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Heb je ooit wel eens het gevoel van vrijheid, van eindelijk mogen we
weer? Eindelijk was het mooi weer, eindelijk kon er weer iets
georganiseerd worden en eindelijk staat er voor de rest van het jaar
nog het nodige op het programma.
Zo staan er weer grote groepen TWC’ers op verschillende dagen in
de week paraat om hun tochten af te leggen en dikwijls ook om
naderhand nog een afzakkertje te gebruiken bij Van Hoek.
En zo kon de jaarvergadering weer doorgang vinden met, zoals
gewoonlijk, een flinke opkomst en ook de 30e Goede Vrijdag Tocht
kon doorgaan in het Limburgse.
En er staat de komende tijd een heleboel meer te gebeuren, 15 mei
het kampioenschap voor alle wegfietsers. 20, 21 en 22 mei gaan de
Mountainbikers een weekend weg en 12 juni is de Thieu Hoefnagels
Memoriam.
Bij alle activiteiten geldt: DOE MEE!!!
Een aankondiging van het kampioenschap en de THM Memorial kan
je in deze Tube lezen.
In deze Tube het verslag van de jaarvergadering wat ook het laatste
jaarverslag van onze, inmiddels ex-secretaris, Lau Joosten is.
Lau ook namens de redactie van harte bedankt voor het steeds
correct aanleveren van alle gegevens. En onze nieuwe secretaris
Maria Vervoordeldonk wensen wij veel succes bij het uitoefenen van
haar veelomvattende taak.
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Verder kunt u een drietal verslagen lezen van de Goede Vrijdag Tocht.
Misschien brengt het je op het idee om het volgend jaar ook eens te
proberen.

Veel leesplezier
De redactie

---///---

Van de voorzitter
April 2022
Als jullie dit lezen hebben we de Goede Vrijdag Tocht er alweer
opzitten.
Het eerste clubuitje na de coronaregels.
Een tocht met een nieuwe route en hopelijk goed weer. Ik vertrouw
erop dat iedereen weer veilig thuis is gekomen en met veel plezier
terugkijkt op de afgelegde kilometers.
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Als bestuur zijn we weer compleet met Maria Vervoordeldonk als
nieuwe secretaris.
De THM Zomerclassic heeft als organisatie nieuw bloed gekregen en
we zijn in blijde verwachting van wat zij ons gaan voorschotelen aan
dynamische routes voor de weg -en ATB fietsers.
De Jubileum commissie is gevormd en gaat alle ideeën inventariseren
om er een mooi 50-jarig jubileum jaar van te maken. Mocht iemand
nog een fantastisch idee hebben, schroom niet om het door te geven
aan de commissie. Dat kan via Jos Verheijen of via mij.
Verder wens ik iedereen veel gezondheid met veel fietskilometers dit
voorjaar.
Een fietsende groet,
Herman Richters
Voorzitter TWC Asten
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Notulen Algemene ledenvergadering 15 maart 2022.
Aanvang vergadering 20:00 uur.
Locatie: zaal Jan van Hoek
Aanwezig: 56 leden, waarvan 6 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving: 26 leden, te weten: René van Dijk, Tamara
Loomans, Thieu Vinken, Govert Vossen, Erik Gerritsen, Rob
Cardinaal, Math Verhaegh, Marij Verhaegh, Loet Peeters, Jos Moors,
Anja Aarts, Peter Hermans, Piet Jacobs, Peter Driessen, Hans van
Otterdijk, Jan Meulendijks, Danny van der Poel, Martien
Vervoordeldonk, Addy Raaijmakers, Wim Keukens, Jan Vinken, Ria
Cortenbach, Jimmy Verberne, Toon Stevens, Toon Meeuws en Albert
de Jong (die later kwam).
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Herman Richters opende om 20:00 uur de algemene
ledenvergadering (jaarvergadering) met iedereen welkom te heten. Hij
gaf aan dat dit zijn eerste jaarvergadering als voorzitter was. Verder
deelde hij mede dat de consumpties tot 23.00 uur voor rekening van
de kas waren. En de vlaai was geschonken door ons lid Mark
Dielissen van bakkerij Koolen.
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering
In totaal hadden zich 26 leden afgemeld voor de vergadering. Een
aantal bleek besmet te zijn met corona en een aantal had corona
gerelateerde klachten.
De secretaris had van Albert de Jong, Theo Timmermans en Matt
Verhaegh een emailbericht ontvangen. De inhoud hiervan betrof
suggesties voor de viering van het 50-jarig bestaan en aanvullingen
voor de commissies. Dit werd verder behandeld in de agendapunten
12 en 15.
3. Notulen algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 19
oktober 2021
Deze notulen waren opgenomen in Den Tube van december 2021. Er
waren geen tekstuele opmerkingen en geen op- of aanmerkingen
naar aanleiding van het verslag.
Den Tube

