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Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten. 
Volgende kopij sluitingsdatum   05 - 02 - 2018 

 

Beste fietsvrienden (-dinnen) 
 

Al schrijvende en buiten de winterse taferelen aanschouwend, realiseren we ons dat ook 
menig lid van onze vereniging zich graag op glad ijs begeeft in de goede zin van het 
woord. Een groot aantal leden hebben het wielerseizoen verruilt voor de ATB, ofwel met 
het rubber door de blubber. 
  

Ons hoofd van de redactie, Theo Perik, heeft aangegeven de 20e jaargang nog te willen 
volbrengen. Na de nog komende drie clubbladen, in de huidige vorm, zet hij er na 20 
jaar een punt achter op 30 november 2018, de voor hem legendarische datum van de 
eerste bijeenkomst in 1998. Helaas, maar we respecteren zijn keuze. Hierdoor komt 
eind 2018 een vacature vrij en tevens is er de uitdaging om het clubblad flink op de 
schop te nemen. Voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen door V. Heemink en wij, als 
nog zittende redactie, verheugen ons om de nieuwe uitstraling na 20 jaar TwickelToer-
Wijzer te mogen presenteren. Er is dus nog voldoende tijd om erover na te denken en 
je aan te melden als nieuw redactielid. 
 

Ook dit keer is het gelukt met de ingezonden redactiestukken, naar onze mening weer 
een goed gevuld clubblad te verzorgen. In deze laatste editie van de 19e jaargang als-
ook van 2017 treffen jullie onder meer de vertrouwde rubrieken aan. Daarnaast is de 
Bidon dit keer gevuld door Arjan ter Keurs. 

Door het bestuur is na de afsluiting van het wielerseizoen een evaluatie gemaakt naar 
aanleiding van de aansluitende brainstormsessie.  

Verder een verhaal van de Hennie Kuiper-tocht waaraan door menig lid van de woens-
dagochtendgroep werd deelgenomen en ook een stukje over het nieuwe bestuur van de 
Elastiekenkoers. Jorrit uit Borne als ambassadeur van de TwickelTrappers in zijn nieuwe 
clubshirt, Bennie Grefte heeft de afstand van 10.000 km overschreden wat een geweldig 
mooie prestatie is voor een 75-plusser. Harry Krupers heeft zijn diensten aangeboden 
als vervanger van Johan S. om ons clubblad in wijk 2 te bezorgen, mooi dat het zo kan! 

Tevens is er een persbericht opgenomen voor de komende Twickeltoer op 4 febr. 2018. 
Verder is deel 2 van de fietsweek in de Alpen, afgelopen juni van dit jaar, geplaatst.  
Beslist de moeite waard om er dus eens lekker voor te gaan zitten.                                        
 

Namens de redactie wensen we u veel leesplezier, fijne Kerstdagen, een gezond en 
sportief 2018 toe!  
                                         Theo, Wim en Frank                                                                                              
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Druk als een klein baasje ! 
  
En dan vooral met mijn eigen bedrijf, DOC17 
Duurzaam Bouwmanagement. I.v.m. de op-
start kost het me meer tijd dan ik gedacht 
had en dat gaat even te koste van het zelf 
actief sporten. Er is wel een mooie parallel 
tussen het opstarten van een bedrijf en het 
heropstarten van vele activiteiten bij Twickel-
Trappers. Bij de TwickelTrappers. zijn we 
eveneens druk bezig meer inhoud te geven 
aan onze vereniging. Ik was blij verrast met 
de grote opkomst op 1 oktober 2017 bij de 
afsluiting van het raceseizoen. En dan vooral 
met de actieve deelname om na de wervelen-
de pitch van Vincent Hemink de club van 
nieuwe ideeën te voorzien. Geweldig en voor-
al een applaus voor diegenen die onder genot 
van een hapje en drankje dit tot een succes 
hebben gebracht, jullie leden dus. 
 
Maar het formeren van beleid is best een dingetje. Op 6 november ben ik sa-
men met Henk Brink naar de regio bijeenkomst geweest van de NTFU. Het 
centrale onderwerp deze avond was een soort van wielercafé waarin bestuur-
ders van de NTFU, en bestuurders van de diverse verenigingen met elkaar in 
discussie gingen over een aantal belangrijke onderwerpen die in een vereniging 
goed geregeld moeten zijn. Het ging over communicatie, veiligheid en het vor-
men van beleid. Er ontstond binnen de verschillende gespreksgroepen een le-
vendige discussie, eenieder had zijn eigen aanpak afgestemd op het doel van 
de vereniging en de leden. De grote verenigingen hebben over het algemeen 
hun beleid vastgesteld. De meer kleinere verengingen werken meer met speer-
punten. Een belangrijke rol is beide structuren weggelegd voor de verschillende 
commissies (vrijwilligers) die binnen de club actief zijn. En dan vooral de mate 
waar hierin initiatief in wordt genomen, vrijheden worden gecreëerd en verant-
woordelijkheden worden genomen.  
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(vervolg: Van de Voorzitter) 
 

Voor mij werd nogmaals bevestigd dat een club niet zonder vrijwilligers kan en 
dat zij de feitelijke motor van de club vormen. Ook bij ons, de TwickelTrappers, 
is dit natuurlijk niet anders. Samengevat als we wat willen ondernemen moet er 
iets georganiseerd of geregeld worden. Nu heb ik op 1 okt. medegedeeld dat bij 
ons 2 belangrijke steunpilaren gaan stoppen met hun bijdrage in de activiteiten-
commissie, ook wel JET genoemd.  Kortom de J en T van de commissie stoppen 
nadat hun laatste activiteit is afgerond. Zoals jullie weten is dit ons gemeen-
schappelijke uitstapje naar Ibbenbüren in juni 2018. Dit is natuurlijk een mooi 
moment hierbij stil te staan, echter het is nog belangrijker tijdig nieuwe opvol-
ging te organiseren, een commissie die uit minimaal 3 maar liever uit 5 personen 
zal moeten bestaan. En die 3 tot 4 kleine tot groter gezamenlijke verenigingsac-
tiviteiten organiseren. Wie voelt zicht geroepen ? Meldt je bij een van de be-
stuursleden. Je kunt direct aan de slag met de ideeën die zijn ingebracht.  

WIE WORDEN ONZE NIEUWE VRIJWILLEGERS IN:  JET 2.0 
Verder zullen we als vereniging ons nogmaals buigen over ons beleid. In de al-
gemene ledenvergadering van 2018 zullen we hier zeker op terugkomen.  Ook 
zullen we hier nogmaals aandacht geven aan het thema veilig fietsen en de wijze 
van communiceren met elkaar. Onze nieuwe website – al gezien ? – deze biedt 
in de toekomst hierin zeker nieuwe mogelijkheden via de leden login. Ook aan 
de website wordt nog gesleuteld deze winter om onze club nog beter in beeld te 
brengen. 
Verder nemen we vanuit het bestuur het initiatief iets te gaan doen met de inge-
brachte ideeën over jeugd en het organiseren / werven en faciliteren van vrou-
welijke leden. Beide doelgroepen zijn al actief in Delden, elk op hun eigen ma-
nier. Het zou mooi zijn dat we hier iets voor kunnen gaan betekenen. De volgen-
de keer kom ik hier op terug met een update van de vorderingen op dit gebied. 
Samengevat, er is nog voldoende werk aan de winkel om samen met jullie, onze 
club naar een hoger plan te brengen.  
                                                           
