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Beste sportvrienden,
In zo’n laatste uitgave van de TwickelToerWijzer van het jaar plegen we, als redactie, altijd ook even op het afgelopen jaar terug te kijken.
Naast een korte terugblik dus tevens een vooruitblik.
Evenementen die we als TwickelTrappers (mede-) organiseerden waren natuurlijk
weer de mountainbiketocht in februari, de Hemelvaartfiets4daagse, de Pyreneeënweek maar ook aan de Ride for the Roses hebben de TwickelTrappers organisatorisch en als deelnemers, een bijdrage geleverd. Helaas kwam door dit laatste
evenement, onze eigen overgangstocht in het gedrang maar staat komend jaar
zeker weer op de fietskalender.
Verder is ons ledenbestand, dit jaar, uitgebreid met een aantal handbikers die natuurlijk tijdens de Twentse rolstoelvierdaagse hun grote activiteit hadden.
Verder in dit clubblad het restant-verslag van de Pyreneeënweek maar ook over
de aansluitende expeditie van Herman naar Santiago de Compostella en vervolgens weer terug naar Borne.
Als afsluiting van het wielerjaar was weer de clubdag in de Wendezoele waarvan
in deze uitgave een verslag van Harrie K.
Van deze clubdag ook een verslag van de prijsuitreiking van de “Bikkel van Twickelbokaal” en meer recent, een ervaringsverhaal over de “Hans Beld-Classic”.
Vooruitkijkend natuurlijk onze eigen mountainbiketocht op 5 februari, laten we
hopen op gunstig weer waardoor we veel deelnemers kunnen laten genieten van
onze prachtige omgeving.
Op 13 maart onze jaarlijkse algemene ledenvergadering met dit keer, grote bestuurlijke veranderingen op het programma. Na Hans Keizer als voorzitter, zal ook
secretaris Hans Heijerman zijn stafje overdragen.
Tot slot wensen we, als redactie,
jullie allemaal veel leesplezier en een gelukkig 2017
De redactie

Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten.
Volgende kopij sluitingsdatum 06 - 02 - 2017
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Beste fietsvrienden,

Een toetegeom meer
dan te
ven!
Allen fijfeestda-

komst
moet,
te lezen
schrijne
gen en

een sportief 2017
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Fietsvrienden,
Tijdens de ALV op 13 maart 2017 zal ik aftreden als secretaris en mijn taken
overdragen aan Henk Brink. Ik heb deze bestuursfunctie ruim 8 jaar met plezier
vervuld, maar nu wordt het tijd voor verandering en vernieuwing. In verband
met mijn werk heb ik de afgelopen jaren nog maar weinig met de club kunnen
fietsen, in het voorbije wegseizoen slechts tweemaal, waardoor de afstand tot de
actieve kern van de vereniging voor mijn gevoel te groot is geworden. Uiteraard
blijf ik gewoon lid en dus ook fietsen.
De bestuursvergaderingen in De Boemel en de fameuze regio vergaderingen van
de NTFU zal ik ongetwijfeld missen, maar wie weet kan ik in de toekomst op
projectbasis nog wel eens iets voor De TwickelTrappers betekenen.
Mijn opvolger in het bestuur wens ik bij deze alvast veel succes.

Hans

Heijerman
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We hebben hier alvast ruimte gereserveerd om uw
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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

18-12
27-12
08-01
15-01
22-01
29-01

Markelo
Denekamp
Holten
Klarenbeek
Zelhem
Vorden

30/45
35/50
30/40/50
32/48
30/50
30/50

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

De Haverkamp
De Ijskuip
Sporthal ’t Mossink
Sportclub Klarenbeek
ZVS Zelos
Sportpark

05-02

Delden

30/50

9.00

Sporthal de Reiger

12-02
19-02

Gorssel
Losser

35/45/55
45/60

9.00
9.00

Sportpark
’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,
misschien dat we dan iets kunnen organiseren.
Houd de clubsite en de vrijdagmiddag mailing in de gaten welke tocht we in
clubverband gaan fietsen.
Voor vragen over trainingen,
Johnny Rupert: e-mail:

