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fiets zit? Heb je klachten bij het fietsen? 
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Eindelijk weer een volle Tube, 
 
Er is ook het nodige gebeurt de laatste tijd. Zo hebben we de feestdag 
gehad op 24 september. Volgens de organisatoren prima geslaagd. 
Hans van den Burg heeft hier een leuk artikel over geschreven. “De 
clubmiddag tussen start en staart”. 
 
De jubileumcommissie is volop bezig om plannen te maken en praat 
je bij over deze plannen. 
En Fer van de Zanden, een van de drijvende krachten achter Tour de 
Blauw heeft een artikel over de laatste versie van dit gebeuren waar 
heel veel kinderen van hebben kunnen profiteren.  
 
Nog een tweetal oproepen om deel te nemen: 
De Nightbike 29 oktober, wie wil daar niet aan deelnemen? 
En op 6 november staan de kampioenschappen voor de 
mountainbikers op het programma.  Doe mee, laat zien dat het bij de 
mountainbike afdeling wel lukt voldoende deelnemers te hebben om 
het door te laten gaan. 
 
 

  
 

 

 

 

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
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 

 

Oktober 2022 

 

De feestcommissie heeft zijn vuurdoop gehad en tot nu toe heb ik 

alleen maar positieve geluiden gehoord. Ik wil hierbij de 

feestcommissie danken voor hun vernieuwende initiatieven. Helaas 

kon ik er zelf niet bij zijn omdat mijn hartslag een eigen leven ging 

leiden maar die heb ik nu weer in het gareel. 

De Die Hard MTB’ers zijn natuurlijk de hele zomer doorgegaan, maar 

de racefietsers gaan zich nu ook weer langzaam klaarmaken om de 

onverharde weg op te gaan met gravel of MTB fiets.  

We beginnen natuurlijk met onze onovertroffen Night Bike aan het 

einde van deze maand. De voorbereidingen zijn al in volle gang en 

laten we hopen dat we wat beter weer hebben dan afgelopen jaar.  

Toch blijft het altijd toch weer even doorbijten om van lekker warm 

weer de frisse kou in te duiken. Maar als je dan weer thuiskomt heb 

je toch altijd dat voldane gevoel dat je toch bent gaan fietsen. 
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Dus beste TWC’ers, we blijven fietsen het hele jaar door. Er is geen 

slecht weer om in te fietsen alleen slechte kleding. 

Een fietsende groet, 

Herman Richters 

Voorzitter TWC Asten 

 

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

Nieuwe Leden 

 Ruud Janssen uit Someren 

Rob de Boer uit Asten 

 

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

 Restant Jaarprogramma 2022 
 

  

 

29-okt   Schildersbedrijf Bekx Night Bike 
Manege 
Heiligers 

30-okt   Sluitingsrit alle groepen Van Hoek 

6-nov   Kampioenschap ATB Van Hoek 

5-dec St. Nicolaas     

2023     

8-jan   Luuk van Leeuwen veldtoertocht 
Voetbalver. 
NWC 

6-feb   Jaarvergadering Van Hoek 
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Vacature penningmeester 

 
 
Beste leden. Komende algemene ledenvergadering ben ik aftredend 
als penningmeester. Ik heb dan 2 termijnen van 3 jaar als 
penningmeester erop zitten.  
 
Ondanks dat ik het met plezier gedaan heb, heb ik 
toch besloten dat het weer tijd is om het stokje door 
te geven. We zijn dus als TWC op zoek naar een 
nieuwe penningmeester.  
 
Kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij mij of een van de andere 
bestuursleden. Als iemand vooraf geïnformeerd wil worden wat de 
functie inhoudt, kan deze altijd contact met mij opnemen. 
  
Armand Coppieters 
 

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

 

 

De clubmiddag: tussen start en staart 

Je moet als organisatie toch enig lef hebben om iemand die net als 

voorlaatste met de puzzeltocht geëindigd is te vragen een verhaaltje 

over de clubmiddag te schrijven. Ik heb toegezegd maar wel met de 

gedachte als “vergelding” voor de lage klassering hier en daar wat 

speldenprikken uit te kunnen delen. Ik grijp dus mijn kans. 

