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Voorwoord 

 

 
Beste fietsliefhebbers, 

 

Wat hebben we een schitterende nazomer gehad. Hopelijk zet 

het mooie weer door tot eind oktober dan kunnen we namelijk 

op zaterdag 29 oktober ook nog genieten van een heerlijke 

droge en niet te koude Nightbike. Als we die avond in het 

donker de Ooststappense ,Schietbaanse en Poldersebossen 

aan het doorkruisen zijn, is fietsverlichting heel belangrijk. 

Zeker omdat het die avond nagenoeg nieuwe maan is en het 

zonder maanlicht erg donker kan zijn. Een kleine 

bijkomstigheid is dat in de nacht van zaterdag op zondag om 

03.00 uur ‘s nachts de klok een uur wordt teruggezet.  

Hou hier rekening mee als je de volgende dag óók met de 

sluitingsrit mee wil doen.  

We gaan ervan uit dat we ook dan geen snertweer hebben 

omdat we graag met z’n alle meedoen en   

na de rit liever samen met jullie ‘snert’ eten. Natuurlijk zijn alle 

groepen dan van harte welkom en hopen we dat de 

erwtensoep veelvuldig uitgedeeld en gegeten mag worden. 

 

Als laatste wijzen we nog even naar zaterdag 5 november de 

jaarlijkse FEESTAVOND waar we heel veel TWC-ers hopen te 

ontmoeten.  

 

Heel veel fietsplezier 

  

De redactie 
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Van de voorzitter 

 

We hebben mogen genieten van een 
prachtige nazomer waarbij het meestal heerlijk fietsweer was. 
De dagen worden korter en ’s morgens is het alweer behoorlijk 
fris bij het vertrek van een zondagmorgen tocht. De mooiste 
periode voor de mountainbikers is weer aangebroken. Elke 
zondag ochtend kun je met de ATB-groep mee een 
georganiseerde toertocht gaan fietsen in de omgeving van 
Asten. De tochten die onze mountainbikers gaan fietsen zijn 
terug te vinden in de ATB-kalender op de website onder 
“activiteiten” en dan “ATB” 

Helaas ging de activiteit Asten – Slenaken – Asten niet door. 
Heel erg jammer. Is de tocht te lang? Moeten we het concept 
wellicht veranderen? Onze Harries willen het graag weten? 
Dus voor de dag ermee! Uit je opbouwende kritiek, daar kan 
de organisatie verder mee.  

Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we onze visie en de 
toekomstsplannen van TWC kenbaar gemaakt. We hebben 
toen ook 3 beleidsthema’s – gedeeld met de leden.  
1) Aantrekkelijk zijn voor bestaande en nieuwe leden.  
2) Imago van de club versterken.  
3) Interne – en externe communicatie verbeteren en het aantal 
contactmomenten tussen de leden onderling (en met het 
bestuur) vergroten.  
Het bestuur beraad zich momenteel ook over een nieuw 
organisatiestructuur voor onze vereniging, zodat we TWC in de 
toekomst makkelijker kunnen besturen. We willen onze visie 
delen met onze leden. Onze leden bepalen mede de visie van  
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TWC. Wat vinden onze leden belangrijk. Worden de juiste 
activiteiten georganiseerd of zou je het graag anders zien? We  
willen graag weten wat onze leden bezighoudt. Waarom ben je 
lid van TWC? Wat hoop je te vinden binnen de club, wat vind jij 
nou belangrijk en vind je dit ook voldoende bij TWC? Allemaal 
vragen waar we het over gaan hebben gedurende onze visie 
avond op maandag 14 november, in het zaaltje bij Jan van 
Hoek. Leden die hier graag actief aan willen deelnemen, 
kunnen zich bij mij aanmelden, per email of telefoon, zie onze 
website. Schroom niet en meld je aan. Verdere informatie 
volgt. 
 