jrupert62@gmail.com

www.twickeltrappers.nl
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Twickeltoertocht dd. 5 februari 2017
Op zondag, 5 februari 2017 organiseert Deldense Fiets Club “de TwickelTrappers
haar jaarlijkse veldrittoertocht. Deze tocht gaat door de bossen van Twickel en
het landelijke gebied in de omgeving van Delden en heeft een lengte van 35 km
en 50 km. Er is een de gevarieerdheid in bos- en zandpaden zoals de speciaal
aangelegde single tracks van de Twickeler ATB-route. De route is het beste te
rijden met een ATB, dan wel cross- of veldritfiets. Het landgoed Twickel en een
vijftiental andere grondeigenaren verleenden ons toestemming om een
uitdagende en aantrekkelijke route aan te kunnen bieden. De route is volledig
gepijld. Tussen de 20 -25 km. is er een pauze met verzorging. De start en finish
is bij café de Boemel/sporthal de Reiger, de Reigerstraat 1 te Delden.
Inschrijven kan ’s morgens tussen 8.30 – 10.00 uur . Inschrijfgeld is € 5,00 en
voor leden van de NTFU = € 4,00. Scan&Go aanwezig. Na afloop van de tocht is
er gelegenheid tot het afspuiten van de fiets, alsmede voor een warme douche.
De rit gaat vanuit Delden, langs het kasteel Twickel, via Woolde, Buren,
Azelo, naar Deldenerbroek, alwaar de pauzeplaats is gepland. Na de
hervatting vervolgens naar Wiene, Bentelo, de Grote Plaai, naar
Beckum om dan zo langzamerhand weer richting Delden te rijden met
nog een klein uitstapje door Oele. De 35 km route komt ongeveer in dezelfde omgeving, doch wordt grotendeels verkregen door op enkele
plaatsen een lus af te snijden.
Als leden van de TwickelTrappers nog suggesties hebben de route te verbeteren
of deze nog beter te maken, dan horen wij dit graag.
Wel zijn er in de route enkele trajecten opgenomen, waarvoor alleen op deze dag
toestemming is verleend tot gebruik. Op deze rit zijn de reglementen van de
NTFU van toepassing.
Voor eventuele afgelasting vanwege calamiteiten, dan wel de
weersomstandigheden wordt aangeraden de website van de TwickelTrappers te
raadplegen.
Nadere info: zie website of Eric Groothuis (06 – 50 61 84 91)
Namens de toertochtcommissie:
Eric Groothuis
ericdiannegroothuis@ziggo.nl
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Van Stamtafel naar Stam(p)pot
Rond 14:30 uur op de dertiende van de elfde tweeduizend en zestien nader ik
voorzichtig de crime scene en parkeer mijn auto op de daarvoor aangewezen
plaats. Daarbij constaterend niet de enige te zijn. Dat geeft de burger moed met
de gedachte er niet alleen voor te staan.
Door een sombere enigszins in nevelen gehulde atmosfeer nader ik de niendeur.
Door het glas daarvan bereiken mij de contouren van menig al vrolijk kijkende
sujetten zittend aan een tafel. Ik nader en open de voordeur en zie daar er
wordt al volop genoten van het kopje koffie met krentenwegge. Terwijl ik mij
binnentredend prompt meld bij de chef van dienst om me te identificeren.
Streng maar rechtvaardig word ik toegesproken om een borg van € 7,50 te betalen voordat ik vrij ben om deel te nemen aan de inmiddels een traditie wordende
jaarlijkse afsluiting van het wielerjaar.
Zoals al vermeld zit de stemming er al goed in en neem plaats bij de wielermakkers waarmee het afgelopen jaar gekoerst is, hetgeen anderen ook al hebben
gedaan. Hier en daar is wel sprake van enige vermenging maar dat zorgt voor
een goede kruisbestuiving waarvan we wellicht het komende jaar kunnen profiteren.
Opvallend dit jaar is de grote groep handbikers die zich hiervoor heeft gemeld en
hun aanwezigheid verheugd ons zeer.
Ook is het effect al merkbaar dat Trump tot President van de Verenigde Staten
gekozen is waardoor de koffie en krentenwegge niet meer op de bon zijn. Zo
was het vorig jaar nog bonbon (koffie + drankje) en dit jaar alleen bon voor het
drankje. De rest is “Selbstzahler”. Daar is gezien de schappelijke prijzen goed
mee te leven.



18





TwickelToerWijzer



(vervolg: Van Stamtafel naar Stam(p)pot)

Nadat de meesten inmiddels waren aangeschoven nam voorzitter Keizer het
woord en begroette ons en in het bijzonder de handbikers en natuurlijk de
“dames” achter de bar die hun vrije middag inleverden om ons tot dienst te zijn.
Beide werden met een warm applaus begroet. Verder hebben wij van het bestuur
deze middag niets officieels meer vernomen.
DeeJee Theo, verantwoordelijk voor de decibels, overhandigde de microfoon aan
Jan Workel, eigenlijk heeft Jan die helemaal niet nodig want in Uitspanning het
Hoogspel was hij nog te horen maar dat even ter zijde, om aan te kondigen wat
er verder deze middag te verwachten valt.
Inmiddels heb ik uit zeer betrouwbare bron binnen de NSA vernomen dat er een
speciale Commissie “STIEKUM” geformeerd is. Hopelijk gaat deze commissie binnenkort zijn vruchten afwerpen en krijgen we niets vreemds voor de kiezen. Zet
mijn onderzoek voort en bedenk hoe ik één en ander aan de vork moet steken
om meer informatie over deze NSA (Nieuwe Stamppotten Aanbesteding) Commissie los te peuteren. Uiteindelijk komt het wel allemaal op ons bordje terecht,
nietwaar. Je kunt dus niet voorzichtig genoeg zijn. Terloops bleek dat alle
puzzelstukjes op zijn plaats gaan vallen. Hoewel ik nog wel even twijfelende of de
nieuwe stamppotten wel kunnen wedijveren met de overbekende kwaliteit die we
gewend zijn van ons Lowieke. We zullen het later beleven.
Ja, en dan de jaarlijkse uitreiking van de Bikkel van Twickel Trofee. Rond dit
fenomeen hangt altijd een beetje een grauw sluier. Vraag me niet waarom ik dat
denk maar dat voelt gewoon zo! Alleen al het feit dat ene Jan Workel, gewoonlijk
voor de donder niet bang, deze
fameuze en door ieder TwickelTrapper begeerde prijs uitgereikt
krijgt omdat hij het gepresteerd heeft
om dit jaar zegge en schrijve 50
(vijftig!) kilometer te fietsen, u leest
het goed beste TwickelTrappers, met
trapondersteuning óók dat nog. Wat
kun je je toch vergissen in de mensen
maar hij gaat wel met de rode
lantaarn (als je een beetje
kleurenblind bent zag die er zo ongeveer uit!) naar huis.
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(vervolg: Van Stamtafel naar Stam(p)pot)

