise
De opening van het cyclosportieve seizoen staat dit jaar
voor Liesbeth en mij gepland op 30 april in Castres (50
km ten oosten van Toulouse). Na 4 dinsdagavondtrainin
gen met aangepast dieet van bier en borrelnoten lijkt de
vorm goed te zijn. Voorafgaand aan ons verblijf in Castres
hebben we voor 4 dagen een huisje in Caromb aan de
voet van de Mont Ventoux. Een aanrader! Waar het in
Bedoin en Malaucene een gekkenhuis is, is het in Caromb
heerlijk rustig. Het dorp heeft genoeg voorzieningen, een
paar leuke retaurantjes en ligt precies tussen de Dentelles
en de Ventoux in. Een ideaal uitgangspunt voor fiets
tochtjes en terrasbezoek.
Bij aankomst is het heerlijk zonnig en warm dus we starten
gelijk maar met een klein rondje onderlangs de Ventoux.
De voorspellingen voor de komende dagen zijn met
regen en temperaturen rond de 12 graden niet al te best,
dus de volgende dag, als het nog redelijk weer is, meteen
de Ventoux op en via Sault en de Gorges de la Nesque
weer terug naar Caromb. Een ritje van zo'n 100 km dat
menig TCW-er vast ook al een keer gedaan heeft. Met mijn
vorm blijkt het goed te zitten gezien een persoonlijk re
cord vanuit Bedoin naar de top in 1 uur 21 minuten. Ik
daal snel af naar Chalet Reynard waar ik met Lies heb af
gesproken. Met de vorm van Liesbeth is het minder ge
steld want de klim naar Chalet Reynard bevalt haar voor
geen meter. Er is het nodige therapeutische werk nodig
om het humeur weer in de zonstand te krijgen....
Vrijdag verkassen naar Castres waar we een leuk appar
tement in het centrum hebben. AirBnb is wat dat betreft
toch een geweldige aanvulling op de beschikbare logies.
De cyclo is op zondag dus zaterdag eerst nog een klein
ritje om de omgeving te verkennen. Mooi en met volop
zon, dus lang op het terras gezeten met Judas bier, een
soort Duvel. Word je sterk van.
La Ronde Castraise is een grote cyclo met jaarlijks tegen
de 1.500 deelnemers. Lies gaat voor de korte afstand van
63 km met 900 hoogtemeters en ik kies deze keer voor
de lange afstand van 133 km met 2.270 hoogtemeters.
Gaat vandaag zeker niet lukken om eerder dan Lies bin
nen te zijn. De start is om 9.00 uur wat betekent dat we
rustig kunnen ontbijten. Toch een stuk comfortabeler
dan de vroege start bij de grote cyclo's zoals de Marmot
te en de Dolomietenmarathon.

Aan de voet van de Mont Ventoux

De als gendarme vermomde speaker bij la Ronde Castraise

Het parcours gaat in oostelijke richting de Monts de
Lacaune in, een heuvelgebied met bos en wat veeteelt
en klimmen tot zo'n 900 meter hoogte. Geen steile
klimmen vandaag, maar wel lange beklimmingen en veel
wind. Zaak om niet alleen te komen zitten. Ik kom al snel
uit in een groep van 17 coureurs die als 2e peloton achter
een kopgroep van 15 renners aanrijdt. Het parcours is
weliswaar pittig maar de klimmen zijn niet selectief ge
noeg om de groep uit elkaar te rijden. Zo blijven we tot
25 kilometer voor de finish bij elkaar, waarna een klein
opwippertje van 3 km toch voor een selectie zorgt.
Uiteindelijk rijd ik in een groepje van 9 naar de finish waar
ik in de sprint nipt geklopt word door de andere 8. Alles
went, maar wel jammer dat ik daardoor net naast het
podium van de oude mannen (50+) val; nummer 3 finisht
twee plaatsen voor me. Maar toch, met een 27-ste plaats
in 4 uur en 5 minuten (32,5 km/uur) kan ik goed leven.
Lies is dan al een halfuur binnen en heeft eveneens een
fraaie 4e plaats (bij de dames op leeftijd) bereikt. Kortom,
tevredenheid alom en op naar een zonnig terras; zal vast
niet het laatste worden...
Menno Bartlema

Lekker eten op een terrasje in Castres
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Schoonmaakbedrijf

