
  
 

 

1 

Den Tube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN TUBE 
 

Clubblad voor de leden van 
TWC Asten 

 
Nr.6 
48e jaargang 
December 2022 

SECRETARIAAT 
 
Wolfsplein 53 
5721 KT Asten 
Tel: 06-18659017 
info@twcasten.nl 
www.twcasten.nl 
 
GSM-busje: 06-51922093 
 
Bankrekening IBAN nr: 
NL04ABNA0523446438 

REDACTIE 
 
Jos Verheijen 
Martien Vervoordeldonk 

 
DRUKWERK: 
Theo Timmermans 
Toon Peeters 
Harrie van de Ven 

REDACTIEADRES 
 

Driehoekstraat 8, Asten 
 
redactie@twcasten.nl 
 

KOPIJ 
 

Voor het volgende nummer 
inzenden voor 
 

10 februari 2023 



  
 

 

2 

Den Tube 

                                 

INHOUD 

 

Van de redactie     blz. 3 – 4 

Van de voorzitter     blz. 5 – 6 

Een feest zonder jou, is als een fiets zonder stuur blz. 6 – 8 

Carnavalsoptocht     blz. 9 

Uitnodiging bedankavond    blz. 10 

Verslag ATB Clubkampioenschap (1)  blz. 11 – 14 

Verslag ATB Clubkampioenschap (2)   blz. 14 – 16 

Uitslag ATB Clubkampioenschap   blz. 17 

Verslag Nightbike Asten    blz. 18 – 19 

Kerstwens bestuur     blz. 20 

Kerstwens redactie     blz. 21 

Nieuw lid en voorlopig programma   blz. 22 

Poster veldtoertocht 8 januari 2023   blz. 23 

Is dat zo???      blz. 24 
 
 
 
 
 
 



BESTUUR T.W.C. ASTEN IN 2022
Voorzitter: Herman Richters Tel 06 53132919
Secretaris: Maria Vervoordeldonk Tel 06 18659017
Penningmeester: Armand Coppieters Tel 0651 127587
Vicevoorzitter: Guus van Houts Tel 06 48176740
Commissaris: Willie  van Bussel Tel 0493-696018
Commissaris: Theo Martens Tel 06 57039513

Voor adressen en verdere contactinformatie: zie www.twc-asten.nl

•  Postelstraat 23  •  5711 EM  Someren  •  Tel. 0493 - 69 38 07

•  www.thijssensport.nl  •  info@thijssensport.nl

Emmastraat 57, 5721 HA  Asten
Telefoon: 0493 691483
info@verstappentweewielers.nl
www.verstappentweewielers.nl



BAA, uw deskundige sparringpartner in financiële 

administratie, loon administratie, accountancy, 

bedrijfsadvies en belastingzaken
www.baa.nl

OPTIMALISEER JE 
FIETSPOSITIE CONTACT

VIND DE OPTIMALE FIETSPOSITIE

Verdonckstraat 2

5711 ER Someren

Tel: 06-41469178

www.bikefitdynamics.nl

info@bikefitdynamics.nl

“GEEN KLACHTEN OP 
DE FIETS, WIL NIET 

ZEGGEN DAT JE GOED 
OP DE FIETS ZIT”

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 
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Dit is de laatste Tube voor we ons Gouden Jubileumjaar in gaan. 
En hierboven staat het logo waarmee we komend jaar naar buiten 
willen treden. 
 
En in het kader van dit feestjaar hebben we ook al enkele oproepen 
voor alle leden. 
Zin om Carnaval te vieren met TWC? Zin om te helpen door het jaar 
heen of op de officiële feestdag op 16 september? Meld je aan ……. 
 
Verder in deze Tube: 
Kerst – en Nieuwjaarswensen van het bestuur en van de redactie 
 
Een uitnodiging voor alle vrijwilligers om aanwezig te zijn op de 
bedankavond bij de Grutter op 14 januari. 
 
De flyer van de veldtoertocht: DOE MEE !!! 
 
 

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 hebben we ook weer een heel succesvolle Schildersbedrijf Bekx 
Nightbike gehad. Ieder jaar weer fantastisch georganiseerd met een 
grote deelname en uitermate enthousiaste deelnemers. 
We hebben daarvan een leuk verslag van één van de deelnemers.  
 
De kampioenschappen voor de Mountainbikers zijn ook door mogen 
gaan omdat er voldoende deelname was. Stephan Feijen als nieuwe 
kampioen schrijft hierover. 
 
