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We hebben de carnaval, de optocht (heb je ons redactielid gezien 
als wiel renner??)  en, voor een aantal, de skivakantie,  er weer op 
zitten en we zijn weer hard onderweg  naar de opening van het 
wegseizoen. 
Voor een aantal van ons betekent dit dat de ATB of crossfiets weer 
ingeruild gaat worden voor de racefiets. (De echte mountainbikers 
blijven doen wat ze altijd doen en dat is lekker ploeteren door veld 
en bos.) 
En dan staan er alweer enkele activiteiten op het programma die we 
warm bij jullie willen aanbevelen en dat zijn de Goede Vrijdagtocht  
welke alweer voor de 28e keer wordt verreden en de Klaver van 
Brabant.  
Van beide vind je in deze Tube de bijzonderheden. 
Maar we kijken ook terug op een prima verlopen veldtourtocht op 14 
januari.  
En natuurlijk op de jaarvergadering van 5 februari waarin we onze 
nieuwe secretaris Lau Joosten mochten verwelkomen. De notulen 
en verdere bijzonderheden kan je verder in deze Tube ook 
aantreffen. 
  
Als laatste hebben we een minder prettige mededeling; De redactie 
is nog steeds op zoek naar uitbreiding. Heb je belangstelling om het 
wel en wee van onze vereniging op papier te zetten, meld je aan bij 
Martien Vervoordeldonk tel. 06-12838768. 
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Fietsvrienden van TWC, 
 
In mijn bijdrage van den Tube breng ik jullie altijd op de hoogte van 

de meest recente ontwikkelingen binnen onze club. We kijken terug 

op een zeer goedbezochte jaarvergadering en dat zegt veel over de 

betrokkenheid van onze leden. Tijdens de jaarvergadering werd 

teruggekeken op het afgelopen jaar en de fantastische activiteiten 

die we hebben gehad. Die activiteiten kunnen ook alleen maar tot 

stand komen met behulp van de vele vrijwilligers die we hebben. 

Een club heeft geen bestaansrecht zonder vrijwilligers. Daar mogen 

we best trots op zijn. Maar aan de andere kant zijn het wel vaak 

dezelfde die de handen uit de mouwen steken. Dus het kan altijd 

beter. Daarom doe ik toch een beroep op die leden die nog “geen 

tijd” hebben gehad voor onze club. Je bent er niet alleen bij om te 

consumeren maar ook om te produceren. Dat laatste mag iets kleins 

zijn, maar we nodigen JOU uit om iets op te pakken binnen de club. 

Er is altijd wel iets waar we jouw hulp bij kunnen gebruiken. Dus 

informeer ernaar bij een van de commissieleden of voor nieuwe 

activiteiten bij mij.  

Tijdens de jaarvergadering werden Lau Joosten en Willie van Bussel 

voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Lau gaat de functie van 

secretaris vervullen en Willie neemt met name de belangen van de 

mountainbikers op zich. Bjorn Verlijsdonk nam afscheid en werd 

bedankt voor zijn bijdrage aan TWC. Verder werd Francien Knoops 

bedankt voor de jaren redactiewerk en Harrie Geboers voor 22 jaar 

organiseren van de Klaver van Brabant.  

Tijdens de ledenvergadering kwam ook nog eens duidelijk naar 

voren dat we blijven werken aan het Imago van de club. Goede 

communicatie, focus op integreren van nieuwe leden, peilen naar de 

behoefte van potentiele nieuwe leden. Dit resulteert al in een flinke 

toename van het aantal leden. We streven er niet naar om een 

grotere club te worden, maar wel dat we interessant gevonden 

worden door jongere leden. We blijven ons best doen om te 
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vernieuwen en werken aan een frisse dynamische uitstraling. Zo 

hebben we het zomertenue een opfrisbeurt gegeven. Het is een 

opfrisbeurt van het bestaande tenue (vooralsnog alleen het 

zomertenue) geworden, met dezelfde kleurstelling, zodat beide 

tenues naast elkaar gedragen kunnen worden. Voor degene die dit 

leuk vindt kan dus het nieuwe tenue besteld worden, geef dit 

duidelijk aan als je besteld. 

We willen ook actief aan de slag met onze nieuwe leden. Hiervoor 

zoeken we nog een vrijwilliger (mag ook met zijn tweeën) die beleid 

willen maken en e.e.a. wil coördineren. Behoeftes peilen bij deze 

nieuwe leden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze integreren binnen 

de club. Wat is daar voor nodig? Wat willen we ze aanbieden? De 

informatieavond voor nieuwe leden, gehouden aan het einde van het 

jaar, krijgt in ieder geval een vervolg.  

We zoeken nog een vrijwilliger die de mountainbikers startersgroep 

zou willen coördineren. Bij de reguliere MTB groep is er een 

groepslid die de coördinatie op zich neemt waar en wat  ze op 

zondag gaan fietsen. Het lijkt ons goed dat dit bij de startersgroep 

ook plaatsvind. Het zorgt voor meer betrokkenheid binnen de groep. 

Meld je hiervoor aan bij Albert de Jong. 

We zijn natuurlijk een actieve fietsclub. De een wil maximaal 

presteren door af en toe lekker hard of vaker op kop te fietsen en 

een ander fietst liever met een constant tempo. Met de TWC visie in 

gedachten “TWC wil ook interessant zijn voor de “jongere renners” 

willen we de maximale snelheid van groep 1 vrijlaten. Houd er 

rekening mee dat de snelheid wisselend zal zijn en afhankelijk van 

de samenstelling van de groep. Voor iedereen geldt, kies bij het 

vertrek de juiste groep. Om in een bepaalde groep te kunnen fietsen 

moet je de minimale snelheid van die groep kunnen fietsen (zie 

groepenschema op de site) Hard fietsen, kan heel fijn zijn maar doe 

het niet waar het niet kan. Veiligheid gaat boven snelheid.  

