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Beste fietsliefhebbers,
Zojuist bent u in het bezit gekomen van de eerste uitgave van 2016 clubblad nr.
76. Ook nu is het ons gelukt deze met, naar onze mening, een fraai
resultaat te kunnen presenteren.
Naast de gebruikelijke rubrieken ‘van de voorzitter’, ‘de bidon’, ‘tochten andere
verenigingen’, ‘trappersinfo’ en ‘de verzetjes’ vindt u onder meer de uitnodiging
voor de jaarvergadering, zet die alvast in uw agenda want hierbij zal een gastspreker van Ride for the Roses ons informeren over de geplande tocht op 4 september, zie ook de Flyer in deze uitgave. Uiteraard ook de agenda en het verslag
van de jaarvergadering 2015. Tevens komt de groep handbikers zich voorstellen
tijdens de ALV, ook presenteren zij zich middels een stukje in deze editie.
Verder het verslag door Eric G. van de onlangs gehouden ATB-tocht waarbij ook
een woord van dank is gericht aan voormalig chef de équipe Jan H. Ook is er de
aankondiging van de fietsweek naar de Franse Pyreneeën waarvoor men zich nog
kan opgeven. Een verslag, met woord van dank, van Hans H. namens het bestuur
vanwege aftredend bestuurslid Edwin Z. die zich jaren verdienstelijk heeft
gemaakt voor onze vereniging.
De vrijwilligers van de Hemelvaartsfiets4daagse hebben kopie aangereikt waarin
de 4 fietsdagen vanaf Hemelvaartsdag worden aangekondigd, zij hebben het
weer voor elkaar gekregen mooie aantrekkelijke routes voor te bereiden voor
jong en oud.
Daarnaast, voor de veiligheid, de gedragsregels voor het wegseizoen nogmaals
gepubliceerd waarin ook respect voor medeweggebruikers van groot belang is en
verder tips van de site van de NTFU welke handig zijn bij aanschaf van eigen
beschermingsmiddelen en dan met name de fietshelm.
Zijn er vragen en of opmerkingen/verbeteringen laat het ons weten, dan werken
wij hieraan.
Wij als redactie wensen u wederom veel leesplezier!

Wim, Theo en Frank

Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten.

Volgende kopij sluitingsdatum 23 - 05 - 2016
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Geheim recept

Tijdens de pauze van onze toertocht konden de
deelnemers genieten van een lekkere krentenbol
van onze meester-bakker Meen. En van een beker
dampende bouillon natuurlijk.
Tjonge jonge, onze koks hadden de soep behoorlijk op temperatuur. Het geheime recept werd
door de koks Marcel en Erik niet prijsgegeven.
Waarschijnlijk had Joop dit verboden. M&E stonden er dit jaar alleen voor. Joop KtH moest zich
helaas afmelden.
Ook bij de TwickelTrappers is er dus al sprake van
zelfsturende teams.
Omdat ik toch wel nieuwsgierig was hield ik de mannen even in de gaten.
Na enig spioneerwerk zag ik dat het om kruidenbouillon ging. Aan het water
kan ik niets bijzonders ontdekken. Wel bijzonder was de mengverhouding. Met
een snel handgebaar mikte Erik een deel van de inhoud van het potje naast de
pan. De rest ging erin. Daar zit waarschijnlijk het geheime deel van het recept.
Je moest precies weten wat er in de pan moest en wat er naast. Marcel deed
het linksdraaiende roerwerk.
De deelnemers met de handschoenen aan namen de versnaperingen dankbaar
in ontvangst. De anderen zetten de soep snel op een van de tafeltjes. Het was
gezellig druk in de grote tent bij de Kroeze Danne. Tijdens de pauze hebben
een aantal TwickelTrappers afspraken gemaakt voor het nieuwe wegseizoen.
Er komt op de dinsdag-donderdagavond en zondagmorgen een dieselgroep.
Deze groep vertrekt in een rustig tempo en fietst daarna in een rustig tempo
verder en eindigt in datzelfde rustige tempo gezamenlijk in Delden.
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(vervolg: Van de Voorzitter)

Onderweg is er gelegenheid om een praatje te maken.
Een combinatie van gezelligheid en sportief bezig zijn. Om geen misverstanden
de wereld in te helpen is het goed om te weten dat er geen sjoemelsoftware in
de fietsen mag zitten. Ieder ging weer op pad.
We hopen op een mooi wegseizoen.

Hans Keizer
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Voor de liefhebbers van toertochten, hebben we er weer een aantal van andere
verenigingen binnen en buiten onze regio op een rijtje gezet.
Bij voldoende deelname is een bus beschikbaar voor vervoer van de fietsen.
Voor deelname kun je je vooraf melden bij het onderstaande adres:
Overzicht mogelijk gezamenlijk te rijden tochten:

vertrek in overleg

Datum Plaats

Afstand

Tijd

Vertrekpunt

17-04
7-05
21-05
25-05

80/115
135/160
140
100/160

9.00
9.00
9.00
9.00

Ibbenbüren
Ibbenbüren
Heerlen
Almelo

Teutoburgerwaldtocht
TeckelenburgRundfahrt
Limburgsmooiste
Hel van Twente

18 t/m 25-6

Fietsweek Pyreneeën (opgave nog mogelijk zie pagina 44)

De zondagtrainingen starten om 9:00 uur (8:30 uur zomertijd) bij Albert Heijn.
De avondtrainingen (zomertijd) zijn op dinsdag en donderdag avond om 18:30
uur en starten bij Albert Heijn.
De veteranengroep vertrekt elke woensdagmorgen
om 9.00 uur achter bij de AH te Delden
Heb je zelf een leuke tocht die je graag wilt fietsen geef dat dan aan mij door,
misschien dat we dan iets kunnen organiseren.
Houd de clubsite en de vrijdagmiddag mailing in de gaten welke tocht we in
clubverband gaan fietsen.
Wil jij de vrijdagmiddag nieuwsbrief ontvangen, meldt je dan aan bij
Johnny Rupert: e-mail:

jrupert62@gmail.com

www.twickeltrappers.nl
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Edwin Zengerink stopt als bestuurslid.
Na vele jaren trouwe
dienst heeft Edwin
Zengerink besloten
zijn lidmaatschap van
het TwickelTrappersbestuur te
beëindigen.
Zijn drukke werkzaamheden in het
buitenland vormen de
aanleiding voor dit
besluit.
Hierbij willen wij Edwin heel hartelijk
danken voor zijn inzet bij de ledenadministratie, zijn inbreng
tijdens vergaderingen
en zijn promotie van
de ATB.
Tijdens de ALV willen
we Edwin officieel
uitzwaaien, dus
noteer 16 maart a.s.
vanaf 20.00 uur
alvast in je agenda.

