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Eindelijk mag er weer iets georganiseerd worden.  
Eindelijk krijgen we Den Tube weer vol zonder kopij te “stelen” bij 
andere bladen.  
En Eindelijk staan er ook weer activiteiten te gebeuren. 
Hieronder een opsomming van de komende activiteiten: 

- Zaterdag 30 oktober de Schildersbedrijf Bekx NightBike met 
start en finish bij manege Heijligers; inschrijven tussen 19.00 
en 20.00 uur; 

- Zondag 31 oktober de afsluitingsrit voor de wegrenners met 
na afloop snert bij Van Hoek rond half 12. Iedereen is welkom, 
ook als je niet gefietst hebt. Let op! De wintertijd is ingegaan; 

- Zondag 7 november staat het clubkampioenschap ATB op het 
programma. Er is besloten dat deelnemers zich vooraf dienen 
aan te melden tot 2 november bij de secretaris. Er dienen 
minimaal 20 aanmeldingen te zijn om dit kampioenschap 
doorgang te laten vinden. 

- Zondag 9 januari 2022 de Luuk van Leeuwen VeldToerTocht! 
 
Activiteiten te over en voor elk wat wils. Jammer dat de feestavond 
niet doorgaat. Maar voor alle andere activiteiten gelden maar 2 
woorden DOE MEE!!!! 
 Het moet toch mogelijk zijn om een kampioenschap voor de 
mountainbikers te houden en de Night Bike en veldtoertocht mag 
sowieso niemand missen. 
Maar blijf wel opletten al hebben we voor het grootste gedeelte onze 
vrijheid terug want de ziekenhuizen lopen weer vol. 
 
Omdat den Tube moest wachten op het verslag van de 
jaarvergadering is er geen verdere aankondiging van de NightBike.  

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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Dan is eindelijk de jaarvergadering weer gehouden. Liefst 3 nieuwe 
bestuursleden mochten we verwelkomen: Herman Richters, Guus van 
Houts en Theo Martens. In deze Tube stellen zij zich voor. De redactie 
wenst hun veel succes, veel wijsheid en veel plezier met het besturen 
van ons aller TWC. 
En natuurlijk een afscheidswoord van onze, inmiddels ex-voorzitter, 
Jos Moors.  
Jos bedankt voor je goede zorgen. Maar ook Albert de Jong als 
aftredend bestuurslid, Hartelijk Dank. 
 
En verder hebben we al een bijzonder geslaagde ASA Light 
gehouden. Liefst 3 verslagen hiervan kan je teruglezen in deze Tube. 
 
Resultaat, een super dikke Tube. Veel Leesplezier. 
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Van de(ex)voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Dit wordt mijn laatste bijdrage aan de rubriek “Van de voorzitter” in 

den Tube, waar ik doorgaans een stukje schreef over het reilen en 

zeilen van onze mooie club. Wat speelt er zoal binnen de club en 

probeerde onze leden te informeren met nuttige informatie. Was er 

minder clubnieuws te melden dan combineerde ik dit regelmatig met 

een persoonlijke kijk op een nieuwsfeit of om iets te schrijven over een 

actueel sportmoment dat had plaatsgevonden.  

Voor degene die het is ontgaan, De algemene ledenvergadering 

(ALV) heeft plaatsgevonden. Gelukkig weer een mooie opkomst. 

Tegen achten was de zaal al lekker gevuld en iets na acht uur kon er 

gestart worden. Het officiële gedeelte hielden we kort omdat onze 

gastspreker graag op tijd naar bed toe gaat, hielden we hier rekening 

mee, zodat zij op tijd kon starten met haar verhaal. 

Lau gaf een toelichting over het afgelopen jaar, de activiteiten die toch 

hebben plaatsgevonden, Armand gaf uitleg over de financiële situatie. 

Beide kregen een applaus voor hun inzet en uitleg. Een belangrijk 

punt was de huldiging van de jubilarissen, Jack Mutsers (niet 

aanwezig), Hans van den Burg en Willie Derks allen 40 jaar lid en 

Hans van Otterdijk (inmiddels) 26 jaar lid. Zij werden bedankt voor hun 

inzet gedurende hun lidmaatschap en kregen een TWC-herinnering 

en voor ieder was er een bos bloemen. Het vieren van hun 

lidmaatschap vinden we heel erg belangrijk. Wat deze mensen al niet 
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gedaan hebben voor de club, is niet altijd bij de huidige bestuursleden 

bekend en wordt ook niet altijd duidelijk bij navraag bij vorige 

bestuursleden. Maar weet dat het heel erg gewaardeerd wordt.  

Albert de Jong was aftredend en nam afscheid van het bestuur. Albert 

werd bedankt voor zijn enorme inzet de afgelopen 12 jaar. Voor zijn 

inzet werd Albert, onder luid applaus van de aanwezige, benoemd tot 

lid van verdienste.  

Tijdens de ALV hebben we ook 3 potentiële bestuursleden 

voorgesteld en deze werden met goedvinden van de aanwezige 

toegevoegd aan het bestuur. We zijn blij met Theo Martens met veel 

bestuurlijke ervaring; Guus van Houts, een jonge vent met frisse 

ideeën, bestuurslid en tevens vicevoorzitter. Herman Richters die de 

voorzittershamers overneemt. Zij hebben er zin in en ik wens ze veel 

succes. Zij gaan samen met Armand, Willie en Lau vast en zeker 

enthousiast aan de slag en dit zal niet onopgemerkt blijven.  

Tijdens de jaarvergadering heb ik moeten melden dat de 

feestcommissie (Maria Vervoordeldonk, Ria de Jong, Gerrit Stiphout) 

er helaas na vele jaren mee is gestopt. Ik ging altijd graag naar de 

feestavond en dansen is ook een hobby van me. De deelname 

hiervoor liep helaas jaarlijks wel terug. Een echte oorzaak kan ik niet 

benoemen. Ik weet het niet, maar onze leden krijgen we hiervoor 

moeilijker enthousiast. Dit is dan wel weer een goed moment om een 

nieuwe commissie op te zetten, die dit geheel naar eigen idee kan 

opzetten. Dus meld je hiervoor aan (samen met enkele andere) en 

begin iets leuks. Doe dit een paar jaar en geef dan het stokje over aan 

een ander. Dit geldt voor alle vrijwilligers, je mag het lange periode 

doen, maar 1 of 2 periodes zitting nemen in een commissie is al super.  

TWC is heel blij met heel veel goede vrijwilligers. Maar soms is er een 

moment dat je iemand extra wil bedanken. Ik had Ria de Jong, tijdens 

de ALV, willen bedanken, maar ze was er niet. Daardoor ben ik het 

tijdens de vergadering vergeten te vermelden. We bedanken Ria 
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omdat ze altijd alle TWC-leden voorziet van een mooi fietstenue, vaak 

onder het genot van een bakkie koffie. De plantenbon heeft ze 

inmiddels ontvangen.  

Tijdens de ALV-rondvraag opperde Wim Keukens het idee voor het 

oprichten van een gravelgroep, zodat leden, het alsmaar populairdere 

gravel biken in groepsverband kunnen beoefenen. Goed idee!  

