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Beste fietsliefhebbers,
Met de vakanties en de grote sportevenementen zoals de Tour de France, EK
voetbal en natuurlijk de Olympische spelen in Rio voor de deur toch ook even
aandacht voor TwickelTrapperwetenswaardigheden in deze TwickelToerWijzer.
Binnen onze fietsclub gebeurden en gebeuren nog steeds vele vermeldenswaardige zaken die onze aandacht verdienen.
Zo hadden we de Hemelvaartfiets4daagse, georganiseerd in samen met de VVV
en hierbij ook deze keer weer, deelnemers uit heel het land.
De Tecklenburg Rundfahrt, Limburgs Mooiste en de Hel van Twente allemaal
tochten waaraan meerdere van onze leden deelnamen en van al deze activiteiten
een verslag in deze uitgave.
Ook ruim aandacht voor de nog komende zaken zoals onze deelname aan de
Ronde van de Westfriese Omringdijk op zondag 10 juli in de kop van Noord Holland en Ride for the Roses op 4 september, waarbij aan deze laatste, de TwickelTrappers organisatorisch ook hun steentje bijdragen.
Klimmers onder de TwickelTrappers gaan hun krachten, eind juni, weer meten in
de Pyreneeën en een van het fietst zelfs door naar Santiago de Compostella.
De Handbikers informeren je over de Twentse Rolstoel4Daagse zoals deze eind
juli in en rond Delden weer georganiseerd wordt.
Rest ons, als redactie, u allen veel leesplezier, een mooie zomer, prachtige sportmomenten en een heel fijne vakantie toe te wensen.
De redactie, Wim, Hans en Theo

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

Volgende kopij sluitingsdatum 12 - 07 - 2016
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Beste fietsvrienden,
In een vorig clubblad kwam sjoemelsoftware aan
de orde. Ik was wel benieuwd hoe dit in zijn werk
gaat. Op zoek naar informatie kwam ik een artikel
tegen van Karel Knip in het NRC.
Warmte verraadt de valsspelers onder de wielrenners
Dat wielrenners zelf doping gebruiken is geen
nieuws meer. Dat ze ook hun fietsen heimelijk
versterken wel. Hoe zouden ze dat doen?
Drie typen motoren die profwielrenners mogelijk
Gebruiken.
Tijdens de klassieke wielerwedstrijd Strade
Bianchi hebben zeven renners zich laten bijstaan
door een elektromotor.
Dat berichten journalisten van de Franse zender
Stade2 en de Italiaanse krant Corriere della Serra. De valsspelers zouden zijn
herkend aan de warmteontwikkeling van de gebruikte elektromotoren die met
een thermografische camera was zichtbaar gemaakt. In de berichten komen
drie motoren aan de orde.
De ‘ouderwetse motor’
In vijf van de zeven gevallen was die
warmteontwikkeling onmiskenbaar en
zat hij ook op een inmiddels bekende
plaats:
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(vervolg: Van de Voorzitter)

onderin de zitbuis van de fiets, pal boven de bracketas
(trapas), precies daar waar de Belgische wielrenster Femke
Van den Driessche haar motortje had verstopt. Dit concept
wordt in wielerkringen inmiddels ‘ouderwets’ genoemd. De
bedoelde elektromotor met een vermogen van 200 watt
drijft met een haakse overbrenging een speciaal tandwiel
aan dat vooraf op de trapas is gemonteerd. De benodigde
stroom komt van een serie lithium-ion batterijen die ook in
de zitbuis zijn opgenomen.
De ‘as-motor’
De twee journalisten meenden bij twee racefietsen ook een
verdachte warmteontwikkeling in de achterassen te hebben gedetecteerd. Zij concluderen dat ook daar een motor heeft gezeten, die zijn stroom betrok van lithium-ion batterijen in de zitbuis. Het concept van de ‘hub motor’, de motor
die rechtstreeks de as aandrijft, is al oud. Nieuw zou dan
zijn dat de motor zó klein was dat hij verborgen kon blijven
achter de tandwielcassette van de racefiets. In hun speurtocht naar zulke motoren vonden de twee inderdaad een
minimotortje dat 40 watt
De ‘magneetmotor’
Er zou volgens de journalisten van de Corriera en Stade2
ook een volkomen nieuw, derde motortype zijn bedacht. De
Hongaarse technicus Istvan Varjas beweert dat er racefietsen zijn die 25 of meer kleine elektromagneten in de koolstofvelgen van het achterwiel hebben opgenomen en die in elektromagnetische wisselwerking met inductiespoelen (opgenomen in de staande vorken) wel een vermogen
van een paar honderd watt kunnen leveren. Hoe dit principe precies werkt is nog onduidelijk, de berichtgeving in de
Stade2-documentaire en de Corriera is chaotisch, net als in
diverse wielerbladen. Het grote vermogen moet uiteraard
weer door batterijen geleverd worden en die kunnen dat
logisch gesproken maar heel kort. Tenzij, zoals ook wordt
beweerd, de motor bij afdalingen energie teruglevert aan
de batterijen. Maar wees gewaarschuwd. De warmte verraad je.
Veel sportief fietsplezier deze zomer.
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:
Datum

vertrek in overleg
Vertrekpunt

18/25-06
10-07
03/04-09
19/20-09

Pyreneeën fiets week
Ronde van de Westfriese
Ride for the Roses
Mergelheuvelland 2 daagse

