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Als jullie dit lezen is Het Carnaval weer achter de rug. 

Een Carnaval met onze eigen prins ‘Maarten den Twidde’. Een prins 

van TWC blauw bloed. 

 

Een flinke groep TWC leden heeft op de prinsenreceptie een ludieke 

act naar voren gebracht. Er is flink wat werk ingestoken maar we 

denken dat het prima is overgekomen. 

 

Een verslag hiervan mag niet ontbreken. 

 

Dan is inmiddels ook de veldtoertocht weer gehouden. Met bijna 400 

deelnemers een prima geslaagde activiteit. Van de deelnemers 

hebben we helaas geen verslag ontvangen. Wellicht volgende editie 

nog. 

 

Dan staat de jaarvergadering weer op het programma. Een maand 

later dan in het verleden. Op de jaarvergadering wordt het beleid van 

TWC bepaald. Dus BEN ER BIJ… 

 

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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De organisatie van het Gouden TWC jubileum gaat op de 

jaarvergadering d.m.v. een presentatie precies laten zien wat er 

allemaal staat te gebeuren. 

 

En het gaat ook weer Pasen worden en 2 dagen daarvoor Goede 

Vrijdag en dus komt de Goede Vrijdag Tocht er weer aan. 

De bijzonderheden kan je vinden in deze aflevering van Den Tube. 

 

Veel leesplezier gewenst 

 

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

Voorlopig programma 2023 

Het definitieve programma na de jaarvergadering op 7 maart 

Datum Activiteit Locatie 

08 - jan. Veldtoertocht Voetbalver.NWC 

05 - maart Opening wegseizoen   

07 - maart Jaarvergadering Van Hoek 

8-9-10 aug Fiets3Daagse Van Hoek 

16 - sept. Feestdag 50-jarig jubileum Manege Heijligers 

10 - okt. Wielercafé  Van Hoek 

28 - okt. 
Schildersbedrijf Bekx 
NightBike Manege Heijligers 

 
   

 

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

Februari 2023 

 

TWC 50 jaar fiets plezier, het jubileumjaar is begonnen, en hoe. 

Onze veldtoertocht was een succes met ca. 400 deelnemers, 

iedereen kreeg na afloop een mooie bidon met ons jubileum logo 

erop. 

Ik schrijf dit voor Het Carnaval. We zijn bezig met de voorbereidingen 

om ons lid Maarten van Oosterhout, die dit jaar als Prins van de Klot 

door het leven gaat als ‘Maarten den Twidde’, te feliciteren. Dit zal 

gebeuren op de receptie van de prins op maandagochtend met Het 

Carnaval. 

Op 7 maart hebben we onze algemene ledenvergadering. De jubileum 

commissie zal dan het verdere programma van het jubileumjaar 

presenteren.  
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We naderen het einde van het winterseizoen en gaan ons opmaken 

voor een nieuw zomerseizoen. De Goede Vrijdag Tocht komt er weer 

aan dus reserveer 7 april vast in jullie agenda.  

Ik hoop jullie allemaal te zien op 7 maart. 

Een fietsende groet, 

Herman Richters 

Voorzitter TWC Asten 

 

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

 

De 31e Goede Vrijdag Tocht, 7 april…  

  . 

 

 

Het Carnaval ligt achter ons, we kunnen weer de racefiets 

tevoorschijn halen en dus gaan we weer denken aan de Goede 

Vrijdag Tocht, dit keer de 31e versie hiervan. 

31 keer de Goede Vrijdag Tocht, slechts 1 keer afgelast, een keer 

verplaatst naar de zaterdag en twee keer zat Corona ons in de weg. 
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30 keer verreden, en de laatste jaren met behulp van Bert Damen 

steeds met plezier deze tocht uitgezet en geprobeerd ieder jaar iets 

nieuws te verzinnen. 