Zie je het al voor je Jan komt thuis en toont trots zijn
lantaarn aan het thuisfront.
Deze goeie gozer kreeg een luid applaus voor zijn prestatie en wordt uitgedaagd zijn record volgend jaar met
minstens 10% te verbeteren (dit gaat niet over drank,
overigens).
De tweede prijs gaat naar Roy ter Doest die er een
fraaie beker en
fietsshirt aan
over houdt. De
winner takes it
all zongen de
ABBA-leden in
de jaren zeventig al en dus
ging Herman Vehof met de eerste prijs
ervan door met zijn geweldige prestatie
om 2016 af te sluiten met een gereden
aantal van rond de 10.000 km.
Waaronder een uitstapje, noem ik het
maar, naar Santiago de Compostella. Een
gezegend man als je dat kan. Chapeau
en ook hij ging gelauwerd met een warm
applaus, beker, bloemen en wat al niet meer naar huis.
Door al het gedoe en gepraat zouden we haast vergeten waarvoor we gekomen
zijn namelijk even gezellig bijkletsen en het nuttigen van een natje en droogje
voordat we de meesten van ons na de
donkere dagen, weken en maanden in
het voorjaar weer terug zien. Dat met
de gezelligheid gaat lukken links,
rechts en achter mij zijn geanimeerde
gesprekken gaande over alles en nog
wat dat ons bezig houdt. Het gaat
vooral over fietsen en de leuke tochten die we gemaakt hebben. Het gaat
vooral ook over het plezier dat we samen beleven aan het fietsen en alles
wat er omheen hangt.
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(vervolg: Van Stamtafel naar Stam(p)pot)

Tussen al dat geklets door is onopgemerkt het stamppot buffet in gereedheid gebracht en bereiken de geuren hiervan mijn en anders geurpapillen. We worden
nog even op de proef gesteld
voordat onze smaakpapillen
getest mogen worden maar
dan is het toch zover. Iedereen is benieuwd hoe de
nieuwe stamppotten zullen
smaken.
Er is geen twijfel de geheime
stamppotten commissie heeft
uitstekend werk verricht om

blijft zoals het was.
In de garderobe zoek ik zo langzamerhand mijn jas weer op en groet een ieder
en vertrek.
Het geroezemoes achterlatend de donkere en onheilspellende nacht in op zoek
naar mijn vervoermiddel. Druk op de knop
“find my car” en voilà daar ergens op de
plaats waar ik hem heb achter gelaten
gaan vrolijk de lichten aan, mij uitnodigend plaats te nemen om met een goed
gevoel en een volle maag weer huiswaarts te keren.

een gelijkwaardige partij te
vinden die het stokje van
Louis heeft overgenomen.
We drinken nog een glas
doen nog een plas en alles

Dank aan het Orga-Team voor deze leuke
middag.
Mission accomplished.

Harrie Kamp

Voor meer foto’s, zie de website: www.twickeltrappers.nl
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Huldiging Bikkel van Twickel 2016
Een onderdeel van de clubmiddag bij de Wendezoele is de huldiging van de “Bikkel van Twickel”
2016
De eindstand van dit jaar is:
1 Herman Vehof

8600 km

2 Roy ter Doest

6840 km

Hekkensluiter dit jaar is:
Jan Workel

40 km

De winnaars werden deze clubmiddag in het
zonnetje gezet middels prijzen en natuurlijk de
wisselbeker voor de Bikkel van Twickel.

Ook dit
ren er
prachtidie bewaren
door
wielers.

jaar waweer
ge prijzen
schikbaar
gesteld
Sloot 2Johnny Rupert
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D.F.C. “DE TWICKEL TRAPPERS”
BESTUURSVERGADERSCHEMA 2017
Vergaderingen vinden plaats zo mogelijk 1 maal in de 6 weken op de woensdagavond, aanvang 20.00 uur Sportcafé “De Boemel” Reigerstraat 1 Stad Delden.
04 JANUARI

(woensdag)

08 FEBRUARI
13 MAART

(woensdag)
ALV

(maandag) (algemene leden vergadering 2017)

26 APRIL

(woensdag)

14 JUNI

(woensdag)

Zomervakantie
13 SEPTEMBER

(woensdag)

01 NOVEMBER

(woensdag)

13 DECEMBER

(woensdag)

Het Bestuur

SCHEMA OVERZICHT KOPIJ SLUITINGSDATA 2017
CLUBBLAD “TwickelToerWijzer” D.F.C. “DE TWICKEL TRAPPERS”
06 FEBRUARI
22 MEI
Zomervakantie
11 SEPTEMBER
27 NOVEMBER
Dringende bestuursstukken kunnen minimaal
na de sluitingsdatum nog worden geplaatst.
Het clubblad verschijnt ± drie weken na de kotingsdatum, behoudens druktechnische pro-

één week
pij sluiblemen.