Als TWC onderhouden we met enkele leden de wandelroutes 
is Asten. Een groepje TWC-ers controleren al wandelend de 
routes of er paaltjes/bordjes kapot of verdwenen zijn. 
Vervolgens zijn er 3 leden die de reparaties uitvoeren. Joop 
heeft meerdere jaren met plezier de coördinatie gedaan. Joop 
blijft nog wel mee de reparatiewerkzaamheden doen, maar 
voor de coördinatie is het tijd voor een ander. Dit onderhoud 
levert elk jaar een mooi bedrag op voor de clubkas. Twee keer 
per jaar doe je dan de administratie en coördinatie hiervoor. 
Niet moeilijk en je levert hiermee een mooie bijdrage aan jouw 
club TWC. We zoeken dus een vrijwilliger voor het coördineren 
van de vrijwilligers en onderhoud (reparatiewerkzaamheden) 
aan de wandelroutes die worden onderhouden door TWC. 
Meld je aan!  
 
Huldiging van onze jubilarissen werd altijd gedaan tijdens de 
feestavond. Dit gaan we voortaan doen na de algemene 
leververgadering. Tijdens de feestavond is er veel geluid in de 
zaal en niet de aandacht die een jubilaris verdient. Dus 
voortaan zetten we de jubilarissen in het ZONNETJE tijdens de 
jaarvergadering. 
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Vorig jaar zijn een aantal wegrenners van TWC gedurende de 
winterperiode door blijven fietsen met de ATB op de weg (en 
verharde bospaden) Dit was goed bevallen en hiermee gaan 
we dan ook door. Gedurende de winterperiode zal er een tocht 
gefietst worden op de ATB van zo’n 50 – 60km. Iedereen kan 
mee en bij een grote deelname gaan we in 2 groepen fietsen. 
De werkgroep wegrenners zal de fietskalender voor de 
winterperiode op onze website plaatsen.  
 
Jos Moors, voorzitter TWC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jaarprogramma 2016  
 
29 okt  Van Stekelenburg Assurantiën Nightbike 
30 okt  Sluitingsrit, alle geledingen. 
05 nov  Feestavond. 
08 jan.  2017 Veldtoertocht 
07 feb.  2017 Jaarvergadering 
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Sluitingsrit 

 

Op zondag 30 oktober 2016 wordt de sluitingsrit van T.W.C. 

gehouden. 

Vertrek is om 10,00 uur op de markt. 

Na een ritje van ±50 km staat bij aankomst de snert op ons te 

wachten. 

Alle groepen zijn van harte welkom om snert te komen eten. 

Houdt er wel rekening mee dat de zomertijd is afgelopen en de 

klok 1 uur is teruggezet, het zou zonde zijn als je om deze 

reden verstek moet laten gaan. 

Tot ziens bij clubhuis café Jan van Hoek. 
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De vragenlijst van: 
 
Naam: Joop Deenen         leeftijd: 68 
    
ATBer/Wegfietser/E biker: Wegfietser km. per jaar: niet veel 
 
Partner:    Nellie 
 
Kinderen/kleinkinderen: Steven 42 Sabine 9 Sophie 5      
    Mike 38 
 
Huisdieren:   Geen 
 
Beroep: (geweest) Servicetechnicus, inspecteur milieu 
    en veiligheid   
 
Hobby’s naast het fietsen: Motorrijden, vakantie en klussen. 
 
Taken (gehad)  
binnen TWC:   Vice voorzitter, bestuurslid,  
    coördinatie aanleg en onderhoud 
    wandelroute,                                                  
    T.H.Memorial, kampioenschap,  
    feestavond, jeugdmountainbike,  
    familie activiteit 
    Martens poldercross,   
    dinsdagmiddag tochten,  
    N.K. jubileumjaar, ANWB tochten, 
    Materiaal beheer, Routebeheer,  
    Drie Daagse. 
 
Ik vind het lekkerst:  Sushi 
     
Lust ik helemaal niet: Komkommer 
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Manier van vakantie 
vieren:    Appartement. 
     
Vakantieland:  Was Oostenrijk is Spanje. 
     
Ik kan genieten van: Onze kleinkinderen en van een          
    gezellig terrasje. 
 
     
Ik zou graag een keer  
ontmoeten:   Gezellige en leuke mensen in het 
    algemeen. 
     