DE WASBEER

• glazen wassen
• dakgootreiniging
• interieur van bedrijven

				
Vier-morgenweg 6
6721 MS Bennekom

T : (0317) 46 00 07
W: www.smbdewasbeer.nl
E : info@smbdewasbeer.nl

Deskundige bemiddeling bij
verzekeringen en pensioenen
www.verzekeringsburovanderlinden.nl
Bowlespark 22a, 6701 DR Wageningen
tel. 0317 411293

Pels Brandpreventie
Voor het te laat is...
Blusdekens gevaarlijk?
Een goed blusmiddel is veiliger.
Je blijft weg van het vuur en er
wordt echt geblust.
De Prymos universele spraybrandblusser is special voor
vetbranden ontwikkeld, maar
kan ook ‘gewone‘ branden
blussen.

Prijs nu € 29,95
Info en verkoop: info@pelsbrandpreventie.nl • 06-20411136

Pijlhouder
Onlangs heb ik geholpen bij het uitpijlen van de MTB-
tocht van de WUR sportdag, de WeDay. Een houder op
het stuur met daarin een kleine voorraad pijlen is daarbij
wel handig. De grote voorraad zit in de rugzak. Dus ik heb
maar eens gekeken hoe ik zelf met eenvoudige middelen
zoiets voor elkaar kon fabrieken.
Nu had ik nog een oud stuurtasje. Dat tasje zelf was zo
goed als versleten maar de houder om het tasje aan het
stuur te bevestigen was nog prima, dus die eerst maar
eens geïnstalleerd, zie foto 1.
foto 3

Daarop heb ik een plankje met 3 gaten voor de pijlen
bevestigd. Dat kan met postelastiek of met een tie-wrap.
Zie foto 2.
Verder heb ik nog een stukje schuimrubber erop beves
tigd dat het schokken van de pijlen tijdens het fietsen
over oneffenheden wat kan opvangen. De pijlen springen
dan niet bij een dikke boomwortel meteen uit de houder.
De gaten in het schuimrubber zijn wat kleiner dan in het
plankje. Zie foto 3.
Simpel maar efficiënt. Zie foto 4 voor een boeketje MTB
pijlen.
Toon Loonen
foto 4

Praxispijlen in de stad
De Praxis pijlen, die we gebruiken om onze racefietstoch
ten uit te zetten, worden ook nog wel eens uitgeleend
voor een maatschappelijk doel. Bijvoorbeeld voor de
verkeersexamens van de kinderen van groep 7 van de
basisschool en onlangs ook voor Trash Run van Pallas ’67
en Wageningen Schoon. Bij die run werd door de deelne
mers onderweg tevens alle rommel opgeraapt en mee
genomen. In totaal is er toen 110 kg zwerfafval verzameld.
Mogelijk een idee om zoiets ook eens bij TCW te
organiseren?
foto 1

Het kan dus zijn dat je in de stad of omgeving onze Praxis
pijlen ziet terwijl je weet dat er geen tocht van ons is.
Mogelijk is er dan zo’n activiteit. Hangt een pijl er langere
tijd dan is die mogelijk vergeten bij het ophalen van de
pijlen van een van onze tochten. Laat het mij dan even
weten, dan haal ik die pijl op. Alternatief: knip zelf de tiewrap door en neem de pijl mee naar het clubhuis en laat
mij weten waar ik de pijl kan vinden. We willen voorko
men dat er overal Praxis pijlen blijven rondslingeren en
we om de paar jaar een nieuwe voorraad moeten bestel
len.
Toon Loonen
foto 2

MOVE UPPORT
maakt werk van gezonde mensen

Testen op locatie
Move-Support is specialist in het afnemen van inspanningstesten met ademgasanalyse. De testen kunnen op locatie worden afgenomen of op de vaste locatie
in Rhenen. Zie de website of bel voor meer informatie:

www.move-support.nl of T 06-21107756

Inspanningstest voor fietsers

Hartslagzones

Steeds meer mensen nemen hun sportprestaties en
gezondheid serieus. Goed materiaal wordt steeds meer
gebruikt om betere prestaties neer te zetten. Een nog
iets minder ingezet middel, maar minstens zo belangrijk, is de inspanningstest. Door middel van een inspanningstest kan bepaald worden hoe je er als sporter fysiek voor staat. Maar nog belangrijker, op welke manier
je het beste aan de slag kan om je sportprestaties of je
gezondheid te verbeteren.

