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Eric Groothuis
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Sponsor+Kledingcomm:
René Geerdink
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Ledenadministratie:
André Bruins
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Toercoördinator/webmaster
Johnny Rupert
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Activiteitencommissie:
Jan Workel
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Redactie: Clubblad
Theo Perik
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Voor contacten met het bestuur of een commissie, info@twickeltrappers.nl of
zie de website van DFC De TwickelTrappers
www.twickeltrappers.nl
Redactie kopij adressen, distributie: info@twickeltrappers.nl
Wim Hoentjen
Torenvalkstraat
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Beste fietsvrienden (-dinnen),
Je hebt alweer het eerste clubblad van 2017 in je handen en je leest het goed,
het is de tachtigste uitgave. Blijkbaar, heeft de club iets met 80 en zeker dit jaar,
bij de oprichting van de club meldden zich spontaan 80 deelnemers aan en de
club was daarmee een feit. Deze uitgave, dus het 80ste clubblad en als het allemaal loopt zoals we mogen verwachten, kunnen we binnen afzienbare tijd één
van onze leden ook feliciteren met deze respectabele leeftijd en die nog altijd vitaal bij de club meefietst. Een sterk nummer dus 80.
Wie in 2015 mee is geweest en ook alle andere leden met het fietsweekend naar
Ibbenbüren, kan zich aanmelden middels de mail voor een drietal gezellige dagen. Van de succesvolle MTB tocht jongstleden februari, hebben we een mooi
verslag van EG ontvangen en de redactie plakte daar enkele foto’s bij.
Het dreigde even op een teleurstelling uit te draaien, maar de Hemelvaartfiets4daagse, belooft samen met de VVV en de TwickelTrappers weer een spectaculair evenement te worden dit seizoen.
13 maart a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, hiervan
vind je de uitnodiging op pagina 30 en op de website. Ook de agenda en de notulen van de ALV zijn geplaatst, let daarbij vooral op punt 5 van de agenda. Komt
dus allen in groten getale naar deze ALV, het belooft een bijzondere avond te
worden. Tijdens deze eerste voorzitterswisseling binnen de geschiedenis van de
club, mag je niet verstek laten gaan, iedere stem is hierin belangrijk. Ook een
nieuwe secretaris zal worden benoemd, er komt een gastspreker en voor ieder lid
ligt een presentje te wachten.
Verder zijn er de vaste rubrieken met nieuws, informatie en “de Bidon” met hierin het laatste deel van ervaringen door Herman Vehof geschreven over de terugreis van Santiago naar Borne, waarin hij mogelijk tijdens het schrijven net zo veel
pennen als schoenplaatjes versleten heeft ………….. mooi verhaal Herman.
Tot slot wensen we
jullie allemaal veel leesplezier.

De redactie

Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten.
Volgende kopij sluitingsdatum 22 - 05 - 2017
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De voorzittershamer,
Het wordt tijd om de (opblaas)hamer die
hoort bij de functie van voorzitter van de
TwickelTrappers door te geven. Ik vind
dat je als bestuurslid meerwaarde moet
hebben voor de club, ideeën, doelen en
idealen. Op de winkel passen is op den
duur niet goed genoeg. We hebben veel
kwaliteit in de club. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe voorzitter en secretaris samen met de zittende bestuursleden
de vereniging de nodige nieuwe impulsen
kunnen geven en tegelijk de oude samenhang zullen behouden.
Een bijzondere club waar veel leden
schouder aan schouder, of zoals je wilt,
stuur aan stuur, veel plezier aan het
fietsen beleven.
Ooit was de vraag; krijgen we dat voor
elkaar in Delden? Een eigen fietsclub, met
een eigen naam, eigen logo en eigen tenue. Zal het ons lukken om die
losse rijders of plukjes fietsers te verenigen? Vaak werd er in verschillende
samenstelling over gepraat vaak onder het genot van een drankje. Maar zoals
de toerfietser maar al te goed weet, praatjes vullen geen gaatjes.
Maar uiteindelijk was het moment daar en werden de voorbereidingen serieus
opgepakt. Theo Perik (de laatste der Mohikanen) benaderde mij met de vraag
of ik voorzitter wilde worden van het oprichtingscomité. Korte tijd later waren
de TwickelTrappers een feit. Met direct al een behoorlijk ledenaantal. De verwachting was dat na het eerste jaar een flink deel het lidmaatschap zou opzeggen. Is niet gebeurd, er kwamen alleen maar leden bij. Vanaf het allereerste
begin werd de club ondersteund door buitengewoon loyale sponsoren.
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(vervolg: Van de Voorzitter)

Zij maakten het mogelijk dat we een goede financiële basis konden leggen.
Kleding kon tegen aantrekkelijke prijzen beschikbaar komen voor de leden.
Herkenbaarheid en eenheid is van enorm belang voor een club.
Door de jaren heen werd deelgenomen aan prachtige tot de verbeelding
sprekende evenementen. Er werden weekends en fietsweken georganiseerd
waarbij naast het fietsen altijd een hoop geouwehoer aan te pas kwam.
Velen van jullie hebben allemaal prachtige anekdotes die hiervan kunnen
getuigen. Meestal dierbare herinneringen die vooral zo leuk zijn omdat je ze met
je fietsmaten kon en kunt delen. Door de jaren heen zijn er ook leden overleden.
In verhalen komen ze nog steeds langs en zo zijn ze er toch altijd nog een beetje bij. Omdat we ons steeds beter realiseren dat we bevoorrechte mensen zijn
als we zo door de omgeving toeren hebben de TwickelTrappers vaker een goed
doel omarmt. Ik hoop van harte dat we dit in lengte van jaren zullen blijven
doen.
Tijdens die Algemene Ledenvergadering mogen jullie laten weten of je de
voordracht van het bestuur wilt volgen. Ik wil de kandidaten van harte aanbevelen. Ik zal graag als gewoon lid plaatsnemen in de goedgevulde zaal.
Veel dingen die we ons hadden voorgenomen lukten uiteindelijk ook, maar
vrouwen hebben we nooit op grotere schaal binnen de club aan het fietsen
gekregen. En dat ondanks de strakke pakjes waarin onze mannelijke goedgetrainde leden zich meerdere keren per week hullen.
Tot ziens op de ALV,
groet Hans Keizer
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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 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
02-04
09-04
17-05
27-05

vertrek in overleg

Vertrekpunt
Schöppingerberg Tour
Teutoburgerwaldtocht
Hel van Twente
TeckelenburgRundfahrt