Ik droom ’s nachts wel  
eens van:     Ik droom erg weinig, kan me niet  
    herinneren wanneer en wat de  
    laatste droom was. 
     
Ik vind belangrijk in  
het leven:    Vrede en saamhorigheid.  
     
Wat ik verder nog wil  
laten weten:    Dat binnen "onze" club voor ieder 
    een groep(je) is waar hij of zij kan 

 aansluiten. 
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10 

Den Tube 

 
Valpartijen bij TWC 
De laatste tijd zijn er enkele valpartijen geweest bij TWC. 
Reden voor mij om eens te kijken of ik ergens literatuur kon 
vinden over dit onderwerp. 
Onderstaande regels heb ik ontdekt bij een vergelijkbare 
vereniging als de onze. 
Doe er je voordeel mee.  
En lukt het niet je aan de regels te houden, is wedstrijdfietsen 
dan misschien een optie? 
Regel 1: Overschat jezelf niet. 

Als je moeilijk mee kunt met de snellere groep sluit je 
dan aan bij de iets minder snelle. Desnoods ga je in die 
groep wat meer aan kop zodat je toch sterker wordt. 
Bedenk dat door vermoeidheid je reactievermogen 
achteruit gaat, wat tot valpartijen kan leiden. 

Regel 2: houdt rekening met de groep waarin je rijdt. 
Het komt weleens voor dat 2 groepen samen moeten 
fietsen, houdt dan de snelheid aan van de minst snelle. 
Anders gaan de minder snelle zich ook forceren met als 
gevolg vermoeidheid en dus minder reactievermogen en 
meer valpartijen. 

Regel 3: Ben geen haantje. 
Als je in de groep rijdt houdt je dan, als je aan kop komt, 
dezelfde snelheid aan en laat niet even aan iedereen 
zien dat jij het bent die wel sneller kan. De rest weet 
toch wel hoe goed jij bent. 

Regel 4: Waarschuw tijdig: 
Geef luid en duidelijk en tijdig richting aan en 
waarschuw bij obstakels, slecht wegdek en 
tegenliggers. 

Regel 5:Laat ook andere weggebruikers in hun waarde 
We weten met zijn allen dat wielrenners vaak een 
slechte naam hebben en dikwijls niet onterecht. 
Laat ieder in zijn waarde, tegenliggers op een smalle 
weg, ga dan achter elkaar fietsen.  
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Moet je mensen passeren, even een belletje en geen 
brul van “hé ik kom er aan” en zorg dat je er van 
overtuigd bent dat men je ook gehoord heeft. En geef de 
medefietsers ook de gelegenheid om achter elkaar te 
gaan rijden. Want de grijze golf zit ook met hun E-bike 
op het fietspad en die hebben vaak minder goede oren 
en minder goede reactiesnelheid. 

Regel 6: matig op tijd je snelheid: 
 Waar het minder overzichtelijk is (bebouwde kom, 
 drukte op fietspad,) matig je snelheid. 

Bedenk dat veilig en gezellig fietsen vééél belangrijker 
is dan de gemiddelde snelheid op je fietscomputertje.  

Regel 7: Houdt je aan de verkeersregels 
 Dit spreekt voor zich maar kost blijkbaar toch erg veel 
 moeite 
Regel 8: Heel veel plezier met respect voor de medemens. 
 
Theo Lankhorst heeft het merendeel van bovengenoemde 
regels ook al eens gememoreerd in Den Tube maar het kan 
niet vaak genoeg gezegd worden.  
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Beste Clubgenoten, 

Hier zit ik dan als kersverse ATB-kampioen achter het 

toetsenbord van mijn laptop. 