Na de afsluiting was er Sanne van Paassen die een mooi verhaal 

kwam vertellen over haar profcarrière en hoe je succesvol kunt zijn 

zonder je privé situatie te verliezen en kunt combineren. Iedereen 

moest van zijn stoel en een keuze maken op gestelde vragen. Sanne 

kan enthousiast vertellen over haar snelle (jonge leeftijd) opkomst, 

hoe ze dit wist te combineren met een universitaire opleiding in 

Wageningen en master af te ronden en de periode van blessures en 

haar mindset “vind ik het nog wel leuk wat ik doe?” en de consequentie 

die dit had op haar presteren. Haar ervaringen uit de topstort gebruikt 

ze nu bij haar maatschappelijke carrière, waarin ze personen coacht 

in het bedrijfsleven. Als bestuur hadden we in eerste instantie het idee 

om iets te verzinnen dat te maken had met “humor en fun”. Dat mocht 

wel na deze vervelende Corona-periode, die alweer aardig oplaait. 

Maar helaas dat optreden ging niet door. Zo kwamen we uit bij Sanne 

en ook dat was de moeite waard.  

Ook ikzelf was aftredend en niet herkiesbaar. Ik ben ruim 6 jaar, 2 

periodes van 3 jaar en door Corona nog extra 8,5 maand, jullie 

voorzitter mogen zijn. Ik heb het met enthousiasme gedaan. Met heel 

veel leuke momenten en een enkel minder leuk voorval. De grootste 

uitdaging die ik zag in het voorzitter zijn, was om de club wat te 

vernieuwen en het imago op te poetsen. Wat is (wat kan) een 

voorzitter zonder goede bestuursleden om zich heen en de inzet van 

vele vrijwilligers. Een voorzitter is maar een radertje in het geheel en 

zonder hen kan een voorzitter niet veel. Daarvoor wil ik alle 

medebestuursleden en commissieleden, waarmee ik heb mogen 

samenwerken, bedanken voor de prettige momenten. 
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Ik zal wat vertellen hoe ik terugkijk op de afgelopen 6,5 jaar als 

voorzitter. 

Het eerste jaar heb ik de missie van TWC verwoord en de visie voor 

de toekomst – wat voor club willen we zijn – op papier gezet. Deze 

visie hebben we later getoetst met een groep actieve leden. Op deze 

avond hebben we toen activiteit speerpunten benoemd en daar 

hebben we bepaald waar we de afgelopen 5 jaar aan hebben gewerkt.  

Onze missie: we willen een gezellige club zijn waar iedereen – man 

of vrouw, jong en oud, actief en meer recreatief hun hobby fietsen 

kunnen beoefenen.  

De visie: 1) Verbeteren van het imago - Interessant zijn voor “jongere” 

leden - (18+ en onze potentiële sporters die elders stoppen met het 

verplichte competitie spelen). 2) Meer contactmomenten creëren 

tussen de leden. 3) Communicatie verbeteren. 4) Aandacht voor 

veiligheid. 

1) We hebben aan het imago van de club gewerkt door te stoppen 

met het busje achter de fietsers te laten rijden tijdens de clubritten. 

We zijn blij met de bus en deze wordt wekelijks ingezet bij 

onderhoud van mountainbike paden en tijdens clubactiviteiten.  

2) We hebben het clubtenue een update gegeven. We moeten mooi 

op de fiets zitten door een tenue dat mooi wordt gevonden door 

jong en oud. We willen positief op social-media en in de lokale 

media verschijnen.  

3) We zijn destijds gestart met een extra groep tussen de snelste 

renners en die achter de bus fietste (groep 2 destijds). Dit werkte 

heel goed, door er energie in te steken lukt het. Hier kom ik later 

nog even terug. 

4) Daar we geen eigen clubhuis hebben zien leden elkaar minder 

vaak en zijn er alleen enkele contactmomenten met je eigen 

fietsgroep. We zijn gestart met 1x koffiedrinken bij van Hoek. 

Momenteel wordt elke week neergedaald op het terras bij Van 



  
 

 

9 

Den Tube 

Hoek. Volgens mij zijn er ook wel die de voorkeur hebben voor de 

derde helft (de gezelligheid met een Leffe op het terras) en het 

fietsen, ja dat hoort er nu eenmaal bij. Nog even wachten en ze 

parkeren om 13uur met de fiets bij Van Hoek. 

5) We hebben fietsgroepen benoemd met elk zijn eigen snelheid 

gepubliceerd op de website, zodat dit voor iedereen zichtbaar is. 

De Mountainbikers zijn gestopt met het vele mailen richting de 

aanloop van een activiteit. Eerst werd dit omgezet door alleen 

maar aan te geven dat je hoefde te reageren als je mee gaat (later 

is dit verder verbeterd door het gebruik van een LouLou-app)  

6) We hebben een nieuwe website gelanceerd waar alle statische 

informatie over de club te vinden is door leden en niet leden. In 

John hebben we een goede webmaster gevonden. Een goede 

website is ook een stukje uitstraling.  

7) We hadden leden enthousiast gekregen om een breedte activiteit 

te organiseren – een TWC challenge – Mount Ventoux. Gaaf 

weekend! En hoewel we één Europa willen zijn, heb je toch je ID-

kaart nodig als je met Ryanair wil reizen (kleinigheidje!).  

8) Gestart met een winterprogramma - het doorfietsen tijdens de 

wintermaanden. 

 
Aan al deze veranderingen heb ik aan mee mogen helpen, ik houd 

ervan om dingen te veranderen, te verbeteren en andere te 

enthousiasmeren om deel te nemen (een bestuur moet ook bestaan 

uit diverse typen mensen. Allemaal met eenzelfde profiel werkt niet). 

Mijn kracht ligt met name bij het in gang zetten van de verandering. 

Denk dat het belangrijk is om een club dynamisch en fris te houden. 

Het meeste werk werd veelal door andere gedaan. Dit wil ik zeer zeker 

gezegd hebben en benadrukken, dat dit alles alleen maar tot stand 

heeft kunnen komen door de vele vrijwilligers die zich hiervoor 

inzetten. Zonder al die vrijwilligers is een club nergens. TWC heeft 

gelukkig veel fijne vrijwilligers, die we niet vaak genoeg in het zonnetje 

kunnen zetten en moeten bedanken voor hun inzet. Wat ik niet meer 

heb kunnen organiseren, is een bedank-activiteit voor al onze 
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vrijwilligers. Als Corona meer onder controle is, kan het bestuur dit 

oppakken. Alle vrijwilligers verdienen dit en we hebben de financiële 

middelen hiervoor. Niet dat de kas leeg moet, we zijn een gezonde 

club en dat moet zo blijven. Om hier bv om de 2 à 3 jaar een mooie 

activiteit voor te organiseren mag best en dat mag ook wel wat kosten. 

Het bedanken van je vrijwilligers is ook weer een sfeer (contact) 

moment. Goed voor de club! 

Wat verwaterd is tijdens Corona, is het fietsen in groepen (ik wilde hier 

nog even bij stil staan). Dit is de hobby die ons bindt. We hadden een 

tijd lang mooi 4 groepen met verschillende snelheden, waar iedereen 

op zijn ideale tempo kon fietsen. Dit is de basis van de fietsclub. Het 

zou goed zijn als we dit herstellen en weer organiseren. Dit hebben 

we ook besproken op de ledenvergadering. Het zou goed zijn als 

iemand dit wil coördineren. Degene die dit gaat doen krijgt alle steun 

van het bestuur en de leden. Meld je aan! 