Veiligheid blijven we daarom aandacht geven. Het eerste seizoen 

met wegkapiteins werd niet wat we er vooraf van verwacht hadden. 

Te vaak ontstond er discussie over snelheden. Dit ging vooral niet 
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goed als groepen samen fietsen. Dan is het snelheidsverschil tussen 

leden te groot en voor niemand echt leuk. Wil je maximaal presteren 

maar fiets je met een lagere groep mee dan wordt wel van je 

verwacht dat je het tempo van die groep aanhoudt. Samen fietsen 

van groepen is dus niet ideaal. Maximaal presteren gaat beter door 

met een kleinere groep van gelijkgestemde op pad te gaan, dan aan 

te sluiten bij een langzamere groep. Met het nieuwe wegseizoen in 

het vooruitzicht respecteren we de voorgeschreven snelheden. Laat 

de wegkapitein het werk niet alleen opknappen. Het collectief van de 

groep moet zich ook niet laten verleiden door harder te gaan fietsen, 

dan zijn er die niet kunnen volgen en ontstaat er discussie. Het 

motto is samen uit samen thuis.  

De informatieavond voor de TWC Ventoux Challenge werd goed 

bezocht en uiteindelijk gaan we met 25 renners naar zuid Frankrijk 

van 12 tm 16 september. 4 dagen zal er gefietst worden in de mooie 

omgeving van de Ventoux en op zaterdag, is het plan, wordt de 

Ventoux beklommen. Theo Lankhorst vertelde uit zijn eigen ervaring 

over de Ventoux en hoe je je het beste kunt voorbereiden.  

De e-bike gaat het nieuwe seizoen ook weer van start. Indien er 

leden zijn die het tempo van groep 3 of 4 niet meer kunnen bijbenen 

dan is de E-bikegroep een leuke groep om bij aan te sluiten om zo 

toch actief betrokken te blijven bij TWC.  

Als club hebben we héél veel goed geregeld, daarom willen we 

richting 2019 werken aan het clubgevoel om de onderlinge 

gezelligheid te vergroten. Hoe gaan we dit doen is helemaal vrij? Af 

en toe een NIET-FIETS- activiteit houden. Hiervoor zijn we op zoek 

naar enkele creatieve vrijwilligers. In eerste instantie gaan zij dan 

eens brainstormen wat voor activiteit dit kan zijn, de uitvoering komt 

daarna. 

Verder wens ik iedereen een heerlijk nieuw fietsseizoen toe met veel 

gezellige kilometers.. TWC-ers maak het gezellig, en veilig en laat je 

zien en horen! 

 
Jos Moors voorzitter TWC 
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Jan Berkers benoemd tot erelid TWC 

Tijdens de algemene ledenvergadering is Jan Berkers benoemd tot 

Erelid van TWC.  

In eerste instantie werd Jan gehuldigd voor zijn 40 jarig jubileum. 

Jan is een zeer actief TWC –lid. Hij bekleedde 17 jaar een 

bestuursfunctie. Jan heeft 37 jaar de fiets3daagse mee 

georganiseerd waarvan de laatste 20 jaar als voorzitter. Jarenlang 

was Jan de coördinator van de fietskalender van de NTFU en 

vervulde tal van nevenfuncties binnen TWC. Na het opnoemen van 

alle activiteiten die Jan vervuld heeft binnen TWC werd bekend 

gemaakt dat Jan benoemd werd tot erelid van TWC. Zeer – zeer 

verdiend. 

 

Jubilarissen Henk Van Heugten en Martien Vervoordeldonk 

gehuldigd. 

Henk van Heugten (40 jaar lid) heeft zich verdienstig gemaakt als 

vaste medewerker van de veldtoertocht en de fiets3daagse en doet 

onderhoud aan de MTB-routes in Asten. Verder brengt hij al jaren 

den Tube rond. 

Martien Vervoordeldonk (25 jaar lid) en nog altijd ontzettend actief 

binnen onze club.  

Martien al 16 jaar bestuurslid. Organiseert diverse drukbezochte 

fietsevenementen als de fiets3Daagse, de Klaver van Brabant en de 

THM Zomer Classic. Al jaren zitting in de redactie en vervult tal 

nevenfuncties binnen TWC. 
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Secretariaat 

Op de algemene ledenvergadering van TWC op maandagavond 5 

februari j.l. ben ik benoemd als secretaris van TWC Asten. Bjorn 

Verlijsdonk is afgetreden als secretaris en ik ga de taak van hem 

overnemen. Tijdens de vergadering heb ik me voorgesteld aan de 

leden en wat over mezelf verteld. Op verzoek van de redactie doe ik 

dat nu ook nog in het clubblad, speciaal voor de leden die niet 

aanwezig konden zijn op de vergadering. 

Ik ben Lau Joosten, opgegroeid in Liessel, en vanaf mijn 25e 

woonachtig in Asten. Mijn moeder is een echte Astense, van 

Loomans uit de Driehoekstraat. Tijdens mijn lange werkzame 

periode bij het energiebedrijf in Eindhoven ben ik bijna 20 jaar 

voorzitter geweest van de 

bedrijfsledengroep van de 

AbvaKabo FNV. Ik ben nu 17 

jaar bestuurslid van het 

gemengd koor Amuze in Asten; 