De feitelijkheden 

Buiten kijf staat dat de organisatie in de voorbereiding - met o.a. 

vooraankondiging, uitnodiging en herinnering – er alles aan gedaan 

heeft om zoveel mogelijk leden te stimuleren aan de actieve 

clubmiddag en een stukje avond, deel te nemen. 
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Zaterdagochtend 24 september 

regent het pijpenstelen. Wie de 

worst naar Clara heeft gebracht 

is niet duidelijk, maar tegen de 

middag klaart het weer op. Dus 

Petra en ik per fiets – niet 

elektrisch – op naar 

landgoed/camping Kranenven in 

Ommel waar Noud Giesbers ons bij de ingang naar de juist plek 

dirigeert. Daar aangekomen worden de 62 deelnemers getrakteerd op 

koffie of thee en een mooie punt vlaai. 

Adri Geerts heet iedereen welkom en geeft een korte toelichting op 

het programma waarna Theo Martens de groepssamenstelling 

bekend maakt. Mijn gespannen nieuwsgierigheid wordt per 

omgaande beloond, want in groep 1 worden Petra en ik gekoppeld 

aan Jozef en Ans van Bussel en aan Mia en Pieter Aarts. Ik ben heel 

tevreden met ons zestal want met Jozef hebben we een sterke fietser 

en uitstekende navigator en met Pieter zijn we onherroepelijk 

verzekerd van meer dan voldoende zinnige en onzinnige gespreksstof 

voor de hele middag en avond.  

Op het programma staat vervolgens: “Kort spel om op te warmen en 

erin te komen”. Kort was het spel inderdaad. Maar als de organisatie 

verwachtte dat je na vijf houtjes gooien bent opgewarmd… nou, ik in 

ieder geval niet.     

Als groep 1 ben je bijna altijd in het nadeel omdat de andere groepen 

mooi kunnen afkijken en hun strategie daarop kunnen afstemmen. 

Helemaal erg wordt het dan als ik met mijn vijf houtjes een mooie 

score heb gegooid en pas daarná door de spelleider wordt 

aangegeven dat ik niet vanaf de juiste plek heb gegooid en – je gelooft 

het niet – strafpunten in het vooruitzicht worden gesteld. Foutje van 

de organisatie en juist dáár kreeg ik het dus wel even warm van.  
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Als eerste beginnen wij onder de 

bezielende leiding van Jozef aan het 

eerste deel van de mooie fietstocht van 

Ommel via de Galgenberg naar de 

pauzeplaats in de bossen bij Liessel. Op 

de pauzeplaats – want na een dik half uur 

fietsen mag dat geen rustplaats heten – 

krijgen we als eerste opmerking van 

medeorganisator Matt Verhaegh te horen dat we eigenlijk te vroeg 

zijn. Hoezo…te vroeg? Vooraf is ons namelijk geen verplichte 

aankomsttijd opgegeven! Onder het genot van drank, snoep en voor 

enkelen – waaronder ik – een tweede stuk vlaai krijgen we drie 

opdrachten. We moeten een naam voor de groep bedenken, poseren 

voor een ludieke foto van de groep en een vragenlijst invullen. Voor 

die laatste opdracht krijg je precies tien minuten tijd. Over de naam 

van ons groepje zijn we het snel eens. We zijn als eerste gestart dus 

wordt het “Number One”. Vervolgens gaan we gekke bekkentrekken 

voor de gevraagde groepsfoto. Als dat naar het oordeel van Matt te 

lang duurt drukt hij af.  

Zonder het resultaat van deze actie zelf te mogen inzien beginnen we 

aan het beantwoorden van de vragen. Opnieuw een misser van de 

organisatie want pas in de laatste minuut van de beschikbare tijd deelt 

Matt ons mede dat we de antwoorden ook mogen opzoeken. Dat was 

hij vergeten vooraf aan te geven. Weer een nadeel voor groep 1. 

Toch overtuigd van onze juiste invulling van de vragenlijst vervolgen 

we, na dit heel geanimeerde intermezzo, al buurtend de via bekende 

knooppunten uitgezette fietstocht. Van Liessel gaat het o.a. via de 

Eikenlaan, het Leegveld met zicht op Deurnese Peel waar in 2021 de 

grote brand woedde en Zonnewende richting Deurne. Onderweg 

vallen er slechts enkele regendruppels. Ik tel er zestien. De goden zijn 

ons dus goed gezind en dus een plusje voor de organisatie, hoewel 

je de dag niet moet prijzen voordat het avond is zo zal later blijken.   
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Iets na 16.00 uur bereiken we de eindbestemming Zalencentrum Van 

Bussel in de Sint Jozefparochie. Ik kijk op mijn kilometerteller en stel 

vast dat we 23 kilometer gefietst hebben. Drie meer dan de door de 

organisatie opgegeven “omstreeks 20 kilometer”. Nou vooruit dan 

clementie voor de organisatie, hoewel… met deze afwijking van 15% 

zou je bij het clubkampioenschap een slecht figuur slaan en in de 

onderste regionen van de ranglijst eindigen. 