                                                 Met vriendelijke groet,  Eric Groothuis 
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Voor de liefhebbers van toertochten, hebben we er weer een aantal van andere      
verenigingen binnen en buiten onze regio op een rijtje gezet. 
Bij voldoende deelname is een bus beschikbaar voor vervoer van de fietsen. 
Voor deelname kun je je vooraf melden bij het onderstaande adres: 
 

Overzicht mogelijk gezamenlijk te rijden tochten:          vertrek in overleg 
 
 

Datum       Vertrekpunt 
 

24-12 Markelo 30/45 9:00  de Haverkamp 
07-01  Oldenzaal 38/57 9:00  OWC Oldenzaal 
14-01 Klarenbeek 32/48 9:00  Sportclub Klarenbeek 
21-01 Zelhem 30/50 9:00  ZVS Zelos 
28-01 Vorden 30/50 9:00  Sportpark 
 
04-02 Delden 30/50 9:00  Sporthal de Reiger 
 
11-02 Nijverdal 35/55 9:00  Noetselerberg 
18-02 Losser 48/60 9:00  Steenfabriek 
25-02 Eibergen 45/55 9:00  Pickerhal 
 
 
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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Bestuursvergaderschema  2018 
 

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. 
 

10 januari   woensdag 
 

07 februari   woensdag 
  

12 maart    ALV maandag (algemene leden vergadering  2018) 
 

25 april    woensdag 
 

13 juni    woensdag 
 

Zomervakantie school 21-07-’18 – 02-09-’18  (Bouwvak: 06-08-’18 – 24-08-’18)   
 

12 september  woensdag 
 

07  november   woensdag 
 

12 december    woensdag 
                          Het bestuur 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Schema kopij sluitingsdata 2018 “TwickelToerWijzer”  D.F.C. de Twickel Trappers 
 

05 februari   maandag 
 

14 mei    maandag 
 

Zomervakantie school 21-07-’18 – 02-09-’18  (Bouwvak: 06-08-’18 – 24-08-’18) 
 

03 september  maandag 
 

26 november  maandag 
 

Dringende bestuursstukken worden minimaal één week na de sluitingsdatum nog 
geplaatst. 
Het clubblad verschijnt ± drie weken na de kopij sluitingsdatum, behoudens  
druktechnische problemen. 
 

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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Twickeltoer 2018, zondag 4 februari 
 
Het mountainbike-seizoen 2017-2018 is al in volle gang en menig toertocht is al 
verreden, maar op zondag 4 februari 2018 is het tijd voor onze eigen             
DFC TwickelTrappers Twickeltoer. 
 
Er kan gekozen worden uit een route van 35 km en één van 55 km door de bos-
sen van Twickel in de omgeving van Delden.  
De route is het beste te rijden met een ATB, Cross- of veldritfiets.  
De routes zullen weer voorzien worden van pijlen en er zal een pauze in de routes 
zitten met verzorging. 
 
De start en finish is bij sportcafé De Boemel/sporthal De Reiger aan de Reiger-
straat 1 in Delden. Daar is gelegenheid voor het afspuiten van de fiets en zijn er 
faciliteiten voor dames en heren om in de sporthal 
een warme douche te nemen en om te kleden. 
 
Inschrijven kan vanaf 08:30 uur tot 10:00 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt             € 5,00. Voor leden 
van de NTFU bedraagt het inschrijfgeld op vertoon 
van het pasje € 4,00.  
Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis deelnemen aan 
de tocht.  
                         Scan&Go is aanwezig.  
 
Het reglement van de NTFU is voor deze tocht van 
toepassing.  
 
Mochten de weersomstandigheden zodanig zijn dat 
het onverantwoord is om de tocht door te laten gaan of mocht er sprake zijn van 
één of andere calamiteit, dan kan de toertochtcommissie besluiten de tocht af te 
gelasten. 
 
Dit zal dan gepubliceerd worden op de site van de TwickelTrappers. Ons advies is 
dan ook om dan de site te raadplegen.  
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(vervolg: Twickeltoer 2018, zondag 4 februari) 

Er is voldoende parkeergelegenheid op de parkeerstroken aan de Stationsweg bij 
het station. 
Er is geen bewaakte fietsenstalling dus het advies is om iemand bij de fietsen te 
laten. 
  
 

Mochten er nog ideeën voor de aankomende tocht zijn dan kun je ons bereiken 
op één van de onderstaande adressen.  
Voor het uitpijlen van de routes en het bemensen van de pauzeplek, zal weer een 
beroep gedaan worden op de leden van de Twickeltrappers.  
 
Zet de datum 04.02.18 dus maar vast in jullie agenda!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadere info: 
zie web-

site www.twickeltrappers.nl of 
 
Mayk Thijssen 06 29274923           Maykthijssen@gmail.com 
 
       Met vriendelijke fietsgroet de toertochtcommissie,  
 
                                                           Herman  Hans   Mayk 
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Afsluiting Raceseizoen 2017 + activiteiten 2018 
 
Op het moment dat de naam van Matthieu van der Poel weer regelmatig in het 
nieuws komt dan is het voor de meesten tijd om de racefiets op te bergen en 
over te stappen op de ATB of de schaatsen.  

Het bestuur greep dit moment aan om het raceseizoen “informeel” af te sluiten 
met een gezamenlijke fietstocht en van deze gelegenheid gebruik te maken om 
bij de leden te informeren naar meningen en ideeën voor het komende seizoen. 
Ongeveer 40 leden hadden zich op 1 oktober verzameld voor de racefietstocht. 
Goed om te zien dat ook sponsoren van de partij waren. 

Eric “brieft” de deelnemers 

Na een korte inleiding van Eric gingen de deelnemers in 3 gemixte groepen 
(jong, iets minder jong, snel en minder snel) op pad voor een tocht van 60 km. 
De voorrijder met de in GPS opgeslagen route in groep 1. 
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(vervolg: Afsluiting Raceseizoen 2017 + activiteiten 2018) 
 

Groep 2 en 3 volgend 
op gepaste afstand. 
Dat groep 1 uit zicht 
kwam en groep 2 en 
3 vervolgens van de 
route raakten mocht 
de pret niet drukken.             
(Volgende editie   
route in GPS op-
slaan?) Uiteindelijk 
bereikten we         
allemaal de pauze-
plek.  
Theo en Jan voorza-
gen ons als vanouds 
van koffie met wat 
lekkers (bedankt Jan M voor deze bijdrage). Daarna terug richting Delden voor 
het vervolg van het  programma.  
 
Aangekomen bij de Boemel was het tijd voor een hapje en drankje. Enkele leden 
die niet hebben meegefietst schoven ook aan. Eric heette allen van harte welkom 
en lichtte het verdere programma toe.  
Het doel was om input te verzamelen en te komen tot een nieuw, verfrissend be-
leid. 
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(vervolg: Afsluiting Raceseizoen 2017 + activiteiten 2018) 

Ook kondigde Eric het komende vertrek van 
Jan en Theo uit JET aan en deed een oproep 
voor opvolging.  

De nieuwe kleding en met name het bestellen 
hiervan via de website werden toegelicht. Ge-
rald Rödel van Vergé ook van de partij bij de 
fietstocht was paraat om vragen te beant-
woorden. 

Vincent Heemink gaf een inkijk in de nieuwe 
website en gaf met een pitch de aftrap voor 
een brainstormsessie voor het polsen van me-
ningen, het ophalen van ideeën en suggesties. 
Ideeën over hoe wij ons willen profileren, wat 
willen we als club bereiken, welke activiteiten 
door of voor de club, wat kunnen/willen we 
met de toertocht, etc. 