eerst 4 jaar als voorzitter en 

daarna als secretaris. Ik ben in 

het verleden actief geweest bij 

3 atletiekverenigingen. Eerst bij 

Jasper Sport Someren-Asten, 

daarna bij de Helmondse 

Atletiek Club en als laatste bij 

de atletiekvereniging AV-LGD in Deurne. Bij al die verenigingen was 

ik actief als trainer en wedstrijdatleet. Ook was ik actief in de 

organisatie van wedstrijden en heel actief met de PR bij alle 3 de 

verenigingen. Bij AV-LGD ben ik nog een tijd voorzitter van de 

sponsor- en communicatiecommissie en van de technische 

commissie geweest. Vanwege artrose ik mijn knieën ben ik 

ongeveer 15 jaar geleden begonnen met langzaam afbouwen van 

het hardlopen en geleidelijk opbouwen van fietsen. Ongeveer 10 jaar 
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geleden ben ik lid geworden van TWC Asten. Vijf jaar geleden ben ik 

helemaal gestopt bij de atletiekvereniging in Deurne en gestopt met 

hardlopen. Dus vanaf dat moment was het alleen maar fietsen 

geblazen en dat was toch wennen met mijn hardloopbenen. Tot ik 2 

jaar geleden van de orthopedisch chirurg te horen kreeg dat het toch 

goed zou zijn om af en toe een stukje te hardlopen. Dat houdt in dat 

ik momenteel 3 keer in de week fiets (’s zomers op de racefiets en ’s 

winters op de mountainbike) en 1 keer in de week een rondje van 

circa 7 km hardloop.  

Ik ben niet iemand die op z’n 70e achter de geraniums gaat zitten. 

Bovendien wil ik als lid van een vereniging me ook inzetten voor die 

vereniging. Daarom heb ik me beschikbaar gesteld als secretaris, 

toen ik las dat Bjorn er mee wilde gaan stoppen. Ik hoop dat ik een 

goede vervanger voor hem zal zijn; de tijd zal het leren. Vóór de 

algemene ledenvergadering had ik al 2 keer een 

bestuursvergadering bijgewoond en de sfeer beviel me prima. En 

TWC Asten is een fijne club; dus ik ga er voor! 

Met de groeten van jullie nieuwe secretaris. 

 

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

 

Nieuwe Leden 

Mike Saas       Wilhelminaplein 23B  5711EL  Someren 
Mark Kleuskens   Lindestraat 16  5721 XP Asten 
Pauline Manders      Peelke 1,   5721MN  Asten 
Erik Gerritsen  Rootweg 10  5721 VK  Asten 
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Goede Vrijdag Tocht (GVT) 2018, editie 28  

Ook dit jaar gaan we het klimseizoen weer openen met onze 
traditionele Goede Vrijdag Tocht. 
Op 30 maart gaan we voor de 28e 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. 
Vorig jaar zijn we vertrokken bij het Vijlenerhof in Vijlen. We hadden 
daar 2 pittige routes uitgezet waar iedereen vol lof over was.  
Dit jaar echter gaan we weer vertrekken én pauzeren bij restaurant 
De Nachtegaal in Meerssen van waaruit we weer 2 helemaal nieuwe 
routes hebben gepland. 
Hoewel, helemaal nieuw kan het in Limburg nooit zijn.  
 
De eerste lus, 41,5km lang met 415 hoogtemeters met daarin toch 
wel enkele pittige beklimmingen zoals de Slingerberg en de 
Moorberg. 
De tweede lus gaat, vanwege een eerste training voor de Mont 
Ventoux Challenge over de langere beklimmingen zoals Koning van 
Spanje, Camerig en Schweiberg met als toetje toch de Couberg.  
Deze lus is 56,6 km met 926 hoogtemeters. Omdat het nog vroeg in 
het jaar is (het is nog lang tot de Mont Ventoux)  hebben we niet zo 
veel klimmeters als vorig jaar. 
Gezamenlijk zijn de 2 lussen echter toch een pittige uitdaging zo 
vroeg in het seizoen en als eerste klimtraining uitermate geschikt. 
De routes op GPS zullen worden doorgemaild 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCw5745fDYAhXII8AKHT3_DWIQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/nl/wielrenner-berg-biker-fietsen-logo-40755/&psig=AOvVaw3z73fdEXWWiQcaIY4qQrAv&ust=1516889542359390


  
 

 

11 

Den Tube 

De laatste jaren is de belangstelling ieder jaar groter. Vorig jaar 
hebben we in 3 groepen gereden. We spreken af dat de groepen 
maximaal uit 15 personen zullen bestaan. We zullen dus weer met 2, 
3 of misschien wel 4 groepen gaan.  
Voordelen zijn er legio:  

 Ook al ben je geen ster, je kunt altijd aan sluiten bij de 
langzamere 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 
bediend hoeft te worden. 

 
Het busje wordt gereserveerd dus daar kan altijd reservekleding , 
eten en drinken in  worden opgeslagen. Dit temeer omdat we ook bij 
De Nachtegaal pauzeren. 
Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren zal het busje ons niet 
letterlijk volgen maar hier en daar paraat staan en bij pech, indien 
nodig, oproepbaar zijn.  
 
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.  Dit jaar ga ik vooraf 
geen indeling maken van wie bij wie moet carpoolen want daar wordt 
toch nooit de hand aan gehouden.  
 
We hopen wel dat er zo min mogelijk half lege auto’s richting 
Limburg gaan. Scheelt in milieu en in geld.  
 
Geef bij aanmelding wel even door of je wilt rijden, hoeveel 
passagiers je kwijt kunt en of je ook nog fietsen mee kunt nemen. 
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Dat zal ik dan in de mail zetten zodat je zelf kunt zien of er 
voldoende vervoer is.  
 
Ook gastfietsers zijn van harte welkom. 
 
Bij mindere weersomstandigheden beslissen we donderdagavond 29 
maart 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 
0493-692908 
06-49730415 
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=2ahUKEwjNgPzf5_DYAhXlDsAKHaJWB68QjRx6BAgAEAY&url=http://www.thinkstockphotos.ca/image/illustration-cyclist/473421514&psig=AOvVaw3z73fdEXWWiQcaIY4qQrAv&ust=1516889542359390
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CLINICS VOOR ATB’ERS EN WEGRENNERS. 