De ontvangst bij het – bij velen bekende – Zalencentrum Van Bussel 

is hartelijk.  Prima ambiance en dito verzorging. Als je al iets 

tekortkomt, ligt dat geheel aan jezelf. Er is voor iedereen meer dan 

voldoende te eten en te drinken. Soep en het toetje worden 

uitgeserveerd. Het hoofdgerecht 

is in buffetvorm. Er is volop 

keuze uit vlees en vis, 

aardappelen en groente met 

lekkere sauzen en je hoeft zelf 

niet op te scheppen want dat 

wordt door het attente personeel 

keurig verzorgd. Het 

welgemeende compliment aan 

de kok voor de uitstekende maaltijd en het personeel voor de 

verzorging wordt tijdens het eten benadrukt met een terecht daverend 

applaus.  

En dan is het tijd voor de uitslag van de puzzeltocht. Om de spanning 

erin te houden worden de resultaten in omkeerde volgorde door Adri 

bekend gemaakt. Daarbij wordt gemakshalve vergeten om vooraf de 

antwoorden op de vragen even door te nemen. Zo is de organisatie 

bij voorbaat gevrijwaard van eventueel commentaar op de uitslag. 

Mijn gekoesterde hoop op plaats 1 voor “Number One” wordt direct de 

bodem ingeslagen. 
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Het wordt plaats 8 van de 9 deelnemende teams. Overrompeld door 

dit resultaat heb ik de rest van de uitslag niet meer gevolgd. Wel krijg 

ik nog mee dat de eerste plaats is voor het team waaraan de 

organisatie bonuspunten heeft toegekend voor de groepsfoto. Voor 

het ophangen van een fiets in een boom – wat toch gezien mag 

worden als een vandalistische daad – heeft de organisatie namelijk 

een doorslaggevende score toegekend. Te gek voor woorden 

Alle gekheid op een stokje… 

het was een heel leuke, 

gezellige en smaakvolle 

middag en wat mij betreft een 

uitstekend alternatief voor de 

traditionele feestavond. 

Degenen die er niet bij waren 

hebben zonder meer een 

mooie activiteit gemist.  

Namens alle deelnemers 

(helaas nauwelijks 

mountainbikers) 

complimenten voor en dank 

aan de organisatoren Adri, 

Noud, Theo en Matt.       

 

O ja dan nog het staartje. De door de organisatie geofferde worst aan 

Clara blijkt toch te kort. Petra en ik komen namelijk kliedernat thuis!  

Hans van den Burg     

 

 



ARCO 
Administratiekantoor 
T. 06-511 275 87 

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

 
 
 
 
  
  Voor lekker en eigengemaakt 

 

       Slagerij 
         van 
           emenade 
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T: +31 49 253 66 52 F: +31 49 254 26 13



  
 

 

11 

Den Tube 

TWC Asten Clubmiddag - 24 september 2022 

Vragen en antwoorden quiz  

1. Hoeveel kilometer fietsen alle Nederlanders bij elkaar opgeteld in 

een jaar? 

A: 15 miljard km 

B: 5 miljard km  

C: 1 miljard km 

D: 0,5 miljard km 

 

2. Wanneer heeft Gerrie Kneteman het “WK op de Weg” wielrennen 

gewonnen? 

1978     Trouwens Knetemann moet met dubbele ‘n’ (dat had 

niemand gezien). 

3. In welk jaar is ons zeer gewaardeerde maar veel te vroeg 

overleden erelid Thieu Hoefnagels overleden? 

2012 

4. In welke stad vind je de drukste fietspaden van Nederland? 

A: Amsterdam 

B: Utrecht  

C: Alkmaar 

D: Helmond 

 

5. Noem de 4 wielrenners die 5 keer de Tour de France gewonnen 

hebben. 

Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel 

Indurain 

6. In welk jaar is voor het eerst een fiets met trappers 

geïntroduceerd, en (bonuspunten!) wie heeft die uitgevonden? 