Goed om te zien dat er goed werd meege-
dacht en gediscussieerd. Veel ideeën en waardevolle tips (leesbrillen bij de ses-
sie!) werden op post-ITS geschreven. 

 

   

   Goede input waar we verder mee  
   kunnen.  
    
   Al met een geslaagde en gezellige dag.      
 
   Jaarlijks terugkerend?  
 
   Zeker voor herhaling vatbaar. 
            

 

                              Henk Brink  

 

       Meer foto’s: www.twickeltrappers.nl  
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“Twenteproat” 
 

Oet ‘n ölievat mo’j gin wien schèènk’n 
 
De vezopp’n dubbelkes koompt toch good terech a’j ‘n dochter van de    
kastelein trouwt 
 
Wat baov’n in ‘n zak zit, mot ‘t eerst d’r oet 
 
Wel hoog op ‘n ladder steet z’ot ‘t meest. En brek ‘t eerst ‘n nekk’n 
 
Ok nen döl zeg wal is nen wiez’n sprök 
 
D’r heurt meer bie ‘n hoeshaol’n as veer been oonder eenen taofel 
 
Wel ‘n aander wil opjaag’n, mot zolf op ‘n draf 
 
De mooiste dingen in ‘t leamn kost ginnen stuuver 
 
Allns met maot, zeer ‘n kastelein en hee droonk ‘n kloar’n oet ‘n kenneke 
 
‘t Venaamste is da’j good gezoond bint. En dat oe vrouw good weark hef 
 
Heb ie geald dan kö’j huuze bouw’n, heb ie ‘t nich dan mo’j steen sjouw’n 
 
Niks kost op ‘n doer zovöl geald as ‘t eerste glèèske foezel 
 
As de Döls naor de maarkt gaot, vedeent de koopleu geald 
 
Wel naar zuunig is, geet op ‘n kop staon um de veut te spoar’n 

Wel nen hoog’n deunk van zichzölf hef, kik nich geern in ‘n speegel 
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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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MTB-tocht Erve Kuiper Denekamp 
 
 

Woensdag 22 november j.l. zijn wij met 15 personen van de TwickelTrappers 
“Pensionado” groep naar Erve Kuiper, het ouderlijk huis van oud-wereldkampioen 
Hennie Kuiper, in Denekamp geweest.  
 
Peter Sueters had voor ons een mooi arrangement geregeld met de familie Kui-
per. Wij zijn met auto’s vanuit Delden vertrokken en kwamen rond 9:30 uur aan 
bij Erve Kuiper waar wij gastvrij werden ontvangen door Hermien Kuiper en een 4
-tal (fiets)vrienden van Hennie.  
 
Onder het genot van een kop  koffie met krentenwegge werden wij door Jan 
Goossink (een van Hennie’s fietsvrienden) bijgepraat en werd uitgelegd wat deze 

dag zoal gepland was, tevens ver-
telde Jan dat Hennie helaas niet 
met ons mee kon fietsen i.v.m. 
een boekpresentatie in Groningen 
van zijn nieuwste boek “Kampioen 
Wilskracht”, een boek over de  
carrière van Hennie Kuiper,       
onlangs aangeboden door Dries 
van Agt.                                                                                                                    
 
Rond 10:00 uur zijn wij onder   
leiding van Wim Horsthuis en 
Hans Stokkeler  vertrokken voor 
een MTB-tocht door hoofdzakelijk 
Duits natuurgebied van ca. 40 
km. 

  

Aanvankelijk verwachtten velen 
van ons een erg nat parcours, 
omdat het enkele dagen stevig 
had geregend, maar gaandeweg 
bleek dat het parcours fantastisch 
te fietsen was met erg mooie 
stukken natuurschoon.  
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(vervolg: MTB-tocht Erve Kuiper Denekamp) 
 

De heren hadden tussen de 20 en 25 km een koffiestop gepland, echter de loca-
ties waren allen gesloten waarschijnlijk door sluiting seizoen.  
Na enig overleg werd besloten om weer richting Erve Kuiper te fietsen waarbij 
voor de liefhebbers de mogelijkheid werd geboden nóg een lusje van ca. 10 km te 
maken, hiervan werd door 8 personen gebruik gemaakt, na afloop bleek dit lusje 
echter een lus van ca. 20 km extra over Nederlandse bodem door o.a. het Lutter-
zand.  
Weer bij Erve Kuiper aangekomen had de eerste groep al gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid zowel de fiets als zichzelf af te spoelen zodat de 2e groep naadloos 
kon aansluiten. Rond 13:30 uur werd gezamenlijk van een uitstekende lunch ge-
noten waarbij eigenaresse Hermien Kuiper ons vertelde over het boerenbedrijf met 
de 120 Jersey koeien en de ijsmakerij “de IJskuip” waar ijs wordt gemaakt van de 
melk van de boerderij.  Met het bereiden van ijs zijn ze in het Italiaanse Bologna, 
in juli van dit jaar, Europees kampioen geworden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens namen Hans Stokkeler en Wim Horsthuis het woord en vertelden ons 
over het ontstaan van de nevenactiviteiten op het bedrijf van erve Kuiper en in het 
bijzonder de “Hennie Kuiper Native” het museum dat in april 2017 is geopend en 
dat de gehele carrière van Hennie Kuiper weergeeft.  
De schitterende dag werd afgesloten met een bezoek aan dit museum! 
 
                         Fons Meier 
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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 als een piek of je oude kerstballen, zet je maar op Marktplaats! 

…………………………………………………………………………………………………………………  
 

De activiteitencommissie: 
 

Jan Erwin en Theo zullen nog één keer, bij voldoende deelname, een driedaagse 
naar Ibbenbüren organiseren d.d. 22 / 23 / 24 juni 2018. De sluitingsdatum van 
de inschrijving voor deze 3-daagse is nog niet vastgesteld, wel kan je je aanmel-
den bij een van de heren van de commissie JET.  
                                                                                          Jan Erwin Theo 
 

Vernieuwde website: 
 

De vernieuwde website is inmiddels online. Er zal nog aan gesleuteld worden 
maar langzamerhand krijgt de site vorm. De inzet van Twentse Storm, in samen-
werking met Johnny Rupert, bewerken ze het geheel tot een prettig leesbare si-
te. Je kan er je kleding bestellen door in te loggen met ‘twickeltrappers’, foto’s 
kijken en alvast je evenementen voor het komende seizoen in plannen. Kortweg 
geniet op ww.twickeltrappers.nl  
 

Nieuwe bezorger:  
 

Harry Krupers heeft zich spontaan aangemeld als nieuwe bezorger voor wijk 2 
binnen het tienkoppige bezorgteam van het 
clubblad. Daar is de redactie trots op en we 
wensen Harry veel succes met de bezorging.  
 

Kleding bestellen:  
 

Op pagina 38, lees je nog eens de            
herhaling van hoe je kleding kan               
bestellen via de website,  
www.twickeltrappers.nl 
Kom je er echt niet uit, bel dan met de            
kledingcommissie 06 2509 3999. 
                           
                           “wat leu past bie-jnoa aln’s” 
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Vrijwilligers: 
 
Voor diverse commissies zijn ook in 2018 weer vrijwilligers nodig, laat van je 
horen en meld je aan, mocht er om gevraagd worden. Tevens zou het mooi 
zijn dat bij de komende Elastiekenkoers 21 juni 2018 enkele vrijwilligers van de 
TwickelTrappers zich spontaan zouden aanmelden voor het goede doel.      
Meedoen en of een sponsorbijdrage leveren mag natuurlijk ook, lees er alles 
over op de website van de Elastiekenkoers.   
 