Ik wil het steeds ontkennen maar zelfs ik word wat ouder. Daarom is 

het niet ondenkbaar dat dit de laatste Goede Vrijdag Tocht wordt die 

ik ga organiseren. Daarom zou het leuk zijn dat alle mensen die in het 

verleden hebben deelgenomen nu ook mee zullen gaan doen. Als de 

gezondheid het toelaat natuurlijk. 

Wat gaan we dit jaar doen? 

We hebben weer een hele nieuwe start / pauzeplaats weten te 

ontdekken. En wel rustpunt Haoverweëgs, Bergseweg 75, 

Voerendaal. Vandaaruit hebben we een lus over de Vaalserberg en 

een stukje Duitsland in. Eigenlijk een geheel nieuwe route. De tweede 

lus gaat richting Walem, Valkenburg en het iets meer bekende terrein.  

We moeten, vooral de tweede lus, nog definitief gaan uitzetten dus 

precies kunnen we het nog niet zeggen.   

Je kunt je nu al opgeven jos@bada-asten.nl. 

 

MOUNTAINBIKERS 

In het kader van het 50-jarig bestaan is het misschien wel leuk om 

gezamenlijk met de mountainbikers een keer Limburg in te gaan. 

Ongeveer 2,5 km verwijderd van de pauzeplaats ligt een 

mountainbikeroute. 

Kijk maar eens op Nuth - Voerendaal (mtbroutes.nl)  Een uitdagende 

route van 35 km met 384 hoogtemeters. Wellicht kunnen de 

mountainbikers zelf een mooie aanloop – pauzeroute verzinnen om 

er samen met de wegrenners een leuke activiteit van te maken.  

mailto:jos@bada-asten.nl
https://www.mtbroutes.nl/limburg/nuth-voerendaal
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De meeste mountainbikers zullen er een snipperdag aan moeten 

spenderen maar de uitdaging en de gezelligheid zullen zeker alles 

goedmaken. 

Ook de mountainbikers moeten zich opgeven omdat we de horeca 

moeten laten weten met hoeveel we zijn.  

De mensen die zich hebben opgegeven krijgen een week voor de 

tocht de definitieve gegevens door.  

 

Budget 

Vorig jaar hebben we het budget overschreden door iedereen op 

koffie met vlaai te trakteren. Omdat vlaai nou eenmaal onlosmakelijk 

verbonden is met de Goede Vrijdag Tocht willen we dit zeker weer 

gaan doen. Alleen willen we voor de mensen die geen lid van TWC 

zijn toch een bijdrage van € 6,- vragen waarvoor ze dan een 

waardebon krijgen voor koffie met vlaai. 

Dus de deelname aan de tocht blijft, ook voor niet-leden gratis. 

 

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

 

De logica van Hans v.d. Heijden 

Wie twee keer het wiel uitvindt kan een fiets maken. 
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TWC Jaarverslag 2022 
 

 
 
Geachte voorzitter, bestuur en alle leden.  

 

Bij deze bied ik u het jaarverslag van onze vereniging over het jaar 

2022 aan. Een overzicht van de activiteiten welke in het kalenderjaar 

2022 door onze vereniging werden gehouden. Een uitgebreid verslag 

van deze activiteiten heeft u al kunnen lezen in d’n Tube van 

afgelopen jaar. Verder zijn de samenstellingen van het bestuur en de 

commissies vermeld.  

 

Veldtoertocht 9 januari 2022.  

Een teleurstelling dat deze toertocht niet door kon gaan! Dank voor al 

het werk dat al was verzet door de commissie.  

 

Goede Vrijdag Tocht 15 april 2022.  

Er werd met 33 personen koers gezet naar Rijckholt naar eetcafé “De 

Riekelt”.  

Dit jaar een tocht in het uiterste zuiden van Limburg en in België.  

2 routes te fietsen, een rit van 48 km met 500 hoogtemeters, richting 

Val Dieu en een rit van 44 km, de Mini Marmot met 450 hoogtemeters.  