90
80/115
100/160
135/160

9:00
9:00
9:00
9:00

Losser
Ibbenbüren
Almelo
Ibbenbüren

Juni ?? Fietsweek Buitenland
28, 29 en 30 juli fiets weekend Ibbenburen
27-08

Overgangstocht

Delden

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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Beste fietsvrienden ……. Info: Weekend Delden Ibbenbüren

Het zit er mogelijk weer aan te komen, een drie daags fietsweekend naar het Teutoburgerwald Ibbenbüren in Duitsland en wel 28 / 29 / 30 juli 2017.
De activiteitencommissie JET (Jan/Erwin/Theo), heeft een optie genomen op de locatie
die in 2015 naar alle tevredenheid van de deelnemers is bezocht. Deze optie kunnen we
tot 13 maart a.s. vasthouden en het gaat er nu om, hoeveel leden gaan er mee naar
Ibbenbüren deze keer.
In 2015 hadden we dertig deelnemers en konden we de kosten beperken tot rond de
€ 75, - all/in per persoon voor deze drie dagen, echt een koopje. Het zal deze keer wat
duurder gaan uitvallen met het oog op de prijsverhogingen enz. Echter, kan je zelf ook
de prijs laag houden door mee te gaan en je fietsmaat aan te sporen ook op te stappen,
hoe meer leden er mee gaan des te goedkoper het wordt. Voor nieuwe leden, het is de
bedoeling om een leuk fietsweekend te organiseren naar Ibbenbüren in Duitsland en
alle leden kunnen daar aan deelnemen. De route naar Ibbenbüren is rond de 110 km.
en terug tussen de 90/100km., maar daarover later meer info.
Er wordt gefietst in twee groepen, de normale zondagmorgen groep en de woensdagmorgengroep, zeg maar de pensionado’s, die het wat rustiger aan doen, moar wal op
tied an de teeke zi’tt. Zo kan je dus een groep kiezen die het best bij je past om er een
mooi fietsweekend van te maken. Ook verwachten we evenals in 2015, dat de vaste
groep en mogelijk meer ATB rijders zullen meegaan, je ziet ze overdag wel niet, maar
zorgen wel voor sfeer en gezelligheid.
De organisatie wil graag van je weten of je interesse hebt om het weekend van
28/29/30 juli mee te gaan naar deze schitterende omgeving rond Ibbenbüren.
Aanmelden kan vanaf nu, tot en met maandag 13 maart a.s.
Hebben we voor 13 maart geen afzegging van je ontvangen, dan blijf je aangemeld en
worden de accommodatie kosten in rekening gebracht. Mocht je na 13 maart zonder
gegronde reden alsnog afzeggen, dan blijven de accommodatiekosten van kracht.
Heb je van het weekend naar Ibbenbüren wel eens verhalen gehoord, was je de vorige
keer te laat met aanmelden of ben je al een keer meegeweest en je wilt dit spektakel
nog eens beleven, aarzel dan niet en meld je aan voor een heerlijk fietsweekend met je
fietsmaatjes.
Zodra er meer te melden is over dit weekend, hoor je dat spoedig van de organisatie.
Voor aanmelding en info:

Jan Workel
Erwin Bloem
Theo Perik

janworkel54@gmail.com
06 2049 1822
ebloem@ziggo.nl
06 4620 1489
theoentinyperik@gmail.com 06 3720 2939

Waar was het ook al weer, bekijk het hier:
Hof Stork-Wersborg - Wersborgweg 100 - 49479 Ibbenbüren
Telefoon 0 54 51 / 70 35 e-mail: info@stork-wersborg.com
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500 deelnemers MTB Twickeltoer 5 febr.
Zondag 5 febr. werd de MTB Twickeltoer in successie verreden, ca. 500 deelnemers vermaakten zich opperbest met hun MTB’s en cyclecrossers op het
uitgezette traject. De routes, 35 en 50 km lang, lagen er ondanks de regenval van
de nacht ervoor goed bij, alhoewel er stukken in zaten die best pittig waren.
Vele landeigenaren waaronder landgoed Twickel hebben het mogelijk gemaakt
dat we deze route jaarlijks in zulke grote getalen kunnen rijden.
‘s Ochtends was het droog, de temperatuur was met 5 graden aangenaam te
noemen. Om 8 uur ’s ochtends melden zich de eerste deelnemers. De laatste
vertrok om 5 over 10, om ½ 11 in de ochtend waren de eersten retour en om
13.00 uur waren alle deelnemers veilig teruggekeerd.
Nog even de Scan en Go checken en dan kunnen ze, met of zonder “monsterbike”.
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(vervolg: MTB toertocht)
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(vervolg: MTB toertocht)

Het Pechhulp/EHBO team hoefde slechts af en toe een nieuwe binnenband te
verstrekken, verdere hulp bleek gelukkig niet nodig ondanks een enkele buiteling
van een te enthousiaste MTB-er. Na afloop werden de fietsen deskundig en vlot
gereinigd door ons vaste afspuitteam. Bij het vakantie en conferentiecentrum
Kroeze Danne was een overdekte pauze plaats waar de deelnemers op soep en
een krentenbol werden getrakteerd. De soep, krentenbollen en de lunchpakketten werden ter beschikking gesteld door een tweetal niet nader genoemde
bescheiden sponsoren, onze dank hiervoor.
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(vervolg: MTB toertocht)
Van Opa’s met kleinzoons, tot vader en zoon …….. !!
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(vervolg: MTB toertocht)

De sfeer in de Boemel was gezellig en de toer werd traditioneel afgesloten met
overheerlijke gehaktballen voor de vele vrijwilligers. We hopen alle deelnemers en
vrijwilligers bij een volgende toer weer te ontmoeten.
Bedankt namens de tourorganisatie.