7
De voorzitter deelde mede dat vergeten was te melden dat Willie van
Bussel in 2021 aftredend en herkiesbaar was. Hij vroeg de leden of
ze ermee akkoord konden gaan dat Willie vanaf 2021 alsnog voor 3
jaar verder kon als bestuurslid. Dat werd onder algemeen applaus
goedgekeurd.
De voorzitter bedankte de secretaris voor het verslag.
4. Algemene mededelingen van het bestuur
Door de voorzitter werden de volgende onderwerpen besproken:
- Vanwege de ingetrokken maatregelen tegen corona kunnen
we inmiddels terug naar het normale fietsen in groepen;
- De Cyql app is door het bestuur bekeken. De voorzitter heeft
nog persoonlijk contact gehad met de ontwerper. De basis is
gratis, maar aanvullingen kosten geld. Het bestuur denkt dat
deze app geen meerwaarde voor TWC heeft;
- Er is door de gemeente Asten een vrijwilligersverzekering
afgesloten voor de verenigingen. Als iemand tijdens een
activiteit voor een vereniging schade oploopt c.q. veroorzaakt
dient dit in eerste instantie via de eigen verzekering te worden
afgehandeld. Als dat niet lukt kan men gebruik maken van de
verzekering via de gemeente. Het bestuur heeft de
voorwaarden ontvangen van ONIS Welzijn. Naar aanleiding
van de vraag van Pieter Aarts heeft de voorzitter uitgelegd dat
dit is vanwege een schade, veroorzaakt met de aanhanger van
een lid.
5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag 2021 was opgenomen in Den Tube van februari 2022.
Secretaris Lau Joosten gaf een nadere uitleg. Het jaarverslag is een
korte samenvatting van alle activiteiten van het afgelopen jaar. In het
verslag zijn de activiteiten die niet en wel door zijn gegaan vermeld.
Tevens zijn de diverse commissies in het verslag vermeld. Ook gaf de
secretaris aan welke commissies nog de nodige aanvullingen
behoefden. Vanuit de vergadering waren er geen vragen of
opmerkingen.
De voorzitter bedankte de secretaris voor het jaarverslag.
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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 2021.
Op de eindbalans staat een bedrag van € 40.930,36 hetgeen inhoudt
dat we € 1.205,51 hebben ingeteerd. Er zijn reserveringen gedaan
voor de reserve auto en het 50-jarig bestaan. We hebben over 2021
geen bijdrage gevraagd van de Stichting, omdat de fiets3daagse geen
doorgang kon vinden. Wat betreft de vaste activa schrijven we in 5
jaar de kosten van de fietsenstalling en de laptop af.
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 Jos Verheijen en Toon
Meeuws, heeft de kascontrole uitgevoerd bij de penningmeester.
Namens de commissie deed Jos Verheijen verslag en zei dat bij
controle alles prima 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 Toon Meeuws en Adri
Geerts, die reserve was. Nieuwe reserve is nu Paul van Berkum.
8. Begroting 2022 en vaststellen contributie 2022
De penningmeester zei dat het afwachten is hoe dit jaar verloopt en
deelde mee dat de contributie dit jaar € 46,00 per jaar blijft.
Harrie van Heugten (Heesakkerweg) had een vraag over de aanschaf
van een kettingzaag en een bladblazer voor de ATB werkgroep. De
vraag over de kettingzaag ligt al bij het bestuur en die is akkoord. De
bladblazer wordt door het bestuur in overweging genomen. Pieter
Aarts meldde dat hij 2 bladblazers heeft en er een aan TWC wil
schenken.
9. Bestuurssamenstelling
Aftredend in het bestuur en niet herkiesbaar was secretaris Lau
Joosten. De voorzitter zei dat het bestuur in de piepzak zat, omdat er
ondanks herhaalde oproepen zich geen kandidaat meldde. Gelukkig
Den Tube
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meldde Maria Vervoordeldonk zich een week voor de vergadering aan
en de voorzitter stelde de vergadering voor om Maria als nieuwe
secretaris te benoemen. Maria werd onder luid applaus benoemd tot