Al bij de eerste vijf felicitaties die me te beurt vielen werd het 
verzoek gedaan om mijn ervaring met betrekking tot het 
kampioenschap voor “den Tube” op papier te zetten. 
Gezien het feit dat, in een enthousiaste bui, mijn mond vele 
malen sneller is dan mijn begrip was het “ja” er al uit voordat ik 
er erg in had. 
Zodoende ben ik binnen 30 uur bezig met een tweede primeur 
in mijn leven namelijk het schrijven van een item voor een 
clubblad. 
Het clubkampioenschap is voor mij echt wel een dingetje waar 
ik met plezier naar uit kijk. 
Gezien de opzet van het kampioenschap heeft eenieder kans 
op de titel en dit maakt het uitermate interessant om aan dit 
evenement deel te nemen zowel op de weg als op de ATB.  
Ik ben niet echt een fietser die gevoel heeft bij een bepaalde 
snelheid. 
Meestal pak ik een gemiddelde waar ik naar verwachting mijn 
best voor moet doen zodat het afzien de referentie is. 
Gezien het (gebrek aan) aantal kilometers van afgelopen jaar 
had ik me voorgenomen om met 22 km/uur te vertrekken.  
Met dit in gedachte stond ik dus zondag morgen omstreeks 
8.15 bij van Hoek. Hier waren de gebroeders Koolen en 
Duchenne veteraan Peter Driessen me net voor. 
Harrie (ik heb dit jaar al meer dan 15000 km op de teller 
staan)  van Heugten kwam meteen na mij binnen. 
Peter gaf een gemiddelde op van 22.1 en Harrie nam met niet 
minder dan 23,2 km/h genoegen. Dit zou dus niet echt een ritje 
worden waar ik lekker naar iemand toe zou kunnen fietsen. 
 
Afijn, met dit in gedachte ging ik van start. 
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Het eerste gedeelte waren met name verbindingsstukken 
bestaande uit lange zuigende zandpaden en slootkanten om 
vervolgens uit te komen op de rode ATB-route  in Someren. 
Na ongeveer 8 km zag ik langs de Kleine Aa richting de 
Heesterdijk, zoals verwacht, Harrie in de verte naderen. 
Snel hierna volgde de rode route waar ik lekker in mijn element 
rondreed maar alwaar ik me ook verwonderde over het feit dat 
Harrie me maar niet voorbijkwam. 
Mijn verbazing was des te groter toen ik net voor het 
checkpunt Peter voorbijreed. 
Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik me de gedachte 
permitteerde dat ik het kampioenschap wel zou kunnen 
vergeten, maar dat ik zeker niet teleur gesteld kon zijn wat 
betreft mijn conditionele status die ikzelf zo had onderschat.    
Al met al waren de enige referentie punten waar ik houvast 
aan had van dien aard dat ik voor mijn gevoel veel te hard 
gereden had.  
Na terugkomst bij van Hoek had ik na een bakkie koffie nog 
voldoende tijd om thuis mijn fiets en mezelf te kuisen. 
Fris und munter was ik zonder enige verwachting om 12.00 uur 
weer bij van Hoek alwaar ik best wel voldaan aan diverse 
TWC’ers vertelde hoe geweldig het was gegaan.  
Het mag duidelijk zijn dat ik na het voorlezen van de eerste 
reeks tijden compleet verrast was dat ik bij de eerste drie zat. 
Zittend achter een Leffe bruin heb ik in de ontkennende fase 
gezeten totdat ik daadwerkelijk uitgeroepen werd als ATB-
clubkampioen 2016 
De illusie over mijn conditionele status spatte weliswaar in 
diezelfde seconde als een zeepbel uit elkaar maar ik moet 
eerlijk erkennen dat het gevoel van euforie dit volledig 
compenseerde zo niet ruimschoots overtrof.  
Met een titel op mijn palmares, een bosje bloemen voor het 
vrouwtje en een tegoedbon voor een item van ons prachtige 
TWC-tenue  ter waarde van €20,- kon ik voldaan huiswaarts. 
Tot volgend kampioenschap ;-)! 
Met sportieve groet Toon Meeuws 
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VERSLAG NTFU DAG PAPENDAL 10 SEPTEMBER. 

