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Wat is het weer mooi hè, ons nieuwe spandoek. Zoals elk jaar uitgevoerd door Frank Fiselier. Op de
voorkant zie je hoe hij het met gevaar voor eigen leven aan het clubhuis bevestigt. Hulde
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Van de voorzitter

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel
van deze lockdown. We mogen alweer in groepen
fietsen, dus het clubfietsen is weer volop op gang
en ook de terrassen zijn weer open voor een koffie
of lunch stop. En zelfs het clubhuis is weer open
sinds 5 juni. Onder dezelfde voorwaarden als voor
de laatste lockdown in oktober kunnen jullie weer
gezellig napraten onder het genot van een drankje
en een hapje. Waarschijnlijk is op het moment van
verschijnen van deze Derajeur alweer meer
mogelijk. We kunnen dan weer (buiten) starten en
terugkomen in het clubhuis. Wat zal het weer leuk
en gezellig worden om eindelijk weer wat meer
leden te zien en te spreken dan het toch wat
kleine groepje waar ik mee fiets en een andere
groep waarmee ik in het bestuur zit.
De JJC classic en hel van Ede Wageningen
hebben we na overleg met alle betrokken
organisatoren uit de hoofdcommissie toch weer
een jaar uit moeten stellen. We hebben de goede
hoop dat we met jullie medewerking en hulp er in
2022 wel een mooie en spetterende laatste versie
van kunnen maken. Een waardige afsluiting van
dit evenement dus. Zoals het er nu naar uitziet
gaan we na de zomer tot aan het einde van het
jaar wel weer tochten organiseren, dat zou ook
mooi zijn als dat allemaal ook weer op gang komt.
Ook is het nog steeds de bedoeling om de
vierdaagse in de Vlaamse Ardennen in september
te organiseren, uiteraard ook weer onder voorbehoud van wat er dan allemaal al dan niet mag.
In de afgelopen periode hebben we jullie proberen
uit te dagen met een openingsrit die in het teken
van de banaan stond en een Mei challenge met 5

uitdagingen. Zoals het er nu naar uitziet was de
eerste een stuk succesvoller dan de tweede, maar
we wilden toch iets naar jullie fietsende leden
doen. Nu maar weer gewoon met je eigen groep/
clubje mensen fietsen en hopen op beter weer
dan in de afgelopen weken. Wat dat betreft schijnt
eind mei gelukkig met mooi weer te eindigen, niet
verkeerd nadat ik vandaag weer eens in de regen
en met een te lage temperatuur gereden heb
We zijn als bestuur de laatste maanden druk bezig
geweest om te voldoen aan de Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen(WBTR) waar we op 1 juli
aan moeten voldoen. Daartoe zullen een aantal
zaken op de website gezet worden en zal er
waarschijnlijk op de eerstkomende ALV een
nieuwe versie van de statuten voorgesteld
worden. Later meer hierover in de eerstvolgende
Derajeur.
Nu het buitenland steeds meer opengaat zal er in
de komende vakantieperiode wel weer gefietst
kunnen worden in het buitenland. Laten we hopen
dat alle plannen voor mooie ritten in de Alpen,
Dolomieten, Pyreneeën of in andere mooie
gebieden of gebergten door kunnen gaan. Ik wens
jullie daarbij veel fietsplezier in de komende
zomerperiode.
Graag tot ziens en hopelijk binnenkort en het
clubhuis of in clubfietsverband,
Peter Stokvisch
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Fietsen bij TCW (op de weg en de MTB)
Op dit moment kunnen er nog geen clubritten plaatsvinden vanwege Corona.
Het schema geldt voor als dat wel weer kan.
Weggroepen op zaterdag van maart t/m oktober, vertrek 9.00 uur
Groep
Gemiddelde
Afstand Wegkapitein
A
32-36 km/uur
150
Roel van den Meiracker
B
30-32 km/uur
150
Robert van Loghem
C
28-30 km/uur
130
Ronald Brusse
D
26-28 km/uur
120
Moniek Vebeek & José Heeres (coordinatoren)
E
23-25 km/uur
120
Michèle Gimbrère
F
22-24 km/uur
100
Hans Groeneveld
Nieuw: 100 km groep
100
26-30 km/uur 100 km Jeroen Ebskamp
Weggroepen op dinsdag vanaf het ingaan van de zomertijd t/m september, vertrek in april en
september: 18.30 uur, mei t/m augustus 19.00 uur.
Groep
Gemiddelde
Wegkapiteins
A
35-40 km/uur
Jocco Dekker, Menno Bartlema
B
30-32 km/uur
Freek van Tongeren
C
28-30 km/uur
René Steegh
Weggroepen op zaterdag van november t/m februari, vertrek 10.00 uur
Het grootste deel van de wegfietsers gaat in de winter met de MTB of crossfiets het bos in. Maar er
blijven leden op de weg actief.
WW
28-30 km/uur 120 km Willem de Visser
MTB-groepen (jaarrond), vertrek 9.00 uur
Groep
Gemiddelde
Afstand Boskapitein
A
22-24 km/uur
75
André Brand
B
20-22 km/uur
60
Jeroen Roelofs
C
16-18 km/uur
40
Remond Meurs
Overig
Virtueel op Zwift november- februari dinsdag 19:30
Gravel
ad hoc