secretaris.
10. PAUZE
11. Huldiging jubilarissen
Jozef van Bussel en Peter Hermans waren 25 jaar lid en Jan Vinken
en Adriaan Joosten waren 40 jaar lid. Vanwege corona hadden Peter
en Jan zich afgemeld en konden dus helaas niet aanwezig zijn. De
voorzitter huldigde Jozef en Adriaan en overhandigde hun een bos
bloemen en een leuke attentie. Vervolgens riep hij de aftredende
secretaris Lau Joosten naar voren en bedankte hem voor zijn werk in
de afgelopen 4 jaar. Lau kreeg een bos bloemen aangereikt en zou
later nog een passende attentie ontvangen.
12. Samenstelling commissies / werkgroepen; mutaties
De secretaris gaf een aanvulling betreffende de mutaties in de
commissies c.q. werkgroepen voor 2022:
- De commissie THM Zomerclassic is aangevuld met Guus van
Houts, Diederik van Stekelenburg en Jimmy Verberne;
- Voor de feestcommissie had zich Matt Verhaegh aangemeld.
In de pauze hadden zich hiervoor ook nog Adri Geerts, Noud
Giesbers en Jos Verheijen aangemeld;
- Theo Timmermans had doorgegeven welke personen nu de
papieren Tube bezorgen; te weten: Jo Steijvers, Frans
Vervoordeldonk, Henk van Heugten, Gerard Timmermans,
Richard van der Heijden, Frans Isbouts en Theo Timmermans;
- De jubileumcommissie bestaat inmiddels uit Jos Verheijen,
Wim Keukens en Toon Meeuws. Zij hebben inmiddels al een
gesprek gehad met de voorzitter en de secretaris. Matt
Verhaegh overweegt nog of hij lid wordt van deze commissie.
De commissie behoeft nog aanvulling.
13. Jaarprogramma 2022
De voorzitter vermeldde dat het jaarprogramma op de website staat
en hierover geen verdere toelichting nodig is.
Den Tube
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14. 3-daagse fietstocht voor 16 personen op 12 t/m 14 augustus
Dit agendapunt werd door de voorzitter verplaatst tot na de rondvraag.
Hij gaf na de rondvraag het woord aan Harrie van Heugten voor een
nadere uitleg. De fietstocht gaat naar Pension Brunnenhof in Roetgen
Duitse Eifel. Er is een reservering gemaakt voor 16 personen en de
kosten voor 2 overnachtingen inclusief ontbijt zijn € 95,00 per
persoon. Het diner wordt ’s avonds in een restaurant in de buurt
gebruikt. Tot aan de vergadering had zich slechts één persoon
aangemeld. Geïnteresseerden kunnen zich via email aanmelden bij
Harrie naar harrievheugten@hotmail.com
Harrie vermeldde ook nog dat hij een clinic kan organiseren op de
wielerbaan in Apeldoorn als hiervoor voldoende belangstelling is.
15. Praatsessie 50-jarig jubileum
De voorzitter legde uit dat er een aantal ideeën zijn om het 50-jarig
jubileum in 2023 te vieren. Het bestuur zou graag zien dat er een
evenement wordt georganiseerd waaraan alle leden kunnen
deelnemen. Dat is ook besproken met de jubileumcommissie. Hij gaf
vervolgens het woord aan de secretaris om de binnengekomen
ideeën te vermelden.
- Ingezonden idee van Albert de Jong: een weekend fietsen
voor zowel wegrenners als atb’ers in een gebied waar voor
beiden mooi te fietsen is. Niet overdreven ver weg: Drenthe,
Eiffel of Ardennen. Kan ieder op eigen gelegenheid naar toe;
- Suggesties van Matt Verhaegh: een expositie / tentoonstelling
houden over 50 jaar TWC (evenals bij het 40 jaar jubileum),
receptie en fietsclubs uit de regio uitnodigen en aansluitend
een groot feest, een vintage fietsevenement organiseren met
echte oude fietsen (Strade Bianche). Alles niet te groot maken
en geen NTFU-kampioenschap organiseren.
16. Rondvraag
Van de rondvraag maakte Jos Verheijen gebruik door de leden op te
roepen zich tijdig aan te melden voor de Goede Vrijdag tocht.
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17. Sluiting
De voorzitter bedankte de leden voor de komst en sloot de
vergadering om 21:07 uur.
Voor verslag: Lau Joosten, aftredend secretaris

