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VOORWOORD 
Beste fietsliefhebbers 

 

De winter hebben we weer achter ons, de dagen worden weer 

langer en ondanks dat het ‟s morgens nog koud kan zijn, wordt 

het steeds warmer. Sommige diehards hebben de hele winter 

doorgefietst, maar nu de lente is begonnen, zullen meer en 

meer TWC-ers de weg opgaan. We zullen langzaam maar 

zeker onze conditie weer opbouwen, zadelpijn omzetten in een 

comfortabele zit op de fiets en het afzien wordt ontspannen 

genieten van het gezelschap waar we mee fietsen en de mooie 

omgeving waar we doorheen rijden. We zullen niet altijd een 

heerlijk zonnetje voelen en een lentebriesje in de rug hebben, 

maar het is en blijft genieten in een peloton TWC-ers die in 

strakke blauwe fietskleding door onze regio racet. Wordt u ook 

zo uitgedaagd door de tekening van de fietser op het middelste 

van de drievakken net boven het achterwerk van degene die 

voor je fietst?  Het wielrennertje zwaait of hij wil zeggen: “hou 

me maar eens bij!” 

Begin maart zijn de zondagsfietsers weer van start gegaan en 

vanaf 27 maart zijn ook de dinsdagavondgroepen weer op de 

fiets gestapt. De Klaver van Brabant een mooie tocht door Peel 

en Meierij, het weekend ATB-ers en de kampioenschappen 

voor dames en heren komen eraan. Vergeet ook de “Ladies 

Day ” niet! Ook familie, buren en vrienden kunnen op deze 

schitterende dag meefietsen en er een leuke en gezellige dag 

van maken. Kom en doe mee met deze activiteiten, hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. TWC-ers maak er een leuke en 

sportieve lente van, met veel kilometers in de wielen voordat 

we aan de zomer gaan beginnen. 

De Redactie 
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Van de voorzitter 

 
De afgelopen weken was 

genieten met de 

voorjaarklassiekers, we 

zagen Niki Terpstra twee 

keer tweede worden. Gent 

Wevelgem, dat was smullen 

van begin tot eind. Het 

slechte weer hield velen van 

ons aan de kant. Regelmatig 

regen en koersen bij 

windkracht 8 en met windstoten tot 150 km/uur is geen pretje 

en het vergt een goede stuurkunst. Maar nu is het tijd voor de 

korte koersbroek en wordt het nog leuker om mee te gaan 

fietsen. 

Inmiddels zit de zevende zondag van seizoen 2015 er alweer 

op. We zijn dit jaar gestart met een extra groep, zodat er 

tussen de groepen maar een klein snelheidsverschil zit. Elke 

deelnemer kan op zijn/haar eigen niveau sportief deelnemen. 

In welke groep dat is maakt niet uit. Kies die groep waarvan je 

het tempo goed aankunt. Kun je in groep 1 het tempo met 

moeite aan (of eigenlijk net niet) kies dan voor groep 2. Het 

gaat daar net wat minder hard, je kunt het tempo dan goed aan 

en je kunt daar dan misschien ook wat kopwerk verrichten. Dit 

alles puur om het persoonlijke plezier te vergroten en 

tegelijkertijd de veiligheid. Dit geldt ook voor groep 2 en 3. Na 

het fietsen op zondag is het prachtig om te zien dat er door 

een grote groep TWC‟ers bij Van Hoek koffie wordt gedronken. 
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Niet verplicht natuurlijk, maar wel gezellig en iedereen is 

welkom! 

Op dinsdag 7 april hebben we succesvol de E-bike afdeling 

binnen onze vereniging geïntroduceerd. Op ludieke wijze en 

onder veel belangstelling is de groep met 12 E-bikers van start 

gegaan. Janus Verberne was met een enorm aggregaat 

aanwezig om de fietsen – zogenaamd -van elektriciteit te 

voorzien. Bij terugkomst op het terras bij Café Van Hoek 

klonken alleen maar positieve geluiden en werd al 

vooruitgeblikt naar de volgende keer. Ik verwacht een grote 

toeloop aan deelnemers en dat we op korte termijn al in 2 

groepen moeten gaan fietsen. Ik wens alle E-Bike deelnemers 

heel veel plezier binnen TWC. 

Op 17 mei gaan we deelnemen aan de mooie eendaagse tocht 

Nordeifeltour. 21 leden hebben zich inmiddels aangemeld. 

Aanmelden kan nog steeds op de site van WTC Klimmen. 

Dan heeft Ryan van Laarhoven alweer een nieuwe uitdaging in 

petto, voor liefhebbers die eens een echt lange tocht (330km) 

willen maken. We maken hier graag een TWC activiteit van, 

waar iedereen aan deel kan nemen, ook niet TWC leden 

mogen deelnemen. We hopen dat er een tiental deelnemers 

zich aanmeldt. Meer hierover kunt u verderop lezen in deze 

Tube.   

Ook zijn onze TWC-vrouwen alweer een mooie Ladies Day 

aan het organiseren. Nodig je moeder, zus of vriendinnen uit 

en doe mee; zodat dit een mooie 2e Ladies Day gaat worden. 
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Goede Vrijdag Tocht (Jubileumuitgave 25e keer) 

 

Verwachting voor Goede vrijdag:  
Maandag, Weercijfer 4, kans op regen 90 % 
Woensdag, Weercijfer 5, kans op regen 90% 
Dan maar besluiten dat de 25e keer helaas niet door kan gaan. 
De deelnemers die zich hadden opgegeven laten weten dat 
het niet door gaat en als alternatief gegeven een van de 
zaterdagen 4 of 11 april. 
Donderdagavond, ineens weercijfer 7 en maar 25% kans op 
regen. 
Opnieuw iedereen gemaild dat het alsnog door kon gaan. 
En vrijdagochtend staan er dan 14 dapperen in het centrum 
om voor de eerste keer de Limburgse heuvels te gaan 
beklimmen. 
De mensen uit Griendtsveen, en de mensen vanuit Helmond 
zouden we dan ontmoeten bij De Nachtegaal in Meerssen. 
De 4 mensen uit Griendtsveen stonden inderdaad al op ons te 
wachten, maar voor het eerst in alle 25 jaren niemand uit 
Helmond. Is de mail niet aangekomen? Heeft men de mail niet 
meer gelezen? We weten het niet maar uiteindelijk dan maar 
zonder “Helmondse” deelnemers vertrokken. 
 
