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VOORWOORD 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we zijn alweer 

aan het eind van de kortste maand van het jaar op het moment 

dat je dit leest. De tijd lijkt steeds maar sneller te gaan. Alweer 

2 aktiviteiten in 2017 zijn “passé”. De veldtoertocht, die, 

ondanks het vele werk van de vrijwilligers, ons letterlijk en 

figuurlijk uit de handen gleed! Onze uitpijlers vooral, hadden de 

barre winterse omstandigheden op zaterdag getrotseerd en 

slechts een honderdtal deelnemers kwamen,  begrijpelijk, 

opdagen. De fietsdriedaagse in augustus viel geheel in het 

water, de veldtoertocht zakte door het ijs! Alle vrijwilligerswerk 

voor nop! Hopelijk zijn deze aktiviteiten volgende keer een 

beter lot beschoren. Ook de jaarvergadering op 7 februari staat 

weer in de geschiedenisboeken. De opkomst was met een 

kleine 80 leden niet zó groot als vorig jaar maar zonder meer 

goed! Voornaamste onderdelen van deze vergadering: de 

minuut stilte voor onze overleden leden Wim Koenders en Wim 

van Meel, een korte update van de toekomstvisie van onze 

club, de huldiging van de 3 jubilarissen: Toke Teeuwen (25 

jaar lid), Jan van Hoek en Louis Haazen (beiden 40 jaar lid) en 

het afscheid en benoeming tot lid van verdienste van onze 

penningmeester Wim Keukens. En ja, als de jaarvergadering is 

geweest dan is het weer de hoogste tijd voor de winterslapers 

om de fiets van stal en uit het vet te halen want de eerste 

zondagse tocht zit er al weer snel aan te komen. Voor de 

rustende fietser tijd om de conditie alvast wat bij te spijkeren 

zodat het  niet al te veel moeite kost om de “winterfietsers” te 

volgen. Uiteraard wordt er zoals altijd rustig en met beperkte 

kilometers gestart. Evenals vorig jaar gaan we weer met een 

fietskalender werken want dit is vorig jaar uitstekend bevallen, 
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zo goed zelfs dat er ook afgelopen winter volgens een 

“winterkalender” is gereden. En als je echt weinig hebt gefietst, 

start dan eventueel in groep 4. Deze groep bestaat sinds 

afgelopen zomer zowel uit mannen als vrouwen. Ook op 

dinsdagmiddag fietst deze groep en houdt altijd een snelheid 

aan van rond de 24/25 km  gemiddeld, een mooie snelheid om 

te beginnen. Zoals in de vergadering al is verteld en uitgelegd 

beginnen we in het nieuwe seizoen met wegkapiteins, beter 

woord vinden zij zelf: begeleider. Een tiental leden heeft de 

cursus gevolgd en gaan vanaf maart hiermee starten: enige 

doel: grotere veiligheid voor onszelf en onze 

medeweggebruikers. Ook is in de vergadering gevraagd naar 

vrijwilligers bij enkele commissies: schroom niet je aan te 

melden: het is meestal in totaal een paar dagen in het jaar wat 

werk met een klein clubje: gezellig-leuk en geeft veel 

voldoening dat je voor je club wat kunt doen. Rest ons nog om, 

namens het bestuur en alle leden, iedereen een fijn en vooral 

heel veilig fietsseizoen toe te wensen. 

De redactie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fietsvrienden van TWC, 
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GE-WEL-DIG, die grote opkomst tijdens de algemene 
ledenvergadering. Bedankt daarvoor. Het doet het bestuur 
goed om te zien dat er een grote betrokkenheid is bij onze 
club. Na afloop schiet het me dan door het hoofd: Goh, ben ik 
toch nog verschillende personen vergeten te bedanken voor 
hun inzet het afgelopen jaar. Dus bij deze:  Alle vrijwilligers 
nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie vrijwillige bijdrage 
aan de club! 
 
Het bestuur stond kort nog even stil bij wat voor club TWC wil 
zijn en welke richting ze op wil gaan. In Oktober 2016 hebben 
we een visie avond gehouden onder onze leden. Die hebben 
zich uitgesproken over wat zij belangrijk en goed vinden voor 
de club. Een samenvatting hiervan stond ook in Den Tube van 
December jl. We hebben deze punten ook gepresenteerd op 
de ledenvergadering. Belangrijk is dat die betrokkenheid vanuit 
de leden komt. We hebben behoefte aan een Technische 
Commissie die samen met het bestuur beleid maakt over 
diverse aspecten. Het bestuur gaat in 2017 actief mee aan de 
slag over hoe we hier samen met enkele leden vorm aan 
kunnen geven. 
 
Het bestuur werkt aan veiligheid en een socialer fietsklimaat. 
Vanaf het nieuwe wegseizoen starten we met de inzet van 
wegkapiteins. Bjorn heeft kort aangegeven wat de taken van 
een wegkapitein zijn. Verder in deze uitgave is hierover meer 
te lezen. Als er leden zijn die alsnog een cursus wegkapitein 
willen volgen, dan kunnen zij zich melden bij het bestuur.  
 
We hebben als club de luxe dat we over een bus beschikken. 
Erg handig bij TWC-activiteiten of als we deelnemen aan 
evenementen buiten Asten. Onze penningmeester heeft ons 
wel al een aantal jaren laten zien dat dit een behoorlijke 
kostenpost is op de begroting. We willen de bus breder gaan 
inzetten. Zodanig dat alle groepen er plezier aan kunnen 
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beleven. Tot voorkort reed de bus mee met één groep op 
zondagochtend en dinsdagmiddag. We vinden dit niet meer 
passen in de tijdgeest van vandaag de dag. Bijna dagelijks 
gaat het in de media over gezondheid - duurzaamheid – 
sportiviteit en milieu. TWC wil een fitte en sportieve club 
uitstralen. Daarom stelt het bestuur de voorwaarde dat de bus 
alleen mag meerijden bij minimaal 15 fietsers. Een bandje 
wisselen is zo gedaan en kan in elke groep door de fietsers 
zelf snel gedaan worden. We gaan de bus stand-by zetten op 
zondagochtend en dinsdagmiddag. Elke groep kan de bus 
oproepen bij calamiteiten. Indien een renner niet verder kan 
door een blessure of door pech aan de fiets die ter plekke niet 
verholpen kan worden. De E-bike groep op dinsdagmiddag kan 
dan ook de bus oproepen bij een lekke band. Deze fietsers zijn 
doorgaans wat ouder en het verwisselen van een binnenband 
bij een E-bike gaat niet zonder gereedschap. TWC werkt aan 
een verbetering van haar imago, daarom moeten we ons 
afvragen of er überhaupt nog een bus moet meerijden met een 
groep fietsers. 
 