Den Tube
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OPTIMALISEER JE
FIETSPOSITIE

CONTACT

Wil je zeker weten dat je goed op de
fiets zit? Heb je klachten bij het fietsen?

Of wil je voorkomen dat je klachten
krijgt bij het fietsen? Zorg dan dat je
fiets goed is afgesteld! Bij Bikefit

Verdonckstraat 2
5711 ER Someren
Tel: 06-41469178

Dynamics kun je een dynamische

www.bikefitdynamics.nl

fietspositie analyse laten doen om jouw

info@bikefitdynamics.nl

fiets helemaal op jouw lijf af te stellen.

“GEEN KLACHTEN OP
DE FIETS, WIL NIET
ZEGGEN DAT JE GOED
OP DE FIETS ZIT”

VIND DE OPTIMALE FIETSPOSITIE

Slagerij
van
emenade
Voor lekker en eigengemaakt

Emmastraat 16
5721 HB Asten tel. 0493-691696
slagerijvankemenade.nl
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Jaarprogramma 2022
2022

T.W.C. activiteit

startplaats:

15-mei
20-21-22
mei
12-jun
9-10-11
aug week 32
? aug
19-20-21
aug
3-sep

Kampioenschap wegrenners

Van Hoek

ATB-weekend
THM Zomerclassic

Van Hoek

Fietsdriedaagse
weekend wegrenners

Van Hoek

13-sep

Weekend Heren(toerfiets)
A.S.A. Light
Sluitingsrit di-avondtochten
(dames)

14-sep

Sluitingsrit woensdagavond
tochten

29-okt
30-okt
6-nov

Schildersbedrijf Bekx Night Bike
Sluitingsrit alle groepen
Kampioenschap ATB

Manege
Heiligers
Van Hoek
Van Hoek

12-nov
5-dec St. Nicolaas

Feestavond

Van Hoek

Luuk van Leeuwen veldtoertocht
Jaarvergadering

Voetbalver.
NWC
Van Hoek

2023
8-jan
6-feb

Den Tube
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Goede Vrijdag Tocht

verslag 1

Jos (Verheijen) en ik zijn oude collega’s en fietsliefhebbers.
Hij had mijn mailadres nog en nodigde mij uit om weer eens mee te
doen aan de Goede Vrijdag Tocht.
Ik ben zelf sinds een jaar, net als Jos, ook gepensioneerd en heb
daardoor genoeg tijd om kilometers te maken. Dus ik had er wel
vertrouwen in dat ik geen figuur zou slaan. Daarbij was het een mooie
gelegenheid om eens bij te praten met oude collega’s zoals Rob van
Dijk en Jack Nijs (die er allebei jammer genoeg niet waren).
Ik heb al lang het voornemen om na mijn pensionering een rondje
Engeland te fietsen. Dat was al een jaar uitgesteld door de
virusproblemen en nog een paar jaar uitstel is gezien mijn leeftijd niet
verstandig. Twee lussen van 40 km in het Limburgse heuvelland is
een goede test om te kijken of de challenge haalbaar is.
Voor mij werd het vervoer naar Rijkholt geregeld, de fiets op de
aanhanger en ik mocht meerijden met Noud Giesbers waar ik
gezellige rit mee heb gehad.
Ik dacht goed voorbereid te zijn op de tocht, maar bleek mijn helm te
zijn vergeten. Daardoor wilde ik me niet laten weerhouden. Ik was al
een paar jaar niet meer gevallen en ging met de langzame groep mee,
en zou goed op letten bij de afdalingen. Maar bij de eerste serieuzere
helling bleek mijn fiets niet goed geprepareerd: de voorderailleur
werkte niet.

