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Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten. 
Volgende kopij sluitingsdatum   28 - 11 - 2016 

 

Beste sportvrienden, 
 

We presenteren u de 78e uitgave van ons clubblad. Het blijft vaak de uitdaging om er 
weer een fraai en goed gevuld exemplaar van te maken. 
Volgens ingewijden bij de redactie kunnen we de schaatsen nog in het vet laten want: ’t 
water is wa glad, mer nich hard genog’. Dat zijn nog wijsheden waar je iets mee kunt. 
Het ATB-seizoen staat weer voor de deur. Op 24 september jl. is ons te onderhouden 
deel van de route naar behoren hersteld met tal van vrijwilligers binnen onze vereni-
ging. 
 

Voor we op de inhoud van dit blad ingaan, willen we sponsor Henk Brama (sr.) memo-
reren, die eind augustus op 71-jarige leeftijd na een relatief kort ziekbed is overleden. 
Henk was tot kort voor zijn overlijden de markante persoonlijkheid, het gezicht in zijn 
fietsenwinkel te Borne. Henk heeft voor zijn gelijknamige zoon de basis gelegd voor 
continuïteit van zijn mooie bedrijf. Van onze club zijn enkele leden aanwezig geweest bij 
de afscheidsdienst en condoleance. 
 

Hans Keizer heeft het bestuur laten weten als voorzitter afscheid te nemen van de  
TwickelTrappers. In deze editie worden ook de leden hiervan in kennis gesteld. Hans is 
vanaf de oprichting van de club voorzitter en vindt het een goed moment om zijn func-
tie over te dragen tijdens de ALV in 2017. In de volgende editie zullen we uitvoerig te-
rugkomen op dit onderwerp. 
 

Naast de gebruikelijke items in dit blad vindt u de uitnodiging voor de jaarlijkse clubmid-
dag in de Wendezoele en een verslag van de ervaringen rond en tijdens de Ride for the 
Roses begin september door H. Vehof en P. Slaghekke. Verder een uitgebreid verslag 
van een groep TwickelTrappers die een week naar de Franse kant van de Pyreneeën 
zijn geweest met als basis een camping in Argelés-Gazost.  
In Nederland zijn we met een bus vol TwickelTrappers op uitnodiging van NTFU naar de 
Westfriese Omringtocht gegaan. Ook hiervan enkele foto’s en een verslag van M.Tysen. 
 

Tevens hebben we via onze handbikers een verslag van de meest spraakmakende 
Twentse Rolstoel4daage binnen gekregen. Ook is er een verslag van ‘Vael Ouwe 2016’ 
verreden door de “Elisabeth-groep” geschreven door H. Kamp. 
Al met al weer een goed gevuld exemplaar. We wensen jullie veel leesplezier !! 
 
                                                                                            Theo, Wim en Frank 
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Beste fietsvrienden, 
 
Tijd voor verandering, de man met de hamer. 
 
In de afgelopen bestuursverandering heb ik 
de mede bestuursleden laten weten dat ik zal 
stoppen als voorzitter van de Twickeltrappers. 
Ik wil nu ook jullie van mijn beslissing op de 
hoogte brengen. 
  
De vereniging draait stabiel goed. Dat is voor 
mij een goed moment om de voorzittershamer 
over te dragen. 
  
Het bestuur is nu op zoek naar een opvolger.  
Er kwamen direct al enkele namen voorbij.  
Ik bemoei mij daar niet mee maar weet wel 
zeker dat er meerdere geschikte kandidaten 
zijn. Mensen met frisse ideeën die er ook iets 
moois van willen maken. 
 
Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren. Een vereniging gaat alleen 
iets voor elkaar krijgen als de leden zich inzetten voor de club. We kunnen trots 
zijn op wat we met elkaar hebben neergezet. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering zal mijn opvolger benoemd worden 
door de leden en geef ik de symbolische hamer door. 
 
Ik wens jullie allemaal een goed veld- en schaatsseizoen.  
 
 
             Hans Keizer 
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Twickeltrappers verzorgen onderhoud aan deel van de Twickel route.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel veel foto’s op de Facebook en website pagina’s van de Twickeltrappers. 
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We hebben hier alvast ruimte gereserveerd om uw 
bedrijf te presenteren en producten aan te bieden. 

  
Neem contact op met de sponsorcommissie van  

DFC De Twickel Trappers  
en vraag naar de ruime mogelijkheden. 
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Voor de liefhebbers van toertochten, hebben we er weer een aantal van andere ver-
enigingen 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       Vertrekpunt 
 

09-10 Haaksbergen 40/55 9.00  Scholtenhagen 
16-10 Wierden 50/60/85 9.00  Het Lageveld  
23-10 Losser 34/52 9.00  Het Wak 
30-10 Denekamp 35/45 9.00  De Ijskuip 
06-11 Tubbergen 35/45/55 9.00  Soccer Inside 
13-11 De Lutte 45/55 9.00  Blokhut Lutte 
20-11 Oldenzaal 35/50 9.00  OWC Oldenzaal 
27-11 Nijverdal 30/50/85 9.00  De Noetselerberg 
04-12 Nutter 30/45 9.00  De Witte Berg 
11-12 Lonneker 30/50 9.00  Café Sprakel 
18-12 Markelo 30/45 9.00  De Haverkamp 
27-12 Denekamp 35/50 9.00  De Ijskuip 
08-01  Holten 30/40/50 9.00  Sporthal ’t Mossink 
15-01 Klarenbeek 32/48 9.00  Sportclub Klarenbeek 
22-01 Zelhem 30/50 9.00  ZVS Zelos 
29-01 Vorden 30/50 9.00  Sportpark 
05-02 Delden 30/50 9.00  Sporthal de Reiger 
12-02 Gorssel 35/45/55 9.00  Sportpark 
19-02 Losser 45/60 9.00  ’t Wak 
 

De zondagtrainingen starten om 9:00 uur (8:30 uur zomertijd) bij Albert Heijn. 
De avondtrainingen worden vervangen door spinningavonden, zie pagina 27.  
 

De seniorengroep vertrekt elke woensdagmorgen om 9.00 uur bij de AH te Delden 
 

Heb je zelf een leuke tocht die je graag wilt fietsen geef dat dan aan mij door, mis-
schien dat we dan iets kunnen organiseren. 
 

Houd de clubsite en de vrijdagmiddag mailing in de gaten welke tocht we in clubver-
band gaan fietsen. 

Voor vragen over trainingen, 
Johnny Rupert:   e-mail:     jrupert62@gmail.com      www.twickeltrappers.nl 
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UITNODIGING  “TwickelTrappers”  CLUBMIDDAG 
 

 
De leden van de activiteitencommissie organiseren ook dit najaar een gezellige 

middag voor alle leden van “De TwickelTrappers”  en wel op: 
 

Zondag 13 november a.s. 
 

De middag zal worden gehouden bij de  
“Wendezoele” aan de Twickelerlaan 14  te Delden. 

  
Hierbij is ook je partner, vriend of vriendin van harte welkom om er samen met je 

fietsmaatjes een gezellige middag van te maken. 
 

De aanvang van de middag is om 14.00 uur de sluiting ± 18.00 uur. 
 

Tevens is die middag de bekendmaking van “De Bikkel van Twickel” 
met de daarbij behorende prijsuitreiking door webmaster Johnny Rupert.   

 
De kosten voor deze middag zijn € 7.50 p.p. en dat alles inclusief koffie, enkele 

drankjes, muziek, stamppotbuffet, verse humor enz.  
(overige consumpties zijn voor eigen rekening) 

 
Iedereen is van harte welkom en graag zien we alle leden van 

“De TwickelTrappers” bij de Wendezoele 
 

Opgave voor 24 oktober a.s. dit om de bestellingen en 
inkoop te regelen voor deze middag.  

(De middag gaat niet door bij minder dan 20 deelnemers) 
 

Opgave is mogelijk per telefoon of e-mail op de onderstaande adressen. 
Het verschuldigde bedrag kan je afgeven aan Jan Workel in de Wendezoele. 