Momenteel zijn een 8 tal leden van onze club een atb-clinic aan het 

volgen. De eerste les is al enkele weken geleden geweest en de 2e 

sessie voor deze groep is vanwege het koude weer al een paar keer 

uitgesteld maar komt er zeer snel aan! De bedoeling is dat er 

binnenkort wederom clinics gegeven worden voor onze leden zowel 

voor de atb’ers als de wegrenners. Je kunt je er nog voor aanmelden 

bij dejongalbert@hotmail.com. 

 

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

HOLLAND CLASSIC 2018 

In de nieuwsbrief van begin februari heb je het al kunnen lezen: De 

NTFU organiseert wederom de Holland Classic. Op zondag 6 mei 

hebben zij 3 (weg)tochten van elk 60 km uitgepijld steeds met begin- 

en eindpunt het nationaal sportcomplex in Papendal. Eén van de 3 

routes voert de renners over Nationaal Park De Hoge Veluwe, een 

gebied waar maar weinig fietsclubs vergunning voor krijgen om er 

doorheen te rijden. De andere 2 lussen gaan eveneens door de 

prachtige Veluwe. We kunnen als wegrenners 1,2 of zelfs 3 lussen 

rijden. Ook voor mountainbikers zijn er 3 tochten gemaakt van 

respectievelijk 20, 30 en 40 km. Twee jaar geleden zijn we met 3 

groepen van elk 8 fietsers van onze club in Papendal geweest, 

iedereen vond het toen geweldig mooie tochten. Degenen die 

belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij Albert de Jong. 

Alleen bij voldoende deelname gaan we er naar toe. Dus 

wegrenners en mountainbikers: meld je aan!!! Geef meteen even 

aan hoeveel lussen je wilt rijden. Graag aanmelden via mail of 

whattsap: dejongalbert@hotmail.com 

 

mailto:dejongalbert@hotmail.com
mailto:dejongalbert@hotmail.com
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Sportkeuring 

Voor nieuwe leden, maar ook voor oudere 

onder ons en allen  die een tijd niet actief 

hebben gesport of nooit hebben gesport is het 

aan te bevelen om een sportkeuring te 

ondergaan.  

Bij twijfel of jezelf dat wel nodig vindt is het raadzaam om dit dan in 

elk geval te bespreken met je huisarts. Meer informatie over een 

sportkeuring is binnenkort te lezen op onze website. 

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

 

MTB Weekend 

Het jaarlijks uitje van de MTB-ers staat 

voor de deur. Na een succesvol en 

zeer plezierig weekend in Luxemburg 

gaan we dit jaar naar Munstereifel in 

Duitsland. Op 18 mei, het 

pinksterweekend, zullen we daar het 

singletrack walhalla gaan ontdekken. 

De groep is dit jaar groter dan ooit; we 

zijn nu al met 16 leden. Allen hebben 

er veel zin in om de sportieve 

prestaties te combineren met een 

gezellig samenzijn. Voor de leden die nog interesse hebben zie ik 

graag een aanmelding tegemoet. Je kan rekening houden met een 

budget van ca 250 euro voor een weekend die duurt van 

vrijdagmiddag (vertrek) tot zondagavond (retour Asten). Wil je 

aansluiten dan kun je voor 18 maart je aanmelding mailen naar 

paul@vberkum.com. 

mailto:paul@vberkum.com
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Jaarprogramma 

 

2018   T.W.C. activiteit 

4-mrt   Start zondagmorgen tochten 

27-mrt   Start dinsdagavond tochten(dames) 

28-mrt   Start woensdagavond tochten 

30-mrt   Goede vrijdagtocht 

15-apr   Klaver van Brabant 

6-mei   Kampioenschap wegrenners 

18-19-20-
mei   

ATB-weekend 

3-jun   THM Zomerclassic 

8-jul   Crazy Bike Ride 

15-jul 
 

Met Flair Trappen Wij Culinair 

31-jul Altijd week 31 Fietsdriedaagse 

24-25-26 
aug   Weekend Heren(toerfiets) 

1-sep   A.S.A. Light 

12-16-sept   TWC Challenge Mont Ventoux 

18-sep   Sluitingsrit di-avondtochten(dames) 

19-sep   Sluitingsrit woensdagavond tochten 

7-okt   Kampioenschap ATB 

27-okt   Van Stekelenburg Ass. Night Bike 

28-okt   Sluitingsrit alle geledingen 

3-nov   Feestavond 

      

2019     

13-jan   Veldtoertocht 

5-feb   Jaarvergadering 
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Veldtoertocht 14 januari 
2018 

 
Nadat de kruitdampen van de 
jaarwisseling waren 
opgetrokken en de oliebollen 
verteerd, werd het weer de 
hoogste tijd om de sportieve 
verplichtingen op te pakken. 
Dus, de fiets van de haak 
gepakt, de banden op 
spanning gebracht, de bidon 
gevuld, helm opgezet en met 
een stevig tempo richting NWC 
kantine. De laatste jaren werd 
er steeds gebruik gemaakt van 
de gastvrijheid van HCAS, 
maar die zijn met een 

verbouwing bezig zodat er geen gebruik gemaakt kon worden van 
hun kantine. Er werd dus uitgeweken naar een andere locatie. En 
daarbij kwam de kantine van NWC in beeld. Na een kort ritje daar 
aangekomen eerst een steile trap naar boven, dan naar de tafel met 
Scan & Go, NTFU-pas laten scannen, afstand opgeven, betalen, 
steile trap naar beneden, opstappen en fietsen maar. 
Het parcours lag er uitstekend bij, route was goed aangegeven en 
paden waren niet te nat. Zelfs het weer werkte mee, niet te koud, 
weinig wind en af en toe kwam de zon even tevoorschijn. De 
pauzeplaats als vanouds bij de firma Swinkels in Vlierden. Zoals 
gebruikelijk, ook hier brood met zult of een snee krentenbrood en 
tegen de dorst een sportdrankje of een beker warme thee. Nog even 
stevig doortrappen en na ca.45km weer terug bij NWC. Opnieuw die 
steile trap op, een heerlijke kop erwtensoep, geïnformeerd naar het 
aantal deelnemers (ruim 600) nog even napraten, trap weer naar 
beneden en terug naar huis, want daar wacht een heerlijke douche.  
 