De uitnodiging voor
en de agenda van
deze happening is te
vinden. op pagina 46
in dit blad.
Hans Heijerman, secretaris
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Succesvolle Twickel Winter Toer 2016.
6.45 uur 's ochtends, ik rij naar Delden, het zal
toch niet waar zijn: lichte motregen. Dit is geen
goed voorteken. 7.00 uur gearriveerd in Delden,
het is droog. Komt er nu regen of niet ? Het is
droog en het blijft verder de hele dag droog, super. Toch nog een goed begin, we gaan met z'n
allen aan de slag, de route’s die op zaterdag zijn
gepijld controleren, de start- en finish locatie
wordt in orde gemaakt, scan en go wordt opgestart. 8.00 uur, de eerste rijders melden zich. De
dames van de inschrijving maken zich op voor een
uurtje hard werken. 9.00 uur, het loopt goed, de
controlepost is inmiddels ingericht, een enkele pijl
wordt her en der gecorrigeerd of opnieuw aangebracht.
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(vervolg: Twickel Winter Toer 2016)

Fotograaf Johnny staat in de aanslag bij de dikke steen. 10.00 uur, de
laatste deelnemers vertrekken en om 10.15 uur vertrekt Vincent als laatste
controlerijder achter de meute aan. 10.30 uur, meer dan 300 deelnemers zijn onderweg, de soep op de controlepost is inmiddels goed heet, de broodjes laten
zich goed smaken. Bij de Boemel / De Reiger is het nu even rustig.
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INTERIEURADVIES OP MAAT

Wij zijn gespecialiseerd in het (her)inrichten en stylen van woonruimtes en interieur.
In onze winkel kunt u op uw gemak inspiratie opdoen voor al uw interieurwensen,
kleuren, verlichting, meubels, vloerbedekking, stoffen, karpetten en accessoires. Talloze sferen worden gecombineerd en lopen in elkaar over, van vertrouwde klassiek gestoffeerde interieurs tot vernieuwende strakke en moderne elementen.
Graag nodigen wij u uit in onze winkels in Delden (wooncomfort) en Haaksbergen
(slaapcomfort) voor een vrijblijvend interieuradvies op maat.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan horen wij het graag!
info@blekkenhorstwonen.nl
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(vervolg: Twickel Winter Toer 2016)

De hogedruk spuiten voor een
schone fiets na afloop liggen al
klaar. De eerste rijders kunnen er
zo aankomen. Ze hebben dan 35
of 50 km afgelegd.
Het parcours ligt er goed bij, met
slechts enkele modderstukken en
een enkele plas water.
Het blijft natuurlijk wel een MTB
tocht.

11.00 uur, bestuurlijke controle.
Alles gaat goed en de rijders
druppelen nu
binnen.
11.30 uur Jan Heimerink arriveert, jarenlang voorzitter van de toertochtcommissie en mede grondlegger van vele Twickel Toertochten. 12.30 uur we zetten Jan
in het zonnetje en bedanken hem voor zijn jarenlange inzet, hij gaat naar huis
met een mooie bos bloemen en een cadeaubon: Jan Bedankt.
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(vervolg: Twickel Winter Toer 2016)

13.00 uur de meeste rijders zijn binnen, enkele groepjes praten onder het genot
van biertje of iets anders nog even na. De reacties zijn positief, deelnemers zijn
tevreden over de route.
De eerste pijlploegen (ophalen van de pijlen) zijn al retour. De Twickeltrappers
zijn duurzaam bezig, alle prikkers uit de palen en bomen zijn verwijderd, de nieuwe pijlen bevallen goed, en ook de nieuwe pijltassen.
13.30 het wordt rustig en gezellig gelijktijdig.
Geen onvolkomenheden geconstateerd en geen ongelukken, een mooie vaststelling.

Alles is opgeruimd, vrijwel alle rijders zijn nu naar huis, alle vrijwilligers zijn er.
We sluiten traditioneel af met een gehaktbal. 15.00 uur einde van een geslaagde

dag.
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(vervolg: Twickel Winter Toer 2016)

Alle vrijwilligers van de TwickelTrappers, medewerkers van de Boemel, alle
sponsoren en niet te vergeten onze deelnemers, super bedankt voor jullie
niet aflatende tomeloze grote
inzet en tot de volgende keer.
Eric, Herman en Hans namens de
toertocht commissie.
Groet Eric Groothuis
Op de website van de TwickelTrappers zijn heel veel foto’s te vinden van
de toertocht, met dank aan
Johnny Rupert.

Een pechvogel is er opgedoken met
een afgebroken zadel, het goede gevoel is er niet minder om bij de deelnemer zo te zien!
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Uw advertentie in ons clubblad ?
Vraag naar de mogelijkheden bij de
sponsorcommissie voor in dit blad.
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Hier is ruimte vrij
gehouden voor uw
advertentie.

