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Het is alweer bijna mei, in mei leggen alle vogeltjes een ei, maar niet 
alleen de vogels maar ook de TWC’ers genieten volop van het beter 
wordende weer. 
En we gaan ook weer massaal genieten van de kampioenschappen 
op de weg op 29 april.   
De datum van de kampioenschappen is gewijzigd vanwege het feit 
dat er behoorlijk wat belangstelling is voor de NTFU dag in Papendal 
welke ook op 6 mei gepland staat.  
Maar ook op 29 april verwachten we een grote deelname. 
Jij doet toch ook mee????? 
 
Inmiddels hebben we de Goede Vrijdag Tocht en de Klaver van 
Brabant al achter de rug.  
De Goede Vrijdag Tocht, al weer voor de 28e keer  met een record 
aantal deelnemers van maar liefst 45 personen waaronder  2 
dappere dames. (Chapeau voor Renee en Pauline) en de Klaver van 
Brabant, met dank aan het mooie weer, ook een 300 tal 
deelnemers.. 
Van beide evenementen is een verslagje te vinden in deze uitgave 
van den Tube. 
Ook zeer lezenswaardig, een stukje uit de oude doos. Een kennis 
bracht een krantenartikeltje dat ze had gevonden in de spullen van 
haar vader. 
Wie komt dit bekend voor ? 
F. van Kemenade, L van Lieshout, L van Horssen , F van 
Oosterhout, H. Hoefnagels, M. Verdonschot.  Allemaal bekende 
Astense namen, maar welke TWC’er  is wellicht (achter)kleinkind 
van bovenstaande helden? 
Uit welk jaar zal dat zijn? Zou dit de voorloper van TWC Asten zijn?  
Geweldig… een rit van 34 km wordt hier een titanenrit genoemd.  
Veel leesplezier gewenst. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie7tPd5oHZAhVCKcAKHTm_CZQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.dss14.nl/agenda/316-verandering-van-persoonlijke-gegevens-doorgeven-via-redactiewaalkantersnl&psig=AOvVaw3lfcaEbvDDdR3C9TrUDEGW&ust=1517474112024061
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Fietsvrienden van TWC,  
 
We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig is nu 

het zomerseizoen dan eindelijk echt van start gegaan. Ik breng 

jullie graag weer op de hoogte van de recentste ontwikkelingen 

binnen onze club. Was maart relatief koud, toch waren de 

weergoden de 45 deelnemers aan de goede vrijdagtocht goed 

gezind. Het was een mooie dag met een groeiend aantal 

deelnemers een geweldige opkomst. Veel leden vinden het 

geweldig om samen naar zuid Limburg te gaan, om daar de 

eerst hoogte meters van het seizoen te bedwingen. Er werden 

2 lussen gefietst en 2000 hoogte meters gemaakt. Dit jaar 

gingen ook veel leden mee die deelnemen aan Ventoux 

Challenge in september. Een eerste test om te voelen hoe het 

staat met de conditie.  Deelnemers reageerde heel positief 

over hun deelname aan deze activiteit. De organisatie was 

weer in vertrouwde handen van Jos Verheijen.  

Dit seizoen hebben we snelheid van de snelste groep 

vrijgegeven en hierdoor is een echte snelle groep ontstaan. 

We horen positieve geluiden. Hier kan de snelheid variëren, 

soms wordt er 30 in het uur gefietst soms 38. Renners die 

liever een constant snelheid fietsen, fietsen graag in groep 2. 

Voor ieder wat wils. Met de Klaver van Brabant was groep 2 te 

groot met 18 renners. Lastig met oversteken en na een bocht 

ontstaat er een grote harmonica en is het stevig bijtrekken. 

Renners vonden dit niet prettig. Na de rustpauze werd er na 

driekwart van de tocht lek gereden, een mooie gelegenheid om 

alsnog op te splitsen. Na afloop had iedereen wel ervaren dat 

het fietsen in een kleinere groep veel beter ging. We hebben 

het al eens eerder aangegeven dat het onze voorkeur heeft dat 

groepen maximaal 10 renners groot zijn. Ik zie het bij andere 
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clubs ook wel eens dat er 2 groepen kort achter elkaar fietsen. 

