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Van de redactie 

 

Midden in de vakantietijd toch een 
voorwoord schrijven voor Den Tube, 
een beetje spannend allemaal, je 
weet niet wie nog op vakantie is of 
gaat, dus je weet ook niet of op de 
valreep nog bijdragen binnenkomen 
van deze of gene. 

Natuurlijk is er veel gebeurt in de afgelopen 2 maanden. 
De familiedag waarbij we zo als altijd gastvrij werden onthaald 
bij Louis Haazen. 
De Thieu Hoefnagels Memorial Zomerclassic. 
En natuurlijk de zeer succesvolle driedaagse met dit jaar, in 
tegenstelling tot vorig jaar, wel mooi weer. 
Ik neem aan dat van al deze activiteiten wel een verslagje te 
vinden zal zijn. Hoewel dat, gezien alle vakanties op het 
moment van dit schrijven niet helemaal duidelijk is. 
 
En natuurlijk staan er weer diverse activiteiten op het 
programma zoals de kampioenschappen voor onze ATBers en 
helaas, (het gaat veel te snel), de sluitingsritten van de diverse 
wegtochten. Hoewel het steeds meer en goede gewoonte 
wordt om zolang het redelijk weer is, door te blijven fietsen of 
over te schakelen op veldritfiets of  ATB.  
 En in de verte gloort dan ook alweer de Night Bike en de 
feestavond.  
Genoeg te doen dus de komende tijd. 
 
Verder is natuurlijk een belangrijk feit, dat na 40 jaar een 
belangrijke rol te hebben gespeeld bij de driedaagse, Jan 
Berkers een punt heeft gezet achter zijn activiteiten als 
voorzitter van de Stichting Activiteiten T.W.C. Asten.  
Jan, je was goud waard voor TWC…. 
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Hij is inmiddels tot erevoorzitter van de Stichting Activiteiten 
T.W.C. Asten benoemd.  
 

Als laatste wil ik de lezers graag attenderen op een artikeltje 
over het hebben en gebruiken van een bel op je race en/of 
ATB fiets. 
 
Genoeg te lezen dus voor alle leden. 
 

De redactie 
 

-----/////----- 
 

Beste TWC fietsvrienden, 
 
 
Het is vakantieperiode en daarom dit 
keer een korte update van het wel en 
wee van onze club. Ikzelf  verblijf 
tijdens de vakantie in Italië. In Noord-

Italië om wat preciezer te zijn en dit heeft  een aantal prachtige 
meren. 3 daarvan liggen op een rij. Het Lago Maggiore, 
 ’t Lugano- en het Como meer. Na eerst 2 jaar aan het 
Luganomeer te hebben gestaan, hebben we de laatste 10 jaar 
alweer onze vaste stek aan het prachtige Lago Maggiore. Wil 
je tijdens je vakantie veel fietsen en bij voorkeur in de bergen, 
dan kun je hier veel fietsplezier beleven. Noord-Italië kent tal 
van pittoreske plaatjes en de omgeving is erg mooi. Bergen, 
rotsen, watervalletjes en elk dorpje (of gehuchtje, hoe klein 
ook) heeft – hoe kan het ook anders- zijn eigen kerkje. De 
temperatuur is meestal zo rond de 28 à 35 graden en af en toe 
valt er een vette plensbui. Dat kan ook niet anders, als je ziet 
hoe groen de natuur hier overal is. Dit maakt Noord-Italië 
uitermate geschikt voor een leuke fietsvakantie. Je kunt hier 
fietsen op elk gewenst niveau. Van heuvelachtig rondom het 
meer tot pittig de bergen in. Ga je iets van het meer af dan 
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neemt het stijgingspercentage geleidelijk aan toe, maar nog 
goed te doen. Op internet zijn tal van leuke beklimmingen te 
vinden die al eerder geüpload zijn door campinggasten. Zo is 
het mogelijk om vanuit de camping meteen al een rondje te 
beginnen van een willekeurige afstand en moeilijkheid. Kortom 
Noord-Italië is de moeite waard. Tip: Op de site “GPSies.com” 
zijn veel fietsroutes te vinden. Een ideale site voor als je de 
omgeving nog niet kent. Je kunt selecties maken op  onder 
andere startpunt, afstand, lengte, stijgingspercentage of op het 
aantal hoogte meters.  
 