Delden
Omringdijk Noord Holland
Vliegveld Enschede
St Geertruid

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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Sportzomer 2016
Het is deze zomer niet alleen smullen van de Tour de France, er zijn meerdere
belangrijke evenementen. Wanneer jullie dit clubblad lezen is het EK voetbal al in
volle gang, Nederland doet weliswaar niet mee, toch is er vast wel een favoriet
land die de show zal stelen op het EK. Voor de tennisliefhebbers is het van 27 juni tot 10 juli volop genieten en wie weet laat Kiki Bertens opnieuw iets moois
zien. Van 5 tot 21 augustus zijn de Olympische spelen en ook daar heeft Nederland enkele goede troeven, kortom is het sportief genieten deze zomer.
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KRAMPINDEBENENHEUVELTJES
De hele week kondigde het zich al aan, in het weekend zou het mooi weer worden.
Zaterdag 7 mei, ’s morgens vroeg vertrekken we (12 Twickeltrappers) bij AH,
richting Tecklenburg, voor de tocht der tochten, de Tecklenburg Rundfahrt, 130
kilometer schoon aan de haak.
Een tocht vergelijkbaar, qua zwaarte, met de Amstel Gold race en Limburgs mooiste, maar minder massaal en vooral dichtbij.
Als we aankomen bij de start is het al gezellig druk, het parkeren gaat prima,
daar over later meer.
Na het ophalen van de startnummers, kunnen we vertrekken, nog even door de
stand van de hoofdsponsor en een bidon in ontvangst nemen.
Het weer is prima, de benen zijn nog niet wakker als er een soort muur voor ons
verschijnt , de tweede klim van de dag, de Lärchenweg, niet lang, maar wel met
een uitschieter van 25%. De toon is gezet, je kunt je niet meer verbergen in het
peloton, hier moet je met de billen bloot.
Ons doel op dat moment is ten alle tijden op de fiets blijven zitten, afstappen is
geen optie.
Wel treedt er in de groep TwickelTrappers een splitsing op, de snelle en minder
snelle mannen. In deze laatste groep zat ik met Peter, Jan, Herman en Henk.
De tocht is goed georganiseerd, op de meest gevaarlijke kruisingen worden we
veilig overgezet door verkeersregelaars, al blijven er fietsers die denken dat zij
zich daar niets van hoeven aan te trekken en met hoge snelheid over een kruising
knallen. Opvallend is het prettige gemis van allerlei soorten paaltjes, waar Nederland vol van staat.
Het landschap doet Belgisch/Limburgs aan met steeds herkenbaar in beeld, de
energiecentrale .
De bordjes die aangeven hoe lang en stijl de klim is zijn prima, maar soms denk
ik: “dit wil ik nu even niet weten”.
Binnen ons groepje wordt goed geklommen, enkelen blijven soms achter, maar
compenseren dit in de afdaling. Ik zelf ben een voorzichtige afdaler en wordt dan
ook met hoge snelheid gepasseerd, door afdalingskanonnen als Jan en Herman.
Maar al die pittige beklimmingen en het warme weer eisen hun tol, verschillende
leden van de groep krijgen last van kramp in hun gesoigneerde kuiten, je ziet het
trouwens bij topvoetballers ook veel, maar als echte TwickelTrappers verbijten ze
zich en fietsen moedig door.
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(vervolg: KRAMPINDEBENENHEUVELTJES)

Als we, na ruim 130 km het laatste stuk, de Mettingerstrasse, opdraaien zet Jan
zich aan kop en sleurt ons in hoog tempo naar de finish, waar onze “snelle” collega’s al achter het bier zitten. Het is een gezellige afsluiting van deze tocht, met
mooi weer, pittige beklimmingen en niet onbelangrijk, zonder ongelukken.
Peter en ik blijven nog even zitten terwijl de anderen op weg naar huis gaan.
Achteraf hadden we dat ook moeten doen, we waren op heenweg domweg achter het busje van bakker Meen aangereden en dat hadden we ook op de terug
weg moeten doen. Maar goed,waar staat onze auto, we dachten dichtbij, alle parkeerplaatsen afgefietst, geen auto te vinden. Gelukkig was daar Henk Brink, die
reageerde op onze oproep: “waar is de parkeerplaats”en na een uur zoeken, vonden wij onze auto.
We kunnen jullie deze tocht aanraden, ga volgend jaar ook mee, maar blijf wel op
de heen en terugweg achter het busje van bakker Meen rijden.
Hans Bertens
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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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Hemelvaartfiets4daagse 5 t/m 8 mei 2016
Was het weer, in de week voorafgaande aan de Hemelvaartfiets4daagse, te
koud en veel te nat, de vooruitzichten voor de fietsweek werden met de dag beter.
Ondanks dat Hemelvaartsdag buitengewoon vroeg viel dit jaar werd het uiteindelijk de warmste Hemelvaart ooit gemeten, en op de zondag werd het zelfs
meer dan 27⁰C.
Donderdagochtend, in alle vroegte, werd de inschrijfbalie opgebouwd voor de
Rabobank en rond 8:30 uur meldden zich al de eerste fietsers voor de 30 of 50
km route.