Jos Verheijen schrijft ook een verslagje over de kampioenschappen 
ATB maar hij begint met een kritische noot over het niet doorgaan van 
de kampioenschappen op de weg. En ook dat mag natuurlijk. 
 
En nu op naar de veldtoertocht op 8 januari, ik adviseer de 
organisatoren een worst naar de zusters Clarissen te brengen voor 
goed weer. Mooi weer en een massale deelname zou een geweldige 
start zijn van ons jubileumjaar. 
 
 
 
 

  
 

 

 

           

  

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 

December 2022 

Bijna 2023, het jaar waarin TWC Asten 50 jaar bestaat. De plannen 

beginnen vorm te krijgen en zullen binnenkort gepresenteerd worden. 

Op 8 januari is de aftrap van het jubileumjaar met onze veldtoertocht. 

De organisatie verloopt volgens plan, heb ik begrepen van het 

veldtoertocht team. Dus we gaan ons weer opmaken voor een mooie 

tocht.  

Ondertussen heeft iedereen de uitnodiging voor de vrijwilligersavond 

ontvangen. We kunnen niet zonder vrijwilligers. We kijken ernaar uit 

om op deze avond iedereen te bedanken die zich met hart en ziel voor 

de vereniging inzet. 

Hier alvast de slogan van het jubileumjaar: TWC Asten 50 jaar 

fietsplezier. 

 

Een fietsende groet, 

Herman Richters 

Voorzitter TWC Asten 
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Een feest zonder jou, is als een fiets zonder stuur! 

 

Beste TWC-Lid,       

  

Je kent dat gevoel wel dat je ergens bij wil horen? Dat je ergens aan 

mee wil doen wat je plezier en energie geeft? Dat is precies wat we 

jou willen geven als TWC lid. 

 

Komend jaar bestaan we 50 jaar. Wauw, vijftig actieve, energieke en 

avontuurlijke fietsjaren. Vijftig jaar Fietsplezier voor jong en oud, 

recreatief, wegfietsen of op de mountainbike. Met TWC ben je 

verzekert van jouw sportieve invulling op de fiets. Individueel, 

collectief of met je familie of vrienden, het is altijd een fietsfeest 

samen. 

 

Dat feest willen we uitgebreid met jou, onze leden, en het dorp 

gaan vieren. Een jaar boordevol activiteiten en evenementen. 

Een jaar om nooit meer te vergeten. 
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Wat gaan we doen! 

 

We gaan met de familie en vrienden op stap en organiseren een 

kindercross. We gaan scholen en het dorp betrekken met ludieke 

actie en educatie en gaan onze club voor eeuwig vastleggen.  

 

B&W, of nog liever, de gehele gemeenteraad gaan we proberen op 

de fiets te krijgen en er komt een feestdag vol met activiteiten. 

Bijvoorbeeld: een infomarkt waar alles over de fiets en fietsplezier te 

ontmoeten is. En natuurlijk gaan we dat samen vieren met een 

bourgondisch buffet, een lach en een traan en een goed glas fris, 

bier of wijn. Een feestervaring die we nooit meer vergeten, waar het 

dorp nog jaren over praat en die TWC de toekomst in draagt.  

 

Wat zou jij graag doen? 

 

Wil jij deel uit maken van dit feest en samen met ons aan dit 

onvergetelijk feest meewerken, laat ons dat weten. Natuurlijk mag je 

gewoon komen genieten van het feest, van het fietsen, maar een 

feest is nu eenmaal leuker samen organiseren dan alleen.  

 

En denk niet “wat kan ik nou bijdragen aan een onvergetelijk 

jubileumjaar?” We hebben inmiddels een zeer actieve 

jubileumcommissie met een werkgroep PR, sport en informatie. We 

zijn met veel plezier actief en kunnen binnen deze werkgroepen best 

ondersteuning en specialisten gebruiken. Wellicht dat jij werkzaam 

bent of vaardigheden hebt op gebied van muziek en cabaret, 

grafische vormgeving, werving, social-media, technische uitvoering 

en organisatie. Of je vindt het gewoon leuk om mee aan te pakken 

en erbij te zijn? Wellicht dat jij net die ontbrekend schakel bent waar 

we naar uitkijken? 
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Laat gerust van je horen. Wij luisteren graag naar jouw inbreng en 

mogelijkheden om dit feest voor iedereen tot een unieke ervaring te 

maken.   