Dan even over de gehouden activiteiten. De THM 
Zomerclassic werd erg goed bezocht met een record aantal 
van 334 deelnemers. We kregen eerder een tip van Harrie van 
Heugten, dat een langere afstand meer deelnemers zou 
trekken. Onder leiding van de kartrekkers Martien en Albert is 
deze tip opgepikt en zij hebben er samen met behulp Harrie 
van Heugten (HAW), Jan Welten, Harrie Geboers, Jo Steijvers, 
Frinus Mollemans, Bert Damen en de vrijwilligers van de 
inschrijving er een mooi evenement van gemaakt. Inderdaad, 
een langere afstand erbij was een denderend succes! Na 
afloop was het een gezellige drukte bij Van Hoek op het terras. 
Ter nagedachtenis aan onze oprichter Thieu Hoefnagels, gaat 
de opbrengst naar een goed doel. De opbrengt (bijna 1000 
Euro) wordt binnenkort overhandigd aan Stichting 
Zonnebloem, afdeling Asten. 
  
De fiets-3-daagse vierde dit jaar een jubileum. Maar liefst al 
voor de veertigste keer vond dit mooie evenement weer plaats. 
Dat is eigenlijk al een prestatie op zich. Het weer was dit jaar 
goed, zeker in vergelijking met vorig jaar. Het werd een 
geweldig geslaagde editie. Dankzij de organisatie, die er dit 
jaar nog veel meer werk van heeft gemaakt dan voorgaande 
jaren, was het in alle opzichten geslaagd. Helaas kan ik zelf 
nooit van de partij zijn i.v.m. onze vakantie. Maar de positieve 
reacties komen tot in Noord-Italië door en als dat geen goed 
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nieuws is... Organisatie en vele vrijwilligers, jullie mogen best 
heel trots zijn op het behaalde resultaat. Top! 
 
Verder krijgen we weer een ASA tocht. Nadat Harrie Jöris 
jarenlang Asten – Slenaken – Asten (ASA) georganiseerd 
heeft, krijgt dit een vervolg. ASA-light is minder lang (160km) 
en heeft wat minder beklimmingen. Zet 2 september alvast in 
je agenda. Het wordt vast weer een gezellig TWC evenement. 
Lees er meer over in deze uitgave van den Tube. 
 
Albert heeft aangegeven graag zijn activiteiten op het MTB 
front wat af te willen bouwen en over wil dragen aan een 
ander. Vanuit de MTB groep is er dus behoefte aan 
versterking. Dit kunnen 1 of meerdere personen zijn die de 
coördinatie op zich willen nemen rondom activiteiten. Dit wil 
niet zeggen dat je alles zelf moet gaan doen, maar je zorgt 
ervoor dat het gedaan wordt samen met andere. Denk maar 
zo: Veel handen maken licht werk! Lijkt je dit iets? Informeer 
dan gerust een bij Albert.  
 
 
Jos Moors 
Voorzitter TWC Asten 
 

-----/////----- 
 
 

Nieuwe Leden 
 

 
Adri Geerts       Holleberg 2  5721DM Asten 
Gert Manders     Cox 6    5721TR  Asten 
G. Loomans       Evertsenstraat 50  5703AN Helmond 
Mike Saas       Wilhelminaplein 23B 5711 EL Someren 
C. van Maris       Polderweg 40  5721 JG  Asten 
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Fiets 3 Daagse 
 

Zeer geslaagde jubileumeditie fiets3daagse. 

De 40e fiets3daagse van Asten is onder goede 

omstandigheden verreden. Vooral op de 1e en 2e dag waren de 

weergoden de fietsers goed gezind. De 3e dag was wel wat 

minder, regen en een harde tegenwind, maar dit lachten de 

deelnemers met een big smile weg. Men heeft volop kunnen 

genieten van het mooie weer, de prachtige natuur en de 

gezelligheid onderweg en op de rustplaatsen. Die gezelligheid 

op de rustplaatsen werd nog verhoogd door de live muziek, 

wat door de deelnemers ten zeerste werd gewaardeerd. De 

routes werden door de deelnemers gewaardeerd vanwege het 

natuurschoon, de variatie en de veiligheid. Vooral de routes 

van dag 1 en 2 werden zeer goed gewaardeerd. 

Ook waren de 

deelnemers zeer te 

spreken over de 

duidelijke manier 

waarop de routes 

waren uitgepijld. Een 

compliment aan de 

uitpijlers is hierbij wel 

op zijn plaats. 

