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Beste fietsliefhebbers.
Voor jullie ligt alweer de nieuwe TwickelToerWijzer, inmiddels de 84e in het 20e
jaar van ons bestaan. In deze uitgave, naast de gebruikelijke rubrieken, ook weer
een grote verscheidenheid aan artikelen, mededelingen en andere wetenswaardigheden voor onze leden.
Ruime aandacht voor de Algemene ledenvergadering op 12 maart, in deze TwickelToerWijzer, de uitnodiging voor deze bijeenkomst en de bijbehorende stukken
als agenda en notulen van de vorige vergadering. Verder een uitgebreid verslag,
met foto’s, van de mountainbiketocht van 4 februari in en rond Delden.
Van een eerdere datum ook nog een verslag van de Hans Beld Classic, een mountainbiketocht in het gebied tussen Beerze en de Lemelerberg.
Ruime aandacht deze keer ook voor buiten trainen bij lage temperaturen, vooral
in deze periode van belang, een zeer leerzaam artikel voor allen die de kou trotseren op de fiets of schaatsen.
Nieuw is een oproep aan alle fietsende dames in en rond Delden om te peilen of
er behoefte is aan een damesfietsgroep, voor mountainbike en/of racefiets, binnen de TwickelTrappers.
De 3-daagse naar Ibbenbüren staat voor dit jaar weer op de kalender en aan de
leden wordt gevraagd zich daarvoor tijdig aan te melden i.v.m. het reserveren
van de accommodatie.
Ook een jaarlijks terugkerend fenomeen is de Hemelvaartfiets4daagse welke van
10 t/m 13 mei door de TwickelTrappers weer in nauwe samenwerking met de
VVV wordt georganiseerd.
Hierbij tevens een oproep aan de leden, hun partners en kinderen om toch eens
hieraan deel te nemen en zich te laten verassen met nieuwe weggetjes en paden
welke mogelijk tot dan nog onbekend waren.
Binnen een aantal weken begint weer het zomerseizoen en ruilen we de mountainbike en/of schaatsen in voor de racefiets en in dat kader nogmaals de gedragsregels voor op de weg, want na een fietstocht veilig en gezond thuiskomen
wil toch iedereen?
Veel leesplezier.
De redactie.

Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten.
Volgende kopij sluitingsdatum 14 - 05 - 2018
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We hebben voor onze vereniging zojuist een
groot evenement achter de rug, onze winter
toertocht op de MBT. Een geslaagd evenement, we kunnen ons nu opmaken voor de
Olympische Winterspelen en als jullie dit ontvangen is dit ook alweer achter de rug. Ook
dit zal wel weer een succes voor Nederland
worden.
En dan nu op naar de 1e jaarvergadering als
voorzitter van de club. Volgens mij gaat het
goed, uiteraard moeten we blijven schaven
aan onze organisatie en blijven werken aan
de organisatie om actueel te blijven en af en
toe vernieuwingen door te voeren. Terugkijkend op dit eerste jaar hebben we vooral veel
ideeën ter harte genomen waarvan we het
komende jaar er vele gaan uitrollen. Als vastgestelde prioriteiten voor het eerste jaar kunnen we vaststellen dat de ombouw naar een andere kledingsponsor geslaagd
is. En dat we een nieuwe website in de lucht hebben geholpen. Bedankt diegenen die hieraan meegewerkt hebben om dit te laten slagen.
De nieuwe ideeën zijn grotendeels bekend en waar nodig presenteren we die
op onze centrale agenda en de bekende communicatiekanalen. Eén van die zaken is dat we medio juni graag met z’n allen naar Ibbenbüren willen, werken
aan een spectaculaire MTB toer in september, onze eigen Twentse Storm MTB
Toer. Aanvullende ideeën zijn altijd welkom en als er genoeg animo voor is
pakken we dit op.
We kunnen dit alleen bewerkstellingen als we voldoende vrijwilligers blijven
vinden die gemotiveerd met een evenement aan de slag gaan. Die oproep zal
er ook komen in de algemene jaarvergadering. Ik hoop dat jullie er over willen
nadenken om een steentje bij te dragen.
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(vervolg: Van de Voorzitter)