En we hebben genoten, een beetje fris maar met een lekker 
zonnetje en weinig wind werd koers gezet richting Eijsden. De 
eerste 14 km verliepen vlak om er een beetje in te komen, in 
Eijsden via de “hel van het Zuiden” (kinderkopjes langs de 
Maas) daarna een groot stuk via de Mergellandroute en na de 
afdaling van de Koning van Spanje een prachtig 
tussendoorweggetje naar Sibbe, afdaling Daelhemerweg en 
als slotstuk van deze eerste lus de Cauberg. 
Daarna een welverdiende pauze bij De Nachtegaal, sommige 
bestelden spaghetti, andere soep en weer anderen “Omelet 
Nachtegaal” met stroop???? 
Daarna werd aangevangen met lus 2, Geulhemerberg, 
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Bemelerberg, Keutenberg (al moet gezegd dat sommigen deze 
maar wijselijk oversloegen) Walem en ook nu weer als slotklim 
De Cauberg. 
Uiteindelijk hadden we 95 km op de teller. Genoeg voor deze 
eerste keer. 
Na nog koffie met gebak ging iedereen moe maar voldaan 
weer naar huis waar de paaseieren al weer wachtten. 
Deze tocht is ieder jaar op 
Goede Vrijdag een traditie, het 
is voor de meesten weer de 
eerste kennismaking  met de 
Limburgse heuvels en de vlaai 
na afloop is zeker zo 
belangrijk als het fietsen. 
Gezien alle positieve reacties 
volgend jaar nummer 
 z e s en t w i n t i g. 

 

 

FIETSAANHANGER TE HUUR! 

Zoals iedereen inmiddels al wel weet is TWC Asten sinds 

enkele maanden in het bezit van een nieuwe fietsaanhanger. 

Deze aanhangwagen voor (10) fietsen is in eerste instantie 

aangeschaft voor onze atb‟ers, die (bijna) elke zondag in de 

omgeving gaan mountainbiken. 

Ook de wegfietsers kunnen natuurlijk van deze aanhanger 

gebruik maken als ze met een groep TWC‟ers ergens een 

(toer)tocht gaan rijden. 

Het bestuur heeft besloten om deze fietsaanhanger ook 

te verhuren aan onze eigen leden voor gebruik buiten TWC 

(familie-kennissen-derden)DUS: heb je ‟n keer de 

fietsaanhanger nodig: dat kan: kosten 25 euro per dag.  

Voor info en afspraak: Albert de Jong telefoon : 692551 
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Beste wielervrienden, 

Amper bekomen van een stevige verkoudheid niet ver 

verwijderd van een heuse griep, heb ik het verzoek van de 

redactie ter hand genomen om mijn eerste ervaringen op 

schrift te stellen van de eerste drie dinsdagmiddag-ritten 

waaraan ik als nieuwbakken lid heb deelgenomen. 

Hoewel ik door deze deelname al met menig lid van TWC 

Asten persoonlijk heb kennisgemaakt, lijkt mij het voor de hand 

liggend om me langs deze weg aan de gehele “familie” van 

TWC Asten voor te stellen alvorens met mijn eerste ervaringen 

van start te gaan. Bij deze een poging hiertoe. 

Mijn naam is Martin Santegoeds,  een telg uit de Helmondse 

tak van de familie die  gelieerd is aan de Santegoedsen in  

Asten-Heusden en Brouwhuis. Mijn vader zaliger sprak 

tenminste altijd van volle neven uit de genoemde contreien. 

Hun voorvaderen en dus ook de mijne waren oorspronkelijk 

van St. Oedenrode (Rooi). Inmiddels behoor ik met mijn leeftijd 

van 73 jaar, alweer tot de oudste generatie… Overigens heb ik 

ook nog wat Astens bloed in mijn aderen. Mijn “opoe” van 

vaders kant was namelijk Hanneke van Bussel, (Johanna 

Maria), geboren 23 dec.1876 in Asten. N.b. Zal t.z.t. nog wel 

eens uitzoeken van welke tak zij was, ik heb inmiddels 

begrepen dat het in Asten  overloopt van de van Bussels. 

In  1968 trouwde ik met Toos Vossen uit Someren-Heide en 

ben daar toen ook gaan wonen. Wij hebben daar gewoond 

samen met een dochter en zoon tot Juli 1996, de maand en 

het jaar dat we vertrokken naar Curaçao waar ik voor mijn 
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werk naar toe werd gezonden en verbleef tot Dec 1999. En 

tja…, toen kwamen we op Kraneven in Ommel terecht waar we 

inmiddels een mooie chalet hadden gekocht.  We mochten 

daar samen enkele mooie jaren beleven maar helaas werd 

Toos in het najaar van 2003 ernstig ziek. Na enkele maanden 

leek ze te herstellen, maar in de zomer van 2004 sloeg het 

noodlot opnieuw toe en in sept 2004 overleed zij. 

Kort vóór dat Toos ziek werd, hadden we ons beiden voor de 

eerste keer bij het secretariaat aangemeld om lid te worden 

van TWC Asten maar door deze calamiteit, kwam het er niet 

meer van om me bij de club aan te sluiten. Ik was overigens in 

die fase reeds 15 jaar lid bij TWC Wilhelmina in Eindhoven 

waar ik, door mijn werk in Eindhoven, veel mensen kende en 

dat dan ook min of meer tot gevolg had dat ik me bij die club 

aansloot. Met onderbreking van drie en een half jaar, de tijd 

dat we in Curaçao verbleven, heb ik daar tot enkele jaren terug 

met veel plezier en motivatie gefietst. Gaandeweg kwam daar  

echter de klad in. Door een relatie met een Belgische dame, 

vanaf medio 2005 tot medio 2009, heb ik een drietal jaren in 

Geel gewoond maar de band met mijn geboortestreek nooit 

verbroken. En dus ook mijn chalet in Ommel aangehouden. 

Fietsen in clubverband kwam er daarom  nauwelijks nog van. 

Dit mede als gevolg van het feit dat mijn kinderen en 

kleinkinderen in de randstad wonen en ik hen regelmatig 

opzoek, ook per fiets! Ook ben ik met een vriendengroep 

jaarlijks grote, buitenlandse fietstochten blijven maken. 