De voorinschrijvingen vielen dit jaar, helaas met slechts 52, behoorlijk tegen,
mogelijk een gevolg van de vroege Hemelvaartsdag dit jaar.
Uiteindelijk vertrokken die dag daarnaast ook nog 134 fietsers voor alle 4 dagen
en ook nog 156 deelnemers die alleen deze dag wilden dauwtrappen. Door Wiene en Zeldam ging het richting Enterbroek waar bij Het Rheins de stempelpost
was ingericht.
Dankzij 4 TwickelTrapper vrijwilligers waren we dit jaar in staat de stempelposten elke dag te bemannen wat door de deelnemers ook zeer gewaardeerd werd.
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

De 50 km fietsers werden in het Enterbroek afgesplitst richting Enter en na een
pauze in het buurthuis ’t Brookhoes in Elsenerbroek, waar de vrijwilligsters zich
van hun beste kant lieten zien, vervolgden deze deelnemers hun weg ook naar
Het Rheins.
Het vervolg van de route reed men, grotendeels gezamenlijk, via Deldenerbroek
naar Delden. Bij restaurant “In de Hagen” was deze eerste dag, vanwege de
drukte in de Langestraat, de eindstempelpost ingericht.
Voor vrijdag stond de Molenroute op het programma en kregen we, naast 44
deelnemers voor één dag ook nog 10 deelnemers die de overige 3 dagen alsnog
wensten mee te fietsen zodat 188 deelnemers zich via de Plaay richting Beckum
en het Altena begaven.
In het Altena splitsten de 50 km rijders zich af om via Boekelo, met daar een pauze bij Fleur de Sel, vervolgens via het Rutbeek en langs de Wissink’s Möl weer terug naar Boekelo en de Beldershoek waarbij voor deze fietsers de tweede stop
was bij “De Zevenster” in Oele en voor de 30 km fietsers overigens de enige stop.
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

Na deze pauze ging men samen langs de Oldemeule in Oele en het Oelerschoolpad richting Delden.
Langs het kanaal een stuk richting Hengelo en zo vervolgens de doorsteek naar

de Petzoldweg en de Hamsweg in Twickel. De laatste molen in de reeks van 3
was de Noordmolen in Twickel. Deze dag was de eindstempelpost ingericht bij
Hotel Brasserie “de Zwaan”.
Zaterdag voerde de route 176 deelnemers door Bentelo en Hengevelde en dus
geen wonder dat de naam, die de route deze dag kreeg, Aspergeroute was.
De 50 km fietsers maakten een lusje over de Deldeneresch alvorens ze richting
Wiene gingen en samen met de 30 km fietsers hun weg vervolgden langs het
Twentekanaal richting Goor.
Over, het voor veel Deldenaren helaas nog onbekende mooie fietspad langs de
Bolscherbeek, ging de route naar Wiene waar de splitsing van de routes was.
De 30 km ging via Bentelo naar hun pauzeplek bij de Wijngaard Hof van Twente
de Sueterie.
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Uw advertentie in ons clubblad ?
Vraag naar de mogelijkheden bij de
sponsorcommissie voor in dit blad.
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

De lange afstandfietsers hadden bij Hotel Restaurant “Hof van Twente” in Hengevelde hun eerste stempelmogelijkheid. Door Markvelde voerde de weg verder
richting St. Isidorushoeve en Hengevelde.
Via de Bentelerhaar werd door de 50 km fietsers ook koers gezet naar het pauzepunt bij de Sueterie. Na hier de gewenste stempel te hebben gekregen werd de
weg, samen met de 30 km fietsers, vervolgd richting Beckum maar doorgestoken
via de Huttenveldsweg en weer terug naar Bentelo.
Door Wiene weer naar Delden waar bij “Harlekijn Smitties” de laatste stempel
voor deze dag werd gehaald.
Voor de deelnemers, die voor alle 4 dagen hadden ingeschreven, was na afloop
weer de gebruikelijke verloting met prachtige prijzen die door de Deldense ondernemers gratis ter beschikking waren gesteld.
Prijzen variërend van kleine snuisterijen, entreekaarten, fietstassen, vleesschotels, tegoedbonnen voor ijsjes en zelfs dinerbonnen voor 2 personen, dus alleszins de moeite waard.
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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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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

Onze eigen spreekstalmeester Jan was weer in beste doen en wist, op zijn ludieke

manier, al deze prijzen aan de man/vrouw te brengen.
Zondag alweer de laatste van 4 dagen met veel fietsplezier voor jong en oud en
ook nog de warmste van alle dagen was de Twickelroute.
Via Deldenerbroek en Twickel, gingen deze dag 160 deelnemers, naar Bornerbroek waar bij Café “Brockie” de stempelpost was ingericht. Hierna splitsten de
routes zich en ging de 30 km versie terug naar Twickel, de 50 km ging noordelijker naar Tusveld en onder Almelo door naar de Loolee en Zenderen.
Bij Theehuis “de Karmeliet” was gelegenheid om te stempelen en was ook een
verfrissing zeer welkom, gezien de heersende temperatuur deze dag. In Twickel
kwamen de routes, tijdelijk, weer samen, echter de 50 km route voerde de fietsers nog onderlangs de A1/A35 en zo weer terug naar Twickel.
Samen met de 30 km fietsers, langs kasteel Twickel en terug in Delden voor de
laatste stempel van deze Hemelvaartfiets4daagse, te halen bij Hotel Restaurant
“de Sevenster”.
Dankzij verschillende ondernemers en bedrijven waren we in staat om dagelijks
de deelnemers te verassen met iets lekkers voor onderweg.
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

Of het nu ging om een doosje fris, snoeperij, een gekookt eitje, een roombroodje
of een appeltje voor de dorst, de fietsers genoten er zichtbaar van. Mede door dit
alles, ontzettend veel mooie reacties van de deelnemers over de prachtige routes
en ook over de organisatie van deze Hemelvaartfiets4daagse.
Het deed de organisatoren erg goed en zorgt voor een goede motivatie om, op de
reeds ingeslagen weg, voort te gaan.
Een uitnodiging aan alle deelnemers en lezers voor 2017.