Aan de fotopuzzeltocht 

op woensdag werd door een groot aantal deelnemers 

meegedaan. Er werd flink gepuzzeld en niet iedereen vond het 

even gemakkelijk, zoals je links en rechts kon horen. Toch 

waren er ca. 400 deelnemers die de goede oplossing hadden, 

nl. jubileumeditie. Uit de vele goede oplossingen werden 36 

prijswinnaars getrokken. De hoofdprijs, een prachtige kleuren 
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TV, ging naar Bertus Berkers uit Ommel. Bertus was hier erg 

mee in zijn sas. 

Door het mooie weer hebben we dit jaar een groot aantal 

deelnemers mogen verwelkomen. De 1e dag schreven er ca. 

900 personen in, waarvan ruim 500 voor 3 dagen.. De 2e en 3e 

dag schreven er nog respectievelijk 400 en 200 deelnemers 

in.. In totaal zijn er 2600 deelnemers geweest. Voor het eerst 

sinds jaren hebben we nog drank bij moeten halen, om 

iedereen elke dag van een drankje te kunnen voorzien. 

Deelnemers die voor 3 dagen hadden ingeschreven, kregen 

als herinnering een fietsje. Dit werd zeer gewaardeerd. 

De EHBO’ers hebben enkele keren handelend moeten 

optreden, maar gelukkig deden er zich geen ernstige 

ongelukken voor. Petra, hartelijk dank voor de prima inzet van 

je EHBO’ers. 

Na jarenlange, financiële ondersteuning stopt de Rabobank 

Peelland  Zuid als hoofdsponsor van onze fiets3daagse. 

Rabobank Peelland Zuid hartelijk dank voor jullie 

ondersteuning. Dankzij een groot aantal vrijwilligers kunnen we 

terugzien op een puike organisatie van onze fiets3daagse. Alle 

medewerkers hartelijk bedankt. 

Toke Teeuwen heeft aangegeven na ca. 25 jaar te stoppen als 

medewerkster. Met een mooie bos bloemen en een hartelijk 

applaus werd Toke bedankt voor haar inzet. 

Jan Berkers stopt als voorzitter, maar blijft wel werkzaam voor 

de Stichting. Ook Jan werd in het zonnetje gezet. 

En last but not least: alle deelnemers bedankt voor jullie 

deelname. 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd evenement en we 

richten ons alweer op de 41e fiets3daagse van Asten op  

31 juli – 1 – 2 augustus 2018. 
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Huldiging Jan Berkers 

 

 

Jan is 36 jaar werkzaam geweest 

in de organisatie van de Astense 

fiets3daagse, waarvan de laatste 

18 jaar als voorzitter. Omdat Jan 

dit jaar 80 wordt, vindt hij het een 

geschikt tijdstip om te stoppen als 

voorzitter, maar niet als actief 

bestuurslid van de Stichting. 

Vanaf het moment dat Jan als 

jong mènneke, 44 nog maar, 

begon als medeorganisator van de fiets3daagse, bevroedde hij 

niet dat hij als 80-jarige nog steeds actief zou zijn voor zijn 

3daagse. Samen met Thieu was en is Jan de grote animator 

van dit evenement. 

In 1978 begonnen als avond3daagse, stapte Jan in 1982 in de 

organisatie, toen men besloot voortaan ’s middags te starten. 

In 1986 werd besloten ’s morgens te starten en de rustplaatsen 

in eigen beheer te exploiteren. Vanaf dat moment kwamen de 

capaciteiten van Jan ten volle tot zijn recht. De rustplaats was 

Jan zijn pakkie-an. Hij zorgde voor alle aansluitingen: gas, 

water, elektriciteit en de toiletwagen. Bij het opbouwen en 

afbreken van de rustplaats stuurde Jan zijn medewerkers aan 

en gaf zelf het goede voorbeeld. Alles was tot in de puntjes 

verzorgd. Er werd keihard gewerkt van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat. Tussendoor was er ook tijd voor wat grapjes, dat 

hield de stemming erin. Het waren vermoeiende dagen, maar 

altijd de moeite waard. 
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Thuis was Jan ook altijd druk in de weer met het fabriceren van 

pijlen, aanwijzingsborden, parkeerborden en noem maar op. 

Alles handmatig, een hele klus. Het hele huis stond dan enkele 

weken overhoop met pijlen, borden etc. Ik bewonder Lies, die 

er altijd rustig onder bleef. Zonder haar steun had Jan dit nooit 

kunnen doen. Lies, van harte bedankt. 