We hebben afscheid genomen van onze penningmeester Wim 
Keukens. Wim heeft dit 12 jaar keurig gedaan. De begroting 
altijd netjes op orde. We kennen Wim als een prettige en goed 
bestuurder met altijd een geweldige inbreng in het bestuur. 
Wim is tijdens de ALV terecht benoemd tot Lid van 
Verdiensten! We hebben voor Wim een goede opvolger 
gevonden, Armand Coppieters. We wensen Armand heel veel 
succes toe. Verderop in deze Tube stelt hij zich voor aan jullie.  
 
Interne en externe communicatie is van groot belang bij de  
 
verbetering van ons imago en dat zal ook helpen weer 
interessant te worden onder de grote groep jongere renners. 
Communicatie en imago is heel erg breed. Zo werd er tijdens 
de ledenvergadering terecht op gewezen dat onze website erg 
moeilijk leesbaar is op zowel een smartphone als tablet.  
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Onze mountainbikers gaan doorgaans elk jaar op weekend. 
Het doet me deugd om te melden dat er net als vorig jaar een 
weekend wordt georganiseerd voor de wegrenners.  
 
Zoals eerder aangekondigd huldigen we onze jubilarissen 
voortaan op de ledenvergadering en niet meer op de 
feestavond. Op de ALV is er doorgaans meer aandacht en 
minder rumoer in de zaal. Zo werden Toke Teeuwen 25 jaar lid 
- Jan Van Hoek en Louis Haazen, beide 40 jaar lid, gehuldigd. 
Zij werden nadrukkelijk bedankt voor de bijdrage die ze deze 
jaren geleverd hebben aan de club. Naast de TWC pen kregen 
ze bloemen en een welverdiend hartelijk applaus. 
 
Tot slot wens ik iedereen nog een sportief fietsseizoen toe! 
 
Jos Moors 
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Notulen Algemene vergadering 7 febr. 2017               
Aanvang vergadering 20.00 uur  
Locatie: zaal Jan van Hoek 
Aanwezig: 73 leden 
Afwezig met kennisgeving: 16 leden. 
 
In de vergadering zijn de agendapunten ondersteund door een 
presentatie. In deze notulen is de informatie uit de presentatie 
verwerkt, met aanvullingen, commentaar en opmerkingen uit 
de vergadering. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Jos Moors opent de algemene leden vergadering 
met iedereen welkom te heten. Bedankte de drukkers en de 
bezorgers van den Tube die ervoor gezorgd hadden dat alle 
leden weer netjes de agenda en het jaarverslag hadden thuis 
gekregen. 
 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering. 
  
Secretaris Bjorn Verlijsdonk geeft aan dat er geen ingekomen 
stukken zijn die behandeld moeten worden en 16 leden die 
zich afgemeld hebben.  
 
3. Notulen jaarvergadering 3 februari 2015.  
De notulen zijn opgenomen in Den Tube nr. 1 van februari 
2016. Er is 1 opmerking op de notulen. Dit betreft de 
samenstelling van het bestuur volgens de statuten. 
In de statuten staat vermeld dat het bestuur bestaat uit het: 
Dagelijks bestuur aangevuld met maximaal 3 commissarissen. 
Dit houdt in dat het huidig bestuur in een kleinere vorm kan en 
mag opereren.  De huidige samenstelling ADB + 2 
commissarissen blijft van kracht. 
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4. Algemene mededelingen van het bestuur. 
Allereerst werd er stil gestaan bij het overlijden van 2 
clubleden: 
Wim Koenders en Wim van Meel. Hiervoor werd 1 minuut stilte 
in acht genomen. 
Harrie Jöris heef t aangegeven te stoppen met de organisatie 
van A.S.A. Hiervoor werd hij door de voorzitter hartelijk 
bedankt voor al die jaren dat hij dit in zijn eentje heeft 
georganiseerd. 
 
40-jarig Jubileum fiets3daagse 
In het komende jaar wordt de fiets3daagse voor de 40ste maal 
georganiseerd. Dit wordt een jubileum editie. De fiets3daagse 
is ook te vinden op Facebook en op fiets3daagseasten.nl. Op 
de pauze plaatsen zal livemuziek aanwezig zijn. Er is tevens 
een fotopuzzeltocht op touw gezet. Geef hier zoveel mogelijk 
bekendheid aan zodat we kunnen spreken van een geweldige 
editie. 
 
Inzet van de bus 
De bus zal niet worden afgeschaft maar word breder ingezet 
zodat alle leden er plezier van hebben. In verband met 
milieuaspecten zal de bus op zondagen stand-by zijn of bij 
groepen vanaf 15 personen meerijden. Bij evenementen en 
activiteiten zal de bus gewoon aanwezig zijn. 
 
Samenwerking TWC & Bike Totaal Luke van Leeuwen 
Luke van Leeuwen is een samenwerking aangegaan met 
TWC. Dit houdt in dat hij: 

- Als servicepunt zal fungeren bij diverse ATB activiteiten. 
- Wil meehelpen bij een fietsclinic. 
- Een workshop wil geven over fietsonderhoud. 
- 10% korting verleend aan TWC leden. 
- Klanten die een nieuwe race- of ATB-fiets kopen het 1e 
jaar lidmaatschap bij TWC vergoed. 
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5. Jaarverslag 2016 van de secretaris  
Bjorn Verlijsdonk bedankt Hans van Otterdijk voor zijn hulp bij 
het opmaken van het 1ste jaarverslag als nieuwe secretaris. Er 
zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de leden. De voorzitter 
bedankt de secretaris voor zijn inspanning. 

6. Jaarverslag van de penningmeester  
Het financieel verslag is voor aanvang van de jaarvergadering 
ter inzage gelegd en aan 1 lid toegestuurd.  
Penningmeester Wim Keukens geeft de toelichting.  
 
Door het gebruik van een nieuw onlineboekhoudprogramma 
was de presentatie van de cijfers t.o.v. voorgaande jaren 
anders. 
 
Balans: 

- Debiteuren: nog te betalen verkoop kleding 
- Vooruitbetaalde bedragen: voorschot voor inkopen 
- Crediteuren: nog te betalen declaratie brandstof bus 
- In 2016 is reservering bus met € 700, - afgenomen, is 

huur van de beide garage boxen (dat betekent dat de 
winst in feite € 70, - lager is) 

 
W&V: 

- Diverse aanschaffingen en gebruiksartikelen: flinke post 
door aanschaf routepijlen € 575, - en polsbandjes € 395, 
- (goed voor zeker 5 jaar). 

- Verhuur fietsaanhanger is € 75, -, rest is vergoeding 
voor kwijtgeraakte fluoriderende pijlen die we hadden 
uitgeleend 

- Den Tube kost in feite totaal ca. € 1300, -  
(kosten kopieerapparaat en drukwerk Den Tube). 