1865 door Pierre en Ernest Michaux 
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7. In welk jaar en in welke maand is de TWC Asten Bevrijdingstocht 

gehouden? 

September 2014 (70 jaar na de bevrijding in Asten) 

 

Uitslag van de middag 

1. Fietsers on tour   131 punten 

2. Pedaleurs    120 punten 

3. De Dedo’s    119 punten 

4. De Stofwolk   116 punten 

5. The Team Simply the Best 112 punten 

6. Nondeju wa moeilijk  111 punten 

7. De Stumpers   109 punten 

8. Number One   93 punten 

9. Dreamteam    79 punten 

De winnaars van de meest creatieve teamfoto was team Fietsers on 

tour. 
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Jubileum 2023 
 
Volgend jaar bestaat TWC Asten 50 jaar. 
Om dit op een verantwoorde en leuke manier te kunnen vieren kan er 
niet vroeg genoeg begonnen worden met plannen maken en 
organiseren. 
 
Op dit moment bestaat de feestcommissie uit Hendrik-Jan van 
Griensven, Wim Keukens, Toon Meeuws, Herman Richters (namens 
het bestuur), Toon Stevens, en Jos Verheijen. 
 
Maar in de loop van de tijd zullen we zeker een oproep doen aan de 
leden om te helpen bij de plannen die er zijn. 
 
In het kort en onder voorbehoud de ideeën: 
De activiteiten zullen plaatsvinden bij manege Heijligers aan de 
Reeweg op 16 september. Noteer alvast deze dag in je agenda. 
 
Markt: 
Daar zullen we een zeer interessante markt houden met het 
wielrennen van vroeger tot nu, er zullen verschillende stands met 
specialisten in diverse takken van het fietsen zijn zoals 
voedingsmiddelen, fietsenmaker en er zullen lezingen zijn van bv 
fysiotherapie, arts, trainingsleer etc.  
 
Wedstrijdjes voor basisschoolleerlingen: 
Er zal een parcours op de manege worden uitgezet waar de 
basisschoolleerlingen wedstrijdjes gaan houden met traktaties en 
prijsjes. 
 
Gezinsfietstocht: 
’s Middags zullen we een gezinsfietstocht houden, hier denken we om 
de volledige gemeenteraad uit te nodigen om deel te nemen met 
daarbij ook nog een prominente gast. 
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Feestavond: 
Al vroeg in de avond zullen we beginnen met een lekker buffet, daarna 
willen we een heel bijzonder persoon uitnodigen die een lezing zal 
geven en daarna kan het feest losbarsten. 
 
Bewust hebben we gekozen om op die dag geen toertochten te 
organiseren voor de wegfietsers of ATB’ers. Dit zodat alle leden met 
kinderen, kleinkinderen, partners etc. deel kunnen nemen aan de 
gezinstocht en ’s avonds niet te vermoeid zijn om aan de feestavond 
deel te nemen. 
 
Er wordt wel gedacht om de zondag voor 16 september tochten uit te 
zetten voor alle geledingen van TWC met na afloop of onderweg een 
feestelijk tintje. 
 
Nogmaals: het zijn allemaal nog plannen onder voorbehoud. 
 
 
 
 
 

 

           50 jaar 
Fietsplezier 

 
 



Markt 12  |  5721 GE Asten  |  0493 692 123  |  info@janvanhoekasten.nl

www.janvanhoekasten.nl

HET GEZELLISTE EETCAFE 
IN REGIO ASTEN

851935-2021
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Aankondiging clubkampioenschap ATB 2022 

Volgens het jaarprogramma van onze club staat voor 6 november ons 

ATB-kampioenschap gepland. Om dit kampioenschap te organiseren 

moeten er natuurlijk wel voldoende TWC’ers mee willen doen. Om die 

reden is een algemene mail rondgestuurd om zich voor dit ATB-

kampioenschap aan te melden. In afwachting daarvan wordt op basis 

van het aantal aanmeldingen in overleg met het bestuur besloten of 

het doorgang kan vinden. 

De organisatie 

Kampioenschappen ATB 
Doe mee!! 

 

 
 

Wie wordt de opvolger van Paul van Berkum! 
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Heren weekend TWC – 26-27-28 augustus 2022 

Donderdagavond 25 augustus tussen 18.00 – 19.00 uur bagage 

inleveren bij Frans Vervoordeldonk. 