In 1989 werd de Stichting Activiteiten TWC Asten in het leven 

geroepen, mede op aandringen van Jan. De organisatie was 

nu volledig zelfstandig en hoefde niet steeds weer bij TWC aan 

te kloppen. 

In 2000 werd Jan voorzitter van de Stichting. In die periode 

heeft Jan de Rabobank binnengehaald, jarenlang de 

hoofdsponsor van de fiets3daagse. 

Na 18 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd, heeft 

Jan hem doorgegeven aan Joop Deenen.  We wensen Joop 

veel plezier en veel succes. 

Donderdagavond, tijdens het afsluitend etentje, werd Jan in het 

zonnetje gezet. Vanwege zijn vele verdiensten voor de 

fiets3daagse werd Jan gehuldigd. Joop overhandigde Jan een 

zilveren speld met het  logo van de fiets3daagse. Uit handen 

van Riny kregen Lies en Jan een dinerbon. Lies werd in de 

bloemetjes gezet wegens haar geweldige steun aan Jan. 

Tenslotte werd Jan benoemd tot erevoorzitter van de Stichting. 

De daarbij behorende oorkonde werd hem aangereikt door 

Toon. Jan zei trots te zijn op alle blijken van erkentelijkheid. 

Echter, zonder de fijne steun van zoveel medewerkers zou hij 

dit nooit hebben kunnen doen. 

Jan, bedankt voor het vele werk. 

Dat we nog jarenlang van je diensten gebruik mogen maken. 

 
 



  
 

 

11 

Den Tube 

                                             

THM ZOMERCLASSIC 

Op zondag 16 juli werd voor de 6e keer de THM Zomerclassic 

verreden. Het was de eerste keer dat door onze club deze 

nieuwe naam voor de Thieu Hoefnagels Memorial gehanteerd 

werd. Om allerlei redenen was deze eigen TWC-tocht 

verplaatst van begin juni naar half juli. Via mail en andere 

sociale media was er veel reclame gemaakt voor deze 

Zomerclassic. Ook het weer was perfekt en samen met alle 

andere bovengenoemde zaken resulteerde dit in een 

geweldige deelname: totaal 334 deelnemers mochten we 

begroeten van elke categorie ruim 100 fietsers. De wegrenners 

konden kiezen uit een tocht van 45, 60 of 100 km, atb’ers 

hadden keuze uit 30 en 45 km en de 45 km (weg) was speciaal 

voor de recreanten. De meeste deelnemers waren heel 

tevreden: goed uitgepijld en mooie routes. Zoals elk jaar is de 

opbrengst in zijn geheel bestemd voor een goed doel. Dit jaar 

was gekozen voor stichting “de Zonnebloem” Asten die zich 

inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Door het 

grote aantal deelnemers aan deze Zomerclassic kan TWC 

binnenkort aan de Zonnebloem een cheque met een “heel 

mooi bedrag” overhandigen. Binnenkort zult u meer hierover 

kunnen lezen in de media. Rest de organisatie nog alle 

vrijwilligers, die geholpen hebben deze Zomerclassic te doen 

slagen, hartelijk te bedanken voor hun hulp. 

De organisatie. 
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 Vogezen trip 

 
Ik fiets op zaterdag al jaren in een groep van maximaal 10 
personen waarvan enkele al 23 jaar bij en met elkaar fietsen. 
Het is inmiddels een hechte vriendengroep geworden. 
Eerst zaterdags koffie drinken en dan op pad voor een uurtje of 
2 tot 3. 
Of een langere tocht met onderweg koffie. Of een keer naar 
Limburg of naar de Ardennen. 
Soms gaat het hard, soms gaat het héél hard, maar er wordt 
altijd rekening mee gehouden als iemand een slechte dag 
heeft. En in de dorpen gaat het gas er af vanwege de 
veiligheid. 
 
Onze grote leider is Theo Lankhorst die de routes en de 
manier van fietsen bepaalt. Want het is niet alleen maar hard 
rijden wat er gedaan wordt. Vanaf het begin van het seizoen 
wordt toegewerkt naar een optimale conditie in de rest van het 
jaar.  
Er wordt heel gevarieerd gefietst, van rustige duurtrainingen, 
tot interval, tot krachttrainingen. Alles komt op ons pad. 
Onze senior is Theo Isbouts die met zijn 76 jaar nog volop mee 
kan draaien. 
Onze app groep heet dan ook “De Theo’s”. 
 