- De bus kost ca. € 2400, -, is inclusief de huur van  
2 garageboxen. 
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- Bus sponsors: Opbrengst werd voorheen verrekend met 
groot deel van de kosten voor de bus en het verschil 
werd toegevoegd aan de reservering bus. 

- Rente is rente over 2015 (in januari 2016 ontvangen) en 
2016 (op 31-12 ontvangen). 

- Geen bijdrage stichting ontvangen. Zij hadden in 2016 
weinig deelnemers en geen of weinig winst. Voor 2017, 
bij 40 jarig bestaan van de 3 daagse heeft men een 
groter budget en hopen weer een bijdrage aan de club 
te kunnen leveren 

 
Verzoek aan de vergadering om de winst als volgt te verdelen: 

- Bus € 331,70 (maakt een mooi rond bedrag)  
- Kleding € 500, - 
- 50 jarig jubileum € 500, -  
- MFTWC € 250, - 
- rest naar algemene reserve € 364,61 

 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de goede 
behartiging van de centen van TWC. 
 
7. Verslag kascontrole en benoeming nieuwe kascontrole 
commissie. 
Paul van Berkum geeft aan wat hij en Marco Buijs in de 
boeken gecontroleerd hebben. Ze hebben alles positief 
beoordeeld. Enige tip is om de te ontvangen gelden 
betreffende kleding beter inzichtelijk te maken. Paul stelt dan 
ook voor om de penningmeester te dechargeren voor het 
gevoerde beleid.  
De voorzitter bedankt beiden voor het werk en geeft aan dat 
Twan Bekx wordt benaderd om zitting te nemen. I.v.m. 
afwezigheid van Twan. 
 
De kascontrole over 2017 zal worden gedaan door Marco Buys 
(2e jaar) en Twan Bekx (bij positieve reactie). Harrie Geboers 
gaf zich op als reserve. 
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8. Begroting 2016/2017 en vaststellen contributie 2017. 
Voor de begroting van dit jaar en 2018 zijn de kosten van de 
afgelopen jaar doorgetrokken. Er zijn geen speciale 
kosten/aanpassingen verwacht. 
 
Contributievoorstel: 
Gezien het positieve resultaat in het financieel jaarverslag 
heeft het bestuur besloten om de contributie voor 2018 te 
handhaven. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar is Maria Geboers. 
Maria kan helaas niet aanwezig zijn i.v.m. vakantie. Maria 
wordt op een later tijdstip uiteraard bedankt. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Wim 
Keukens. 
Wim heeft 12 jaar in het bestuur gezeten waarvan 10 als 
penningmeester. De voorzitter somde de verdiensten van Wim 
op en benoemde Wim, namens het bestuur, “Lid van 
Verdienste”. De vergadering was hiermee akkoord. 
Wim bedankte iedereen waar hij de afgelopen periode mee 
heeft samen mogen werken en gaf het bestuur nog wat punten 
van aandacht mee. 

- Het in de gaten houden van de kosten (bus, 
kopieermachine) 

- Meer doen met social media 
- De leden dienen niet alleen te consumeren maar ook te 

produceren.  
 
De nieuwe penningmeester Armand Coppieters werd 
voorgesteld. Armand is actief in de accountancy en zal de rol 
als penningmeester net zo invullen als de vorige dat heeft 
gedaan. 
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10. TWC Asten toekomst bestendig maken – update 
Missie: TWC Asten wil een actieve fietsclub zijn, waar leden 
met veel plezier hun hobby (fietsen) in verschillende disciplines 
kunnen beoefenen. 
Visie: TWC Asten wil een actieve club zijn die interessant 
gevonden wordt, ook door jongere renners.  
 
TWC is een geweldige club, maar een club moet altijd aan de 
toekomst werken. Wat we hebben is erg goed. De 
verschillende activiteiten worden goed bezocht. 
De gemiddelde leeftijd (58) is hoog dus aanwas van jongere 
leden is erg belangrijk. 
 
Er wordt een technische commissie opgezet die beleid maakt 
over onderstaande punten: 

- Jaarkalender (zomer- en winter programma) 
-  Veiligheid (wegkapitein EHBO/ snelheid) 
-  Workshops fietsonderhoud. Training, Voeding, Clinic 
- Imago versterken 
- Nieuwe jongere leden / begeleiding 

Deze technische commissie initieert de genoemde actiepunten  

In oktober is een visie avond gehouden. 20 leden hebben 
gebrainstormd over onze club. Hieruit zijn 5 aandachtpunten 
naar voren gekomen: 
1. App-groepen vanuit de vereniging om de leden te 
informeren. 
2. Brede activiteit voor alle leden en niet leden. 
3. Meer publiciteit -> voor en na een activiteit. 
4. Opvang nieuwe leden -> welkomst commissie. 
5. Veiligheid / respect naar elkaar -> EHBO-kit bij wegkapitein 
 
Door het creëren van werkgroepen, die belast zijn met 1 van 
deze punten, zal dit in het komende jaar worden uitgewerkt. 
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11. Pauze. 
 
12. Samenstelling commissies. 
In het jaarverslag zijn de samenstellingen van de diverse 
commissies opgenomen. Alleen de wijzigingen van de 
bestaande commissies werden besproken. 
 

Commissie Leden Opmerking 

Klaver van Brabant M.Vervoordeldonk 
Harrie Geboers 

Jan v/d Hurk 
(2018) 
vacature 

Familie activiteit Hans v/d Burg 
M. Vervoordeldonk 

Graag een dame 
erbij 

THM Zomerclassic Albert de Jong 
M. Vervoordeldonk 

Vacature 
wegrenner 
Vacature ATB-er 

Weekend 
Wegrenners 

Harrie van 
Heugten 

Vacature voor 
coördinatie 

Bus Bemanning Willie Joosten 
Frans 
Vervoordelonk 

Bus: Stand-by 

Fietskalender Fer van der Zanden, John Kopp, 
Josef van Bussel, Rudy Jansen, 
John Welten, Albert de Jong, Ria de 
Jong, 
Francien Knoops & Twan Bekxs 
 

Voor de wandelroutes die TWC verzorgd werd het woord 
gegeven aan Joop Deenen die dit jaren heeft gedaan. Hij stopt 
als coördinator van deze routes. Bert Damen neemt deze taak 
van Joop over. 
Daarnaast bedankte Joop alle controleurs van de routes. 
Tevens werd Frank Koolen bedankt voor zijn verzorgende 
werk van de flyers en posters voor TWC Asten en Stichting 
Activiteiten. Voor het maken van de website en 
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Facebookpagina voor de stichting, werd Bjorn Verlijsdonk 
eveneens bedankt. 
 