Den Tube
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Nu ben ik sinds kort lid van de pechhulp voor de fiets bij de ANWB.
Een mooie gelegenheid om hun diensten te beproeven. De
wegenwacht was snel ter plaatse, maar alleen om mij te vertellen dat
zij niet de kennis en apparatuur hebben om iets meer te kunnen dan
een band plakken. Ik was lid geworden omdat mijn vrouw een e-bike
heeft, maar daar hebben ze ook geen verstand van. Hij heeft voor mij
nog wel 2 fietsenmakers gebeld in Maastricht, maar die konden niet
helpen. Ik heb een elektrische derailleur en daar deden ze niet aan.
Ik had geen zin om te blijven wachten. Het was goed weer, ik had alle
tijd, dus ik besloot om terug te fietsen naar Asten. Dat vond ik achteraf
ook een leuke tocht zo door het Maasdal.
In Asten had ik wat tijd over voor mijn tas met spullen terug zouden
zijn. Ik besloot om naar de plaatselijke fietsenmaker te gaan om te
kijken of die iets voor mij kon betekenen. Ik heb bij Van Veghel, de
vorige eigenaar van Van Leeuwen ook een Van Nicholas gekocht.
Misschien hadden zij wel verstand van een elektrische derailleur. Ik
werd heel vriendelijk geholpen. De monteur opperde dat de accu van
de voorderailleur mogelijk leeg was. Dat zou goed kunnen. Ik had de
accu bij de achter derailleur wel geladen en had gedacht dat daarmee
het hele systeem van stroom was voorzien. Ik had de fiets 3 maanden
geleden gekocht en niet geweten dat de voorderailleur ook een accu
heeft. Was ik ook daar niet goed voorbereid gebleken. Wel een
leermoment, zeker als ik nog eens een grote ronde in Engeland wil
plannen.
Zo zie ja maar, elk nadeel heb z’n voordeel (om een Nederlandse
wijsgeer te plagiëren).
Dus Jos, bedankt voor de uitnodiging. Het is uiteindelijk toch een
leuke en leerzame dag geworden.
Jan Rooijakkers

---///---
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Goede Vrijdag Tocht

verslag 2

Jos (en later Bert) organiseren al 30 jaar de Goede Vrijdag Tocht.
Dit jaar hadden ze, na 2 jaar extra wachten vanwege corona, het plan
opgezet om eens te gaan fietsen waar je normaal niet komt en dat is
in het uiterste zuiden van Limburg en in België.
Zodoende werd op 15 april met 33 personen koers gezet naar
Rijckholt waar we bij eetcafé “De Riekelt” onze pauze en afzakkertje
zouden kunnen gebruiken.
De organisatoren hadden vol bravoure aangekondigd dat ze voor
goed weer zouden zorgen en voor voldoende vlaai. Want dat laatste
is een niet onbelangrijk onderdeel van de GVT. Naarmate Limburg
dichterbij kwam werden ze toch wel wat stiller want het bleef toch wel
akelig lang erg mistig.
Maar toen we in Rijckholt arriveerde scheen er een waterig zonnetje
en konden we vol goede moed beginnen aan lus 1, een tocht van 48
km met 500 hoogtemeters, richting Val Dieu. Echter tijdens de rit werd
het niet zonniger maar eerder nog grijzer, zodat het toch wel een
beetje koud werd. Vooral de mensen die hadden gekozen voor korte
broek en shirt hadden daar last van. Deze eerste lust was prachtig,
zowel door de diverse flinke beklimmingen als door de bloeiende
boomgaarden die onderweg te bewonderen waren. En toen we tijdens
de pauze aan de welverdiende vlaai zaten, kwam de zon toch weer
tevoorschijn en werd het prachtig weer zodat we lus 2 met een lekker
zonnetje konden beginnen.
Deze lus, 44 km met 450 hoogtemeters wordt de Mini Marmot
genoemd. Ook deze keer weer met flinke kuitenbijters en prachtig
bloeiende bomen.
En toen volgde de eerste teleurstelling: De vlaai was op. Dit terwijl de
organisatoren er nog zo op hadden aangedrongen dat er voldoende
vlaai zou zijn. Maar deze teleurstelling werd snel weggespoeld met
Leffe, Kriek of andere vreemdsoortige drankjes.
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Bert en Jos hadden bij het maken van de routes de hulp ingeroepen
van iemand die daar in de omgeving erg goed bekend was en die al
tientallen routes, zowel wandel als fietsroutes, had uitgezet. Die man
kwam ook nog even op bezoek om kennis te maken.
Deze routes zijn door Jos en Bert hier en daar aangepast en zo
geschikt gemaakt voor ons aller TWC.
EN ZE WAREN PRACHTIG….
Jos en Bert hartelijk bedankt voor de, zoals altijd, puike organisatie en
volgend jaar ben ik er bij leven en welzijn zeker weer bij.