Eric Groothuis

Heb je zelf ook deelgenomen aan de MTB tocht, kijk dan eens op de website van

de TwickelTrappers, mogelijk vind je daar vast je eigen actiefoto gemaakt door
Johnny Rupert. Met dank aan Johnny voor de foto’s.
De redactie
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“Twenteproat”
Met ‘n hood in de haand wo’j verkoaldn in dit laand.
As de boer mie nich haol’n wil, zeer ‘n knach, dan wil ik ok nich bliew’n.
Ok ‘t beste kan alledaangs wodd’n.
Ie könt better gemm’n as leen’n en ‘t kost ‘t zölfde.
De woarheid is as öllie, ze koomp aait baov’n driew’n.
‘t Bèste peerd miln in, zee de duuvel, dow reed è tusken twee kloppen.
‘t Neudigste èèrst, zee de boer, dow höwwe ‘t wief of en leut de koo in ‘n grawen
liggen.
Ie könt ginnen aold’n kop op jonge schollers zett’n. ‘t Zol ok gin gezicht wean.
Wel pech hef vedreenkt in de grup.
As de moes in ‘n melzak zit, veult he zich de muller zölf.
Vastgeroeste gewoontes vedreengt ‘t vestaand.
Leefde döt völ, geald döt allns.
Riekdom en ‘n stuuverke kèènt mekaar.
De mooiste träön bint de dreug’n.
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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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11e Hemelvaartfiets4daagse
25 t/m 28 mei 2017 Hemelvaartfiets4daagse Delden
De 11e editie!
Sinds 2007 organiseren de plaatselijke VVV en de TwickelTrappers samen, tot
ieders tevredenheid, de Deldense Hemelvaartfiets4daagse.
Dit jaar valt Hemelvaartsdag op 25 mei dus aanzienlijk later dan vorig jaar en
daarom hopen we nu zeker op prima fietsweer.
Deze fiets4daagse is elk jaar de eerste van vier fiets4daagses die in de gemeente
Hof van Twente georganiseerd wordt.
De organisatie van dit sportieve evenement staat als een huis. Deelnemers zijn
dan ook elk jaar opnieuw laaiend enthousiast over de prachtige routes door het
mooie Twentse land.
Tijdens de komende editie geven de routes wederom een prachtige kijk op al hetgeen ons prachtige Twente aan schoonheid te bieden heeft.
Elke dag kan de deelnemer keuze maken uit de te fietsen afstand van 30 of 50
km.
Op Hemelvaartsdag gaat de Dauwtraproute via Twickel, Woolde, Borne,
Hertme, Saasveld, Saterslo en Dulder terug naar Hertme en langs Zenderen en
Twickel weer terug naar Delden. In het centrum van Delden is het Hemelvaartfeest in volle gang dus is de eindstempelpost verplaatst naar iets buiten het
centrum.
De Hofroute op vrijdag, is een tocht waarbij een groot deel van de gemeente
Hof van Twente wordt aangedaan. Door Wiene , Weldam, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en vervolgens nogmaals Wiene terug naar Delden. Deze dag voert de
route over diverse landgoederen en de daar bijbehorende bossen.
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse)

Zaterdag staat de Zoutroute op de rol en vanzelfsprekend wordt deze dag het
zoutwinningsgebied doorkruist. Door Oele en Beckum naar het Rutbeek en vervolgens de terugtocht naar Delden via Boekelo en Oele.
Op zondag, de laatste dag, wordt de Reggestreekroute verreden. Via Deldenerbroek en Ypelo met zijn mooie waterpartijen naar Rijssen daarna via het Enterbroek en Bornerbroek terug naar Delden.
Inschrijven en kosten:
Inschrijven kan op alle startdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Op Hemelvaartsdag
vindt de inschrijving en start plaats bij de Rabobank, Langestraat 61. De andere
dagen bij de VVV, Langestraat 29.
Een 4-daagse kaart kost € 10,- per persoon, voor 13 t/m 17 jarigen zijn de kosten
€ 5,- voor een week en een gezinskaart kost € 25,-. Een enkele dag meefietsen is
ook mogelijk! Een dagkaart kost € 3,50 per persoon, 13 t/m 17 jaar € 2,- en € 7,voor een gezin.
Voorinschrijving:
Tot 30 april 2017 kunt u zich inschrijven tegen een voordelig tarief! De prijs per
persoon is dan € 8,50 en gezinnen betalen € 20,- per kaart.
Voor de deelnemers die alle 4 dagen meefietsen is er, naast een herinnering, op
zaterdagmiddag een grandioze verloting met prachtige prijzend die beschikbaar
zijn gesteld door ondernemers uit Delden en omgeving.
Tot slot nog een oproep voor alle TwickelTrappers!
Wie wil/kan tijdens deze fiets4daagse één of meerdere dagdelen op de
start- of controlelocatie behulpzaam zijn?
Aanmelden bij Louis Kamp tel. 074-3761726/06-25097766 of per email: louis.kamp1@gmail.com
Namens de Hemelvaartfiets4daagse Commissie:
Wim Hoentjen
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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, sneeuwklokjes of bloembollen, zet je maar op marktplaats!!
…………………………………………………………………………………………………………………
De activiteitencommissie: Naar het buitenland, Delden Ibbenbüren.
Aanmelden voor het weekend naar Ibbenbüren en omstreken is mogelijk. Tijdens de clubmiddag bij de Wendezoele is er al een balletje over opgegooid en
het is het weekend van 28/29/30 juli geworden. Middels de mailadressen op pagina 12, kan je doorgeven of je mee wil en alles lezen over het weekend. Tijdens de ALV
Jan Erwin Theo
Benoeming nieuwe Voorzitter en secretaris.
Voorzitter Hans Keizer zal tijdens de ALV zijn voorzitterschap neerleggen en overdragen aan de door het bestuur voorgedragen nieuwe kandidaatvoorzitter. Binnen het bestuur is Eric Groothuis, de huidige voorzitter van de
toertochtencommissie, voorgedragen als de nieuwe voorzitter van DFC De TwickelTrappers. De mogelijkheid bestaat echter nog, dat er door de ledenvergadering een andere persoon in deze kan worden voorgedragen.
Secretaris Hans Heijerman, heeft Henk Brink, actief lid bij de club, als nieuwe
secretaris van de club voorgedragen bij het bestuur en als ook hier de ledenvergadering instemt, zal Henk zijn taken overnemen.
De redactie zal de beide heren t.z.t. benaderen, zodat ze zich nader kunnen
voorstellen aan de leden.
Zomerseizoen:
Na toch nog een paar heerlijke schaatsdagen, zit er langzamerhand het zomerseizoen weer aan te komen. Er zullen van allerhande evenementen worden georganiseerd in binnen en buitenland al dan niet door de club. Middels de vrijdagmiddag mail en de website wordt je op de hoogte gehouden van de te organiseren evenementen door clubleden en de activiteitencommissie. Vergeet je niet
aan te melden voor de Bikkel van Twickel bokaal op de website. Loop nog eens
alle puntjes na voor je veiligheid aan de fiets, ook een drupje olie en wat frisse
lucht in je bandjes maakt het fietsen weer tot een ware belevenis.
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(vervolg: Trappertjes en Info)