Al met al is fietsen mijn grote hobby; het sterkt het lijf en 

verruimd de geest. Alléén  onderweg, maar ook in 

groepsverband. Daarom heb ik na ruim elf jaar mijn focus 

onlangs  weer gericht op TWC Asten. Mijn belangrijkste, goede 
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voornemen voor het nieuwe jaar was dan ook om me snel aan 

te sluiten bij deze wielervereniging, waarvan ik van deze en 

gene, zeer positieve geluiden opving. Ik liet er deze keer geen 

gras over groeien en op vrijdag 9 Januari j.l. schoof ik bij Hans 

van Otterdijk in Vlierden een ingevuld  aanmeldingsformulier 

door de brievenbus. Onmiddellijk na het weekend ontving ik 

bericht (mail) van Hans inclusief een bestelformulier kleding. 

Een voortvarende reactie dus van de secretaris ondanks zijn 

drukte met de veldtoertocht, die in dat weekend plaatsvond. Ik 

heb toen maar meteen een afspraak gemaakt met Ria de Jong 

voor het passen van de nodige wielerkleding en….. impliciet 

met Albert afgesproken dat ik op dinsdag hierop volgend, voor 

het eerst de middagtocht zou meerijden. Dat noemen ze nou in 

een stroomversnelling terecht komen!  

Dus op dinsdagmiddag 13 januari was ik om 13.00u present bij 

v.Hoek op de markt en met mij nog een 5-tal doorgewinterde 

TWC-ers,  te weten de twee Harrie‟s v.Heugten, Jan Welten, 

Joop Deenen en Albert de Jong. Dat het geen stormliep met 

de opkomst was geen verrassing gelet op de koude, miezerige 

omstandigheden. Dat we het parcours van de veldtoertocht 

zouden opgaan om de uitpeiling hiervan te verwijderen was dat 

wel(althans voor mij). Viel ik effe met de “kont in de boter…?! “, 

denkend dat we een ritje op verharde wegen zouden maken…. 

Joop haastte zich om er bij te vertellen dat een behoorlijk deel 

van het parcours al was gedaan door Theo van Dooren. De 

beide Harrie‟s en Jan Welten zouden het parcours richting 

Liessel voor hun rekening nemen terwijl Joop, Albert en ik 

(zegt de gek), het westelijke deel richting Dijkstraat, Oostappen 

en Kraneven zouden opschonen. Onderweg daar naar toe, 

werd Pieter Aarts die op zijn huisadres nog twijfelend aan de 

voordeur stond vanwege de barre omstandigheden, 
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overgehaald om mee te gaan met ons groepje.  Het ging 

allengs harder regenen, maar dat was geen reden om “de pijp 

aan Maarten te geven” ,integendeel, het zette ons aan tot nog 

meer vaart. In een soort van estafette werd, kop over kop, alle 

uitzettingsmateriaal verwijderd en soms zelfs nog meer. Zo 

werden uit permanente zwarte, kunststoffen paaltjes nog de 

nietjes van jaren her verwijderd. Het deel van het parcours dat 

tegen Kraneven aanligt, stimuleerde mij extra aangezien mij 

dat het gevoel gaf een thuiswedstrijd te rijden. Dit gedeelte van 

het parcours rijd ik namelijk vaak zo dicht bij huis. Ik heb nu 

evenwel geen terreinbanden op mijn mountainbike gemonteerd 

in de verwachting dat we steeds op de verharde weg zouden 

en zullen blijven. Een misrekening dus, bijgevolg ik niet met 

mijn kont in de boter viel maar na een stevige slipper,  met 

datzelfde lichaamsdeel (gelukkig) in het zachte mos terecht 

kwam…. Pieter Aarts zag  trouwens een rood-wit afzettingslint 

over het hoofd en belandde daardoor met  flinke vaart in de 

“touwen”. Het lint was nog heel en…. Pieter gelukkig ook. Bij 

een bak koffie en/of een bokaal Leffe in het clubhuis, was het 

“leed” weer snel geleden en het lijf weer op temperatuur 

evenals overigens de tongriem! 

Tijdens de rit van dinsdag 20 januari waren de weergoden ons 

gunstiger gestemd en de verwachting was gewettigd dat we 

het geheel droog zouden houden. Vandaar dat de opkomst het 

drievoudige betrof van een week eerder. De tocht ging zuid-

westwaarts richting Heeze-Leende en via Sterksel, de zuidkant 

van Someren-Heide en de Heezerweg terug naar Asten. 

Ogenschijnlijk was er geen vuiltje aan de lucht maar op de half 

verharde fietspaden in de bossen, veelal bedekt met een 

laagje leem, spatte de natte ondergrond/slijk alle kanten uit 

behalve de goeie. Bijgevolg dat driekwart van de deelnemende 
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coureurs behoorlijk onder de modder bij van Hoek 

terugkwamen. Zij die mee binnen naar binnen gingen voor een 

afzakkertje, deden de wenkbrauwen van de café bezoekers en 

vooral die van het personeel wel enigszins fronsen. Hoe dat bij 

het thuiskomen was voor deze en gene, daar heb ik niks meer 

van vernomen. Mijn fiets en mezelf heb ik thuis in ieder geval 

flink onder handen genomen. „sNachts droomde ik van 

prachtige, droge fietspaden onder een heerlijk zonnetje bij een 

temperatuur van zo‟n, pak hem beet, 25 graden! 