 

TWC Asten is per slot van rekening één grote fietsfamilie waar jij 

deel vanuit maakt! 

 

We rekenen op je! 

 

 

Samen zijn we een sterke club! 

De Jubileumcommissie 

 

Contactadres: info@abvg.nl of jos@bada-asten.nl  
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Heb jij altijd al met een grote groep in 

de carnavalsoptocht mee willen doen? 

Grijp dan nu je kans! 
 

Met de grootste optochtgroep aller tijden in de Astense 

Carnavalsgeschiedenis gaan we proberen 50 jaar TWC 

Fietsplezier te vieren! 

 

Doe jij mee of vind je het leuk om mee te denken aan het TWC-

carnavalsinitiatief om vanwege het 50-jarig jubileum de grootste, 

meest gezellige en sportiefste groep aller tijden van Asten Carnaval 

te organiseren?  

 

 

MELD JE DAN AAN:  

Jubileumcommissie via info@twcasten.nl 

 

SAMEN IS GEZELLIGER 

Natuurlijk mag iedereen meedoen. Jij, je partner of vriend(in) je 

kinderen of kleinkinderen. Het idee is dat we het SAMEN doen! Want 

samen fietsen is veel gezelliger. Doe mee! 

 

HET IDEE 

Idee : zijn er al diverse, maar zijn nog geheim en willen we samen 

met jullie uitwerken 

Kosten : veel plezier meenemen, nul kosten 

Werk : bekijken we samen, maar zal minimaal zijn 
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Uitnodiging 
 

Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en het ‘lenen’ 

van jullie kennis en kunde. 

           

Wij willen jullie daarom uitnodigen voor een bedankavond op 

zaterdagavond 14 januari 2023.  

Deze avond is bedoeld om alle commissieleden en vrijwilligers in het 

zonnetje te zetten.  

Deze mensen zijn vaak de steunpilaren waar een vereniging op draait.  
 
Het wordt een supergezellige informele avond met een hapje en een 
drankje.  
 
Iedereen die zich vrijwilliger voelt is van harte welkom op deze avond.  
 
Meld je aan vóór 7 januari door een email te sturen naar: 
 
info@twcasten.nl  
 
Deze avond is bij de Grutter en begint om 20:00 uur. 
 
Namens het bestuur. 
 

 

mailto:info@twcasten.nl
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Verslag ATB Clubkampioenschap (1) 
 
De e-mail waarmee het allemaal begon: 
13 oktober - E-mail ontvangen van Albert namens “de commissie” 
Zondag 6 november ATB-kampioenschap van TWC. 
“Laat het een echte strijd worden met veel deelnemers. 
Wil jij deze felbegeerde titel 2022 gaan halen, geef je dan zo snel 
mogelijk op bij Albert de Jong. 
Om dit evenement te laten doorgaan moet er wel voldoende 
deelname zijn. 
Aanmelden vóór 23 oktober.” 
 
Mooi, dacht ik nog, gauw aanmelden. Want andere jaren was er soms 
maar net genoeg animo om dit mooie evenement door te kunnen laten 
gaan. Wie weet kan ik mijn kampioenskunstje van 2014 nog een keer 
herhalen. 
En hoe loopt het dan? Door drukte en dagelijkse beslommeringen was 
het me even ontschoten om me aan te melden… En de deadline van 
23 oktober verliep. 
 
Appje van Willie in onze ATB-appgroep: 
27 oktober: 
“Heeft iedereen zich al opgegeven voor het atb kampioenschap??!! 
Met te weinig deelnemers gaat het niet door! Dat zou zonde zijn!” 
 
Dat zou het zeker! Dankzij de herinnering van Willie mezelf 
aangemeld met een reply op de e-mail van Albert: 
“Als ik me nog kan aanmelden doe ik graag mee met het ATB-
kampioenschap.” 
 
Een dag later volgde ook een herinnering in de vorm van een e-mail 
van Albert: 
28-oktober - Laatste kans! 
“Zoals het zich nu laat aanzien zal ook dit kampioenschap misschien 
niet door kunnen gaan vanwege te weinig deelname. 
Om dit evenement te laten doorgaan moet er wel voldoende 
deelname zijn. 
Aanmelden vóór 31 oktober.” 
 



  
 

 

12 

Den Tube 

Spannend. Gaat het door of niet? 
 