Namens de He-

melvaartfiets4daagsecommissie:
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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 slaplantjes of boerenkool zet je maar op marktplaats!!
…………………………………………………………………………………………………………………
De activiteitencommissie: Ronde van de Westfriese Omringdijk,
zondag 10 juli 2016
De leden van de TwickelTrappers zijn uitgenodigd om mee te fietsen in de Ronde van de Westfriese Omringdijk op zondag 10 juli a.s. Een tocht in de nabijheid
van Enkhuizen, Alkmaar, Hoorn en Kolhorn in Noord-Holland.
Er zijn nog enkele plekken vrij, geef je snel op, wie het eerst komt
wie het eerst maalt. Zie voor alle info pagina 37-38.
Nieuwe routes zoek je op Fietssport.nl ??
Op Fietssport vind je ruim 500 mooie en uitdagende routes. De routes zijn aangeleverd door lokale NTFU-verenigingen. Liefhebbers die hun omgeving goed
kennen en weten waar jij als wielrenner of mountainbiker blij van wordt: rustige
wegen, dijkjes met weergaloze vergezichten, smalle singletracks en klimmetjes
om je kuiten te laten voelen dat je sport!
Naast jou zijn er in Nederland ruim 800.000 sportieve fietsers die steeds weer
nieuwe wegen en paden ontdekken waar je rustig en veilig kunt sporten. Deze
kennis delen we graag met elkaar. Maak gebruik van de routekennis van je collega-fietsers en neem een kijkje op Fietssport.nl!
Bron NTFU
De kledingcommissie:
De kledingcommissie, in de persoon van René Geerdink, heeft nog enkele
kledingstukken op voorraad. Mocht je nieuwe kledingstukken hebben die je niet
passen en je wil ze graag ruilen, eventueel met anderen, neem dan contact op
met de kledingcommissie. Ook gescheurde of versleten kleding kan je tegen
betaling vervangen, bel en bestel 06 2509 3999 r.geerdink@hotmal.com
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(vervolg: Trappertjes en Info)

Handbikers :
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. Kom de Handbikers, in
hun stoere TwickelTrappers tenue aanmoedigen bij dit evenement.
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
………………………………………………………………………………………………………………..

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 12—07—2016.
info@twickeltrappers.nl redactie clubblad

Ie veult oe better
a’j nich tevöl an oezölf dèènkt.
info@twickeltrappers.nl

Twents
Nederlands



Redactie clubblad DFC De Twickel Trappers
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PyreJA 2016
In de vorige uitgave van dit blad werd u al uitgenodigd deel te nemen aan de
fietsweek naar de Pyreneeën. Uiteindelijk hebben zich 11 geïnteresseerden gemeld, waarvan er zich nu 2 door persoonlijke omstandigheden hebben moeten
afmelden. We gaan dus nu met 9 deelnemers naar Zuid Frankrijk van 18 tot en
met 25 juni a.s. waar we evenals zes jaar geleden camping des 3 Vallées te Argelès Gazost als verblijf hebben gekozen, een plaatsje net onder Lourdes. Er
zijn twee ruime mobiel homes gereserveerd waar iedere deelnemer zijn rust zou
moeten kunnen vinden.
Op 25 mei jl. hebben we overleg gehad, dit gebeurt altijd zo’n 2 tot 3 weken
voor vertrek. De begroting op basis van ervaringen wordt besproken waar onder andere in hoofdlijnen de verblijf, de verterings en vervoerskosten zijn opgenomen. Het streven hierbij is dat de kosten voor zo’n fietsweek niet de pan uit
rijzen en het voor éénieder aantrekkelijk blijft zich te blijven opgeven voor de
volgende uitdaging van het jaar erop. Verder zijn de routes gepresenteerd
waarbij ter plekke wordt bepaald welke er gekozen worden. Het zijn routes die
reeds in 2010 werden bedacht door enkele leden van de club en uitgewerkt
voor de GPS en op papier. Destijds konden we de Col du Tourmalet niet aandoen, toch een bekende berg van de Tour de France.
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(vervolg: PyreJA 2016)