( opgave is na de sluitingsdatum bindend aan betaling, tenzij de organisatie anders beslist) 

 
Wij wensen allen alvast een fijne middag 

 
  
 Jan Workel:  06 20491822  janworkel54@gmail.com 
 Erwin Bloem:  06-46201489  ebloem@ziggo.nl 
 Theo Perik:  06-37202939        theoentinyperik@gmail.com 



                                     13                                      

                           TwickelToerWijzer                           



                                     14                                      

                           TwickelToerWijzer                           

Vael Ouwe 2016 
 
Het gonst al enige tijd door de ‘Elisabeth-groep’ dat de Vael Ouwe er weer aan zit 
te komen en wie er dan wel heen gaan. 
Een duidelijk beeld daarvan krijg ik niet behalve dan dat Johan en Peter wel gaan. 
Respectievelijk uitgenodigd door AKZO of er een familie-geval van maken. 
Aangezien ik hem vorig jaar ook gereden heb, weliswaar wat later dan de officiële 
toerdag op eigen gelegenheid. Best pittig was nadien mijn conclusie, maar het gaf 
wel een fijn gevoel deze tocht tot een goed einde te hebben gebracht. 
Ben toch al niet zo’n klimmer en dan is het wel harken. 
Maar met de ervaring van 2015 dacht ik het wel weer te kunnen wagen. Tenslotte 
fiets ik al weer een jaartje langer en heb de nodige kilometers daarmee wel weer 
als extra bagage in de benen. 
Kortom, ik vertrek op zaterdagmorgen 11 juni om 07:30 uur uitgerust en wel met 
een stevig koolhydraatrijk ontbijt richting Dieren. 
Nauwelijks bij de afslag Enter komen de eerste spetters al op de voorruit. Nog 
niet voldoende reden om de ruitenwissers al hun werk te laten doen. 
Al rijdende neemt even later de regen toe en wordt de noodzaak hiervan gebruik 
te maken toch ernstiger. Al met al blijft het wel beheersbaar en besluit ik na een 
goede parkeerplek gevonden te hebben om toch maar het regenjackje aan te 
trekken want het is nog steeds niet droog. Ik kan je verklappen dat dat voor 
11:30 uur ook niet het geval zal zijn. 
Inmiddels aangekomen op de plaats waar de inschrijving plaatsvindt doe ik wat er 
van mij verlangd wordt en m’n scan&go pasje wordt onder de scanner gehouden 
en krijg de benodigde papieren en het plaatje dat op de fiets gemonteerd moet 
worden, uitgereikt. 
Al lopend door het promo-dorp kom ik Johan en Wim tegen na wat gekeuvel vra-
gen ze of ik alleen rij of dat ik me wil aansluiten. Dat laatste trek me wel en zo 
gaat het. 
Pak’m beet 09:00 uur vertrekken we en dat betekent ook gelijk aan de bak. 
Johan geeft aan dat hij zijn eigen tempo bergop wil rijden en daar kan ik het wel 
mee eens zijn. Wim heeft zijn eigen “eigen” tempo. Daar is ook niet mis mee om-
dat we even later weer gewoon kunnen aanhaken en zo gaat het de hele dag zo’n 
beetje. 
Naar mate de kilometers verslonden worden gaan de benen langzaam maar zeker 
meer voelbaar worden en uiteindelijk na iets van 50 kilometer komen we op de 
controle- en rustplaats de Oude Herbergh in Oosterbeek aan. Het is er al gezellig 
druk maar een plaatsje vinden is niet al te moeilijk. We ravitailleren een beetje, 
doe het regenjack uit en laden onze batterijen weer een beetje op voor de vol-
gende 48 kilometers. 
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(vervolg: Vael Ouwe 2016) 
 
We zakken af en rijden langs de Westerbouwing richting de beruchte Italiaanse-
weg. 
Een smerige ‘kniepert’ oftewel een echte kuitenbijter over een smal met klinkers 
bestraat weggetje omhoog naar Doorwerth. 
Onderweg ontmoeten we nog enkele andere TwickelTrappers. Dat geeft ons toch 
het gevoel dat we niet alleen zijn? 
Begrijp me goed het is niet alleen kommer en kwel, we genieten met volle teugen 
van het fietsen en de ongekende prachtige landschappen die aan ons voorbij 
trekken. Deze laatste kilometers terug naar de basis zijn minder heftig dan de 
eerste maar af en toe moeten we nog wel even in de beugels om boven te ko-
men. Na de laatste tussenstop op 20 kilometer van de finish houden Johan en ik 
Wim uit de wind voor de bewezen diensten in het eerste driekwart deel van de 
route. 
Intussen zijn we 712 meter gestegen sinds ons vertrek en hebben 48 km bergop 
gereden en 40.39 km  bergaf. Totale dagafstand is 97.08 km. Daar hebben we in 
amper 4 uur over gedaan. Voor mij was dat ten opzichte van 2015 precies 14 mi-
nuten sneller. Met dank aan Wim en Johan natuurlijk. 
Het is ontegenzeggelijk leuker om dat het met anderen te rijden dan dat je alleen 
rondsjokt. Het is zeker een aanrader voor anderen om er volgend jaar ook aan 
deel te nemen. Bij leven en welzijn ben ik weer van de partij. 
Na terugkomst bij de auto me even opgefrist en relaxed richting Twente terug 
naar huis gereden om rond 16:00 uur van een lekkere warme douche te genieten 
en de laatste rozijnenbol nog even burgermeester te maken. 
 
De organisatie is goed en daar waar gevaar dreigt staan de nodige mensen om 
het verkeer te regelen zodat alles soepel en vlot verloopt. Ook de stopplaatsen 
waar de nodige koolhydraten en vocht aangevuld kunnen worden staan op de 
juiste plekken. Kortom niets om over te mekkeren. Chapeau. 
 
Nu we toch in de cijfertjes zitten nog een paar gegevens over de belevenissen 
rondom Vael Ouwe. 
Totale tijdsduur   : 05:13:17 uur 
Gereden tijd   : 04:02:41 uur 
Gemiddelde snelheid  : 24 km/u 
Moeilijkheidslevel volgens 
Tour de France normen: 3 
Temp. min    : 12.0˚C 
Temp. max    : 26.0˚C 
Temp. gemiddeld    : 16.6˚C       (lees verder pag: 18)                             
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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. Tallo-
ze sferen worden gecombineerd en lopen in elkaar over, van vertrouwde klassiek ge-

stoffeerde 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: Vael Ouwe 2016) 
 
Een grafiekje van de hoogteverschillen alsmede een van het afgelegde 100km 
parcours vind je ter vervolmaking van ons avontuur van deze dag ook hierbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Harry Kamp 
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Ride for the Roses       

 
 

Zoals iedereen al wel heeft kunnen horen en lezen werd er op 3 
en 4 september zaterdag de pre-ride en zonderdag de Ride fort he Roses verre-
den. Voor het eerst in de geschiedenis stonden er ook enkele MTB routes op het 
programma uit coulance omdat dit weekend ook onze jaarlijkse tocht moet wij-
ken. Met veel inzet gingen Hans en ik samen naar de vergaderingen, meetings 
om er gezamenlijk iets moois van te maken. Met name Hans heeft vele potentiële 
route varianten volledig uitgewerkt. Net voor de deadline, 14 augustus jl., telden 
we voor beide dagen nog maar 90 voor-inschrijvers. Kort daarna in nauw overleg 
met de organisatie werd gezegd: ‘Wat doen we nou? Moeten we nog verder gaan 
of helemaal geen MTB routes bieden?’ Hans en ik keken elkaar aan en hebben 
besloten om route West richting Borne-Delden door te laten gaan en de rest te 
schrappen.  Immers, we hadden ook geen tijd meer ons eigen overgangstocht 
nog te organiseren als alternatief. We hebben alles uit de kast gehaald om nog 
goed voor de dag te komen en daarbij de voorinschrijving termijn verlengd tot 4 
september, de dag zelf. Na veel mails, routewijzigingen en een nog ontbrekende 
vergunning hadden we vrijdagavond laat op de avond alle gegevens binnen om 

vervolgens daags erop de pijlploegen op 
pad te sturen. 
Helaas ben ik door deze tijdrovende klus 
niet aan mijn verhaal van de Pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella toegeko-
men. Deze houdt u van me tegoed voor de 
volgende clubblad uitgave.  
Hans en ik willen iedereen die op welke 
manier dan ook hebben meegewerkt aan 
het doen slagen van dit weekend danken 
voor hun bijdrage.  
Hoe het weekend Ride for the Roses ver-
der is verlopen heeft Peter Slaghekke  
in hier opvolgend verslag verwerkt. 
                      