En dan eindelijk een verlossende e-mail van Maria: 
1 november - HET GAAT DOOR! 
“ATB Kampioenschap - HET GAAT DOOR! 
Aanmelden zondag 6 november bij Jan van Hoek. 
Starttijd: 8.00 en 9.30 uur.” 
 
Nu kon ik me gaan focussen op de voorbereiding. En dan bedoel ik:  
V O O R B E R E I D I N G. Dus al mijn relevante gemiddeldes 
beschouwen en de gegevens van vorig jaar diepgaand analyseren. 
Als het even wil lukken neem ik elke tocht op met Strava, dus daar 
bevindt zich een schat aan informatie. Ook stonden de resultaten van 
het kampioenschap van 2021 netjes in Den Tube van december vorig 
jaar. 
 
Wat was bijv. mijn gemiddelde vorig jaar, toen ik ook meedeed met dit 
kampioenschap (! en tweede werd)? Wat waren mijn gemiddeldes in 
de maanden voorafgaand aan het kampioenschap in 2021? Wat was 
toen mijn opgegeven gemiddelde? Welke afwijkingen? Had ik toen 
sneller of langzamer gefietst dan opgegeven? Had ik op basis van de 
kennis achteraf misschien een ander gemiddelde op moeten geven? 
En wat was dan mijn gemiddelde dit jaar in de maanden voorafgaand 
aan het kampioenschap? 
En als ik dan de kennis van mijn analyse van vorig jaar projecteer op 
de gegevens van dit jaar, wat zou dan het op te geven gemiddelde 
moeten zijn? 
Na deze zorgvuldige analyse kon het natuurlijk niet anders dan dat ik 
precies wist welk gemiddelde ik zou moeten opgeven. 
 
En toen kwam in het weekend van het kampioenschap onze zoon op 
bezoek. 
 
Omdat hij op 7 november jarig is (26 jaar jong geworden) hadden we 
bedacht dat we op zaterdagavond, de avond voor het 
kampioenschap, zouden gaan bowlen in Het Wapen van Asten. Na 
de nodige speciaal biertjes aldaar werden de worpen al snel wat 
minder secuur, het plezier werd er niet minder om. Na 1½ uur bowlen 
weer naar huis om daar de avond voort te zetten met een potje 
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boerenbridge, opnieuw met de nodige speciaal-biertjes. En het werd 
later en later… 
 
Na een kort nachtje stond ik op met een behoorlijke “houten kop”. 
Daar ging mijn voorbereiding voor het kampioenschap. Het zorgvuldig 
bepaalde gemiddelde kon nu wel de prullenbak in. Bij binnenkomst bij 
Jan van Hoek heb ik nog wel flink staan dubben om uiteindelijk dan 
maar een “natte duim”-gemiddelde op te geven. Hopelijk zou mijn kop 
tijdens de tocht nog wat opklaren. Strava aangezet en mobieltje achter 
in de jaszak gestopt, toch benieuwd naar het resultaat na afloop. 
 
Andere jaren gingen we dan een route rondom Asten of richting 
Liessel rijden. Dus met veel bochtige single tracks. Ik stond er 
helemaal niet bij stil dat we misschien ook nog richting 
Someren/Lierop zouden kunnen gaan, wat dus het geval was… Er 
bevinden zich daar veel brede rechte paden, en veel verharde wegen 
om er te komen. Voluit fietsen zou nu betekenen dat er geen kans op 
succes zou zijn. Tijdens de eerste helft, voor het controlepunt, had ik 
al wel enkele collega-fietsers gezien en gesproken. Ook het door hen 
opgegeven gemiddelde zou waarschijnlijk flink lager zijn dan wat ze 
nu leken te fietsen. Yes, dacht ik nog, iedereen heeft natuurlijk 
hetzelfde probleem, het opgegeven gemiddelde is voor iedereen te 
laag, ik maak misschien nog een kans! 
 
Alleen is het mij niet gegeven al te lang te fietsen op een recreatief 
tempo. Ook werd mijn kop steeds helderder en ik besloot bij aanvang 
van de tweede helft van de tocht dan toch maar volle bak te gaan. Je 
zit toch ook op de fiets om jezelf een beetje moe te maken, toch? 
Bij aankomst bij Jan van Hoek had ik mezelf nog even braaf gemeld 
en onder het genot van een kop koffie nog even het resultaat op 
Strava bekeken. Volgens Strava ruim 1 km/u harder gefietst dan dat 
ik had opgegeven. Nou, dat verbaasde me niks en mijn conclusie was 
al gauw dat ik niet veel kans op de overwinning zou maken. 
 