Bij aanvang van de volgende en voor mij de derde tocht in 

successie op dinsdagmiddag 27 januari waarbij  de opkomst 

nagenoeg gelijk was aan die van de week ervoor, werd met 

nadruk vermeld dat deze keer echt over volledig verharde 

wegen en paden zou worden gefietst. De praktijk bleek echter 

weerbarstiger en wat volgde was nagenoeg een kopie van de 

vorige rit. Tot aan de aanloop door Lierop naar de Strabrechtse 

heide klopte het allemaal nog wel, maar de leempaden op 

voornoemde heide sorteerde hetzelfde effect als een week 

eerder. Namelijk een kletsnatte ondergrond waar het water 

bleef opstaan i.p.v. er doorheen te zakken. Tel daarbij op dat 

er kilometers lang over deze,  overigens landschappelijk 

mooie, paden werd  gefietst en het zal niemand verbazen dat 

dit landschap er mooier uitzag dan de coureurs bij het bereiken 

van de schaapskooi in Heeze. Alleen de voorrijders en de 

slimmerikken (of konden zij door de straffe tegenwind het 

tempo niet volgen…..?) die wat verder achterbleven, bleven 

redelijk gevrijwaard van  de opspattende modder en zagen er 

op dat moment nog enigszins toonbaar uit… Het “leed” bleek 

echter nog niet geleden. Na de kom van Heeze, de weg langs 

het kasteel, de Vlaamseweg en de kom van Sterksel, doken 

we richting Someren-Heide weer de bossen in en volgde er 



  
 

 

12 

Den Tube 

opnieuw zo‟n hééérlijk modderbad… Even leek het erop dat de 

“schade” beperkt zou blijven doordat het begon te regenen en 

we enigszins schoon zouden spoelen, maar die bui hield snel 

weer op. Uiteindelijk deden zich bij aankomst in Asten weer 

dezelfde taferelen voor als de week ervoor maar dan nog met 

meer onherkenbare gezichten en materieel en uiteindelijk was 

dat best grappig, zeker met de carnaval in aantocht! En… de 

Leffe was er zeker niet minder smakelijk om. 

Dat ik dinsdagmiddag 3 februari niet deelnam aan de tocht, 

had met bovenstaande niets van doen maar was  het gevolg 

van de zware verkoudheid (zie begin artikel) die mij  de dagen 

daarvoor behoorlijk parten speelde. Ik heb de deelnames  en 

de omgang met de collegae fietsers als zeer prettig ervaren 

hetgeen ook geldt voor mijn bijwoning van de recente  

jaarvergadering. Wat mij betreft een heel goed begin van mijn 

lidmaatschap van TWC-Asten.  

Martin Santegoeds  

 

De lichtjestocht 2015 in Esbeek 

Al enkele jaren organiseert MTB Esbeek een lichtjestocht in en 

rond Esbeek. Een evenement dat is uitgegroeid tot een enorm 

bekend fenomeen wat meestal al binnen enkele uren is 

uitverkocht. Ze hanteren een maximaal aantal inschrijvingen 

van 1500 mountainbikers. Als TWC-groep kunnen we al enkele 

jaren voorinschrijven zodat we zeker plaats hebben. Dit jaar 

hadden er zich 10 TWC-ers aangemeld. Door het slechte 

weer, voorafgaand aan de lichtjestocht, kwamen er uiteindelijk 

in totaal toch 1300 MTB-ers opdagen, die netjes gestroomlijnd 
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met tussenpozen konden starten om zoveel mogelijk 

filevorming te voorkomen. File vorming in de bossen van 

Esbeek, het moet niet gekker worden. 

Binnen onze club wordt door sommigen al goed bedacht hoe 

ze het beste tevoorschijn kunnen komen, want het is niet 

alleen een MTB tocht in de avonduren door de donkere bossen 

en dorpen, maar ook een geweldig schouwspel van verlichting 

en lampjes. Niet alleen de fiets maar ook de renner voorziet 

zichzelf van allerlei lampjes met geweldige remlichten: een 

geweldig schouwspel.  

Op zaterdag 28 maart vertrokken we om 18:00 uur in de regen 

naar Esbeek, het had niet alleen de hele dag al geregend maar 

ook al enkele dagen voorafgaand hieraan, een zekerheid van 

een nat en glibberig parcours. Na aankomst en de lange 

wachtrij voor de start konden we rond 19:00 uur van start 

gaan. Vóór de pauze richt het parcours zich voornamelijk in de 

bossen rond Esbeek, met vele glibberige paden en diepe 

moddersporen. Voor veel ongeoefende renners een ware hel 

om zonder vallen hierdoor heen te komen en dan is de 

verlichting meestal niet afdoende. 

De pauze was een goed verzorgde happening met 

tomatensoep, wafels/peperkoek en thee/energy drank en de 

nodige opzwepende muziek. 

Ná de pauze werd het parcours dichter naar de omliggende 

dorpen geleid waar zich allerlei obstakels voordeden: fietsen 

door koeienstallen, houtzagerij, metaalbedrijf en een 

bloemisterij, maar ook zelfgebouwde bruggen en heuvels 

liggen dan op ons parcour. 
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Deze keer had MTB Esbeek een fictief houten spoor met 

overgang in het dorp geplaatst waar een heuse treinmachinist 

de spoorwegbomen bediende zodra het treingeluid door de 

speakers galmde. De bomen werden dan door hem gesloten 

en alle renners konden wachten totdat de “trein” voorbij was 

geraasd. 

Na afloop kwamen we gezellig bijeen in de feesttent om wat na 

te praten en te genieten van een welverdiend pilsje met voor 

sommigen een heerlijke puntzak friet. Moet kunnen na zo‟n 

inspanning…! Mocht je een indruk willen hebben van dit event 

dan kun je de link volgen(ook op homepagina twc-site) die een 

korte impressie geeft van de tocht. Een leuk aandenken voor 

diegenen die meegedaan hebben en… we zijn volgend jaar 

weer van de partij. 

https://www.youtube.com/watch?v=xcKIL_Q0zEY 

RvM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcKIL_Q0zEY
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Van het damesfront 

Voor de dames is op dinsdagavond  31 maart  het seizoen ook 

weer begonnen, maar vanwege het koude en winderige weer 

is er die avond niet gefietst. De bijeenkomst werd ondanks het 

slechte weer goed bezocht. 

Onder het genot van koffie of thee is er even wat bijgepraat bij 

Café v. Hoek..De groepsindeling bij TWC wordt met ingang 

van het zomerseizoen gewijzigd. Voortaan  hebben we op 

zondagochtend ook een  groep 4 en op dinsdagavond groep 4 

(dit was groep 1) en groep 5 (dit was groep 3)  De vroegere  

damesgroep 2 vervalt hierdoor. 

Tijdens de bijeenkomst is ook doorgegeven, dat op dinsdag 28 

april het clubkampioenschap voor de dames zal worden 

verreden. 

En dat op 31 mei Ladies Day  op het programma staat.  Zie het 

verslag verder in het boekje hierover van Mary Verhaegh 

Verder ging op 7 april om ca. 13.00 uur onder grote 

belangstelling de E-bike groep voor de eerste keer op pad. 