Een van de redenen om een
inspanningstest te doen, is het
bepalen van de hartslagzones.
Door middel van de inspanningstest worden deze gemeten in plaats van uitgerekend.
Hierdoor zijn deze veel nauwkeuriger en kan beter aan je
doelstelling gewerkt worden.

(An)aerobe drempel
Door middel van een inspanningstest met ademgasanalyse kan heel nauwkeurig de anaerobe drempel
(Respiratoir compensatiepunt) worden bepaald.
Maar Move-Support bepaalt eveneens de aerobe
drempel (Ventilatoire Anaerobe Drempel). Door met
twee drempelwaarden te werken, worden de individuele trainingszones nog veel persoonlijker en wordt
duidelijk waar de aandachtspunten nog liggen.

Move-Support-Daniel van Schaik, - www.move-support.nl - nfo@move-support.nl - T 06-21107756- Kvk 64041689

18

De 4-daagse in Westerlo België
Hemelvaartsdag is de gebruikelijk eerst dag van de
fietsvierdaagse van Toerclub Wageningen. Op donder
dag 25 mei rond half 10 melden 32 personen zich bij Hotel
Geerts in Westerlo, Belgie voor de koffie met gebak en
de welkomstspeech. De leeftijd liep uiteen van 3 tot 72
jaar en door TCW werd ,op een kamer na, het gehele hotel
in beslag genomen. De groep kende een zeer diverse
samenstelling wat de scheidend voorzitter van de 4
daagse commissie, Jacques Teunissen, in zijn openings
woord deed voorstellen om voortaan pasfoto’s mee te
laten brengen. Dit omdat er zoveel nieuwe gezichten
voor hem bij waren, maar ook mensen die sinds lange tijd
weer van de partij waren. Jacques keek in zijn speech kort
terug op zijn jaren in de commissie en daarbij kwam na
tuurlijk ook de gedachte aan Gerrit Heida naar voren. Vele
jaren was Gerrit de steun van de commissie als het om de
routes en de hoogtemeters ging. Bij deze opening werd
ookeen minuut stilte in acht genomen bij het overlijden
van Mia Rensen. De gedachten gingen uit naar Evert die
als eerste zich had aangemeld voor deze 4 daagse, maar
er dit jaar niet bij kon zijn.
De weersverwachting was fantastisch, de wegen in België
deels wat minder, maar het vooruitzicht naar Belgische
bieren vergoeden veel. De eerste dag stonden er twee
routes op het programma. De korte route van 100 km en
de lange route van 125 km. Beiden met als doel om te
fietsen naar Leuven, de universiteitsstad van België en de
zetel van Bev Breweries. Hier wordt het Jupiler bier ge
brouwen. Leuven is zeker de moeite waard om ook eens
apart te bezoeken. Na goed 200 meter maakten we voor
het eerst kennis met de Belgische knooppunten. De route
leidde onverhard door het bos, maar, waar bij het voor
fietsen ging rekening mee kon worden gehouden was
dat het die dag erg druk was als gevolg van een abdijen
wandeltocht. Het had wel iets weg van dauwtrappen op
Hemelvaartsdag in Twente. Gelukkig hadden fietsers en
wandelaars veel respect voor elkaar en vielen er geen
onvertogen woorden. Via mooie gladde binnen wegge
tjes ging de route vervolgens naar Heist op de Berg. Al
leen: niet voor Peter Stokvisch. Na toch al een slechte
nacht vanwege het verlies van Ajax tegen Man United
klapte zijn 48 uur eerder op de fiets gemonteerde nieuwe
buitenband (???) uit elkaar. Hij was te voet gesteld zonder
dat er ook maar een heuvel in zicht was. Er zat voor Peter
niets anders op dan terug te lopen, maar het geluk lachte
hem die dag ook toe. Een vriendelijke Belg, die al dit leed
van Peter niet kon aanzien, plantte de fiets achter op zijn
auto en bracht Peter terug naar het hotel. Hier kon hij een
nieuwe band monteren en vervolgens een eigen pro
gramma rijden.
Na Heist op de Berg en Baal, de woonplaats van Sven Nijs,
werd het fietspad langs de Demer bereikt en kon er met
wind in de rug tempo worden gemaakt. Er was een
snelle groep onder leiding van Menno Bartlema, een
groep olv Ronald Brussen di eook de lange route wilde
afleggen , een derde groep, die we maar de groep Stok

