
  
 

 

1 

Den Tube 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEN TUBE 
 

Clubblad voor de leden van 
TWC Asten 

 
Nr.3 
44e jaargang 
Juni  2018 

SECRETARIAAT 
 
Siriusstraat 15   
5721 XX Asten 
Tel: 0493-692810 
info@twcasten.nl 
www.twcasten.nl 
 
GSM - bus: 06-51979959 
 
Bankrekening IBAN nr: 
NL04ABNA052.34.46.438 

REDACTIE 
 
Ria de Jong 
Jos Verheijen 
Martien Vervoordeldonk 

 
DRUKWERK: 
Theo Timmermans 
Toon Peeters 
Harrie van de Ven 

REDACTIEADRES 
 

Driehoekstraat 8, Asten 
 
redactie@twcasten.nl 

KOPIJ 
 

voor het volgende nummer 
inzenden voor 
 

1 Aug 2018 
 

 

 

mailto:redactie@twcasten.nl


  
 

 

2 

Den Tube 

Inhoud: 
 
 

Voorwoord     blz.3 
 
AVG Privacywetgeving    blz.5 
 
Kampioenschappen     blz.6 

Holland Classic     blz.7 

Uit de oude doos     blz.9 

Les trois mousquetaires    blz.11 

A.T.B. front      blz 18 

Vragenlijst van     blz 19 

Met Flair Trappen Wij Culinair   blz.22 

BAA Fiets3daagse     blz.23 

Plus Actie      blz.24 

Uitslag Kampioenschap    blz.25 

Rabo clubkas campagne    blz.26 

THM Zomerclassic     blz.27 

Wist U dat      blz.28  

 

 

 



  
 

 

3 

Den Tube 

 
 
 

 

Allereerst onze excuses. 
In de vorige editie van Den Tube stond in het voorwoord dat 
we een stukje uit de oude doos hadden geplaatst.  U heeft het 
ongetwijfeld niet kunnen vinden, dat maken we deze keer 
goed. Blader maar eens door. 
 
Inmiddels hebben we de Klaver van Brabant, de 
kampioenschappen en de Thieu Hoefnagels Memoriam 
zomerclassic er weer op zitten. 
Vooral de kampioenschappen waren toch wel erg 
tegenvallend, door het slechte weer en misschien door het 
verzetten van datum waren er slechts 18 deelnemers. 
Desalniettemin feliciteren we Ria Cortenbach en Martin 
Santegoeds met hun behaalde kampioenschappen, zij hebben 
het toch maar aangedurfd de weersomstandigheden te 
trotseren. 
 
En er staat nog meer te gebeuren voor we op vakantie gaan. 
Allereerst met Asten kermis op 8 juli de Crazy Bike Ride, een 
geweldige happening waarvan we hopen dat dit een jaarlijkse 
traditie gaat worden en dan, bij voldoende deelname, op 15 juli 
“Met Flair Trappen Wij Culinair”.  

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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En in week 31 de fiets driedaagse, en later in augustus het 
weekend voor de heren op de gewone toerfiets. 
 
Voldoende mogelijkheden dus om naast je wekelijkse 
trainingstochten deel te nemen aan de TWC activiteiten. 
Geniet er van…. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
 

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

Verhuisbericht 
 
Ik wil even doorgeven dat ik op 19-4-2018 ben verhuisd naar 
Ostaderstraat 26 5721 WC in Asten mob.0653322944 E mail: 
janenmarieke@gmail.com  
 
Jan Zantingh 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw0YDd5YHZAhVFIMAKHV2CAeQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.confessionelevereniging.nl/hw-confessioneel/redacties/&psig=AOvVaw3lfcaEbvDDdR3C9TrUDEGW&ust=1517474112024061
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib8d6U6YHZAhUlLcAKHW-HB7oQjRx6BAgAEAY&url=http://seniorenplatform-oisterwijk.nl/index.php/actueel-2/pagina-nieuwsklok/2017/132-pagina-nieuwsklok-week-43-26-oktober-2017&psig=AOvVaw1AxD6hslMrwou5xq7SC4vW&ust=1517474977336571
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Van de voorzitter. 
 