 

Handbikers: 
 

Van de handbikersafdeling hebben we helaas geen mel-
dingen 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, dat kan je doen tot   05—02—2018. 
    

info@twickeltrappers.nl redactie clubblad 

Twents
Nederlands

 

Nen aol’n haaz’n kèènt elk’n strik  
 

info@twickeltrappers.nl 
 

 

Redactie clubblad DFC De TwickelTrappers 
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Stoppen binnen JET 
 

Terugkomende op mijn beslissing om te stoppen als mede organisator binnen de 
activiteitencommissie, ook wel bekend als JET (Jan Erwin Theo), bij deze een korte 
toelichting hierop. 
 

Vanaf de oprichting van de club, heb ik deel uitgemaakt van de 
activiteitencommissie om mee te denken en hand- en spandien-
sten te verrichten voor tijdens en na afloop van een clubdag. 
Ook een onderdeel van de commissie was het organiseren van 
uitstapjes in binnen en buitenland, denk daarbij o.a. aan de 
trips naar Ossenzijl, Hilter, Didam, Luxemburg, het Sauerland, 
Plettenberg, Ibbenbüren enz. te veel om op te noemen. 
 

In de beginjaren, zoals de eerste uursleden zich kunnen herin-
neren, was het René van Otten die de kar trok bij de activitei-
tencommissie, later heeft Jan Workel die taak op zich genomen. 

Nu Jan, als voorzitter van de activiteitencommissie vanaf de ko-
mende ALV zijn functie beschikbaar stelt, heb ook ik besloten te 
stoppen met mijn taak binnen de activiteitencommissie, het is mooi west, dat is’t. 
  

Binnen een club is het echter van groot belang dat er ontspanning en verzet is 
naast de inspanningen van je sport, zo leer je elkaar op het sociale vlak steeds 
beter kennen. Door de jaren heen is wel gebleken dat het van belang is elkaar te 
ontmoeten tijdens feesten en evenementen. Je ziet tevens die saamhorigheid te-
rug die ontstaat wanneer het om minder leuke gebeurtenissen gaat bij een club, 
ook dat is een onderdeel van organiseren.  
 

Rest mij nog de jongens van JET en iedereen te bedanken voor de vele mooie, 
leuke, lachwekkende en soms hilarische gebeurtenissen die we met z’n allen heb-
ben mogen beleven. 
Ik hoop dat dit nog tot in lengte van jaren mag   worden voortgezet binnen de 
club. 

 

 
 

Sportieve groet ………. en ……… 
“houw’em op de bandjes” 

           

              Theo Perik 
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10.000 km volbracht !!!!!!! 
 
Woensdag 25-10 was een aantal seniorrenners er getuige van dat collega Bennie 
Grefte (77) de 10.000 km op de racefiets overschreed. 
 
We kregen inside-informatie uit de groep dat Bennies jaarteller die dag begon op 
± 9930 km. 
In de omgeving van Haaksbergen lag de grens van de jubileum-kilometer, ter 
plekke werd afgestapt en na de felicitaties dit heugelijke feit digitaal vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 

2016 moest Bennie 70 km voor zijn streef-afstand zich gewonnen geven. 
 

Dit jaar was Bennie dus extra gemotiveerd die barrière wél te doorbreken, wat 
voor hem een nog nooit eerder verrichtte afstand in één zomerseizoen zou zijn. 
Deze prestatie komt in een nog groter licht te staan als we weten dat Bennie ook 
nog een drukke baan heeft als mantelzorger voor zijn vrouw. 
 

De seniorrenners wensen de familie Grefte nog vele mooie vergezichten toe. 
         

           Luch Sleurink 
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Sinterklaas verwelkomt nieuw bestuur Elastiekenkoers  
 
De intocht van de Elastiekenkoers zorgde ieder jaar weer voor kippenvel bij zowel 
de deelnemers als het publiek. De ééndaagse fietstocht, voor een goed doel in de 
Hof van Twente, groeide binnen vijf jaar uit tot een ongekend succes.  
 
Tot grote spijt leidde dit overweldigende succes vorig jaar tot een einde van de 
Elastiekenkoers. Na een zomer zonder Hofbreed benefietevenement pakt een 
nieuw bestuur de organisatie weer op en wordt er komend jaar gefietst voor een-
zame  
ouderen in de Hof. 
 
Op de verjaardag 
van de goedheilig-
man nam het nieu-
we bestuur,  
bestaande uit voor-
zitter Jan Meen, 
penningmeester 
Martin Leferink,  
secretaris Edwin 
Planken en  
algemeen  
bestuurslid  
Ton Hardick, offici-
eel het stokje over. 
De Sint bedankte 
de oud-
bestuursleden voor 
hun inzet waarmee 
ze het hartverwar-
mende initiatief 
binnen vijf jaar tot 
een groot succes maakten, waarna hij het nieuwe bestuur succes wenste met de 
doorstart. 
 
21 juni 2018 wordt de Elastiekenkoers verreden, je kan je hiervoor aanmelden als 
vrijwilliger, deelnemer of sponsor: zie alle info op, www.hofgids.nl  
     
               Voor meer nieuws over de Elastiekenkoers: www.elastiekenkoers.nl 
                                                      

                                                                Bronvermelding: www.hofgids.nl 
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Nieuwe ambassadeur TwickelTrappers 
 
Jorrit Heins is ons fietsmaatje. Hij leeft met een beperking, het syndroom van 
Down. Met hulp van zijn ouders, de Van der Bentstichting, Stadshagen Delden, 
het Kulturhus en NEO in Borne, KamaK in Hengelo leidt hij een actief bestaan.  
 
Hij heeft een eigen woning in een beschermende woonvorm bij de kerk in Borne. 
Jorrit werkt in de horeca, voetbalt in een G-team en houdt van toneel. Dat helpt 
om uit de verstarring te blijven. Het voorkomt dat hij opgesloten raakt in een vas-
te structuur en niet meer bij zichzelf komt. Zoals wij, zit ook Jorrit graag op de 
fiets. Af en toe deed en doet hij mee aan een tocht. Beweging, beleving, op zoek 
naar wat je leuk vindt en wat je kunt, dat is belangrijk voor Jorrit. Fietsen houdt 
hem fit en is goed voor zijn knieën, dat vindt ook zijn fysiotherapeut. Zijn ouders 
en begeleiders helpen hem bij het participeren in onze samenleving. Inclusief Jor-
rit is die ook mooier voor ons. 
Als leden van Ploeg Pensionado geven wij Jorrit nu al ruim drie jaar een wekelijk-

se rugwind. Jules Fast, Bennie Grefte, 
Gerrit Heerink, Wim Hoentjen, Antoon 
ter Horst, Leo Klomberg, Johan Koehl, 
Gerrit Pelle, Luch Sleurink en Peter Sue-
ters fietsen beurtelings elke dinsdag sa-
men met hem onze (Jor)rit van Borne 
naar Delden, waar hij werkt in de Bras-
serie. En na gedane arbeid weer terug, 
zijn woon-werkverkeer, een vast ritueel. 
Over de Bornsestraat, door weer en 
wind.  Af en toe over de bospaden van 
Twickel. Jorrit met helm, goed zichtbaar 
door het staande oranje vlaggetje ach-
terop zijn fiets. Hij verschuilt zich niet 
en is vaak de kopman. 
 