Heb je vragen, suggesties, problemen of wil je
gewoon je
hart luchten, schroom dan niet en leg het voor daar waar wellicht een antwoord
gegeven kan worden.
De redactie, Wim Hoentjen, Frank Grefte en Theo Perik
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In deze rubriek zoals de vaste lezers weten, zullen we infomeren over evenementen, nieuws en mededelingen van de vereniging en je kan er overtollige
spulletjes aanbieden wat maar enigszins te maken heeft met de wielersport.
Aanbiedingen zoals, kerstballen en de piek, zet je maar op marktplaats!!
…………………………………………………………………………………………………………………
De activiteitencommissie: Naar het buitenland Ibbenbüren b.v..
De organisatie is bezig te oriënteren op weer een weekend naar
Ibbenbüren of omstreken. Tijdens de clubmiddag bij de Wendezoele
is al een balletje opgegooid om eind juni begin juli een datum te
prikken. In het volgende clubblad meer over het weekend.
Jan
Erwin Theo
Nieuwe secretaris.
Naast voorzitter Hans Keizer, stapt ook secretaris Hans Heijerman uit het bestuur. Hans heeft zijn taken ruim 8 jaar lang naar volle tevredenheid binnen het
bestuur volbracht en daarvoor zijn we Hans zeer erkentelijk. Over het hoe en
waarom Hans zijn stafje neer legt en de naam prijsgeeft van zijn nieuwe opvolger, lees je in zijn eigen verhaal op pagina 9. Tijdens de ALV 13 maart a.s. is de
overdracht van de nieuwe secretaris en zullen we Hans bedanken voor zijn inzet.
ALV 2017:
De algemene-leden-vergadering voor 2017 zal worden gehouden op maandag
13 maart a.s. Tevens zal op deze avond de overdracht zijn van het voorzitterschap van Hans Keizer en zal de nieuwe voorzitter worden voorgedragen. In het
belang van de privacy, houdt de redactie de naam van de nieuwe voorzitter nog
even geheim. Zodra de agenda is opgesteld met de daarbij behorende stukken,
gaan we over tot publicatie in het volgende
clubblad. Heb je vragen over welke vorm dan ook aan een van de bestuursleden
of commissies, laat dan van je horen. Een eventuele vraag, voorstel of probleem,
kan dan op de agenda geplaatst worden.
Zet deze datum alvast in je agenda, het belooft een
waar spektakel te worden.
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(vervolg: Trappertjes en Info)

NTFU fietsschadeverzekering uitgebreid:
We hebben goed nieuws! Vanaf 1 januari 2017 wordt de NTFU fietsschadeverzekering uitgebreid. Zo wordt deelname aan wedstrijden toegevoegd aan de
verzekering en is de vergoeding van accessoires verhoogd naar € 350,-.
En deze uitbreidingen hebben geen gevolgen voor het lidmaatschapstarief.
Meer over fietsverzekeringen, zoals bijverzekeren enz. bij de NTFU, zie het
fietssport magazine of op de site van de NTFU.
Bronvermelding: NTFU
………………………………………………………………………………………………………………..

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 06—02—2017.
info@twickeltrappers.nl redactie clubblad

Wel meender hef as he wil,
hef meer as he weerd is.
info@twickeltrappers.nl

Twents
Nederlands



Redactie clubblad DFC De TwickelTrappers
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Ledenpas for life
Ieder voorjaar was het vaste prik: je nieuwe NTFU-ledenpas was er weer! Dit
jaar gaat het iets anders; door de ontwikkelingen binnen Scan&Go en de komst
van de digitale ledenpas via Fietssport.nl is het overbodig geworden om jaarlijks
een nieuwe pas te versturen. Daarom blijft de ledenpas die op dit moment in je
portemonnee of fietstasje zit geldig zolang je lid bent.
Scan&Go
“Het aantal toertochten dat Scan&Go gebruikt
blijft maar groeien en mede daarom hebben we
er nu voor gekozen om een ‘pas for life’ uit te
geven,” vertelt Linda Beliën van de NTFU. “Via
de scanner kunnen de organisatoren van toertochten namelijk zien of iemand lid is en dus
korting krijgt op de tocht. Dit maakt de ledenpas met een jaartal erop overbodig.”
Handig: je ledenpas op je mobiel
“Daarnaast hebben we een aantal maanden geleden Fietssport.nl gelanceerd, een platform
waar je onze toertochten en fietsroutes vindt,”
vertelt Linda. “NTFU-leden kunnen hier gratis
een PLUS-account aanmaken, zodat je je ledenpas ook digitaal hebt.” Verlies je je fysieke ledenpas? Dan heb je nog altijd je digitale ledenpas óf vraag je voor €5,- een nieuwe fysieke
pas aan.
Wil jij je ledenpas digitaal? Maak dan een basic
account aan op Fietssport.nl en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je lidnummer van de NTFU
in. De barcode die je ziet is je ledenpas, maar
dan op je mobiel – handig!
Bronvermelding: NTFU
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Wie is deze renner ??
Wie o wie, zou deze renner kunnen zijn, we zullen jullie een heel klein beetje op
weg helpen.
De foto is gemaakt in 1952.
De renner die u ziet op de afbeelding, is tot op de dag van vandaag nog altijd
lid bij Deldense Fiets Club
DFC van de TwickelTrappers.

Ken jij de renner, stuur
dan de naam naar de
redactie, je wint geen
donder!!
In het volgende clubblad,
maken we de winnaar
bekend!