Neem contact op met
de sponsorcommissie
en laat u informeren
over de prijzen en
mogelijkheden om
te adverteren in
ons clubblad.
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Hemelvaartfiets4daagse
Dit jaar organiseren wij,
als TwickelTrappers,
alweer voor de 10e keer
van 5 t/m 8 mei, in en
rond Delden, samen met
de VVV de Hemelvaartfiets4daagse.
Hemelvaart valt dit jaar
erg vroeg en daarom
hoopt de organisatie dan
ook op enige clementie
van de “weergoden”.
Net als voorgaande jaren
zijn we er, als organisatie,
weer in geslaagd erg
mooie routes te maken.
We beschikken inmiddels
over 24 verschillende
routes van 30 en 50 km,
wat ons de mogelijkheid
biedt de grote diversiteit,
van deze omgeving, te
laten zien
De routeontwerpers zijn er
ook dit jaar weer in
geslaagd de mooiste
wegen, paadjes en andere
bezienswaardigheden in
de routes op te nemen.
Tussen elke 15 of 20 km
is er een pauzepunt gepland waar gebruik kan
worden gemaakt van de
horecafaciliteiten aldaar.
Vaak zal de uitbater hiervan een speciaal 4-daagse
aanbieding voor de
deelnemers beschikbaar hebben.
Op de zaterdagmiddag, om 16:00 uur, is bij het eindpunt “Smitties Harlekijn” de
grandioze verloting van prijzen voor de deelnemers die alle 4 dagen deelnemen.
Prachtige prijzen welke door o.a. de Deldense ondernemers gratis beschikbaar
worden gesteld worden dan op ludieke wijze aan de man/vrouw gebracht.
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

Op Hemelvaartsdag kan, tussen 9 en 12 uur, gestart worden bij de Rabobank, op
de overige dagen is de start bij de VVV.
Deze eerste dag voert de tocht de deelnemers via Wiene, Zeldam en het Enterbroek door het stroomgebied van de Regge.
Vrijdag staat de Molenroute op het programma en na de start bij de VVV gaat het
richting Beckum, Boekelo en Usselo weer terug via Oele naar Twickel waar de
Noordmolen de laatste molen in een serie van 3 te bewonderen is.
De Aspergeroute voert de fietsers, op zaterdag, door de aspergevelden zoals deze
rond Bentelo en Hengevelde veelvuldig te zien zijn.
Zondag de laatste dag van de Hemelvaartfiets4-daagse wordt de Twickelroute verreden. Zoals de naam al doet vermoeden voert deze tocht de fietsers voornamelijk
door Twickel maar ook Bornerbroek en Zenderen, Saasveld en Hertme worden
aangedaan.
Ook als u al een ervaren fietser bent ook dan zult u versteld staan langs welke
mooie (onbekende) plekjes de routes u leiden.
Maar als 4 dagen deelnemen voor u niet mogelijk is dan kunt u ook voor slechts
één of meerdere dagen inschrijven.
Om de kosten hoeft u het niet te laten en als NTFU lid krijgt u ook nog korting.
Kosten
Gezinskaart
Volwassenen
Kinderen ≥13 jr
Tot 12 jaar

4-dagen
€ 25,00
€ 10,00
€ 5,00
gratis

1-dag
€ 7,00
€ 3,50
€ 2,00
gratis

Elke dag krijgen de deelnemers ook nog een traktatie mee voor onderweg welke
door diverse ondernemers beschikbaar zijn gesteld.
Tot slot nog een oproep voor alle TwickelTrappers!
Wie wil/kan tijdens deze fiets4daagse één of meerdere dagdelen op de
start- of controlelocatie behulpzaam zijn?
Aanmelden bij: Louis Kamp tel. 074-3761726/06-25097766 of per
e-mail: louis.kamp1@gmail.com
Namens de Hemelvaarfiets4daagsecommissie: Wim Hoentjen
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In deze rubriek zoals de vaste lezers al weten, zullen we infomeren over evenementen, nieuws en mededelingen van de vereniging en je kan er al je overtollige
fiets spulletjes aanbieden wat maar enigszins te maken heeft met de wielersport.
Aanbiedingen zoals bloembollen of kunstgraszaad zet je maar op marktplaats!!
…………………………………………………………………………………………………………………
De activiteitencommissie: Helaas is de activiteitencommissie er niet in geslaagd de in het vorige seizoen zo geprezen accommodatie in Ibbenbüren wederom te bemachtigen. Door de vele evenementen, die allen te dicht op elkaar
liggen, was het onmogelijk een vrij weekend te prikken. Het besluit was moeilijk,
temeer omdat het weekend de vorige keer goed in de smaak viel. De activiteitencommissie kijkt nog wel uit naar een mogelijke tweedaagse met één overnachting. Mocht een van jullie een mooie locatie weten voor zo’n
tweedaags weekend, laat het dan weten.
Nieuwe naam toertocht ??
In de twee voorgaande edities van het clubblad deed Eric Groothuis een oproep voor een nieuwe naam voor de overgangstoertocht, er is echter
geen enkele reactie bij de redactie binnengekomen voor een nieuwe naam voor
deze tocht.
05/08—05—2016: DFC de TwickelTrappers is nu al voor het 10e jaar medeorganisator van de Hemelvaartfiets4daagse in Delden.
Door de inzet van een groep vrijwilligers kon de penningmeester jaarlijks steeds
een mooi bedrag op de rekening bijschrijven.
Dit jaar willen we de controleposten bemannen en daarvoor hebben we extra
vrijwilligers nodig.
We doen dan ook een dringend beroep op alle TwickelTrappers om één of
meerdere dagdelen in de periode 5 t/m 8 mei beschikbaar te zijn.
Meld je aan bij Louis Kamp tel. 074-3761726/06-25097766 of per mail
louis.kamp1@gmail.com.
De kledingcommissie:
De kledingcommissie, in de persoon van René Geerdink, heeft nog enkele kledingstukken op voorraad. Mocht je kledingstukken hebben die je niet passen en
je wil ze graag ruilen, eventueel met anderen, neem dan contact op met deze
kledingcommissie: 06 2509 3999 r.geerdink@hotmal.com
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(vervolg: Trappertjes en Info)

Handbikers :
Op 9 december 2015 heeft het bestuur gesproken met Florus ter Halle en
Marco van der Zalm over toetreding als handbikers tot DFC de
TwickelTrappers. Navraag door het bestuur bij de NTFU, heeft geleerd dat een
lidmaatschap geen problemen vormt voor de NTFU verzekering voor handbikers. Drie handbikers hebben zich inmiddels als lid aangemeld bij de TwickelTrappers, dat zijn bovengenoemde heren en daar komt Ingrid Kelly nog bij. Zij
zullen binnen de vereniging een eigen groep vormen en mogelijk de groep uitbreiden naar meerdere leden. Het is tevens een prima gebaar van de
TwickelTrappers, dit met een knipoog leggen naar de Deldense
rolstoelvierdaagse. Tijdens de ALV woensdag 16 maart a.s. zullen de
handbikers zich voorstellen en kennis maken met de overige clubleden.
………………………………………………………………………………………………………………..