   
 
Het was onze Theo senior, die op het vlakke nog steeds  
geweldig zijn mannetje staat maar in de heuvels toch wat 
moeite begint te krijgen met het klimmen. Hij stelde voor , om 
als afsluiting van zijn klimcarrière, met zijn allen een lang 
weekend naar de Vogezen te gaan. 
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Unaniem waren we enthousiast, er werden datums geprikt om 
als training Limburg en de Ardennen aan te doen en het was 
Theo die zorgde voor reservering van het hotel. 
 
Allemaal optimaal geprepareerd gingen we op 
donderdagmorgen op pad. 6 mensen en 7 fietsen in de camper 
en 4 mensen en 3 fietsen in de auto. 
In de Camper zaten naast onze voortreffelijke chauffeur een 5 
tal kaartliefhebbers, dus vanaf het begin was het rikken en 
later boerenbridge. 
’s Avonds aangekomen in La Bresse  bij Hôtel Du Lac Des 
Corbeaux, een wielerhotel onder leiding van onze 
voortreffelijke Belgische gastheer en gastvrouw  Marc en 
Delphine, werd vlug de kamers opgezocht, de koffers uitgepakt 
en kon de finish van de Tour nog bekeken worden. 
En daarna toch nog even de fiets op voor een rondje van 20 
km wat inhield 10 km klimmen en dus ook 10 km dalen. 
En toen kwam Theo Senior met een verrassing, in een 
emotionele speech bedankte hij ons allemaal voor de 
kameraadschap en hij had samen met zijn Loes voor ieder een 
polo uitgezocht met daarop 10 fietsers in de bergen en 
“Vogezen 2017” en op de voorkant “de Theo’s” 
Een prachtige geste die door iedereen geweldig op prijs 
gesteld werd. We waren er stil van. 
 
De volgende dag  wilden we de Grand Ballon gaan beklimmen. 
Daarvoor moest wel eerst een col van 7 km beklommen 
worden, daarna een fikse afdaling en dan een klim van 14 km, 
en als slotstuk van de heenweg nog een 4 tal km. klimmen. En 
dan een afdaling van 21 km om in dat plaatsje koffie te 
drinken. Maar… die 21 km moesten we weer omhoog, 
stijgingspercentages van tussen de 8 en de 12 % en dat 21 km 
lang. Hoewel.. er zat ook een afdelinkje in van 1500 meter. En 
toen moesten we nog ongeveer 25 km fietsen om bij het hotel 
te komen. Totaal 110 km met 2400 hoogtemeters. 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaxrKb167VAhWEZFAKHQelCRcQFghRMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hoteldulac-dc.com%2F&usg=AFQjCNGW5_tyBxfWT9PmgOMGNYeZ9u6qWA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaxrKb167VAhWEZFAKHQelCRcQFghRMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hoteldulac-dc.com%2F&usg=AFQjCNGW5_tyBxfWT9PmgOMGNYeZ9u6qWA
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De volgende dag werd via de Col de La Schlucht naar Munster 
gereden, daar werd koffie gedronken en daarna via de 
Hohrodberg (Hororberg genoemd) weer de La Schlucht van de 
andere kant. Totaal gereden die dag 80 km. 
De vierde dag wilden we nog een klein ritje maken alvorens te 
vertrekken. Dat werd hetzelfde ritje als de eerste dag. 
 
In totaal hebben we 220 km en 3400 hoogtemeters gefietst.   
Beklimmingen gedaan, Grand Ballon (2 kanten), Le Markstein, 
Col de la Schlucht (2 kanten),Col de Bramont, Hohrodberg. 
 
En toen weer naar opasteopan, met uiteraard onderweg weer 
boerenbridge zodat we zonder erg  ’s avonds rond half 7 
alweer thuis waren. 
 
Het waren maar 2 volle dagen plus 2 korte ritjes fietsen maar 
geweldig om dit samen te mogen doen.. 
 
Mannen allemaal bedankt voor de gezelligheid… 
En volgend  jaar????   
 

 
Grand ballon 
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Asten Snijdersberg Asten - A.S.A. Light, 
 

 Al jaren is het traditie om begin september Asten Slenaken Asten te 
fietsen. 
Dit over een afstand van ruim 210 km. 
Een uitdaging voor een select groepje diehards. 
Nu echter de onvolprezen organisator Harrie Joris besloten heeft dat 
het genoeg is geweest is nagedacht over een alternatief. 
  