13. Jubilarissen 
Er waren afgelopen jaar 3 jubilarissen binnen TWC: 
Toke Teeuwen   –  25 jaar lid 
Jan van Hoek    –   40 jaar lid 
Louis Haazen    –   40 jaar lid. 

Alle jubilarissen zijn door de voorzitter afzonderlijk in het 
zonnetje gezet. 

14. Inzet wegkapiteins 
Dit seizoen maken we een start met de wegkapiteins. De 
onderstaande regels zullen we voortaan in acht gaan nemen. 

De wegkapitein zal de groep begeleiden bij clubritten en ziet 
toe op de veiligheid binnen de groep. 

Hij/zij zal: 

- De snelheid bepalen en dit afstemmen op de zwakste 
deelnemer.  

- De verkeersregels in acht nemen en zal bij overtreding 
hiervan dit opmerken. 

- De deelnemers van de groep in de gaten houden of 
iedereen mee kan, en daar waar nodig de snelheid 
aanpassen. 

- Bij pech en ongevallen optreden als coördinator 
- De groep laten rouleren tijdens het fietsen. 
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Tekens voor de voorrijder 

Wat ROEP Je? Welk teken GEEF je? Wat DOE je? 

Stoppen Linkerarm 
omhoog 

Rustig afremmen 
en stoppen 

Vrij Linkerarm omhoog 
en naar voren 
wuivend 

Oversteken van 
een weg 

Rechtdoor t.b.v duidelijkheid 
waar twijfel is 

Arm omhoog en 
naar voren 
wuivend 

Rechts Arm uitsteken naar 
rechts 

Rechts afslaan 

Links Arm uitsteken naar 
links 

Links afslaan 

Voor Obstakel rechts van 
de weg  

Rechterarm naar 
achteren wuivend 

Tegen Obstakel links van 
de weg 

Linkerarm naar 
achteren wuivend 

Paal, Gat, Tak , 
etc 

Obstakel in of op 
de weg 

Arm naar beneden 
wijzend 

Achter Ingehaald worden 
door een auto, 
motor, etc. 

Wordt van achteruit 
de groep naar 
voren geroepen 

Lek  Lekke band of 
technisch probleem 

Wordt in de groep 
geroepen. Men 
remt rustig af en 
gaat zoveel 
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mogelijk rechts van 
de weg staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ritsen 

Bij tegemoet- of achterop komend verkeer zal er 
geritst moeten worden. Dit zal door de voorste of 
achterste rijder tijdig gemeld worden. 

Degene die rechtsvoor rijdt versnelt en maakt 
daarmee ruimte achter zich zodat linksvoor achter 
hem kan inpikken. Op die manier heb je veel 
meer tijd voordat je bij de tegenligger bent. De 
volgende tweetallen doen hetzelfde. 

Bij het inhalen van fietser zal degene die 
linksvoor rijdt versnellen zodat de rechtsvoor kan 
inpikken. 

Preventief ritsen 
Bij blinde bochten is de situatie niet in te schatten, 
Het is daar om beter om preventief te ritsen 

Verkenner (voorrijder of 2e rijder) 
 In ‘blinde’ bochten kan je ook met een ‘verkenner’ werken: 
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iemand die een aantal meters vóór de groep rijdt en op tijd de 
anderen een sein geeft. Degenen die daarachter rijden hebben 
dan ruim de tijd om te reageren. Zij moeten dan niet ongemerkt 
korter op de ‘verkenner’ gaan rijden. Dan is de reactietijd 
verloren. 

Passeren 
Bij passeren van medeweggebruikers kan de voorste rijder dit 
kenbaar maken door te bellen. (We testen momenteel in groep 
3 met een fluitsignaal). Men meldt “grote groep”. De laatste 
rijder meldt “laatste” of “laatste rijder” en bedankt. Hiermee 
stellen we ons sociaal op naar medeweggebruikers. 

Geen Discussie 
Indien de wegkapitein een opmerking maakt over de situatie 
voeren we geen discussie. Dit kan achteraf worden besproken. 

15. Jaarprogramma 2017. 

07-01 Veldtoertocht 

07-02 Jaarvergadering 

05-03 Start zondagtochten 

28-03 Start dinsdagavondtochten 

14-04 Goede Vrijdag tocht 

16-04 Klaver van Brabant 

27-04 Gezamelijke tocht 

22/23-04 ATB weekend 

21-05 Clubkampioenschappen 

17/18-06 Weekend Papendal 

18-06 Familie activiteit 

09-07 Crazy Bike Ride 

16-07 THM Zomerclassic 

1 tm 3 -08 Fiets 3 daagse (40 jarig jubileum) 

11 tm 13-08 Heren weekend 

02-09 Fietstocht 

12-09 Sluiting dinsdagavondtochten 

01-10 ATB kampioenschappen 
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25 tm 27-10 Kansplus Asten-Someren 

28-10 Nightbike 

29-10 Sluiting alle geledingen 

04-11 Feestavond 

 
 
Joop Deenen Hans van Otterdijk over Kansplus: 
Na de vorige editie is het verzoek gekomen om wederom een 
fiets 3 daagse op de hometrainer te organiseren voor Kansplus 
Asten –Someren. Er wordt met 16 gesponsorde teams 
gereden op hometrainers. Momenteel hebben zich 12 
sponsoren zich gemeld. Er worden dus nog 4 sponsoren 
gezocht. 
De sponsoren leveren zelf de renners. Je kunt je ook 
afzonderlijk opgeven als je als renner wilt deelnemen. Voor de 
dames wordt geprobeerd een aparte competitie op te zetten.  
In Den Tube van juni zal hierover een apart artikel verschijnen. 
 
16. Rondvraag 
Fer van der Zanden (opmerking) 
Voor de Jaarkalender wil Fer helpen bij de dinsdagmiddag 
groep om de kalender op te zetten. Zijn er routes die de moeite 
waard zijn om opgenomen te worden in alle kalenders dan kun 
je deze aandragen bij Fer. Zo kan iedereen zijn steentje 
bijdragen om diversiteit in de routes te creëren. 
 
Bennie Vervoordeldonk (vraag) 
Wanneer rijdt de bus nog mee? 
De bus zal worden ingezet bij groepen vanaf 15 personen. 
 
Martien Vervoordeldonk (opmerking) 
Jan Berkers stopt als voorzitter van de stichting Activiteiten. 
Joop Deenen zal deze rol overnemen totdat Martien meer tijd 
heeft (pensionering). Daarna zal Martien het voorzitterschap 
overnemen. 
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Het Heren weekend op 11-12-13 augustus zal op de normale 
fiets gereden worden. 
 