Jos en Bert hartelijk bedankt voor de prima organisatie.  

 

Clubkampioenschap 15 mei 2022.  

Door te weinig deelname wordt door de commissie besloten om dit 

kampioenschap niet door te laten gaan, jammer maar helaas.  
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THM Zomerclassic 12 juni 2022.  

Een mooie opkomst bij THM Zomerclassic met een totaal van 152 

deelnemers waarvan ongeveer 110 mountainbikers die vooral uit 

België kwamen.  

Een van de deelnemers heeft hier een mooi filmpje van gemaakt, wat 

te zien is via onderstaande link: https://youtu.be/-zaDLuN408g  

De penningmeester overhandigde een cheque met het mooie bedrag 

van € 633,50 aan de Zonnebloem in Asten.  

 

Weekend Racefiets TWC 12-13-14 augustus 2022.  

Vanwege het te warme weer is deze activiteit niet doorgegaan,  

 

Weekend sportief fietsen TWC, 26-27-28 augustus 2022.  

Dit jaar met 9 deelnemers naar Venlo, met een dagje fietsen in 

Duitsland en weer terug naar Asten.  

 

ASA Light 3 september 2022.  

Ieder jaar gaat de S naar een andere plaats. Dit jaar stond de S voor 

Sittard, met 24 deelnemers.  

Een tocht van 143 km met kleine klimmetjes door de prachtige natuur 

van Limburg en Duitsland.  

 

TWC Feestdag 24 september 2022.  

Met 62 deelnemers werd er deelgenomen aan een mooie fietstocht 

met onderweg koffie en vlaai, spel en een puzzel, met als afsluiting 

een heerlijk etentje. Een heel leuke, gezellige en smaakvolle middag 

en een uitstekend alternatief voor de traditionele feestavond. 

Degenen die er niet bij waren hebben zonder meer een mooie 

activiteit gemist.  

 

NightBike 29 oktober 2022.  
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Geweldig georganiseerde route met vele leuke extra aspecten met 

een goed verzorgde pauzeplaats. Zo’n 300 deelnemers uit alle 

windstreken hebben kunnen genieten van deze tocht.  

 

Kampioenschap ATB 6 november 2022.  

Met 28 deelnemers werd een mooie route gereden met als 

eindresultaat Stephan Feijen als Kampioen 2022.  

 

TWC Asten 

ledenaantal: 

                   1-1-2022  

 

 

 

                       

                       Bij  

 

 

           

               Af  

 

 

31-12-202 

Dames  25  0  3  22  

Heren  184  8  5  187  

Donateurs  13  0  0  13  

Totaal  222  8  8  222  

 

Bestuur 2022:  

Herman Richters, Armand Coppieters, Maria Vervoordeldonk, Wille 

van Bussel, Theo Martens en Guus van Houts.  

 

Commissies 2022:  

Wijzigingen en uitbreiding van de MTB-routes.  

Willie van Bussel en Twan Bekx.  

 

Onderhoud MTB-paden:  

Gerrit Stiphout, Jo Steijvers, Harrie van Heugten, Jan Welten, Hans 

van de Eerenbeemt, Bert Damen, Jozef van Bussel en Albert de Jong.  

 

Onderhoud digitale fietsroutes:  

John Welten  

 

Ledenadministratie:  
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Ria Cortenbach, dit is in november overgenomen door Maria 

Vervoordeldonk.  

 

Commissie veldtoertocht:  

Maria Vervoordeldonk, Arno van Horssen, Willie van Bussel, Jan 

Verhees en Jozef van Bussel.  

 

Commissie NightBike:  

Piet Jacobs, Twan Bekx, Willie van Bussel, Jan Verhees en Ruud van 

Mullekom.  

 

Commissie feestavond:  

Adri Geerts, Theo Martens, Noud Giesbers en Math Verhaegh.  