Steun onze sponsoren
Je kunt alle verhalen, over training en toertochten, hobby of vakantie kwijt in het
enige echte clubblad van Deldense Fiets Club “De TwickelTrappers”.
Heb je een goed idee of een leuke suggestie …. stuur het naar
de redactie en dat kan je doen tot 23—05—2016.
info@twickeltrappers.nl redactie clubblad

Wee ‘n aander wil driev’n,
mut zölf harre loop’n.
info@twickeltrappers.nl

Twents
Nederlands



Redactie clubblad DFC De Twickel Trappers
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Het zomerseizoen komt er aan.

Na
een
schrale winter met weinig sneeuw en ijs, kijkt iedereen al weer uit naar de zon.
Het zomerseizoen is in aantocht en daar willen we met z’n allen zo veel mogelijk
van genieten. Er zijn weer vele evenementen om aan deel te nemen zowel in
het binnenland alsook ver daarbuiten. Loop nog even alle punten na, voor de
veiligheid van je fiets en zo mogelijk ook je fietshelm. Op pagina 35 is
daarover van alles te vinden om je veiligheid up to date te houden. Vergeet je
niet in te schrijven op de website voor de “Bikkel van Twickel” bokaal.
Lees hiernaast ook nog eens de veiligheidsregels na, zodat je het zomerseizoen
met een
gerust hart tegemoet kan treden.
De zondagtrainingen starten om 9:00 uur
(8:30 uur zomertijd) bij Albert Heijn.
De avondtrainingen (zomertijd) zijn op dinsdag
en donderdag avond om 18:30 uur en starten
bij Albert Heijn.
De veteranengroep vertrekt elke
woensdagmorgen om 9.00 uur
bij de Albert Heijn te Delden.
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--BELANGRIJKE--TOER--GROEPS—TEKENS-Nu zo langzamerhand het fietsseizoen in volle gang is, lijkt het verstandig om – met
name voor de nieuwkomers – weer eens de aandacht te richten op de regels binnen
het groepsrijden.
De voorrijders bepalen (!!!) het tempo.
Twee aan twee fietsen.
Na het aflossen, zo snel mogelijk weer
aansluiten of invoegen.
Als er gestopt moet worden, geven de
voorrijders een stopteken (met de arm
omhoog) en roepen “STOP”. Iedereen
gehoorzaamt dit commando en geeft dit
zonodig door.
Als de weg verkeersvrij is, geven de
voorrijders een teken (met de arm) en
roepen “VRIJ”.
Iedereen gehoorzaamt dit commando en
geeft dit zonodig door!
Bij links of rechtsaf: de voorrijders
steken de
desbetreffende hand op en roepen duidelijk = links of rechts = waarbij iedereen dit
commando doorgeeft.
Bij een auto achter: de achterste rijders geven commando door: = auto achter en
iedereen ritst of geeft ruimte en geeft het commando verder door.
Bij een rijdende tegemoetkomende auto:
Commando: = auto tegen = iedereen ritst of geeft ruimte.
Bij het passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een auto, fiets enz.
Commando = auto voor = en iedereen ritst of geeft ruimte.
Bij pech of lek rijdt iedereen naar een veilige plek b.v. een inrit of brede berm alwaar
de pech wordt verholpen. Blijf niet midden op de weg staan.
Bij elk obstakel op de weg, een tak, een paaltje, een gat o.i.d. wordt dit duidelijk
doorgegeven, zowel mondeling als in gebaar.
Bij twijfel links – of rechtsaf niet gokken, maar langzaam rechtdoor fietsen.
Absoluut geen abrupte koerswijzigingen of plotseling remmen.
Opm. Over het commando tegen en voor zijn nogal wat misverstanden.
Voor = er staat een obstakel links of rechts van de weg of de auto, fiets enz. wordt
ingehaald.
Tegen = er komt je een rijdende auto, fiets enz. tegemoet!
Hou in scherpe bochten rekening met andere weggebruikers, ga niet inhalen, ga zonodig ritsen duw elkaar niet van de weg.
Ga niet sprinten tijdens hellingen in de groep, blijf achter elkaar fietsen.



31





TwickelToerWijzer



“Twentse spreuken proat”
‘t Is kwaod kamm’n woar gin hoar is.
As ‘t hek van de wèèr is, loopt de beeskes op straot.
‘t Is ‘n slecht muuske dat mer één hölken hef.
Nen voll’n krop gif nen doll’n kop.
Nen mooi’n kow maakt ‘n voggel nich vet.
Vleejt met Kesmis de mugg’n roond, dan
lig met Paos’n ies op de groond.
Ie könt gin peerd in ‘n löp beslaon.
Wat achter m’j gebuurt, kan mi’j niks
schèllen, zee de jonge, dow kreeg è d’r
achter wat vuur.
As ‘n beeske dreumt dan is ‘t van grös.
‘t Is better dat ‘t geluk ‘n meanske zoch as
‘n meanske ‘t geluk.
Allns löp nich aalties in de grup.
Genog is meer dan völ.
Ne koo is ‘n lopend bottervat.
Dee ow van God is too bedach wöd ow wal op ‘t berre brach.
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Tips bij aanschaf fietshelm
De helm – onmisbaar voor elke racefietser en mountainbiker
De NTFU vindt het dragen van een helm een absolute noodzaak. De ervaring
leert dat nagenoeg al onze leden een helm dragen tijdens club- en toertochten
en dat zij ook veelal een helm dragen als zij alleen op pad zijn. Toch is er een
klein gedeelte van de leden die de helm niet opzet wanneer hij/zij individueel
fietst.
Hoe werkt een helm?
Een helm vangt
de ergste klap op
bij een valpartij.
De bedoeling is
dat de krachten
die hierbij ontstaan door de
helm opgevangen
worden in plaats
van door je
hoofd.
Het is wetenschappelijk bewezen dat op deze manier belangrijke trauma's in de hersenen voorkomen kunnen
worden.
Een aantal gebruik- en kooptips voor een helm:
De helm moet als een tweede huid op het hoofd zitten.
Of een fietshelm comfortabel is of niet wordt bepaald door 3 factoren: pasvorm,
gewicht en ventilatie.
Een helm moet goed ventileren. Oververhitting van het hoofd kan het
reactievermogen vertragen.
Ga naar een winkel met een groot assortiment helmen die je kunt passen.
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(vervolg: Tips bij aanschaf fietshelm)