Bedankt voor de mooie route en goede organisatie, 
Een van de ruim 600. 
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Opening Wegseizoen 2018 

Wat je als wegfietser ook gedaan hebt 
afgelopen winter, we gaan de 
veldritfiets, de mountainbike, de 
spinningfiets of de hometrainer weer 
inruilen voor de wegfiets. En voor de 
mensen die een winterslaap gehouden 
hebben; WORDT WAKKER ….  We 
gaan de weg op.  
Het is al weer bijna zover, de eerste tocht op de weg is op zondag 4 
maart dus als deze tube bij je op de mat valt nog een paar dagen te 
gaan. Dus fiets snel van zolder en uit het vet, anders ben je te laat.  
Zie de nieuwe fietskalender op onze site welke tocht en afstand elke 
groep op de zondagmorgen fietst. 
 

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

Workshop fietsonderhoud 

 

Op maandag 12 maart wordt een fietsworkshop gehouden. Die zal 

gaan over fietsonderhoud en kleine reparaties. 

Aan de hand van duidelijke uitleg en praktische voorbeelden zal 

Luke van Leeuwen - van Bike Totaal - uitleg geven over kleine 

reparaties (ook voor onderweg) en fietsonderhoud.  

Luke zal een duidelijke PowerPoint presentatie geven. Luke brengt  

vier verschillende fietsen mee om naast de presentatie het in de 

praktijk te laten zien.  
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Wat komt er o.a. aan bod:  

- (klein) onderhoud na een fietstocht 

- verschillende framematerialen, hoe hiermee om te gaat 

- powerlink, demontage/reparatie ketting- demontage wielen 

(racefiets, mountainbike, steekas, snelspanner)  

- afstelling vering 

- remmen (v-brake, schijfrem, cantilever)  

- demontage wielen (racefiets, mountainbike, steekas, snelspanner) 

- powerlink, demontage/reparatie ketting 

 

Aanvang 19:00 uur 

Locatie: Cafe/Zaal Jan Van Hoek. 

Om 18:45uur staat de koffie/thee klaar. 

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

KLEDING EN/OF ACCESSOIRES BESTELLEN 

De winter nadert met rasse schreden zijn einde, tenminste dat hopen 

we, alhoewel de nieuwsmedia momenteel nog strenge vorst voor de 

laatste 10 dagen van februari voorspellen. Maar het voorjaar zit er 

aan te komen en dus bergen we onze winterkleding weer op. Mooi 

moment om eens even te kijken of je zomerkleding nog tip-top in 

orde is of dat je wat bij wilt bestellen. Zoals iedereen weet hebben 

we onze zomerkleding uitgebreid met een nieuwe blitsere uitvoering. 

Je kunt NU zowel ons bestaand als nieuw model bestellen. Het 

nieuwe model is alleen te verkrijgen als korte broek en shirt korte 

mouw. Dus heb je nog wat nodig voor het zomerseizoen: NU 

bestellen bij Ria de Jong per mail snoekria@gmail.com of telefonisch 

06-39809258 Zie voor alle artikelen en accessoires onze website. 

Uiterste besteldatum: 15 maart 2018. 

Ria de Jong 

mailto:snoekria@gmail.com
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Klaver van Brabant 

Ook in 2018 staat de “Klaver van 

Brabant”op de derde zondag in 

april gepland 

Daarom zorgen WTC Zijtaart en 
TWC Asten er samen voor dat op 
zondag 15 april 2018. 
weer prachtige en geheel 
uitgepijlde routes door de Peel de 
Meierij het Dommel dal en het Aa 
dal lopen. 

 
De afstanden zijn zoals gebruikelijk 60-80-100-120 km. 
In de route van de 60 km is geen officiële controleplaats 
ingericht,dus voor een kop koffie o.i.d. moet men zelf op zoek naar 
een geschikte gelegenheid. 
 
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.  
Vergeet je NTFU toerfietskaart niet. 
 
De inschrijfkosten bedragen €3,00 voor de 60 en 80 km  
                                             €3,50 voor de 100-en 120 km.  
Niet NTFU leden betalen  €1,00 extra. 
 
Namens de organisatie wensen we iedereen een leuke en gezellige 
tocht toe. 
Tot zondag 15 april a.s. 
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Bericht van de Rabo bank 

 
Binnenkort starten we met de 11e editie van de Rabobank Clubkas 
Campagne. 
Met de Rabobank Clubkas Campagne stellen wij een deel van onze 
winst beschikbaar als extra ondersteuning aan de lokale 
clubs.(verenigingen en stichtingen) in Peelland Zuid. In 2018 is dit 
een bedrag van € 275.000,-. 

 

Onze leden laten hun stem 
horen Als coöperatieve 
bank geven we een 
gedeelte van onze winst 
terug aan de samenleving. 
We geven onze leden 
graag een stem in hoe we 
dat doen. Bij de Rabobank 
Clubkas Campagne 
bepalen onze leden direct, 

door het uitbrengen van hun stem, welke clubs zij belangrijk vinden 
om te steunen. Niet wij, maar onze leden verdelen dus het geld. Van 
5 april tot en met 30 april stemmen onze leden op de clubs die zij 
een warm hart toedragen. In de maand mei zullen wij tijdens een 
feestelijke roadshow de cheques overhandigen. Wanneer deze 
precies is in uw kern, hoort u later nog van ons. 
 