Na de rondvraag werd een presentatie gegeven voor 
fietsbrillen door Oogwereld Philip. Deze brillen zijn geschikt 
voor iedereen (ook bril dragers). Aan de binnenzijde van het 
frame is een speciaal brilglasframe gemonteerd waar lenzen 
op sterkte in gezet kunnen worden. In sommige gevallen is 
zelfs een grotere sterkte mogelijk. Door het kantelsysteem 
(waar de zonneglazen zitten) worden de normale bril en 
zonnebril gecombineerd en kun je als fietser met een goede 
sportbril gebruiken tijdens het beoefenen van je sport. 
 
17. Sluiting 
Om 22:30 uur sloot voorzitter Jos Moors de vergadering met 
een bedankje voor de vele aanwezigen. 
 
Asten, 12  februari 2017 
Bjorn Verlijsdonk 
Secretaris TWC Asten 
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Klaver van Brabant 

Ook in 2017 staat de “Klaver van Brabant” op de derde zondag in 

april gepland.  

Daarom zorgen W.T.C. Zijtaart en T.W.C.Asten er samen voor dat 

op zondag 16 april ’17 weer prachtige en geheel uitgepijlde routes 

door de Peel, de Meierij, het Dommeldal en het Aa dal lopen. 

Dit jaar zijn de routes weer vernieuwd,en hopen we dat jullie dit jaar 

weer volop kunnen genieten van de ontluikende lente onderweg.De 

afstanden zijn 80 –100 of 120 km. 

De 60 km is niet meer opgenomen in het programma omdat vorig 

jaar voor deze afstand maar enkele inschrijvingen waren. 

Als er toch nog animo voor bestaat kunnen we een doorsteek maken 

,maar dan alleen met een routebeschrijving en dat gedeelte is dus 

niet uitgepijld.Laat dat dan tijdig weten aan Martien Vervoordeldonk 

of Harrie Geboers. 

De vertrektijd voor de zondagse tocht van TWC is 8.00 uur. 

In verband met het inschrijven is het wenselijk om op tijd aanwezig 

te zijn.En vergeet je toerfietskaart niet. De inschrijfkosten 

bedragen: €3,00 voor de 80 km. €3,50 voor de 100 en 120 km.En 

€1,00 extra voor niet NTFU leden. 

Namens de organisatie wensen we iedereen een leuke en gezellige 

tocht toe. 

Tot zondag 16 april a.s.  
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Chauffeurs lijst zondagmorgen 

Zo   5  maart  Frans Vervoordeldonk 

Zo  12 maart  Willie  Polman 

Zo  19 maart  Willie Joosten 

Zo  26 maart  Martien Vervoordeldonk 

 

Zo   2  april  Frans Vervoordeldonk 

Zo   9  april  Willie Polman 

Zo  16 april  Willie Joosten (Klaver van Brabant) 

Zo  17 april  Martien Vervoordeldonk 

Zo  23 april  Frans Vervoordeldonk 

Zo  30 april  Willie Polman 
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Nationaal fietsweekend! 

Voor de liefhebbers van een mooi fietsweekend op de Veluwe 
wil ik een tocht organiseren naar Sporthotel Papendal in 
Arnhem op vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni 2017. 

De tocht wordt begeleid met een busje van TWC die voor 
vervoer van de bagage zorgt en begeleiding onderweg. 

Vertrek op vrijdag om 9.00 uur vanuit Asten en via een mooie 
gevarieerde route over rustige wegen naar Papendal waar we 
om 16.00 uur aankomen. 

Lengte van de route is 120 km met onderweg een lunchpauze. 

Op zaterdagmorgen na het ontbijt een tocht over de Veluwe . 

Onderweg uiteraard ook weer de nodige stops voor een lunch 
en de route bestaat uit 2 lussen van 60 km waarvan een lus 
met meerdere klimmetjes  waaronder de Postbank, die te 
combineren zijn tot een route voor de liefhebbers.  

Op zondagmorgen na het ontbijt , om 9.30 uur vertrek naar 
Asten waar we om 16.30 uur bij v. Hoek het weekend afsluiten 
met een kop soep. 

De kosten voor dit weekend zijn inclusief de koffiepauzes 
onderweg en hotel ontbijt en diner € 160 p.p. 

 Aanmelden voor deze tocht is mogelijk tot 20 mei voor 
maximaal 16 personen. 

Harrie v Heugten. 
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Van het ATB front: 

Toertochtkalender 

Op de jaarvergadering hebben we afgesproken de toertochtkalender 

op onze site te plaatsen. Iedereen kan daar zien welke tocht we 

gaan rijden. Zie: www.twcasten.nl onder activiteiten en ATB. 

Om het vervoer te regelen stuurt Twan Bekx donderdags een mail 

naar de hem bekende ATB-ers Wil je ook op de hoogte gehouden 

worden waar we op zondag gaan ATB’ en, s.v.p. een e-mail naar 

a.bekx@online.nl.   

Met vriendelijke groeten, 

namens de ATB - commissie: 

Wim Keukens 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden: 
  
Rooijakkers  Willie    Halcamp 6      5721 LN    Asten 
Seijkens Marijn        Heerbaan 57    5721 LR    Asten 
 
 
 

mailto:a.bekx@online.nl
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               Van 14 t/m 16 April 

 
 
 
 
 
ZOMERTIJD !                            
begint op zondag 26 maart                   
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 Goede Vrijdag Tocht (GVT) 

Ook dit jaar gaan we het klimseizoen weer openen met onze 
traditionele Goede Vrijdag Tocht. 
Op 14 april gaan we voor de 27e keer tijdens Goede Vrijdag de 
Limburgse heuvels in. 
 
Voor de mensen die vrij hebben of vrij willen nemen een 
uitstekende gelegenheid om op een ontspannen manier de 
eerste klimkilometers te maken. 
De laatste jaren zijn we steeds vertrokken bij De Nachtegaal in 
Meerssen, dit jaar willen we weer een keer uitwijken naar het 
Vijlenerhof in Vijlen.  
Nadeel, iets verder rijden met de auto. Voordeel, grotere 
stukken vlaai en we zitten vlak bij België, de Vaalserberg en de 
Camerig. 
Afhankelijk van het weer gaan we voor 1 of 2 lussen. Dit zal 
tijdig bekend gemaakt worden. 
Ook de routes op GSM zullen vooraf doorgestuurd worden. 
 
De laatste jaren is de belangstelling ieder jaar groter. Vorig jaar 
hebben we in 2 groepen gereden. Nu spreken we af dat de 
groepen maximaal uit 15 personen zullen bestaan. We zullen 
dus met 2 of misschien wel 3 groepen gaan.  
Voordelen zijn er legio:  

 Ook al ben je geen ster, je kunt altijd aan sluiten bij de 
langzaamste groep. Dus ook de minder goede klimmers 
of klimsters, wat let je om mee te gaan. 

 Indien je bij een snellere groep bent gestart kan je altijd 
terugvallen naar de groep achter je. 