                            Herman Vehof 
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(vervolg: Ride for the Roses) 
 
Ride for the Roses 
 

Op zaterdag 3 september jl. moesten een aantal TwickelTrappers zich melden in 
Borne. Bij Hans Kemna thuis om precies te zijn. Hier zouden we de informatie 
ontvangen die we nodig hadden voor het pijlen van de Ride For The Roses ATB 
route. Een ATB route die onder de vlag van The Ride For The Roses (RFR) voor 
het eerst georganiseerd zou worden. Op zondag 4 september werd deze ATB va-
riant naast de al bestaande race (100 km) en familie (50 km en 25 km) toertoch-
ten verreden. 3 Routes, 40, 50 en 70 km in drie lussen uitgezet door 5 pijl teams 
van de TwickelTrappers. Ondersteund door de GPS techniek gingen we op pad 
om de pijlen te plaatsen. De samenwerking met de RFR organisatie kwam tot 
stand omdat het RFR evenement samenviel met de overgangstocht die de Twic-
kelTrappers normaal gesproken jaarlijks in dit weekend organiseren. 
  
Hans Kemna en Herman Vehof (chapeau) hadden de voorbereiding in overleg 
met de RFR organisatie zo goed mogelijk gedaan. Enige stress was er wel gezien 
de last minute wijzigingen in de route en het nog geringe aantal voorinschrijvin-
gen voor deze ATB variant van de RFR. Met twee tassen vol pijlmateriaal onder 
de arm zijn we richting vliegveld gereden. Op het vliegveld aangekomen, bij han-
gar 11, werden we ontvangen door Jan Goossink van de organisatie. Hij liet ons 
de start en finish plek zien en nam ons ook nog even mee de hangar in zodat we 
een beeld konden krijgen van het toch wel grootse evenement. Op zondag zou ik 
zelf met mijn bedrijfsteam aan de 100 km toertocht meedoen. Ik zag alvast de 
startvakken die op zondag gebruikt zouden worden. 
  
Eerst maar eens de pijlen voor ons deel (pijlteam 1: Erwin Bloem, Henk Brink en 
Peter Slaghekke) uitgezet. Jan Goossink repareerde onder tussen nog een deel 
van de route om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ons deel van de route 
verliep van het vliegveld richting het Hulsbeek en werd hierna overgenomen door 
pijlteam 2. Zo’n 15 km van de route werd door ons van pijlen voorzien. Op de te-
rugweg zagen we dat de eerste pijlen al weer verwijderd waren door boswachters 
of baldadige jeugd en konden we direct al weer een deel herplaatsen. Op zondag-
ochtend waren Erwin en Henk al weer vroeg ter plaatse om de route opnieuw te 
controleren en indien nodig te voorzien van nieuwe pijlen. Ondanks het slechte 
weer bij de start hebben er toch 400 deelnemers de ATB routes gereden. Een 
mooi aantal en daarmee, niet te vergeten, een hele mooie bijdrage aan het on-
derzoek naar Leukemie waar het ten slotte allemaal om begonnen is.  
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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: Ride for the Roses) 
 
Tja, en toen ging ik zelf op zondag nog 100 km fietsen. Ik deed mee in ons be-
drijfsteam. Met 14 collega’s hadden we onze voorbereiding gedaan om uiteinde-
lijk 100 km aan één stuk (zonder pauze) te kunnen fietsen. Wij verzamelden ons 
bij ons bedrijf in het centrum van Enschede en fietsten samen naar de start. 
(Toen was het nog droog.) Om 09.30 uur moesten we in ons start vak staan om 
de indrukwekkende startceremonie te kunnen bijwonen. We waren netjes op tijd 
alleen werd de start met een kwartier uitgesteld om een dikke regenbui eerst 
over te laten trekken. Verder uitstellen was op een gegeven ogenblik geen optie 
meer en we werden toch de regen ingestuurd. De eerste lekke banden vielen al 
op de eerste honderd meter (waaronder TwickelTrapper Hans Beld) nog binnen 
de poorten van het vliegveld Twente. Ons team had ‘geluk’ want wij kregen pas 
na 500 meter de eerste lekke band. Snel een nieuwe band dan maar om niet ach-
ter de bezemwagen te komen. Maar ja, het zat niet mee. De luchtpatroon die we 
gebruikten om de nieuwe band op te pompen was zo krachtig dat deze de nieuwe 
band direct uit elkaar deed spatten. We hebben nadat dit gebeurde de rest van 
ons team vooruit gestuurd en bleven met 4 man achter om de band alsnog te re-
pareren. Daarna weer snel achter het grote peloton aan. We leken er net weer bij 
te komen toen net voorbij het UT terrein wederom een collega een lekke band 
kreeg. 
Ook toen maar weer de meeste collega’s vooruit gestuurd om de aansluiting met 
het peloton niet te verliezen en weer snel de band gewisseld. We raakten door 
deze wissel toch weer een eind achter de bezemwagen en besloten om een stuk-
je binnendoor te fietsen om het peloton weer te achterhalen. Via Twekkelo en 
Oele richting Delden waar we het peloton weer dachten te achterhalen. Echter 
toen we net de Groene brug in Delden bereikten kregen we weer een lekke band. 
Mijn collega gaf de moed toen op en besloot te stoppen. Met drie man zijn we 
toen weer in de achtervolging gegaan op het grote peloton. Die waren ondertus-
sen Delden al door, daar waar de laatste toeschouwers net huiswaarts gingen, ra-
ceten wij door de Deldense straten om er weer bij te komen. Eerst richting Bor-
nerbroek, hier maar even een kort stukje afgesneden bij het oude Melkfabriek en 
toen richting Enter en Almelo. Net voor Almelo bij de oversteek van de Zijtak van 
het Twente Kanaal konden we uiteindelijk weer aansluiten bij het peloton en von-
den we onze collega’s weer terug. Vanaf dat moment merkten we ook pas echt 
hoeveel mensen er langs het parcours stonden om iedereen aan te moedigen. 
Dat geeft je dan ook wel echt een goed gevoel.  
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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: Ride for the Roses) 
 
Na een wat smalle doorgang waar we even moesten afstappen gingen we via 
Geesteren, Mander, Ootmarsum, Weerselo en Deurningen weer richting Vliegveld 
Twente waar de finish lijn was getrokken. Overal veel mensen langs de kant en 
ook bij de finish veel publiek. Bij het volbrengen van de tocht na voor ons 110 km 
kregen we een roos en een herinneringsspeld uitgereikt en konden we met een 
voldaan gevoel weer richting ons bedrijf. Met 13 van de 14 over de streep zonder 
verdere problemen en zonder verdere regen van betekenis konden we terugkij-
ken op een goede dag. Een hele mooie bijdrage aan het goede doel met als eind-
stand een totaalbedrag van 585.000 euro voor het onderzoek naar Leukemie. Een 
groots evenement gestart in 1997, met een discutabele initiator (Lance Arm-
strong), maar met een erg goed doel. Je ziet veel mensen om je heen die met al-
lerlei gevoelens worstelen. Vooral bij de start is het een emotioneel ‘familie’ ge-
voel dat je overkomt. Het is echt heel gaaf om hier een bijdrage aan te leveren, 
in de organisatie, als vrijwilliger (400 stuks) of als fietser. Ben je volgend jaar in 
de gelegenheid om mee te doen stap op de fiets 
en fiets mee! 
 
Groet, 
                                                                                      
Peter Slaghekke. 
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(vervolg: Ride for the Roses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heel veel foto’s zijn er te vinden  

op de Facebook pagina van 
Ride for the Roses. 

 
De redactie heeft toch nog enkele, 

van de vele TwickelTrappers die mee werkten  
of fietsten, weten te spotten bij de  

Ride for the Roses. 
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In deze rubriek zoals de vaste lezers weten, zullen we infomeren over evene-
menten, nieuws en mededelingen van de vereniging en je kan er overtollige 
spulletjes aanbieden wat maar enigszins te maken heeft met de wielersport. 

Aanbiedingen zoals kastanjes of bladafval zet je maar op marktplaats!! 
…………………………………………………………………………………………………………………  

 

De activiteitencommissie: Clubmiddag Wendezoele 13 nov. a.s. 
 

Heb je op pagina 12 de uitnodiging voor de clubmiddag gemist, kijk het dan nog 
even na en meld je op tijd aan voor dit spektakel. De organisatie kan dan de be-
stellingen door geven die nodig zijn. Als lid van de TwickelTrappers, jong of oud, 
ben je vanaf 14.00 uur van harte welkom zondag 13 november a.s. 
 