Een kleinere groep verhoogd de veiligheid bij oversteken, het 

inhalen van een langzamere fietser/voetganger verloopt 

sneller, het inhalen door een auto gaat ook sneller en na het 

nemen van een bocht krijg je geen harmonica effect.  

Op 15 april werd de Klaver van Brabant gehouden. Er kon 

gekozen worden uit 4 afstanden. Er deden  153 deelnemers 

mee. Weer veel Ventoux-gangers aan de start, om de nodige 

kilometers te maken. De organisatie was dit jaar In handen van 

good old Martien en voor het eerst bijgestaan door Jan Van 

den Hurk. Het verliep net zo goed als die eerdere 22 keer dat 

Harrie Geboers deel uitmaakte van de organisatie. Met enkele 

vrijwilligers die hielpen op de dag zelf was dit weer een 

geslaagd evenement.  

De komende tijd vinden er nog diverse activiteiten plaats. 27 

April de Oranjetocht in Horst. Het idee is om met de auto en 

aanhanger te gaan, zodat we daar een langere afstand kunnen 

kiezen en we verder Duitsland in kunnen fietsen. 29 april wordt 

het clubkampioenschap voor wegrenners gehouden. Op 3 juni 

de THM zomerclassic (voor wegrenners als voor 

mountainbikers) ter nagedachtenis aan onze oprichter van de 

club Thieu Hoefnagels. Thieu herinneren we als Mister TWC!!! 

De opbrengst van deze tocht gaat elk jaar naar een goed doel. 

Ook dit jaar weer naar stichting Zonnebloem afdeling Asten. 

We vinden dit een leuk initiatief om een lokaal project te 

steunen. Vorig jaar konden we ruim 1000 Euro schenken. Op 8 

juli vindt voor de 3e keer de Crazy Bike Ride plaats, een 

behendigheidscircuit voor jong en oud op de MTB.  

Ik wens iedereen nog vele zonnige kilometers toe.  
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Met Flair Trappen Wij Culinair 

Beste T.W.C-ers 

Na het succes van Met Flair Trappen Wij Culinair in ons jubileumjaar 

2013 is besloten dit evenement ieder lustrumjaar te organiseren.                                                                       

De eerste vijf jaar zijn om en dus is het dit jaar op zondag 15 juli 

weer zover.Omdat de organisatie van dit evenement veel tijd in 

beslag neemt laten wij dit pas doorgaan bij een deelname van 

minimaal 50 personen. 

Daarom vragen wij jullie om je nu al op te geven als je wilt 

deelnemen.Om de kosten te drukken heeft T.W.C. jaarlijks 

een bedrag gereserveerd voor Met Flair Trappen Wij Culinair en 

daarom bieden wij deelname aan deze culinaire activiteit aan voor 

€16,- p.p. voor T.W.C.-leden. Introducés mogen natuurlijk ook 

deelnemen maar die betalen de kostprijs. Die zal naar verwachting 

liggen op ca. €30,= p.p. 

Om zekerheid te hebben over de deelname vragen wij jullie om de 

kosten van respectievelijk € 16,= of € 30,= p.p. te voldoen bij 

opgave. 

Als de activiteit door te weinig deelname niet doorgaat, wordt het 

bedrag terugbetaald.De datum voor opgave sluit op 31 mei 2018. 

Met  Flair Trappen Wij Culinair wordt dus gehouden op zondag 15 

juli 2018.We starten dan tussen 13.00 uur en 13.30 uur bij café Jan 

van Hoek.O ja...ter informatie voor degenen die niet weten wat “Met 

Flair Trappen Wij Culinair” inhoudt: het is een variant op het bekende 

“Happen en Trappen”. Geef je dus tijdig op voor deze gezellige 

culinaire tocht zodat het evenement ook zeker doorgang kan vinden. 