De redactie
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“Twentse spreuken proat”
Nich alleen nen kikvos hef kaole veut en nen groot’n moond.
Op ‘n grommelschoer in ‘t kaole haolt volgt ‘t veurjaor meestieds kaold.
‘n Ekster kan ‘t huppel’n nich laot’n.
Zaolt’n hering in ‘t laand, haolt de dokter an de kaant.
‘t Geald is roond en maakt um te roll’n.
De good’n hebt ‘t nich langer good as de kwaod’n ‘t wilt.
‘n Good woard op de juuste tied zet heel wat kwaod veurgood opzied.
Wat ni’js döt ‘t aolde vegett’n.
Bie renteniers en ‘t schaop greuit de wol in
‘n slaop.
Met maot is ‘n best’n dokter.
Wat de tied gef dat nemt he ok wier.
Twee lui’n rekt ‘t wiedst.
‘n Traon is meer as zaolt en water.
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De Hans Beld Classic…. een mooie belevenis.
Mij is gevraagd een stukje in dit clubblad over de Hans Beld Classic te schrijven.
Een verzoek dat ik graag aanneem want het was een leuke ervaring.
Ik ben een ATB-er die veel bewondering heeft voor wielrenners die op zondag of
een doordeweekse avond zo even tussen de 80 en 100 km wegtrappen. Diezelfde gasten draaien hun hand ook niet om voor een grote ATB-tocht. De Hans
Beld Classic was een tocht waar ik beslist een keer aan mee moest doen, zo
werd mij na afloop van de binnentraining (spinning) medegedeeld. Johnny Rupert gaf een beschrijving van een mooie uitdagende en vooral gezellige tocht die
door Hans Beld in zijn ‘vakantieachtertuin’ was uitgezet. Na dit wervende verhaal
kon ik eigenlijk niet meer weigeren en bovendien was het voor mij weer eens
tijd om met de jongens van de club op stap te gaan. Deze tocht was exclusief
voor en door de TwickelTrappers uitgezet.
Zondag meldde ik mij bij de verzamelplaats in Delden. De opkomst op die ochtend was goed. Het weer was gelukkig beter dan de dag ervóór. Die zaterdag
was koud en mistig maar op deze dag werd er zelfs een lekker zonnetje verwacht.
Aangekomen in Beerze werden de fietsen uitgeladen, afspraken gemaakt en de
route uitgelegd. Toen vertelde Hans ook dat de tocht een lengte van minimaal
65 km had. Oei…….., daar had ik niet op gerekend want ik was net in staat om
50 km aan een stuk te rijden. 15 Kilometer méér werd dus een nieuwe uitdaging. Gelukkig lieten de fietscollega’s zich vrij snel van hun beste sociale kant
zien en op die manier was het voor mij goed te doen.
Hans had het prima geregeld zolang je maar bij hem in de buurt bleef fietsen ;). Om iedereen aan zijn trekken te laten komen waren er voor de kanjers een
extra afstanden ingebouwd. In de tocht waren ook delen van de ATB-routes
Ommen, Hardenberg en Lemele opgenomen. De trajecten waren redelijk goed
begaanbaar. We gingen over mooie slingerende singletracks, maakten korte en
lange afdalingen en technische (hobbelige) passages en fikse beklimmingen wisselden elkaar af. In de route waren gelukkig ook bredere paden opgenomen. Dit
gaf mij de mogelijkheid om weer een beetje op adem en spierkracht te komen.
Hans had op 40 km een pauze ingepland. Helaas was het uitgekozen restaurant
gesloten en moesten we nog een stukje verder koersen om vervolgens op de Lemelerberg te pauzeren. Na dit welverdiende en gezellige rustmoment stapte iedereen weer op de fiets voor het laatste onderdeel van de Hans Beld Classic.
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(vervolg: Hans Beld Classic)

Ook hier weer de mogelijkheid om een paar kilometers extra te trappen. Ik en
Jan Blekkenhorst maakten dankbaar gebruik van het aanbod van Hans om een
stukje af te snijden.
Gelukkig maar, want vooral het laatste stuk ging ook over de ‘Sahara’. Een uitputtingsslag voor menig fietser en zeker voor mij!
Met hulp (coaching) van de groep bereikte ik het voor mij ultieme doel: 65 km
op de ATB!!! Ik kwam daarna wonderwel weer snel op krachten en met een
voldaan gevoel stapte ik bij Hans in de auto. Op de terugreis naar Delden hebben wij de tocht geëvalueerd.

Conclusie: mooie tocht, wel afgezien, goed gecoacht, het was gezellig en eentje
om vaker te doen. Volgend jaar weer Hans?

Groeten, Eric Olde Scholtenhuis.
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Bikkel van Twickel 2016/2017 voor ATB, Racer en Handbike.
Evenals in het afgelopen seizoen, kan je als lid van “De TwickelTrappers” op de
website deelnemen aan de clubcompetitie. Alleen leden van de club kunnen hieraan deelnemen middels je naam, woonplaats en e-mail adres.
Er komen geen verdere gegevens b.v. e-mail adres enz. op de website in beeld,
alleen je naam en plaatsnaam.
Zo doe je mee:
Aanmelden is heel eenvoudig, ga naar de knop Bikkel van Twickel op het home
menu en klik met de muis op “klik hier om je te registreren”. Vul je gegevens in
en je krijgt dan een e-mail terug met je gebruikers code. Met die gebruikerscode, die je goed moet bewaren kan je zelf je eigen gegevens bewerken op de site
met de knop “update”.
Zo kun je elke gefietste kilometer van dit seizoen registreren in deze competitie
en ding je mee naar een van de drie prijzen aan het einde van het fietsseizoen.
Het gaat er niet om hoe snel je bent maar om de totaal afstand die je in het gehele seizoen gereden hebt.
Alle kilometers op de ATB, Racer en Handbike tellen mee.
Er staan een aantal personen met oude kilometers op de site, gaarne zelf deze
op de juiste kilometers (vanaf 6 november) zetten.
Zo heeft iedereen gelijke kansen ATB, Racer en handbike om vanaf die datum
zijn of haar kilometers te registreren en mee te doen aan de competitie middels
je registratiecode.
Geef je tijdig op om mee te strijden en die felbegeerde “Bikkel van Twickel” wissel beker in je prijzenkast te laten blinken.
Aanvang competitie: zondag 6 november 2016
Einduitslag competitie: zondag 29 oktober 2017
Een heel fijn fietsseizoen, zegt het voort, en……. “hou’em op de bandjes”
Johnny Rupert
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Herman Vehof in Santiago de Compostella,
het eerste deel van zijn verhaal in “De Bidon”.
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Herman Vehof naar Santiago de Compostella
André, je wist hoe druk ik ben geweest, eerst 6 weken naar Spanje, Frankrijk en weer terug, toen direct daarna met de Ride for the Roses en nu ook alweer bezig met de voorbereidingen van onze toertocht op 5 februari en daar tussendoor moet ik dan
ook nog een ,,Bidon” vullen.
Ik liep al wel 2 jaar met de gedachten om de lange
fietstocht te maken naar Santiago de Compostella in
Spanje. Wat ik had gehoopt, dat we weer een keer
naar de Pyreneeën gingen voor een week in de bergen te fietsen, toen was mijn keuze snel gemaakt.
Nou moest het gebeuren dacht ik. Na wat voorbereidingen en een avond naar Antoon ter Horst die
de tocht al 3 maal heeft gefietst en er alles over kon vertellen en me ook zei dat
ik me goed had voorbereid. Hij zei nog wel dat ik niet te veel mee moest nemen.
Op 18 juni zijn we dan met 9 man vertrokken richting de Pyreneeën en hebben
we daar een week heerlijk in de bergen gefietst. Op 25 juni heb ik de 8 mannen,
die weer naar huis gingen, om half 6 ’s morgens uitgezwaaid en stond ik daar,
alleen voor de start naar Santiago. Nadat ik alles gereed heb gemaakt voor de
reis en de sleutels van de 2 vakantiehuisjes had ingeleverd begon het avontuur.
De start, direct al met regen, richting Lourdes – Grotten van Betteram en als
eindpunt Orelon St. Marie. Onderweg knapte er iets van mijn fietskaarthouder af
maar met 2 elastieken bleef de kaart goed zitten. Ik heb geen GPS, dus deed ik
alles vanaf een gedetailleerde kaart met goeie beschrijvingen.
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(vervolg: De Bidon)