Verder zullen Col d’Aubisque, Col d’Hautacam beklommen worden, Col du
Soulor, Col d’Espagne en naar Luz Ardiden een bekend skigebied. Totaal een
routepakket van zo’n 675 km. Dus diverse uitdagingen met mooie uitzichten
waar men van genieten kan. Ja, genieten staat voorop en het gaat er niet om
wie als eerste weer beneden is, maar dat we heelhuids weer terug keren op de
camping. Hier kunnen we dan heerlijk nagenieten en praten over de ervaringen
van die dag onder het genot van een pilsje of iets dergelijks.
We gaan met 9 man naar Zuid Frankrijk en komen met 8 man terug. Gezien vorenstaande is dit niet onze intentie, echter heeft Herman V. besloten vanuit Argelés Gazost, na een dag rust door te fietsen naar Santiago de Compostella een
‘kleine’ 1000 km. Een voor menigeen bekende pelgrimsroute. Na een kort verblijf aldaar zal hij de route per fiets naar huis vervolgen. Voor hem een fantastische ervaring en het zal ongetwijfeld een mooi verhaal kunnen opleveren voor
ons clubblad. We willen hem dan ook via deze weg veel succes, plezier en een
veilig thuiskomen wensen.
In de volgende uitgave van dit clubblad zullen ook de verhalen van PyreJA 2016
gepresenteerd worden. Deze worden samengesteld door ervaringen van de
deelnemers te bundelen. Wij zijn enthousiast, u ook!
Frank Grefte
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“Twentse spreuken proat”
Jagen of streupen, zee ’n haze, loat ’t wèèn wat ’t wil, mer ’t is um mie begunn’n.
Tuschen leppel en moond vaalt völ pap op de groond.
Wat ik an mel velees, win ik an spek, zeer de boer en hee leut devèèrk’n oet de
krog vrett’n.
Völ rieskes maakt nen bezzem.
Wel allns mèènt te wett’n, mag nooit meer wat
vegett’n.
Wel an de kèèrk timmert hoof nich vrom te
wean.
Wel ’t gat dik hef, dreg de boks wied.
De best hooner lejt mangs in de braandnettel.
Papier is gedeuldig, de lèèzer meestieds nich.
Wat leu bint zo drok as de panne op Vasseloamd
Mooie wichter en gescheurde kleer bliewt aoweral hang’n.
’t is met halve glèèskes as met motreag’n: ’t dreengt wal deur!
Nen droonk’n kearl en ’n nöchter kalf brekt de butte nich.
Ie hebt niks an hooner met völ gekakel op ’n stok, mer gin eier in ’t hok.
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Ride for the ROSES 2016 (vervolg)
Op 16 maart op onze ledenvergadering zijn we uitvoerig bijgepraat over de Ride
voor 2016 op 4 september a.s. met als startlocatie de voormalige vliegbasis
Twente. We hoeven niet meer uit waarom dit zo belangrijk is.
Wat kunnen wij doen?
Meefietsen natuurlijk, jezelf opgeven, individueel of in clubverband of als de gelegenheid hiervoor aanwezig is meefietsen als lid van een bedrijventeam.
Jezelf opgeven als vrijwilliger om op die manier een steentje bij te dragen dat
zowel op 3 almede op 4 september de organisatie mede door jouw inbreng goed
verloopt.
We gaan navraag doen bij de organisatie op welke manier wij als Twickeltrappers een bijdrage kunnen leveren. En waar wij ingezet kunnen worden. Een
aantal mogelijkheden dienen zich aan rondom Delden, bijvoorbeeld assisteren bij
de pauzeplek van de MTB route nabij Delden of als verkeersregelaar ingezet
worden rondom Delden. Maar waarschijnlijk zullen er nog meer taken te vergeven zijn.
Je zelf melden als individu bij de organisatie kan natuurlijk ook. Kijk op de site
van de RIDE.
www.ridefortheroses.nl en zoek bij RIDE 2016 Vrijwilliger.
Houdt indien je hiervoor in de gelegenheid bent deze twee dagen vrij. De RIDE
zal mogelijk een beroep op ons gaan doen. En om dit evenement tot een succes
te maken zijn naast de vele fietsers ook veel vrijwilligers nodig.
Nadere informatie volgt via de app, per mail of bij onze trainingen.
Groet,
Eric Groothuis,
Herman Vehof
en Hans Kemna
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Ronde van de Westfriese Omringdijk, zondag 10 juli 2016
De leden van de TwickelTrappers zijn uitgenodigd om mee te fietsen in de Ronde van de Westfriese Omringdijk op zondag 10 juli a.s. Een tocht in de nabijheid van Enkhuizen, Alkmaar, Hoorn en Kolhorn in Noord-Holland.
Hiervoor heeft ons Hans de Bruin benaderd, vrijwilliger bij Le Champion, de organiserende organisatie. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de NTFU
mag hij ons een touringcar aanbieden met fietsaanhanger waar 50 mensen in
meekunnen en 40 fietsen. De reden dat Hans ons heeft benaderd is doordat hij
deelnemer is geweest bij de fietsvierdaagse in Delden en hartelijk en gastvrij
ontvangen is door de Twickeltrappers en hier goede herinneringen aan heeft,
door gesprekken maar ook de mooie omgeving. Hij woont zelf in Haarlem en wil
ons TwickelTrappers graag een mooi stukje Noord-Holland laten zien.
Samengevat een dag met gratis vervoer naar een mooi fietsevenement., zie
hiervoor de website: www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl voor meer infor-

matie.
Informatie over de invulling over de bijdrage van de club, zal zo spoedig mogelijk een bericht middels de vrijdagmiddag mail volgen.
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(vervolg: Westfriese Omringdijk)

Deze tocht is voor zowel recreatieve (tourfietsers) als mede racefietsers (diesels
en turbodiesels) geschikt omdat er meer afstanden te fietsen zijn, namelijk 50, 80
en 135 km. Zie hiervoor het routekaartje.

Wie gaat er mee?
De tocht is in eerste instantie bedoelt voor de leden van de Twickeltrappers. In
de volgorde van fietsers, verzorgers en toeschouwers. We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen, 34 voorinschrijvers, om deze dag door te laten gaan. Er
zijn nog plekken beschikbaar. In principe kunnen er 50 personen mee en 40 fietsen. Indien blijkt dat er meer dan 50 liefhebbers zijn en meer dan 40 fietsen
moeten we zorgen voor een aanvullende oplossing.
Geef je deelname, voor 15 juni, door per email aan
Jan Workel, janworkel54@gmail.com
Dit geldt natuurlijk voor diegene die dit nog niet gedaan heeft.
Kosten:
De busreis is gratis. Aan de deelname van de tocht zijn wel kosten verbonden.
Voor 27 juni moeten we ons uiterlijk ingeschreven hebben. Opgave voor 15 juni
ivm dat een aantal deelnemers hierna in het buitenland en zich ook moeten opgeven. NTFU leden betalen voor de 135 km € 11,- , voor de 80 km € 9,- en de 50
km € 8,-. Zie verder hiervoor de site van de organisatie. We overleggen met de
organisatie of we ons collectief kunnen aanmelden met onze deelnemerslijst of
dat dit individueel moet geschieden. Verdere kosten zijn voor eigen rekening.
We moeten op 10 juli wel vroeg op, de racefietsers voor de 135 km moeten voor
9.00 uur vertrokken zijn. En het is ruim 2 uur rijden met de bus.
We vertrekken om 6.00 uur.
Groet, Bestuur Twickeltrappers.