                          Jos heeft de redactie medegedeeld dat hij 
door drukke werkzaamheden geen tijd heeft vrij kunnen maken 
om een representatief bericht te kunnen schrijven  
 

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

 
AVG Privacywetgeving 

 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
 
Dit houdt in dat de wet op de privacy hiermee aanzienlijk is 
uitgebreid. De verantwoordingsplicht is nieuw. Verenigingen en 
overkoepelende organen moeten aantonen welke gegevens er 
nodig zijn en wat er met de gegevens van de leden wordt 
gedaan.  
Er is een persoonsregister aangelegd waarin is opgenomen 
welke gegevens zijn verwerkt, wie welke gegevens gebruikt en 
waarom. 
Met de NTFU is een verwerkers overeenkomst afgesloten , 
omdat deze partij ook een aantal persoonsgegevens gebruikt. 
Verder is een AVG Privacyverklaring opgesteld, welke is 
gepubliceerd op onze website www.twcasten.nl  onder 
"Clubinformatie". 
TWC Asten verwacht hiermee te voldoen aan de nieuwe AVG 
Privacywetgeving. 
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Kampioenschappen 

Op 29 april was ik van plan om de Kampioenschappen van 

TWC te gaan rijden. Toen ik ’s morgens buiten kwam begon 

het net iets te druppelen. Ik fietste naar Van Hoek om in te 

schrijven. Net voor de Hema reed ik over een steentje en mijn 

band was lek. Toen ik deze wilde vervangen kwamen Math en 

Marij, Martien, Wim buiten bij Van Hoek en vroegen mij of ik 

met hen mee wilde fietsen. Omdat ik eerst mijn band moest 

repareren en het ondertussen harder was gaan regenen werd 

er even op mij gewacht en werd ik geholpen met mijn bqnd. 

Nog bedankt! We hadden uiteindelijk besloten om met z’n 

vieren te gaan rijden. Ik ging me inschrijven met een snelheid 

van 25,3 km. Dit was nog niet gekozen door de anderen. 

Op een gegeven moment waren de taken verdeeld, de 

koprijders hielden eenzelfde tempo aan en de volgers hielden 

de route en de pijltjes in de gaten. Dit was wel nodig want er 

werd meerdere malen gecorrigeerd 😊. Ondanks de regen 

heb ik toch genoten van de mooie route. Na zo’n tweeënhalf 

uur fietsen ben ik naar huis gegaan zonder te weten of we een 

goede of slechte tijd hadden gereden. 

’s Middags was de uitslag. Toen bleek dat ik wederom 

Kampioentje was geworden samen met Martien. Eerlijk is 

eerlijk ik vind dat Math en Wim ook hier aan mee hebben 

bijgedragen. 

Tot volgend jaar! 

Ria 
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Holland Classic, Papendal, 6mei 
 
 
Zondagmorgen weer eens vroeg op 
pad op weg naar Papendal met een 
aantal fanatieke fietsers en 
fietssters; een gezellige club 
mensen. De zon lacht ons toe, wat 
wil je nog meer om lekker samen te 
fietsen.  
Na een klein uurtje rijden staan we 

op het terrein van het Sportpark Papendal. Hier is de start en 
finish van de Holland Classic. De toertocht bestaat uit 3 lussen 
van elk 60km; langs het water, over de Veluwe en de Posbank. 
Wie wil welke route fietsen is de vraag. Het voorstel is om ’s 
morgens langs het water en ’s middags over de Veluwe te 
fietsen. Twee fietsgekken hebben echter hun zinnen gezet op 
de route over de Posbank met de nodige hoogte meters. 
Geertjan en ik gaan op pad. Eerst dwars door Arnhem heen 
om vervolgens met diverse beklimmingen de Posbank (de 
bank van dhr. Pos) aan te tikken. Geertjan is duidelijk de 
betere klimmer met ook meer kilometers in de benen, zodat ik 
regelmatig moet lossen op de hellingen. Als ik weer boven ben 
staat Geertjan met een smile me op te wachten: lekker, samen 
uit, samen thuis. Dat wordt ook wel het motto van deze dag.  
Bultje op en bultje af komen we samen weer in Papendal aan.  
 
In de middag zijn we met z’n allen onder een lekker stralend 
zonnetje over de Veluwe gefietst. Een prachtige natuur, de 
wind meestal van voren. In eerste instantie werd er nog erg 
veel naar de kilometerteller gekeken. Dat ging ervan af toen 
we voor het gevoel wel heel lekker fietsten; zo samen over de 
Veluwe en door het fraaie Gelders landschap. 
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120km trappen was niet voor iedereen alledaagse kost.  
Pet je af.  
 