Nu is er dus een laatste bijdrage als voorzitter van TWC gekomen. Ik 

heb het op mijn eigen manier gedaan en dat zal Herman ook gaan 

doen. Ik kijk terug op een leuke periode als véurzitter. Heb het graag 

gedaan. Ik voelde dat het goed was om te stoppen. Druk met andere 

activiteiten en ik merkte dat ik het laatste 1.5 jaar minder enthousiast 

was dan toen ik eraan begon. Dan is het tijd voor een ander, tijd voor 

weer nieuwe frisse ideeën. Nogmaals, bedankt dat ik het heb moge 

doen.  

 

Veel fietsplezier!! 

We zien elkaar en   Houdoe!!! 

Jos Moors, 

Ex-Voorzitter TWC Asten. 
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Notulen Algemene ledenvergadering 19 oktober 2021 
 
 
Aanvang vergadering 20:00 uur. 
Locatie: zaal Jan van Hoek 
Aanwezig: 69 leden, waarvan 5 bestuursleden 
Afwezig met kennisgeving: 18 leden, te weten: Jos Verheijen, Arno 
van Horssen, Thieu Vinken, Mark Steffens, Geertjan Loomans, René 
van Dijk, Piet Mestrum, Maria Vervoordeldonk, Gerrit Stiphout, Willie 
Joosten, Annie Vervoordeldonk, Adriaan en Luus Joosten, Addy 
Raaijmakers, Jo Steyvers, Marijn Seijkens, Gert-Jan van de Ven en 
Anja Fritsen. 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Jos Moors opende om 20:05 uur de algemene 
ledenvergadering (jaarvergadering) met iedereen welkom te heten. Hij 
wilde op tijd beginnen, omdat er na afloop een gastspreker kwam. We 
willen kort en bondig vergaderen zei de voorzitter. 
 
 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering 
In totaal hadden zich 18 leden afgemeld voor de vergadering. 
De leden van de feestcommissie, te weten Maria Vervoordeldonk, 
Gerrit Stiphout en Ria de Jong, hadden vóór de vergadering gemeld 
dat ze zich terugtrokken uit de feestcommissie. De voorzitter deed een 
beroep op de leden om zich aan te melden als lid van de 
feestcommissie; nieuwe leden, nieuwe opzet. 
Mark Steffens had zich afgemeld en een schriftelijk voorstel ingediend 
om in de jaarvergadering te bespreken. In het blad Fietssport nr. 3 – 
september 2021 kwam hij op de pagina’s 64 en 65 een artikel tegen 
over de app Cyql. Hij vroeg of het te overwegen waard was om deze 
binnen TWC te gaan gebruiken. De voorzitter antwoordde dat met de 
app Cyql leden ritten hierop kunnen plaatsen en men kan dan zelf 
kijken welke rit het beste bij je past. Daar meld je jezelf voor aan en 
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verder niks. Al die ruis van de Whatsappgroep vind je er niet op terug. 
De mountainbikers gebruiken al zo’n soort app. In het bestuur is al 
gesproken over zo’n soort app. De app Cycl is voor NTFU-
verenigingen gratis. 
Jos Verheijen had zich afgemeld voor de vergadering en schriftelijk 
een aantal vragen ingediend; te weten: 
Is het nog steeds het streven dat iemand van het bestuur in een 
commissie zit? De redactie van Den Tube heeft dringend behoefte 
aan versterking (als het kan vanuit het bestuur?). We doen het nu al 
een jaar met 2 personen (Martien en ik). Ria de Jong is al een jaar 
geleden gestopt (en wordt er nog een pen verstrekt bij stoppen in een 
commissie?) 
De voorzitter antwoordde dat we hier al jaren geleden mee zijn 
gestopt. De commissies functioneren geheel zelfstandig; er is een 
goede commissiestructuur.  
Is het zo dat gevraagd is via internet of men Den Tube niet meer op 
papier hoefde te ontvangen? De mensen die geen internet hebben 
konden dan niet aangeven dat ze Den Tube op papier wilden blijven 
krijgen. M.a.w. krijgt iedereen het nieuws van TWC te zien? Dit geldt 
uiteraard ook bij de diverse emailberichten die we toch regelmatig 
krijgen. 
Na het akkoord van de jaarvergadering op 4 februari 2020 is dit 
vermeld in de papieren Tube, die iedereen heeft ontvangen. Daarin 
stond dat voortaan Den Tube digitaal zou worden verstuurd. Ook was 
hierin vermeld dat diegenen die Den Tube op papier wilden blijven 
krijgen, dit konden melden bij de secretaris.  
En daarmee samenhangend; is de uitnodiging voor de 
jaarvergadering ook op papier verspreid? 
De leden die Den Tube op papier thuis krijgen hebben ook de agenda 
en het jaarverslag van de secretaris op papier thuis ontvangen. 
Ik heb enkele berichten voorbij zien komen van mensen die hun 
lidmaatschap zouden hebben opgezegd. Echter nadien hoorde ik dat 
ze niet hebben opgezegd maar steunend lid wilden worden. Toon 
peters, Pieter Aarts, Louis Haazen. Is dat goed doorgekomen? Ik zie 
bij het jaarverslag wel het aantal leden maar niet actieve leden en 
steunende leden. 
Op het jaarverslag staat wel vermeld dat er 2 steunleden zijn 
bijgekomen. En er staat ook dat er 11 steunleden zijn. 
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John Kopp zou een tandem ter beschikking krijgen, is dat gebeurd? 
John zou eigenaar worden, toch veel beter als TWC-eigenaar blijft, 
kan de fiets eventueel later weer door TWC verkocht worden. John 
heeft nu een tandem, maar dat is een gewone, heeft hij nog behoefte 
aan een racetandem? 
Afgesproken was dat John een racetandem zou kopen en dat TWC 
een bijdrage zou leveren uit de opbrengsten van de THM 
Zomerclassic en de PLUS actie. Door de corona kon die 
ondersteuning niet doorgaan. Inmiddels heeft John via de WMO de 
beschikking gekregen over 2 normale tandems. En hij heeft een 
echtpaar gevonden die met hem en zijn vrouw meefietsen. 
Is het huishoudelijk reglement en de statuten bij het bestuur bekend? 
Zonder inspraak en toestemming van de Algemene 
Ledenvergadering mag daar niet van worden afgeweken. 
Daar is het bestuur van op de hoogte. De voorstellen voor erelid en 
lid van verdienste zijn in het huishoudelijk reglement aangepast. 
Op internet kan iedereen de routes van TWC downloaden. Men hoeft 
dan geen lid te zijn van TWC. Kan er een afgescheiden gedeelte 
komen voor alleen de leden? Wil men dan de ritten downloaden, moet 
men lid zijn. 
Wij hebben er weinig moeite mee en denken dat het niet nodig is. 
Ik zie in het verslag dat er nog 38 dames lid zijn. Wordt er op 
dinsdagavond nog gefietst door de dames? Kortom, is er nog een 
damesafdeling? Ik heb de indruk dat die helemaal ondergesneeuwd 
zijn. Probeer een dame in het bestuur te krijgen. 
Deze jaarvergadering gaat over het jaar 2020 en in dat jaar heeft 1 
dame opgezegd. In 2021 echter hebben 14 dames hun lidmaatschap 
opgezegd en dat komt op de jaarvergadering in 2022 aan de orde. En 
we hebben diverse dames benaderd voor een bestuursfunctie, maar 
helaas heeft niemand toegezegd. 
Het bestuur zal door 3 nieuwe bestuursleden bestaan uit 6 personen, 
moet dat geen oneven getal zijn?  
In de jaarvergadering in februari 2016 is door de voorzitter de visie 
van TWC Asten gepresenteerd. Hierin stond ook het voorstel om het 
bestuur te laten bestaan uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 
penningmeester en 2 maar maximaal 3 commissarissen. Dat is toen 
door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en opgenomen in 
het huishoudelijk reglement. In de afspraken volgens de nieuwe Wet 
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Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is vastgelegd dat bij 
gelijke stemmen de voorzitter een dubbele stem heeft. 
In de jaarvergadering over 2018 is gevraagd om iemand voor de PR, 
ik heb me opgegeven daarvoor. In de jaarvergadering over 2019 heb 
ik dit wederom aangegeven. Nooit meer iets van gehoord. 
Dat is jammer dat dit zo gelopen is. Je wordt met open armen 
ontvangen en we nemen contact met je op. 
Is er al aan gedacht aan het 50-jarig bestaan? Dat is in 2023 en dat is 
eerder dan men denkt.  
Wij hebben zeker gedacht aan het 50-jarig bestaan en besproken in 
de bestuursvergadering. Er zijn echter nog geen concrete afspraken 
gemaakt. 
Tot zover de vragen van Jos Verheijen met de antwoorden. 
 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 4 
februari 2020 
Deze notulen waren opgenomen in Den Tube van februari 2020. Er 
waren geen tekstuele opmerkingen en geen op- of aanmerkingen 
naar aanleiding van het verslag.  
De secretaris deelde mee dat op pagina 1 het woord “bedrijfsongeval” 
moet worden vervangen door “oogaandoening”. 
De voorzitter bedankt de secretaris voor het verslag. 
 

