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Gaat er een streep door     2020 ? 

 De Corona crisis heeft ons allemaal in haar greep: 
- Geen Goede Vrijdag Tocht 
- Geen Klaver van Brabant 
- Geen weekend voor de Mountainbikers 
- Geen kampioenschappen wegrenners TWC  
- Geen gezamenlijke zondagse en doordeweekse tochten. 
- Geen officiële opening van het wegseizoen. 

 
En dan de rest van het jaar? De THM zomerclassic op 7 juni? De 
Goede Vrijdag tocht is voorlopig verzet naar 13 juni maar is ook zeer 
twijfelachtig? En zelfs de driedaagse is ongewis. 
Hoe lang gaat dit duren? Zelfs voor de beste doktoren is dit een 
vraag.  
Laten we maar hopen dat het virus voor de zomer is uitgeraasd en 
dat er snel een vaccin tegen dit virus gevonden gaat worden want 
anders gaat het ongetwijfeld volgend jaar weer terugkomen. 
 
We zullen ons allemaal aan moeten passen. 
Jammer maar het is niet anders 
 
 

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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Als iedereen zich aan de regels houdt hopen we in ieder geval zelf 
en onze naaste te vrijwaren van dit akelige virus. 
 
Dus houdt je aan de regels van de deskundigen.  
En voor ons fietsers. Ga alleen fietsen. Houdt elkaar desnoods via 
whatsap op de hoogte van wat je allemaal hebt gefietst en wat je 
onderweg gezien hebt. Want als je alleen bent heb je ook nog eens 
tijd om rond te kijken.  
 
En verder kan ieder van ons invullen hoe hij/zij deze tijd doorkomt.  
We hebben al gehoord dat iemand de grote schoonmaak al achter 
de rug heeft; een ander heeft eindelijk tijd gevonden om zijn boeken 
uit te lezen, weer en ander heeft achterstallig onderhoud gepleegd, 
en weer een ander heeft nog nooit zo’n mooi verzorgde tuin gehad. 
 
Maar de mens is  inventief, dus hebben we maar één goede raad. 
 
MAAK ER WAT VAN… 
 
 
Op de valreep bereikte ons het bericht dat Paul Konings onverwacht 
is overleden. In hem verliezen we een trouw lid en een van de beste 
wielrenners die Asten ooit heeft gehad. Wij, als redactie wensen de 
familie heel veel sterkte met dit grote verlies. 
Verderop in deze Tube de overlijdenskaart en 2 stukjes geschreven 
door Herman Richters en Jan vd Hurk.  

     

 

 

 

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=2ahUKEwjRrfXv5oHZAhWCC8AKHezJC-cQjRx6BAgAEAY&url=http://www.sintbernardclub.nl/redactie/&psig=AOvVaw3lfcaEbvDDdR3C9TrUDEGW&ust=1517474112024061
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Van de voorzitter. 

 

Beste leden,  

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op paaszondag ons lid en 

wielrenner pur sang Paul Konings plotseling is overleden aan 

hartfalen. Paul was juist weer rustig terug aan het komen na een 

hartoperatie vorig jaar. Dat deed hij gepast, als het te inspannend 

werd dan hield Paul in, luisterend naar zijn lichaam deed hij het dan 

rustiger aan. Hij was blij dat hij weer terug op de fiets zat.  

 

Normaal breng ik via deze bijdrage altijd op de hoogte van het reilen 

en zeilen binnen onze club. Deze coronatijd is erg vervelend. De een 

wordt er zwaarder door getroffen dan de ander.  
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Iemand uit je naaste familie, vrienden of kennissenkring kan door 

Corona komen te overlijden. Het kan financiële gevolgen voor je 

hebben. Ook niet leuk is dat we onze hobby niet kunnen beoefenen 

zoals we dat gewend zijn. Maar dat staat in schril contrast, met 

persoonlijk verlies van een dierbare.  