Hij begint traag, zwaaiend naar de 
mensen en vooral ook de meisjes die 
hem tegemoet komen. Na het viaduct 
over de A1 zet hij flink aan en zit hij, 
zoals Froome, scheef op de fiets. Soms 
druk pratend, in flarden, over voetbal-
len, de  vakantie, zijn broers, zijn nicht-

jes en nog veel meer.  
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We doen ons best hem te begrijpen en op hoofdlijnen lukt dat. “Grapje”, als hij 
een goede bui heeft horen we dat vaak. Als je hem teveel vraagt loop je het risico 
dat hij antwoordt met “zo is het wel genoeg”. En als je iets vertelt of wilt uitleg-
gen zegt hij meestal “dat weet ik wel, of “dat weet je zeker van internet”. Wij slim 
of bijdehand, maar Jorrit ook! 
 
Op weg terug is Jorrit niet te houden, hij zet dan al aan vóór het viaduct: met een 
banddikte verschil is hij als eerste boven. “We zijn mooi op tijd”, zegt hij dan en 
we weten allemaal dat hij het liefst om 16:00 uur TV wil kijken, ’s morgens bij 
vertrek kondigt hij dit al aan terwijl hij druk zappend een laatste slok koffie 
neemt.  
 
Bij hoge uitzondering en te slecht weer gaan we met de auto. Met vol volume 
draaien we dan Bassie en Adriaan of BZN, Jorrits favoriete CD’s, die hij dan mee-
neemt. Maar meestal zit hij dinsdag op zijn fiets, met zijn kleine gestalte en ge-
spierde benen, soms met het snot voor de ogen zoals een echte wielrenner be-
taamt. We hebben plezier met elkaar en Jorrit neemt bij ons een heel speciaal 
plekje in.  
 
Met onze club dragen we bij aan Jorrits welzijn. FC Twente heeft een project 
“Scoren in de wijk” en de TwickelTrappers  het mini-project “Fietsen met Jorrit”. 
Mooi om je als club ook te richten op mensen met een handicap en hen te laten 
delen in het plezier dat bewegen en samen fietsen geeft. Mantelzorg op de fiets, 
dat ook moeder Riekje en vader Anton uit Markelo rust en zekerheid geeft. De 
woensdaggroep begeleidt Jorrit graag en zet zich met veel discipline in. Wim 
Hoentjen zorgt altijd weer voor de planning en de afstemming. We nemen voor 
elkaar waar als dat moet, wisselen onze ervaringen uit en geven elkaar tips voor 
veilig fietsen met Jorrit. Want soms kiest hij zijn eigen weg. Ook delen we anek-
dotes. We respecteren Jorrit en het voelt goed als we hem zo bezig zien. 
 
Begin volgend jaar krijgt ons project een andere invulling. Hoewel Jorrit het naar 
zijn zin heeft in de Brasserie van Stadshagen klopt zijn hart sneller voor KamaK. 
Hij geniet ervan expressief te zijn, op een toneel te staan en een rol te spelen. Op 
zijn eigen manier geeft Jorrit dat zelf ook aan: “dat vind ik zo leuk, mama”. Er 
komt daar meer plaats voor hem. Misschien kan hij gaan meedoen aan optredens. 
En zijn ouders én wij gunnen hem dat heel graag. Zijn rol in Delden houdt dan 
op. Hij neemt daar afscheid van zijn begeleiders en zijn collega’s die zijn vrolijke 
noot en werklust zullen missen. 
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Vanaf februari 2018 rijden we niet meer 
wekelijks met Jorrit op en neer.  
Wel houden we in het voorjaar en de       
zomer contact met elkaar.  
 
Ons project wordt anders ingevuld.  
Op dinsdagavond doen we dan volgens een 
nieuw schema met drieën een  
“Rondje Jorrit” van 1,5 uur: twee van ons 
en Jorrit. Hij rijdt dan in het fonkelnieuwe 
shirt van de TwickelTrappers en drinkt dan 
uit zijn nieuwe bidon.  
Cadeaus van onze club en sponsor Verge 
bij de viering van zijn 38e verjaardag op 23 
oktober 2017 op zijn werkplek.  
 
 
 
 
 
 
 

      Jorrit trakteerde ons appelgebak en            
 
      schonk de koffie.  
 
 
 
      Jorrit hoort erbij.  
 
      Als ambassadeur van de  
      TwickelTrappers op de fiets in onze 
      blauw-witte kleuren: ook in déze    
      nieuwe rol zal hij van zich doen         
      spreken! 
 
                                Peter Sueters  
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TwickelTrappers online kleding bestellen. 
  

Beste fietsers,  
  

Vanaf nu zijn alle kleding stukken van onze leverancier Verge digitaal te bestel-
len. 
 

Voordat iedereen meteen op onderstaande link klikt moet ik jullie het volgende 
nog wel even mededelen. 
Eénmaal op de site van Verge zijn er allemaal verschillende kledingstukken te se-
lecteren, deze zijn niet afgebeeld in de kleuren van de TwickelTrappers dit kon 
helaas niet met de site maar aan de linkerkant van de site is wel te zien hoe het 
design eruit ziet.  
  

De volgende stappen moet je doorlopen om kleding te bestellen: 
  

1) Klik op onderstaande link ( deze kun je ook onder de favorieten opslaan)  
 https://shop.vergesport.com/start.aspx 
login: twickeltrappers 
  

2) Selecteer het gewenste kleding stuk en maat (aantal ingeven), het artikel zit 
nu in het winkelwagentje. 
  

3) Linksboven aan het scherm staat de afbeelding van het winkelwagentje met 
een groen vinkje. Klik hierop en vervolgens klik op proceed to checkout. 
  

4) Indien je geen Verge account hebt moet je deze aanmaken, dit moet je doen 
doormiddel op de onderste grijze balk te klikken ( Don't have a Verge account? 
Register) 
  

5) Doorloop de stappen en je komt dan uiteindelijk bij je bestelling 
  

Als de bestelling eenmaal is geplaatst, duurt het ongeveer 4 tot 6 weken voordat 
de kleding binnen is. 
  

Mocht u twijfelen over de maat neem dan contact op met Verge via het mail-
adres g.rodel@vergesport.com of tel.0743766960. 
 
Voor alle andere vragen inzake de teamkleding kun je met mij contact opnemen 
met René Geerdink r.geerdink@hotmail.com of tel. +31 (0)6 41065386 
  

Dan wensen we iedereen heel veel succes met de kleding. 
  
Mvg,    André Bruins & René Geerdink       Gerald Rodel Verge Nederland  
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Hartelijk dank René Geerdink voor het doorgeven 
van de bidon aan mij….. 
 