In deze Tube zit een inschrijfformulier dat je kunt inleveren bij:  

Martien Vervoordeldonk, Driehoekstraat 8 Asten 

of 

Hans van den Burg, Kesselcamp 29 Asten 
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Holland Classic 

Evenals 2 jaar geleden organiseert de NTFU toertochten voor 

wegrenners en atb’ers en wel op zondag 6 mei a.s. Voor de 

wegrenners zijn 3 lussen van elk 60 km uitgepijld en ieder kan 1 of 

meerdere lussen rijden.  

Voor de atb’ers zijn de afstanden 25 en 40 km en ook deze kunnen 

naar believen gereden worden.  

We hebben tot nu een 12 tal opgaves voor de weg en helaas pas 2 

liefhebbers voor het mountainbike gedeelte. Je kunt nog mee als je 

wilt want we schrijven niet vooraf in maar dat doen we ter plekke. 

Dus wil je nog mee, laat het weten: 0681546926. We vertrekken met 

enkele auto’s en de fietsaanhanger zondagmorgen om 8 uur vanaf 

de markt.  

Enkele dagen voor het vertrek krijg je het schema met wie jij (en je 

fiets) meerijdt. 
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Goede vrijdagtocht 30-3-2018, 

Gaat het door, gaat het niet door. Dat bleef tot het laatste 

moment spannend. Maar gelukkig, de weergoden waren TWC 

ook dit jaar weer erg goed gezind! 

Op goede vrijdag 30-3 zijn we met groot peloton TWC`ers 

afgereisd naar Zuid Limburg. Dit jaar waren we maar liefst met 

45 heren en 2 dames! Om 8:00u verzamelden we op het 

Koningsplein, vanwaar we per auto richting de Nachtegaal in 

Meersen vertrokken. De burgemeester had spijt dat hij zijn 

TWC-pak niet had aangetrokken, want met zoveel 

enthousiaste TWC`ers en het prachtige fietsweer begint het bij 

elke fietsfanaat toch te kriebelen om een tochtje te maken. 

Aangekomen bij de Nachtegaal werd de groep in vieren 

opgesplitst en kon het klim avontuur beginnen. Bij ons in de 

groep waren we gestart met de lange lus van 55 kilometer. Na 

nog geen kilometer onderweg te zijn, hadden we de eerste 

lekke band al te pakken. Toen deze was gerepareerd konden 

we aan het eerste klimmetje beginnen. Een paar tandjes terug 

schakelen en voor we lekker in het ritme zaten waren we al 

weer boven. Dat gaat weer lekker!  

Op de klim van de koning van Spanje hoorden we behoorlijk 

geratel in het achterwiel van Ryan. Vette pech, de derailleur 

afgebroken. Helaas bleek de fiets niet meer te maken in het 

Limburgse, daarvoor moet je toch echt bij een Brabantse 

fietsenmaker zijn ;). Gelukkig kon Ryan toch nog een beetje 

koersen met hulp van de organisatie. 
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Verder was het leuk dat we op de Camerig nog enkele profs 

van Lotto Jumbo tegen kwamen. Die hadden geen problemen 

met schakelen, want die pakken de Limburgse heuveltjes op 

het buitenblad! Waar wij geluk mee hadden, was dat we bij 

aankomst bij de Nachtegaal konden genieten van een lekkere 

lunch en goeie praat.  

Na de lunch hadden we de korte lus van 42 kilometer voor de 

kiezen. Deze leek mij een stukje saaier dan de lange lus, maar 

niets was minder waar. De kasseienklim van de Maasberg in 

Elsloo, over de dijken langs de Maas, volop genieten onder 

heerlijke omstandigheden. Al met al ook een erg leuke en 

afwisselende route!  

Na afloop van al het klim werk, in totaal 1277 hoogte meters, 

hebben we nog lekker op het terras een drankje gedaan en zijn 

we met een tevreden gevoel weer richting Asten gereden. 