Uiteraard doen wij als T.W.C hier aan mee.  
Dus leden laat je stem en dus de euro’s niet verloren gaan.  
Stem op T.W.C Asten en op Stichting Activiteiten T.W.C Asten. 
Ook is er nog de samenwerking met korfbal vereniging Klimop. 
Dus er is keuze genoeg om de euro’s te verdelen. 
 
Het Bestuur   
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De Plus sponsoractie loopt al weer enkele weken. Verschillende 
leden hebben mijn brievenbus al gevonden om de sponsor zegels in 
te leveren bij mij. 
In de winkel van de Plus hangt een groot scorebord waar de stand 
van de deelnemende verenigingen word bijgehouden. 
Dus als je zegels hebt lever ze dan in bij mij dan kan ik ze inleveren 
bij de Plus. 
Het maakt niet uit of het losse zegels zijn of volle spaarkaarten. 
 
Martien Vervoordeldonk. 
 

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

 
 
 
Vergeet niet op zondag 25 maart om 2.00 uur je klokken te verzetten 
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Notulen Algemene ledenvergadering 05-02-2018 

Aanvang vergadering 20.00 uur  
Locatie: zaal Jan van Hoek 
Aanwezig: 88 leden en 5 bestuursleden. 
Afwezig met kennisgeving: 17 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 thuis hebben gekregen. 
 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering.   
Secretaris Bjorn Verlijsdonk geeft aan dat er 1 ingekomen stuk is 
binnengekomen bij het bestuur. Het betreft een voorstel van de ATB-
groep om een parcours aan te leggen in Asten. De voorzitter vult 
aan dat dit eerst door het bestuur moet worden besproken. Voor de 
ALV is er geen bestuursvergadering geweest om dit te kunnen 
behandelen. Wel benadrukt de voorzitter dat zulke initiatieven 
worden toegejuicht door het bestuur. Verder meldt de secretaris dat 
er 17 afmeldingen zijn binnengekomen. 
 
3. Notulen jaarvergadering 7 februari 2017 
De notulen zijn opgenomen in Den Tube nr. 1 van februari 2017.  Er 
is 1 opmerking op de notulen. Bij punt 10 staat niet vermeld dat 
onder toekomstbestendig maken van TWC Asten ook het 
vernieuwen van de website thuis hoort.  
 
4. Algemene mededelingen van het bestuur. 
De voorzitter geeft aan dat we gestopt zijn met het mee laten rijden 

van het busje achter de fietsgroepen. We hebben veel verschillende 

groepen en met welke groep moet de bus dan meerijden. Eigen 

band plakken kan iedereen en met goed materiaal komt dit zelden 
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voor. Er zijn geen opmerkingen gekomen dat dit een foute keuze 

was. 

We hebben enorm veel vrijwilligers. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk 

bedanken, voor het  meehelpen bij een van onze vele activiteiten of 

op welke andere wijze. 

5. Jaarverslag 2017 van de secretaris 

Op het jaarverslag van de secretaris is 1 opmerking gekomen dat 

het summier was beschreven. De secretaris geeft aan dat dezelfde 

opmaak is gehanteerd als het jaar daarvoor. Gezien het feit dat de 

functie wordt verder gezet door een nieuwe secretaris achtte de 

huidige secretaris het niet verstandig om de opmaak te veranderen 

om zo de toekomstige invulling aan de nieuwe secretaris over te 

laten. 

6. Jaarverslag van de penningmeester  
Het financieel verslag is voor aanvang van de jaarvergadering ter 
inzage gelegd. Penningmeester Armand Coppieters geeft de 
toelichting.  
 
Balans: 
Termsgewijs wordt de balans besproken, waarbij de belangrijkste 
punten zijn: 
 
Voorraad:  
De voorraad is gedaald met circa € 1000,- naar een waarde per eind 
2017 van € 8600,-. Aangegeven wordt dat de voorraad aan de hoge 
kant is, en dat deze met name “vast zit” in incourante artikelen zoals 
langzaam lopende artikelen of bijvoorbeeld grote maten. 
Voorgesteld wordt om te trachten de voorraad verder naar beneden 
te krijgen door o.a. in de toekomst zo min mogelijk nog op voorraad 
in te kopen, hooguit echt hardlopende producten en maten en dan 
nog in beperkte mate. 
 
Eigen vermogen: 
Het eigen vermogen wordt nader toegelicht, waarbij aangegeven 
wordt dat dit voor het grootste deel in liquide middelen ad € 33.800,- 
zit en voor circa € 8600,- in voorraad. 



  
 

 

25 

Den Tube 

Verder is dit jaar voor het eerst het eigen vermogen als één bedrag 
getoond op de balans en is er voor gekozen om de reserveringen in 
een separaat overzicht te tonen. 
De heer Hans van den Burg vraagt of de reserveringen volgend jaar 
weer op de balans getoond kunnen worden. Dit zal in overweging 
genomen worden. 
 
Reserveringen: 
Aan de vergadering wordt voorgesteld om dit jaar de volgende 
bedragen aan de reserveringen toe te voegen: 

- Reservering bus  € 500,- 
- Reservering MFTWC  € 200,- 
- Reservering 50jr bestaan € 500,- 
- Reservering kleding            € 500,- 

Winst en verliesrekening: 
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een winst van € 687,-. 
Termsgewijs worden enkele posten van de winst en verliesrekening 
toegelicht. 
Enkele hiervan zijn: 
- Kosten bus: Deze zijn hoger door hogere onderhoudskosten 

alsmede een andere presentatie van de huurkosten garageboxen. 
In 2016 zijn deze kosten afgeboekt van de reservering bus 
(balans). Vanaf 2017 worden deze kosten in de winst en 
verliesrekening gepresenteerd. 