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Arjan ter 
Keurs en ben 41 jaar jong. Ik ben getrouwd met 
Kim en heb 2 zoons, Guus van bijna 3 jaar en Dirk 
van net 4 maanden. 
Ik ben werkzaam bij het Waterschap Vechtstromen 
in Hengelo waar ik de functie van werkvoorberei-
der  vervul. Dit is een zeer dynamische en afwisse-
lende functie waarbij je zeer nauw betrokken bent 
bij de praktijk (werkplaats en buitendienst) wat me 
erg aanspreekt. Dit werk doe ik dan ook met erg 
veel plezier. 
En dan de vraag, “hoe kom je bij De TwickerTrap-
pers…..?” Dat zit zo, even terug in de tijd…… 
In het verleden heb ik veel met brommers en mo-
toren gesleuteld en gecrosst. Op 9 jarige leeftijd 
mijn eerste brommer gekregen, die bij mijn opa en 
oma in Zenderen neer gezet waar ik vele uren sa-
men met mijn 2 jaar oudere zus heb rondgereden. 
Er volgende nog een groot aantal (cross)brommers, gevolgd door mijn eerste 
echte 80cc crossmotor. Dit was een Suzuki waarmee ik bij de voormalig TCC 
(Twentse Cross Club) in Enschede ben begonnen met crossen op een crossbaan. 
Iedere woensdag trainen en zaterdags af en toe een wedstrijd rijden. Er volgden 
nog een groot aantal crossmotoren en crossbanen waarbij ik circa 12 jaar gele-
den geëindigd ben met actief motor crossen. Crossen was toen der tijd mijn lust 
en mijn leven. Crossen doe ik nu niet meer, maar motorrijden en motorsport is 
nog immer een grote hobby van mij…… 
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Echter om conditie op te 
bouwen en in conditie te blij-
ven ben ik in mijn crosstijd 
gaan mountainbiken.  

Begonnen op een Batavus 
uit de Kleintjes-Krant, ge-
volgd door een mooie rode 
nieuwe Cannondale winterbi-
ke van Ten Tusscher in En-
schede, wat wil je nog meer. 
We fietsten zondags met 
een vriendenclubje rondom 
Delden of we fietsten zon-
dags een mtb-tochtje in de 
buurt mee. Dit heb ik een 
aantal jaren gedaan. Toen 
werden er kinderen geboren 
in het vriendenclubje waar-
mee het fietsten minder fre-
quent werd en het groepje 
uiteen viel. Een aantal jaar 

geleden heb ik het mountainbiken toch weer actiever opgepakt en ben weer de 
mtb-tochtjes gaan fietsen met mijn neef. Ook had ik mij wel eens georiënteerd in 
wielrennen maar nooit de stap genomen....... Totdat begin dit jaar mijn collega 
Hans Beld mij tipte om eens mee te fietsen met de Twickel- Trappers. Kort daar-
op heb ik een budget racefietsje gekocht bij een fietsenwinkel in Hengelo en heb 
ik in mei dit jaar mijn eerste km’s gefietst op een racefiets. Dit waren tevens mijn 
eerste km’s bij de TwickelTrappers. Eerst een paar keer geprobeerd om te kijken 
of het wel wat voor mij was, maar het sloeg aan en leerde al snel mensen kennen 
binnen de club. Een erg sociale en laagdrempelige club waarbij niets hoeft en al-
les mag. Voor elk wat wils, verschillende tempo’s en een mooie diversiteit aan 
mensen. Maar allemaal met hetzelfde doel, lekker fietsen……Zo relatief dicht bij 
huis, komen we op zeer veel mooie en voor mij nieuwe plekken in het Twentse 
landschap waarbij ik mij iedere keer weer afvraag waar we precies zijn. Voor mij 
is het nog elke keer weer een verrassing!  
Dinsdag 4 juli jl. was even een domper voor mijn nog jonge “racefiets carriè-
re”…… ‘s avonds fietsten we met een relatief hoog tempo richting Ootmarsum 
waarbij het voor mij mis ging op de kruising Zonnebergweg / Hezebergweg in 
Ootmarsum. Er kwamen 2 mensen op E-bikes van rechtst waardoor de groep deels in 
de remmen ging en probeerde ietwat uit te wijken voor deze fietsers van rechts.  
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(vervolg: De Bidon) 
 
Dit alles had ik te laat gezien waardoor ik met mijn voorganger (Henk Brink) in 
aanraking kwam en straateczeem op liep (Strava gaf op dat moment 34 km/h 
aan). Ik ben toen samen met Jan Meen, zo goed en zo kwaad als dat ging, terug 
gefietst naar huis aangezien ik diezelfde avond nog een “partneravond” had als 
voorbereiding op de aanstaande bevalling…..(3 weken later). De eerste vraag die 
de vrouwelijke spreker van die avond stelde aan alle aanwezige partners 
(aanstaande vaders)….….. ”kunnen jullie je er een voorstelling van maken hoe 
pijnlijk een bevalling is…..?” Gehavend en nog ietwat bloedend stak ik mijn hand 
op en zei dat ik er mij na vanavond wel een voorstelling van kan maken…..auw, 

auw, auw.... ;-) 
 
Na circa 3500 km ge-
fietst te hebben op de 
racefiets bevalt mij het 
fietsen in teamverband 
bij de TwickelTrappers 
erg goed en ondanks 
de geboorte van onze 
jongste zoon Dirk, eind 
juli van dit jaar, kan ik 
tijd vrij blijven maken 
om 1 of 2 keer in de 
week te blijven fietsen. 
Op dit moment af en 
toe een tochtje mee 
fietsen op de mtb en 
iedere week een uurtje 
spinning bij Sport-
school Waanders, he-
lemaal top……. 
Onlangs heb ik de be-
stelde wielerkleding 

van de TwickelTrappers ontvangen waarmee ik definitief afscheid neem van mijn 
oude “Waterschap Vechtstromen” wielerkleding en ik mij nu met recht een echte 
TwickelTrapper kan noemen... ;-) 
 
Ik wens iedereen veel leuke, mooie en vooral veilige fietskilometers toe bij deze 
leuke club. 
                
        Ik geef de bidon door aan mijn mede TwickelTrapper: Harry Krupers  
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Deel 2 Fietsweek Alpen 17 tm 24 juni 2017  
 
Het is woensdag de 21e, vandaag de langste rit via Col d’Ornon. Na een iets 
mindere nachtrust weer een goed ontbijt gehad, daarna moesten er nog van een 
aantal de fiets worden nagekeken. Erwin moest nog nieuwe remblokken monte-
ren, terwijl hij gisteren nog aangegeven had dat hij vandaag een ATV-dag wilde 
nemen. Onverwachts stond toch iedereen weer op straat startklaar. Via het cen-
trum van Bourg d’Oissans ging het richting Col d’Ornon. Er waren vooraf 2 toch-
ten over die Col, 1 van totaal 100km en 1 met een extra lus totaal 118km. De 
klim begon nagenoeg direct, wat voor mij in nadeel is, maar het bleek toch niet 
zo’n steile berg. Ieder nadeel heb z’n voordeel! Voor mijn doen ging het goed, 
maar de anderen waren gewoon iets beter. Meestal eindig ik op de 9e plaats, wat 
op zich niet zo gek is in zo’n peloton.  
Boven op Col d’Ornon aangekomen stond iedereen bij elkaar te wachten en de 
helft van de groep had afgesproken terug te gaan, na even na te denken ook 
maar besloten niet verder te gaan. 
Vincent, Roy, Frank en Eric hadden besloten de tocht volledig te fietsen en met 
een goedwerkende GPS is dit echt een makkie.  
Ondertussen waren wij bij het huis aangekomen en na de nodige herstelhapjes- 
en drankjes ging iedereen zich opfrissen. 
Erwin, die zich al niet zo lekker voelde, af aan dat hij even naar bed wilde voor 
een middagdutje, maar dat combineerde met een gedeelte van de avond. Uitein-
delijk om 19.30 uur ontwaakte hij weer! 
Ondertussen hadden Marcel, Henk, Hans en ik besloten even naar het dorp te 
wandelen om een paar fietsenzaken te bezoeken en vervolgens een terrasje te 
pakken voor een heerlijk koel pilsje. Ook hadden we nog even op de boodschap-
penlijst van Vincent gekeken en hebben we op de terugweg die boodschappen 
meegenomen. Achteraf bleek de lijst niet compleet, dus gingen ze naderhand 
nogmaals. Ondertussen waren Vincent, Roy, Frank en Eric ook weer terug na die 
118 km. Met die hitte kunnen we spreken van een puike prestatie. Door hen werd 
deze tocht de mooiste tocht tot dan toe genoemd, maar ja, dat geloof ik toch niet 
als ik er zelf niet bij ben geweest. 
Na enkele biertjes en een baal gezouten pinda’s, harde worst en cowboyvlees 
werden de voorbereidingen getroffen voor het avondeten. Dit keer was het een 
recept van Vincent’s vrouw, gehakt met bruine bonen, sla en crème frais. Dit 
smaakte verrukkelijk. Even later kon je ook gelijk horen dat iedereen nog wel wat 
lucht over had, ha ha. Dit was wederom een geslaagde dag, geef de pen door 
aan Frank. 
 