Vertrek: vrijdag morgen om 9.00 uur. 

Stipt negen uur zijn wij, Heren van TWC vertrokken met negen man. 

Voorop Harrie Geboers met Martien Vervoordeldonk, beiden de 

leiders van de groep met sportfiets, resterende zeven Jan Meulendijks  

– Toon Sauvé – Rinie Sauvé – Ad Martens – Joop Deenen – Piet 

Mestrum en Wim van der Loo met  E-Bike. 

Eerste fietstocht: Asten – Venlo vrijdag 26-08-2022. 

Via Asten, Vlierden, Deurne, Griendsveen, richting Meterik, de 

eerst stop aan De Drift daar genoten van een heerlijke sterke tas 

koffie met appelgebak met of zonder slagroom huis gebakken van het 

meel van de Meterikse molen. Na de pauze verder richting Schadijk, 

Castenray vervolgens Molenhoek, Oirlo, Meerlo, Blitterswijk bij 

Tante Jet met het pontje naar de overkant van de Maas daarna 

Wellerlooi.  

Voor de lunch zijn wij beland in het wespennest van De Jachthut op 

De Hamer. Na een heerlijke warme hap en wat drank zonder 

wespensteken zijn wij weer vertrokken. Via Hertog Jan belandt in 

Arcen daarna via het Kasteel en de tuinen van Arcen door de bossen 

naar Velden gefietst en aan de overkant van de Sint-Andreaskerk op 

het terras van Café Sport genoten van een heerlijk biertje. Terug op 

de route bereiken wij rond half vier het eindpunt Hotel van der Valk 

Venlo, een mooie fietstocht mag ik wel zeggen.  

Intussen was Frans gearriveerd met de koffers en werden wij 

aangemeld door Harrie en Martien. De fietsen werden in de 

fietsenstalling geplaatst (een goede voorziening met veel ruimte) 

daarna de koffers naar boven gebracht. Ik had als slaapmaat Piet 
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Mestrum, etage 7 kamer 803, het waren grote ruime kamers alles erop 

en eraan, daarna meteen naar beneden voor ‘n grote pot bier, er werd 

afgesproken om 18.30 uur voor het diner. Ieder terug naar de kamer, 

douchen en omkleden. Het diner was geweldig en gezellig tafelen met 

de heren van TWC. Na het tafelen werd afgesproken even naar de 

kamer te gaan en daarna terug naar beneden naar de bar waarna 

rond elf uur ieder naar bed ging om uit te rusten voor de volgende dag: 

7.00 uur op 8.00 uur ontbijt vertrek 9.00 uur, dus strak schema.  

Tweede fietstocht: rondje Duitsland 27-08-2022. 

Acht uur een goed ontbijt en vertrek negen uur. De route zou zoals 

gepland lopen vanaf Van de Valk via knooppunten richting Duitsland 

begin knooppunt 38 (er zou wel wat afwijking van de route in zitten 

volgens Harrie). Via Louisenburgweg en gravelpaden naar de 

Giensweg (het zijn goede wegen met een mooie omgeving) via de 

Poelyenn, Schbsallee, Heischelerweg over de rivier de Nette naar 

Heide via de Hombergstrasse naar Hombergen. Daarna via An 

Hous Bey, Schiop en de Hamsel  naar de plaats Nettetal  en 

Lobberich bij Sassenfeld de Nette oversteken via een brugje, 

fietspad   doorgaan tot de Lobberig weg, oversteken links  oever de 

Nette meteen recht gravelpad daarna volgen Flothend langs de 

Nette fietspad volgen doorgaande gravelpad links aanhouden einde  

gravelpad rechts fietspad (B-509) via ( viaduct A61) links aanhouden 

via fietspad kruising over en de (Nettertalerstrarsse) blijven volgen 

tot in (Boisheim). Links via Puttehoferweg, Kapelle Strasse, 

Wilhelm Hohe, Rekenhof Netteltaller Strase oversteken en An Der 

Weuthen Mulle via het plaatsje (Dilkrath) naar (Amern) waar we bij 

de supermarkt koffie hebben gedronken, daarna via de Harik See 

riching Waldchiel en Swalmtal naar LuttLfurst. Einde weg links, 

daarna rivier de Swalm rechts af slecht gravelpad langs de Swalm. 