De zondagtrainingen starten om 9.00 uur (8.30 uur zomertijd) bij Albert Heijn in
Delden.
De avondtrainingen in de zomertijd op dinsdag en donderdagavond, starten om
18.30 uur eveneens bij de Albert Heijn in Delden.
Wie de mogelijkheid en vooral de vrije tijd heeft, kan zich aansluiten bij de
veteranengroep of ook wel “pensionado’s”, zij vertrekken elke woensdagmorgen
om 9.00 uur voor hun training bij de Albert Heijn in Delden. Ook deze groep organiseert, in onderling overleg, tochten en uitstapjes in de zomerperiode, kort gezegd is
er genoeg te beleven het komende seizoen.
Lees ook nog even de groepstekens op pagina 37 en natuurlijk voor iedereen een
fijn en veilig fietsseizoen 2017 gewenst ………... “hou um op bandjes” !!
Ledenadministratie:
Er zijn 5 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, we bedanken hen voor
het (sommigen met een heel lang lidmaatschap), gestelde vertrouwen in de
club. Daarentegen zijn er 4 nieuwe leden en we wensen hen heel veel fietsplezier bij de TwickelTrappers. Daarmee staat de club op totaal 157 leden.
Handbikers:
Van de handbikers afdeling hebben we geen meldingen of mededelingen over
door hen te organiseren tochten of deelname aan evenementen ontvangen.
………………………………………………………………………………………………………………..

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 22—05—2017.
info@twickeltrappers.nl redactie clubblad

Wa’j hebt waardeer ie‘t best
a’j ‘t kwiet bint.
info@twickeltrappers.nl

Twents
Nederlands



Redactie clubblad DFC De TwickelTrappers

27







TwickelToerWijzer

28









TwickelToerWijzer

29







TwickelToerWijzer



UITNODIGING
Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van DFC De Twickel Trappers op maandag 13 maart a.s. vanaf

20.00 uur in Sportcafé “De Boemel”, Reigerstraat 1 te Delden.

De agenda voor deze vergadering is te vinden op de website. Een belangrijk
agendapunt betreft de verkiezing van een nieuwe voorzitter en secretaris. Hiervoor hebben zich twee kandidaten gemeld (resp. Eric Groothuis en Henk Brink),
maar uiteraard kunnen voorafgaand en tijdens de ALV ook andere leden
kandideren.
Na de vergadering volgt een voordracht van Jan Willem Lagerweij (61)

die zal vertellen over de Andes Trail, een tocht van 11.000 kilometer
over hoge passen in het Andesgebergte. En over de pampa’s, de
eindeloze grasvlakten van Patagonië, het leefgebied van gaucho's, de
Argentijnse equivalent van de cowboy.
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Thuisblijvers krijgen
gegarandeerd spijt want het wordt een zeer boeiende avond, inclusief een
passend presentje. Zegt het voort en komt allen!
Hans Heijerman, secretaris
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AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING
DFC DE TWICKELTRAPPERS
Sportcafé De Boemel, maandag 13 maart 2017, aanvang 20.00 uur
1.

Opening

2.

Terugblik 2016: mededelingen & commissies

Hemelvaartfiets4daagse Delden
Toertochten
Onderhoud ATB-route
Trainingen
Activiteiten
Website
Clubblad
3.

Jaarrekening 2016

toelichting penningmeester
verslag kascommissie
4.

Begroting 2017

toelichting penningmeester
aanwijzing kascommissie
5.

Verkiezing Voorzitter en Secretaris

6.

Rondvraag

7.

Bestuursoverdracht Hans Keizer en Hans Heijerman

8.

Sluiting

9.

Lezing Jan Willem Lagerweij : “De Andes Trail”
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Notulen ALV DFC De TwickelTrappers
Delden, 16 maart 2016
vers

Aanwezig: bestuur, leden (42) en gasten Peter van Rooijen en Remco WeAfwezig met kennisgeving: Jan Blekkenhorst en Paul van Loenen
1. Opening en agenda
Voorzitter Hans Keizer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het
bijzonder onze gasten. Het verslag van de vorige ALV (18 maart 2015) en de
agenda voor deze vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Aansluitend
worden de handbikers geïntroduceerd, waarbij Floris meldt dat hun seizoen
inmiddels is gestart met een eerste tocht van 25 km. De handbikers ontvangen van Theo Perik als welkomstgeschenk een TT-bidon. De terugblik op het
kalenderjaar 2015 zal door de voorzitter worden geïntegreerd in het verslag
van de commissies.
2. Mededelingen commissies

- Met betrekking tot de Hemelvaartfiets4daagse meldt Louis Kamp dat de
jaargang 2015 goed is verlopen, mede door extra inkomsten uit sponsoring.
De editie 2016 zal in financieel opzicht minder worden ivm afnemende
sponsoring inkomsten en de aanwending van middelen voor een blijk van
waardering naar de vrijwilligers. Dit jaar is de vierdaagse zeer vroeg, dus
het wordt afwachten qua weer. De uitgestippelde routes zijn in ieder geval
mooi. Afsluitend roept Louis extra vrijwilligers op, o.a. voor de bemensing
van pauzeplaatsen. Inmiddels heeft zich één lid gemeld, dus nog 7 te gaan;
- Namens de Toertochtencommissie doet Eric Groothuis verslag. Hij zoekt
nog naar een aansprekende naam voor onze overgangstocht. Gesuggereerd
is Mamials (Middle Aged Men in Lycra Suits). De tochten in 2015 zijn beide
goed verlopen, één zelfs met meer dan 300 deelnemers. De overgangstocht
2016 zal worden opgenomen in de Ride for the Roses op 4 september a.s.;
- T.a.v. onze ATB-route meldt André Michorius dat dit jaar groot onderhoud
van de route is voorzien, waarbij o.a. 100 m3 zand moet worden verspreid;
- M.b.t. de Trainingen merkt Johnny Rupert op dat het wegseizoen 2016 afgelopen zondag is gestart, inclusief een nieuwe dieselgroep voor leden die
het iets rustiger aan willen doen;
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(vervolg: Notulen ALV)