Bedankt voor organisatie van 

deze jaarlijkse traditie en tot 

volgend jaar! 

Ruud Beeks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijmLevya_aAhXLDuwKHS8eAYkQjRx6BAgAEAU&url=https://ru.123rf.com/photo_39704675_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-cartoon-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.html&psig=AOvVaw36HIr_rUz_g-_0P7s6veUb&ust=1523444797958040
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 Kampioenschap op de weg 

Zoals gebruikelijk houden we ook dit jaar weer ons eigen 
clubkampioenschap op de weg.  
In tegenstelling tot wat in ons jaarprogramma werd vermeld 
wordt ons kampioenschap  gehouden op ZONDAG 29 april en 
dus NIET op 6 mei omdat op die dag de Holland Classic wordt 
verreden in Papendal. 
  
De meesten van ons weten wel hoe het werkt: je geeft een 
snelheid op die je denkt gemiddeld te rijden zowel in het eerste 
als tweede deel van de tocht.  
Afstand is onbekend maar is op niveau dat elke beetje 
geoefende fietser aankan.  
Gebruik van horloge, GPS, fietscomputer of andere 
meetapparatuur is natuurlijk niet toegestaan.  
Start bij van Hoek tussen 8.00 en 10.00 uur.  
De prijsuitreiking is zo snel mogelijk na binnenkomst van de 
laatste deelnemer, dat is meestal rond de klok van half 2.  
Belangrijkste: MEEDOEN!! En 
je hoeft NIET ALLEEN TE 
RIJDEN, je mag MET 
GROEP(JE) RIJDEN, geen 
probleem, wel proberen bij 
tijdscontrole en binnenkomst 
beetje afstand te houden.  
 
Wie gaan dit jaar de plaats 
innemen van de kampioenen 
van vorig jaar Lau Joosten en Mariet v.d. Eerenbeemt.  
Zoals gezegd: rond de klok van half twee prijsuitreiking met 
soep, broodje en een drankje. 
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THM Zomerclassic 

Als bij jou de april-uitgave van DEN TUBE op de mat ploft is de 

Klaver van Brabant net achter de rug, ben je je aan het 

voorbereiden op ons kampioenschap op de weg op zondag 29 

april, heb je je al aangemeld voor de Holland Classic van de 

NTFU op zondag 6 mei en zijn enkele mensen van TWC al 

weer met de voorbereidingen bezig voor de volgende aktiviteit 

van onze club: DE THM ZOMERCLASSIC op zondag 3 juni: 

verschillende tochten voor zowel atb’ers als wegfietsers. De 

atb’ers kunnen kiezen uit een korte route van ruim 25 km of de 

lange route van 45 km. Voor de wegfietsers zijn de afstanden 

60 of 100 km en voor de rekreatieve fietsers is een lus van 35 

km uitgestippeld. Alle routes zijn uitgepijld en eventueel op gps 

beschikbaar. De nettoopbrengst wordt  in zijn geheel besteed 

aan een goed doel: dit jaar wederom stichting “de 

zonnebloem”, de organisatie die zich inzet voor mensen met 

een beperking. Je kunt je inschrijven tussen 8 en 11 uur bij van 

Hoek. Kosten 3 euro p.p. NTFU-korting is niet van toepassing. 

We verwachten alle TWC’ers aan de start als eerbetoon aan 

de oprichter en grote animator van onze club: Thieu 

Hoefnagels. Vorig jaar hadden we een geweldige opkomst 

ruim 300 deelnemers, hopelijk kunnen we dat dit jaar 

overtreffen! 

De organisatie. 
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Klaver van Brabant 

Deze ochtend om 6.45 kijk ik uit 

het raam. De straat is nat, de 

wolken donker. Mmm ga ik echt 

de Klaver van Brabant fietsen? 