Daar is uit gekomen dat we op 2 september a.s. een alternatief 
gaan organiseren. 
  
A.S.A. light is het geworden oftewel Asten Snijdersberg Asten 
  
Een tocht, de heenweg via Baexem, Horn, de stuw bij Linne, via de 
Nederlandse kant  naar Geulle, daar de Slingerberg en de 
Snijdersberg beklimmen,  dan over de Scharbergbrug (fietspad langs 
A76) over Belgisch grondgebied via Maaseik, Thorn, retour naar 
Asten.  
We hebben dan in totaal 160 km onder de wielen.  
  
Het blijft een uitdaging maar voor de meeste van ons goed te doen 
temeer omdat  we er naar streven een kruissnelheid aan te houden 
van 28 a 29 km per uur.  
 
En mocht je 160 km te veel vinden of is klimmen niet je ding, we 
fietsen een rondje waarbij je de Snijdersberg over kunt slaan of zelfs 
de Snijdersberg én de Slingerberg.  
Tijdens de tocht hebben we 2 rustplaatsen ingepland, een op 
Nederlands en een op Belgisch grondgebied. 
 
Omdat op Belgisch grondgebied het niet mogelijk is dat het busje 
ons volgt zal dat helaas niet met ons mee kunnen gaan. 
  
We hopen dat een en ander een voor een flink aantal mensen 
 motivatie is om deel te nemen. 
 We willen graag weten of er voldoende animo is voor deze tocht en 
vragen je dan ook je op te geven voor deze tocht.  
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Dit kan bij Jos Verheijen tel. 0493-692908 Mail…. jos@bada-
asten.nl.  
 
Gastfietsers zijn welkom. 
Mocht je pas op het laatst kunnen beslissen over deelname dan is 
dit geen probleem maar vooraf moet wel duidelijk zijn dat minstens 
10 personen zullen deelnemen. 
 
Als het echt hondenweer dan gaat het niet door. Dat wordt dan 
vrijdagavond beslist aan de hand van de weersverwachtingen op dat 
moment. 
 
Vertrektijd is 8.30 uur vanaf het centrum in Asten. 
 
Namens de organisatie 
Bert Damen 
Hans van der Heijden 
Jos Verheijen 
 Snijdersberg 

 

  

mailto:jos@bada-asten.nl
mailto:jos@bada-asten.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4r9n33bPVAhWBZ1AKHS3nDLoQjRwIBw&url=http://www.klimtijd.nl/beklimming/snijdersberg&psig=AFQjCNFoqJJFaCsmgahv83JAV3qx6O_-4w&ust=1501597821563838
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Elke TWC-er heeft een bel…… of Toch Niet?? 
 

We hadden een uitstapje met de personeelsvereniging en ik 
raakte in discussie met een van de deelnemers. 
Hij beweerde dat 90 % van de wielertoeristen geen bel op de 
fiets heeft. 
Ik bracht dar tegenin dat 90% van onze club wel en bel heeft. 
 
Waarom beweerde ik dit? Daar zijn enkele redenen voor: 

  Op de jaarvergadering van januari 2014 hebben we alle 
aanwezige leden een bel gegeven. 

 Het bestuur promoot al diverse jaren  veiligheid op de 
weg en daar hoort een bel gewoon bij. 

 Alle TWC leden hebben gezond verstand. 
 

Heb jij nog geen bel op je racefiets of mountainbike? 
Wat kan daar de reden voor zijn: 

- Te zwaar op je racefiets:  1 week 1 pilsje per dag 
minder drinken en je hebt het gewicht van de bel 
helemaal gecompenseerd. 

- Het hoort niet bij een wielrenner: Ga dan wedstrijden 
fietsen, tijdens de wedstrijden hoef je geen bel. 

 
Het is bijna niet voor te stellen In het verleden hebben we 
jarenlang discussies moeten voeren: 

- Dat er niet gerookt mocht worden tijdens vergaderingen 
- Dat onderweg geen afval werd  weggegooid 
-  Dat men een helm ging dragen. 

 
Gaat dat nu hetzelfde met een bel? 
Ik heb zelf een schurfthekel als ik op de gewone fiets aan het 
toeren ben en van achteruit hoor ik een schreeuw dat men wil 
passeren. Ik kan dan ook goed begrijpen dat de hordes 
wielrenners weerstand oproepen bij de gewone 
weggebruikers. 
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 Dus mensen, we zijn met zijn allen aan het proberen 
wielrenners in een goed daglicht te zetten, gedraag je daar dan 
ook naar en zorg dat je een bel op je fiets hebt. 
Bovenstaand artikel geldt natuurlijk alleen maar voor die 10% 
TWC-ers die geen bel heeft. 
 