                                                                                              Herman 
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De inspanningen beginnen zo langzamerhand z’n tol te eisen, de bedden worden 
steeds vroeger opgezocht in de avond. In het begin gaan we over twaalven, gis-
teravond was de helft vertrokken voor elven. Uiteraard is er begrip voor en ook 
logisch gevolg. 
In de ochtend zijn Vincent en ik vaak als eersten aan de thee, zorg ik op afstand 
voor de administratieve ondersteuning in Nederland en werk ons kasboek bij met 
declaraties die me aangereikt zijn. Na de laptop te hebben opgeborgen beginnen 
we de ontbijttafel te dekken, waarna Vincent z’n haantjesgedrag nogmaals ten 
gehore brengt. Iedereen kon een heerlijk ontbijt nuttigen en de lunchpakketten 
samenstellen. Vandaag, 22 juni, staat de tocht naar Col de la Croix de Fer op het 
programma. Een tocht van 82 km naar uiteindelijk een hoogte van 2068 mtr.  
Rond 9:30 uur vertrekken we via Bourg d’Oissans richting Allemond. Vlak voor het 
stuwmeer hadden we een door JR ingelaste zijweg te pakken. Verdorie wat een 
steile knoeperd, een echte kuitenbijter. Het duurde even eer de hartslag weer 
een aangenaam ritme kreeg. Het uitzicht maakt natuurlijk veel goed, want na Al-
lemond klim je, met een zeer aangenaam stijgingspercentage naar Col du Glan-
don. Het is wederom warm maar door de rijwind is het redelijk uit te houden. De 
krachtsverhoudingen zijn wederom te spiegelen met de dagen ervoor. Ik begeef 
me in de middenmoot, denk nog vaak terug aan de beklimming van Alpe d’Huez 
waar ik Eric mooi te grazen heb genomen bij de fotoshoot. Net voordat de afdruk 
werd gemaakt keek hij op mijn achterwiel, dit uiteraard tot aan de top, maar als 
maar verder en verder. Wat was hij er vervelend van, ha ha. In de regel hebben 
we een redelijk gelijkwaardig niveau.  
Al klimmend zie je tussen de rotsen een berghut ofwel van hout ofwel van plaat-
selijk rots-platen, echt mooi om te zien. Verderop zie je een aantal bergwande-
laars die een schaapsherder assisteren de kudde langs de kant te houden en pas-
serende toeristen te behoeden van een aanrijding. Een stuk verder kun je de 
schapenstront nog ruiken die langs de wang van je wielen meelift.  
 
Dit geeft ook de nodige vliegen in combinatie met zweet lastige acrobatische tafe-
relen op de fiets. Een kilometer of 4 voor de top maak je een bypass naar links 

om de Glandon op te gaan, even bij-
tanken en weer door naar de la 
Croix.  
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Alhier aangekomen op 2068 mtr hoogte, gauw naar binnen want de wind kwam 
er kil overheen. Enkele cola’s en een krentenbol met appelstroop van onze enige 
Echte Bakker Jan en dat Meen ik, dat geeft de inwendige mens weer de positieve 
energie. Nadat ook Herman na een 1,5 uur gearriveerd was, hij gunde ons ge-
woon wat extra rust, hebben we de tocht vervolgd terug naar ons huis aan de 
voet van Alpe d’Huez. Deze tocht was goed te doen en terugkijkend een aanrader 
voor degene die na ons in de Alpen gaan fietsen. 
Na thuiskomst dezelfde taferelen als de middagen ervoor, bier, nootjes en een Er-
win die uitrust in de achter het huis liggende sloot, met de veute achter de slip. 
Oh, het was in de slib, n’n steenksloot. Geef de pen door aan Erwin.. 
 

                                                                                                 Frank  
 

Vandaag vrijdag 23 juni… aan mij de eer van deze laatste fietsdag, van een tot 
dusverre prachtige fietsweek, een kort verslag te schrijven. 
 Om 07.30 uur was het al druk in de woonkamer-keuken… Het grote gros was al 
wakker en beneden.  
De laatste 2 werden geroepen door de onvermijdelijke kraai van onze haan….. en 
dat werkt altijd.  
De tafel werd voorzien van alle ingrediënten die nodig waren voor het ontbijt. 
Koffie en thee was al gezet….. 
 Na het ontbijt werden de shakes geprepareerd…..nog even goed geschud en ver-
volgens naar binnen gewerkt. 
Aansluitend bidons vullen en direct in de bidonhouder op de fiets… want je zal 
deze maar vergeten met deze hitte…toch Marcel ? 
 Ook vandaag zou het wederom een fucking warme dag worden…35 +, zoals het 
grote deel van de afgelopen week. 
 Nog lekker even lummelen……  
Het bekende en reeds alom geroemde puddingbreudje van Herman wegwerken. 
Dat het laatste beetje rum wat eerst nog in het flesje was en nu in de pudding 
zat, was te proeven, moest kunnen volgens Herman. 
 Links en rechts nog even navraag hoe de benen voelen…apps checken…   kleding 
aan….fietsbandje oppompen waar nodig.…en we kunnen. 
De benen van ondergetekende voelden nog steeds goed, zoals de hele week al, 
(op 1 grieperige dag na) zou er een stuntje inzitten vandaag de laatste dag ? 
 
Vandaag, deze laatste fietsdag,  staat er een relatief korte route op het program-
ma….. maar 59 km….via  via  naar Les Deux Alpes 
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Vlak warmfietsrondje van 6 km vanaf ons thuishonk….om  vervolgens weer de Al-
pe de Huez op te draaien tot aan bocht 16. 
5 Bochten draaien ….ongeveer 3.5 km … wel even het  eerste en tevens het 
zwaarste stuk van de Alpe…met stijgingspercentages van  10+  11+  12+  13+. 
  