 

Commissie A.S.A.-Light:  

Jos Verheijen, Bert Damen en Hans van der Heijden. 

  

Commissie THM Zomerclassic:  

Albert de Jong, Karel Loomans, Harrie van Heugten (Heesakkerweg) 

Guus van Houts, Diederik van Stekelenburg en Jimmy Verberne en 

Jan Welten.  

 

Commissie Goede Vrijdag tocht:  

Jos Verheijen en Bert Damen.  

 

Commissie onderhoud wandelroutes:  

Albert de Jong, Hans v.d. Eerenbeemt, Bert Damen en Jan Welten.  

 

Routecontroleurs:  

Hans v.d. Eerenbeemt, Mien Meulendijks, Anja Fritsen, Ria 

Driessen/Visser, Willie Joosten, Paul van Berkum, Lies van Goch en 

Albert de Jong.  
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Administratiekantoor 
T. 06-511 275 87 
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Fietskalender racefietsen:  

Fer v.d. Zanden, Jozef van Bussel, Rudy Janssen, Albert de Jong, 

John Welten en Ria de Jong.  

 

Fietskalender mountainbikers:  

Jimmy Verberne.  

 

Clubkampioenschappen racefietsers en mountainbikers:  

Albert de Jong, Harrie van Heugten (Heesakkerweg).  

 

Clubblad Den Tube:  

Ons clubblad verscheen in 2022 zowel in papieren als in digitale 

versie. De digitale versie werd via email naar de leden verstuurd en 

door John Welten op de website geplaatst. De papieren versie werd 

in een kleine oplage van 50 stuks gedrukt en verspreid.  

 

Drukwerk clubblad:  

Theo Timmermans, Harrie van de Ven en Toon Peters.  

 

Redactie clubblad:  

Jos Verheijen en Martien Vervoordeldonk; 1 vacature.  

 

Verspreiding clubblad:  

Henk van Heugten, Jo Steijvers, Richard van der Heijden, Frans 

Isbouts, Frans Vervoordeldonk, Theo Timmermans, Gerard 

Timmermans.  

 

Vereniging Bikepark:  

Bestuursleden: Ruud van Mullekom en Twan Bekx.  

 

Materiaalbeheer:  

Arno van Horssen en Albert de Jong.  
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Public Relations:  

Jos Verheijen en Herman Richters.  

 

Kledingcommissie:  

Ria de Jong en Armand Coppieters  

 

Jubileumcommissie:  

Jos Verheijen, Wim Keukens, Hendrik Jan van Griensven, Toon 

Stevens, Toon Meeuws en Herman Richters.  

 

Webmaster website:  

John Welten  

 

Het bestuur bedankt iedereen heel hartelijk die zich op welke wijze 

dan ook in 2022 voor TWC Asten heeft ingezet. In die dank betrekt 

het bestuur ook alle sponsoren en adverteerders die in natura en/of 

met een financiële bijdrage de uitvoering van de vele TWC Asten-

activiteiten hebben mogelijk gemaakt.  

 

Namens het bestuur van TWC Asten,  

Maria Vervoordeldonk, secretaris. 

 
UITNODIGING: Algemene ledenvergadering TWC Asten  
 
Geachte leden,  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van TWC 
Asten, die gehouden zal worden in de grote zaal van Jan van Hoek 
op: Dinsdag, 7 maart 2023  
 
De aanvang van de vergadering is 20:00 uur  
 
Agenda:  
1. Opening door de voorzitter.  
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2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering.  

3. Algemene mededelingen van het bestuur.  

4. Notulen jaarvergadering 15 maart 2022.  
 
Het verslag stond in Den Tube van 2022-1.  
5. Jaarverslag 2022 van de secretaris.  

6. Jaarverslag 2022 van de penningmeester.  
 
30 minuten voor aanvang van de vergadering ligt het financiële 
verslag ter inzage in de vergaderzaal. Als u het verslag thuis wenst te 
ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken via info@twcasten.nl of via  
penningmeester@twcasten.nl. 
7. Verslag van de kascontrole en benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie.  