Alle bijzonderheden zetten we op de jaaragenda, hou dit stipt in de gaten zodat
je op de hoogte bent van de bijzondere activiteiten. Voor de reguliere trainingen
op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag zullen wederom de tijden vastgesteld worden. Deze worden niet speciaal vermeld op de agenda.
Als er behoefte aan is kunnen deelnemers aan de Elastiekenkoers (21 juni) met
ons meetrainen. Dit is dan een mooie gelegenheid kennis te maken met onze
vereniging en wie weet worden het wel nieuwe leden. Op 19 maart houden we
een instuifavond, specifiek voor een potentiële op te richten damesgroep. We
hebben er speciaal het design van onze clubkleding op laten aanpassen. Ken je
dames die fietsen ? Wijs ze op de mogelijkheid van onze club. Hoe meer dames
er zijn hoe groter de kans van slagen.
Als clubbestuur hebben we moeten vaststellen dat een aparte eigen jeugdafdeling nog niet levensvatbaar is. Hierdoor verwijzen we door naar ander buurtclubs
en organisaties die hiervoor wel speciale trainingsmogelijkheden kennen, zoals
De Zwaluwen in Almelo, of OWC in Oldenzaal, of in Delden bij Enjoy Cycling. Uiteraard kunnen jeugdige leden wel lid worden, ook kleding kan dan worden besteld.
Verder kunnen we de racefiets weer langzaam van het stof ontdoen. Persoonlijk
heb ik er al nieuwe buitenbanden opgezet, nieuwe remblokken gemonteerd en
de fiets her en der voorzien van een beetje vet, olie en een beetje bike-polish.
Nu allen er nog een paar kilo aftrappen en wachten op de 1e fietszondag. Heb er
nu al zin in. En natuurlijk ’s middags voor de buis alle voorjaarklassiekers kijken,
met of zonder Froome, we zullen het zien.

Met vriendelijke groet,
Eric Groothuis
Voorzitter DFC De TwickelTrappers.
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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

08-04
Teutoburgerwaldtocht
10..13 mei Hemelvaartfiets4daagse
12-05
TeckelenburgRundfahrt
30-05
Hel van Twente

80/115
30/50
135/160
100/160

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

Ibbenbüren
Delden
Ibbenbüren
Almelo

22, 23 en 24 juni fiets weekend Ibbenbüren Delden Ibbenbüren
De zondagtrainingen starten om 9:00 uur (8:30 uur zomertijd) bij de Albert Heijn.

De avondtrainingen (zomertijd) starten op dinsdag en donderdag avond om
18:30 uur bij de Albert Heijn.
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 en te rijden tochten,
info@twickeltrappers.nl
Johnny Rupert: e-mail:

jrupert62@gmail.com

www.twickeltrappers.nl
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Info: Fietsweekend Delden Ibbenbüren Delden
Het zit er weer aan te komen, een drie daags fietsweekend naar het Teutoburgerwald Ibbenbüren in Duitsland en wel op 22 / 23 / 24 juni 2018, gaan we nog
een keer los.
De activiteitencommissie JET (Jan/Erwin/Theo), heeft een optie genomen op de
locatie die in 2015 naar alle tevredenheid al eens is bezocht.
Deze optie kunnen we tot 12 maart a.s. vasthouden en het gaat er nu dus om,
hoeveel leden gaan er mee naar Ibbenbüren.
Info voor leden die nog niet eerder mee waren, het is de bedoeling om een leuk
fietsweekend te organiseren naar Ibbenbüren in Duitsland en alle leden kunnen
daar aan deelnemen. De route op vrijdag naar Ibbenbüren is rond de 110 km.
met enkele pauzeplaatsen onderweg en zondags terug tussen de 90/100km. De
afstanden van de tocht op zaterdag gaat per groep in overleg met de nodige koffiestops.
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. Ook verwachten we, evenals in 2015,
dat er een leuke groep ATB rijders mee gaat naar deze ook voor hen schitterende
omgeving.
Heb je interesse om dit spektakel 22, 23 en 24 juni mee te maken rond
Ibbenbüren, aanmelden kan tot maandag 12 maart a.s., de datum van de
ALV.
De geschatte kosten voor deze drie dagen zijn € 100.- p.p. all-inclusive, wel zelf
fietsen.
Mocht je na de aanmeldingsdatum van 12 maart, je zonder gegronde reden alsnog afmelden, blijven de accommodatiekosten wel voor je van kracht.
Zodra er meer te melden is over dit weekend, hoor je dat spoedig van de
organisatie in vrijdagmiddagmail.
Aanmelden:
Jan Workel
Erwin Bloem
Theo Perik