Deze eerste rit ging over een afstand 

van ca. 25 km en werd in een rustig 

tempo afgelegd. 

Misschien is het wel verstandig om 

wat aandacht te besteden aan 

veiligheid, want men moet nog 

wennen aan het rijden in een groep.  

Maria Geboers 
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Routes dinsdagavond groep 4 

Dinsdag  05 mei Route 11 36 km 

Dinsdag  12 mei Route 13 37 km 

Dinsdag  19 mei Route 17 40 km 

Dinsdag  26 mei Route 22 42 km 

Dinsdag    02 juni Route 30  43 km 

Dinsdag    09 juni Route 10 52 km 

Dinsdag  16 juni Route   9 53 km 

Dinsdag  23 juni Route 32 51 km 

Dinsdag  30 juni Route 35 48 km 

 

Routes dinsdagavond  groep 5 

Dinsdag    05 mei  Route  4 30 km 

Dinsdag  12 mei  Route  5 29 km 

Dinsdag  19 mei  Route  7 31 km 

Dinsdag  26 mei  Route   6 32 km 

Dinsdag   02 juni  Route 19 30 km 

Dinsdag   09 juni  Route 11 31 km 

Dinsdag   16 juni  Route 22 30 km 

Dinsdag   23 juni  Route 25 31 km 

Dinsdag   30 juni  Route 27 32 km 

 
Zondagmorgen groep 4 (was voorheen dames) 

Zondag  03 mei  Route 30  43 km. 

Zondag  10 mei  Route 18  37 km.    

Zondag  17 mei  Route 36/1  51 km. 

Zondag  24 mei  Route 39/4  58 km. 

Zondag  31 mei  Ladies  Day 

Zondag  07 juni     Route 35         48km.   

Zondag  14 juni    Thieu Hoefnagels Memorial 

Zondag  21 juni     Route 32       51 km. 

Zondag  28 juni     Malpie           65 km. 
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Chauffeurslijst  Dinsdagavond  Tocht 

Dinsdag  05 Mei  Petra v.d. Burg  

Dinsdag  12 Mei  Nico van  Oosterhout 

Dinsdag  19 Mei  Jan van Bommel 

Dinsdag  26 Mei  Frans Vervoordeldonk 

Dinsdag  02 Juni  Ben Roze 

Dinsdag  09 juni Petra v.d. Burg 

Dinsdag  16 juni Nico van  Oosterhout 

Dinsdag  23 juni Jan van Bommel  

Dinsdag  30 juni Frans Vervoordeldonk 

 

Chauffeurslijst  Zondagmorgen 

Zondag   03  mei       Twan Coolen Kampioenschap Heren 

Zondag   10  mei  José Verheijen 

Donderdag   14  mei Willie Joosten 

Zondag   17  mei  Frans Vervoordeldonk 

Zondag   24  mei Twan Coolen 

Maandag   25 mei José Verheijen 

Zondag   31  mei Willie Joosten  Ladies Day  

Zondag   07  juni Frans Vervoordeldonk 

Zondag   14  juni Twan Coolen  Thieu Hoefnagels Memorial 

Zondag   21  juni José Verheijen 

Zondag   28  juni Willie Joosten 

 

Routenummers zondagmorgen tochten (groep 2 en 3) 

Zondag   03  mei         kampioenschap Heren 

Zondag   10  mei  Route 10 71km 

Donderdag   14  mei  Route 11 58km 

Zondag   17  mei  Route 9 78km 

Zondag   24  mei  Route 21 73km 

Maandag   25 mei  Route 15 62km 

Zondag   31  mei  Route 29 73km 

Zondag   07 juni  Route 17 79km 

Zondag   14  juni  Thieu Hoefnagels Memorial 

Zondag   21  juni  Route 20 71km 

Zondag   28  juni  Route 18  80km 
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Thieu Hoefnagels Memorial. 

Als blijvende herinnering aan onze oprichter en erelid 

organiseert T.W.C. Asten dit jaar voor de vierde keer de Thieu 

Hoefnagels Memorial. Op zondag 14 juni 2015 , Deze wordt 

georganiseerd als Vrije toertocht onder NTFU vlag. 

Aan deze tocht kan dus iedereen deelnemen. Vooral de 30 km 

is uitermate geschikt om met de hele familie te fietsen. 

Men kan kiezen uit afstanden van 30 / 45 / 60 km 

De routes zijn uitgepijld en er is een routebeschrijving 

Routes zijn ook als GPS bestand te krijgen, mail afstand naar:  

joopdeenen@lijbrandt.nl Voor de A.T.B.ers is er keuze tussen 

30 en 45 km over bestaande uitgepijlde routes 

Gestart wordt bij Café van Hoek  Markt 12  5721 GE Asten 

Starttijden: 09.00 tot 13.30 uur 

De inschrijf en E.H.B.O. post sluit om 17.00 uur 

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle afstanden € 3,00  p/p 

De totale opbrengst gaat naar V.V.V. Asten t.b.v. ontwikkeling 

en beheer van fietsroutes 

Voor verdere informatie even bellen naar: 

Joop Deenen 06-51581868 

 

mailto:joopdeenen@lijbrandt.nl
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De Vélo Toertocht 

Op paasmaandag 6 april 2015 is de Vélo tour  verreden. Op 

die dag stonden er om even voor acht een 20 tal T.W.C.ers 

voor het gemeentehuis in Asten. We vertrokken gezamenlijk 

naar Meijel voor de inschrijving. Bij café De Siem in Meijel 

sloten nog een vijftal T.W.C. leden bij ons aan. 

Na ons ingeschreven te hebben vertrokken we in twee 

groepen  voor de 70 km. Ik vertrok met groep twee, 

aangevoerd door Rudy Jansen die de hele route een constante 

snelheid van 30 km/uur aanhield. Op 70 km was in Heel het 

keerpunt en de pauzeplaats. Het was daar druk en daarom 

alleen een sanitaire stop (vooral voor de dames onder ons) en 

het bijvullen van de bidons. 

In het tweede gedeelte waren wat pijlen weg of onduidelijk 

aangegeven, maar omdat er een persoon de route thuis al op 

de  gps gezet had  zijn we maar enkele 10 tallen meters 

verkeerd gereden. 