 
4. Algemene mededelingen van het 
bestuur 
Door de voorzitter werden de volgende 
onderwerpen besproken: 
- Het bestuur had een avond gepland 
voor de commissieleden en vrijwilligers. 
Deze avond zou bestaan uit een formeel en 
een informeel gedeelte. Deze avond kon 
vanwege de corona helaas niet doorgaan; 
- De opbrengst van de THM Zomerclassic 

ging de afgelopen jaren naar de Zonnebloem afdeling Asten. 
Vanwege de corona ging die rit vorig jaar en dit jaar niet door, zodat 
we ook geen bijdrage konden leveren. We zijn van plan om de 
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opbrengst van deze rit in 2022 weer te schenken aan de Zonnebloem 
Asten, omdat we vinden dat die heel veel goed werk doet. 
 
 
5. Jaarverslag van de secretaris 
Het jaarverslag is tegelijk met de agenda bij de leden bezorgd. 
Secretaris Lau Joosten gaf een nadere uitleg. Het jaarverslag is een 
korte samenvatting van alle activiteiten van het afgelopen jaar.  
 
Vanwege de corona konden er heel veel activiteiten niet doorgaan en 
die zijn in het verslag opgesomd. Vanuit de vergadering waren er 
geen vragen of opmerkingen. 
De voorzitter bedankte de secretaris voor het jaarverslag. 
 
 
 

 
6. Jaarverslag van de penningmeester 
Het financieel verslag lag voor aanvang van de 
vergadering ter inzage. Penningmeester 
Armand Coppieters gaf een toelichting op de 
eindbalans en exploitatierekening 2020. 
Op de eindbalans staat een bedrag van € 
42.017,81 hetgeen inhoudt dat we € 1072,06 

meer hebben. Er zijn reserveringen gedaan voor de reserve auto en 
het 50-jarig bestaan. De winst is te danken aan de veldtoertocht, die 
een netto-opbrengst had van €1.500,00. We hebben over 2020 geen 
bijdrage gevraagd van de Stichting, omdat de fiets3daagse geen 
doorgang kon vinden. Vanuit de vergadering waren er geen verdere 
vragen. 
De voorzitter bedankte de penningmeester voor zijn werk en 
toelichting. 
 
 
7. verslag van de kascontrole en benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie: 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Harrie Geboers en Jos 
Verheijen, heeft de kascontrole in juni uitgevoerd bij de 
penningmeester. Namens de commissie deed Harrie Geboers verslag 
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en zei dat bij controle alles in orde bevonden was.  Hij adviseerde de 
vergadering om het bestuur décharge te verlenen. Onder applaus van 
de leden werd de penningmeester en het bestuur décharge verleend. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Jos Verheijen en Toon 
Meeuws, die reserve was. Nieuwe reserve is Adri Geerts. 
 
 
8. Begroting 2021 en vaststellen contributie 2022 
De contributie blijft voorlopig € 46,00 per jaar. Er is niets gewijzigd. 
 

 
 
9. Bestuurssamenstelling 
Aftredend in het bestuur en 
niet herkiesbaar waren 
voorzitter Jos Moors en 
commissaris Albert de Jong. 
De voorzitter sprak de 
scheidende commissaris 
Albert toe. Albert was ruim 12 
jaar bestuurslid. Hij was en is 
in diverse commissies actief 
en doet heel veel voor de 

vereniging. In het bestuur wilde Albert nu plaats maken voor een 
nieuw gezicht. De voorzitter stelde de vergadering voor om Albert tot 
lid van verdienste te benoemen. Onder luid applaus ging de 
vergadering daarmee akkoord en Albert kreeg een bos bloemen 
aangereikt. Vervolgens nam de secretaris de microfoon over en sprak 
Jos toe. Hij memoreerde dat hij Jos leerde kennen tijdens het NK 
Toerfietsen van de NTFU op 30 augustus 2014 in Den Dungen. In 
team TWC Asten I reed Jos met Jos Verheijen op kop en waren beide 
ritten in de regen continue met elkaar in gesprek. Het leek wel of beide 
heren al bezig waren met de informatieoverdracht voor het 
voorzitterschap. In februari 2015 werd Jos de nieuwe voorzitter en 
heeft het voorzitterschap nu bijna 7 jaar uitgeoefend. In februari 2016 
presenteerde hij een visie voor onze vereniging en heeft altijd 
gestreefd om hiervan zoveel mogelijk te verwezenlijken. Ook hij kreeg 
een bos bloemen aangereikt. De voorzitter stelde de volgende 
personen voor als nieuwe bestuursleden: Herman Richters als 
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voorzitter, Guus van Houts als commissaris / vicevoorzitter en Theo 
Martens als commissaris. Deze 3 heren werden onder applaus van de 
leden benoemd in het bestuur.  
Jos Moors werkte verder als voorzitter de vergadering verder af. 
 
10. Huldiging jubilarissen 
 

 
De voorzitter ging over tot de huldiging 
van de volgende jubilarissen:  
 
Hij vermeldde dat Jack Mutsers 40 jaar 
lid is. Jack kon niet op de vergadering 
zijn en vond dat hij het niet verdiende 
om gehuldigd te worden. 
 
Willie Derks 40 jaar lid. Willie is altijd 
actief tijdens de veldtoertocht en is 
actief fietser. 

 
- Hans  van den Burg is 40 jaar lid. Hij heeft als secretaris Hans 

van Otterdijk vervangen in de periode dat Hans ziek was. Ook 
Hans is nog actief fietser. 

-  
- Hans van Otterdijk 25 jaar lid. Hij is 12 jaar bestuurslid en 

secretaris geweest. Hij organiseerde mee de 
clubkampioenschappen en heeft daarvoor een speciale 
spreadsheet gemaakt, die alles automatisch doorrekent. Hans 
is nog actief als EHBO-er. 

Alle jubilarissen werden door de voorzitter toegesproken en in de 
bloemetjes gezet. 
 