Na een lekker biertje op het feestterrein na de finish gingen we 
weer naar huis. Lieve mensen, bedankt voor de gastvrijheid en 
de lekkere en gezellige fietsdag samen. Het gevoel van samen 
fietsen kwam wel heel sterk bij mij naar boven. 
Samen uit, samen thuis is bij TWC soms nog wel eens een 
dingetje. Op woensdagavond is dit vaak een nogal lastig 
puntje. We beginnen samen, om dan ook samen weer in Asten 
terug te komen ervaar ik als lastig voor de groep. Als je met de 
bedoeling gaat om lekker samen de fietsen, bepaalt de groep 
het tempo en niet één iemand die harder wil racen dan de 
groep kan fietsen. Ook is het zo dat je op elkaar wacht; bij 
stukken, plaspauze etc. Samen fietsen is toch de kern van 
TWC!  
 
Govert Vossen 

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

 
 

Nieuwe leden 
 

17-04: Rob Sleegers 
 
22-04: Mark Kersten 
 
27-04: Chris Schreurs 
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Uit de Oude doos 

WIELERSPORT IN OPTIMA FORMA ! 

Door enkele jongelui werden de laatsten tijd voorbereidingen 
getroffen voor het houden van een heuse wegwedstrijd op de 
fiets. Donderdagavond was het zo ver, dat de wedstrijd 
verreden kon worden. Het parcours liep van Asten over Meijel, 
Neerkant, Liessel, Deurne naar Asten, over een afstand van 
ruim 34 kilometer. 
 
De weersomstandigheden waren nu juist niet ideaal. He had in 
den namiddag zwaar geregend, maar de “donderschoer” was 
nauwelijks van de lucht, of de belangstellenden, de officials, de 
deelnemers enz. verzamelden zich op het Marktplein, waar de 
start zou plaats hebben, ondanks den nog vallenden regen. De 
jongens bleken dus van geen klein geruchtje vervaard en 
hebben direct kennis willen maken met de harde labeur van 
den wegwedstrijd-onder-minder-goede-omstandigheden. 
 
Naar wij vernomen hebben was alles erg officieel opgezet. Er 
waren tijdopnemers, controleurs, sprintjes met premies 
onderweg, zelfs 3 volgauto’s. (Door de “Ppa’s Desgranges” 
waren de journalisten echter niet uitgenodigd, zodat de 
sportpers jammer genoeg niet vertegenwoordigd was en we 
gedetailleerde en deskundige verslagen dus zullen moeten 
missen!) Er waren bovendien uitvallers, vanwege zadelpijn, 
ademgebrek en pech aan het materiaal. 
 
 
 Onderweg werd voor uitbundige aanmoediging gezorgd, als 
de “rondemannen” voorbij joegen. En bij aankomst , (bij 
Keskesboom was de eindstreep), zagen zij, die tot het einde  
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wisten door te zetten, eruit als echte Tour de France-rijders, 
dat wil zeggen: de tong hing ook op het vestje en het smerige  
wegdek had wel zeer duidelijke sporen op kleding en 
aangezichten achtergelaten ! 
Om 3 minuten voor 8 werd het startclaxongeluid gelost en 
veertien deelnemers kromden hun rug. Er schijnt wel stevig 
doorgezet te zijn, want de snelste tijd maakte F.v.Kemenade in 
1 uur 4 min. En 28 seconden, wat een uur gemiddelde geeft 
van 32 Km. 
 

Voor beginnelingen en 
rekening  gehouden 
met den 
atmosferischen – en 
wegtoestand zéér 
mooi. Wij zien nog wel 
eens een Van 
Schendel, een 
Lambrichts of een 
Pijnenburg in Asten 
opstaan, een glorie 
waarop we weer lang 

kunnen teren. Tweede werd F.v.Lieshout, 3. L v. Horssen, 4. F 
.v. Oosterhout, 5 H. Hoefnagels, 6. M. Verdonschot. De rest ex 
aequo geplaatst. 
 
De prijzen bestonden uit voorwerpen in natura, als cake, 
bananen, dassen e.d. al slaagde de winnaar van de ronde er 
tevens in een daalder in de wacht te slepen. 
Wij zien met belangstelling uit naar de verdere prestaties van 
de jeugdige club en hopen eens getuige te mogen zijn van den 
volgenden titanenrit.  
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Les trois mousquetaires… 

Goed werk heeft tijd nodig en zeker de voorbereiding voor ’n 

groot opgezet evenement….  

Daarom hadden drie ervaren Musketiers Aramis, Athos en 

Porthos ’t snode plan opgezet om maandag 28 mei 2018 

richting de heuvels van ’t Nederlandse Limburgse land af te 

reizen; men wilde voorbereidingen treffen voor ’n 

gemeenschappelijk treffen, ergens midden april volgend jaar..  