38





TwickelToerWijzer



De bidon van Govert Droste.
Van gekke ingeving tot een bijna wekelijks feestje……..
Afgesproken, wij Martin, Jan, Eric en ondergetekende zouden die zaterdag in het
voorjaar van 2008 de Twickelse bossen (70 km met een afwisselend landschap)
omver trappen.
Martin en Jan, ervaren fietsers ook op de dunne bandjes, Eric en ik onervaren
maar wel nieuwsgierig naar de extra kick die het mountainbiken ons zou geven.
Met geleend materiaal, een hoop stoere praat, veel “nog nooit geweest natuur”
belanden we direct na de middag aan de soep. “Toch mooi” was de redenering
van de onervarenden en dat smaakte dus naar meer (soep?).
Vanaf nu toch maar een bike aanschaffen? Ja, was ons beider antwoord en een
nieuwe hobby was geboren. Vele zondagen vanaf toen hebben we ik weet niet
hoeveel single tracks bereden in Twente en Salland. En leuk dat we het vonden.
Het is werkelijk verbazingwekkend om te zien hoe makkelijk je vrijwel direct de
natuur inrijd en op plekken komt die een ander waarschijnlijk nooit te zien krijgt.
Martin en Jan bedankt. Ook met hen zijn we dan nog regelmatig “bikend” in de
weer, zoals laatst op de Lochemse berg.
Vele zondagochtenden staan bij ons thuis geblocked voor de Twickelstappers en
-trappers. Zij stapt en hij trapt. Dat het trappen ook ergens anders kan zijn dan
in ut Twickel mag duidelijk zijn. Ik vind met name heerlijk om routes te volgen
rond de Haarmühle, het witte veen en de Holterberg vanaf het vroegere Dalzicht
in Nijverdal.



39





TwickelToerWijzer



(vervolg: De Bidon)

Nieuwe uitdagingen zoeken we ook met regelmaat. Een paar weken geleden in
Markelo geweest en binnenkort moeten we volgens Eric de 19 van Rijssen maar
eens onder handen nemen. Overigens niet gek dat hij hier juist op komt. Een explosief rijdend, makkelijk wendbaar kereltje is hier natuurlijk in het voordeel ten
opzichte van een statische lange slungel die al dat bochtenwerk maar niets vind
en dit soort tracks liever aan circusartiesten overlaat. Nee, weet dat de schrijver
van dit stukje zich het meest op z’n gemak voelt als het om licht bergopwaarts en
lange routes gaat.
Samen komen we tot de conclusie dat we eigenlijk meer met NFTU lidmaatschap
en dus ook met ons lidmaatschap van de TwickelTrappers moeten doen. Elke
week weer een nieuw aanbod van nieuwe routes in een prachtige landschappelijke omgeving. Wat mij weerhoud mee te doen is toch wel het massalere aan deze
routes en de vaste tijdstippen van rijden, veelal de zondagochtend waarop ik het
veelal niet kan combineren met mijn werk. Maar… wie weet straks als “ouwe lul”
met meer tijd.
Het meest aparte aan mijn raddraaier vind ik wel mijn vast pedalen. Enerzijds
helpen ze je koers houden anderzijds blijven ze aan je lijf plakken bij een onverwachte tuimeling. En dat gebeurde mij nog wel eens de afgelopen jaren. Goed
maar het weerhoudt me niet het stalen ros te pakken in deze oh zo mooie omgeving voor bikers.
Al met al is deze “TwickelTrapper” blij met deze historische zaterdag in 2008 en
gaat ie met plezier op de pedalen voor z’n wekelijkse “bike avontuurtje”.
Graag geef ik de bidon door aan Andre Bruins die zegt dat ie dit al minstens 5
keer heeft gedaan maar ook met liefde wil zorgen dat de TwickelToerWijzer voor
de 6de keer weer door hem gevuld zal worden.
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Ook Twickels Glorie rijdt de Hel van Twente.
Daar stonden ze dan woensdagmorgen 25 mei om half negen bij de AH te Delden. Veertien goed getrainde wielerliefhebbers die al weken naar de Hel van
Twente hadden uitgezien. Sommigen van hen wellicht met enige vrees maar
daar was op het verzamelpunt zo vroeg op de dag niets van te merken.
Goedgehelmd hadden we tijdens de warming up naar Almelo probleemloos het
juiste ritme al te pakken. Het beloofde een mooie dag te worden. Met de bij inschrijving ontvangen waardebon ( hamburger bij terugkomst ), door iedereen
veilig opgeborgen in één van de wielertenue-zakken, vertrokken we met blije
gezichten voor de ieder jaar weer helse tocht. Al snel draaiden de benen een
weliswaar geen moordend tempo maar viel er qua souplesse toch veel te genieten. De kasseienstroken waarop we ons buurland binnenreden leverden geen
enkele wanklank op en al snel werden de eerste rimpelingen in het landschap
zichtbaar.
Even later werden deze in onze kuiten ook voelbaar. Wat een genieten op zo’n
woensdagmorgen. Deze idylle werd echter wreed verstoord door een “lek” van
Luch. Luch die zweert bij de Vredestein bandjes werd zwaar teleurgesteld in zijn
destijds met z’n volle verstand gemaakte materiaalkeuze. Met voldoende techneuten voorhanden was dit malheur echter snel verholpen. Maar een ongeluk
komt zelden alleen. Net weer in cadans reed plotsklaps een groep
“trostomatendames” dwars door onze , naar wij dachten, gesloten geledingen.
Het moet ons aantrekkelijke tempo zijn geweest waardoor deze dames zo van
ons gecharmeerd raakten. Onrustig en verbaasd door het onophoudelijke gekwetter om ons heen werd al snel een list verzonnen. Willem en Bennie werden
aan het hoofd van dit inmiddels rommelige pelotonnetje geposteerd en in de inmiddels heuvelachtig geworden omgeving schroefden zij ongemerkt het tempo
op. Het gekwetter ging langzaam over in een onregelmatig gehijg dat pas ophield toen het rustpunt werd bereikt. Rustpunt cq pauzeplaats.
Kaffee mit Kuchen, Suppe und so weiter, eindelijk weer onder elkaar en rust.
In die sfeer pakten wij uitgerust en wel de draad weer op en genoten volop van
het afwisselende landschap rond Uelsen en Ootmarsum.
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(vervolg: Hel van Twente)