janworkel54@gmail.com
ebloem@ziggo.nl
theoentinyperik@gmail.com

06 2049 1822
06 4620 1489
06 3720 2939

Het accommodatieadres:
Hof Stork-Wersborg - Wersborgweg 100 - 49479 Ibbenbüren
Telefoon 0 54 51 / 70 35 www.stork-wersborg.com
e-mail: info@stork-wersborg.com
activiteitencommissie
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UITNODIGING
Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van DFC De TwickelTrappers op maandag 12 maart 2018 vanaf 20.00 uur in
Sportcafé “De Boemel”, Reigerstraat 1 te Delden.
De agenda voor deze vergadering en het verslag van de ALV 2017 zijn ook te vinden op onze vernieuwde website. Belangrijk onderwerp voor deze vergadering is
de bestuursstructuur. Jan Workel en Theo Perik (later dit jaar) nemen afscheid als
bestuurslid. Hoe verder? Het bestuur moet uit minimaal drie leden bestaan. Dat is
het geval na het vertrek van Theo. Het afgelopen jaar hebben commissieleden
bestuursvergaderingen bijgewoond op uitnodiging van het bestuur. Deze structuur kan worden voortgezet. Uiteraard kunnen commissieleden ook op eigen initiatief aanschuiven bij bestuursvergaderingen.
Een andere optie is het bestuur uit te breiden. Vraag is uit welke geledingen.
Beide opties kennen voor en nadelen. Het bestuur wil beide opties aan de ALV
voorleggen.
Een ieder van ons kent het wel: zadelleed, tintelende handen of pijn in de nek,
rug of schouders. Veel van deze klachten en ongemakken zijn terug te voeren op
de positie op de fiets. Na de vergadering geeft Jan Glorie van GLORIE BikeLab
een presentatie over fietsergonomie. Wat daaraan te doen:
Relatie tussen flexibiliteit en houding: afstand tussen zadel en stuur, hoogte stuur
Relatie tussen cranklengte, heupflexibiliteit, trapfrequentie, knieklachten en
houding
De praktijk spreekt beter tot de verbeelding, dus aan de hand van
één VRIJWILLIGER in FIETSKLEDING met EIGEN FIETS wordt e.e.a. verduidelijkt.
Wil jij weten of je “goed” op de fiets zit, mail mij (henk.brink@live.com)
Heb je nu al een prangende vraag die je aan Glorie BikeLab zou willen stellen,
mail mij. Ik leg de vraag alvast aan hem voor.
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Thuisblijvers krijgen
gegarandeerd spijt want het wordt wederom een zeer boeiende avond, inclusief
een passend presentje.
Zegt het voort en komt allen!
Henk Brink, secretaris
e-mail: henk.brink@live.com
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Sportcafé De Boemel, maandag 12 maart 2018, aanvang 20.00 uur
AGENDA
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststelling verslag ALV 13 maart 2017
4 Terugblik 2017: bestuur en commissies