De stalen rossen werden gezadeld, de inwendige mens werd 

gesterkt en vol goede moed werd de reis richting zuiden 

aanvaard; men wist echter niet wat men zou aantreffen…  

Onderwijl had de jonge vierde musketier D’Artagnan lucht 

gekregen van ’t gebeuren en was volle galop achter z’n 

voorbeelden aan gereden, hij wist ze nog net op de 

vertrekplaats van de plaatselijke herberg te achterhalen. 
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Hoe zou men ’t strijdplan oppakken?  

De heuvels waren bekend, echter de route was ongewis. Extra 

handicap was de warmte; hoe zouden de ridders zich houden? 

De rossen werden nog voorzien van ietwat extra proviand, ’t 

strategisch plan werd besproken: “een voor allen, allen voor 

een”..  

Voorop de sterkste met veel bravoure en tromgeroffel 

onderweg, gevolgd door de sluwe; onbezonnenheid tegenover 

ervaring, de perfecte mix! Men wilde samen overwinnen, 

slagen voor deze gezamenlijke missie! 

De eerste stop was echter al binnen 2 kilometer; D’Artagnan 

had geen proviand mee en zou ergens ‘n hoeve moeten 

‘beroven’, de landvoogd was echter van goeder wil en 

verschafte vrijwillig de noodzakelijke drank en spijs. Vol goede 

moed werd de reis voortgezet… 

Gezamenlijk werden de eerste kilometers bereden, koetjes en 

kalfjes werden gedeeld, men overzag de glooiende ‘vijanden’ 

gedwee totdat plotsklaps de Dodeman opdook; ’n geduchte 

tegenstander van formaat, hier moest rekening mee gehouden 

worden. 

De jonge D’Artagnan, zoals ie altijd is ‘ n spring in ’t veld, ging 

voorop in de strijd gevolgd door de andere Musketiers. De 

rossen werden getest, sommige benen waren niet optimaal en 

moesten ietwat ruimte laten. Strategisch niet goed om de 

groepering uit te dunnen, de vijand krijgt dan gemakkelijk spel. 

Echter na ietwat tijd werden de gelederen weer gesloten en 

kon men weer gezamenlijk verder. Dit was wel iets wat in ’t 

strategisch plan moest worden opgenomen… De paardjes 
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werden lekker in draf gezet en gedwee werd de reis 

voortgezet. De Musketiers hadden trouw gezworen aan de 

Franse koning, voordat de 80-jarige Oorlog uitbrak was deze 

zeer close met de Koning van Spanje. De Musketiers hadden 

doorgekregen dat deze zich in de omgeving zou moeten 

bevinden en dus gingen ze op zoek naar hem; net na de 

afdaling richting Gulpen kwamen ze hem tegen. Men 

verwachtte geen tegenstand, eerder ondersteuning en frisse 

paarden…. Jammerlijk vond er geen wisseling van paarden 

plaats dus moesten de warm aangelopen beestjes toch zelf 

rustig omhoog wat op zich goed ging… 

Gedwee werden de noodzakelijke verplichtingen tegenover de 

Koning afgelegd; de drank en spijs werden genuttigd om 

naderhand weer de reis te hervatten; de landkaart moest 

immers worden ingetekend. De Musketiers hadden 

meegekregen dat er iets verderop duistere zaken werden 

gebezigd, smokkelaars zouden een en ander voor de 

landvoogd (en dus ook voor de Koning) verbergen; de 

belastingpenningen werden niet afgedragen. Omdat ze toch in 

de buurt waren werd er in en na overleg besloten om maar ff 

voorbij te gaan, eens zien of men de Smokkelaers kon pakken. 

Dat men de landsgrens hiervoor moest oversteken was geen 

probleem, men sprak immers de daar gebruikte taal vloeiend: 

Frans! De draf werd weer ingezet, Teuven werd ingenomen.  

Echter geen noemenswaardige problemen meegemaakt, ’t 

was rustig. 

Men besloot maar weer terug te keren richting ’t Nederlandse, 

’t Plateau van Crapoel, beter bekend als Onderste Bosch 

werd doorkliefd; de draf werd omgezet in galop, de paardjes 

wilden vooruit omlaag. Vervolgens werd gestaag de weg 
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ingeslagen richting de volgende helling waarop ’n eventuele 

aanval zou kunnen plaatsvinden:  

Zachtjes trippelden de paardjes omhoog, de Nederlandse Alpe 

D’huez Loorberg werd beklommen” veel problemen werden 

niet ondervonden. Wat wel opviel was dat er op deze helling 

ook veel andere ruiters aanwezig waren; uit alle windstreken 

van ons Nederland waren ze hier neergedaald. Werden hier 

ook planningen gemaakt voor latere tijdstippen?  