Op 5 april zouden we de opening van het wegseizoen houden maar 

dat ging vanzelfsprekend niet door. Als vereniging hebben we 

formeel al onze activiteiten voorlopig opgeschort. We proberen onze 

conditie op peil te houden door zelf actief te blijven.  

Er worden ook mooie initiatieven gestart en we staan weer eens 

meer stil bij anderen en bieden hulp aan hen die dit kunnen 

gebruiken. Het vergroot de saamhorigheid onder elkaar. Heb je 

iemand om voor te zorgen die minder fit is, dan ben je hier wellicht 

ook druk mee. Maar hoe zal het zijn als de Corona-periode weer 

voorbij zal zijn. Ik hoop persoonlijk dat die verbeterde saamhorigheid 

blijft en dat we meer om elkaar geven.  

We kijken uit naar betere tijden.  

 

 

Blijf veilig en geef een beetje meer om elkaar.  

 

Jos Moors 

Voorzitter TWC 
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Corona, Hoe doe je dat? 

 
Het is al jaren een traditie van ons fietsclubje om zaterdag ’s 
morgens om half 10 een kopje koffie te drinken en een half uurtje 
allerlei gesprekken te voeren.  
Deze gesprekken variëren van lekker slap gezwam, tot de grootste 
wereldproblemen. Alles passeert in dit zaterdagse half uurtje. 
 
Tot ineens Corona opdook, vanmorgen in de krant gelezen dat dit 
ook een heilige is, maar in dit geval is het eerder een 
sluipmoordenaar. 
 
Tja, en dan krijg je allerlei adviezen van deskundigen. 
Wat wij hebben gedaan is ons koffie halfuurtje stopgezet en ieder 
voor zich solo onze trainingsritjes te gaan maken. We houden elkaar 
dan op de hoogte via WhatsApp.  
 
Ik neem aan dat in TWC verband ook niet meer in groepen wordt 
gefietst. Zelfs met tweeën vorm je een risico. Je zou je eigen 
fietsmaat maar Corona bezorgen. Je moet er niet aan denken.  
 
En denk niet als ik 1 ½ meter achter mijn voorganger fiets is het 
goed. Met een redelijke snelheid komt een kuchje, of snuifje uit de 
neus van je voorganger zeker 10 meter achter hem/haar terecht. 
 
Dus voor de dapperen die denken adviezen in de wind te moeten 
slaan en toch met meerdere personen gaan fietsen. 
 
 
 
DENK EEENS EVEN NA!!!   
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Goede Vrijdag Tocht 

Wie had gedacht dat een minuscuul beestje ons hele sociale leven 

overhoop zou halen.  

We hadden grote plannen wat betreft de Goede Vrijdag Tocht, 

Vanwege de dertigste keer zouden we 2 prachtige routes gaan 

fietsen vanuit Rijckholt.  

Maar ja, dat rotbeestje heeft ons in zijn (of haar) greep en is het 

wachten op betere tijden. 

Voorlopig is de Goede Vrijdag Tocht uitgesteld naar 13 juni. We 

hebben contact met de kastelein en zullen half mei besluiten of 13 

juni door kan gaan. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

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

 

Weekend Heren 

Of het weekend Heren dat staat gepland op 21-22-23 aug doorgang 

kan vinden in verband met corona is nog een vraag. 

Als we meer weten over de gang van zaken laat ik het wel weten. 

Martien. 
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In Memoriam 

 

Paul Konings 

 

 

 

*17 september 1941 - †12 april 2020 

Paul Konings, lid van TWC Asten vanaf 12 Mei 1974 is in de 

bezemwagen gestapt en laat Alie, zijn zoon François met Sandra en 

zijn kleinkinderen Kyra en Tygo achter in het peloton. 
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Paul was een rustige man met een grapje op z’n tijd. Hij schuwde 

het werk in het peloton niet en nam de kop over ook als het hard 

waaide of de omstandigheden slecht waren. Hij was rustig, maar liet 

zich wel horen als hij dat nodig vond: als er onverantwoord werd 

gefietst in het peloton dan liet hij dat duidelijk weten aan de 

desbetreffende persoon. 