----////---- 

 

Feestavond TWC 2017! 

 

Zoals ieder jaar hebben 

we ook nu weer onze 

jaarlijkse feestavond en 

wel op:   

                                                      

Zaterdag 4 november 

aanvang 19.30 uur! 

 

De feestcommissie is al druk bezig om er weer een 

gezellig feest van te maken. De opkomst was vorig jaar 

geweldig, hopelijk wordt het dit jaar ook weer zo goed. 

In oktober ontvangt iedereen een brief met opgave 

formulier maar zet deze datum alvast in je agenda. 

 

De feestcommissie. 
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Clubkampioenschap ATB 2017 

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer het kampioenschap 

voor onze atb’ers gehouden en wel op  

ZONDAG 1 OKTOBER A.S. 

Wie van de atb’ers gaat onze 

kampioen van vorig jaar, Toon 

Meeuws, opvolgen. Hij bleef in 

2016 met een miniem verschil 

van 2 seconden Paul van Berkum 

net voor. We zijn benieuwd wie 

onze kampioenen van dit jaar op 

de weg, Mariet v.d. Eerenbeemt 

en Lau Joosten, gaat vergezellen. 

Vorig jaar deden bijna al onze 

vaste mountainbikers mee plus 

nog een tiental wegrenners, 

totaal 24 leden.  Aangezien het 

aantal atb’ers binnen de club 

weer is toegenomen en ook vele 

wegrenners een mountainbike 

hebben gaan we uit van een flink 

grotere deelname. Dus wegfietsers die een mountainbike 

hebben: doe mee. En last but not least: OOK DAMES ZIJN 

VAN HARTE WELKOM. Een dameskampioen binnen de club 

zou prachtig zijn. Inschrijven en start bij van Hoek tussen 8 en 

10 uur. Afstand zal liggen tussen 40 en 50 km. 

De organisatie. 
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Frank van Stekelenburg Assurantien Nightbike 

Wat in ons jubileumjaar een test was is inmiddels uitgegroeid 

tot een  vaste activiteit op onze fietsagenda:  op zaterdag 28 

oktober voor de vijfde keer een Nightbike in en om ons mooie 

Asten. 

Doe mee aan deze fantastische activiteit, fietsen in het donker 

door de bossen is een heel aparte ervaring en iedereen met 

een mountainbike of veldfiets met goede verlichting kan 

meedoen. 

Dit jaar hebben we 2 afstanden, 25 km., prima voor de 

startende ATB’er en de jeugd en 40 km. voor de diehards! 

Er wordt gestart vanaf manege Heijligers aan de Reeweg 3 in 

Asten. De start is van 19.00 uur tot 20.00 uur en de controle 

sluit om 23.00 uur. Bij de manege is ruim voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig. 

De volledig uitgepijlde route gaat over Astens grondgebied, 

door de Oostappense bossen, Schietbaansebossen, de 

bossen rond de visvijver in Heusden en de Poldersebossen.  

De pauze is bij Van Bussel op de Veluwsedijk in Heusden. In 

de route zijn diverse leuke verrassingen opgenomen. Tijdens 

de pauze worden energydrank en energyrepen uitgedeeld en 

zijn er diverse andere versnaperingen.   

Aan deze Nightbike kan meegedaan worden met een 

mountainbike of veldfiets. Goede verlichting (voor en achter) 

en een helm zijn verplicht.  

Bij terugkomst bij de manage kan een drankje en een hapje 

genuttigd worden. Bij inlevering van het polsbandje ontvang je 

een consumptiebon. 
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De fiets kan bewaakt worden gestald en na terugkomst worden 

schoongespoten. In de manege is een mogelijkheid om te 

douchen. 

Bij de inschrijving maken we gebruik van Scan & Go waardoor 

er snel kan worden ingeschreven en gestart. Inschrijving kan 

ook via de volgende link:  

https://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=45892  

Kosten dan EUR 8,= (NTFU leden EUR 6,=) incl. een 

consumptiebon.  

Voor deze avond doen we weer een beroep op vrijwilligers om 

de route mee uit te zetten, te helpen bij de inschrijving, op de 

pauzeplek, als hulp bij de fietsenstalling. Mochten wij een 

beroep op jullie doen hopen we op jullie bereidwillige 

medewerking. 