 
11. Low Budget reizen 
Dit onderwerp werd door de voorzitter doorgeschoven naar het einde 
van de vergadering. 
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12. Pauze 
Besloten was om geen pauze te 
houden tijdens de vergadering, maar 
eerst de vergadering helemaal af te 
maken. 
 
 
 
 

13. Samenstelling commissies / werkgroepen; mutaties 
De voorzitter vermeldde dat alle leden van de feestcommissie zijn 
gestopt en we 3 nieuwe commissieleden nodig hebben. Ondanks zijn 
oproep tijdens de vergadering meldde niemand zich aan. Hij sprak de 
hoop uit dat er toch enkele leden bereid zijn om de feestcommissie te 
bemannen. Ria de Jong is een jaar geleden gestopt in de redactie van 
Den Tube. Ook daar is aanvulling nodig. Voor het werk dat Ria heeft 
gedaan en voor al het werk in de kledingcommissie krijgt Ria een 
cadeaubon uitgereikt. 
 
 
14. Jaarprogramma 2021 
Het is inmiddels oktober en van het jaarprogramma is door de corona 
nauwelijks iets terechtgekomen. De volgende activiteiten staan nog 
op het programma: 

- Zaterdag 30 oktober de Schildersbedrijf Bekx NightBike met 
start en finish bij manege Heijligers. Ter plaatse inschrijven 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 

- Zondag 31 oktober de afsluitingsrit van de wegrenners met na 
afloop rond half 12 snert bij Van Hoek. Iedereen is welkom. Op 
deze dag is de wintertijd ingegaan. 

- Zondag 7 november zijn de clubkampioenschappen ATB. Er 
is besloten om de deelnemers vooraf in te laten schrijven en 
er dienen minimaal 20 inschrijvingen te zijn om het 
kampioenschap door te laten gaan. Inschrijven kan tot 2 
november via info@twcasten.nl. 

- De feestavond kan dit jaar geen doorgang vinden. 
- Zondag 9 januari 2022 is de Luuk van Leeuwen 

VeldToerTocht. 

mailto:info@twcasten.nl
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- De Klaver van Brabant gaat niet meer door, omdat Zijtaart is 
gestopt met de organisatie. 

 
 
15. Rondvraag 

• Wim Keukens vroeg naar het oprichten van een gravelgroep. 
Wie wil?  

• Martien Vervoordeldonk merkte op dat de Klaver van Brabant 
niet meer wordt georganiseerd en dat de commissie bekijkt 
wat ze nu gaan doen. 

• Harry van Heugten vertelt dat hij heel veel deelnemers in de 
groepen mist. De voorzitter reageert dat dit ook in het bestuur 
is besproken, want we vinden dit heel belangrijk. Het zou 
ideaal zijn als we per groep een aanjager hebben. Hans vd 
Eerenbeemt haakte daar nog op in met te zeggen dat er nu 
met een groep wordt gefietst, waarin de snelheidsverschillen 
van de deelnemers te groot zijn. Dit is een punt dat op de 
agenda moet komen van de nieuwe bestuurssamenstelling.  

• Hans vd Burgt zegt de nieuwe bestuursleden niet te kennen 
en zou het fijn vinden als ze zich even zouden willen 
voorstellen. De leden willen weten wie ze zijn en wat de 
plannen zijn. Herman, Guus en Theo kwamen daarop naar 
voren en stelden zich kort voor. 

 
Hierna kreeg de secretaris de gelegenheid om iets te vertellen over 
de fietsreizen, dat onder agendapunt 11 was aangekondigd: 
Ralf van Heugten, zoon van Harry van Heugten, was eigenaar van 
Cycle Trend. Succesvol in de verkoop van racefietsen, mountainbikes 
en alle bijbehorende accessoires. In mei 2020 heeft Ralf zijn bedrijf 
verkocht. In het najaar van 2020 is hij gestart met het bedrijf Cycle-
Travel BV. Hij organiseert fietsreizen voor groepen naar bijvoorbeeld 
de Dolomieten. De groepsgrootte is minimaal 20 deelnemers, maar 
meestal bestaan de groepen uit ongeveer 30 deelnemers. Op de site 
https://cycle-travel.nl zie je diverse mogelijkheden en er komen er 
steeds meer bij. Ook is het mogelijk om bij een bestaand arrangement 
aan te haken. In Frankrijk vallen ze met de neus in de boter doordat 
hun vaste locatie bij 2 Touretappes zit. Ze kunnen dus de bergen 
beklimmen met de reis van de Cycklist, waar een maand later de Tour 
over gaat. De secretaris heeft van Ralf een email met een aantal links 

https://cycle-travel.nl/
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gekregen van voorbeelden van groepsreizen en speciale 
arrangementen. Leden die hierin geïnteresseerd zijn kan hij deze 
email toesturen. 
 
 
16. Sluiting 
De algemene ledenvergadering werd door de voorzitter hiermee 
afgesloten om 21:10 uur. Hij bedankte iedereen en verwelkomde 
daarna onze gastspreker van deze avond, Sanne van Paasen. 
 
Er volgde hierna een pauze, zodat de obers iedereen konden voorzien 
van een drankje. Daarna was het de beurt aan Sanne van Paassen. 
 
 
17. Gastspreker Sanne van Paassen 
Na haar introductie vertelde Sanne dat wij haar wel kennen, maar dat 
zij ons niet kent. Om ons wat beter te leren kennen stelde ze enkele 
vragen waarop de leden moesten reageren door op een bepaalde 
plek te gaan staan in de zaal. Daarna konden we weer gaan zitten en 
ze zei dat ze ons nu een beetje kende. Vervolgens vertelde ze hoe ze 
als meisje is begonnen met fietsen en wat haar doelstelling was: 
wereldkampioen worden. Ze vertelde over haar prima prestaties en 
het moment dat ze geblesseerd raakte en er maar niet achter kwam 
wat de oorzaak was dat het fietsen niet meer ging. En uiteindelijk maar 
gestopt en aan het werk. Het was een heel interessant verhaal, 
waarbij na wat opstartproblemen ook nog enkele foto’s werden 
getoond via de beamer. 
Na haar verhaal werd Sanne door onze voorzitter heel hartelijk 
bedankt en in de bloemetjes gezet. 
 
Voor verslag: Lau Joosten, secretaris 
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KLEDING BESTELLEN 

 

Iedereen die kleding nodig heeft, kan weer bestellen. Dat mag zowel 

winter- als zomerkleding zijn. Dus is bv je zomerkleding aan 

vervanging toe of wil je wat extra hebben, je hoeft niet te wachten tot 

begin volgend jaar. Op ons kledingadres hebben we nog op voorraad 

zwarte en witte TWC-sokken, beenstukken, armstukken, en zwarte 

(fiets)handschoenen en overschoenen. Tot 5 november kun je je 

bestelling doorgeven aan Ria de Jong: 

1) via mail: kleding@twcasten.nl 

2) met bestelformulier (te vinden op onze site) via hetzelfde e-

mailadres, maar niet meteen betalen, hoeft pas wanneer je de kleding 

ophaalt.   

3) telefonisch: 06-39809258 

 

 

mailto:kleding@twcasten.nl
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 

 

De Voorzitter 

 

Ik ben Herman Richters, 60 jaar en sinds 1989 inwoner van Asten. 

Sinds 19 oktober jl. ben ik voorzitter van TWC Asten; ik sta dus aan 

het begin van een leuke nieuwe uitdaging. 