Twee jaar geleden kreeg hij hartproblemen maar tot die tijd liet hij 

veel jongere fietsers zijn achterwiel zien. Zijn profcarrière en 

wereldkampioenschap van weleer zaten hem nog steeds in de 

benen; hij had overduidelijk veel talent en ervaring.  

We gaan hem missen in het peloton en bovenal als mens.  

Wij wensen Alie en familie veel sterkte met het verlies. 
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Afscheid Paul Konings 

Op Eerste paasdag bereikte mij het bericht van het overlijden van 

Paul Konings.  

In onze jongere jaren heb ik met Paul een aantal huizen gebouwd, 

en het laatste jaar hebben we samen menige tocht gefietst. 

Toen Paul het vorig jaar rustiger aan moest doen, ging hij op 

dinsdagmiddag met TWC en op zaterdagmiddag in Ommel, met ons 

mee op pad. Paul bleek een erg sociale fietser, die zich altijd 

ontfermde over degene die even achterbleef of het zwaar had. Zijn 

conditie werd zichtbaar beter, een onverwachte schok dan ook dat 

hij nooit meer met ons mee zal fietsen. 

De vreemde Corona-tijd en de daardoor opgestelde regels door het 

RIVM, maakten het afscheid dat hij verdiende bijna onmogelijk. Toch 

vonden wij dat we erbij moesten zijn, om Paul voor de laatste keer 

een podium te geven. 

Op donderdag 16 april togen wij dus met een aantal TWC-ers naar 

de Warandelaan in Helmond, waar we een erehaag voor Paul 

vormden. Dit uiteraard met gepaste afstand van elkaar.  

Na het afscheid van familie en genodigden, vervolgde Paul zijn 

laatste tocht naar het crematorium.  Als koploper, met ons als 

peloton achter hem aan, fietsten we met hem mee tot het einde van 

de straat. 

We gaan hem missen, als medefietser, maar zeker ook als mens. 

Wij wensen Alie en verdere familie sterkte met dit grote verlies. 

 

Jan van den Hurk 
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Hoop 

Voor wie de moed in de schoenen is gezakt onderstaand gedicht 

van Vaclav Havel 

Hoop 

Diep in onszelf dragen wij de hoop. 

Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer. 

Hoop 

is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop 

is niet voorspellen of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. 

Hoop 

in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop 

is ergens voor werken omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop 

is niet hetzelfde als optimisme. 

Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop en het 

resultaat. 
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Nieuw Lid:        Guus van Houts 

                           Wilhelminastraat 17 

                           5721 KG  Asten 

 

Nieuw Adres:  Stef Zwitser 

                         Emmastraat 80 

                         5721 HD  Asten  (was Prins Bernhardstraat 12B) 

 

Jaarkalender  

17-mei             Kampioenschap wegrenners (uitgesteld)  
15-16-17 mei  ATB-weekend   (uitgesteld) 
7-jun               THM Zomerclassic  
28-29-30 juli    Fiets driedaagse  
7-8-9 aug        Papendalweekend wegrenners    
21-22-23 aug  Weekend Heren(toerfiets)    
5-sep               A.S.A. Light   
15-sep             Sluitingsrit di-avondtochten (dames)    
16-sep             Sluitingsrit woensdagavond tochten    
24-okt               Frank v. Stekelenburg Ass. Night Bike  
25-okt              Sluitingsrit alle groepen  
1-nov               Kampioenschap ATB  
14-nov             Feestavond  
2021      
10-jan              Veldtoertocht  
2-feb               Jaarvergadering  
 

Dit alles onder voorbehoud in verband met corona virus  



  
 

 

16 

Den Tube 

 

 

Puzzel  

 

 

 

 