Namens de organiserende commissie: 

Wim Keukens 

-----/////----- 

 

29 OKTOBER AFSLUITINGSRIT SEIZOEN 2017 

Eind oktober is, de dag na onze nightbike, de laatste rit van het 

seizoen: dit jaar 29 oktober.  Reden afgelopen jaren alle 

groepen samen een korte rit van 50 km met start om 10 uur, dit 

jaar rijdt elke groep, evenals vorig jaar, haar eigen rit met vaste 

starttijd zoals elke zondag, dus 8.45 uur. LET WEL: DE KLOK 

IS VERZET! De afstand die elke groep rijdt is zodanig dat 

iedereen ongeveer tegelijk terug is bij van Hoek. Daar staat 

voor iedereen de snert met roggebrood klaar! Dus zorg dat je 

erbij bent en denk vooral aan de klok zodat je niet om deze 

reden verstek moet laten gaan. 

https://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=45892
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De Familieactiviteit van TWC. 

Elk jaar wordt er zoals bij iedereen bekend, een activiteit 

georganiseerd. De Familie/Puzzeltocht. 

Dit jaar ben ik, Ria Jacobs, toegetreden tot de organisatie. 

Voor de vrouwelijke input zeg maar. 

Zondagmiddag  18 juni vanaf  13.00 uur was het vertrek bij Jan 

van Hoek. Verschillende fietsfanaten zaten al  te wachten op 

de routebeschrijving en de puzzel. Iedereen was meteen 

enthousiast hoe de fietstocht hen naar De Berken zou leiden. 

Met de puzzel  in de hand, fietsend door Heusden naar 

Someren-Eind waar velen even pauze namen bij Jan van 

Tieske. Dit was een mooie gelegenheid om de vragen nog een 

keer te bekijken of de antwoorden  al in te vullen. 

Na een biertje of wijntje werd de tocht voortgezet .De route 

leidt verder via Someren, Lierop en Ommel  richting De Berken 

naar Louis Haazen. 

De fietsers werden hartelijk ontvangen door Louis en de 

organisatie. Iedereen had zin in koffie en de eigengebakken 

cake van Martien. Daarna volgde de Sangria , en de uitslag 

van de puzzel. Maria Geboers won de 1e prijs. 

De BBQ werd aangestoken en er werd heerlijk gegeten van 

het goed verzorgde vlees en salades. Iedereen was erg 

tevreden. Het weer bleef mooi zodat er nog tot laat in de avond 

doorgekletst werd. Louis nogmaals bedankt voor het 

beschikbaar stellen van de mooie locatie. 

Ik hoop dat er volgend jaar weer  voldoende animo is om weer 

een gezellige familiedag te organiseren. 

Aan mij en de rest van de organisatie zal het niet liggen want 

wij doen dit met veel plezier!! 

 

Ria Jacobs 
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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 vanaf nu Jan Verhees 

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 email naar voegbedrijfverhees@planet.nl  

 

Verder fietsen we op de dinsdagavond om 19.00 uur vanaf Jan 

van Hoek een tochtje rondom Asten, dit is op basis van 

aanwezigheid, het kan voorkomen dat je er alleen staat.  

 

Met vriendelijke groeten,  

namens de ATB commissie: Wim Keukens. 

 

-----/////----- 

 

 

Restant jaarprogramma 2017  

  

12 sept Sluiting dinsdagavondtochten  

1 okt  ATB Kampioenschap  

26-28 okt Kansplus Asten-Someren  

28 okt  Nightbike  

29 okt  Sluiting wegseizoen  

4 nov  Feestavond 
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.. Er een 8 tal leden op fietsweekend zijn geweest 

 

..Die naar van der Valk in Molenhoek zijn geweest. 

 

.. Het daar goed is van eten en drinken 

 

.. Ze dat dan ook goed hebben gedaan 

 

..Er ook nog gefietst moest worden 

 

...Toon hele mooie routes had gemaakt 

 

..We op zaterdag flink moesten klimmen en een beetje nat zijn 

   Geworden. 

 

..We op zondag niet hebben geklommen en toch kletsnat zijn 

   geworden. 

 

..We een zeer geslaagd weekend hebben gehad. 

 

..De thuisblijvers weer wat hebben gemist. 

 

..Van de meeste leden de vakantie inmiddels voorbij is. 

 

..We het weer een jaar moeten doen met mooie herinneringen.   