 De pauze gaat wat soepeler omdat niet iedereen 
tegelijkertijd bedient hoeft te worden. 

 
We gaan proberen het busje mee te nemen dus daar kan altijd 
reservekleding , eten en drinken in  worden opgeslagen.  
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Ieder jaar weer is dit de eerste kennismaking met de 
Limburgse heuvels en ieder jaar weer verheugen we ons er op. 
Let wel, het is een tocht voor de gezelligheid, waarbij de vlaai 
net zo belangrijk is als het klimmen, het tempo wordt bepaald 
door de langzaamste, hoewel bergop natuurlijk iedereen zijn of 
haar klimcapaciteiten kan laten zien. 
Als je mee wilt, laat het even weten, (liefst per mail) nadere 
bijzonderheden volgen dan t.z.t. 
We beschikken over een aanhanger voor 10 fietsen, samen 
met het busje kunnen we dus 14 fietsen meenemen. De 
deelnemers willen we dan verdelen over zo weinig mogelijk 
auto’s. Scheelt ook weer in het milieu. Geef bij aanmelding dus 
ook even door of je wilt rijden, hoeveel passagiers je kwijt kunt 
en of je ook nog fietsen mee kunt nemen.  
Ook als je perse zelf wilt rijden laat het even weten. Andere 
jaren maakten we en indeling en bleken er toch weer mensen 
te zijn die perse met eigen auto wilden. 
 
Bij mindere weersomstandigheden beslissen we 
donderdagavond 13 april over het wel of niet doorgaan van de 
tocht. Je kunt dan tussen 18.00 en 19.00 uur bellen naar mijn 
thuisnummer 0493-692908. 
 
 
Aanmelden kan bij: 
Jos Verheijen 
06-49730415 
jos@bada-asten.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jos@bada-asten.nl
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Jubilarissen Toke Teeuwen 25 jaar  Louis Haazen en Jan 

van Hoek 40 jaar lid. 

Toke Teeuwen is 25 jaar lang lid. Toke heeft niet veel gefietst 

bij TWC maar ze is toch een veel gezien persoon. Ze heeft 

zich jarenlang ingezet voor TWC bij het inschrijven van de 

driedaagse en de toertocht Klaver van Brabant. Toke is altijd 

aanwezig op de feestavond. Ze houdt ook enorm van dansen 

en de familie activiteit slaat ze nooit over. 

Jan van Hoek is 40 jaar lid. Ook nooit gefietst. (geen tijd) Jan 

is bij activiteiten, die vanuit het clubhuis gehouden worden, 

altijd als eerste present. Jan heeft het gehele terras dan alweer 

mooi schoon gespoten. We genieten altijd van Jan zijn 

gastvrijheid. Altijd tijd voor een praatje. Elk jaar bij de afsluiting 

van het seizoen zorgt Jan altijd voor de snert. Op 1 jaar na 

dan. Vergeten, maar dat werd snel rechtgezet. Jan is een 

echte gastheer en we voelen ons enorm welkom bij ons 

clubhuis. 

Louis Haazen is ook 40 jaar lid. Vroeger fanatieke 

wedstrijdrijder geweest. Hij is de meest aanwezige renner op 

de zondagochtend (het moet gek gaan wil Louis verstek laten 

gaan) Een echte Bikkel wordt hij genoemd. Tijdens het TWC-

weekend reed Louis tegen een leuning van een brug. Flink 

bloedend zegt hij dan: ”Het valt wel mee” Louis heeft na zijn 

nieuwe knie snel gerevalideerd om weer op de fiets te kunnen. 

Tijdens zijn tachtigste verjaardag heeft hij van zijn kinderen 

een nieuwe race fiets gekregen. Vol trots vertelt Louis daar 

over op de dinsdagmiddag “Full carbon en snel dè tie is” Bij 

Louis en Lenie is TWC al jaren heel gastvrij ontvangen tijdens 

de familieactiviteit. Het is er altijd heel gezellig. Alle kregen een 

felbrgeerde TWC-pen en een mooie bos bloemen overhandigd 
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 MAG IK ME EVENVOORSTELLEN…… 

Als de nieuwe penningmeester van TWC Asten. 

Gisteren in de Algemene Ledenvergadering van 7 februari, ben 

ik gekozen als nieuwe penningmeester in opvolging van Wim 

Keukens. 

Tijdens deze vergadering heb ik kort al iets verteld over 
mezelf, maar hier in Den Tube zal ik dat proberen iets 
uitgebreider te doen, maar ook voor degenen die er gisteren 
niet waren. 
Mijn naam is Armand Coppieters en ik ben geboren en 
getogen in Nuenen. En dan maar meteen 2 inkoppertjes: 
- Ja, mijn voornaam is hetzelfde als die zanger……., maar 

daar wil ik dan ook verder alle vergelijkingen stoppen.  
- Ja, ik ben geboren in Nuenen. In carnaval het dorp van de 

Dwersklepels. Zit daar een kern van waarheid in? Och, 
misschien wel, maar een beetje eigenwijs is toch niet 
verkeerd. 

In Nuenen heb ik zo’n jaar of 30 gewoond en sinds een jaar of 
20 ben ik woonachtig in Asten. 
Voor de goede tellers onder ons, dan ben ik zo rond de 50 
jaar. Om precies te zijn ben ik geboren in 1963 en momenteel 
dus 53 jaar. 
Zoals gezegd, ben ik dus zo’n 20 jaar geleden verhuisd naar 
Asten. Ik heb toen samen met mijn ouders een boerderij 
gekocht, gelegen in het buitengebied tussen Asten en Liessel, 
op het Rinkveld 9 in Asten. Dat het Asten werd, was eigenlijk 
toeval. We hebben toen gekeken naar een huis in De Mortel, 
Neerkant. En toen we in de Neerkant kwamen, bleek dat huis 
al verkocht te zijn en die koper zei  “je moet eens naar een 
huis gaan kijken in Asten, daar ben ik niet tot 
overeenstemming kunnen komen met de verkoper”. Zo 
gezegd, zo gedaan. En eigenlijk waren we meteen verliefd op 
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het huis en kwamen wij wel tot overeenstemming met de 
verkoper. 
 
Voor wat betreft werk, ben ik voornamelijk werkzaam geweest 
in de accountancy wereld. Dat was voor mij als klein manneke 
al snel duidelijk, dat ik de cijfers in wilde. 
Als opleiding heb ik daarvoor de MEAO gevolgd en in de 
avonduren heb ik daar aansluitend MBA en SPD 1 en 2 aan 
toegevoegd. 
In eerste instantie heb ik een jaar of 8 gewerkt bij een van de 
grotere accountantskantoren van ons land. Vervolgens heb ik 
een uitstapje gemaakt van zo’n 10 jaar als controller van een 
internationaal bedrijf in Deurne. 
Vanaf 2000 ben ik werkzaam als zelfstandige in de vorm van 
een eigen administratiekantoor. Dit doe ik alleen, dus zonder 
personeel.  
 