---///---

Goede Vrijdag Tocht

verslag 3

Ieder jaar is het weer een feest om de Goede Vrijdag Tocht te fietsen,
een feest om verschillende redenen. Allereerst omdat het ieder jaar
weer prachtige verrassende routes zijn. Je fietst beklimmingen
andersom of vanuit een andere aanrijrichting, je slaat wegen in die je
normaal overslaat en je komt nog steeds op plekken waar je nog nooit
hebt gefietst.
Ook is de Goede Vrijdag Tocht een feest omdat deze tocht staat voor
gezellig samen fietsen, waarbij meedoen belangrijker is dan de
snelheid. De sfeer is dan ook altijd top en dat begint al ‘s morgens
vroeg bij samenkomst op het Koningsplein. De allereerste zijn altijd
vroeg of hebben soms al een fietstocht erop zitten omdat ze helemaal
vanuit Meijel zijn komen fietsen, vervolgens is het ‘bijbuurten’ en de
fietsen op de aanhanger monteren. Dit jaar hadden we zelfs een echte
ploegleidersauto erbij met ruimte voor 7 fietsen op het dak. Natuurlijk
ging ons eigen volg-bus ook mee, bemand door Ad & Frans.
Klaar voor de strijd reisden we dit jaar af naar Rijckholt, met 31 fietsers
verdeeld over 3 groepen stond in de ochtend een lus door de
Den Tube
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Voerstreek op het programma. Met typische Belgische wegen weten
we allemaal weer waarom dat we in Nederland net iets meer belasting
betalen, echter de uitzichten waren onderweg fenomenaal. De abdij &
brouwerij van Val Dieu sloegen we met grote moeite over, een tripel
Val Dieu van 9% of een Quadrupel Grand Cru van 10,5% zijn zo in de
vroege ochtend een te serieuze beproeving… Via Noorbeek schoten
we weer Nederland binnen om bij ons startpunt “De Riekelt” onze
lunch te nuttigen. De aspergesoep is een aanrader!!
De ronde in de middag kreeg de naam de ‘Mini Marmot’ mee,
waarschijnlijk geïnspireerd op zijn grote broer ‘La Marmotte’ in de
Alpen. Voor ons geen Col du Glandon, Col du Télégraphe, Col du
Galabier of de Alpe d’Huez, maar klimmen vanaf de Moerslag, naar
Bergenhuizen, over het asfalt van Termaar en met een uitzonderlijke
ultieme moeilijke klim met de wel-klinkende naam: ‘Hobbeltje van de
Hoebesweg’. Geen grootse namen, maar wel een ongelooflijke
prachtige route met onbekende pareltjes en stevige beklimmingen die
de percentages van een Valdieu Quadripel Gran Cru overstijgen. Een
grote pluim en staande ovatie voor de routemakers Bert Damen & Jos
Verheijen. Het was een gedenkwaardige editie en dat met de
weergoden die ons zeer goed gezind waren maakte het een zeer
geslaagde dag!
Als Ventiel fiets ik mijn wekelijkse tochten altijd met TWC
’t Ventieleke mee. Echter zijn al deze ingrediënten voor mij de reden
om ieder jaar weer met veel plezier de Goede Vrijdag Tocht mee te
fietsen en dat ik nog altijd lid ben van TWC Asten.
Iedereen bedankt voor een skônne dag, René van Dijk.