Fiets4daagse Delden

Toertochten

Onderhoud ATB-route

Trainingen

Website

Activiteiten

Kleding
5 Jaarrekening 2017

Toelichting penningmeester

Verslag kascommissie
6 Begroting 2018

Toelichting penningmeester

Aanwijzing kascommissie
7 Bestuur

Aftreden Jan W

Structuur

Vacatures
8 Rondvraag
9 Sluiting
Aansluitend: Fietsergonomie door Glorie BikeLab
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Delden, 13 maart 2017 te Sportcafé de Boemel
Aanwezig: bestuur, leden (56) en gast Jan Willem Lagerweij
Afwezig met kennisgeving: Theo P., René G. en Jan H.
1. Opening en agenda
De voorzitter heet allen welkom , in het bijzonder onze gast, en opent uur de
vergadering. Het verslag van de ALV van 16 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen commissies
Mededeling: Aan de agenda wordt bij punt 2 ‘’Trainingstijden’ toegevoegd.
Commissies: Aan de hand van de verslagen van commissieleden wordt teruggeblikt op 2016
Fiets4daagse Delden:
Louis meldt dat editie 2016 minder voorinschrijvingen kende. Oorzaak de weersverwachting. In 2015 was al aangekondigd dat editie 2016 financieel gezien minder zou zijn. Voor de 4-daagse 2017 was er op het laatste moment groen licht.
Vanuit de “oude” VVV was er weinig interesse. De VVV gaat verder als Hof van
Twente Toerisme, met een nieuw bestuur. Geeft hoop op succes. Louis spreekt
de wens uit om in de toekomst de routes te bepijlen. Hiervoor wordt inzet van
de TT gevraagd. Wim H schetst de routes en roept de leden op: neem deel met
de gewone fiets.
Toertochten:
Eric kijkt terug op succesvolle toertochten. De overgangstocht viel samen met de
Ride for the Roses. Wij hebben bijgedragen aan de organisatie van de MTB tocht
van the Ride. Het aantal deelnemers aan de tocht van 5 februari voldeed met
bijna 500 ruimschoots aan de verwachtingen. In de evaluatie doet de commissie
een aantal voorstellen om bijv. bij het inschrijven meer ruimte te creëren ( scannen/betalen te splitsen, consumpties en daarmee kosten te beperken) en om
meer deelnemers te bereiken (mailen via adressenbestand).
De tocht 2017 is gepland op 27 augustus. Nieuwe datum wordt onderzocht maar
op de drukke NTFU-kalender is dit niet eenvoudig. De suggestie wordt gedaan
om aan de tocht een ander naam te hangen. De “overgangstocht” dekt niet de
lading. Het bestuur heeft enkele suggesties in beraad.
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Notulen Algemene Ledenvergadering)

Onderhoud ATB route:
André M meldt dat in het najaar onderhoud aan een deel van de route is gepleegd. André is content over het aantal vrijwilligers dat de handen uit de mouwen heeft gestoken. Het komend jaar wordt de route met 1 km uitgebreid bij de
Stovelerweg, 100 kuub zand moet worden verstouwd.
Trainingen/Website.
Johnny vertelt dat het wegseizoen gestart is met 2 groepen, een Diesel en gewone/snelle groep. Deze groepen bleven tot het eind in stand. Het is wel van belang
de afspraken na te leven. Wellicht dat er komend seizoen met een 3e groep gestart wordt.
Activiteiten:
Jan meldt dat 2016 een rustig jaar was. Voor het clubweekend was er geen geschikt moment/locatie. Voor het clubweekend in juli 2017 Ibbenbüren sluit vanavond de inschrijving. De clubmiddag 2016 in de Wendezoele was als vanouds.
Jan betreurt de 10 afzeggingen op het laatste moment. De kosten zijn gemaakt.
Verzoek aan de leden om zich hiervan bewust te zijn.
Frank doet verslag van de succesvolle buitenlandreis naar de Pyreneeën. Voor
2017 staat een trip naar vermoedelijk de Drôme met een 1-daagse uitstap naar
de Alpen op het programma. Opgave tot 1 april.
Clubblad:
Theo bedankt zijn mede-redacteuren, Frank en Wim, voor hun inzet. Kopij is altijd welkom. De inkomsten van het clubblad dekken de kosten. Een klein positief
resultaat. Louis vult aan -dat ook al is het saldo nul- het clubblad in stand moet
blijven. Het clubblad geeft een positieve binding tussen leden en sponsoren.
Trainingstijden: De webmaster wil graag de trainingstijden van alle groepen
vermelden op de website en in de mail/app. Johnny verzoekt de groepen die door
de week fietsen de vertrektijden aan hem door te geven.
3. Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 wordt door André toegelicht. De penningmeester meldt een
positief exploitatieresultaat. Mede door toename van het ledental. Om reden van
voordracht van Kascommissielid Eric als beoogd voorzitter, heeft reserve Vincent
Ha zitting genomen in de kascommissie. De kascommissie doet bij monde van
Edwin verslag van controle van de boeken. De commissie constateerde dat de
penningmeester wederom de financiële zaken uitstekend op orde heeft.
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(vervolg: Notulen Algemene Ledenvergadering)