8. Contributie 2023.  

9. Praatje van de jubileumcommissie,  

10. Bestuurssamenstelling: Penningmeester Armand Coppieters is 
aftredend en NIET herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Toon 
Stevens in het bestuur te benoemen. Eventuele tegenkandidaten 
kunnen zich tot één dag vóór deze vergadering melden bij de 
voorzitter of secretaris;  

11. PAUZE.  

12. Jaarprogramma 2023.  

13. Praatje van de voorzitter van Stichting Activiteiten TWC Asten.  

14. Rondvraag;  

15. Sluiting;  
 
Het bestuur stelt het op prijs om zoveel mogelijk leden te mogen 
begroeten op de jaarvergadering,  
Bij uitstek een mooie gelegenheid om samen het beleid van onze 
vereniging te bepalen, uw inbreng daarbij wordt door het bestuur 
bijzonder gewaardeerd.  
 
Namens het bestuur,  
 
Maria Vervoordeldonk 
Secretaris 

mailto:info@twcasten.nl
mailto:penningmeester@twcasten.nl
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Kleding bestellen 

Beste TWC’ers, 

 

Ik ga weer kleding bestellen, dus als je iets nodig hebt of je kleding is 

aan vervanging toe bestel! 

Dit kan tot uiterlijk maandag 13 maart. 

 

Per mail naar kleding@twcasten.nl of telefonisch 06-39809258 

Ria de Jong 

Fietscommissie 

Wijzigingen voor het wielerseizoen 2023: 

• Alle groepen vertrekken om 08:45 uur vanaf de Markt in 

Asten. 

• Mocht er op een afwijkende tijd vertrokken worden door 

bv weersomstandigheden dan wordt dit in de algemene TWC 

App-groep gecommuniceerd. 

• Groep 1 bepaalt op de zaterdagen welke route er op zondag 

gefietst gaat worden. Dit wordt in de algemene TWC App-

groep gecommuniceerd met eventueel aangepaste 

vertrektijd. Degene die graag met Groep 1 willen meefietsen 

kunnen dan op de Markt in Asten aansluiten. 

• Alle nieuwe fietsroutes vermeld in de Fietskalender zijn te 

downloaden van de TWC-website. 

Nieuwe leden 

Evi Sleegers Asten 

Marcel Maes Asten 

Jos Stultiens   Someren 

Theo Bosch Someren 

Welkom en veel fietsplezier bij TWC Asten! 

mailto:kleding@twcasten.nl
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Anekdotes TWC 

Beste mensen, 

Op 16 september houden we de grote feestdag vanwege het 50-jarig 

bestaan van ons aller TWC. 

Op de jaarvergadering houden we een presentatie van alles wat we 

gaan doen. 

In ieder geval houden we een feestavond, geen feestavond met veel 

drank, harde muziek maar er komt een conferencier, we houden een 

Quiz waar je van allerlei dingen kan worden gevraagd over TWC, over 

de wereld, over sport etc. etc.   

De conferencier gaat op een ludieke manier helemaal in op TWC. 

Daarom een verzoek aan alle leden. 

Je hebt ongetwijfeld mooie dingen, rare dingen en flaters van mede 

fietsers meegemaakt. Het verzoek van de jubileum commissie is om 

alle gebeurtenissen die het vermelden waard zijn aan ons op te 

sturen. 

Je kunt ze mailen naar Jos@bada-asten.nl 

De conferencier zal dan de leukste, gekste, aardigste eruit pikken en 

opnemen in zijn speech. 

En het mag best een beetje schuren hoor…. 

 
 

-----/////----- 
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Den Tube 

Het Carnaval met TWC 

 
 

Maarten van Oosterhout werd tot prins van Klotland verkozen.  