Nieuwe Voorzitter.  
 

Menigeen zal zich even de ogen hebben uitgewreven bij het lezen 
van pagina 8, van de “Voorzitter”, het is echt zo, we moeten op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. Hans heeft de TwickelTrappers ja-
renlang met alle ups en downs vanaf de beginjaren daar neer gezet tot wat het 
nu is, een gezonde club.  
Als overige bestuursleden, respecteren we de beslissing van Hans en zullen dan 
ook moeten zorgen dat Hans de voorzittershamer kan overdragen aan een waar-
dige opvolger. In de komende periode, tot aan de ALV, zal het bestuur zich dan 
ook voornamelijk bezig houden met de opvolging van het voorzitterschap van de 
TwickelTrappers en Hans een welverdiend afscheid aanbieden.   
                                                                                                                                                                 Het bestuur 
Schaatsnieuws: 
 

Er is goed nieuws voor de vele schaatsliefhebbers onder de TwickelTrappers.  
Vanaf 1 oktober zijn de deuren van de IJsbaan Twente weer geopend en kan er 
volop geschaatst worden. Bij deze prachtige nazomerdagen zullen er maar   wei-
nigen over nadenken, maar in de schitterende ijstempel te Enschede ligt weer 
een prachtige ijsvloer. Immers, water is voor een schaatser alleen interessant, 
as’t knetter hard is !!   
 

Spinning:  alle info over de spinningavonden zie:  www.twickeltrappers.nl    
 

In de periode van 1 oktober t/m 31 maart kan een groep van ons (zoals ieder 
jaar) spinnen bij Sportfit Waanders.  Wij kunnen weer gebruik maken van het 
spinninguur op donderdagavond van 20:00 tot 21:00 uur.  
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(vervolg: Trappertjes en Info) 

Vorig jaar is een groep TwickelTrappers naar bovenstaand evenement ge-
weest, mogelijk dat er dit jaar weer liefhebbers voor zijn. Met een groep kan je 
inschrijven bij de NS en daarmee je voordeel doen middels een combikaart. Je 
vind er aller-mogelijke fietsnieuwtjes, heel veel info op de site van Bike Motion.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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 …. mail en deel het met  

de redactie en dat kan je doen tot   28—11—2016. 
    

info@twickeltrappers.nl redactie clubblad 

Twents
Nederlands

 
Wel stoom maakt 

  

möt nich klaagn dat’te niks kan zeen. 
 

info@twickeltrappers.nl 
 

Redactie clubblad DFC De TwickelTrappers 
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Zondag 10 september was het zover. Mijn eerste toertocht met de Twickel-
Trappers. 
 

Op uitnodiging van Le Champions en met een door hun geregelde bus van de NTFU 
naar de ronde van de West-Friese Omringdijk. Om 05.00 uur stond ik naast mijn bed. 
De eerste whatsapp plaatjes met borden pasta kwamen al voorbij en ik begon al te 
twijfelen aan mijn voorbereiding. 
Spullen inpakken en op de fiets naar het station waar we zouden verzamelen. Om 
precies 05.45 uur was de bus er met aanhanger en onze chauffeuse voor deze dag. 
Zo hoffelijk als de heren van de TwickelTrappers zijn wilden ze natuurlijk gelijk gaan 
helpen om de fietsen in te laden maar.....onze chauffeuse gaf even duidelijk aan dat 
dit haar verantwoordelijkheid was en zij het dus alleen deed. Ondertussen kon de rest 
vast het stuur losdraaien omdat ze op deze manier in de aanhanger konden.  
Tegen 06.45 uur stonden alle wielrenners en toerfietsen met en zonder motor in de 
aanhanger en kon de reis van ongeveer 150 km naar Enkhuizen beginnen. De plekken 
in de bus waren snel bezet vooral de achterbank. Een tussenstop voor een bak koffie 
zat er niet in omdat we toch op tijd moesten starten. Er was in de bus ook geen appa-
raat aanwezig maar onze chauffeuse zou die de volgende keer meenemen heeft ze 
beloofd.  
Omstreeks 09.00 uur in Enkhuizen aangekomen kon het uitpakken beginnen wat dit 
keer sneller ging dan inpakken.  
Na een woord van welkom aan en ook een bedankje aan Hans de Bruin van de orga-
nisatie, aan wie we dit uitje te danken hadden, konden we ons inschrijven en was er 
even een discussie over de tijd en afstand. Om 14.30 uur moesten we weer terug zijn 
bij de bus en zou de 135 km dus flink doortrappen worden met een min. gemiddelde 
van 27 km/uur zonder stops. De 80 km was de andere optie. Omdat mijn enkel niet 
geheel hersteld was van een verzwikking heb ik besloten om samen met 5 mede 
TwickelTrappers te gaan voor de 80 km. 
(Je zoekt toch gewoon een excuus om niet zo knetter hard te hoeven fietsen). 
3 stellen hadden er voor gekozen om met de "gewone" fietsen de 50 km te gaan fiet-
sen.  
Onze eerste stop was al na 20 km bij het stoommachine museum in Medemblik. Daar 
gelijk maar even gestopt om de eerste koffie te kunnen scoren. Ondertussen was de 2 
mans muziekband aan het soundchecken en kregen we zowaar ook nog een live op-
treden. Kennelijk zaten we te dicht bij de muziek en werd er al opgemerkt, door de 
bassist, dat er ook buitenlanders waren en poogde hij een stukje Twents of zoiets ten 
gehore te brengen, hij kon beter op zijn gitaar blijven spelen...  
De volgende stop bleek weer 20 km verder te zijn dus op 40 km. Deze hebben we 
overgeslagen om vervolgens door karakteristieke dorpjes verder te fietsen. Een enkele 
keer bleek er een pijl te ontbreken zodat het ff zoeken was voor ons en andere deel-
nemers maar snel pakten we de goede route weer op.  
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(vervolg: ) 
 

Door de weilanden en over de betonplaten bleek de wind aardig met de wielrenners 
te spelen en was het koprijden nog een leuke bezigheid.  
 
                                                                         Comité van ontvangst in Hoorn  
Op 60 km was de stop in Hoorn.            
Daar werden we zowaar door 
het 6 talige comité) van de 
TwickelTrappers welkom ge-
heten. Zij zaten daar al op het 
terras te genieten van de 
drukte in dit stadje.  
Na de koffie met appelgebak 
is er door enkelen van ons 
nog een rondje gelopen en 
bleek er nog een evenement 
van start te gaan namelijk het 
EK lange afstand zwemmen in 
open water. Niets voor ons 
want dan zou het waterfiet-
sen worden… 
De laatste 20 kilometer bracht 
ons weer terug naar Enkhui-
zen en ging vooral over de 
Omringdijk met lekker wat stukken met de wind in de rug. Met nog een uur over kwa-
men we in Enkhuizen aan en hebben daar een gezellig terras uitgezocht. Terug bij het 
startpunt was de bus er vrij snel ook weer en konden de fietsen weer ingeladen wor-
den.  
Tegen 14.30 uur kwam er een frisse bries het paviljoen opwaaien en bleken de turbo 
diesel van de TwickelTrappers binnen te komen waaien. Met een gemiddelde van 30 
km/u hebben zij de afstand toch binnen de 5 uur kunnen voltooien. Knap wark man-
nen.  
Voor sommige leden bleek het IJsselmeer, waar we al de hele dag langs gereden had-
den, een aantrekkende kracht te hebben en moest er nog even een frisse duik geno-
men worden. Nadat zij ook enigszins weer opgedroogd waren was de bus klaar voor 
de terugreis. Onderweg had Jan de beloofde hersteldrankjes tevoorschijn gehaald en 
deze waren toch anders dan ik mij voorgesteld had. De groene blikjes (waarvan som-
mige met een Citroen erop) werkte prima om de dorst te lessen.  
Ook de versnaperingen vonden hun weg.  
Tegen 17.15 uur waren we weer terug in Delden. Het “schoolreisje” was weer afgelo-
pen. Een leuke tocht om een keer gedaan te hebben maar wel heel vlak en met heel 
veel wind. 
                                 Op naar de volgende tocht.                 Groeten Mayk. 
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“Twentse spreuken proat” 
 

Vraog mie niks, dan kank’k ok nich leeg’n. 
 
‘n Hoes vol keender is as ‘n kaorf vol eier. 
 