Bij de prijsuitreiking werden de deelnemers genoemd in volgorde van 
afwijking. Voor de eerste helft stond ik op de 7e plaats en voor de 
tweede helft netjes op de 2e plaats. Best aardig dacht ik nog. 
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Mijn verbazing was dan ook enorm toen bleek dat van alle opgetelde 
afwijkingen die van mij samen het kleinst waren! En dat ik dus ATB-
clubkampioen van 2022 was geworden! 
 
Organisatie, hartelijk dank voor de organisatie en voor het aandringen 
op deelname. 
Zonder jullie was dit kampioenschap er niet geweest. 
Hartelijke groeten van een nog nagenietende:  
 
Stephan Feijen. 
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Verslag ATB Clubkampioenschap (2) 
 
Voordat ik van start ga met mijn verslagje van de ATB 
Clubkampioenschappen moet me iets van het hart. 
Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat de clubkampioenschappen 
voor de wegfietsers niet zijn doorgegaan. Al zijn er 3 deelnemers, een 
traditie van jààààren gooi je niet zomaar weg. 
Vraag dan op de jaarvergadering of er belangstelling is, en zo niet 
schaf alle clubkampioenschappen af en zoek een alternatief. 
Nu hebben we een ATB-kampioen. Is dat dan de algehele kampioen 
van TWC Asten? 
 
En de mensen benaderen per mail waarna men zich moet opgeven? 
Zelfs in deze tijd heeft niet iedereen mail, men kan een storing hebben 
op de computer, men kan vergeten zijn zich aan te melden. Kortom er 
kunnen tientallen redenen zijn waarom men zich niet heeft 
aangemeld. 
 
Maar nu hadden zich voor het kampioenschap voor de 
Mountainbikers toch voldoende mensen opgegeven. 
En hoewel ik door nek- en rugklachten niet veel in de bossen rondtoer, 
vind ik toch dat als er iets georganiseerd word je de mensen die dat 
organiseren niet in hun hemd moet laten staan en toch moet 
deelnemen. Een keer per jaar moet dat toch op te brengen zijn! 
 
Dus, zonder dat ik me ook maar enige illusies maakte over het 
resultaat, heb ik me toch maar aangemeld. 
 
In totaal hadden zich 28 mensen opgegeven, waarvan ik later hoorde, 
ook maar 8 “echte” mountainbikers. JAMMER, dat hadden er 
minimaal 30 kunnen zijn. 
 
Ik stond al vroeg aan de start en had een gemiddelde opgegeven van 
17,9 km/uur zodat ik het rustig aan kon doen. 
Deze keer ging de route verrassenderwijs richting Someren waar we 
heel veel stukken van de daar aanwezige mountainbike routes 
voorgeschoteld kregen. 
Ik vond het als niet-mountainbiker een erg leuke route en kon rustig 
aan, nek en rug sparend mijn parcours afleggen. De echte 
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mountainbikers hadden wellicht iets meer uitdaging gewenst, hoewel 
dat wel gecompenseerd werd door de snelheid waarmee ze mij 
voorbijvlogen. 
 
En dan de uitslag; Achteraf bleek dat ik het eerste gedeelte slechts 
een afwijking had van 16 seconden. Het beste in lus 1. Was ik dan 
ook in de bossen een kei in het regelmatig rijden? Uit de tweede lus 
bleek echter dat dit niet zo was. 
 
Omdat er toch wel hier en daar verharde weg en brede paden in zat, 
dacht ik dat ik veel te snel zou hebben gereden. Dus voor de 
eindcontrole toch maar even een ommetje gemaakt door de 
Kerkstraat zodat ik beter uit zou komen. Een fatale vergissing. Wat 
bleek? De afwijking van mijn opgegeven gemiddelde was maar liefst 
384 seconden te langzaam zodat ik in totaal op 400 seconden 
afwijking uitkwam. Toch wel weer een rond getal. Maar, meer dan een 
13e plaats zat er dus niet in. 
Het belangrijkste was echter dat ik lekker gefietst heb en ik vervolg 
mijn fietsjaar wel weer op de racefiets of op gravel parcoursen. 
 
Ik wil wel mijn complimenten doorgeven aan de organisatoren, mooie 
route en prima uitgepijld, zodat je steeds zonder problemen je route 
kon vervolgen. 
 