Nadat drank en spijs waren genuttigd werd de reis in draf 

voortgezet; echter dit was van korte duur. In uitgestrekte galop 

werd de afdaling door alle vier de Musketiers afgewerkt, de 

paardjes hadden er zin in. In ’t dal aangekomen werd de reis 

voortgezet met ’n haakse bocht naar rechts; ’t was maar goed 

dat alle paardenbenen voorzien waren van goede ijzers. Goed 

materiaal is toch eerste vereiste om ’n dergelijk uitstapje tot ’n 

goed einde te brengen.  

’t Dal werd bedwongen, tijdens de rustige trip hier doorheen 

hadden de Musketiers ’n mogelijkheid om ’n aanval te plaatsen 

aan de andere kant van ’t dal in ’t vizier gekregen, men moest 

deze mogelijkheid onderzoeken: 

D’Artagnan tesamen met Aramis gingen voorop,  Athos en 

Porthos bleven in de tweede linie. de Camerig werd 

beklommen. Men wilde ervoor waken dat iedereen in ’t 

spreekwoordelijke mes liep; de ‘vijand’ kon immers om de hoek 

liggen. Echter de ‘vijand’ liet op zich wachten en gezamenlijk 

werd de reis vervolgd richting de herberg Lodge7. 

Van daaruit kon men de gehele vallei overzien; onder ’t genot 

van drank en spijs  werd hier ’n verder strijdplan gesmeed. Hoe 
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zou men hier de vallei doorkruisen, hoe zou men de vijand van 

de overkant gelegen berg verdrijven: recht erop af of via de 

achterkant? Allerlei strategische overwegingen werden 

besproken; de ervaring van de oudere Musketiers gaf de 

doorslag. Sluipend via de achterkant zou men binnenvallen, 

men diende echter eerst nog iets anders bedwingen: Pas van 

Wolfhaag was de volgende hindernis. 

De rustplaats had ook de rossen van de Musketiers goed 

gedaan, ze trippelden gedwee de Pas op en over en hadden 

absoluut geen schrik van de Wolf die op de loer lag, ze 

deinsden er niet voor terug. Sterker nog, ze lieten de wolf ’t 

achterste zien! Wederom in volle uitgestrekte galop werd de 

800 meter lange draaiende afdaling volbracht om op ’t punt 

aan te komen waar de eventuele tegenstander van achter 

aangevallen zou worden: Vaalserberg  werd aangevallen. 

De Musketiers hadden zich voorgenomen om zowel de 

voorkant alsook de achterkant van de gelederen te sluiten dus 

werd er paarsgewijs de beklimming aangepakt.  

‘Een voor allen, allen voor een’ geldt voor elke Musketier dus 

nadat de plaats van de landverdeling was bereikt werd 

gebroederlijk dit moment vastgelegd voor eenieder:  

Na dit memorabele moment werden de reis vervolgd, de 

paardjes hadden er zin in. In uitgestrekte galop werd de 

afdaling vervolgd, deze keer weer richting herberg Lodge7. 

Musketier Aramis was tijdens de eerdere stop hier zijn nieuw 

ingeslagen proviand vergeten dus werd D’Artagnan voorop 

gestuurd om te bezien of de Epenerbaan ook andersom goed 

te berijden was. Proviand was door de herbergier gevonden en 

achtergehouden; de beklimming was grimmiger als voorzien 
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voor de Musketiers waardoor er ’n bevoorrading in draf 

plaatsvond; D’Artagnan kon proviand aanrijken aan Aramis.. 

Eenieder kon de rit makkelijk vervolgen, men had ’t strategisch 

plan grotendeels uitgezet en de weg richting vertrekplaats kon 

worden ingezet.  

Dat er gedurende de terugreis (die de heenweg in omgekeerde 

volgorde was) ook nog wat kattenkwaad onderling uitgehaald 

werd (Athos ging er in volle galop van tussen om iedereen 

even ’t achterste van ’t ros te laten zien, Porthos ging 

binnendoor) gaf alleen maar uiting aan de saamhorigheid van 

de Musketiers! De Musketiers hadden plezier in ’t gebeuren…. 