Omdat Maarten lid is van TWC én omdat TWC 50 jaar bestaat hadden 

we als jubileumcommissie besloten hier extra aandacht aan te 

besteden. 

 

In eerste instantie was het de bedoeling dat we zowel aan de optocht 

als aan de prinsenreceptie wilden deelnemen. Voor de 

prinsenreceptie gaven zich een 15-tal mensen op, voor de optocht, 

ondanks 2 mooie ideeën bleven de aanmeldingen steken op 7 

personen. Met een club van zo’n 200 leden vonden we dat te weinig 

om deel te nemen. 

 

Dus bleef over de prinsenreceptie. Hendrik-Jan had een lied 

geschreven.  Het trio Hendrik-Jan, Wim en Jos zouden de coupletten 

zingen en de rest zou het refrein mee zingen. ’s Avonds een keer bij 

elkaar gekomen om te oefenen, het trio nog een volgende datum 

afgesproken. En toen moest het maar lukken. 

 

Op de petten, hoeden en voorhoofden de tekst TWC 50 jaar bevestigd 

zodat iedereen kon zien dat TWC 50 jaar bestaat. En verschillende 

kampioensshirts uit het verleden werden gedragen door de 

deelnemers. 

 

Op een hardrock nummer van ‘Volbeat’, waar de prins fan van is, 

kwamen we op. 

Herman Richters, onze voorzitter zou fietsen tegen prins Maarten op 

de hometrainer. Dus op naar ONA om 2 hometrainers te lenen en 

Willie van Bussel had een prachtige klok gemaakt zodat alles er (bijna) 

echt uitzag.  
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Den Tube 

Helaas was Herman de week voor carnaval flink ziek geweest en 

durfde het niet aan te gaan fietsen. Deze taak werd dus waargenomen 

door Theo Martens. 

 

De voorzitter had wel voldoende conditie om de prins toe te spreken, 

daarna was het de beurt voor onze act: Een beetje vals spelen hoorde 

erbij zodat de prins als winnaar kon worden gehuldigd. 

 

Daarna werd een prachtig vaantje, ontworpen door onze creatieve 

duizendpoot Hendrik-Jan, overhandigd en gingen we aan het zingen. 

Op de wijs van “2 ogen zo blauw” werd het lied afgewerkt.  

 

De hele avond bleef het lied in je hoofd zitten. Een oorworm noemen 

ze zoiets. De tekst van het lied vind je hieronder. 

 

Een erg leuke en meer dan geslaagde activiteit konden we weer 

afsluiten. 
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Den Tube 

Melodie: “2 ogen zo blauw”  

Tekst Hendrik Jan van Griensven  

 
 
Maarten, van Blauw Bloed 
 
Als Maarten het dorp en de Klotters 

weer met zotheid en blijheid vervult  

gaan al onze harten wat vlotter 

want dit feest dat verandert toch nooit! 

Elke Klotter of Plekker herkent je 

het fietsen dat gaat je zo goed 

in ons feestelijke vijftigste jaartje  

zijn wij allen Blauw TWC-bloed 

 

Refr. 

Maa-rten, van Blauw bloed 

Trouw, sportief en vol moed 

Een feest wan geluk en die prins is zo goed    

Maa-rten, van blauw bloed 

 

Heeft hij eenmaal zijn toertjes gekozen   

met zijn vrienden de tocht uit gezet   

gaat het trappen niet altijd over rozen   

maar niets dat deez Klot Prins belet     

‘t is de vreugde, de lol en de inzet   

wat Klotters en fietsers echt voedt   

in ’t plezier, onze vriendschap en fietspret  

zijn wij allen Blauw TWC-bloed 

 

Refr.( 2x ) 

Maa-rten, van Blauw bloed 

Trouw, sportief en vol moed 

Een feest wan geluk en die prins is zo goed    

Maa-rten, van blauw bloed 


	Melodie: “2 ogen zo blauw”