Wel alleen oog’n hef, is bleend in ‘t duuster. 
 
De pastoor döt nich geern twee miss’n veur één gèèld. 
 
‘t Goode van ‘t vèèrk’n is op ‘n tèèler te èèrk’n. 
 
Ie könt better ‘n betke begriep’n as völ nich begriep’n. 
 
Better wat goods as wat ni’js. 
 
As aole beeste op ‘n biester bint doo dan ‘t hek mer too. 
 
Berouw is good, oonscheuld is better. 
 
D’r schier oetzeen geet nich deeper as ‘t vel. 
 
Wel zeg, dat ‘t nich um ‘t geald geet, geet ‘t juust um ‘t geeld. 
 
Tied is gèèld, mer ie mot ‘t op tied inwissel’n. 
 
      
D’r bint leu dee manks deepe goat met ’t 
fietsen.  
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Handbikers bij Twentse Rolstoel4daagse 
 
De Twentse Rolstoelvierdaagse zit er voor de handbikers al weer op. Vier dagen 
biken door Delden en omgeving, een gezellige sfeer met heerlijke temperaturen. 
Voor vertrek zijn de bikes voorzien van diverse figuren uit de fabeltjeskrant, wat 
voor veel leuke reacties zorgde van kinderen en hun ouders. De handbikers re-
den mee op de 30 en 50 kilometer en vertrokken de eerste dag vol goede zin 
aan hun tocht, richting Boekelo. Tijdens het rijden is er heel wat lol gemaakt en 
gekletst, maar vooral genoten van het mooie weer en de misschien nog mooiere 
omgeving. Bij binnenkomst, veelal met lood in de armen is er nog gezellig nage-
zeten, waarna iedereen zich op zijn of haar manier ging voorbereiden op dag 
twee. 
Dag twee bracht ons richting Hengevelde en de mensen van de 50 kilometer 
mochten nog een stukje doorrijden richting Neede, inclusief een loodzware be-
klimming van de Needse berg. Met de wind tegen was deze dag een stuk zwaar-

der dan dag één. Gelukkig konden we vanaf Hengevelde terug rijden met de 
wind in onze rug en vlogen de laatste kilometers voorbij.  
 
Dag drie bracht ons richting Goor en Rijssen, de klassieke klimdag tijdens de 
vierdaagse. De dag begon met een verfrissende bui die over ging in een waterig 
zonnetje met af en toe een stevige plensbui. 
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(vervolg: Handbikers Rolstoel4daagse) 

 
De gezelligheid was er gelukkig niet minder om onderweg, evenals het mooie 
landschap waar we doorheen reden. Vaste prik tijdens de vierdaagse zijn de ge-
haktballen tijdens de laatste rust in Ambt-Delden. Die ook dit jaar weer heerlijk 

smaakten en de 
laatste kilometers 
een stuk aangena-
mer maakten. 
 
Na de rit, ging ie-
dereen snel naar 
huis om zich klaar 
te maken voor de 
jaarlijkse BBQ waar 
we als team, inclu-
sief aanhang bij 
aanwezig waren en 
genoten van heer-
lijk eten en de live 
muziek. Ieder jaar 
toch weer een 
hoogtepunt tijdens 
de vierdaagse. 
 
Dag vier brak aan, 

de dag die alle pijn in de armen en vermoeidheid doet vergeten. Het biken lijkt 
een stuk makkelijker te gaan en de stemming een stuk losser en als het al mo-
gelijk is nog vrolijker.  Na het biken en de aankomst bij het Hoogspel, konden 
we even bijtanken en ons voorbereiden op de intocht.  
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(vervolg: Handbikers Rolstoel4daagse) 

 

Ieder jaar weer 
een hoogtepunt 
en dit jaar extra 
bijzonder omdat 
het voor de Twic-
kelTrappers de 
eerste keer was 
en ook nog eens 
in “eigen huis”. 
Rijen dik werden 
we ingehaald in 
Delden en overla-
den met gladiolen 
en andere      
bloemen. Extra 
bijzonder waren 
de bloemen en fe-
licitaties van het bestuur van de TwickelTrappers, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij kij-
ken met 
trots en 
blijd-
schap terug op een meer dan geslaagde rolstoelvierdaagse en hopen dat we vol-
gend jaar tijdens het 30 jarig jubileum met een nog grotere groep kunnen deel-
nemen aan dit geweldige feest. 
 
                                         De Handbikers   Marco v.d. Zalm 
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Het ATB seizoen zit er aan te komen.  

Dat houdt in dat ook de starttijden met ingang van de wintertijd zal veranderen. 
Met ingang van de wintertijd, zijn de starttijden voor de zondagmorgen om   
9.00 uur bij de AH in Delden. Neem ook nog eens de gedragsregels door voor 
het ATB fietsen, zodat je weer up to date van start kan dit seizoen. 
 

Gedragscode voor het mountainbiken. 
  

De werkgroep MTB, bestaande uit mensen van Staatsbosbeheer,  
Natuurmonumenten, KNWU en NTFU heeft een nieuwe gedragscode  
ontwikkeld voor mountainbiken. 
 

1. Fiets alleen daar waar het is toegestaan. 
2. Respecteer de natuur: plant 
en dier. 
3. Fiets in kleine groepjes. 
4. Waarschuw andere recreanten 
tijdig en vriendelijk. 
5. Benader andere recreanten en 
drukke locaties stapvoets. 
6. Voorkom onnodig remmen: 
spaar de ondergrond. 
7. Maak geen onnodig lawaai. 
Laat geen afval achter. 
 

Het mountainbiken wordt op di-
verse plaatsen steeds meer aan 
banden gelegd. 
Enkele gebieden zijn inmiddels 
tot verboden terrein verklaard. 
Reden te meer om zich absoluut te houden aan de gedragscode, zodat we ook in 
de toekomst kunnen blijven mountainbiken. 
 
 

 
Niet vergeten je racefiets     
binnen te zetten, geef je         
raspaardje een warm onderko-
men om veel winterse ellende 
te voorkomen! 
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De bidon, gevuld door: André Bruins 
 
Ik heb alweer de eer een bidon te mogen  vullen.  
Govert je wordt bedankt, hij denkt overigens dat hij mij daar mee te pakken 
heeft. Het enige waar hij mij mee te pakken heeft is over welk onderwerp ik het 
nu weer kan hebben. Wat gebeurt er nu binnen onze fietsclub, buiten het af en 
toe op de fiets zitten. Daarin doet ieder zijn of haar ding, op zijn of haar niveau. 
We rijden een keer gezamenlijk een tocht (West-Friese omringdijk, elastieken-
koers Ride for the Roses) of vertrekken voor een week naar de Pyreneeën. Dat er 
daarna nog even eentje vanuit de Pyreneeën naar Santiago de Compostella in 
Spanje fietst en dan doodleuk terugfietst naar Borne kun je wel bijzonder noe-
men. Maar voor de rest??? 
Vakanties zitten er inmiddels op en tijdens mijn vakantie heb ik het boek “De Re-
gels”/”gids voor pedaalridders”  gelezen. Dit was voor mij een idee daar dan 
maar aandacht aan te besteden voor het bijvullen van de bidon. 

De Regels van Velominati  wordt omschreven als een soort van bijbel voor wieler-
fanaten, vergelijkbaar met de 10 geboden, maar dan voor wielrenners. Vastge-
legd met als doel het leven van een wielrenner vast te leggen, te handhaven en 

de passie voor het wielrennen uit te dragen. 
 
Met het boek De Regels – Gids voor Pedaalridders willen de 
hoeders van Velominati (die gezamenlijk Het Genootschap van 
het wiel vormen, zie www.velominati.com) je inspireren op de 
fiets te blijven stappen. Het boek bevat 91 wielerregels die je 
kunnen helpen een betere wielrenner te worden en eerbied te 
hebben voor de fantastische wielersport en zijn historie.  

  

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=36260&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fde-regels%2F9200000036272689%2F&name=De%20regels
http://www.velominati.com/
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(vervolg: De Bidon) 
 
De Regels zijn in dit boek ingedeeld in 5 categorieën: de discipel, de rit, de fiets, 
de estheet en de bikkels. Veel van de regels zijn ontstaan uit de nalatenschap van 
grootheden uit de wielerhistorie zoals Eddy Merckx, Sean Kelly, Greg LeMond, Pe-
dro Delgado en Gianni Bugno. Bij het verklaren van de regels wordt verwezen 
naar deze renners met hun unieke en opvallende eigenschappen. De humoristi-
sche toelichtingen, voorbeelden en mooie verhalen geven het boek gelukkig wat 
meer inhoud dan alleen een opsomming van de 91 regels. 
 