Bij de L73 oversteken fietspad, daarna rechts Luttlfurst links   

doorgaande weg volgen via Pan an der Mulle, de Pan over, rechts 

Friedenstrasse, daarna een rondje Nederkruchten rondom de kerk, 

geen restaurant open, weg vervolgen naar Oberkruchten weg 
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vervolgen naar Elmp daarna richting Bruggen, waar wij op het terras 

van Der Alte Bruggener Muhle onze verlate lunch hebben genoten. 

De meeste de heerlijkste Gulachss Suppe met heel veel vlees.  Na 

de lunch weg vervolgen (Brachterstrasse) daarna links (St-

Barbarastrasse) daarna vervolgen op Gravel, splitsing links 

aanhouden daarna rechts, einde weg knooppunten volgen 

(Keulseweg 53) 92, 32, 60, 17, langs de boulevard naar het hotel. 

Terug in het hotel na 84 km, half vijf. Het was een mooie tocht met 

veel gravelpaden alle redelijk goed te fietsen.  

Fietsen stallen, even naar de kamer, opfrissen en naar beneden voor 

‘n heerlijke pot bier. Daarna terug naar de kamer. Douchen en 

opmaken voor het diner om 18.30 uur beneden in onze vaste hoek.  

Het diner was goed en gezellig tafelen met de heren van TWC. Na het 

tafelen werd afgesproken even naar de kamer en daarna terug naar 

beneden naar de bar, net zoals de vorige avond. Alleen wat later naar 

de kamer waarna rond 23.30 uur ieder naar bed ging om uit te rusten 

voor de volgende dag, 7.30 uur op, 8.30 uur ontbijt, vertrek 9.30 uur, 

dus weer strak schema (dus herhaling van de vorige dag). 

Derde fietstocht: Venlo – Asten 29-08-2022.    

Hotel van De Valk richting Centrum Venlo, wij verlaten Venlo via de ( 

Hinnsbeckrweg) → 13 vervolgens rechts de (Bloemartweg) → 15 

Beckerweg, Kaldenkerkerweg, Bevrijdingsweg, → 19    

Ulingshofweg → 14 Ulingsheide → 17 (Tegelen) links 

Brachterweg  gravel langs de camping richting Belfeld daarna naar 

Reuver, gravelpad blijven volgen, Beesel  daar was het kermis, maar 

helaas niet open. Bij Eetcafé de Troubadoor koffie gedronken. 

Vervolgens met veerboot naar Neer. Een mooie bezienswaardige 

plaats. Vervolgens via  50, 78, 51, via gravelpad naar 17 rechts Heide, 

16 Staldijk van 19 links naar 20, Boerderijweg  daarna links Witdonk 

einde rechts naar 10. Een heerlijke lunch bij Eetcafé De Stoep. 

Daarna via Meijl en Neerkant naar Asten.  Aankomst 15.15 uur met 

70 km op den teller.  
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Aangekomen in Asten hadden de heren van TWC de dames al 

gebeld, dus in een mum van tijd hadden wij een skôn tôffel volk en 

hebben wij met z’n allen verschillende drankjes naar binnen gewerkt. 

De verdere afspraak was met zijn allen dineren om 19.00 uur bij Van 

Hoek. 

O ja, ik zou het haast vergeten. Joop Deenen had als slaapmaat 

Martien Vervoordeldonk, Martien was Joop voorgegaan om alvast 

gaan te douchen en om te kleden. Joop ging later naar boven en zag 

dat er een kaartje aan de deur hing: “niet storen”.  Joop ging op zijn 

hurken tegen de muur zitten en wachtte en wachtte. Hij belde Martien 

op en vroeg, ben je nog niet klaar? Allang zei Martien, waarom heb je 

dan een bezet kaartje op de deur hangen? Heb ik niet, zei Martien. 

Nou bleek dat Joop op de verkeerde verdieping voor ‘n deur zat te 

wachten, HaHaHaHa. 

Iedereen was op tijd aanwezig voor het afsluit diner. Het was gezellig 

tafelen met de dames en heren van TWC. Harrie en Martien bedankt 

voor de organisatie van dit weekend!!!!                                                

Het was geweldig!!!!                                

Wim van der Loo. 
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Laatste Tour de Blauw 

In de loop der jaren hebben diverse TWC’ers deelgenomen aan de 

Tour de Blauw. Veel van jullie hebben ook wel eens verhalen gehoord 

over die fietstochten van “de politie”.  