Van m’n eigen club gaat niemand mee en dat betekent dat ik 

bij vreemden aan moet sluiten. Het is heel verleidelijk om weer 

terug in bed te kruipen maar ik weet dat het weer meestal best 

meevalt. Na het bekijken van de buienradar en een boterham 

spring ik op de fiets naar van Hoek. Ik sluit aan bij TWC Asten 

groepje 3. Een gezellige sociale groep en ook het tempo is 

perfect. De tocht van 80 km voert door een mooie landelijke 

omgeving, de pijlen zijn goed aangegeven, en het weer is 

prachtig. Met de wind mee zijn we in no time in Zijtaart. Tijd 

voor een kop thee met een lekkere appelflap.  Nog 40 km te 

gaan maar deze km’s fietsen we wel met fikse tegenwind. Het 

doordraaien gaat opvallend sneller dan op de heenweg. Na 

een lekke band en even flink doorploegen belanden we op het 

welverdiende terras van van Hoek. Tijd voor een lekker biertje.  

TWC ploeg 3 dank, jullie waren zeer gastvrij voor mij. Dikke 

pluim voor de organisatie!  De Klaver van Brabant is voor 

herhaling vatbaar en zo ook een keer meefietsen met TWC. 

Jessie Burgmans                                                    
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  T.W.C. activiteit 
29-apr Kampioenschap wegrenners 

6-mei Holland Classic Papendal 

10-mei  

13-mei  

18-19-20-mei ATB-weekend 

20-mei  

3-jun THM Zomerclassic 

8-jul Crazy Bike Ride 

15-jul Happen en Trappen 

31-jul 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 

5-dec  

25-dec  

  

2019  

13-jan Veldtoertocht 

5-feb Jaarvergadering 
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De Vragenlijst van 

Naam: Willie van Bussel Leeftijd: 52 

Soort 
fiets: 

ATB Km per 
jaar: 

4000 

Beroep:      Interieurbouwer 

Partner:      Anita 

Kinderen/Kleinkinderen:  4 kinderen, 3 jongens,  

meisje 

Hobby’s naast het fietsen:  Iets timmeren of 

maken wat ik zelf wil 

Taken bij TWC:                                        Commissie 

veldtoertocht  &  

                 Nightbike. 

                 Onderhoud ATB  

                 routes. 

                 En nu in het bestuur.  

Het lekkerst vind ik:                   Maaltijdsoep !! maakt  

                                                            niet zoveel uit welke. 

Dit lust ik helemaal niet:                     Volgens mij lust ik alles 

Manier van vakantie vieren:               Wandelen en fietsen  

                                                           in de bergen . 
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Vakantieland:             Oostenrijk 

Huisdieren:        Hond 

Ik geniet het meest van:      Wa Knommele 

Ik heb een hekel aan:                 Dat er zoveel mensen overal                                                    

                                                   Troep en rotzooi gooien. 

Ik zou graag ontmoeten:           Kim Jung-un ! 

 

Ik droom ’s-Nachts wel eens van:  Kan ik mij niet herinneren 

Ik vind belangrijk in het leven:        Dat je probeert er iets moois  

                                                       van te maken. 

Wat ik verder nog wil laten weten:  

Ik vind het geweldig dat er zoveel mensen buiten het  

Fietsen om, zo actief zijn binnen onze vereniging.  
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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 mail naar voegbedrijfverhees@planet.nl 

Verder fietsen we op de dinsdagavond om 19.00 uur vanaf Jan 

v 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twcasten.nl/
mailto:voegbedrijfverhees@planet.nl
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             WIST U DAT…. 

 

 

: De plusactie afgelopen is 

: We nog niet weten wat het opgebracht heeft 

: Je niet vergeet je clubkasstem uit te brengen 

: Er slechts 300 deelnemers waren bij de Klaver  

: We slechts kunnen gissen naar de oorzaak! 

: Het weer in ieder geval NIET de spelbreker kan zijn geweest 

: De goede vrijdagtocht het eigen record weer verbrak 

: Liefst 44 leden de prachtige tocht gereden hebben 

: Ook de THM Zomerclassic op grote deelname rekent 
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