Op 10 september j.l. werd het 60-jarig bestaan van de NTFU 

gevierd op sportcomplex Papendal. De toerfietsunie had vanaf 

dit grote en prachtige nationale sportcomplex allerlei 

fietstochten uitgezet. Voor de wegfietsers waren 3 prachtige 

lussen gemaakt van elk 60 km. Twee hiervan voerden over de 

Veluwe, de derde ging richting Betuwe/De Rijn. Ook voor de 

mountainbikers waren er 2 tochten, een van 25 km en een van 

40 km. Onze wegfietsers hadden zich met 23 leden 

aangemeld, onze atb-kameraden lieten om allerlei redenen 

helaas verstek gaan. We zouden in 3 groepen fietsen wat 

snelheid betreft overeenkomend met onze zondagse groepen ( 

2,3 en 4). Om halfacht vertrokken we vanaf het Koningsplein 

met een zestal auto’s en fietsaanhanger richting 

Arnhem/Papendal.  Na wat parkeerperikelen ( 1 auto was de 

weg kwijt op dit immense complex) meldden we ons rond half 

tien aan de inschrijfbalie waar we onze benodigde 

lunchpakket(bonnen) in ontvangst namen. Zoals afgesproken 

vertrokken we in 3 groepen, elke groep bepaalde zelf welke 

lus(sen) ze(als eerste) zouden doen. Groep 3 was het grootst 

(10 fietsers): 1 lid was geblesseerd en 1 had te weinig km 

gemaakt en kozen dus voor deze minst-snelle groep. De 

voorspelling van het weer was de hele week al goed en dat 

klopte perfect: schitterend, niet al te warm weer! Dus om dan 

op de Veluwe te fietsen: er is eigenlijk niets mooiers. Er waren 

onderweg geen pauzeplaatsen: elke lus had als start- en 

eindpunt het sportcomplex en ook daar was het heel goed 

toeven. Voor de inwendige mens was goed gezorgd, van 

spaghetti tot patat-frites en van bananen tot koeken en repen!  
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Groep 1 en 2 hebben beiden 2 lussen gereden (120 km), één 

over de Veluwe en de andere lus Betuwe/Rijn. Groep 3 hield 

het bij 1,5 lus (90 km). Rond de klok van 4 uur was iedereen 

binnen. We hebben nog een afzakkertje gepakt en zijn weer 

naar Asten teruggekeerd. Iedereen was vol lof over de 

prachtige en perfect uitgepijlde routes! In totaal hadden bijna 

2500 fietsers deelgenomen. Zoals al gezegd: een zeer 

geslaagd evenement mede door het prachtige weer, geweldige 

omgeving EN gezellige fietsers! 
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Oproep. 

 
Dit is je kans, laat die niet voorbijgaan, grijp deze met beide 
handen aan. 
Zoals bekend wordt al vele jaren in april de Klaver van Brabant 
verreden. 
Dit is een toertocht, die georganiseerd wordt door WTC Zijtaart 
en TWC Asten. 
Beide verenigingen vinden de kwaliteit van deze toertocht 
uitermate belangrijk. 
Vandaar dat we elke 3 jaar nieuwe routes samenstellen, 
waardoor de nodige afwisseling ontstaat. 
Afgelopen jaar was alweer de derde keer, m.a.w. voor 2017 
moeten er weer nieuwe worden samengesteld. 
Daarom hierbij de volgende oproep: Elk jaar melden zich 
nieuwe leden aan bij TWC Asten en misschien zijn hier wel 
een aantal enthousiastelingen bij, die de commissie willen 
komen versterken? 
De commissie Klaver van Brabant bestaat namelijk al vele 
jaren uit dezelfde personen, met hun eigen ideeën, over hoe 
een toertocht er uit moet zien. Nu is de gelegenheid om mee te 
werken en je eigen ideeën in te brengen. 
Laat van je horen, nu heb je de kans. 
 
Commissie Klaver van Brabant. 
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ATB weekend 2017 
 
Volgend jaar zijn we weer van plan om een leuk weekend voor 
de atb-ers te organiseren. Dit gaat plaatsvinden in het 
weekend van 22 en 23 april 2017. We gaan dan naar een 
gebied waar we meer hoogtemeters hebben dan onze 
omgeving van asten. Uiteraard voorzien van leuke single-
tracks, technische gedeeltes en steile klimmen. Voorop staat 
een hoop fietsplezier en een gezellige tijd na het fietsen.  
Je moet in ieder geval rekening houden met twee 
overnachtingen, verdere details worden nog uitgewerkt. 
Mochten er nog enthousiastelingen zijn die zich willen opgeven 
dan hoor ik dat graag voor 1 december via: 
paul@vberkum.com. Mocht je meer info willen over niveau, 
groepsgrootte of andere zaken, dan kun je die ook via email 
stellen. 
 