Vierdaagse Aalst

30-35 km/uur 45 km Nico Tan
20-25 km/uur 120 km Frank Fiselier

Met pijn in het hart heeft de vierdaagsecommissie
besloten dat de Vierdaagse in 2021 in zijn geheel
komt te vervallen. Net als in 2020 zien we ook dit
jaar geen kans om op een aangename wijze met
een grote groep TCW-ers vier dagen op pad te
gaan. We hadden nog even hoop dat we begin
september 4 dagen op pad zouden kunnen gaan,
maar de verwachtingen zijn nog zo onzeker en de
kans dat we ook dan nog te maken hebben met
1,5 meter afstand en verplichte mondkapjes,
hebben ons doen besluiten de plannen door te
schuiven naar het Hemelvaartsweekend van
2022.

voor 4 dagen fietsen in en om de Vlaamse
Ardennen.
De reservering voor de overnachtingen met ontbijt
in het Tower hotel in Aalst is doorgeschoven en we
zullen voor die periode nieuwe afspraken gaan
maken voor de diners in restaurant de Graaf van
Egmont op de markt in Aalst. De TCW-ers die zich
hadden ingeschreven voor de Vierdaagse van
2020 krijgen voorrang bij de inschrijving voor
2022. We zullen begin 2022 nagaan wie nog
steeds belangstelling heeft en in hoeverre er dan
nog plekken vrij zijn voor andere
geïnteresseerden.

We gaan ervan uit dat we dan (26 t/m 29 mei
2022) zonder restricties op pad kunnen naar Aalst

De vierdaagsecommissie,
Ronald Brussen, Ben Huiskamp, Menno Bartlema
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Dit was niet een openingstocht
Ik weet het, bananen zijn goed fietsersvoer. Maar
ik kan even geen banaan meer zien. Mijn
suikerspiegel vloog acuut omhoog bij het zien van
alle bananenfoto's die waren ingestuurd voor de
alternatieve openingstocht. Maar leuk was het
wel, de overweldigende respons op de oproep
aan de leden om het seizoen op ludieke wijze te
openen.
De bananen waren op allerlei manieren en op
allerlei plekken in beeld gebracht, maar een paar
zijn wat mij betreft echt een vermelding waard.

Buurman Evert had een hommage aan Margritte
uitgeprint en meegenomen. Let ook op de
grappige foto bij Radio Kootwijk van Michele en
Marijke en geniet van de trucage van Toon die aan
één Inge kennelijk niet genoeg had. en natuurlijk
de tekening van Evert Kolet.
Hoe het ook zij, het bestuur vond het
hartverwamend en was blij met de getoonde
betrokkenheid van alle leden. Een keuze maken
bleek dan ook onmogeljk. Daarom werd bij loting
bepaald wie de winaars waren. Zij kregen alle vijf
een heerlijke - ik mag wel zeggen overheerlijke zelfgebakken appeltaart door het bestuur
hoogstpersoonlijk thuisbezorgd.
Volgend jaar dus maar weer een bananenopeningstocht? Dat dan weer niet. Want er is toch
niets leukers dan met zijn allen het seizoen te
beginnen of te eindigen. Eind oktober gaan we
hopelijk weer met ons allen aan het gebak of de
pannenkoek. Ik heb er nu al zin in
Liesbeth
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We zijn er weer
Wat waren we blij dat er weer meer mocht Fietsen in de groep, zonder afstand te houden, en ook het
clubhuis weer geopend. Daar moet je dan wel weer 1,5 meter uit elkaar zitten...
Hoewel het geen perfect weer was, die eerste zaterdag, had baman Fred geoeg te doen en dus was
penningmeester Cisca (tevens bestuursboa die dag) tevreden over de eerste omzet van 2021, We
hopen dat er nog vele mooie zaterdagen volgen en dat we snel ook weer op dinsdag open kunnen
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