 

Fietsen doe ik al sinds 1986. Eerst als triatleet, maar na een blessure 

moest ik afscheid nemen van het hardlopen. En eerlijk gezegd was ik 

daar niet rouwig om. Het fietsen bleef over en daar lag eigenlijk mijn 

hart. 
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In de zomer zie je me op de racefiets en in de winter op de crossfiets 

of mountainbike. En dat is voor mij als ex-motorcrosser nog altijd 

genieten. 

 

Ik ben sinds vier jaar lid van TWC en fiets normaal altijd op 

dinsdagmiddag, dondermiddag en op zondag. Door wederom een 

blessure moet ik het rustig aan doen en de fiets laten staan. Maar ik 

hoop toch op korte termijn weer te beginnen, want het lijf roept om 

aandacht (5 kg zwaarder geworden     ). 

 

Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen zonen. Golfen is een andere 

hobby van me. En dan werk ik ook nog; ik heb mijn eigen bedrijf. 

 

Mochten jullie als leden van TWC vragen, op- of aanmerkingen 

hebben over onze vereniging, dan kunnen jullie mij altijd via de 

verenigingskanalen bereiken en zal ik jullie zo snel mogelijk 

antwoorden. 

 

Met vriendelijk groet, 

Herman richters 

 

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

Vicevoorzitter 
 
Ik ben Guus van Houts, 41 jaar oud. Ik ben geboren en opgegroeid in 
Asten maar op mijn 18e vertrokken om te gaan studeren.  
 
Sinds 4 jaar woon ik na wat omzwervingen weer met veel plezier in 
Asten, samen met Sanne en onze kinderen Cas en Ava. 
  
Iets meer dan twee jaar geleden heb ik een ongeluk gehad op de 
racefiets. Na mijn revalidatie ben ik lid geworden van TWC Asten 
omdat ik naast het sportieve aspect ook gezelligheid en een vertrouwd 
gevoel zocht op de fiets.  
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Hoewel ik vlak voor de Corona tijd lid ben geworden bij TWC Asten, 
heb ik direct een leuke fietsgroep gevonden en fiets ik met veel plezier 
het gehele jaar door op zondagochtend.  
 
Daarnaast probeer ik minimaal een avond in de week op de fiets te 
zitten en fiets ik af en toe naar mijn werk in Eindhoven. 
Ik hoop jullie allemaal veel te zien op de fiets of daarna bij Van Hoek. 
 

Guus van Houts 

 

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

 

Commissaris 

Ik ben Theo Martens, werd 67 jaar geleden in Ommel geboren, hier 

groeide ik ook op. Ik woon er nu nog steeds met veel plezier.  

Ik ben getrouwd met Mariet, we hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen. 

Anderhalf jaar geleden ben ik gestopt als wethouder en geniet vanaf 

die tijd van mijn vrije tijd. Dat betekent veel meer fietsen, zwemmen 

en nu ook wandelen. Daarnaast klus ik graag en we zijn als het even 

kan met de camper onderweg.  

Vanaf de oprichting zit ik bij de triatlongroep van de Punderman. Sinds 

kort zit ook in het bestuur van de Seniorenvereniging (KBO), in Ommel 

ben ik actief bij Ommel 1000+ en bij de Jeu de boules.  

Eind jaren ‘90 ben ik met mijn buurman gaan mountainbiken in de 

Ommelse bossen, we maakten onze eigen routes. Toen er MTB-

routes kwamen, maakten we daar dankbaar gebruik van en werden 

de afstanden ook langer. De samenstelling en omvang van ons 

groepje is wisselend maar we fietsen nog steeds iedere 

zaterdagmiddag, waarna we bij ‘ons Jantje’ de rit evalueren. Wie was 

er ‘kei-kapot’, wie had er maar 80% gefietst, wie deed er geen kop 

toen we over de weg tegen de wind in terugreden. 
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Zo’n 10 jaar later heb ik een racefiets gekocht en fietste ik alleen en 

met de triatlongroep op zondagmorgen na het zwemmen. Toen ik met 

‘Goede Vrijdag Tocht’ meedeed, kwam ik in contact met TWC en ben 

ik lid geworden. Nu fiets ik meestal op dinsdagmiddag en af en toe op 

donderdag. Tijdens het wegseizoen op zondag met de triatlongroep 

en als het uitkomt met de woensdagavondtrappers. Daarnaast zit ik 

een paar keer in de week op de mountainbike en fiets ik regelmatig 

een route met Mariet op de 'gewone' fiets. 

Theo Martens 

 

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

 

A - S - A   4 September 2021 
 

 
 
S ’morgens vanuit het mooie 
Griendtsveen naar Asten gefietst 
samen met Piet. Langzaam stroomde 
de markt vol, een man/vrouw of 20 
zou er meegaan. 
 
De weergoden gaven prima weer aan 

maar ze hadden de klok niet goed gezet. Pas na de laatste stop begon 
de zon te schijnen, maar het was droog gebleven dat was het 
belangrijkste. 
 
Toen iedereen op de markt was aangekomen en ook het volg busje 
werd de groep gesplitst in groep 2 en in groep 3. 
 
Groep 2 bestond uit 8 personen en griep 3 uit 12 personen. 
Groep 3 bestond uit leeftijden van 30 tot bijna 80-jarige      . 
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We reden Asten uit, richting Sengerbroekweg. Rob was wat aan het 
stoeien met zijn DI schakelsysteem, deze bleek niet te werken. 
Even gestopt om te kijken of we dat konden fixen maar helaas dat 
ging niet. 
Rob heeft direct Luke Bike Total gebeld en die zou een leenfiets klaar 
gaan maken. Fiets in de bus en wij zetten de tocht voort. 
 
Over zeer mooie wegen richting Kinrooi gefietst, daar zouden we de 
eerste stop hebben met koffie en vlaai geschonken door de club, 
echter als je met een groep met zulke leeftijdsverschillen rijdt, zijn er 
vaker lek gevallen en dan bedoel ik niet de lekke band maar op zijn 
Hollands gezegd plaspauze         . 
Dat kwam deze keer wel op een heel mooi moment want hier kon Rob 
weer aansluiten. 
 
Op de pauzeplaats aangekomen werden we vriendelijk onthaald door 
groep 2 en het personeel van de horecagelegenheid. 
 
Iedereen koffie - thee - latte besteld en toen kregen we een klein stukje 
vlaai      . 
 
Allemaal nogmaals een sanitaire stop gemaakt en weer door richting 
de mooie heuvels van het mooie Limburg.  
 
Daar aangekomen heeft iedereen op eigen niveau de Slingerberg en 
Snijdersberg beklommen. Iedereen kwam heelhuids boven aan. 
Via Elsloo waar het laatste korte klimmetje lag richting de lunchpauze. 
 
Op de lunchplaats aangekomen begon de zon te schijnen, wij 
kwamen, groep 2 reed weer aan. 
 
Na een heerlijk broodje - Soep - tosti - gebak en diverse soorten 
drankjes zetten we het laatste stuk in. 
 
Met de wind niet geheel gunstig zijn we via hele mooie wegen naar 
Asten gereden om op de Markt gezamenlijk nog iets te drinken, 
daarna moesten Piet en ik nog naar ons mooie Griendtsveen zodat er 
op het eind 186,2 km op het tellertje stond. 
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Al met al een mooie dag, iedereen is ongeschonden huiswaarts 
gekeerd en iedereen heeft toch de tocht kunnen rijden. 
 