Bij bocht 16 van de Alp route af en de doorsteek gemaakt via La Garde… richting 
Mizoën, over de kam die we deze week al eerder hadden beklommen, (op aanra-
den van de voorzitter, volgens hem het mooiste stuk van de route, met toen stij-
gingen tot aan de 15 %....harken dus) 
Pittig eerste deel…. af en toe tot aan de 10% stijgingen, gevolgd door stukje af-
daling, met het stukje van 15 % en vervolgens weer even pittig klimmen. 
Ondergetekende had Roy de hele weg in het vizier kunnen houden en waagde 
toch een poging om hem gewoon brutaal voorbij te fietsen op een steil stukje. 
Tandje erbij en ik kon bijna voelen wat Roy dacht toen ik er langs ging…… pot-
ver….. het zal toch niet…..Vincent oké…maar Erwin……dat geet nig deur 
Het duurde dus ook maar even en Roy kwam weer voorbij… en nam zijn positie 
weer in, ha ha 
Verderop had Vincent, die niet al te ver voor ons fietste, even de benen stil ge-
houden en we zijn vervolgens met z’n drieën verder gefietst tot aan het punt waar 
we afgesproken hadden weer te verzamelen. 
Vincent en Roy besloten toch niet te wachten en door te fietsen, richting Les Deux 
Alpes.  
Ondergetekende  had de bidons ALWEER  leeg en moest eerst bijvullen in de shop 
van het plaatselijke tankstation. 
Vanaf hier zijn Frank – Eric en ondergetekende gezamenlijk vertrokken richting de 
laatste klim van de week. Marcel- Hans- Henk en Herman…trokken hun eigen plan 
voor deze laatste klim. 
Ook deze klim was weer heftig, vooral met temp die de 33 - 34+  aantikten, en 
de percentages van 7-8-9% over een lengte van ±12 km. 
De eersten die boven waren hadden al een terrasje gevonden en hier werd ge-
wacht op iedereen die nog moest komen. 
Zoals al de hele week, de volgorde van  aankomst van alle bikkels, ligt  ook op de-
ze laatste klim in de lijn der verwachtingen. Alleen Marcel had een tandje bij ge-
schakeld. 
Een wrap was een heerlijke pittige versnapering, samen met diverse frisdrankjes. 
Nadat ook Herman binnen was, ook zijn wrap naar binnen had gewerkt, heerlijk 
nog even afdalen, lekker nog even laten gaan, in de richting van ons thuishonk. 
Eenmaal thuis gezamenlijk nog even de dag doorgelopen, onder genot van na-
tuurlijk enkele gele sportdrankjes en harde droge metworst van Roy en Erwin. 
Ook werd nog even stilgestaan bij het incidentje tussen Erwin en Roy…ha ha.  
Inmiddels was ons ten gehore gekomen dat Vincent vanwege privé-
omstandigheden toch nog eerder terug moest. Na kort overleg werd er actie on-
dernomen.. en werd besloten dat er 3  mannen meegingen. 
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De koffers en tassen werden bij elkaar gezocht ,ingeladen,  het eten was inmiddels 
klaar onder bezielend toezicht van onze andere kok Henk, 
Nog even gezamenlijk de maaltijd genuttigd, vervolgens zijn ze om 19.00 uur ver-
trokken richting Delden. 
Wij zijn achter gebleven om hier verder alles af te handelen.. opruimen… schoon-
maken… etc. etc. 
De fietsen en bagage  werden alvast in de bus gepakt, zodat deze al startklaar 
stond voor de volgende ochtend. 
Eind van de avond nog even zitten… sportdrankje… Mummelmenneke.. en toen 
maar slapen. 
Morgenvroeg weer vroeg dag om 5:00 uur….. terug naar Delden. 
  

Onze voorzitter zal het afsluitende verslag met een terugblik over de hele week 
voor zijn rekening nemen. 
  

PS…ondergetekende heeft i.o.m. alle betrokkenen toch ook nog even het BOLLE-
TJESKLASSEMENT opgemaakt , wat vanzelfsprekend  is na  zo’n klimweek. Aan dit 
klassement kunnen geen rechten worden ontleend . 
  

1   Vincent……      237 pnt   Erg sterk in zijn manier van fietsen,  al jaren. 
2   Roy    ……       231 pnt  Comming man voor de komende jaren…  sterk 
3   BOB   ……       208 pnt  Opvallend sterk optreden dit jaar, door  extra trainingsarbeid 
4   Frank  ……      192 pnt  Jammer dat de  % jes  af en toe iets te hoog zijn..anders ?? Top 3 ?? 
5   Eric     ……      177 pnt  Klimt deze week door omstandigheden naar vermogen, toch knap. 
6   Henk    ……     169 pnt  Boekt  progressie na de Pyreneeën….afdalen puntje van aandacht. 
7   Marcel /Hans   155 pnt  Ex aequo…weinig verschil…. Leuke onderlinge duels 
8   Herman……     112 pnt  Je ziet dat deze bikkel  afbouwt, maar toch heel veel respect voor  
     deze zzp er van 63 
              Gr.  Erwin 
 

De eer is mij gelaten de samenvatting weer te geven. 
 

Aan de voet van 'De Nederlandse Berg' in Bourg d'Oisans in Frankrijk 
bivakkerend hebben wij als buitenland groep een geweldige week mogen beleven. 
Wij zijn na de 21 bochten van Alpe d'Huez bovengekomen en onderweg naar de 
top de legendarische verwijzingen naar onze vroegere Tourhelden kunnen aan-
schouwen, de Joop Zoetemelk bocht, de Henny Kuiper bocht ed. 
We hadden de beschikking over een compleet woonhuis waarin we met onze 
groep van 9 een prima verblijf hadden. Plek voor onze mooie dranghekken (oh ja 
racefietsen), een goed bed, wasmachine bij de hand, voldoende koelkasten voor 
proviand en bier, een grote stamtafel, eigen tuin en voldoende parkeerruimte voor 
onze bus en auto. Ook belangrijk dat het passend was in ons budget. 
Voorafgaand aan onze buitenlandtrip heeft onze Garmin expert JR zorgvuldig de 
routes ingesteld, voor elk wat wils, zodat ook een ieder op eigen gelegenheid in 
eigen tempo de route kon volbrengen.   
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Met maar liefst 7 Garmins in onze groep is dit prima gelukt. Gemiddeld hebben we in 6 
dagen ca. 500 km gefietst en maar liefst 10.000 HM (hoogtemeters) overwonnen. Onze 
echte klimgeiten zelfs nog iets meer. Zeg maar ter vergelijking elke dag 2x de beklim-
ming van Alpe d'Huez. Elke bergtop was een feest, een colaatje soms met een hartige 
versnapering deed wonderen. Mooie ontmoetingen, vergezichten, verhalen van onder-
weg deden de rest. Schapen, ezels, geiten op de weg, of een enkele asfaltmachine deer-
den ons niets, we hebben genoten van het afzien van weer een beklimming, soms zo 
steil dat de teller niet meer dan 6-7 km/h aangaf. En als beloning de afdaling, veiligheid 
voor alles, met oplopende snelheden tot ca. 70 km/h. 
We kunnen legendarische cols als Alpe d'Huez, de Glandon, de Croix de Fer, Les Deux 
Alpes en de Galibier op onze palmares bijschrijven. 
Om dit een week vol te houden is respect nodig voor ieders inspanning, of dit nu het 
wachten bij het bereiken van de top of onze gezamenlijke kookprestaties. De onderlinge 
saamhorigheid en het hebben van dezelfde doelen zijn hierin de belangrijkste drijfveren 
en die zijn ook voor 2017 meer dan geslaagd. 
Deelnemers en allen die hebben meegewerkt aan deze geslaagde buitenlandexcursie   
superbedankt. Met dit gegeven roep ik nu al op deelnemer te worden in 2018. Dan be-
denken we weer een nieuwe uitdaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Groet 
Eric Groot-
huis, deelne-
mer en voorzit-
ter Twic-

kelTrappers.  



                                     50                                      

                           TwickelToerWijzer                           

  

Deldense Fiets Club 
 

“De TwickelTrappers” 
 

Wenst al haar leden 
 

sponsoren en 
 

relaties 
 

fijne feestdagen 
  

een gezond 
 

en sportief 2018 



                                     51                                      

                           TwickelToerWijzer                           

 



                                     52                                      

                           TwickelToerWijzer                           