- ATB route: in 2017 per saldo een kostenpost, doordat we, op 
verzoek van de gemeente, een bijdrage hebben gedaan in het 
groot onderhoud/uitbreiding van de route. Voorheen werd dit voor 
100% betaald door de gemeente. 

- Nightbike en Veldtourtocht: De opbrengsten hiervan zijn in 2017 
tegengevallen vanwege de slechte weersomstandigheden. 

 
Ingekomen vragen: 
Voor de vergadering zijn er van de heer Jos Verheijen enkele vragen 
binnengekomen over het financieel verslag. Deze worden 
successievelijk tijdens de toelichting van het financieel verslag 
doorgenomen. 
Enkele punten hieruit: 
- Is het nog rendabel om de dieselbus te rijden? 

Ons inziens hoeft de bus niet rendabel te zijn. We zijn een club en 
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geen bedrijf. Daarnaast hebben we veel plezier van de bus bij 
onderhoud ATB/wandelroutes, uitzetten tochten en inzet bij andere 
activiteiten. 

- Eigen vermogen bedraagt circa € 42.000, Is er al over nagedacht 
wat hiermee gaat gebeuren? 
Aangegeven dat een deel van dit eigen vermogen vastzit in de 
voorraad kleding en derhalve niet vrij beschikbaar is. Behoudens 
de reserveringen die eerder zijn besproken, zijn hier geen nadere 
plannen voor. 

- De bus, aanhanger of drukmachine staan niet op de balans? 
Klopt, deze zijn volledig afgeschreven (ofwel zijn deze 
geschonken) en kan men zien als een soort stille reserve. 

 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de goede behartiging 

en een prima 1ste jaar als nieuwe penningmeester. 

7. Verslag kascontrole en benoeming nieuwe kascontrole 
commissie. 
Marco Buijs geeft aan wat hij en Twan Bekx hebben gecontroleerd. 

Alles is positief bevonden. Voorstel om de penningmeester de 

dechargeren werd aangenomen. De voorzitter bedankt beiden voor 

het werk en vraagt naar een nieuwe reserve kandidaat voor 2018 

ivm 2e jaar van Marco Buijs. Jose van Hoek stelt zich hiervoor 

beschikbaar. 

De kascontrole over 2018 zal worden gedaan door Twan Bekx (2e 
jaar) en Harrie Geboers, met Jose van Hoek als reserve. 
 
8. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018. 
In de begroting van 2018 zijn de baten en lasten begroot op basis 
van voorgaande jaren, eventueel aangepast op basis van 
verwachtingen daar waar nodig. 
Er zijn bijzonderheden te vermelden over de begroting. 
 
Contributievoorstel: 
Gezien het positieve resultaat in het financieel jaarverslag heeft het 
bestuur besloten om de contributie voor 2018 te handhaven. 
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9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Secretaris Bjorn Verlijsdonk. 
De voorzitter bedankt Bjorn voor zijn inzet ook al was deze van korte 
duur. 
Als nieuwe  secretaris stelt het bestuur Lau Joosten voor. Daarnaast 
wordt Willie van Bussel voorgesteld als nieuw bestuurslid. Lau en 
Willie stellen zichzelf in het kort voor, de nieuwe bestuursleden 
worden met applaus ontvangen. 
Verder zijn herkiesbaar: Bestuurslid: Albert de Jong en Voorzitter: 
Jos Moors. 
Beiden geven aan om zeker nog 1 termijn door te gaan. Dit wordt 
onder applaus door de leden goed ontvangen 
 
10. TWC Asten toekomst bestendig maken – update 
De voorzitter geeft aan dat er ene enorme toename hebben van 
nieuwe leden. Dus we vallen op in de media. We willen interessant 
zijn voor nieuwe “jongere” leden door een actieve en dynamische 
uitstraling. Er wordt een samenvatting gegeven waar het bestuur de 
laatste 2 jaar aan heeft gewerkt. 
  
- Jaarkalender (zomer- en een winterprogramma) 
- 2015 heeft het bestuur een Missie en visie van TWC opgesteld. 
- Oktober 2016: Visie avond met leden gehouden. 
- november 2017: Informatieavond gehouden voor nieuwe leden.  
- We zoeken een vrijwilliger voor de coördinatie van het 
sponsorbeleid. 
- Integreren en begeleiden van nieuwe leden. 
- Veiligheid (wegkapitein, EHBO) / snelheid 
- MTB Clinic door Addie Raaymakers 
- Startersgroep MTB 
- Update van het TWC Tenue 
- Imago versterken. 
 
11. Pauze 

12. Samenstelling commissies / werkgroepen In het jaarverslag 

zijn de samenstellingen van de diverse commissies opgenomen.  
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Alleen de wijzigingen van de bestaande commissies werden 
besproken. 
 

Commissie Leden Opmerking 

Kascontrole Marco Buijs, Twan 
Bekx, Harrie 
Geboers (reserve) 

Niet vermeld in 
jaarverslag 

 
De voorzitter meldt dat bij de verspreiding van het clubblad Marco 
Buijs hier niet vergeten mag worden voor het rondbrengen van den 
Tube in Griendtsveen. 
Daarnaast zijn we op zoek naar extra handen voor het maken van 
de flyers naast Frank Koolen en zoeken we extra handen voor de 
organisatie van de Klaver van Brabant naast Jan van den Hurk.  
 
Verder werd aangegeven dat Francien Knoops stopt als redactielid 
van den Tube  
 
13. Jubilarissen 
Er waren afgelopen jaar 3 jubilarissen binnen TWC: 
Martien Vervoordeldonk     –  25 jaar lid 
Jan Berkers        –   40 jaar lid 
Henk van Heugten     –   40 jaar lid. 