---///---
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CLUBKAMPIOENSCHAP 15 mei 2022
Zoals je in het jaarprogramma kunt zien staat voor zondag 15 mei a.s.
weer ons clubkampioenschap gepland.
Het overgrote deel van onze leden weet hoe het werkt. Maar voor
nieuwe leden en voor degenen die nu denken: ik ben al lang lid en
nog nooit meegedaan, ik moet nu echt eens een keer meedoen, een
korte uitleg: Je geeft een gemiddelde snelheid op die je denkt te
kunnen rijden. De afstand is niet bekend maar ligt om en nabij de 60
km en wordt opgeknipt in twee (ongeveer) gelijke delen. Begintijd, tijd
controlepunt en eindtijd worden geregistreerd. Bedoeling is dat je elk
van de 2 delen je opgegeven gemiddelde probeert te rijden. Gebruik
van technische hulpmiddelen als teller, gps of telefoon is natuurlijk niet
toegestaan. Je mag gerust je telefoon meenemen maar sportiviteit
staat uiteraard voorop. Alle te snel of te langzaam gereden seconden
worden bij elkaar opgeteld. Degene met de kleinste tijdsafwijking en
dus het dichtst bij zijn opgegeven snelheid is de kampioen...
Dit kampioenschap is zowel voor dames als heren, er komt dus ÉÉN
kampioen. De route wordt verreden via knooppuntensysteem zodat
het aflezen vrij eenvoudig is.
De datum: zondag 15 mei: start tussen 8 en 09.30 uur. We verwachten
alle fietsende clubleden: een activiteit van jouw club daar doe je
aan mee! Je mag solorijden of met klein groepje. Bij controle wel wat
afstand houden zodat de controleurs de tijd goed kunnen noteren. Let
op: je startnummer roepen.
Denk je: ik wil helemaal geen kampioen worden: geef een onhaalbare
hoge of lage snelheid op. Vind je de afstand te klein, rij desnoods 2x
het traject of een andere extra lus! ’s-middags om 13 uur is de
prijsuitreiking uiteraard bij van Hoek waar je ook ’s-morgens
vertrokken bent voor je tijdrit.
Een dezer dagen ontvang je een mail waarin gevraagd wordt om je
aan te melden voor dit kampioenschap. We hopen op heel veel
deelnemers zodat hét doorgang kan vinden.
De organisatie.
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THM ZOMERCLASSIC
Als bij jou de april-uitgave van DEN TUBE op de mat valt, ben je je
misschien al aan het voorbereiden op ons kampioenschap op de weg
op 15 mei a.s. en zijn enkele TWC’ers al weer bezig met de
voorbereidingen voor de volgende activiteit van onze club: de THM
ZOMERCLASSIC op zondag 12 juni.
Verschillende tochten voor zowel atb’ers als wegfietsers. De atb’ers
kunnen kiezen uit een korte route van ongeveer 30 km of de route van
ruim 45 km. Voor de wegfietsers zijn de afstanden 60 of 100 km.
Alle routes zijn uitgepijld en eventueel op gps beschikbaar (zie
twcasten.nl). De netto-opbrengst wordt in zijn geheel besteed aan een
goed doel: dit jaar wederom stichting “de Zonnebloem”, de organisatie
die zich inzet voor mensen met een beperking.
Je kunt je inschrijven tussen 8 en 10 uur bij van Hoek. Kosten 5 euro
p.p. NTFU-korting is niet van toepassing.
We verwachten alle TWC’ers aan de start als eerbetoon aan de
oprichter en grote animator van onze club: Thieu Hoefnagels.
Door corona is de tocht 2 jaar niet verreden. De laatste keer in 2019
jaar hadden we een geweldige opkomst met ruim 300 deelnemers,
hopelijk kunnen we dat dit jaar overtreffen!
De organisatie.
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