Neem de tijd om te passen. Stel de maat van de helm en de lengte van de riempjes in. Schud met het hoofd: de helm moet in dezelfde positie blijven. Hij mag
niet te los en ook niet te strak zitten.
De juiste maat kun je meten door met een centimeter ongeveer 2 cm boven de
wenkbrauwen de hoofdomtrek te meten.
Check of de stelriempjes goed op de ingestelde stand blijven zitten (ook wanneer je de helm een paar keer op en af doet).
Zet de helm horizontaal op het hoofd (niet naar voren of ver naar achteren). De
riempjes moeten zo afgesteld worden dat ze de oren helemaal vrij laten.
De slapen moeten goed bedekt zijn (voor kinderen erg belangrijk)
Draag je een bril of racebril, houd die dan op tijdens het passen.
De sluiting (onder de kin) moet je makkelijk
met één hand kunnen openen en sluiten.
De sluiting mag niet openschieten als je aan
beide riempjes trekt.
Als je een helm koopt binnen de EU, moet
erin staan dat hij voldoet aan de norm EN
1078. Let op! Soms wordt foutief Norm EN
1077(Skihelmen) of EN 1080 (Speelhelmen)
gebruikt. Deze helmen zijn niet geschikt
voor gebruik op de fiets. EN 1078 slaat zowel op kinderfietshelmen als op fietshelmen
voor volwassenen.
Voor skate en inline helmen geldt dezelfde norm EN 1078. Je kunt dus met een
gerust hart ook gaan inlineskaten met je fietshelm. Voor andere activiteiten is de
fietshelm NIET geschikt.
Helmen met de bekleding in de buitenschaal gegoten (‘in-mold’) genieten de
voorkeur boven helmen met binnen- en buitenkant apart geproduceerd en aan
elkaar gelijmd.
Er bestaan specifieke helmen voor vrouwen, maar laat je daar niet door misleiden. Het grootste verschil is meestal de maat en een andere kleurencombinatie.
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(vervolg: Tips bij aanschaf fietshelm)

Een helm met een heldere kleur en reflecterende strips valt goed op in het verkeer.
Na een val of ongeval is de helm niet meer bruikbaar. De klap die werd opgevangen maakt de helm onherroepelijk stuk, ook als er aan de buitenzijde geen
zichtbare schade is. Je moet de helm natuurlijk ook vervangen als hij te klein geworden is of te oud. Een goede fietshelm gaat zo'n 3 tot 5 jaar mee. Daarna kun
je hem het beste vervangen door een nieuw exemplaar.
Je kunt je helm het beste onderhouden door hem schoon te maken met een
vochtige doek. Dompel hem nooit onder water. Fietshelmen kunnen ernstig beschadigd worden door bepaalde chemische schoonmaakmiddelen. Gebruik
slechts schoonmaakmiddelen die door de fabrikant (gewoonlijk zeep en water)
worden geadviseerd. Probeer de helm niet te laten vallen en bevestig er geen
extra attributen op.
Bewaar je helm niet in een tas of doos. Je transpiratievocht kan dan niet goed
verdampen. Het beste is een droge, koele plaats. Leg je helm niet achter een
raam in de zon. De temperatuur kan dan snel oplopen en de buitenschaal kan
vervormen.
Ook fietshelmen worden oud en verliezen hun bescherming. Ook al ben je niet
gevallen, vervang je fietshelm toch om de drie tot vijf jaar.
Wil je een tweedehands helm kopen? Een helm die door een bekende van je gedragen is en waarvan je weet wat er mee gebeurd is, is op zich geen probleem
(mits niet ouder dan 5 jaar). Koop echter nooit zomaar een helm van iemand
over als je niet precies weet wat er met de helm gebeurd is. De kans bestaat dat
de helm niet meer 100% beschermt.
Fietshelmen kunnen tussen de € 25,- (kinderfietshelm) en de € 200,- euro kosten. Aangezien alle helmen aan strikte veiligheidscriteria moeten voldoen, krijg
je geen extra veiligheid door een dure fietshelm te kopen. Je betaalt dan voor
het comfort, uiterlijk, aerodynamica, gewicht en merk.
Bronvermelding: NTFU
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Handbikers stellen zich voor.
Wij: Florus, Ingrid en Marco zijn een stel Deldense handbikers, die elkaar vorig
jaar tijdens de Twentse Rolstoelvierdaagse hebben leren kennen. Tijdens het rijden van de vierdaagse kwam de vraag ter sprake: waarom in Delden wel de
Twentse Rolstoelvierdaagse en het NK Handbiken worden georganiseerd, maar er
geen handbikevereniging in Delden is. Nog tijdens de vierdaagse is het idee ontstaan om dan zelf maar een handbikegroep in Delden te beginnen, dit vooral om
samen te kunnen fietsen en de gezellige sfeer van de vierdaagse vast te kunnen
houden.
Na een aantal gezellige ritten gefietst te hebben als “Handbikeclub Delden”, werd
het langzaam tijd om op zoek te gaan naar een vereniging die ons als groep wilde opnemen. Na een prettig eerste contact met het bestuur van de TwickelTrappers en een kennismaking met het bestuur, zijn wij vanaf januari 2016 officieel lid
van de TwickelTrappers. Iets waar we heel erg blij mee zijn. Ons enthousiasme,
dat ontstaan is tijdens de rolstoelvierdaagse, is nog niet afgenomen en wij zijn
dan ook weer volop aan het trainen voor de editie van 2016. Deze zullen wij uiteraard vol trots in onze TwickelTrappers outfit zullen gaan rijden.
Wat is handbiken?
Handbiken is een vorm van fietsen, waarbij de fiets (handbike) aan een rolstoel
gekoppeld wordt. Door de handbike aan de rolstoel te fixeren en de voorwieltjes
te liften, ontstaat er een soort driewieler. De pedalen staan, in tegenstelling tot
een normale fiets, gelijk aan elkaar en deze worden met de armen voortbewogen. Door de handbike zijn rolstoelers in staat grotere afstanden af te leggen,
dan is het in een rolstoel met handbike ook mogelijk om toertochten te rijden.
Florus ter Halle, Ingrid Kelly en Marco van der Zalm
Twentse Rolstoelvierdaagse Delden
De Twentse Rolstoelvierdaagse is in Nederland de enige georganiseerde vierdaagse voor handaangedreven rostoelen en handbikes. Dit jaar vindt de vierdaagse plaats van 26 tot en met 29 juli. Start- en finishplaats is Delden.
Deelnemers kunnen kiezen uit 30, 50 of 70 kilometer.
Maandag 25 juli criterium:
De Rolstoelvierdaagse wordt op maandagavond 25 juli geopend met het criterium
door het centrum van Delden.
Bron: VVV Hof van Twente
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De bidon van Eric Olde Scholtenhuis.
Meedoen is belangrijker dan…..
Ruim veertig jaar geleden kocht ik mijn eerste en
tot dusver ook mijn enige racefiets. Een Motobecane. Ik werd door vrienden enthousiast gemaakt
om samen op zondag van Hengelo naar Holten te
racen voor een rondje Holterberg. Ik was geen
geboren wielrenner en nam genoegen met een
plekje ergens in het peloton. Natuurlijk wilde ik
best voorop rijden maar het ontbrak mij kennelijk
aan voldoende spierkracht, conditie en wellicht
ook een juiste motivatie. Eenmaal aangekomen in
Holten werd de berg met onverminderde snelheid
genomen, althans dat gevoel kreeg ik telkens.
Pfff.. wat was die kant van de Holterberg zwaar
zeg! Nou ja, meedoen is belangrijker dan…..
Deze ‘exercitie’ heb ik ruim anderhalf jaar volgehouden. Daarna was het einde
verhaal. Er waren nog zoveel andere leuke sporten zoals voetbal, volleybal, fitness en tennis.
Voor een paar jaar terug raakte ik aan de praat met een aantal fietsgekke gasten. Of mountainbiken niet iets voor mij en mijn goede vriend Govert Droste was.
Bij Delden lag een mooie ATB-route van 70 km met veel variaties. Direct naast de
deur, door de natuur, goed onderhouden, wat wil een mens nog meer. Tja, als
iemand voor ons tweeën een ATB kon regelen wilden wij het best een keer proberen.
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(vervolg: De Bidon)