Als dank voor het vele werk wat Jan Berkers voor TWC en de 
Stichting Activiteiten TWC Asten heeft verricht is in de vergadering 
besloten dat hij is benoemd tot ere-lid van TWC Asten. 

 
14. Inzet wegkapiteins 
De voorzitter geeft aan dat dit niet geheel uit de verf is gekomen. 
Veiligheid vinden we belangrijk en blijft om aandacht vragen.  
Neem geen onnodig risico (woonerf – slecht uitzicht – oversteken) 

Hard fietsen -> geen probleem -> maar alleen waar dat kan. 
Welke snelheid houden we aan in de groep 
Verzocht wordt of hier iemand mee aan de slag wil gaan. 

 
 
15. Rondvraag 



  
 

 

29 

Den Tube 

Ruud van Mullekom:  Indien er aanpassingen nodig zijn aan de 
website kan een verzoek hiervoor worden ingediend op 
webmaster@twcasten.nl 
 
Jos Verheijen: Hoe worden de nieuwe leden nu benaderd?  
A: Dit zal worden gedaan door de welkomstheters. De namen  staan 
op de website vermeld. 
Is er een mogelijkheid tot sportkeuring? 
A: Dit wordt door het bestuur in beraad genomen. 
Frank Koolen: Gezien de ontwikkelingen betreffende AVG  
(Algemene verordening Persoonsgegevens is er op 12 maart een 
bijeenkomst in het Gemeentehuis. 
A: Dank je voor de mededeling: Lau Joosten en Bjorn Verlijsdonk 
zullen hier naar toe gaan. 
Jan Berkers: Er zal bij de fiets-3-daagse een extra afstand worden 
toegevoegd van 100KM 
Hans van den Burg: Is het bekend waarom leden het lidmaatschap 
beëindigen? 
A: Er zijn geen Exit –gesprekken met leden die stoppen? Soms 
geeft een lid zelf aan waarom men stopt (veelal om 
gezondheidsredenen). 
Maria Vervoordeldonk: Krijgt men een bevestiging als men zich 
uitschrijft? 
A: Tot op heden krijgt men hiervan geen bevestiging. We kunnen de 
ledenadministratie verzoeken om dit voortaan te doen. 
Maria Geboers: De dames organiseren een `begin en eind` borrel. 
Alleen weet men niet dat deze plaatsvind. Kan dit niet worden 
afgestemd met het bestuur. 
A: Het bestuur is hiervan niet op de hoogte, maar zal dit zeker met 
de dames en de accommodatie afstemmen. 
Marco Buijs: Het zou prettig zijn als er bekend is bij de leden op 
zondag wie de wegkapiteins zijn. 
A: Dit nemen we mee in het overleg tijdens de evaluatie van de 
wegkapiteins. 
 
16. Sluiting 
Om 22:40 uur sloot voorzitter Jos Moors de vergadering met een 
bedankje voor de vele aanwezigen. 

mailto:webmaster@twcasten.nl
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De Vragenlijst van: 

Naam: Frank Koolen Leeftijd: 41 

Soort 
fiets: 

ATB en gewone 

werkfiets 
Km per 
jaar: 

+/-2500km 

Beroep: 

Inkoop/Artikelbeheer bij Cogas (dit jaar 20 jaar) 

Partner: 

Carla 

Kinderen/Kleinkinderen: 

2 zonen: Milan(bijna 7), Julian(bijna 6) 

Hobby’s naast het fietsen: 

Klussen, tuinieren, buurtvereniging, wandelen 

Taken (gehad) bij TWC: 

Ontwerpen kaft Tube, spandoeken, flyers, uitnodigingen, uitpijlen 

ATB routes, bouwen parcours Nightbike bij Cogas. 

Het lekkerst vind ik: 

Biertjes en ijs 

Dit lust ik helemaal niet: 

Garnalen 

Manier van vakantie vieren 

Actieve kampeervakantie, liefst mooie natuur, water en bergen 

Vakantieland: 

Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland. Dit jaar Slovenië. 

Huisdieren: 

Volière met tropenvogels, dwergpapegaaitjes, 2 konijnen 
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Ik geniet het meest van: 

Ons gezinnetje, chillen in de Hottub en vakanties 

Ik heb een hekel aan: 

Criminelen 

Ik zou graag ontmoeten: 

Geen idee 

Ik droom ’s-Nachts wel eens van: 

Een nachtmerrie 

Ik vind belangrijk in het leven: 

Gezond blijven, Juiste mix van werk en privé 

Wat ik verder nog wil laten weten: 

Ik vind niets doen ontzettend moeilijk, je weet nooit wanneer je klaar 

bent… 
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: We nog steeds op zoek zijn naar een nieuw redactie lid 
 
:Als U denkt dat is wat voor mij, kan je je aanmelden bij een van de 
  redactieleden. 
 
:De Olympische winterspelen weer voorbij zijn. 
 
:Nederland ook op verrassende nummers mediales haalde. 
 
:Enkele bijna zekere dat niet deden. 
 
:Het Heren weekend dit jaar op 24-25-26-augustus is 
 
:We dan naar Arnhem gaan. 
 
:We het eerste stuk met de auto gaan. 
 
:We voor €175,-weer een gezellig weekend kunnen houden. 
 
:Je voor dit weekend je op kunt geven bij Martien Vervoordeldonk. 
 
:Dit jaar T.W.C. 45 jaar bestaat. 
 
:er in dit lustrum jaar weer enkele extra activiteiten zijn. 
 
:Met Flair Trappen Wij Culinair daar een van is. 
 
:Er wel minimaal 50 personen aan moeten deelnemen. 
 
:Er in de volgende Den Tube meer informatie over komt.  
 
    