Groeten, Paul 
 
 
 
Te koop: aangeboden tegen elk aannemelijk bod: 
Zo goed als nieuwe fietsschoenen voor de racefiets. 
 
Merk Northwave,  type torpedo SRS, zwart van kleur met wit 
logo. 
  
In mei 2016 nieuw gekocht maar helaas maar enkele weken 
kunnen gebruiken omdat ze te klein waren na het aanmeten 
van steunzolen. 
  
Interesse?  

mailto:paul@vberkum.com
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Bel dan Fer van der Zanden: 06-54308768 
 
 
 
 
 
VELDTOERTOCHT 2017 

Het kalenderjaar 2016 begint al aardig op z’n eind te raken. 

Dat betekent dat, terwijl de nightbike nog verreden moet 

worden, de veldtoertocht-commissie al weer bijeen is geweest 

om de voorbereidende werkzaamheden voor onze 19e! 

veldtoertocht op 8 januari 2017 te bespreken. Ongelooflijk al 

voor de 19e keer! Het LIJKT veel korter te zijn, een teken dat 

de tijd voortraast. Hopelijk zijn de weergoden ons op die dag 

gunstig gezind want goed of slecht weer zorgt voor een 

verschil van 500 deelnemers, dat hebben de vorige 18 edities 

wel uitgewezen. Er hebben zich al verschillende vrijwilligers 

gemeld dus de posten bij start en rust zijn bijna ingevuld. We 

hopen dat voor het voorrijden, uitpijlen en controleren zich 

voldoende mensen melden. Ook al wil je de tocht zelf op 

zondag rijden, je kunt je gewoon als vrijwilliger daarvoor 

aanmelden want dan rijd je en controleer je de route tegelijk! 

En alle andere TWC’ers die een mountainbike of 

veld/crossfiets hebben doen natuurlijk mee. Het is prachtig om 

’s-morgens bij de (hopelijk zichtbare) opkomende zon door de 

natuur te rijden, eigenlijk nog mooier dan op de weg! Dus 

TWC’ers: 

TOT ZONDAG 8 JANUARI  BIJ DE START VAN ONZE 19E 

VELDTOERTOCHT OP HET HOCKEYCOMPLEX. 
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Louis Haazen op 15 oktober 80 jaar is geworden 

Wist U dat 

- Louis Haazen op 15 oktober 80 jaar is geworden 

- Louis nog steeds actief is in TWC verband 

- Louis iedere dinsdagmiddag present is voor zijn rondje 

met de andere TWCers.   

- Wij ook ieder jaar bij Louis terecht kunnen voor de 

familiebijeenkomst 

- Wij daar heel dankbaar voor zijn 

- Een wind van Louis een Hazenwind is.  

- Dat dit zijn eigen woorden zijn. 

- Er nog 2 leden dit jaar 80 worden of zijn geworden 

- Dat dit Huub Konings (10 november) en Jo Kleeven (4 

mei) zijn 

- Wij Jo, Hub en Louis van harte feliciteren met deze 

mijlpaal 

-  Het geboortejaar jaar 1936 dus met drie personen is 

vertegenwoordigd 

- Dat zij daarmee nog niet de oudste leden van TWC zijn. 

- Dat dit Joop Dekkers is. 

- Dat die geboren is in 1935. 

- Wij al deze “jongelingen” nog vele gezonde jaren 

toewensen 

 

- Albert de Jong een geweldig interview had op de NTFU 

dag op Papendal 

- Hij daar flink reclame maakte voor TWC 

- Hij alleen de Night Bike en de Crazy Ride Bike vergat 

- Hij zich nu nog zit te schamen. 

 