visch zullen noemen en een groep aangevoerd door
Hans Groeneveld . Daar tussen door reed ook nog Rene
Steegh met zijn twee dames, Monique en Jose. Zij wilde
de lange route fietsen maar in een rustiger tempo.
Bij het bekende plaatsje Werchter was de splitsing voor
vandaag. De lange route maakte een lus langs de rivier
de Dyle, de korte route ging van hieruit direct naar Leu
ven. Of de fietsers op de lange route de vele monumenten
ter nagedachtenis aan de gesneuvelden in de wwo 1
hebben gezien lijkt me onwaarschijnlijk, maar ze zijn hier
wel degelijk. Iedereen belandde uiteindelijk op de oude
markt in Leuven ook wel het grootste terras van Europa
genoemd. Een ideale plek om bij zo’n 23 graden in de zon
te zitten en iets te eten en te drinken. Helaas begrijpen
de Belgen niet echt wat je op een drukke dag in voorraad
moet hebben, zodat de helft van onze fietsers niets te
eten kreeg omdat het gewoon ”op “ was.
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De stad nodigde uit voor een foto van het prachtige
raadhuis van Leuven en vervolgens werde route vervolgd
via het park in Kessel Lo om op weg te gaan naar Holsbeek
waar ons een eerste beklimming stond te wachten. De
bergweg kende een stijging van 12 % en dat was niet echt
verwacht op deze verder redelijk vlakke route met circa
450 hoogtemeters. Verder op in de route wachtte ons nog
de Gelrodestraat vlakbij het plaatsje Aarschot, waarna in
Westerlo de tuin van het hotel uitnodigde voor een lekker
glas bier of een Flierefluiter. Helaas liet de bediening het
die middag aardig afwachten, waardoor TCW de omzet
van die dag niet echt omhoog kon brengen. Is dit eerder
vertoond bij een vierdaagse ???? Terwijl de omstandighe
den hiervoor optimaal waren. Over het diner alleen maar
lovende berichten gehoord, ondanks dat ook hier de
bediening te wensen overliet , maar door de opgewekt
heid van de ober hoefde niemand zich daaraan te storen.
Door de ronde tafels was de uitwisseling van ervaringen
over de route gegarandeerd .
De tweede dag bracht ons noordelijk van Westerlo. Direct
buiten Westerlo ligt de abdij van Tongerlo welke momen
teel gerestaureerd werd. Dit alleen al is een kunststuk op
zich. De lange routes keerden na Postel te hebben aan
gedaan om in Baarle Nassau / Baarle Hertog en de korte
route boog bij Turnhout terug naar het zuiden. De bezet
ting van het hotel werd die dag compleet gemaakt
doordat er zich nog 3 musketiers van TCW hadden ge
meld om 2 dagen mee te fietsen en te slapen. Herman
van Dreeven, Henk Roffelsen en Jan vd Brink kwamen de
groep van Ronald verstevigen en de avond ervoor had
ook Roel van de Meiracker zich gemeld in het hotel. Ge
lukkig voor Sipke dat nu ook Edwin de Vaan en Roel de
groep van Menno kwamen versterken. Roel was per fiets
vanuit Wageningen naar Westerlo gekomen. Een vijftal
mensen uit de groep van Hans zijn retour gegaan naar
Wageningen om de crematie van Mia Rensen bij te
wonen. Het deed ons goed om daar een flinke delegatie
van Tcw aan te treffen om Evert en zijn familie bij te staan.
Ondanks dat er wat klachten waren over de tegenwind
heeft iedereen toch een mooie dag gehad op een wel
heel erg vlak parcours, maar daar hadden we dan ook de
wind voor besteld. Het weer verbeterde verder en de
temperatuur liep op. De bediening in de tuin was nog niet
op het door tcw gewenste niveau maar wel verbeterd,
waardoor het een genot was om in de tuin onder het
genot van een koel drankje na te praten. De saamhorig
heid tussen de verschillende groepen met zo veel ver
schillende karakters werd verbeterd en dat is toch een
van de belangrijkste pijlers van de 4 daagse.
De derde dag bracht ons naar de pauzeplaats in Bierbeek
en was op papier de zwaarste dag. De temperatuur zou
snel oplopen, waardoor er vroeger werd gestart. ’s Mid
dags gaf mijn meter 35 graden aan. Vooral op de heen
weg waren er diverse niet al te lange maar wel verrader
lijk klimmetjes. 10 tot 12% was geen uitzondering. Ook
een heuse “Holle weg” mocht de pret niet drukken. Ook
niet toen de weg halverwege over ging van asfalt naar
kasseien. Hierdoor kwam de korte route toch op een
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kleine 900 hoogtemeters. Relatief veel voor zo’n korte
route. Na de pauze splitste de lange route voor een extra
lus naar Hoegaarden om vervolgens via Lubbeek en Tielt
Winge aan te komen in Scherpenheuvel. Hier werd met
dit warme weer een wel verdiende extra pauze ingelast
op een van de terrasjes direct tegenover de basiliek. Het
zal niemand opgevallen zijn, maar kort na het vertrek uit
Scherpenheuvel reden we door het plaatsje Zichem. Be
kend van de tv serie “De Heeren van Zichem” en het
verfilmde boek “De Witte” van Ernest Claes. Het onopval
lende bezoekerscentrum Ernst Claes zag er wat armzielig
uit. Een kilometer of vijf verder ging het dwars door een
natuurgebied naar de Abdij van Averboden om vervol
gens via mooie binnenwegen en het stadion van KV
Westerlo weer terug te keren bij ons hotel. De warmte
was deze dag was de grootste vijand, al moest er in de
groep van Ronald toch nog iemand met materiaalpech
een fietsenmaker opzoeken en brak Liesbeth Veenhof
haar zadel.
Herman, Henk en Jan reden die avond weer naar huis,
terwijl Paul van Helden zich ’s ochtends al had gemeld
voor het gehele programma, het diner en de tocht van
een dag later.