Maar zoals altijd waren de laatste loodjes ’t zwaarst: de 

Epenerheide moest nog worden bedwongen. 

Nadat deze was gebroederlijk was afgelegd werden de 

plannen ietwat aangepast.  

Omdat de paardjes van Athos en Porthos ietwat begonnen te 

zuchten werd er afgesproken dat deze Musketiers gezamenlijk 

richting vertrekplaats zouden gaan; Aramis en D’Artagnan 

zouden ’n andere weg rijden:  

De draf veranderde snel in stap, dit zou weleens ’n heel 

gevaarlijke tegenstander kunnen zijn; echter de Musketiers 

zouden geen Musketiers zijn als ze ook deze niet konden 

bedwingen. Jean kijkt over alles heen, hij ‘trok’ beide 

Musketiers naar boven! Naar de top van de Gulperberg 

Nadat de afdalingsgalop overging uiteindelijk in rustig 

uitstappen kwamen ook deze twee Musketiers bij de 

vertrekplaats aan na ruim 70 km stijgen en dalen waarna de 

rossen netjes werden opgeborgen, de Musketiers zichzelf 
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ietwat opfristen waarna ze gezamenlijk naar de herberg 

vertrokken om daar te genieten van ’n vorstelijk verdiend 

gerstennat! 

’t Strijdplan voor volgend jaar is nog niet helemaal geschreven, 

ga er maar vanuit dat Musketier Aramis dit perfect weet te 

maken. Indien nodig zullen de andere Musketiers hem 

ondersteunen bij verdere onderzoeken om ’n strategisch plan 

op te tuigen…. 

Want iedereen kent ondertussen hun beroemde motto: ‘Een 

voor allen en allen voor een!’ 

Mede-Musketiers: ’t was me ’n waar genoegen om met jullie dit 

strijdplan te ontwikkelen! 

D’Artagnan 

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

FIETSFEIT 

85% van de wielrenners 

 Gebruikt een fietsbel 
 

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

 
Je wordt niet gelukkig als je gaat trainen om beter te worden 
dan je fietsmaat. 
Er zijn altijd weer anderen die beter zijn dan jij. 
Je wordt pas gelukkig als je gaat trainen om zelf beter te 
worden. 
 



  
 

 

18 

Den Tube 

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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De vragenlijst van: 
 

Naam:   Martin Santegoeds    

Leeftijd:   76 

Soort fiets:   Racefiets/MTB    

Km per jaar:   0ng.6.000 

Beroep:   Gepensioneerd maatschappelijk werker 

Partner:   Als weduwnaar momenteel geen  

Kinderen/Kleinkinderen: Dochter en zoon, 2 kleinkinderen en  

    1 achterkleinkind (al vroeg “super”opa) 

Hobby’s naast het fietsen: Vrijwilligerswerk o.a. museum Klok en  

    Peel, Lezen, bezoeken filmhuis,musea, 

    Theater, concerten o.m. liefhebber van  

    Jazz en (licht) klassieke muziek  

    Wandelen als senior bij IVN en….. 

het drinken van een donkere Leffe             

  bij van  Hoek  na een toertocht bij 

en met groep 3 inclusief het luchtige 

 humoristische ge-o.h erbij. 

Taken (gehad) bij TWC: Hand- en spandiensten: momenteel het  

per fiets rondbrengen van dit blad in de  
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buiten gebieden van Asten en Someren   

Het lekkerst vind ik:  Leffe dus…. Na het fietsen 

Dit lust ik helemaal niet: Het vroegere levertraan, ik moest het 

    toch van ons moeder slikken.. en dat  

    is kennelijk toch goed geweest voor 

    mijn huidige constellatie en conditie 

Manier van vakantie:  Met de fiets en/of camper op stap, 

    liefst met een avontuurlijk sausje in 

    het bergebied van Zuid-Europa 

Vakantieland:   Moeilijk een keuze te maken; Frankrijk 

    Spanje in Europa en het eiland 

Curaçaoin midden Amerika/Caribisch   

gebied                                     

Huisdieren:   Geen, behalve dan al jarenlang een 

              schooiend eksterpaar! 

Reguliere honden mogen niet op 

Kranenven. 

 Overigens vind ik dat ook niet zo erg. 

Ze zijn teveel handenbinders voor een 

uithuizig man als ik. 