Elke wielrenner is wel bekend met de wieleretiquette en de vele regels die er be-
staan rondom het wielrennen. Misschien ken je er geen of slechts enkele, dan 
raad ik aan dit boek te gaan lezen. Voor alle andere wielrenners kan dit overigens 
ook geen kwaad. Neem De Regels serieus of met een kilo zout, wel zijn de schrij-
vers van mening dat het plezier in het fietsen voorop moet staan. De onder wiel-
renners veelbesproken en meest tot de verbeelding sprekende regels zijn die over 
de fiets en de kleding van de wielrenner. 
De do’s en don’ts van fietspompjes, zadeltassen, aerodynamische sturen en kam-
pioens- en leiderstruien blijven voer voor discussie in het boek en worden uitge-
breid aan de kaak gesteld, maar zijn vermakelijk om te lezen.  
 

Hieronder een aantal regels: 
 

Regel # 37 // (de estheet) de poten van de bril dienen ten allen tijde 
over het bandje van de helm geplaatst te worden  
(geen uitzonderingen. Dit vindt zijn oorsprong in redenen die er nu eenmaal toe 
doen, zo is het nu eenmaal). 
Regel # 34 // (de fiets) er bestaan niet voor niets aparte schoenen en 
pedalen voor mountainbikes 
Regel # 65 // (de fiets) koester en onderhoud je fiets 
(Je fiets moet zorgvuldig onderhouden worden. Hij moet worden gekoesterd en 
als hij tegen een muur moet worden geplaatst dienen alleen het stuur, het zadel 
of de band contact met de muur te maken. Piepjes, kraakjes of een ketting die 
geluid maakt zijn verboden. Het enige geluid dat je mag horen is het zoemen van 
je banden). 
Regel # 21 // (de estheet) slecht-weerkleding is voor slecht weer 
(lange broeken en vasten, armstukken, overschoenen en de pet onder je helm 
geven je het aanzien van een bikkel, mits het weer het gebruik ervan rechtvaar-
digt). 
Regel # 35  //(de estheet)  geen vizier op de weg  
(helmen voor op de weg kunnen ook tijdens het mountainbiken gebruikt worden, 
andersom kan dat niet).  
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(vervolg: De Bidon) 
 
Regel # 86 // (de rit): Wees geen halfwieler 
 
(Ga nooit half naast anderen rijden, dat is zeer ongepast – op die manier laat je 
een ander het tempo maken. Tenzij je natuurlijk helemaal stuk zit in dat geval is 
het een uitstekend staaltje intimidatie). 
 
Regel # 47 // (de discipel) Tripels zijn om te drinken, niet om mee te  
Fietsen 
 
(wielrennen en bier zijn zo hecht met elkaar verweven dat we de oorzaak hier-
van waarschijnlijk nooit meer zullen achterhalen. Bier is een hersteldrank, een 
serum voor roddelen na de rit en ook nog verdomd lekker. We trainen om te 
kunnen drinken, klooi dus niet zomaar wat aan). 
 
Regel # 90 // (de bikkels) schakel nooit naar het binnenblad 
 
(als het steiler wordt, moet je gewoon harder trappen, aldus Johan Museeuw. 
Want waarom zou je langzamer willen. Het is wel geoorloofd om naar het bin-
nenblad te schakelen op de Kapelmuur met zijn stijgingspercentage van 20%). 
 
Regel # 5 // (de bikkels) niet zeiken, doorgaan 
 
“De Regels” was voor mij een leuk en soms zeer herkenbaar wielerboek met 
weer eens wat anders dan een boek geschreven door Mart Smeets of biografie 
van de zoveelste  (oud) renner) . Sommige regels zijn zoals gezegd heel herken-
baar en iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen. Het hele boek is, zoals men 
het zelf vindt, geschreven met de gedachte: Wij zijn wielrenners en de rest van 
de wereld rijdt slechts op een fiets. 
 
Rest mij tot slot de opdracht iemand gelukkig te maken met de volgende bidon. 
Ik heb het in mijn beginstukje al gehad over iemand die heel wat moet hebben 
beleefd op zijn tocht vanuit Santiago naar Borne; Herman aan jou de eer.  

Succes  

  
           André Bruins 
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Fietsweek  Pyreneeën 2016 met 
Herman V., Hans K., Roy t.D., Vincent H., Henk B., Marcel G., 
Eric G., Frank G. en Arnold B. 
  

De laatste dagen voor het vertrek naar de Pyreneeën begint langzaam het geapp op 
gang te komen. Ik zal er een paar benoemen: 
  
-- CD’s meenemen voor onderweg. 
    Vorig jaar was er alleen een CD van Normaal en 26 maal Normaal achter elkaar is 
niet normaal. 
-- Iedereen moet een theedoek en handdoek meenemen. 
-- Tevens een paar kaasschaven. 
    Volgens Vincent kennen ze die niet in Frankrijk...... Het gevolg is wel dat we later in 
Frankrijk met zes kaas schaven zitten..... 
-- Beckum haalt Bentelo en Hengelo op en Delden haalt Borne op. 
    Verzamelen zaterdagmorgen vier uur bij het NEO veld in Borne. 
--Roy maakt zich ongerust of 360 blikken bier wel genoeg zijn voor een week Frankrijk. 
    Vorig jaar waren er volgens hem 440 blikjes. 
--Roy zorgt voor harde worst en cowboyvlees. 
--We krijgen de bus met dubbele cabine mee. 
--Henk, de debutant, verheugt zich op de lange zit. 
--Arnold komt er achter dat de Tourmalet 2115 mtr hoog is en gemiddeld 7.4 %....... 
dus ook een lange zit. 
  
In de loop van de vrijdag stromen de appjes binnen van TwickelTrapper leden met alle-
maal dezelfde wens: Veel plezier en geniet ! 
Vrijdagavond inpakavond bij Frank, o.a. vijf bananendozen met eten moeten er mee. 
Eerst de koffers en tassen in de bus, daarboven op de negen fietsen en slaapzakken en 
ander klein grut tussen de fietsen als opvulling. 
Herman is de inpakker van dienst en dat doet hij naar ieders wens. Op luide toon geeft 
hij aan wat hij nodig heeft. 
  
Zaterdagmorgen 03.45 uur is Eric (en Roy) bij mij, dan Vincent ophalen en naar Borne. 
Zo als gepland het vertrek om vier uur. 
Met de muziek onderweg zit het wel goed, de Sixties Top 100 ....... leeftijd ? Alleen met 
de CD van the Moody Blues ging het mis ...... doosje leeg..... 
Ergens onderweg in Frankrijk is de gebruikelijke langere pauze met appeltaart en slag-
room. Appeltaart gebakken door onze kok Vincent. Het gaat er in als appeltaart. 
We hebben wat vertraging onderweg en zijn na een lange reis van 16 uur om 20.00 uur 
in Argelès-Gazost. Onze thuisbasis voor deze week. 
Bij de ingang van de camping staat een grote opblaasbare boog en op de parkeerplaats 
twee grote vrachtwagens beplakt met stickers van sponsoren. 
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(vervolg: Pyreneeën 2016) 

Team Westland heeft er zijn tenten opgeslagen om donderdag de Tourmalet op te fiet-
sen en te wandelen voor het KWF Kankerfonds. 
Terwijl wij in de kantine een pizza bestellen, hebben zij er volop feest ........ moet die 
muziek zo hard ? 
Later die zelfde avond beginnen wij maar eens aan die grote voorraad bier ..... even 
een blikje wegwerken. Je mag er toch niet aan denken dat je een week later weer bier 
naar huis moet terug nemen. 
Later heeft Vincent het er over, dat als het in dit tempo doorgaat er bier moet worden 
bijgehaald. 
 

Zondag 19 juni: Rondje Argelès-Gazost 
 
Na een lange reis van zo’n 16 uur hebben we met zijn allen pizza gegeten op de cam-
ping en na nog wat gedronken te hebben gingen de heren van huisje 2 ( Marcel , Ar-
nold, Frank , Henk en Eric )tegen 23.30 uur naar bed. Aangezien wij van huisje 1 met 
als nr. 278 de rommel achtergelaten door de heren van nr.2 nog moesten opruimen 
konden wij ( Herman , Hans , Roy en Vincent ) pas tegen 0.30 uur genieten van onze 
welverdiende nachtrust. Hans en Herman waren zoals gewoonlijk bedmaatjes en Roy en 
ik sliepen in de andere slaapkamer. Het frappante was dat het na vijf minuten reeds stil 
was. 
 