Hobby’s: van jongs af aan (circa 7 jaar oud), ben ik actief 
geweest in de paardenport. Ik heb ook nog een aantal jaren in 
de jeugd gevoetbald. Maar toen ik over moest naar de 
senioren en het dus voortaan voetballen op de zondag werd in 
plaats van op de zaterdag, begon dat te bijten met de 
paardensport. Want binnen de paardensport zijn de 
wedstrijden ook al op zondag. Toen moest er dus gekozen 
worden en werd het de paardensport. 
Binnen de paardensport was het voornamelijk dressuur en 
achttal rijden, eigenlijk nooit veel aan springen gedaan. Daarna 
nog een tijdje les gegeven binnen de club en toen ik daar mee 
ophield, ben ik begonnen met de mensport. Dit deed ik met 2 
pony’s voor een marathon koets. Ik heb toen samen met mijn 
broer aan marathon wedstrijden mee gedaan. Op een zeer 
laag niveau, maar leuk was het wel. Uiteindelijk is deze hobby 
langzaam steeds minder en minder geworden. En door sterfte 
heb ik nu nog maar 1 van de 5 pony’s over. 
Fietsen heb ik dus eigenlijk nooit gedaan. Hier ben ik pas een 
jaar of 4 geleden mee begonnen. Ik was, na heel mijn leven 
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gerookt te hebben, gestopt met roken. En ja hoor, de kilo’s 
kwamen er snel bij. Daar moest wat aan gedaan worden en 
toen werd de eerste fiets gekocht. Een goedkope, want ik wist 
natuurlijk niet of het me zou bevallen. En het beviel me prima. 
Ik heb de eerste twee jaar in mijn eentje gefietst. Ik vond dat 
prima zo, maar ook omdat ik echt niet het idee had, dat ik een 
groep bij zou kunnen houden. Ik kwam amper vooruit en je wilt 
toch niet het blok aan het been zijn van zo’n groep. Tot ik op 
een gegeven moment een groepje fietsers tegenkwam, van 
TWC Asten, en daar ben ik achter aan gehaakt. En warempel, 
ik hield het een tijdje vol tot ze een viaduct opvlamden en toen 
moest ik afhaken. Maar daar is het eigenlijk een beetje 
begonnen…..ik kon het wel bijhouden. 
Toen heb ik me in maart 2 jaar geleden aangemeld bij TWC. 
Een beslissing waar ik nooit spijt van heb gehad. Ik begin dus 
nu aan mijn 3e seizoen bij TWC. 
Verdere hobby’s: ik lees best graag, computers interesseren 
me ook, en verder kijk ik graag naar een goede film. 
 
Een paar maanden geleden hebben ze me van TWC benaderd 
of ik eventueel bereid was om het penningmeesterschap over 
te nemen van Wim Keukens. 
Daar heb ik wel even over moeten nadenken, maar ook weer 
niet al te lang. Dat wilde ik wel doen. 
Om mijn steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van de 
club. Dus bij deze. 
Verder kan ik daar alleen nog aan 
toevoegen dat ik dat naar eer en 
geweten en naar beste kunnen zal 
proberen invulling aan te geven. 
En daar wilde ik het bij laten……. 
Armand 
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 OVERLEDEN 

Afgelopen maand is ons lid, Wim van Meel, overleden. Wim 

verzorgde voor TWC en de Stichting fiets driedaagse altijd een 

groot gedeelte van het drukwerk. Onze vereniging kon altijd 

een beroep op hem doen. Namens de gehele club hartelijk 

dank hiervoor! 

Ook Leen, de vrouw van Louis Haazen (al 40 jaar lid van 

TWC) is eind januari overleden. Ook Leen willen wij hier 

vernoemen omdat zij zeer betrokken was bij onze club. De 

afsluiting van de familieactiviteit van TWC was steevast bij 

Louis en Leen.  

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

34 

Den Tube 

Onze afgetreden bestuursleden 
 
Jarenlang heb ik met hen samengewerkt , onze dit jaar 
afgetreden bestuursleden Wim Keukens en Maria Geboers. 
Wim trad aan in 2004 als gewoon lid en werd in 2005 tot 
penningmeester gebombardeerd, als opvolger van Harrie 
Geboers. Hij heeft dus in totaal 13 jaar in het bestuur gezeten. 
Maria volgde in 2011 Angelique Martens op als contactpersoon 
voor de dames en heeft dus 6 jaar haar best gedaan in het 
bestuur. 
 
Beide hadden een belangrijk aandeel in de bloei van ons aller 
TWC. 
Maria bescheiden maar uiterst bezorgd over haar dames, Wim  
duidelijk aanwezig in de bestuursvergaderingen zonder 
dwingend te willen zijn. 
En natuurlijk waren de penningen in uiterst vertrouwde handen 
van Wim. 
En beide waren erg actief in de viering van het 40 jarig bestaan 
waar ik nog altijd goede herinneringen aan bewaar. 
 
Het dagelijks bestuur dat jarenlang zitting had is daarmee 
vervangen door nieuwelingen. 
Ikzelf op de jaarvergadering van 2015, Joop Deenen 
vicevoorzitter en echt overal voor inzetbaar, Hans van Otterdijk 
de onvolprezen secretaris in 2016 , en nu dus Maria Geboers 
en Wim Keukens. 
 
Deze mensen zijn vervangen door Jos Moors als voorzitter, 
Bjorn Verlijsdonk als secretaris en nu dus Armand Koppieters 
als penningmeester. Het is goed dat er een frisse wind waait 
en ik heb er alle vertrouwen in dat deze mensen TWC zullen 
leiden naar een prachtig 50 jarig bestaan. 
Veel is de afgelopen jaren al anders gegaan en veel zal in de 
toekomst anders gaan EN DAT IS GOED. Een vereniging 
hoort dynamisch te zijn. 
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Het enige wat mij zorgen baart is dat er voor de dames geen 
contactpersoon meer is. Een aantal dames fietst met de heren 
mee op zondag, een aantal dames fietst op dinsdagmiddag en 
er zijn dames die traditioneel op dinsdagavond fietsen. 
Maak daar maar eens een hechte groep van. Ik hoop dat het 
huidige bestuur aandacht heeft en blijft houden voor onze 
dames. 
 
Ik wil als ex voorzitter Wim en Maria heel erg bedanken voor 
de prettige samenwerking die ik met hen heb mogen 
ondervinden en voor alle goeds dat zij in de loop der jaren voor 
TWC hebben betekend. 
 
 
Jos Verheijen. 
 
 
 
 
 
 
REMINDER NTFU-PAS. 