Rest mij om Bert en als ik iemand vergeet, te bedanken voor de mooie 
route. 
Jos Verheijen voor het regelen van alles ook de mailing. 
 
En onze beide volgers ook bedankt het is niet meer van deze tijd, 
maar het blijft een relaxed gevoel als er een Volgwagen is waar je 
beschikt over goede fietspompen en gereedschap als het nodig zou 
zijn en bij het uiterste geval kan je in de bus plaats vinden. 
 
Ook bedankt aan alle deelnemers het was een gezellige dag. 
 

Groetjes Marco Buijs 
 

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

 

ASA Light 4 September 2021 

 

Na een lange periode van afgelastingen door de pandemie mocht het 

dan eindelijk weer een keer door gaan: de ASA Light tocht van “ons 

clubke” 

Het zag er na de melding van de organisatoren Jos en Bert niet zo 

naar uit dat de tocht veel deelnemers zou interesseren voor 

deelname. 

Zo konden de organisatoren dan ook enkele dagen voor de “aftrap” 

nog maar slechts 14 deelnemers tellen die zich hadden gemeld. 

Gelukkig was dat op de morgen van de D-day anders: in totaal 28 

fanatiekelingen van diverse niveaus (lees: leeftijd, fietsniveau, 

gewicht, man, vrouw  ) konden worden verwelkomd. 

 

Even bij buurten en elkaar wegwijs maken hoe de route op de Garmin 

te plaatsen die ons “de weg moest wijzen” en wat grappen en  
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grollen dat “we weer een dag 

van huis mochten” zonder 

partner die het thuisfront 

bewaakte. En niet te vergeten 

wie er verantwoordelijk was 

voor de voorspelling dat het 

prachtig weer zou worden. Niets 

was minder waar. 

De meesten verschenen dan ook tot op het laatste moment met een 

extra jasje omdat het koud was. 

Is toch zo, niet dan Jan (Welten)? Goed dat je nog ff naar huis 

terugreed voor een extra kledingstuk. 

Het was frisjes, maar………………. het zou beter worden !! 

Klopt. Om 14.00 uur na de lunch kregen we een glimlach van de zon 

en daar moesten we het mee doen tot het bebouwde kom bord van 

Asten tegen de klok van 16.00 uur toen de zon begon te schijnen.  

 

Nadat Jos een woordje van welkom deed en paar huisregeltjes 

vertelde en …………… verklapte dat het eerste kop koffie met vlaai 

van de club was, was de ban gebroken en kon het gas erop. 

Al met al niet getreurd over het weer, en we gingen van start in twee 

groepen van ong. 14 renners waarbij de dames eerlijk verdeeld 

werden: iedere groep één. 

De groep met een hoger gemiddelde kregen Anja mee, waarvan ik 

achteraf begreep dat ze ook nog veel kopwerk had gedaan. Wel 

dapper van die Anja, die liet ze een poepje ruiken. 

Maar mannen toch……………….. schaam je!  Maar volgens insiders 

konden ze niet harder. 

Goed bezig Anja!a,  Chapo. 

De tweede groep reed ook een behoorlijk tempo wat paste bij de 

groep en wij hadden clubkampioen Ria. Dus niet de eerste de 

beste…………….. 
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Zo had ook iedere groep een aantal gastrijders die zich hadden 

gemeld, en zich keurig aanpaste aan de gebruikelijke regels van 

TWC. Respectvol mannen! 

In Heusden was er een klein oponthoud door een technisch 

mankement aan de fiets van Rob. 

Al snel werd dit opgelost om “het buske” op te roepen die Rob met 

fiets en al naar Luuk v Leeuwen bracht die snel schakelde en gelijk 

een huurfiets regelde voor Rob en een uur later weer kon aansluiten. 

Met dank aan Luuk en de chauffeurs van het volgbusje. 

 

 

Zo in groepsverband en draaiend 

qua kopwerk op naar het 

Limburgse land, voor de eerste 

stop. 

Koffie met vlaai (van de club ) en 

al meteen een peloton dames dat 

onze aandacht trok, of waren het de 

dames die de gashendel 

terugdraaide voor een stop op 

hetzelfde terras toen die gespierde 

mannenbenen in beeld kwamen? 

Vergeten te vragen! 

Groep 1 vertrok alweer snel nadat groep 2 was aangekomen bij de 

eerste stop. 

We zouden elkaar weer ontmoeten op het terras bij de lunch rond de 

klok van 13.00 uur. 

Zelfs toen werd er nog getwijfeld of we buiten of binnen zouden 

lunchen i.v.m. de temperatuur. 

De verantwoordelijke voor het weer had zich nog steeds niet 

gemeld……….. 

De keuze werd buiten op het terras.  

Voor sommige waren de ogen groter dan de buik……………. Ze 

konden het niet op. 
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Maar er zijn er altijd die nog meer honger hebben want weggooien 

kennen we niet “das seunt” 

Na een goede maagvulling en de “tanks” weer gevuld te hebben 

gingen we voor het laatste stuk richting Asten. 

Met nog zo’n 25 kilometer te gaan werd het tempo lager, en gingen 

de km’s hun tol eisen. 

Die we in de voormiddag nog wel op kop zagen lieten zich voorin niet 

meer zien. 

Maar zoals het hoort bij TWC: samen uit en samen thuis. 

En zo gebeurde het ook en konden we zonder kleerscheuren weer 

gezamenlijk de komborden van Asten begroeten. 

En zo werd een gezellige en leuke sportieve fietsdag afgesloten met 

toch zon: de laatste kilometer. 

En voor enkele nog een biertje bij v Hoek. 

Namens alle deelnemers wil ik dan ook de mensen die het volgbusje 

bemande en Jos en Bert bedanken voor deze leuke dag. En iedereen 

een voldaan gevoel gaf door deel te nemen, tenminste mij wel. 

 

Groet Toon Stevens 

 

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

 

 

A.S.A. Light 
 
A.S.A. Light, een tocht van rond de 150 km waarbij de S ieder jaar 
een andere plaats kan zijn. Dit jaar stond de S voor Snijdersberg, of 
Slingerberg zo je wilt. 
En dat Light slaat op het vroegere ASA en dat was Asten Slenaken 
Asten, een tocht van ongeveer 250 km. Dit werd voor velen toch te 
gortig en toen is het idee van ASA Light ontstaan. 
 
 
Zaterdag 4 september stonden dus 20 renners en 2 begeleiders vol 
goede moed klaar op de markt om aan deze A.S.A. Light te gaan 
beginnen.  
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De organisatie had met de weermensen afgesproken dat ze voor mooi 
weer zouden zorgen.  
 
Maar volgens mij kennen ze daar in De Bilt geen Brabants òf ze 
dachten dat we pas om 3 uur zouden vertrekken. Tenminste toen 
begon de zon pas te schijnen. Daarvòòr was het mistig en kil. 
 
Na een welkomstwoordje door Jos Verheijen die nog eens benadrukte 
dat we de verkeersregels in acht moesten nemen, en een verdeling 
van de deelnemers in 2 groepen, werd er vertrokken. 
 

Na 5 km al kreeg Rob pech aan zijn fiets, de 
elektronische schakeling deed het niet meer. En 
nu bleek al het nut van het volgbusje, na contact 
met Luke van Leeuwen werd de fiets in de bus 
gezet en retour richting Asten gereden. 
Naderhand bleek dat de fiets niet direct 
gemaakt kon worden en heeft hij een 
reservefiets meegekregen en werd hij door het 

busje weer naar het peloton teruggebracht. 
      