Ondertussen was ik ook lid geworden van het Nederlands Genootschap van Sint
Jacob en had een stempelkaart ontvangen waarmee je altijd voorrang kreeg bij
het vinden van een Alberque, dit is een soort hostel waar je kunt slapen. Ik heb
slaapzalen gehad van 2 man, maar ook grote zalen van 40 personen. In Orelon
een Engelse kolonel gesproken die woonde in Gibraltar en die van daaruit langs
de grens van Spanje en Portugal via Santiago naar Frankrijk was gelopen en hij
was nog niet op de helft, want zijn voettocht ging naar in totaal ongeveer 8000
km. Volgende dag na een goed ontbijt samen met de kolonel ging het richting
Spanje en moest ik de Pyreneeën nog een keer weer over, nl. Col de Somport,
het was het daarboven erg miezerig en mistig. Na een bak koffie met iets lekkers
ging het bergafwaarts met hele brede wegen richting Jaca .Na 10 km in Spanje
konden de regenjas en de mouwtjes al uit en heb die in Spanje ook niet meer
aangehad. In Jaca een Alberque gevonden, gewassen en gegeten. In die Alberque’s moest je altijd om 22.00 uur weer binnen zijn, anders ging de poort of deur
op slot. Vanuit Jaca een hele mooie lus onderdoor van 25 km met geweldige uitzichten naar Puerta de la Ryna, de brug over de Aragon en verder langs het grote
Embalsa meer richting Yesa. Hier wilde ik overnachten, maar dan moest ik 4 km
heel steil van 13-15 % naar een klooster buiten de route en ik had daar geen zin in. Doorgefietst naar Sanguesa waar ze vriendelijk bij
een café de weg naar een Alberque hebben
uitgetekend. Moest bellen voor een sleutel. Na
wat bij een supermarkt te hebben ingeslagen,
de wielerkleding te hebben uitgewassen en gedoucht, naar datzelfde café en wat gegeten.
Komt dezelfde man die de weg voor mij heeft
uitgetekend even bij me zitten en in gebrekkig
Engels even gebabbeld.
Er sliepen 3 oude wandelaars op die kamer en
die waren de volgende morgen al om 5.30 uur
weer weg. Zelf ben ik ook om 7.00 uur weer
weggefietst richting Liedena naar de kloof van
Lumbier. Wat een schitterend landschap en
kloven heb ik daar gezien. Een man uit Barcelona was er al voor de 4e keer met zijn hondje
achterop de MTB en vond dit het mooiste stuk
van de hele tocht. Verder via het gehucht Indurain, richting Artaiz. Heel veel
korenvelden met de vele combines gezien. Daarna richting Estelle waar het superdruk was
en de stad doorgefietst tot 2 km buiten de stad, daar een camping gevonden met
trekkershutten.
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(vervolg: De Bidon)