En ik eindig met de winnaar van dit jaar Stephan Feijen van harte te 
feliciteren. 
 
 
Jos Verheijen 

 



ARCO 
Administratiekantoor 
T. 06-511 275 87 

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

 
 
 
 
  
  Voor lekker en eigengemaakt 

 

       Slagerij 
         van 
           emenade 
 
 

Kanaaldijk Zuid West 7b 5706 LD Helmond www.vdhurk.nl
T: +31 49 253 66 52 F: +31 49 254 26 13
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Uitslag ATB Clubkampioenschap     

 opgeg,               Lus 1             Lus  2  

 snelheid afwijking gereden afwijking gereden  Totale  

     snelheid   snelheid Afwijking 

Stephan Feijen 22,60 90 23,16 31 22,85 120 

Willie Rooyakkers 20,00 34 19,84 112 20,74 146 

Bert vd Nieuwenhuysen 22,30 177 23,41 13 22,20 190 

Stijn Ververs 23,50 53 23,86 228 21,66 281 

Marcel Verhagen 21,80 262 23,41 53 22,21 315 

Peter Driessen 21,65 190 22,78 129 20,73 319 

Jos vd Laak 18,70 57 18,94 276 17,28 333 

Willie van Bussel 20,60 137 21,32 200 19,34 337 

Toon Stevens 18,60 80 18,94 257 17,29 337 

Ben Vervoordeldonk 19,30 110 19,80 232 18,02 342 

Twan Bekx 21,20 167 20,33 210 19,80 378 

Bert Damen 14,50 83 14,71 312 15,62 395 

Jos Verheijen 17,90 16 17,96 384 16,14 400 

Herman Richters 19,10 93 19,52 308 17,47 401 

René van Dijk 18,80 307 20,20 102 19,39 409 

Toon Meeuws 19,60 393 21,60 72 20,05 465 

Rob Thaens 20,00 220 21,12 273 18,40 493 

Theo Martens 18,50 401 20,31 146 17,74 547 

Jan vd Hurk 18,40 426 20,31 127 17,74 553 

Adri Geerts 18,20 476 20,32 90 17,74 566 

Jan Welten 18,40 449 20,43 120 19,07 568 

Hans vd Eerenbeemt 18,00 528 20,32 53 17,73 581 

Harrie v.Heugten Heerb 18,20 497 20,42 159 19,07 656 

Maarten v.Oosterhout 21,30 566 24,91 371 24,35 937 

Frans Jacobs 20,10 812 25,01 171 19,06 983 

Gerrit Stiphout 17,40 1095 14,16 800 22,33 1895 

John Welten   FOUT   FOUT     

Piet Jacobs   FOUT   FOUT     
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Verslag Nightbike Asten 

Dit jaar voor de tweede keer de Nightbike in Asten meegefietst. 

Na en behoorlijke natte en modderige editie in 2021 hadden we daar 

nu een tocht in bijna zomerse omstandigheden. 

We waren al op tijd bij de manege zodat we tijdig in konden schrijven, 

en dit verliep dus ook erg soepel. 

En dan wachten tot 19:00 uur zodat we eindelijk konden gaan fietsen 

en genieten van de tocht, die ook dit jaar weer duidelijk was uitgepijld. 

Na eerst een stuk door de bossen te zijn gegaan, wat overigens heel 

gaaf uitziet als je net na de start zo´n lange rij mountainbikers met 

allemaal een bak licht op de fietsen en helmen door een donker 

bospad ziet gaan. 

Dan gaan we op wat de Nightbike zo leuk maakt.  

Fietsen over een biljart en daarna door een paprika kas inclusief 

enthousiaste aanmoedigingen.  

Van die paprikakas weer over een cros baantje wat vorig jaar een 

modderbaantje was.  

Daarna weer door een mooi verlicht en uitgezet parcours bij Cogas 

zowel buiten als binnen en zo op naar de pauzeplaats. 

Hier werd goed aan de fietsers gedacht en kwam men niets te kort 

(top geregeld). 

Vanuit de pauze plek ging het weer verder met een mooi rondje om 

de visvijver en zo overal door wat onverharde paadjes  en hier en daar 

toch nog stoffige paadjes en over een leuk bruggetje bij camping 

Beijers weer richting het kasteel van Heusden waar iedere fietser 

warm en spontaan ontvangen werd. 