In de laatste kilometers reed een persoon lek maar met de 

hulp van enkele leden was dit probleem ook snel opgelost. 

Na nog een kopje koffie gedronken te hebben zijn we 

huiswaarts gegaan.Er stond een stevig windje  zodat het nog 

lastige kilometers waren. Om ± 12,30 uur waren we terug op 

de markt in Asten. 

We mogen terugzien op een gezellige maandagmorgen en 

danken bij deze De Vélo voor de organisatie. 

Een deelnemer  
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E-bike-afdeling van start.  

 
Op 7 april om 13.00 uur 
hadden zich op de markt 
een aantal deelnemers 
voor de eerste E-bike 
tocht verzameld. Ook de 
heren en dames van de 
vaste groep van 13.00 uur 
waren present om de 
opening op te fleuren. 
Joop Deenen die namens het bestuur de nieuwe afdeling 
coördineert, verrichtte op ludieke wijze de opening. Het weer 
was prima; de zon scheen en de temperatuur was goed.  

Voorzitter Jos Moors juicht het initiatief toe. TWC heeft met het 
opzetten van deze E-bike-afdeling de primeur binnen de NTFU 
in Nederland. Hij wenste de deelnemers een prettige tocht. Na 
de openingswoorden van Jos en Joop en nadat door Siris nog 
wat foto‟s gemaakt waren, vertrok de groep voor de 1e rit. 

De route ging van Asten en Someren naar Lierop en via de 
recreatieroute en een ommetje door Someren weer terug naar 
Asten. We begonnen met een afstand van 25 km, maar die zal 
verder oplopen naar 30 à 35 km. Na afloop van de rit werden 
we verwend met koffie/thee en een heerlijk stuk vlaai. De 
reacties uit de groep waren veelal positief. 

Na nog wat nagebuurt te hebben, vertrokken de deelnemers 
tevreden naar huis. 

De E-bike-afdeling. 
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Familie Activiteit 
 

Zoals elk jaar zal ook dit jaar weer een familiedag worden 

georganiseerd. 

En wel op zondag 28 juni 2015.  Starten kan tussen 13.30 en 

14.00 uur bij café Jan van Hoek.  

Ieder T.W.C. lid mag op die dag een familielid, vriend, vriendin, 

kennis of buur uitnodigen om deel te nemen. We hebben 

Lowie Haazen gevraagd of we weer welkom zijn in de  “De 

Berken”. Hij heet ons van harte welkom. 

Dus op zondag 28 juni wordt het weer een gezellige boel bij 

Lowie en Leen. Zoals de vaste deelnemers al  gewend zijn, 

beginnen we weer met een puzzel fietstocht van 30 km, met 

onderweg natuurlijk de mogelijkheid om even te rusten en wat 

te drinken op een terras. Bij aankomst in De Berken is er koffie 

of thee met een stukje cake. Daarna is het  tijd voor een pilsje, 

een glas wijn of wat fris. Later in de middag gaan we lekker 

genieten van  de BBQ. Wil je liever niet  fietsen maar wel 

deelnemen aan de BBQ  dat is 

natuurlijk ook mogelijk. 

Laat het ons dan weten .  

 

Voor dit alles vragen we een bijdrage 

van € 15, = p.p.   

Dit te voldoen bij inlevering van 

bijgevoegd strookje, ingevuld in te leveren bij:  

Martien Vervoordeldonk     Driehoekstraat 8  

Hans van de Burg  Kesselcamp 29  
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Santiago de Compostela 
 
Hoi  T.W.C. leden, 
Theo van Dooren en 

Martien Vervoordeldonk  

hebben het voornemen 

om in 2016 naar 

Santiago de Compostela 

te fietsen. Zij zijn op 

internet op een website 

uitgekomen die lange 

fietstochten organiseren, 

zo ook naar Santiago de 

Compostela. 

Nu blijkt de organisator de heer Reijnders uit Liessel te zijn. Op 

zijn site cycle2explore.nl  vind je alle informatie. 

Onze voorkeur gaat uit naar overnachten op campings. Voor 

vervoer van de bagage wordt gezorgd en iedere dag ook voor 

ontbijt en een drie-gangen diner. 

Ik heb de heer Reijnders gesproken en als er van T.W.C. 

Asten een groep gemaakt  kan worden van 8 personen of 

meer (max 16 ) valt er over duur van de tocht en de vertrek 

datum en prijs te onderhandelen. Dus heb je interesse neem 

even contact op met : 

Martien Vervoordeldonk  0493- 691075   

Theo van Dooren  0493-311777 
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Kampioenschappen. 

Enkele jaren hebben we geprobeerd een kampioenschapdag 
te houden voor alle geledingen van TWC. Dit is niet zo‟n 
succes gebleken zodat het bestuur heeft besloten om de 
diverse kampioenschappen weer uit elkaar te halen. 

 Voor de dames is hun kampioenschap op dinsdag 28 
april,  

 Voor de heren wegfietsers is het kampioenschap op 
zondag 3 mei. 

 De ATBers komen later in het jaar aan de beurt. 
 
Voor de nieuwe leden even een uitleg van deze 
kampioenschappen: 

Je geeft vooraf een snelheid op waarmee je wilt rijden. Deze 
snelheid moet je proberen de gehele rit vol te houden. 
Tussentijds is er een tijdscontrole en op het eindpunt wordt, 
uiteraard, ook de tijd weer opgenomen. De tijden van controle 
en einde kunnen niet met elkaar worden gecompenseerd. 

De snelheid mag je helemaal zelf bepalen. Dus ook 
iedereen heeft evenveel kans. 

Er mogen  geen horloges, fietscomputers, GPS systemen en 
verder alles waarmee de tijd of snelheid zichtbaar gemaakt kan 
worden, worden gebruikt. 

De dames kunnen starten op dinsdag  tussen 18.00 en 19.30 
uur, de heren wegfietsers op zondag tussen 8.00 en 11.00 
uur. 

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag kort nadat de laatste 
deelneemster is gearriveerd. En op zondag om 14.00 uur.  

De laatste jaren hadden verschillende mensen het excuus dat 
men de routebeschrijving niet kon lezen. 
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Daar hebben we het volgende op gevonden: De routes gaan 
tussen de diverse knooppunten en die staan groot tot 
kolossaal groot op een routebeschrijving. Dus geen enkel 
excuus meer om niet mee te doen. 