 Ik geniet het meest van: Doorgaans mijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind.  
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Vooral in de winter-maanden het lezen 

van een goed boek gepaard gaande 

met een stukje luchtige,klassieke 

muziek en , niet te versmaden een 

glaasje whisky voor het slapen gaan 

Ik heb een hekel aan:  De “ikke , ikke en de rest kan stikke” 

 Mentaliteit en vooral onder 

 de“graaiers”onder hen. 

 Ik zou graag ontmoeten: Cabaretière Claudia de Breij 

Ik droom ’s nachts van: Dé wilde gellie nie weten..? 

Belangrijk in het leven is: Een goede gezondheid en delen met 

    elkaar 

Verder wil ik nog laten weten: Al ben ik niet steeds bij iedere activiteit  

    Aanwezig, Ik heb het verrekte naar mijn  

zin bij TWC Asten, een warme club. 
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Met Flair Trappen 

Wij Culinair 

Zoals afgesproken op de 
jaarvergadering en 
gemeld in de vorige “Den 
Tube” zou de activiteit 
doorgaan bij een 
minimale deelname van 
50 personen die zich 
aangemeld moesten 
hebben voor 1juni. 
Daar op 1juni slechts 23 

personen zich hadden aangemeld zijn wij als organisatie tot de 
conclusie gekomen dat er onder de leden van T.W.C. geen 
animo is voor deze activiteit. 
 
Na een kort overleg met de organisatoren is besloten om deze 
activiteit niet door te laten gaan. 
We vinden dat heel jammer,want 5 jaar geleden was dit een 
geweldig en mooi  evenement met toen de vraag om dat ieder 
jaar wel te willen doen, 
Daarom was het voor ons een verrassing dat er niet meer 
aanmeldingen zijn gekomen. 
 
Degenen die zich wel hebben opgegeven krijgen uiteraard hun 
inschrijf geld   terug. 
Heel jammer dat het niet door gaat ,maar het is niet anders. 
 

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

Verhuist 
 
Mien Schaaks, Julianastraat 27d   5721GK  Asten 
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Fiets3daagse 

 

De voorbereidingen voor de 41e fiets3daagse zijn in volle 

gang. 

Er moet dit jaar veel gebeuren want we zijn namelijk van 

hoofdsponsor moeten veranderen. 

Jaren lang is dat de Rabo bank geweest, maar vorig jaar 

kregen we de mededeling dat het contracd niet werd verlengt. 

In BAA (Belasting Adviesgroep Asten) hebben we een hele 

goede vervanger gevonden. 

Zij zijn bereid om 5 jaar lang onze fiets3daagse financieel te 

ondersteunen. 

Jullie begrijpen wel dat we daar heel blij mee zijn. 

Ook danken we de subsponsors natuurlijk voor hun bijdrage.  

Nu moet wel alles worden aangepast om onze sponsor onder 

de aandacht te brengen, borden, vlaggen, inschrijfkaarten, 

flyers, banners enz. alles moet worden voorzien van BAA logo  

Dit is niet de enige verandering dit jaar, na jaren als voorzitter 

heeft Jan Berkers de voorzitters hamer overgedragen aan 

Joop Deenen. 

Ook voor de deelnemers een verandering, een 100km 

tocht.(gedeeltelijk uitgepijld ,gedeeltelijk knooppunt route). 

Verdere informatie vind je in de folder die in deze  “den tube “ 

is bijgevoegd. 

 

O Ja wel allemaal meedoen aan onze 3 daagse.  

 

Stichting Activiteiten T.W.C. Asten. 
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Plus Sponsor Actie. 

De sponsor actie van de plus is weer afgelopen. 

We werden uitgenodigd door Erik Gorissen  voor de uitreiking 

van de sponsor bedragen die gespaard  zijn 

In een volle zaal bij Jan van Hoek op een snikhete 

dinsdagavond werd iedere vereniging die had deelgenomen 

naar voren geroepen om de check  en een mooie bos bloemen 

in ontvangst te nemen. 

De bos bloemen hebben we weggegeven aan een T.W.C. lid 

die wel heel veel moeite heeft gedaan en een groot deel van 

264 kaarten heeft ingeleverd. 

Wij als T.W.C.ers hadden een bedrag van €264.- bij elkaar 

gebracht. 

Dat is toch mooi meegenomen,en daarom wil ik eenieder die 

hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken voor de moeite. 

Ook dank aan Erik Gorissen die dit alles mogelijk heeft 

gemaakt,en hopelijk tot volgend jaar. 

 

Martien  

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

Nog even een bericht er bij. 
 

Als U het clubblad niet digitaal ontvangt, dit melden via 
info@twcasten.nl   

 
Bij voorbaat dank. 
 