De eigenaar van het hotel vroeg op de laatste avond om
na het wederom perfect verzorgde diner de drankjes van
de laatste dagen af te rekenen en dat gaf genoeg com
motie. De bestellingen waren niet allemaal even juist in
de computer verwerkt en was het reden om de rekening
goed na te kijken. Ik heb het idee dat er uiteindelijk een
aantal drankjes niet is afgerekend, maar dat zie ik dan
maar als compensatie voor de trage bediening op de
eerste dag. Hierdoor kon de plaatselijke kroegbaas ook
nog een paar centen verdienen, want door de heerlijke
temperatuur zaten we die avond nog tot een uur of 12
buiten op zijn terras en niet in het Hotel.
Op de afsluitende dag vertrok de groep van Hans en van
Stokvisch al vroeg vanwege de temperatuur en de ver
wachting van onweer en wat regen. De route was met
een omweg gepland naar het plaatsje Diest, hemelsbreed
nog geen 15 km van Westerlo. Toen de groep van Ronald
en Menno wilden vertrekken begon het even stevig te
regenen en werd er nog maar even gewacht. Kort na dat
vertrek , trok er ook nog een stevige onweersbui over,
waardoor schuilen niet te voorkomen was en de groepen
uit elkaar werden geslagen. Diverse fietsers maakten
rechtsomkeer terug naar het hotel, maar degene die wel
hebben doorgezet konden vervolgens genieten van
goede temperaturen en belanden bij een prachtige
pauzelocatie in het Begijnhof van Diest. Op het terras bij
het begijnhof werd door menigeen genoten van koffie
met een stevige appeltaart met ijs. Na de pauze stond net
buiten Diest zo ongeveer als laatste de beklimming van
de Poggio van Diest op het programma. Aangeduid als
19 %, maar dat was overdreven. Op de teller kwamen we
niet verder dan 12/13%. Daarna was het uitfietsen naar
Westerlo.
Hiermee zat de 4 daagse er bijna op en omdat de kamers
nog steeds beschikbaar waren konden we genieten van
een heerlijke douche waarna huiswaarts werd gekeerd.
We kunnen terug zien op een geslaagde fiets vierdaagse
waarbij geen onvertogen woord is gevallen en met
prachtig weer. Er zijn geen ongelukken gebeurd en nie
mand is iets tekort gekomen. Ook het aantal lekke banden
is ondanks de soms slechte stukken weg beperkt geble
ven. Daarom alle deelnemers bedankt en tot volgend jaar.
Hemelvaart valt dan op 10 mei. Dit is 15 dagen vroeger
dus houdt hier alvast rekening mee bij de opbouw van je
conditie. Tot slot wensen we Jose Heeres veel succes bij
de Marmotte waarvoor ze in training was tijdens deze 4
daagse.
Jacques Teunissen
Ronald Brussen
Ben Huiskamp
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De samenstelling van de 4
daagse commissie
Na het wegvallen in 2016 van Gerard Boudesteijn was
besloten om de commissie voortaan niet meer uit 4 maar
uit 3 personen te laten bestaan. Begin 2017 heeft Jacques
aangegeven na vele jaren dienst de commissie te verlaten
en te promoveren naar de lustrumcommissie.
Jacques, bedankt voor je voortrekkersrol en de vele uren
die werden gestopt in het voorfietsen en het zoeken van
de hotels. Regen, wind en kou hebben we menigmaal
moeten trotseren en een enkele maal was het zo bar en
boos dat we niet anders konden dan met de auto de route
voor te rijden. Toch zijn het succesvolle dagen geworden
de laatste jaren en zullen we proberen dit te blijven
evenaren in de toekomst.
De commissie had een profiel gemaakt van de nieuwe
kandidaat en de 3 eisen waren :
- Ervaring met het uitzetten van routes
- in staat om lange routes te rijden in een stevig tempo
- Ook te fietsen als de omstandigheden beduidend min
der zijn dwz bij kou, sneeuw, regen, etc .
Na onze oproep hebben twee kandidaten zich gemeld:
Nico Patist en Menno Bartlema. Omdat er duidelijk be
hoefte was aan een fietser van de lange routes is de keuze
gevallen op Menno. Nico in ieder geval bedankt voor je
aanmelding en je enthousiasme om mee te werken aan
dit jaarlijkse clubgebeuren. Menno van harte welkom. In
oktober zullen we ons gaan buigen over de opzet van de
volgende 4 daagse.
Ben Huiskamp