Naast mij een wandelaar uit Oldenburg die een dag extra rust nam in verband
met de vele blaren aan zijn voeten. Na een duik in het zwembad, kleding gewassen, daarna een lekkere pizza, even een pilsje met die Duitser gedronken en
om 22.00 uur in bed. Volgende dag richting Logrono. In Viana in een chauffeurscafé 2x koffie en 2 broodjes omelet voor 5 euro dit was mijn ontbijt. Dwars
door Logrono en daarna ging het mis. In plaats van rechtsaf ben ik linksaf gegaan. Een misverstand op de kaart en de beschrijving. Na 22 km en een heel
groot golfterrein kwam ik op hetzelfde punt uit, toen rechtsaf en over een stuwdam en zat ik weer in de goede richting.
In Ventosa bij een Alberque geslapen en een Pellegrino menu gehad. Antoon ter
Horst belde mij met de vraag “Woar zit ie”? Ik vertelde waar ik zat en toen zei
hij “Dan zit ie good”en wenste mij veel succes. In deze Alberque waar de hele
avond kerkmuziek te horen was en vele stinkkaarsen ook nog gepraat met een
Hongaars echtpaar dat de tocht per voet deed. Na een kop thee en een paar
koeken als ontbijt ging het verder. Over de hoogvlakten met niks anders dan
korenvelden en veel wind tegen, kwam ik na een grote omweg in het kleine
dorp Ages met heel veel pelgrims. Nog even naar een houtsnijmuseum geweest,
alles was heel herkenbaar. Daarna nog even voetbal gekeken en om 22.00 uur
naar bed.
Volgende dag richting Burgos, waar ik ongeveer 2 uur heb rondgelopen in het
centrum met die grote en bijzonder mooie kathedraal. Op de markt nog een
riem gekocht (want mijn broek zakte steeds af) en een brilkoordje voor mijn
fietsbril. Tot 3 keer gevraagd hoe Burgos uit te komen, want in de plaats zelf
staat nergens een plaatsnaambord. De zon heeft mij daar ook heel goed in geholpen. Onderweg kwam ik een echtpaar uit Hattem achterop en een kwartier
mee gefietst en gepraat, maar ze gingen mij te langzaam en ben doorgefietst
naar een camping in Castrojerez. Goed ontvangen en een hele grote kamer met
bad voor mezelf. ’s Avonds voetbal gekeken Wales – Frankrijk met Hollanders
en Engelsen, was gezellig.
Na een ontbijtje op de camping ging het op de hoogvlakte richting Sahagun.
Daar in de middag een hamburger gegeten met een vrouw uit Wisconson uit
Amerika. Die was er met een vliegtuig uit Chichago-Madrid-Biaritz en van daaruit te voet naar Santiago ging. Op een gegeven moment was ik de weg aan het
zoeken en nog iemand anders ook, samen hebben we de weg gevonden.
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(vervolg: De Bidon)

Het was een Belg, Guido uit Leuven. Samen verder gefietst tot een slaapplaats in
Reliegos. Hij vroeg of ik mee
wou eten, want hij kookte zelf
paella, smaakte heel goed.
Heb nog voetbal Duitsland –
Italië gekeken. Volgende morgen samen om 7.15 uur weggefietst richting Leon. Daar
ongeveer 1,5 uur rondgekeken en daarna verder richting
Astorga, op het kerkplein samen een pintje gedronken en
toen weer verder. 10 Km verderop scheidden onze wegen,
hij reed de route met GPS en
ik volgens het boekje. Daarna
alleen doorgefietst richting
Rabanal. Een Alberque met
aparte 1 pers. kamer genomen, daar een massage gehad, toen naar een kerkdienst in verschillende talen en
daarna goed gegeten.
‘s Avonds voetbal gekeken Frankrijk – IJsland met 2 Noorse dames die fanatiek
voor IJsland waren, volgende dag richting Pontefarrada. Daar heb ik een extra
fietsbroek gekocht, want het gewicht van de rugzak drukte door naar mijn zitvlak.
Dat hielp, want die Belg van gisteren had dat ook gedaan. Net buiten Pontefarrada, fiets ik een vrouw uit Veldhoven achterop, ongeveer een uur meegefietst en
toen verder richting de berg Cebreiro. Aan de voet van de berg een Alberque genomen.
De volgende morgen gelijk aan de bak. De Cebreiro moest bedwongen worden en
dat is, met alle bagage die je meedraagt, niet gemakkelijk want je kunt niet een
keer even staan op de fiets. Je moest alles zittend doen. Onderweg nog een paar
foto’s gemaakt door een vrouw uit Verona. Na de middag nog weer een klim van
13 km in de hitte en ben ik halverwege gaan zoeken naar een Alberque. Een gehucht binnen gefietst, maar met een hele mooie binnenplaats en heel goed eten.
’s Avonds nog een fles witte wijn soldaat gemaakt met 2 Italianen en een Duitse
vrouw uit Stuttgart. Om 22.00 uur in bed en de andere morgen was iedereen al
om 6.00 uur weer weg. Om 7.00 uur ook weggegaan en onderweg een ontbijt
genomen bij een camping richting finish.
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(vervolg: De Bidon)

De wegen werden iets smaller en deden Engels aan, met allemaal stenen heggen
erlangs en het was erg mistig. Via Melide richting Arzua ging het richting Santiago. Op een N-weg stond nog 25 km, maar over de rustige wegen, volgens het
boekje was het nog 50 km met daarin nog venijnige beklimmingen. Langs afslag
vliegveld richting Santiago. Daarna nog een fikse klim over kasseien en na 1160
km was ik in het centrum van Santiago. Het
was er zo heet, dus je
kon wel nagaan wat ik
als eerste deed, zitten
op een klein terras met
een heel groot glas
bier. Toen heb ik een
hotel genomen voor 2
nachten, om lekker
even een dag uit te
rusten, en de stad een
beetje te verkennen.
Ook heb ik daar enkele
Nederlanders gesproken die de tocht vanuit
Nederland hadden gefietst. Toen dacht ik bij
mezelf, ik heb nog een
hele lange weg te gaan
naar Borne.
Op de vrije dag naar het Pelgrimsbureau geweest om het “ Compostelaat” op te
halen. Dit is een oorkonde die je krijgt als je de stempelkaart laat zien en kunt
aantonen dat je de tocht of een gedeelte daarvan hebt gefietst of gelopen. Daarna nog even koffie gedronken bij het Holland House en nog even nagepraat over
de tocht.
‘s Middags nog een rondrit door de stad gemaakt en alles wat ik heb gezien staat
in het teken van de ,,Camino” de Pelgrimstocht.
Dit was een verslag van de heenreis naar Santiago.
In de volgende editie van de TwickelToerWijzer een verslag van de terugreis.
Herman Vehof
Op de Facebook pagina van Herman zijn heel veel prachtige foto’s van de tocht.
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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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Het laatste deel van de Fietsweek in de Pyreneeën 2016
Vrijdag 24 juni: Hautacam
Vrijdag ...... de fietsweek zit er al bijna weer op.
Voor ‘s morgens staat alleen (!) de beklimming van de Hautacam op het programma.
Even buiten Argelès-Gazost begint de beklimming van zo’n 15 kilometer met stijgingen
tot 11,5 %.
Een beste jongen weer, een buiten categorie berg.
Herman, de pelgrim, gaat niet mee. Hij gaat zijn fiets prepareren voor de ‘’Grote Tocht’’
naar Santiago de Compostella.
Gisteravond hebben
Hans en Arnold al besloten het even aan te
zien en ..... dan de
fiets omdraaien en terug naar de camping
laten lopen.
Tot ....... Hans een appje van zijn ‘’vrouwtje’’
krijgt die hem anders
doet besluiten. Tja .....
wat moet je dan ? Ik
heb geen appje gehad
en mede i.v.m. hoogteziekte (!) kan ik, na een
paar kilometer klimmen
WEL terug fietsen naar
de camping. Het was goed zo.
Direct na de middag is het .... bus inpakken. Natuurlijk weer onder leiding van Herman
van Buurman en Buurman. Het gaat allemaal goed tot dat Herman zijn eigen fiets krijgt
aangereikt ..... een hoop gevloek volgt.
Het was bijna gelukt.
Dan met z’n allen naar Lourdes. Onvoorstelbaar wat je daar meemaakt. Iedereen verklaart vooraf: ‘’Het zegt me niets’’. Later geeft iedereen toe blij te zijn het meegemaakt
te hebben.
Eerst een hele file van souvenirwinkeltjes met kaarsen, sleutelhangers, plasticflessen
voor het heilige water en andere goed bedoelde rommel.
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(vervolg: Pyreneeën 2016)