De volgende ochtend zijn we met zijn allen pas tegen 8.30 uur opgestaan, terwijl de 
haan ook pas tegen dit tijdstip zijn ritueel opvoerde, hebben we gescheiden van elkaars 
huisje genoten van een goed Vaderdag ontbijt. Met jus d’orange en een door Herman 
gekookt eitje. Na nog wat koppen koffie te hebben genuttigd en de standaard voorbe-
reidingen zoals als gewoonlijk voor de tocht konden we tegen 10.30 uur vertrekken. 
 
Bij de entree van de camping hebben we een landgenootgevraagd om een groepsfoto 
te schieten ( volgens Hans was dit een Engelsman ) en vervolgens vertrokken we rich-
ting Argelès–Gazost en deze keuze was meteen de juiste. Stijgingspercentage 8 -9 % 
en dit ging een aantal kilometers door. Totdat we verderop opmerkzaam werden ge-
maakt dat Frank helaas de voor hem opstekende verkrampte spier om en nabij de bil 
moest ervaren en we weer zijn omgekeerd om de situatie te bekijken en te bespreken. 
Met zijn allen doorrijden leek niet de juiste keuze dus had Frank besloten rustig terug te 
fietsen en achteraf zo’n 40 km vlak te hebben gefietst. Achteraf bleek  dit de juiste keu-
ze te zijn geweest om de dagen erna weer volop aan de bak te kunnen. 
 
Wij hebben met acht man de route vervolgd door de prachtige omgeving via Viger – St. 
Pastors – Soulom- Arcizans A St. Savin alwaar we tegen 13.45 uur heerlijk hebben ge-
noten van een kop koffie.  
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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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Toen de route verder gefietst richting Sireix richting Col des Borderes alwaar we boven 
op de beklimming op elkaar hebben gewacht.  Aangezien we hier toch wel even moes-
ten wachten hebben we in de tussentijd gesproken met een aantal mannen uit Australië 
die hier ook aan het fietsen waren. Daarna een naar later bleek een mountainbikende 
Duitser die ik eerst in het Engels aansprak maar vervolgens verder op de Duitse zender 
en hij bleef boven op de col wachten op zijn vrouw die wat later boven kwam. Wel van 
de andere zijde van de col, maar niettemin een zeer goede prestatie. 
Nadat een ieder weer bijeen was zijn we dalend terug gefietst naar de camping waar 
onze Frank ons redelijk optimistisch kon begroeten aangezien ook hij toch wel goed ge-
fietst had. 
 
Zoals vaak gebruikelijk werden de gekoelde groene dorstlessers op de tafels gezet en 
konden we heerlijk napraten over de mooie tocht die we hadden gefietst, en het goede 
vooruitzicht dat Frank de volgende dag weer met ons mee zou gaan. 
Tegen de avond hebben we heerlijk spaghetti gegeten en alles was weer mooi glad. Het 
duurde nog wel een aantal uren voordat de vier van huisje een rustig gingen slapen. 
                                                                         
              Vincent    
Maandag 20 juni: Argelès-Gazost – Col de Tentes 
Na de “rustige” eerste dag stond de beklimming van Col de Tentes op het programma. 
Een rit van 102 km. Vandaag met de complete groep van start onder prachtige weers-
omstandigheden. Voorzien van Hermans specialiteit: het puddingbroodje, gingen we 
goed gevoed en route.  
Vanaf Luz St. Saveur moest in 30 km een hoogte van 1500 mtr. overwonnen worden. 
Uiteraard voor ons niet voldoende, dus eerst een extra lus met een pittige klim voor 
goed opgewarmde spieren. In Gavarnie begon het serieuze werk, 11 km klimmen tot 
ruim 2200 mtr, waarbij een hoogteverschil van 823 mtr. overwonnen moest worden.  
Een goede opwarmer voor de Tourmalet. Uiteraard hebben we ons eerst voorzien van 
nen kom koffie , een brödje of andere brandstof. 

De Col de Tentes bleek met stukken van 7, 9 en 10 %  een pittige “Tente”, maar de in-
spanning was zeker de moeite 
waard. Op de top zon, sneeuw en 
prachtige uitzichten. Een mooie af-
daling, waarbij loslopende koeien 
en schapen ontweken moesten 
worden, bracht ons weer in Gavar-
nie. Op het terras liet Herman 
spontaan een flesje cola sneuvelen. 
Niet duidelijk of het door de (in)
spanning kwam of door de indruk 
die de serveerster maakte. 
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Terug naar Argelès. Op de camping uiteraard eerst aan de herstel/recovery drank, al 
dan niet uit een groen blik! Ook werd het achterwiel van Herman door het recovery-
team, Marcel en Roy, onder handen genomen. Uiteraard niet zonder eerst uitgebreid de 
oorzaak en het plan van aanpak te bepreken met alle adviseurs:  het kan niet anders 
dan dat de “D” van D.F.C. staat voor “discussie”.  Het belangrijkste: met het wiel is het 
goed gekomen en dat het al met al een zeer geslaagde dag was.  

              Henk 

Dinsdag 21 juni 2016 Col du Tourmalet 

Een prachtige uitdaging ligt voor vandaag in het verschiet, de beklimming van Tourma-
let staat op het programma, een tocht die 6 jaar daarvoor in 2010 niet gereden kon 
worden t.g.v. asfalteringswerkzaamheden.  
De avond ervoor werd de route bestudeert en het bleef nog lang gezellig, zo lang zelf 
dat ’s morgens Roy al een herstelontbijt gereserveerd kreeg van Herman, met het be-
kende groene blikje, een appel en een banaan. We zijn er klaar voor, een zware tocht in 
het vooruitzicht. Geen wolkje aan de lucht en een temperatuur van 30 tot 34 graden. 
Eerst een mooie aanloop naar Luz St. Sauveur, waar de 19 km lang klimt begint, 7,4 % 
gemiddeld en 2115 m1 hoog. Super vergezichten en veel zweet achtergelaten hebbend 
bereiken we de top. Vincent onze berggeit, als eerste, hierna Roy en op een kwartier 
gevolgd door het verscheurde peletonnetje met Frank, Marcel, Eric en Henk en als laat-
ste komt Herman naar boven, schuddend aan fiets als altijd. Een geweldige ervaring. 
Hans en Arnold waren teruggekeerd en hadden een mooi zonnig terras opgezocht.  Als 
hersteldrank hebben we hier een koele cola gedronken en onze bidons aangevuld met 
duur water. Ondertussen waren de ‘Trek’ prof renners Zubelia en Irizar uit de ploeg van 
Bauke Mollema ook gesignaleerd, die met 20 km per uur (en wij ca. 8,5 tot 10 km per 
uur) naar boven reden en een verkenning deden van de Tourmalet voor de komende 
TOUR d’ France. Na de fotosessies op de top bij het standbeeld beginnen we aan de af-
deling, mooie rechte wegen met weinig bochten, de snelheden lopen op tot over de 80 
km/u, langs schapen, koeien en ezels scheren we naar beneden en komen in St Marie 
de Campan. We vervolgen richting Bagere di Bigorre naar de Col de Saucede, een pittig 
klimmetje van ca 7 km. Herman’s klimmersbenen waren moe en hij dacht om de berg 
heen te kunnen fietsen wat hem de bijnaam Blekkie opleverde. Helaas voor Herman 
moest hij alsnog omhoog en hebben we al met al ruim een 1½ uur op hem moeten 
wachten. Hierna verder richting de Col de Lingoes, slechts 1,9 km lang maar wat een 
hel, een veredeld gravel pad stijl omhoog met stijgingspercentages tot wel 18%, het-
geen voor een aantal van ons ten dele een wandeling opleverde. Hierna afdalen via een 
heuvelachtig groen landschap richting Argelès-Gazost waar we moe maar voldaan aan-
komen. Tijd voor een biertje en ons gezamenlijk kookritueel o.l.v. onze chef kok Vincent. 
De zelfgemaakte Babi Pangang smaakte overheerlijk en ’s avonds hebben we de dag 
nog eens met elkaar herbeleefd.                                                            Eric 
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Woensdag 22 juni:  Luz Ardiden / Pont D’Espagne 
 