Na een laatste korte stop voor de verplichte fotoshoot kwamen de hamburgers in
zicht. De cooling down naar Delden lieten we alvast als een warm bad over ons
heen komen en onder aanvoering van een ontketende Antoon zwermden we Delden binnen.
Een prachtige dag die smaakt naar meer. Gelukkig is het seizoen nog lang.

Vlnr.

Wim,Jan,Harrie,Hans,Luch,Johan,Reinhard,Leo,Willem,Peter,Antoon
(niet op de foto: Bennie, Fons en Bennie)
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Twentse Rolstoel4Daagse
Nog een paar weken en dan is het voor de handbikers zover. Het evenement
waar voor ons als groep alles mee begonnen is vindt dan weer plaats: de Twentse Rolstoel4Daagse van 26 t/m 29 juli 2016. Dit jaar zullen de TwickelTrappers
voor het eerst deelnemen aan dit Deldense evenement. Vier dagen zullen de
handbikers van de TwickelTrappers, verdeeld over verschillende afstanden, mooie
toertochten door de omgeving van onze mooie stad maken. Met als grandioze afsluiting de intocht door Delden op de vrijdag middag.
Inmiddels zijn wij als handbikers met veel enthousiasme begonnen met de voorbereidingen en trainingen voor de vierdaagse en hebben wij twee nieuwe leden
aan onze groep mogen toevoegen. Tijdens de Twentse Rolstoel4Daagse worden
afstanden verreden van 15, 30, 50 of 70 kilometer. Het streven is om op de eerste drie afstanden vertegenwoordigd te zijn, om uiteindelijk als groep op een voor
iedereen haalbare afstand te eindigen.

Het logo dat de Handbikers gebruiken op hun website en Facebook

Bij deze nodigen wij de fietsende leden van de TwickelTrappers uit om de spectaculaire intocht op de vrijdagmiddag te komen meemaken. Meer informatie over
dit unieke evenement is te vinden op: www.twentserolstoelvierdaagse.nl
Marco van der Zalm
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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



45





TwickelToerWijzer



Ook wij hebben ons in totaal met 16 deelnemers ingeschreven om de gele lus te
rijden. Een evenement dat inmiddels voor de 25e keer wordt georganiseerd in de
Limburgse heuvelen. De gele lus staat voor een tocht van een kleine 140 kilometer met volgens de organisatie 1.447 hoogtemeters. Aantal deelnemers dit jaar:
15.000.
In totaal zijn we in drie groepen vertrokken naar Limburg.
Negen deelnemers zijn vrijdagmiddag vertrokken en een viertal is nagekomen
voor een overnachting in Vijlen. Reden: niet zo vroeg uit je bed om de volgende
dag een beetje op tijd te starten. Een drietal zal zich zaterdagmorgen aan de start
bij de ”overnachters” voegen. Je kunt je alleen afvragen of de uren slaap die je te
kort denkt te komen wel krijgt als je voor een overnachting gaat. Gezellig is het
zeker!
Het overnachtingsadres was overigens geboekt bij Paul Hofman, Hilleshagerweg
112 in Vijlen via “Vrienden op de fiets”. Het onderkomen is perfect voor ons en
van alle gemakken voorzien.
Een niet onbelangrijk detail is dat het bier al koud staat op moment dat we aankomen. Die Paul weet waar (de TT) fietsers van houden.
Het eten voor de vroeg vertrokken groep heeft plaats in Heerlen dicht bij de start
van het evenement. Dit in de veronderstelling dat er volop fietsactiviteiten plaats
zouden vinden en er stands zijn waar de fanatieke fietser bij staat te likkebaarden. Niets van dit alles, tamme boel, de meeste standjes waren al niet meer open
of zullen pas de volgende ochtend open gaan, de chinees was overigens perfect,
er was voldoende van alles.
Terug naar het onderkomen waar inmiddels de rest van de overnachters was
aangekomen. Vroeg naar bed was er niet bij en als je dat al wilde probeerde de
rest je wel uit de slaap te houden. Noodgedwongen (het koude bier was op) hebben ook zij uiteindelijk hun slaapplekken opgezocht.
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(vervolg: Limburgs Mooiste)