Dan naar de Grot van Bernadette.
Mensen die de flessen (nu met water) langs de grot strijken, hetzelfde
met ansichtkaarten en foto’s van
dierbaren die een probleem hebben.
Bakken vol met brandende kaarsen
(á € 2.50 per stuk). Ik denk dat ze
van de uitgewaaide kaarsen en het
overgebleven kaarsvet weer nieuwe
maken en die vervolgens weer verkopen. Langs de wassingen met heilig water, naar de ondergrondse Basiliek van Sint- Pius X, 12.000 m2
groot en ruimte voor 25.000 mensen
(heb ik opgezocht). Indrukwekkend !
Aan de muur allemaal portretten van
Heiligen ....... Johan Cruijff hing er
(nog) niet bij.
Lourdes is na Parijs de grootste hotelstad van Frankrijk. Dat zegt genoeg waarom het er
zo druk is.
‘s Avonds is er in Argelès-Gazost gereserveerd in een restaurant.
Franse kost dus en Roy vond er achteraf geen kloten aan.
Aangezien er later een best onweer met veel regen overtrok zijn Eric en Frank (onder de
paraplu) naar de camping gelopen om de auto’s op te halen. Alleen ...... had Frank vergeten de sleutel van ons huisje mee te nemen .... zat in mijn zak.
Terwijl Eric en Frank weg waren, konden wij nog mooi een biertje drinken. Herman had
wel zin in een stevig biertje, dus hij in overleg met de serveerster.
‘’Hebt u iets van een Belgisch biertje ’’ ? De serveerster begreep het niet. ‘’Een Leffe
Trippel’’ ? Begon Herman maar weer. En ja, het
daagde de serveerster iets in de verte. ‘’Een
Grim......ehhh’’. Ja, zei Herman blij ‘’Een Grimbergen is helemaal goed’’. Waarop de serveerster reageerde met ‘’Maar die hebben we niet’’.
Later op de camping moesten de laatste blikjes
Grolsch er aangeloven. Gevolgd door het Oud Hollands volksvermaak blikgooien.
Vervolgens nog een paar uurtjes slaap voor de
terugreis van zaterdag.
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(vervolg: Pyreneeën 2016)

Zaterdag de terugreisdag.
Gisteravond zijn de laatste eieren gebakken en op brood gegooid als proviand voor onderweg.
Op brood ? Ja, op stokbrood en ...... krentenbrood. Rare combinatie, maar te eten.
Opstaan om 4 uur en om 4.45 uur vertrek uit Argelès-Gazost. Maar wel eerst afscheid
genomen van Herman de Pelgrim. Die kon nog weer een paar uur naar bed voordat hij
aan zijn monstertocht naar Santiago de Compostella begint en oh ja ..... dan terug naar
Nederland. Herman, woar begin ie an ?
‘s Middags, zo rond half vier hebben we nog contact met Herman gezocht. Zijn eerste
etappe zat er al op en hij had al een slaapplek voor de nacht gevonden.
Inmiddels had hij ook al contact gehad met een Engelsman die bezig was met een monsterwandeltocht vanuit Gibraltar dwars door Spanje en Frankrijk naar Engeland.
In welke taal die conversatie ging weet ik niet .....
Iets na 18.00 uur waren we weer in Delden
waar Koen Grefte koffie voor ons heeft gezet.
Frank had zich de hele week niet geschoren
en moest zich weer voorstellen aan zijn zoon
Koen. Zag er ook best eng uit....
Ongelukken ? Nee, niets vervelends gebeurd.
Pech ? Nee, eigenlijk niet.
Wel één persoon met hele, halve lekke banden of waren het halve, hele lekke banden ...... Fijn spul Marcel !
Het was een gezellige, sportieve week en ik
heb er van genoten ! Dank aan allen.
Ooievaar (au revoir),
Arnold
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Deldense Fiets Club
“De Twickel Trappers”
Wenst al haar leden
sponsoren en
relaties
fijne feestdagen
een gezond
en sportief 2017
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