- T.a.v. de activiteitencommissie doet Jan Workel verslag. De Wendezoele-bijeenkomst in november 2015 was met 56 deelnemers wederom een
succes. Door het afscheid van Louis Vehof zullen we voor de toekomst
moeten uitkijken naar een nieuwe cateraar. In 2015 was het wielerevenement in Ibbenbüren geslaagd. Vanwege onvoldoende verblijfsaccommodatie wordt deze activiteit in 2016 overgeslagen, de wielerweek in Zuid
Frankrijk gaat wel door;
- Voor wat Clubblad en Website betreft, maakt Hans Keizer complimenten
aan de redactie en de webmaster. Geconstateerd wordt dat we nog wel
enkele nieuwe adverteerders voor het clubblad kunnen gebruiken. T.a.v de
website wordt opgemerkt dat oude edities van het clubblad (kennelijk) automatisch worden verwijderd indien ze lange(re) tijd niet geraadpleegd
worden en
 Met betrekking tot het Bestuur wordt opgemerkt dat Edwin Zengerink na
vele jaren van trouwe dienst (sinds de oprichting!) zijn functie heeft neergelegd. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor de bewezen diensten en
ontvangt, onder applaus, een waardebon.
4. Jaarrekening 2015
Penningmeester André Bruins licht de jaarrekening 2015 per begrotingsonderdeel toe. Per saldo is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd.
5. Verslag kascommissie en décharge penningmeester
- Namens de kascommissie brengt Jan Vos verslag uit van de uitgevoerde
controle. De boeken zijn prima in orde bevonden. De financiële administratie is uitstekend op orde (slechts een verwaarloosbaar verschil van € 7) en
bijzonder transparant. De penningmeester wordt bedankt en nadrukkelijk
gecomplimenteerd en
- De jaarrekening 2015 wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld, waarna, onder applaus, décharge wordt verleend aan penningmeester AB.
6. Begroting 2016
-

AB geeft toelichting op de begroting 2016, waarbij opnieuw wordt gerekend met een batig saldo. De ramingen zijn realistisch tot conservatief opgesteld, zodat we mogelijk enkele meevallers kunnen inboeken;
Indien de begroting wordt gerealiseerd, stijgen de reserves van DFC TT en
De kascommissie voor 2015 wordt ingesteld en bestaat uit Erik Groothuis
en Edwin Zengerink.
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(vervolg: Notulen ALV)

7. Rondvraag
-

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
Hans Keizer dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering onder verwijzing naar de presentatie, na de pauze, over de
Ride for the Roses, editie 2016.

Delden, 19 maart 2016
Hans Heijerman, secretaris
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--BELANGRIJKE--TOER--GROEPS—TEKENS-Nu zo langzamerhand het fietsseizoen in volle gang is, lijkt het verstandig om – met
name voor de nieuwkomers – weer eens de aandacht te richten op de regels binnen
het groepsrijden.
De voorrijders bepalen (!!!) het tempo.
Twee aan twee fietsen.
Na het aflossen, zo snel mogelijk weer aansluiten of invoegen.
Als er gestopt moet worden, geven de
voorrijders een stopteken (met de arm
omhoog) en roepen “STOP”. Iedereen
gehoorzaamt dit commando en geeft
dit zonodig door.
Als de weg verkeersvrij is, geven de
voorrijders een teken (met de arm) en
roepen “VRIJ”.
Iedereen gehoorzaamt dit commando
en geeft dit zonodig
door!
Bij links of rechtsaf: de voorrijders
steken de desbetreffende hand op en roepen duidelijk = links of rechts = waarbij iedereen dit commando doorgeeft.
Bij een auto achter: de achterste rijders geven commando door: = auto achter en
iedereen ritst of geeft ruimte en geeft het commando verder door.
Bij een rijdende tegemoetkomende auto:
Commando: = auto tegen = iedereen ritst of geeft ruimte.
Bij het passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een auto, fiets enz.
Commando = auto voor = en iedereen ritst of geeft ruimte.
Bij pech of lek rijdt iedereen naar een veilige plek b.v. een inrit of brede berm alwaar
de pech wordt verholpen. Blijf niet midden op de weg staan.
Bij elk obstakel op de weg, een tak, een paaltje, een gat o.i.d. wordt dit duidelijk doorgegeven, zowel mondeling als in gebaar.
Bij twijfel links – of rechtsaf niet gokken, maar langzaam rechtdoor fietsen.
Absoluut geen abrupte koerswijzigingen of plotseling remmen.
Opm. Over het commando tegen en voor zijn nogal wat misverstanden.
Voor = er staat een obstakel links of rechts van de weg of de auto, fiets enz. wordt
ingehaald.
Tegen = er komt je een rijdende auto, fiets enz. tegemoet!
Hou in scherpe bochten rekening met andere weggebruikers, ga niet inhalen, ga
zonodig ritsen duw elkaar niet van de weg.
Ga niet sprinten tijdens hellingen in de groep, blijf achter elkaar fietsen.
Toon respect voor overige weggebruikers!
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Kleding verkoop
In verband met de wisseling van kledingleverancier (Craft naar Verge Sport, Delden) bieden wij onze huidige voorraad aan met 50% korting.
De voorraad bestaat voornamelijk nog uit shirts (lange mouw en korte mouw) en
koersbroeken (kort). Een voorbeeld: shirt korte mouw lange rits nu € 22,95 of
een koersbroek kort € 26,25.
De uitstraling van de kleding blijft bij de nieuwe leverancier hetzelfde. Alleen de
koersbroeken ondergaan een kleine wijziging (minder wit).
Bij de nieuwe kledingleverancier is het niet meer noodzakelijk dat wij als club
voorraad hebben dus wij willen graag schoon schip maken.
Dus ben je op zoek naar kleding van goede kwaliteit voor een koopje, dit is je
kans.
Informeer bij René Geerdink of jouw maat nog op voorraad is
Mail: r.geerdink@hotmail.com
Telefoon: 06-41065386
DFC de Twickel Trappers
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Herman Vehof
Santiago de Compostella …… deel 2
Reisverslag terugweg van Santiago de
Compostella naar Borne
Na de rustdag, de volgende morgen vroeg
op en na een goed ontbijt de fiets weer op
en begon ik aan de terugreis naar Borne. Het
was al moeilijk om Santiago uit te komen,
maar toen ik de weg richting vliegveld had
gevonden en voorbij was, had ik alles weer
op de rit.
De eerste 40 km was saai, daarna kwamen
er heuvels en nog wat later de bergen. Bij
Sobrado 2 Colaatjes genomen en daarna
richting Friol. Daar had ik het even moeilijk
en rustig aangedaan. Daarna richting Lugo
en een Alberque gevonden.
Heel gezellig maar propvol. Volgende dag richting Fonsagrado. De bedoeling was
ongeveer 85-90 km maar het werden er maar 65. Allemaal bergen.
Boven op een top een Duitser uit Garmisch-Partenkirchen gesproken en na een
half uur verder gefietst richting A. Fonsagrado. Daar wilde ik een camping maar
die zat helemaal vol. Na nog een steile klim vond ik een Alberque met privé kamers. Daar heel goed gegeten en voor de eerste keer spaghetti gehad. Nog een
wandeling en op tijd naar bed om uit te rusten voor al die bergen die nog komen.
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(vervolg: De Bidon)