Voor het kampioenschap vragen we de dames die normaal 
aan de zondagse tochten deelnemen om ook op dinsdag deel 
te nemen(desnoods rijd je de route 2 keer) . 

Heren die normaal alleen dinsdagmiddag deelnemen vragen 
we om deze keer ook op zondag mee 
te doen. 

Kom mensen, doe mee, naast de 
eeuwige roem, krijgt de winnaar per 
categorie een kampioenschap-shirt en 
de eerste 3 van iedere categorie krijgen 
een waardebon van een fietsenmaker 
uit de omgeving. 

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat 
een grote deelname ook een stuk 
gezelligheid biedt en de clubbinding 
versterkt. De dames zullen een 
parcours afleggen van ongeveer 35 km, de heren   rond de 55 
a 60 km . Voor iedereen moet dit te doen zijn , zelfs voor groep 
5 van de dinsdagfietsers moet  kunnen. 

Dus alle dames, en alle heren  wegfietsers worden verwacht 
om deze ene keer per jaar te proberen de beste te zijn van ons 
aller TWC... 

 Doe mee,  doe mee,  Doe mee,  doe mee,  

Derden mogen ook mee doen, natuurlijk buiten mededinging 
maar dan kunnen ze de sfeer van TWC ook opsnuiven. 
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Jaarprogramma 2015 

 

03 mei Kampioenschap Heren 

31 mei Ladies Day   

14 juni Thieu Hoefnagels Memorial 

28 juni Familie activiteit 

4-5-6 augustus Fiets-driedaagse (van Stichting Activiteiten 

T.W.C Asten, (zie toelichting) 

29 augustus              Nederlands Kampioenschap Toerfietsen 

              In Dieren 

05 september Asten Slenaken Asten 

11-12-13 september Fietsweekend Heren (zie toelichting) 

15 september Sluitingsrit dinsdagavond groep en  

                                  vergadering dames 

04 oktober Kampioenschap ATB 

24 oktober Van Stekelenburg Assurantiën Night Bike 

25 oktober Sluitingsrit, alle geledingen. 

07 november Feestavond. 

10 januari 2016 Veldtoertocht 

 

 

Plus actie 

Zoals jullie weten loopt bij de Plus supermarkt weer de sponsor 

actie . T.W.C. doet natuurlijk ook weer mee. Twan Bex en 

Willie van Bussel hebben weer voor een mooie collage 

gezorgd. De actie loopt nog tot half mei. Als je al zegels en of 

volle spaarkaarten hebt, lever deze dan zo snel mogelijk in bij 

Martien Vervoordeldonk  Driehoekstraat 8 want de Plus vraagt 

wekelijks om de spaarkaarten in te leveren zodat zij de stand 

in de winkel op het bord kunnen bijhouden. 
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Herinnering Familiekroniek 

Wij zijn op 6 mei 2015 50 jaar getrouwd. 

Wij willen dit vieren op 

Vrijdag 8 mei 

In Zaal van Hoek, Markt 12 te Asten  

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur 

Als u ons wilt komen feliciteren, bent u van  harte welkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jan en Lies Berkers, 

Molenplein 5, Asten 
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TWC LADIES DAY 

 

Twee jaar geleden is vanwege het 40 jarig jubileum van    
TWC Asten een feestelijke fietsdag georganiseerd speciaal 
voor en door vrouwen. Steeds meer vrouwen stappen immers 
op de fiets en de E-bike. 
Dit  jaar is de ladies day  op zondag 31 mei  Behalve 
gezelligheid en sportiviteit  krijgt deze dag een feestelijk tintje 
met een kleine verrassing. Het begint al met Julia's Jukebox 
om 9.00 uur.  
Men kan kiezen tussen 2 afstanden: 40 km of 70 km. 
Je krijgt de route op papier. We starten gezamenlijk om 10.00 
uur,de snelste voorop enzovoorts. 
Halverwege de route is er een pauzeplek. Hier kan gepicknickt 
worden maar er is ook een restaurant aanwezig. Voor de 
veiligheid en ondersteuning is gedurende de hele dag een 
volgauto en EHBO aanwezig. Nog even de feiten op een rijtje: 
Zondag 31 mei; Starten bij Café van Hoek, Markt  Asten vanaf 
9.00 uur inschrijven. Inschrijfgeld; € 5,--. NTFU leden, op 
vertoon van lidmaatschapspasje  € 4,--. De route is niet 
uitgepijld. 
We starten allemaal tegelijk om 10.00 uur precies!! Dus wees 
op tijd. 
 We hopen jullie allemaal  te zien en het zou prachtig zijn als er 
nog vriendinnen, zussen, dochters, moeders of collega's warm 
gemaakt worden voor deze gezellige dag! 
De TWC Ladies Day werkgroep   
Marij Verhaegh 
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Van het ATB front: 

Toertochtkalender 

De volgende toertochten staan weer op de zondagmorgen 

gepland, vertrek vanaf Jan van Hoek (8.45 uur) of garagebox 

aan de Kerkstraat (8.30 uur), vervoer in onderling overleg: 

Datum Plaats en afstand 

24.04 tot  

27.04.2015 

ATB weekend Sauerland  

27.04.2015 Horst 30, 40 en 50 km (er komt geen mail van 

Twan) 

03.05.2015 Tilburg 25, 45 en 60 km (geen NTFU) 

10.05.2015 Swalmen 30 en 55 km (geen NTFU) 

17.05.2015 Luijksgestel 25, 45 en 60 km  

30.05.2015 Heerlen Limburgs Mooiste 45, 70 en 110 km 

(zaterdag) 

31.05.2015 Mariahout, 30, 45, 55 en 70 km  

07.06.2015 Asten THM voor goede doel 30 en 45 km 

14.06.2015 Liessel, 30,50 en 65 km 

28.06.2015 Helmond 35 en 55 km. en Aarle Rixtel 25, 40 en 

60 km 
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Zoals jullie zien neemt het aanbod aan ATB tochten in 

Nederland af, natuurlijk onder invloed van het geopende 

wegseizoen.  

We kunnen evt. ook afspreken om, op de zondagen dat er 

geen tochten zijn, vaste routes te gaan rijden, rondom Asten of 

met eigen vervoer wat verder weg. 