Groeten, Lau 
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Clubkampioenschap wegrenners 27 april 2018 

     

  
Uitslagen met afwijkingen 
in sec.   Einduitslag 

       66,50 km  
 

    
opgegeven 

snelheid totale 
 Nr Naam km/uur afwijking 
   Heren:     
 1 Martin Santegoeds 25,0 175 
 2 Wim v.d. Loo 25,2 196 
 3 Fer v.d. Zanden 27,7 486 
 4 Jan Meulendijks 24,7 579 
 5 Erik Gerritsen 26,0 781 
 6 Jos Verheijen 26,0 791 
 7 Piet Mestrum 25,0 880 
 8 Toon Meeuws 30,0 980 
 9 Arno v. Horssen 24,3 1036 
 10 Jos Moors 26,5 2831 
 11 Math Verhaegh 25,1   
 12 Henk v. Heugten 25,7   
 13 Remi v. Dooren 25,0   
 14 Frans Knoops 25,0   
   Dames:     
 1 Ria Cortenbach 25,3 195 
 2 Sjan v. Lierop 24,2 434 
 3 Fancien Knoops 23,9 440 
 4 Marriet v.d. Eerenbeemt 24,0 443 
 5 Ria de Jong 23,5 452 
 6 Marij Verhaegh 25,0   
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Restant Jaarprogramma 2018 

 

8-jul   Crazy Bike Ride 

31-jul Altijd week 31 BAA Fiets3daagse 

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 

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

Rabo clubkas campagne 

Afgelopen periode is de clubkas campagne van de Rabo bank 

voor de 11maal gehouden. 

Leden van de Rabo bank kunnen dan 5 stemmen op 5 

verschillende clubs uitbrengen  

Deze stemmen zijn rond de € 3,50 waard. 

Deze keer is er een bedrag van   € 275.000 uitgekeerd door de 

Rabo bank 

 



  
 

 

27 

Den Tube 

De uitreiking van de  cheques gebeurde op vrijdag 25 mei op 

de markt met een roadshow. 

De meeste verenigingen waren hier aanwezig. 

Bij een drankje en een hapje werden de bedragen bekent 

gemaakt en kon men nog een woordje doen over het 

bestedings  doel van het bedrag. 

T.W.C. Asten en Stichting Activiteiten T.W.C. Asten deden alle 

bij mee met de clubkas campagne. 

Voor de Stichting Activiteiten T.W.C.Asten was er een bedrag 

van €564,06 door 158 stemmen. 

Voor T.W.C. Asten was dat met 221 stemmen een bedrag van 

€ 788,97. 

Dat zijn mooie bedragen die we goed kunnen gebruiken,en we 

bedanken de Rabo Bank en alle stemmers voor hun steun aan 

T.W.C. 

O0k dank naar korfbal vereniging Klimop voor de 

samenwerking met T.W.C. Asten. 

 

Martien 

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

T.H.M. Zomerclassic 

 

Op zondag 3 juni werd de T H M Zomerclassic weer 

gehouden. 

Het was een mooie zonnige dag en de organisatie had er alles 

aan gedaan om er een geweldige dag van te maken. 

Er kon gefietst worden op de weg met race fiets of gewoon de 

toerfiets. De afstanden op de weg waren  100km -60 km en 

een familie tocht van 35 km. 

Voor de ATBérs  45 km -30km. 
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Vorig jaar hadden we ruim 300 deelnemers, dit jaar bleef de 

teller steken op252 

Of dat kwam omdat de VVV een asperge tocht op de zelfde 

dag had geplandt weten we natuurlijk niet. 

Vooral de deelname aan de 35 km familie tocht viel tegen. 

Maar al met al mogen we niet klagen en kunnen we een 

bedrag van  ±€ 700,- overmaken aan Stichting De Zonnebloem 

in Asten. 

Zij weten er zeker een geschikt doel voor. 

We willen eenieder die aan dit evenement heeft meegewerkt 

en of heeft deelgenomen hartelijk danken voor hun bijdrage. 

 

Martien en Albert  

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

 
- Het bestuur van T.W.C. over het algemeen rustige 

mensen zijn. 
 

- Dat het daarom niet om wilde feesten ging dat er bij 
twee leden van het bestuur het “Dak er af ging” 

 
- Dat dat gewoon om renovatie ging. 

 
- We als bestuur het heel jammer vinden dat niet fiets 

activiteiten niet van de grond komen. 
 

- Met Flair Trappen Culinair daar een voorbeeld van is.  
 