Volgende morgen begon het met een lange smalle afdaling, wat natuurlijk wel
mooi is, maar ja, je weet wel wat er daarna komt. Ik zat werkelijk in het hoogste
gebied in de hele omgeving. Klimmen, klimmen en een enkele flauwe afdaling. In
Fresno-Fondodevilla had ik alle drank op en heb ik even flink ingeslagen. 2 Cola,
2 Aquarius, 2 liter water en ik kon er weer tegenaan. Verderop in Sisterna een
hotel gevonden. Er waren ook 3 Engelsen met een M.T.B. uit Nottingham. Die
waren met een boot in Santander aankomen en gingen daar in de buurt een
week fietsen.
We hebben daar samen gegeten en gedronken en ‘s avonds de finale PortugalFrankrijk gekeken. De volgende dag, na een goed ontbijt, begon het direct met
een lange klim en dat ging door tot Villablino. Ik moest nieuwe schoenplaatjes
hebben en in die stad moesten volgens het boekje 2 fietsenzaken zijn. Maar het
was maandag en net als in Nederland zijn ze altijd gesloten! Ik had immers in 3,5
week mijn schoenplaatjes helemaal versleten. Ik heb in deze tocht de verkeerde
keuze gemaakt met mijn fietsschoenen. Ik had eigenlijk mijn M.T.B. schoenen
mee moeten nemen.
Na Villablino werd het wat vlakker, maar heel veel mooie grote hoge rotsen. In
Sena de Luna op een camping een huisje gehuurd en was er ook een wasmachine aanwezig, waar ik even goed gebruik van heb gemaakt. De eigenaar kwam uit
Oviedo en was er alleen in de zomermaanden en deed alles zelf. Inschrijvenwasmachine instellen en ook het eten maken. Hij kon alleen hamburgers en patat
maken. Nog even nagepraat met 2 Engelsen uit Bristol die er met 2 campers
stonden.
Volgende dag richting Cisierna, kwam ik al direct in een zeer mooie streek rondom het meer van Barrios de Luna. Hoge bergen, rotsen en dalen waar zeer veel
gehooid werd. In La Vegar de Bonar gezocht naar een fietsenwinkel maar die bestond niet meer. In Cistierna een hotel genomen en toen op zoek naar een fietsenwinkel. Eindelijk een klein winkeltje gevonden die iets van Shimano
had, maar nog meer van Stihl gereedschap had. Ik heb een heel
nieuwe pedalenset met reserve
plaatjes erbij gekocht.
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(vervolg: De Bidon)

Volgende dag richting Cervera. De eerste 30 km ging vrij snel, het was er een

beetje koud, je fietste daar constant op 1000 m hoogte. Bij Guardo kon ik de
route kiezen en heb de Nationale Route gekozen rondom het Compuerto Meer
met een stuwdam. Was schitterend om te zien, maar er was ook het nodige
klimwerk met rotsen langs het meer. Camping in Cervera zat vol. In het centrum een hotel gevonden, en daar was een echtpaar uit Leiden die al 30 jaar dit
soort tochten fietsen. Met vliegtuig naar Madrid en met trein naar Burgos en
dan gingen ze fietsen richting Porto in Portugal.
Volgende morgen vroeg op, want ik wou een lange tocht maken maar na 5 km
kreeg ik al een lekke band. Het was de eerste en tevens de laatste. Toen zag ik
ook dat de buitenband helemaal versleten tot op het canvas. In Aqulair een
nieuwe binnenband en buitenband gekocht en verder gegaan. Veel afwisselende
landschappen en een gebied van 15 km allemaal met windmolens. Daarna Poza
de la Sad, een heel steile afdaling met werkelijk heel gevarieerde landschappen,
bergwanden en rotsen. Toen richting Ona en direct een hotel geboekt. Het was
al 19.00 uur. In de kelder van het hotel direct nieuwe binnen- en buitenband erop gelegd en meteen de fiets even nagekeken en gesmeerd.
‘s Avonds wat gegeten en op tijd naar bed.
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(vervolg: De Bidon)

Andere dag richting Estelle gefietst en de bedoeling was daar te overnachten
waar ik op de heenweg ook heb geslapen. Vele beklimmingen en tegenwind kon
ik geen lange etappe maken. Moest ook nog een heel eind over een grindpad. In
Miranda de Ebro even een goede lunch genomen, en daarna verder. Het was
even moeilijk om de stad uit te komen, het was er ook heel druk.
De bedoeling was op een camping in Lagran te slapen, maar was helemaal uitgestorven. Verder ook geen hotel in de buurt, moest maar weer een plaats verder
fietsen, zei een wandelaar daar. Door naar Bernedo waar ook geen hotel was. Ik
heb daar een vrouw gevraagd en die wist daar een appartement. Ze heeft de eigenaar gebeld en even later kwam er een mevrouw aan en had ik een onderkomen. De andere morgen kwam ze om half 8 een ontbijt brengen wat helemaal
goed was. Om kwart over 8 weggefietst richting Pamplona. In het begin ging het
lekker snel, want ik was zo in Estelle, waar ik eigenlijk op de heenweg ook had
geslapen, maar niet had gehaald. Het was er zo druk in de stad en heb de verkeerde weg genomen om er uit te komen. Een eind buiten de stad de route weer
opgepikt via een omweg van 10 km. Onderweg nog vele beklimmingen en om
18.00 uur was ik in Pamplona. 3 Dagen geleden was hier nog een invasie van
stieren door het centrum van Pamplona, daar kon je niks meer van zien. Pamplona is een stad van ongeveer 200.000 inwoners maar tijdens de stierenrennen van
ruim een week zijn er 800.000 toeristen daar in het centrum. Een zeer mooie
bruisende binnenstad met een groot plein. Een aanrader! Goed gegeten, en daarna nog een café in geweest, met mensen gesproken en gedronken. Het was
weekend en dus iets later naar bed. Volgende dag na een goed ontbijt richting
Pyreneeën. Pamplona kon ik heel goed uitkomen en alleen N132 volgen tot
Frankrijk. Het was echt een weg voor wielrenners net zoals de Holterberg alleen
veel hoger en veel drukker.
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(vervolg: De Bidon)