En dan maar ook direct de volle 70 km! De eerste 15 km verliep naar wens maar
na 40 km was de pijp nagenoeg leeg en die kl…-zandweg (Nijlandsweg) lag nog
voor ons. Toen ervaarde ik ook het verschil tussen atletiekbroek en een fietsbroek. Maar ja, direct een compleet kledingpakket aanschaffen was ook iets teveel van het goede. Ondanks deze pijnlijke ervaring vond ik het wel een gave
sport. Ik nam de geleende fiets voor een paar tientjes over en kreeg professionele fietskleding aangeboden van ‘sponsor’ Nijhof Schoenen uit Hengelo. Na enige
maanden kocht ik een betere ATB. Dat was een verschil in veel opzichten. De
sport ging mij steeds beter bevallen. Helaas gaan ATB-ers ook wel eens hard onderuit en dat overkwam mij ook. Ik heb toen mijn beschadigde fiets ingeruild
voor een SENSA met alles erop en eraan. Ik wist het zeker… dit is een leuke
sport. Dit ging een paar jaar goed. Tot 22 augustus 2015. Toen deed ik ‘s avonds
nog even een ATB-rondje rondom Delden. Kort daarvoor had de onderhoudsploeg
die route onder handen genomen. Het traject lag er prima bij maar bij de
Langenhorsterweg ging het mis. Toen ik een modderig stukje singletrack aan de
linkerkant wilde passeren bleef mijn voorwiel in een zeer onhandig gegraven
geultje steken. In een fractie van een seconde was het gebeurd. Ik sloeg over de
kop en smakte hard met hoofd (fietshelm) en rechterschouder op de grond. Beduusd stond ik weer op en voelde een hevige pijn in mijn schouder. Die hing op
dat moment zeker 10 cm lager. De schade aan de fiets was gelukkig en daardoor
kon ik nog naar huis fietsen. Daarna gelijk door naar de huisartsenpost en het
ziekenhuis. Diagnose: een gecompliceerde sleutelbeenbreuk die operatief hersteld
moest worden. Daar ben je mooi een ruim aantal weken klaar mee. Het sleutelbeen werd met een plaatje en schroeven gerepareerd.
De orthopeed gaf mij een ‘ATB-verbod’ voor 3 maanden omdat het genezingsproces traag verliep. Balen, balen, balen….
Ondertussen pakte ik tijdelijk een andere sportieve activiteit op. Mijn werkgever
organiseerde namelijk een loopclinic met als einddoel de 8 km van Apeldoorn
(Midwintermarathon) op 7 februari 2016. Voor een groot aantal collega’s was dat
van ongeoefend naar ‘iets’. Op die dag stonden we met 6000 andere deelnemers
aan de start. Iedereen van onze groep is gefinisht. Een mooie ervaring. De snelste deelnemer deed er 23 minuten over. Dat is ons natuurlijk niet gelukt. Maar
meedoen is belangrijker dan…. Ik ben blij dat het er op zit. Nu weer gewoon lekker fietsen!!!!
Ik geef de bidon door aan Gofert Droste.
Eric Olde Scholtenhuis
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RIDE for the ROSES 2016
Op 4 september 2016 wordt de Ride for the Roses gehouden in Twente. In goed overleg met het bestuur van de TwickelTrappers is onze eigen overgangstocht geannuleerd.
Dit grootste evenement is voor een goed doel en heeft een enorme aantrekkingskracht
op wielerminnend Nederland en in dit geval ook in Twente. Veel leden van onze club
krijgen vast hiermee mee te maken of willen graag meedoen. Het is beter om éénmalig
voor het hogere doel onze eigen organisatie op 4 september in te zetten. Hoe en wat is
nog niet geheel bekend. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de organisatie.
Ook zijn al een aantal leden actief betrokken bij de voorbereidingen w.o. Herman Vehof
en Hans Kemna, die zich inzetten een MTB parcours te ontwerpen aangezien er ook een
MTB evenement zal plaatsvinden.
Om ons bij te laten praten door de organisatie van RIDE zijn Remco Wevers en Peter
van Rooijen bereid gevonden ons hierover meer te komen vertellen op onze Algemene
Leden Vergadering (ALV) op 16 maart aanstaande. Remco Wevers is bestuurslid vanuit
het hoofdbestuur en Peter van Rooijen is de lokale projectleider. Zij zullen ons meenemen in een presentatie wat er allemaal komt kijken bij dit evenement.
Op 3 en 4 september zullen talrijke evenementen plaatsvinden rondom de vliegbasis
Twente dat als centraal start- en finishpunt fungeert. Om alvast inzage te geven van
wat er staat te gebeuren volgt hier een opsomming. Op de zondag 4 september een cycletour van 100 km met ca. 6000 deelnemers in een aaneengesloten peloton dat in ca.
drie kwartier aan ons voorbij zal trekken. Twee toertochten van 25 en 50 km met ook
ca. 6000 deelnemers. Op zaterdag en zondag diverse MTB tochten van 35 en 55 km in
verschillende richtingen, ook richting Delden. Op zaterdag wordt de Pre Ride Twente
verreden, waarbij het de bedoeling is alle Twentse gemeenten aan te doen. ’s Avonds is
het feest voor de vrijwilligers van de Pre-Ride met een regionale bekende band.
Dit alles om voor KWF maar liefst te proberen ca. € 1.000.000,- te vergaren. Hiervoor
zijn veel vrijwilligers nodig, veel deelnemers, veel sponsoren en alle mogelijke medewerking van gemeenten, brandweer, politie etc. er een geweldige veilige happening van
te maken. Ook de leden van de TwickelTrappers kunnen een bijdrage leveren.
Hoe…….dit laten we ons graag vertellen op 16 maart tijdens de ALV.
De Ride staat voor:
het werven van fondsen voor KWF Kankerbestrijding;
het bespreekbaar maken van de ziekte kanker en
het promoten van een gezonde levensstijl, waarin voldoende beweging en
gezonde voeding centraal staan.
Kanker is een groot maatschappelijk probleem. Het treft één op de drie Nederlanders. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. Het
raakt ons allemaal.
Groeten, Eric G.
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Fietsweek 2016: de Pyreneeën
Ook dit gaan we naar het - voor ons - vertrouwde Frankrijk.
Uit een inventarisatie is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar de week 25 van 18
tot en met 25 juni.
De Pyreneeën zijn niet nieuw voor ons maar heeft nog vele uitdagingen in petto
waar we de vorige keer in 2010 niet aan toe zijn gekomen. We gaan nu terug om
een gedeelte van die overgebleven uitdagingen te overwinnen.