 

Maar wat was dat eigenlijk voor een tour?  Daarom even een korte 

uitleg.  

 

De Tour de Blauw is in 2002 ontstaan toen een Limburgse 

zedenrechercheur in zijn werk in contact kwam met de Poolse 

ambassadeur bij de repatriëring van Poolse vrouwen die hier in 

mensenhandel terecht waren gekomen. Bij die contacten werd 

duidelijk dat in sommige delen van Polen de levensstandaard wel heel 

erg slecht was. Dat terwijl wij het in vergelijking daarmee het hier wel 

heel erg goed hadden. Toen er in de bedrijfskantine van de Limburgse 

politie op een gegeven moment veel eten werd weggegooid, kwam de 

opmerking dat ze dat dan beter naar Polen konden sturen.  

 

Dat leidde tot het initiatief om daar ook echt iets mee te doen. Bij de 

contacten in Polen werd navraag gedaan of en hoe zij misschien 

ergens konden helpen. Daarbij kregen ze te horen dat een 

kindertehuis in Ustrzyki Dolne echt hard hulp nodig had. Om te zorgen 

dat eventuele hulp ook goed terecht zou komen gingen een paar 

initiatiefnemers zelf kijken bij dat kindertehuis. Daar leefden ongeveer 

80 kinderen met een geestelijke en of lichamelijke beperking met een 

aantal begeleiders. De slechte staat van het gebouw, de keuken en 

de slaapplaatsen voor de kinderen maakte een diepe indruk. Dat 

leidde ertoe dat de Stichting Blauw werd opgericht om iets voor dat 

kindertehuis te doen.  

 

Je krijgt echter niet zomaar geld en goederen bij elkaar. Daarom reed 

in 2003 een rechercheur van de Forensische Opsporing in zijn eentje 

een sponsorfietstocht naar Ustrzyki Dolne.  
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Een tocht van ruim 1500 km!  

 

Die actie leverde toen maar liefs 15.000 euro op voor het tehuis. 

Daarvoor werd onder andere een complete nieuwe keuken 

aangeschaft. Deze werd door TV-kok Herman den Blijker in gebruik 

genomen en dat kreeg zelfs aandacht op de nationale televisie.   

  

Gemotiveerd door dit succes ontstonden er vervolgens diverse 

kleinschalige initiatieven en uitwisselingen. Belangrijk was dat er niks 

“aan de strijkstok” bleef hangen. Daarom werden opgehaalde 

goederen door de politiemensen in hun vrije tijd zelf naar projecten 

gebracht en werd gekeken of het geld besteed werd waar voor het 

bedoeld was. Om weer sponsorgelden te verzamelen fietste er in 

2008 een groepje van 5 politiemensen weer naar Polen onder de 

noemer “Tour de Blauw”. Tijdens deze tocht kregen ze de benodigde 

begeleiding van Duitse politiecollega’s.  

 

Dit initiatief was ook weer succesvol en de Tour de Blauw werd een 

jaarlijks terugkerend en groeiend fietsevenement. Vele jaren achter 

elkaar werd de Tour de Blauw als sponsortocht gereden. De tocht 

groeide uit tot een 8-daags evenement waarbij een grote ronde Door 

Nederland, België en Duitsland werd gefietst waar Duitse en 

Belgische politiemensen bij aansloten. De ronde liep van Heythuysen 

via Apeldoorn, Leeuwarden, over de afsluitdijk naar Amsterdam, een 

grote ronde door Noord-Holland naar Den Haag, vandaar over de 

Oosterscheldekering naar Vlissingen, dan via Leopoldsburg in België, 

vervolgens via Zuid-Limburg naar Mönchengladbach in Duitsland en 

de laatste dag daar vandaan weer naar Huythuysen. Acht etappes 

van 150 tot 160 km per dag! Er werd low-budget overnacht op 

veldbedjes in kazernes en sporthallen van defensie en de politie. Dat 

vergde nogal wat (logistieke) organisatie, zeker voor een peloton van 

soms wel 60 fietsers en daarbij nog de begeleiding.  

Wat de fietstochten extra aantrekkelijk maakte, was dat in de regio’s 

waar we door heen fietsten we politiebegeleiding kregen. Daarnaast 



  
 

 

22 

Den Tube 

reed ieder jaar een vaste ploeg van professionele verkeersregelaars 

van de Euro-Motard-Service kosteloos met ons mee. Die club is wel 

bekend van de begeleiding van profwedstrijden in Nederland. Het is 

natuurlijk prachtig fietsen met zo’n begeleiding. Dat leidde soms tot 

spectaculaire ritten, in de avond- of ochtendspits dwars door grote 

steden, door tunnels etc. Een beleving op zich om als prof begeleid te 

worden!  