Tot Erro waren het allemaal wielrenners op de weg en op de top ook een café
met allemaal wielrenners. Daarna een afdaling tot Ronche-Valles, iets gedronken
en daarna begon de klim over de Pyreneeën richting St Jean Pied de Port. Het
hoogste punt had ik vrij snel en toen alleen maar afdalen richting Frankrijk. In St
Jean Pied de Port een klein maar prijzig hotel gevonden. Je kon meteen merken
aan alles dat je in Frankrijk was. Van hieruit beginnen de meeste wandelaars te
lopen richting Santiago de Compostella. Volgende morgen was het ontbijt goed
en toen de fiets weer op richting het noorden. De Pyreneeën achtergelaten en het
werd steeds vlakker maar ook heter, 40 graden. Richting St. Paleis een stel uit
Malden bij Nijmegen gesproken op een terras, die gingen de andere kant op.
Toen begon het zoeken van een slaapplek, veel dorpjes zo dood als een pier. In
Dax nog bij een hele grote Intermarché eten en drinken gehaald en daarna verder. In Taller een klein hostel gevonden in een vroegere gebouw St. Marie. Daar
sliep ook een man van 76 jaar uit Nijkerk en die fietste voor de voedselbank!
(Klasse) Het enige wat je daar kon eten was een pizza en die ging er ook wel in.
Met een paar Leffe bier lukt dat wel. Heb die fiets van die man even nagekeken
en banden opgepompt en hij was helemaal blij. Volgende morgen stond de koffie
al klaar en met een paar plakken cake die ik nog had was dat mijn ontbijt. Daarna ging het richting Cadillac. Onderweg door Les Landes, veel vlaktes, lange wegen en weinig dorpjes en het was heet. Nog nooit zoveel gedronken als deze dag.
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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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(vervolg: De Bidon)

In Labouheyre een goede lunch gehad, stokbrood met rauwe ham en op het terras een echtpaar uit België gesproken. Verder met een omweg naar Pissos. Onderweg heb ik nog Michel uit Haarlem gesproken en toen naar Cadillac. Goed hotel met diner en ontbijt en wifi, want dat was een stuk minder in Frankrijk. Na het
ontbijt en geen zon ging het weer verder noordwaarts. Een saaie etappe. In St.
Emilion een heel mooi wijnstadje, stond volgens het boek de grootste kerk van
Europa, gehouwen in een rotswand. Het is echt een groot wijngebied. Daarna
ben ik even de weg kwijtgeraakt maar kwam bij Minzac weer op de goede route.
Daarna weer een saai stuk tot St. Aulaye helemaal in het uiterste gedeelte in het
westen van de Dordogne. Bij de V.V.V. gevraagd naar een hotel en alles was
weer geregeld. Na een goede nachtrust en goed ontbijt ging het weer verder
richting Aubeterre-Bronne. Daarna bij Laprade de weg weer kwijtgeraakt en later
bij Bel-Air weer op de goede weg. De wegaanduidingen in Frankrijk zijn toch wel
gemaakt met een Franse slag! Verderop in Ronsenac een echtpaar uit Den Haag
gesproken en een kopje koffie samen gedronken. Omdat het een Haags bakje
was heeft hij de koffie betaald. In Torsac een Belgisch echtpaar gesproken bij
een kerk en een groot stuk stokbrood met brie gehad. Daarna moest ik weer op
zoek naar een slaapplek. Via een paar telefoontjes kwam ik bij een Gites in Jauldes-Gangel terecht, ergens 2 km buitenaf. De kamer was helemaal goed, en de
vrouw des huizes heeft ook alle kleding voor mij gewassen, top!
Na een zeer goed en uitgebreid ontbijt ging het verder richting Poitiers. Een stad
bekend van de Tour de France. Onderweg bij de St. Saveur toren bij een Engelse
restauranteigenaar een goed omelet met stokbrood gegeten. Via Gencay ging het
richting Poitiers. Via de V.V.V. kwam ik terecht bij de kloostercellen van Trinité
waar ik de nacht heb doorgebracht. De fiets moest ik meenemen naar mijn kleine
slaapkamer. Allemaal heel sober maar schoon. Volgende morgen een goed ontbijt
en het ging weer verder richting noordwaarts naar Tours. Onderweg was het allemaal maïs, tarwe, rogge en gerst wat je ziet. In Tours een hotel gevonden en ook
goed gegeten. Hoe dichter bij Parijs hoe duurder. Tot Tours volgde ik de route
volgens een routeboekje. Vanaf hier heb ik het zelf uitgezocht. Ik wilde via Orleans onder Parijs door naar Reims. In Orleans een hotel geboekt en een gezin uit
Doesburg gesproken, die waren op doorreis naar Millau. De volgende morgen
samen ontbeten.
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(vervolg: De Bidon)

Daarna de fiets weer op richting Fontaine Bleu waar ik in eerste instantie wilde
slapen, maar ik was er al om 14.00 uur dus ik ben doorgefietst. Richting Provins,
maar daar heb ik me iets vergist in de afstand. Het wordt dan ook de langste
etappe van 160 km. Daar heb ik achteraf het smerigste hotel geboekt van de hele
reis. Ergens anders gegeten in een mooi restaurant en mensen uit Australië, Zwitserland en Luik gesproken. Volgende morgen moest ik zelf ook nog eerst mijn eigen stokbrood halen voor een ontbijt bij dat hotel. Thee en jus d’orange kreeg ik
er wel bij. Daarna ging het richting Sezanne, langs een hele drukke weg, ben daar
ook door een vrachtwagen van de weg geblazen.