Twan Bekx stuurt donderdags een mail naar de hem bekende 

ATB-ers met daarin de tocht die we zondags gaan rijden en 

vertrekplaats. De tocht kan een andere zijn dan het schema 

vermeldt. Wil je ook op de hoogte gehouden worden waar we 

op zondag gaan ATB‟ en, s.v.p. een e-mail naar 

a.bekx@online.nl.  

Verder fietsen we op de dinsdagavond om 19.00 uur vanaf Jan 

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

aanwezigheid, het kan voorkomen dat je er alleen staat, zorg 

de eerste weken nog voor verlichting, dan komen we veilig 

thuis. 

Met vriendelijke groeten,  

namens de ATB commissie: 

Wim Keukens 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.bekx@online.nl
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Nieuwe leden  

Roeland van Roij Lienderweg 126  5721CP Asten 

Armand Coppieters Rinkveld 9  5721 SP Asten 

(Her)aanmelding: 

Petra v d Kerkhof Orionstraat 37 5721CE  Asten 

 

Unieke Fietsuitdaging “Brabant Waterloo tocht” 

Na de zeer succesvol verlopen bevrijdingstocht van Normandië 

naar Asten in 2014, wil TWC Asten ook dit jaar weer een 

unieke fietsuitdaging organiseren.  Deze uitdaging heeft 

wederom een historisch thema. In juni is het precies 200 jaar 

geleden dat bij Waterloo in de provincie Zuid-Brabant, de 

beroemde “Slag bij Waterloo” plaats vond, tussen enerzijds 

Frankrijk onder het bewind van Napoleon en anderzijds een 

coalitie van Engeland, Nederland en Pruisen. Daarom wil een 

groep fietsers van TWC de uitdaging aan gaan om op 1 dag 

van Asten naar de slagvelden bij Waterloo en weer terug naar 

Asten te fietsen. De totale afstand van deze monstertocht is 

ruim 330 KM en zal als pelotonstocht verreden worden op 

zaterdag 13 juni. Om 5:00 uur is de start gepland, de route is 

uitgezet en gecontroleerd, GPS bestanden zijn dan ook 

beschikbaar. Indien men interesse heeft om aan deze 

bijzondere tocht deel te nemen, kan men contact opnemen met 

Ryan van Laarhoven tel. 0493-695491 of per email: 

devanlaarhovens@gmail.com en vanuit her bestuur met Jos 

Moors bestuur tel.  0493-670050 of per email: 

jos.moors@hotmail.com 

mailto:devanlaarhovens@gmail.com
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Wist u dat…?? 

 
 Onze ex-voorzitter een andere carrière heeft . 

 

 U naar hem kunt gaan luisteren in “De Klepel”  op 

9,10,11 oktober. 

 

 U op de site www.mistero-brabant.nl hier meer over te 

weten kunt komen. 

 

 Er al kaartjes verkrijgbaar zijn in de klepel. 

 

 Theo Lankhorst weer een clinic gaat geven aan de 

dames. 

 

 Het volgbusje de renners kwijt was. 

 

 Er een andere route werd gekozen door de heren. 

 

 Er 2 twc leden al 50 jaar in hetzelfde huwelijksbootje 

zitten. 

 

 Er dit jaar al weer 13 nieuwe leden bij zijn! 

 

 

 De klaver van brabant op de site “Alles Van Asten” staat. 

 

 

 

 

 

http://www.mistero-brabant.nl/
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                                              PUZZEL!  
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DENKT U OOK AAN ONZE SPONSORS IN DEN TUBE: 
 
Elektro Speciaal Sprengers www.elektrospeciaal.nl 
Ommelseweg 50, 5721WV Asten 
 
De Pandoer Partycentrum  www.pandoer.nl 
Vorstermansplein 24, 5725AM Heusden 
 
Fietscompleet Wim van Veghel www.wimvanveghel.nl 
Burg. Wijnenstraat 21,  5721AG Asten. 
 
Constructie-Lasbedrijf W. Martens 
Voordeldonk 73a, 5721HL ASTEN 
 
Velg + Band Bandencentrum www.velg-band.nl 
Tuinstraat 18, 5721ZZ Asten. 
 
Frank van Stekelenburg Assurantieën 
Hofstraat 25, 5721BA Asten                 www.frankvanstekelenburg.nl 
 
Van den Hurk bedrijfswagens   www.vdhurk.nl 
Kanaaldijk Zuid West 7b, 5706LD Helmond 
 
Formido deco bouwmarkt www.formido.nl 
Prins Bernhardstraat 59, 5721GB Asten 
 
Campanula fysiotherapie www.fysiotherapie-asten.nl 
 
Van Horssen wegenbouw www.horssenwegenbouw.nl 
Moleneind 12,  5721 WP Asten. 
 
Karel Loomans sportmassage 
Gezandebaan 37, 5725TM Asten-Heusden 
 

www.elektrospeciaal.nl
www.pandoer.nl
www.wimvanveghel.nl
www.velg-band.nl
www.frankvanstekelenburg.nl
www.vdhurk.nl
www.formido.nl
www.fysiotherapie-asten.nl
www.horssenwegenbouw.nl
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Slagerij Hans van Kemenade www. slagerijvankemenade.nl 
Emmastraat 16, 5721 HB Asten 
 
De mobiele fietsspecialist                 www.demobielefietsspecialist.nl 
06-13666356                      
 
Eetcafe van Hoek  www.cafevanhoek.nl 
Markt 12, 5721GE Asten. 
 
Bekx Verfspeciaalzaak  www.bekxverf.nl 
Emmastraat 70, 5721 HD Asten. 
 
Intersport Thijssen  www.intersportthijssen.nl 
Wlhelminaplein 8, 5711 EK Someren 
 
Verstappen Tweewielers                   www.verstappentweewielers.nl 
Emmastraat 57, 5721 HA Asten. 
 
 
 

BESTUURSAMENSTELLING: 
 
Voorzitter: Jos Moors 0493-670050 
Secretaris: Hans van Otterdijk 0493-319518 
Penningmeester: Wim Keukens 0493-695432 
Vice-voorzitter: Joop Deenen 0493-693705 
Commissaris: Martien Vervoordeldonk 0493-691075 
Commissaris: Albert de Jong 0493-691075 
Commissaris: Maria Geboers 0493-696048 
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