Wil je dit jaar ook mee met de fietsweek in de Pyreneeën en prachtige
en uitdagende tochten rijden in een schitterende omgeving, stuur dan
jouw reactie per whatsapp 0655825341 of mail: jrupert62@gmail.com
Jouw reactie is geheel vrijblijvend en verplicht je in dit stadium tot niets.

Geef je op en ga mee!
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Dit is de kans om je
eigen bedrijf te
presenteren.
De sponsorcommissie
kan je alles vertellen
over de mogelijkheden
om te adverteren
in het clubblad
Het adres kan je vinden
voor in het boekje
pagina 3
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UITNODIGING
Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van DFC De TwickelTrappers op woensdag 16 maart a.s. vanaf 20.00 uur
in Sportcafé “De Boemel”, Reigerstraat 1 te Delden.
De agenda voor deze vergadering is te vinden op de website.
Na de vergadering volgt een voordracht van Remco Wevers (Bestuurder Side
Events bij de stichting Ride for the Roses) over dit wielerevenement in de
strijd tegen kanker, waarvan de 19e editie plaats vindt op 4 september a.s. in
Twente.
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Thuisblijvers krijgen
gegarandeerd spijt want het wordt een zeer boeiende avond.
Zegt het voort en komt allen!
Hans Heijerman, secretaris
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AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING
DFC DE TWICKELTRAPPERS
Sportcafé De Boemel, woensdag 16 maart 2016, aanvang 20.00 uur
1.

Opening

2.

Terugblik verslagjaar 2015

3.

Mededelingen & Commissies
Handbiken
Hemelvaartsfiets4daagse Delden
Toertocht september
Onderhoud ATB-route
Trainingen
Activiteiten
Website en clubblad

4.

Jaarrekening 2015
Toelichting penningmeester
Verslag kascommissie

5.

Begroting 2016
Toelichting penningmeester
Aanwijzing kascommissie

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

8.