De route ging via Leveroij, Hunsel richting België waar over het 
algemeen over heel mooie fietspaden langs de Maas gereden werd. 
De eerste stop was nabij Maaseik bij D’n Schieve Dörpel (die drempel 
was inderdaad helemaal scheef) waar de deelnemers koffie met 
gebak geschonken door TWC konden verorberen. 
       
Daarna weer vol goede moed en een volle maag 
verder waar na ongeveer 70 km de “bergen” 
opdoemden. Allereerst de Slingerberg, niet al te stijl 
maar wel lekker lang. Een ideale klim om te 
beginnen. Daarna door naar Geulle waar we een 
steile afdaling en nog steilere Snijdersberg kregen 
voorgeschoteld. 
 
En zo begon alweer de terugweg. Ook weer veelal over fietspaden 
langs de Maas.  
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De tweede rustpauze was na ongeveer 95 km in Bilsen Stokkum.  
En toen… begon pas de zon, echt te schijnen. Een welkom 
opwarmertje na 95 km in de kilte gefietst te hebben. 
Toen we de tosti’s, broodjes gehakt, uitsmijters etc. genuttigd hadden 
kwamen de begeleiders pas op de pauzeplaats aan. Doordat wij de 
meeste tijd over fietspaden reden moest het busje kilometers omrijden 
om ook op de rustplaats te kunnen komen. 
      
Bij het vertrek kwam een konijn over de weg gerend alsof het wilde 
zeggen, “probeer mij maar eens bij te houden” Hij (of zij) zag dat het 
onbegonnen werk was om deze wedstrijd van ons te winnen en sloeg 
maar linksaf onder de heg door.    
En zo konden we de tocht ongestoord en met een pittig ritme 
voortzetten al zorgden enkele kreten van “LEK” voor een beetje 
paniek, maar het bleek gelukkig iedere keer een lek aan het 
afvoerbuisje van de fietsers te zijn. 

 
Na afloop werd er door een aantal mensen 
nog dankbaar gebruik gemaakt van het 
zonnetje op het terras bij Van Hoek. 
 
Een prachtig geslaagde tocht waarbij we niet 
moeten vergeten de begeleiders te 
bedanken en natuurlijk  
Bert Daamen voor de prachtig uitgezette 

route en Jos Verheijen voor de verdere organisatie. En uiteraard ook 
TWC, in plaats van inschrijfgeld kregen we er koffie met gebak bij.  
    
Ik ben benieuwd waar de S volgend jaar voor staat… Indien gezond 
ben ik er zeker weer bij. 
 
 
 
Een gastfietser 
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AANKONDIGING CLUBKAMPIOENSCHAP ATB 2021 

 

Op het jaarprogramma staat voor zondag 7 november a.s. ons eigen 

atb-kampioenschap gepland. 

Hoe gaat het ook alweer in z’n werk: 

1) een tocht van 40-45 km door velden, bossen en op          

mountainbikeroutes. 

2) Je geeft een snelheid op die je denkt gemiddeld te rijden. 

3) Tijdsmeting bij start, (ongeveer) halverwege en bij binnenkomst. 

4) De som van te snel of te langzaam gereden secondes beide helften 

is bepalend. 

5) De route is helemaal uitgepijld. 

6) Het is een individueel kampioenschap maar je mag gerust als 

groepje rijden. 

7) Inschrijven bij van Hoek tussen 08.00 en 09.00 uur. 

8) Bij tijdsmeting onderweg JE STARTNUMMER roepen, groepjes 

wat uit elkaar! 

9) Niet TWC leden mogen ook meedoen, buiten mededinging. 

10) Uiteraard gebruik je geen tijd en/of snelheidsapparatuur. 

11) Wil je absoluut geen kampioen worden: geef snelheid op die je 

zeker niet haalt!  

 

 

MAAR DOE MEE!!! 
 

Wij verwachten al onze vaste atb’ers en wegrenners die een atb, 

veldfiets of gravelbike hebben. We proberen de kampioen van 2019, 

onze webmaster John Welten, van zijn voetstuk te stoten! 

 

Prijsuitreiking 13 uur bij Jan van Hoek met soep, ’n broodje en ’n 

drankje. 
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WINTERPROGRAMMA TWC 

 

Zoals al enkele jaren gebruikelijk blijven een 

flink aantal wegrenners in de winter gewoon 

doorfietsen op de mountainbike, crossfiets- of 

gravelbike.  

Om die reden maken we voor de periode van 

begin november tot begin maart weer een 

winterprogramma voor de zondag. Het 

verschil t.o.v. voorgaande winters is dat er 

zowel een M-rit (hoofdzakelijk mountainbike routes in de bossen) als 

een W- of G-rit vermeld staat.  

De W staat voor Winterroute, verharde en onverharde paden door 

veld, bos of hei en de G (Gravel) geeft aan dat de rit voor een flink 

deel bestaat uit gravelpaden.  

Vertrek 09.30 uur.  

Verder staan in het schema ook vermeld de veldtoertochten die in de 

omgeving gehouden worden, vertrek 08.45 uur vanaf de Markt in 

Asten. Dus meer dan genoeg keus.  

Op zondagmorgen op de Markt beslissen we, of we, afhankelijk van 

aantal fietsers, de M of G/W route rijden of misschien beide! Uiteraard 

kunnen we zaterdagmiddag via Whattsapp overleggen.  

Begin november, als de kalender helemaal klaar is, komt deze op 

onze website te staan evenals alle nieuwe en/of gewijzigde GPX-

routes.  
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Racefiets / mountainbike / toerfiets 

 

Maak nu een afspraak bij ons in de werkplaats om jouw racefiets, 

mountainbike, of toerfiets langs te brengen voor de 

  

jaarlijkse winterbeurt actie. 

 

Voor de meest uitgebreide onderhoudsbeurt. Tijdens de winterbeurt 

gaat je fiets volledig uit elkaar en wordt het frame geïnspecteerd, alle 

lagers schoongemaakt en gevet en wordt je hele fiets weer perfect 

afgesteld. Uiteraard krijg je advies op maat over eventuele te 

vervangen onderdelen. Alles wordt gereinigd en gesmeerd met 

specialistische onderhoudsmiddelen. 

 

 

Preventief adviseren wij om schakel en remkabels te vervangen en 

bij een racefiets ook het stuurlint. 

Je betaalt hier geen extra arbeidskosten voor, wel de onderdelen. 

 

 

Winterbeurt: het beste behoud van lekker en veilig fietsen 

Onze winterbeurt omvat: 

- Wielen richten 

- Spaakspanning controleren-Versnellingen afstellen 

- Remmen stellen 

- Wiellagers smeren 

- Trapas demonteren/vetten 

- Balhoofd vetten / afstellen 

- Fiets reinigen & poetsen 
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- Fiets geheel nazien 

- Kosteloze montage eventuele vervangingsonderdelen 

 

Dit alles voor slechts €75,- 

 

Maak direct een afspraak. 

Bel ons op 0493-691355 of mail naar info@lukevanleeuwen.nl voor 

het maken van een afspraak. 

 

 

Alle fietsen zijn welkom bij Bike Totaal Luke van Leeuwen 

Heb je je fiets niet bij Bike Totaal Luke van Leeuwen aangeschaft? 

Geen probleem! 

Wij onderhouden alle merken en type racefietsen, mountainbikes, en 

toerfietsen. 
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