  
 

 

19 

Den Tube 

Vandaar gaat de rit weer richting Asten door de Polderse bossen en 

dan richting centrum. 

Daar aangekomen word je met de fiets en al welkom geheten en 

toegelaten voor een rondje door meubelzaak Berkvens. 

Zo ging het in Asten langs de brandweerkazerne richting de molen 

waar we een rondje om de molen konden fietsen en van daaruit naar 

het hele mooie bikepark van Asten wat er echt gaaf bij ligt en vandaar 

helaas alweer terug naar de manege en zit de ronde van zo’n 38 km 

er alweer op. 

Al met al een geweldige route met een vele leuke extra aspecten een 

goed verzorgde pauzeplaats.  

Geweldig georganiseerd TWC Asten en bedankt voor de mooie tocht 

en bij goed weer zeker tot volgend jaar! 
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     ` 

 
Het bestuur wenst alle leden, familie en sponsoren vreugdevolle 
Kerstdagen en een spetterende jaarwisseling toe.  
 
We bedanken jullie voor de positieve inzet en bijdrage in het 
afgelopen jaar.  
Samen kunnen we een mooi en sportief 2022 afronden en staat 2023 
alweer voor ons om te gaan genieten van alle mooie momenten in ons 
jubileumjaar.  
 
Veel geluk, vrede, liefde en aandacht voor elkaar. Dan wordt het een 
prachtig jaar!  
 

Fijne Kerst en een gezond en sportief 2023 
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De redactie wenst jou - en hen die jou omringen 

het allerbeste voor het nieuwe jaar 

geluk in grote en in kleine dingen 

maar bovenal: gelukkig met elkaar! 

Voor 't nieuwe jaar 

voor 't nieuwe jaar,  en alle volgende jaren 

wensen wij eenieder een gezond humorgevoel 

en relativeringsvermogen geen strijd, geen nijd, geen spijt, 

geen pijn noch kommer die niet te verdragen zijn 

maar vooral, hopen wij van ganser harte : 

maken wij toch allen samen 't leven fijn ! 

een luisterend oor, een klein gebaar 

een glimlach, veel hoeft dat niet te zijn 

wat aandacht, tederheid en warmte 

 

heet dat niet liefde ? 
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BESTUUR T.W.C. ASTEN IN 2022
Voorzitter: Herman Richters Tel 06 53132919
Secretaris: Maria Vervoordeldonk Tel 06 18659017
Penningmeester: Armand Coppieters Tel 0651 127587
Vicevoorzitter: Guus van Houts Tel 06 48176740
Commissaris: Willie  van Bussel Tel 0493-696018
Commissaris: Theo Martens Tel 06 57039513

Voor adressen en verdere contactinformatie: zie www.twc-asten.nl

•  Postelstraat 23  •  5711 EM  Someren  •  Tel. 0493 - 69 38 07

•  www.thijssensport.nl  •  info@thijssensport.nl

Emmastraat 57, 5721 HA  Asten
Telefoon: 0493 691483
info@verstappentweewielers.nl
www.verstappentweewielers.nl
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Nieuw Lid  

Evi Sleegers uit Asten. 

 

Van harte welkom en veel plezier bij onze club. 

 

--- /// --- 

  
 
 

Voorlopig programma 2023 
 
Het definitieve jaarprogramma komt na de jaarvergadering op 7 maart 
2023 (noteer alvast in je agenda). 
 
Wel staan de datums er al bij die door de jubileumcommissie zijn 
vastgelegd en uiteraard de Nightbike, het weekend dat de klok wordt 
verzet. 
 

Datum Activiteit Locatie 

08 - jan. Veldtoertocht Voetbalvereniging NWC 

05 - maart Opening wegseizoen   

07 - maart Jaarvergadering Jan van Hoek 

8-9-10 
aug Fiets3daagse Jan van Hoek 

16 - sept. Feestdag 50-jarig jubileum Manege Heijligers 

10 - okt. Wielercafé  Jan van Hoek 

28 - okt. Schildersbedrijf Bekx Nightbike Manege Heijligers 
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Stichting Activiteiten T.W.C Asten 

Wenst : Deelnemers , Medewerkers , Sponsoren 
En eenieder die heeft meegewerkt om onze  

43e BAA Fiets3daagse tot een succes te maken 
Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2023 

 
Bestuur Stichting Activiteiten T.W.C. Asten   

 
--- /// --- 

 
Is dat zo??? 

 

 


	Voor 't nieuwe jaar