 

Al onze leden hebben een tijd geleden van de NTFU bericht 

gekregen dat vanaf dit jaar de lidmaatschaps-pasjes niet 

vervangen worden. 

Voor degenen die deze mail om wat voor reden ook gemist 

hebben: je huidige pas blijft onbeperkt geldig, er komt GEEN 

nieuwe. 
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VELDTOERTOCHT 2017 

Zoals elk jaar werd door onze club op de 2e zondag van januari 

de zo langzamerhand traditionele veldtoertocht georganiseerd. 

Omdat 1 januari op zondag viel was onze tocht “op z’n vroegst” 

nl 8 januari. De veldtoertochtcommissie had al ruim van te 

voren, zo rond  oktober/november, de zaakjes in kannen en 

kruiken: vrijwilligers ingedeeld, her en der afspraken gemaakt 

enzovoort. Rond de jaarwisseling kondigde de 

weervoorspellers niet veel goeds voor ons weekend maar op 

donderdag en vrijdag waren de voorspellingen: dooi vanaf 

zaterdagmiddag/avond dus ondanks het slechte weer op 

zaterdag toch begonnen met start- en finishplaats inrichten en 

het uitpijlen van de gehele route met 

ongeveer 18 man!! De omstandigheden 

waren bar en boos: glad, mist, koud. Nou, die 

dooi moest toch snel komen want anders zou 

het ons inziens niet goedkomen. En, het 

kwam niet goed want de dooi trad wel in die 

zaterdagavond maar dat was te laat, de 

meeste atb’ers hadden blijkbaar al op zaterdag de beslissing 

genomen om niet naar Asten te gaan. Slechts een 100 tal 

fanatiekelingen meldden zich in de hockeykantine. De 

commissie had zaterdagavond nog wel even overleg gehad of 

we de tocht officieel moesten afgelasten want het was nog 

steeds op veel plaatsen erg glad, maar de uitpijlers hadden de 

hele zaterdag weer en wind getrotseerd dus dat konden we 

niet maken. Overigens waren van de 12 veldtoertochten die 

dag in Nederland er slechts 5 afgelast. Ook bij de andere 

veldtoertochten die doorgang vonden waren slechts enkele 

deelnemers zo hebben we uit betrouwbare bron vernomen. 

Maar ja, dat is een schrale troost. Wat het weer betreft hebben 
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we het afgelopen seizoen altijd goed gezeten maar juist met de 

driedaagse hadden we 2 van de 3 dagen regen en de 

veldtoertocht dus sneeuw, ijzel en alles wat niet goed is. 

Helaas, zo kan het lopen en vooral de clubkas lijdt er het 

meeste van! Een ding is zeker: volgende editie(s) kan/kunnen 

niet slechter! Tip voor de organisaties: misschien een extra 

worst naar de Clarissen brengen! 

Albert de Jong. 

 

 

LID VAN VERDIENSTEN! 

TWC Asten heeft afgelopen ledenvergadering na 12 jaar 
afscheid genomen van haar penningmeester Wim Keukens. 
Wim is zelf een fanatieke mountainbiker en altijd paraat bij het 
organiseren van activiteiten. Wim had de begroting altijd netjes 
op orde. We hebben Wim leren kennen als een prettig 
bestuurslid met een geweldige inbreng binnen het bestuur. 
Mede daarom heeft het bestuur besloten om Wim te benomen 
tot Lid van Verdiensten! Een opvolger is gevonden, Armand 
Coppieters. We wensen Armand heel veel succes toe.  
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De vragenlijst van: 
 
Naam:    Wim Keukens  leeftijd: 57 jaar 
 
ATBer/Wegfietser/E biker: ATB’er  km.per jaar: houd ik niet bij 

 
Partner:    Mony 
 
Kinderen/kleinkinderen: Pim (30) Steffie (27) Luuk (27), 

kleinkinderen: Vince (3) en Ravi (bijna 2) 
 
Huisdieren:   bruine labrador: Zoë 
     
Beroep: agrarisch accountmanager bij ABN-AMRO 

bank, werkgebied Zuid Nederland in de sub 
sector pluimveehouderij  

 
Hobby’s naast het fietsen: tennis bij Meijvink in Heusden, genieten 

van het leven (werk, vakantie, lekker eten, 
    lekker wijntje of biertje, weekendje weg) 
     
Taken (gehad) binnen TWC: lid jeugdcommissie, organisatie 40-jarig 

bestaan, Commissie Nightbike Commissie 
CBR, ATB-commissie, commissie 
onderhoud ATB-route en penningmeester 

     
Ik vind het lekkerst: eigenlijk vind ik alles wel lekker als er maar 

een stuk vlees of vis bij zit (overigens kan 
Mony erg goed koken) 

 
Lust ik helemaal niet:  ik lust nagenoeg alles 
 
Manier van vakantie vieren: camper,maar onlangs een verre reis 

gemaakt naar Zuid Afrika en in de winter in 
een pension 

 
Vakantieland:   zomer: Spanje/Portugal/Italië 
    Winter: Italië/Oostenrijk 
    Weekendjes: Nederland/België/Duitsland 
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Ik kan genieten van: Van heel veel dingen, vakanties (ook met 

de ATB-groep van TWC), lekker eten, de 
(klein)kinderen, wandeling met de hond, 
mountainbike tocht enz. 

,  
Ik zou graag een keer ontmoeten: ik heb geen echt idool, maar heb tijdens 

onze vakantie in Zuid-Afrika wel heel veel 
bewondering gekregen voor Nelson 
Mandela, maar helaas die is niet meer. 

 
Ik droom ’s nachts van: als ik droom kan ik dat de andere dag vaak 

niet reproduceren, gaat dus nergens over! 
     
Ik vind belangrijk in het leven: iedere dag proberen te genieten, eerlijk 

zijn, vrijheid, je mening durven geven, tijd 
voor jezelf hebben, maar vooral 
gezondheid waardoor je nog lang van deze 
zaken kunt blijven genieten. 

     
Wat ik verder wil laten weten:  Ik heb een geweldige tijd gehad als 

penningmeester van TWC Asten. Dank  
daarvoor. We hebben ook een geweldig 
mooie vereniging met passende activiteiten 
voor ieder lid.  
Wat ik wel zou wensen dat de alle leden 
ook bij willen dragen aan het organiseren 
van evenementen, dus niet alleen 
consumeren maar ook produceren. 
Vanaf medio februari ga ik mij inzetten als 
penningmeester van tennisclub De 
Meijvink, ook een heel mooie vereniging 
met veel actieve leden. 

       
 
 
 
 
 
 



  
 

 

40 

Den Tube 

 
 
 
 WIST U DAT……WIJ WISTEN NIETS!! 
 
 
 
 
 
 

Iedereen een hele fijne carnaval!! 

En een mooi fiets seizoen! 