Dat ging onder het motto: “wij nog wakker, jullie nu ook”. Uiteindelijk heeft iedereen zijn slaap kunnen vatten, een enkeling met zoveel geluid dat men er bij de
zaagmolen van Twickel jaloers op zou worden.
De volgende ochtend vroeg op om, om 7:30 uur te kunnen vertrekken. Paul had
om 6:30 uur het ontbijt al geregeld. Chapeau! De haan van Paul was overigens
alerter dan de haan die wij uit Hengelo hadden meegenomen. Ik sta er overigens
niet van te kijken dat de kippen van Paul nog dagen van de leg zijn door “onze”
haan.
Voordat we kunnen starten heeft de bus ons eerst alle hoeken van het centrum
laten zien zonder dat er een parkeerplek werd gevonden. Gevolg de starttijd van
8:00 uur wordt bij lange na niet gehaald. Toch nog rond 8:30 kunnen vertrekken.
De start is zoals altijd chaotisch. Door het in ontvangst nemen van de stuurlabels,
het nog samen zijn van diverse afstanden en het groot aantal deelnemers is dit
niet onbegrijpelijk. Uiteindelijk kun je op pad.
De borden van de gele lus zullen ons leiden langs beklimmingen als de: Wijnandsrade, Stoepert, Opscheumer, Dikke buik Oost, Piemert, en de Klingelenberg. Dit
zijn voor de meeste van ons beklimmingen die niet bekend in de oren klinken. Dit
houdt niet in dat deze minder zwaar zijn.
De eerste echt bekende klim bevindt zich op ongeveer 60 kilometer in de tocht en
dan heb ik het over de Doode Man (Dodemansweg). Deze Dodemansweg loopt
van Stokhem (Wijlre) naar Berghof, dit is ook het plateau waar de Keutenberg
eindigt. Deze steile helling is ruim een kilometer lang en heeft een maximaal stijgingspercentage van 12,6%. Gemiddeld is de stijging 7,6%.
Dat er deelnemers zijn die dit moeten lopen is niet erg en kan voorkomen, maar
dat je dit aan de linkerkant van de weg doet, is voor de achteropkomende deelnemers wel ergerlijk. Menige vloek zal je hier als “loper” snel naar de rechterkant
doen gaan.
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(vervolg: Limburgs Mooiste)

Na de Doode Man de groep verzameld en naar ons bijna standaard koffieadres
gegaan: ’t Bakhuis in Berghof, voor koffie met vlaai, een wafel met aardbeien of
alleen koffie.

De
Dodemansweg zit op ongeveer 60 kilometer op de route. De tweede pauze is gepland
op 65 kilometer in de plaats Gulpen. En daar begint de ellende. Vanaf onze pauzeplek op het plateau naar het centrum rijden we in een fuik van fietsers met als gevolg dat we meer dan een uur moeten wachten op onze knip in het stuurlabel. Het
valt me nog mee dat iedereen geduldig blijft
staan om het centrum binnen te komen. Ik
vraag mij wel af of niemand binnen de organisatie de beslissing kan nemen dat het knipje in het
stuurlabel achterwege kan blijven waardoor de
stoet fietsers kan doorgaan.
Onbegrijpelijk en voor ons wel reden af te vragen of we dergelijk massaal bezochte tochten
nog wel willen rijden.
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(vervolg: Limburgs Mooiste)

De tochten in Teckelenburg/Ibbenbühren worden ook goed bezocht maar nog niet
in deze grote aantallen en voor ons en dichterbij en zeker niet minder zwaar.
Als we uiteindelijk door kunnen gaan rijden we het centrum van Gulpen uit om de
achterkant van de “Koning van Spanje” op te rijden. De Koning van Spanje slaan
we dus ook over. Jammer!
De beklimming van de Piemert wil ik nog wel even noemen. De Piemert is een stevige klim van Slenaken naar Hoogcrutz. De helling slingert tussen de bomen naar
boven waar, op de top, de ruïne van een afgebrand klooster wordt hersteld. Deze
helling is ruim 800 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%
op het steilste stuk is dat 11%.
Van daaruit gaan we via de Voerstreek (België) naar het Bovenste Bos met een
gemiddeld stijgingspercentage van 8,1%. Ach, zo kom je toch nog wel aan je
hoogtemeters.
Dan komen we op de voor de meeste van ons bekende weg van Epen naar Vaals.
Deze wordt gezien als de zwaarste klim in Nederland. Met 141 KIP
(kliminspanningspunten) staat de helling op de lijst van Heuvelsfietsen.nl met stip
bovenaan. De klim is vier en een halve kilometer lang. Het stijgingspercentage is
gemiddeld 3,5% met een maximum van 8,3%. De weg biedt een prachtig uitzicht
over de Belgische grensstreek, maar gaat ook voor een groot deel door de Vijlener
Bossen.
Nog twee beklimmingen en we zijn op het Drielandenpunt in Vaals waar het laatste servicepunt is ingericht. De drie laatste beklimmingen van de tocht die genoemd worden in het hoogteprofiel zijn die van de Schneeberg en de Schlangenberg en tot slot een kuitenbijter bij uitstek de Rohrberg in Duitsland. Deze Rohrberg kent met 14% een zeer steil stuk, het gemiddelde stijgingspercentage is
6,9%. Ook daar weer veel lopende deelnemers.
Als we de lopende fietsers achter ons laten kunnen we beginnen aan de laatste 30
kilometer van de tocht met deels de wind in de rug. Als je nog wat over hebt na
het vorige deel mag je nog even gas geven.
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De laatste rimpels in de kaart worden met speels gemak genomen. Een enkeling
alleen en anderen in een groepje “lotgenoten”.
Aan de finish wacht je een heerlijk en verdiend Gulpener biertje. Als uiteindelijk
iedereen binnen is kunnen we weer naar de parkeerplaats de fietsen inpakken en
terug naar Delden.
Een mooie dag met mooie (minder aansprekende) beklimmingen en prachtig
weer. De vraag die ons wel bezig heeft gehouden is of wij dit (zoals al gezegd)
nog wel willen. Misschien is het voor menigeen wel Limburgs eerste en tevens
laatste geweest en voor een deel misschien wel Limburgs laatste.
André B.
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