 

Er werd in al die jaren voor meer dan 200.000 euro bij elkaar gefietst 

en dat werd gedoneerd aan diverse kinderprojecten in Polen, maar 

ook in Nederland en Duitsland. En alles zonder dat er iets “aan de 

strijkstok” bleef hangen. Ik zat zelf vanaf 2009 ook in de organisatie 

en heb meer dan 10.000 km voor deze club mogen fietsen. 

Aanvankelijk reden er uitsluitend politiemensen mee, maar om de 

sponsoropbrengsten nog meer op te schroeven, was er ook beperkt 

ruimte om wat gastrijders mee te nemen. Voorzichtig polsend onder 

TWC’ers kreeg ik in de loop der jaren telkens weer enkele TWC’ers 

mee. Wie eenmaal aan dit fiets-evenement geproefd had, was 

meestal er in de jaren erna ook graag weer bij. 

 

De laatste jaren hadden we helaas ook te maken met tegenslagen. 

En zoals wel vaker gezegd wordt: aan alle goeds komt een keer een 

einde. Vanwege corona werd de Tour afgelast of in hele beperkte 

vorm nog maar enkele dagen gefietst. Ook de krapte in de 

politieorganisatie maakte dat het steeds lastiger werd om nog 

overnachtingsplaatsen en noodzakelijk begeleiding te krijgen. Want 

zelfs als politiemensen dat belangeloos voor het goede doel in hun 

vrije tijd deden, stuitte dat op verzet. Ook de vergrijzing onder het 

bestuur en gebrek aan nieuwe aanwas maakte dat er vorig jaar 

besloten werd de Stichting Blauw, en daarmee de Tour de Blauw, na 

20 jaar op te heffen. 

 

Op 16, 17 en 18 september werd dit jaar de laatste Tour de Blauw 

gereden. Zonder overnachting en telkens startend vanuit Heythuysen. 
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Op vrijdag een route van 90 km door Noord-Limburg, op zaterdag 160 

km naar Zuid-Limburg, en tot slot op zondag nog een rit van ongeveer 

90 km door Zuid-Oost Brabant, met middagpauze op het Astense 

politiebureau. Dit jaar ook nog eens onder niet al te beste 

weersomstandigheden met veel regen en wind. Elke dag was het 

peloton ongeveer 40 fietsers groot. 

 
Vanuit TWC reden mee: Jozef van Bussel, Jos Verheijen,  Richard 

van der Heijden, Rob Cardinaal, Theo Isbouts, Noud Giesbers en 

ondergetekende. 

 

Vanwege mijn vaste rol als “wegkapitein” reed ik al die jaren in de 

kopgroep om het tempo in het peloton constant en de tour voor 

iedereen haalbaar te houden. We hielden de kruissnelheid zoals altijd 

op 30 km per uur. Dit jaar deden we dat met het groepje TWC ’ers, 
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waarbij “onze nestor” Theo Isbouts al die dagen volop in de kopgroep 

mee draaide. Diep respect Theo!!  

 

Op zaterdagavond 17 september werd op een afsluitende feestavond 

met BBQ nog even stil gestaan bij alle mooie momenten uit de 

afgelopen jaren. Ook werden diverse oud-deelnemers, die ons 

inmiddels ontvallen zijn, nog even herdacht. Er werden uiteraard ook 

de nodige bedankjes uitgesproken en mensen in de bloemetjes gezet. 

Verrassend was ook dat de twee hoofdorganisatoren door de 

burgemeester gedecoreerd werden tot Ridder in de orde van Oranje-

Nassau. Zowaar een bijzonder hoge maar ook terechte waardering 

voor al het werk wat ze al die jaren voor de stichting gedaan hebben. 

Een enorme pluim voor alles wat er in 20 jaar voor de goede doelen 

gedaan is. Daarnaast was er ook heel veel lof voor een fantastisch 

fietsevenement wat helaas vanaf nu niet meer bestaat. Zij die ooit 

meegereden hebben, zullen dat met me eens zijn.  

 

Fer van der Zanden  

 

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

 

 