Het is dag 4, we staan weer voor een nieuwe uitdaging. Voor vandaag staat op het pro-
gramma Luz Ardiden en Pont D’Espagne, waarbij de Luz Ardiden van buitencategorie is 
qua moeilijkheidsgraad (756 volgens ranglijst).  
We vragen Roy of hij zich na gisteren beter voelt. Hij gaf zichzelf een cijfer 4, wat overi-
gens niet aan zijn prestatie te merken was, doch vandaag geeft hij zichzelf een 7. Een 
stuk beter dus!  
Arnold geeft aan zich te willen sparen voor de Van Est Memorial en maakt gebruik van 
een rustdag. Verstandig op deze leeftijd dergelijke keuzes te maken. De boodschappen 
voor de komende 2 dagen zijn weer aangevuld en ieder maakt zich gereed voor vertrek. 
Het 10:15 uur, na wat rek- en strekoefeningen, een paar rondjes opwarmen op de cam-
ping , vertrekken we vanaf de camping in zuidelijke richting over een glooiend landschap 
richting de Luz Ardiden. Mijn bilspieren voelen gaandeweg de week steeds beter en voel 
me als maar sterker worden. We koersen in een rustig tempo voorwaarts zodat iedereen 
de spieren goed warm kan draaien voor de klim. Na zo’n 20 km via Route de Gavernie, 
aan de voet van de Luz Ardiden, stoppen we even om een krentenbol te eten, dat MEEN 
ik echt, is de positieve energie die hard nodig is. Daarnaast worden de gelletjes en repen 
genuttigd, ieder met zijn eigen visie en ervaring. De temperatuur is inmiddels boven de 
30 graden uit gestegen, heerlijk warm dus. 
De Luz Ardiden is een niet te onderschatten beklimming met een moyenne van 7,6% 
met enkele stukken van tussen de 10-15% stijgingspercentage klim je van zo’n 700 me-
ter naar bijna 1700 meter boven NAP over een afstand van 13 kilometer. Je merkt dat er 
in de groep toch enig krachtsverschil is. De haantjes Roy en Vincent voorop en daar 
kwam ik al snel achteraan. Je kon merken dat sommigen zich toch al behoorlijk gegeven 
hadden of dat ze de keuze hebben gemaakt wat rustiger te klimmen omdat ook de Pont 
D’Espagne op de loer ligt. In de verte zie ik Roy nog harkend zijn weg vervolgen, Vincent 
is uit het zicht verdwenen, kort achter me bevinden zich Marcel, Henk en Eric. Buurman 
& Buurman (Hans en Herman) moesten wederom een hongerklop wegwerken en namen 
even de tijd om te picknicken.  
Enkele kilometers voor de top toch even linksaf, hier waren 6 jaar geleden enkele snelle 
jongens verkeerd gereden. Ik was nog geneigd hier een pijl op straat te kalken omdat 
niet iedereen over fietsnavigatie beschikt.  Aangezien er een vage stippellijn zichtbaar 
was, aangebracht door de plaatselijke wegenbouwers achtte ik het niet noodzakelijk. 
Veelal bereikten we in dezelfde volgorde te top. Na een mooie klim, nagenoeg pijnloos, 
wachten we op Buurman & Buurman. “Hajetow” en weer een klus geklaard en als we uit-
gelachen zijn vervolgen we onze route in de afdaling naar Pont D’Espagne. Het meren-
deel vindt het we welletjes voor vandaag. Het is behoorlijk warm, ze hebben zich aardig 
gegeven deze en maken de keuze rechtstreeks naar Argelès te fietsen.   
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  Foto boven: 
Luz Ardiden                                    
Foto boven: 

Pont D’Espagne 
 
Aangezien het steeds beter gaat, besluit ik met Roy en Vincent mee te gaan. De beklim-
ming van de Pont D’Espagne is in feite een zijweg vanuit Cautarets van zo’n kilometer of 
9 km lang. Die omhoog en weer terug, nou ja terug maak ik dankbaar gebruik van de 
zwaartekracht. Ieder nadeel heeft zo zijn voordeel. Dus een 18 km extra, piece of cake 
zou je kunnen denken. Niets is minder waar, na de vorige klim heb je het gevoel dat je 
benen gelijk vol lopen. Het tempo van de andere 2 kan ik lang volgen, doch de laatste 
paar kilometer wordt het iets steiler en laat ik beiden gaan. Als het stijgingspercentage 
toch boven de 7% komt dan treed dan toch het nadeel in werking waarbij het tempo 
daalt. Op zich is dat niet erg want het uitzicht is prachtig, een lust voor het oog met fan-
tastische watervallen waarbij in sommige hoeken de nevel als heerlijke verkoeling dient.  
Als ik boven op de gigantische parkeerplaats aankom. Het is toch een bezienswaardig-
heid kennelijk met een groot meer en een supergrote waterval. We zoeken één van de 
watervallen op en trekken de schoenen uit. Het branderige gevoel van je voeten en dan 
in het heerlijk ijskoude water. Een genot voor je voeten. Nadat we wat waren afgekoeld, 
maakten we ons gereed voor het laatste deel. Wat een ruimte weer in die schoenen!! 
Fris en fruitig dalen we af naar de camping waar we worden ontvangen door Arnold met 
een biertje ‘producte du Grolsch- Pays Bas’. Moe maar voldaan wordt er nog even nage-
praat en maken we ons op voor het avondeten. Pasta de Penne, de koolhydraten die je 
echt nodig bent, gaan er in als koek.  
’s Avonds maken we nog een kleine wandeling, van het ene mobiel home naar het ande-
re. We vullen ons vochttekort nog even aan en langzamerhand druipt iedereen af naar 
zijn slaapplaats. Ja een goed renner moet ook aan zijn rust denken. Op naar dag 5…….                                                                                                                                       

                   Frank 
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Donderdag 23 juni:  Col de Soulor- Col de l’Aubisque 
 

Vandaag ‘iets’ eerder op pad want het wordt weer ruim 30 graden. Lekker fietsweer 
dus. De hele equipe aan de start voor een van de mooiste beklimmingen in de Pyrenee-
ën: de Col de l’Aubisque.  Want wees eerlijk: de l’Aubisque mag je niet missen. Eerst 
richting de Col de Soulor. Vanaf de camping 20 km omhoog. De weg was net vers bijge-
werkt, op z’n Frans. Dus grote onregelmatige vlakken met teer en grind waardoor -
mede door de hoge temperatuur- van alles aan de banden bleef plakken. Wonder boven 
wonder reed niemand lek, zelfs de tubeless hield het vol ;)  
De laatste 7 km van de Soulor is met 8% gemiddeld serieus te noemen. Een rotzakje 
met als troost dat eenmaal de top bereikt het zwaarste gedeelte van de dag, qua fiet-
sen, achter de rug is.  
Vervolgens vanaf de Soulor eerst 3 km dalen, dan weer omhoog langs steile ravijnen en 
loslopend vee en door onverlichte vochtige tunnels. Langs een dal waar heel Delden in 
past, volgens een connaiss(z)eur. Uitkijken dus en ondertussen genieten. Dit is de l’Au-
bisque. Vanzelfsprekend bereikt iedereen bereikt de top. Uiteraard de een (Roy/Vincent 
of  Vincent/Roy) iets eerder dan de ander. 
  

Na het gewillig poseren voor de groepsfoto wordt de afdaling ingezet. De afdaling waar 
ooit Wim van Est te veel risico nam en het ravijn in kukelde, een val van 70 meter. Ex-
tra voorzichtigheid geboden dus, zeker in de tunnel. Ook de afdaling van de Soulor naar 
Argelès was door toedoen van de Franse wegenbouwers met teer en los grind extra 
aantrekkelijk ge-
maakt. Ook nu kwam 
iedereen zonder pro-
blemen aan lijf, leden 
en materiaal weer op 
de camping terug.  
Voordat gezamenlijk 
het diner werd bereid, 
onder leiding van le 
chef de cuisine 
Vunscènt, was er nog 
even tijd voor een 
verfrissende duik in 
het zwembad.                    
Was weer nen mooi-
en dag  ………….                                                             

        Henk 

Vanwege gebrek aan 

ruimte in deze editie, zal het laatste deel over de Fietsweek naar de       Pyreneeën, in het vol-

gende clubblad gepubliceerd worden.                                 De redactie 
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