Sportfoto van het jaar, Joris Knapen

Toen richting Epernay, door de champagnestreek, een mooie toeristische route
door de streek. In Epernay iets gegeten, verder een mooie stad. Daarna ging het
richting Reims waar ik wilde overnachten. Bij de V.V.V. een hotel geboekt. Daarna
in het centrum en bij de Notre-Dame nog een stempel gehaald voor de stempelkaart. Daarna wat gegeten, en nog even de stad in geweest. Na een goed ontbijt,
en wat strubbelingen eindelijk de stad Reims uit en toen op de goeie weg. Na 50
km eindelijk een bak koffie in Rethel. Bij de Aldi daar wat proviand ingeslagen,
zag ik dat de achterband, die ik in Spanje heb gekocht, helemaal versleten was.
Een Michelin Pro 3. Een winkelkar als ondersteuning en direct de reserve buitenband er op gelegd. Nog mensen gesproken uit Amstelveen die daar een vakantiehuisje hadden en daar nog elke maand naar toe gaan.
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Daarna verder richting Charleville Mezieres aan de Maas. Daar ook een hotel genomen en bij een pizzeria een lekkere pasta gegeten. Daarna een eind door de stad
gelopen, boven op de brug van de Maas nog een echtpaar gesproken uit Friesland,
die met een camper op een gemeentelijke camping zaten. Volgende morgen na
een goed ontbijt, een heel
slecht begin. Het regende heel
hard, dat was ik in ruim 4 weken niet gewend. Via een omweg en 5 keer vragen kwam ik
op de goeie weg. Daarna een
heel lang deel langs de Maas
gefietst, omdat ik wist dat die
naar België ging. Na 40 km
was ik in België.
Bij de grotten van Han koffie
gedronken. Ik probeerde de
Ardennen iets rechts te laten
liggen, dus richting Luik. Bij
Marche, een plaats 50 km onder Luik een hotel genomen, daarna chinees gegeten
en een paar Guinness gedronken bij een Engelse Pub, verder daar het facebook
bijgewerkt op de wifi. Volgende morgen ging het richting Luik, maar de weergoden
waren niet goed gezind. Het regende weer en ik moest langs een grote drukke
weg fietsen. Ik wilde Luik omzeilen maar dat lukte me niet. Toen begon dat gedonder, ik kwam uit bij het stadion van Standard- Luik en daarna werd het steeds
erger. Luik een klotestad! Op een gegeven moment heb ik richting vliegveld aangehouden. Daar ergens een weg genomen naar een klein plaatsje en kon daar pas
zien op de kaart, waar ik was. (Dan mis je wel een GPS) Na een omweg van 20
km zat ik weer goed. Ik wilde richting Tongeren en halverwege kwam ik gelukkig
in het Nederlandstalig gedeelte van België aan. Via Tongeren richting Lanaken.
Vanaf Lanaken tot Maaseik langs de N78 een lange rechte weg, met allemaal kleine dorpjes met vele winkels en garages. In Maaseik overnacht en gegeten, op het
plein in het centrum waren er enkele beach-sporten aan de gang, waaronder
handbal, volleybal en rugby, waar het wel heel fanatiek aan toe ging.
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Nog een paar gedronken en op tijd naar bed. Na een heel goed ontbijt ging het
richting Thorn, het kleine witte plaatsje in Nederland. Eindelijk in NL, maar van
korte duur. Via Roermond, waar ik een heerlijke koffie met een Limburgse vlaai op
het drukke plein heb gehad, ging het verder richting Venlo, onderweg nog ergens
op een kleine markt een gebakken vis gegeten. In Venlo bij een Giant-dealer die
ook toevallig sponsor was van een Nederlandse damesploeg een beker koffie gedronken met de eigenaar, die alle tijd had. Daarna ging het verder richting Kevelaer in Duitsland. Via Straelen kwam ik in Kevelaer aan. Daar een hotel opgezocht
en daarna een goeie schnitzel en een paar Weizen op tijd naar bed voor de laatste
etappe. Goed geslapen in het stadshotel en na een zeer goed Duits ontbijt begon
ik aan het laatste gedeelte van de tocht richting Boorn. Via Weeze en Uedem ging
het iets mis, maar in Kalkar zat ik alweer goed. Richting Emmerich, over de Rijnbrug, kwam ik bij ‘s Heerenberg aan in Nederland. Daarna ging het via Doetinchem-Zelhem-Borculo-Neede. Bij camping het Klumpke zou ik worden opgewacht
door Arnold Boswinkel en Erwin Bloem. Die vonden het mooi mij het laatste gedeelte te begeleiden tot in Borne. Bij het Klumpke aangekomen zag ik dat ze wel
meer mensen hebben benaderd om mee terug te fietsen wat ik niet verwacht had.
Zaten ze met zijn allen in een huifkar? Ik denk bij mezelf, in een huifkar. Maar het
regende, dus ze schuilden er even. Na een interview door Erwin ging het gezamenlijk richting Borne. Bij de Markvelder school waar we de weg moesten oversteken ging het even mis. Ik bleef met mijn schoen in het pedaal haken, waardoor ik
van mijn fietst viel. Verder ging alles goed en dicht bij huis zegt Erwin, goat ie mar
veurop, waant ie weet de weg!
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In de Ringoven aangekomen wist ik niet wat ik zag. Met pandeksels, veel lawaai
en tam-tam werd ik onthaald door Helma en de kinderen, de buren en de TwickelTrappers. Een geweldig moment wat ik nooit meer vergeet. Een groot spandoek voor het huis, Borne Boeit en de Tubantia waren aanwezig. Na de omhelzingen en iedereen een hand te hebben gegeven moest ik eerst even met de redacteuren mee naar binnen. Daar het hele verhaal afgestoken met de nodige foto’s
en daarna met iedereen nog een hele tijd nagevierd en nagepraat.

Dit was echt een geweldig onthaal wat
ik niet meer zal vergeten.
Ik wil hier iedereen heel hartelijk voor
danken en geef de Bidon door aan
Henk Brink.
Herman Vehof
Voor meer foto’s van deze tocht, zie de
Facebook pagina van Herman Vehof.
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