Knallend debuut op vierdaagse
Al vijftien jaar (of langer) ben ik lid van TCW, maar nog
nooit was ik meegeweest met de vierdaagse. Dit jaar was
er een luxehotel geregeld in Vlaanderen met een goede
keuken: alle aanleiding om een keer mee te gaan.
Na koffie, gebak en omkleden werden de groepen gefor
meerd. Ik belandde niet geheel toevallig in het gezel
schap van Jaap Spaan, Peter Stokvisch, Jacques Teunissen
en Niels Dignum. Wij hadden tevoren al besloten om elke
dag de kortste afstand te fietsen. Dat bood het perspectief
om nog even de winkels van Westerlo onveilig te maken
en een overheerlijke Croque Boum te nuttigen. Nadeel
was dat voor sommigen onder ons de zzt* flink werd
verlengd. In de cavavoorraad van beide dorpscafés wed
dan ook een flink gat geslagen.
Welgemoed begaven we ons op weg. Na een kilometertje
of vijf: een luide, ik mag wel zeggen zéér luide knal. Peter
alias de Bolle had een klapband. Zó kort was de kortste
afstand dan ook weer niet bedoeld. Peter ging teruglo
pen naar het hotel terwijl wij onze weg vervolgden. De
rest van de dag gebeurde er niets bijzonders meer in ons
groepje tijdens het fietsen, of het moest zijn dat Peter ons
op een zonnig terras zat op te wachten om met ons het
eerste biertje te nuttigen.
De laatste dag was zo mogelijk nog knallender dan de
eerste. Onweer! Hoewel ik een echt watje ben, besloot ik
door te fietsen, terwijl Peter en Jaap het voor gezien
hielden. Ik kreeg al snel een beetje spijt van deze over
moedige beslissing, want het hield op met zachtjes rege
nen en er leek geen einde te komen aan de buien en het
gerommel. Tot we de pauzeplek in Diest bereikten. Een
waterig zonnetje toonde zich voorzichtig en toen we
weer op de fiets zaten werd het steeds beter. Zo ook mijn
humeur!
Toen wij het weekend ook konden bekronen met een
lunch van garnaalkroketjes, wist ik dat dit knallende de
buut wat mij betreft een vervolg zou gaan krijgen. En
omdat mijn heer gemaal zich bleek te hebben gekandi
deerd als lid van de vierdaagsecommissie, komt is dat
maar goed ook!
Liesbeth
*Wat dat is mag je zelf verzinnen.
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