Interactieve lezing Remco Wevers: “19e editie Ride for the Roses in Twente”
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Notulen ALV DFC De Twickeltrappers
Delden, 18 maart 2015
Aanwezig: bestuur, leden (46) en gastsprekers John van Ierland en Henk Theuns
1. Opening
Voorzitter Hans Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastsprekers. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Ben Demmer
worden enkele boodschappen van huishoudelijke aard meegedeeld, zoals de beschikbaarheid van TEP’s. De rol van Ronald Dijkmans tav wielerkleding wordt overgenomen door René Geerdink. Het verslag van de vorige ALV (17 maart 2014) en
de agenda voor deze vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
2. Terugblik verslagjaar 2014
Namens het bestuur blikt Hans Keizer terug op het verslagjaar 2014. Hierbij komen de volgende gebeurtenissen en ontwikkelingen aan de orde:
In het verslagjaar hebben we helaas een betrokken en strijdbaar lid verloren. Het
medeleven vanuit de vereniging is door Marita en de kinderen bijzonder gewaardeerd;
Het onderhoud van onze ATB-route is overgedragen aan André Michorius met
dank aan Frank van het Bolscher;
Regelmatig is, door sommigen, in oude wielerkleding gefietst. De leden worden
verzocht de dresscode te respecteren en dus ook zoveel mogelijk de nieuwe kleding te gebruiken;
De wekelijkse begeleiding van Jorrit Heins vanuit de veteranengroep is prima verlopen en heeft geleid tot groot enthousiasme over de samenwerking.
3. Mededelingen commissies
Vanuit de toertochtencommissie wordt door Jan Heimerink gemeld dat de eerste overgangstocht in augustus 2014 goed is verlopen (150 deelnemers, meeste
animo voor route van 75 km). Aansluitend kondigt JH aan dat hij om persoonlijke
redenen zijn taken als coördinator zal neerleggen, zodra een opvolger is gevonden.
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(vervolg: Notulen ALV DFC De Twickeltrappers)

Aangezien de tochten qua voorbereiding, administratie, pers en procedures
inmiddels goed zijn ingeregeld kost het coördinatorschap niet veel tijd. Bovendien zijn de werkzaamheden flexibel in te plannen (veldwerk is in handen van
Herman en Hans). Nadrukkelijk worden kandidaten gevraagd om zich bij het
bestuur te melden. Onder applaus wordt JH bedankt voor bewezen diensten;
Johnny Rupert doet verslag ten aanzien van de trainingen en tochten: het
verslagjaar is in het algemeen goed verlopen. Aangezien e-mailadressen van
Home zijn gewijzigd, worden alle aanwezigen verzocht om nieuwe
e-mailadressen aan JR door te geven;
T.a.v. de activiteitencommissie doet Jan Workel verslag. Er is een bezoek
gebracht aan Anton ter Horst ivm zijn vijftigjarig huwelijk. De Wendezoelebijeenkomst is afgelast ivm overlijden BD: de activiteit wordt dit jaar opnieuw in
het programma opgenomen. Vanwege de teruglopende belangstelling voor het
Sauerland wordt dit jaar een lang weekeinde in Ibbenbuhren georganiseerd,
waarvoor zich inmiddels 34 leden hebben aangemeld;
Theo Perik doet verslag aangaande clubblad en website. De nieuwe website
loopt goed. Leden worden nadrukkelijk verzocht om kopij voor het clubblad aan
te leveren. Aangezien enkele adverteerders hebben opgezegd, zal een nieuwe
advertentiecampagne worden gestart;
Tav de Fietsvierdaagse 2014 meldt Louis Kamp dat dit evenement, ondanks
het slechte weer op de eerste dag, goed is verlopen. Er is een positief financieel
resultaat gerealiseerd en van deelnemers zijn vele complimenten ontvangen.
Wim Hoentjen wordt bedankt voor zijn coördinerende rol. In de editie 2015
worden activiteiten voor kinderen geschrapt wegens een gebrek aan belangstelling. Indien voldoende vrijwilligers zich bij LK / WH melden kan en zal de
route in 2015 worden gepijld. Tav de Fietsvierdaagse wordt besloten dit item
als een vast agendapunt tijdens de ALV te bespreken.
4. Jaarrekening 2014
Penningmeester André Bruins licht de jaarrekening 2014 per begrotingsonderdeel toe. Per saldo is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd.
5. Verslag kascommissie en décharge penningmeester
Namens de kascommissie brengt Louis Kamp verslag uit van de uitgevoerde
controle. De boeken zijn meer dan in orde bevonden. De financiële administratie is uitstekend op orde en bijzonder inzichtelijk. De penningmeester wordt
bedankt en nadrukkelijk gecomplimenteerd;
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(vervolg: Notulen ALV DFC De Twickeltrappers)

De jaarrekening 2014 wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld, waarna,
onder applaus, décharge wordt verleend aan penningmeester AB.
6. Begroting 2015
AB geeft toelichting op de begroting 2015, waarbij wordt gerekend op een batig saldo. De ramingen zijn realistisch tot conservatief opgesteld, zodat we
eventueel enkele meevallers kunnen inboeken. Tav de aansprakelijkheidsverzekering wordt gemeld dat we mogelijk kunnen meeliften met een collectieve
regeling via de gemeente. Uiteraard zal dit nader worden verkend;
Indien de begroting wordt gerealiseerd, stijgen de reserves van DFC TT;
De kascommissie voor 2015 wordt ingesteld en bestaat uit Jan Vos en Erik
Groothuis. Vincent Hazewinkel fungeert als reserve.
7. Rondvraag
Erik Groothuis meldt dat ook dit jaar weer een groep naar de omgeving van de
Mont Ventoux vertrekt (6 tm 13 juni). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar,
aanmelden kan via Frank eo Johnny. Ook wijst EK op een extra spinning marathon in september 2015, waarvoor overigens nog vrijwilligers worden gezocht
(aanmelden via JR);
Jan Blekkenhorst uit zijn bezorgdheid over de structuur en samenhang binnen
de vereniging. Naar zijn mening glijdt de club teveel af naar enkele afzonderlijke groepjes. Het bestuur zegt toe deze waarschuwing ter harte te nemen;
Jan Workel meldt dat aanmelding voor Ibbenbuhren nog tot 20 maart as mogelijk is;
André Bruins meldt dat er een spinning marathon van Spinning4brains plaats
vindt op 28 maart as. Leden van DFC TT kunnen zich nog voor het uur tussen
15.00 tot 16.00 uur inschrijven. Aanmelden kan via AB;
Gerrit Pelle vermoedt dat de nieuwe, lichte wielerkleding een verklaring vormt
voor het feit dat vele leden in oude kleding (blijven) fietsen.
8. Sluiting
Hans Keizer dankt de aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering
onder verwijzing naar de voordracht “De trui van de renner”.
Na afloop ontvangen de aanwezige leden een toepasselijke fietsbel.
Delden, 25 maart 2015



Hans Heijerman, secretaris
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