Het advies van de kascommissie om de penningmeester te dechargeren wordt
met applaus overgenomen door de vergadering. De jaarrekening 2016 is hierbij
goedgekeurd en vastgesteld.
De kascommissie tipt het bestuur om een deel van het positieve resultaat te investeren in kleding.
De penningmeester maakt van de gelegenheid gebruik om de sponsoren te bedanken voor de verzorging van de deelnemers aan onze toertocht.
4. Begroting 2017
De penningmeester licht de begroting per onderdeel toe. De verkoop van de
voorraad tegen gereduceerde prijzen i.v.m. de overstap naar Verge is uiteraard
van invloed op het resultaat. Daartegenover staat dat de club zelf geen kleding
meer in voorraad houdt. Het ledental is 150. De recapitulatie van de begroting
2017 toont een positief resultaat.
5. Verkiezing bestuur
Hans Keizer en Hans Heijerman hebben aangegeven hun functies na resp. 18 en
12 jaar neer te willen leggen. Door het bestuur zijn Eric Groothuis en Henk Brink
voorgedragen als opvolgers van Hans en Hans. Er hebben zich voorafgaand en
tijdens de ALV geen kandidaten gemeld. De kandidaten worden met algemene
stemmen gekozen.
André bedankt de afgetreden bestuurders voor hun jarenlange inzet voor de TT.
Hans Keizer heeft vanaf de oprichting in 1999 de functie van voorzitter vervuld en
heeft in al die jaren –op 2 na - het voorwoord in het clubblad verzorgd. In de zittingsperiode van Hans en Hans heeft zich het nodige voorgedaan en is e.e.a. gerealiseerd. Onder meer de realisatie van de ATB-Route, uitstap Hilter, invullen vacante bestuursposities, van dauwtrappen naar 4-daagse, vanwege technische expertise bemanning van de materiaalwagen. André overhandigd beiden een presentje namens de vereniging.
6. Rondvraag
Jan M bedankt mede- sponsoren voor hun bijdragen, in het bijzonder tijdens de
toertochten. Jan doet het bestuur enkele suggesties.
Fons vraagt hoe de nieuwe kleding te bestellen? De club houdt geen kleding meer
op voorraad. Deze wordt rechtstreeks besteld bij de leverancier. Het is wachten
op de proefdruk. Binnenkort d.m.v. een info-/pasavond meer duidelijkheid.
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(vervolg: Notulen Algemene Ledenvergadering)

Jan V informeert naar de handbikers. De onderlinge verstandhouding tussen de
bikers is enigszins stroef. De voorzitter meldt dat het bestuur voor zichzelf geen
rol ziet weggelegd op dit moment.
Wim H stelt de vraag wat wij als vereniging zelf mogen om motoren op de MTBroute te weren. Als club hebben wij geen mogelijkheden. Twickel heeft aangegeven geen hekjes te willen. Ook bevorderen hekjes de veiligheid op de routes niet.
Louis vraagt naar het ontbreken van een damesafdeling. Hans geeft aan dat hiertoe al eerder initiatief is ontplooid, o.a. door clinics. Helaas is dit niet van de
grond gekomen.
Johan informeert naar de mogelijkheid om een jeugdafdeling te starten. In het
verleden zijn hiertoe pogingen ondernomen. Een jeugdafdeling vraagt begeleiding, inzet van de overige leden. Bestuur neemt dit mee.
7. Bestuursoverdracht
Wisseling van de wacht.
Hans en Hans dragen nu formeel hun functie over. De net gekozen voorzitter en
secretaris nemen hun plek in achter de bestuurstafel en stellen zich –voor zover
nodig- kort aan de vergadering voor en bedanken zich voor het in hen gestelde
vertrouwen.
Eric dankt de in groten getale opgekomen leden voor hun aanwezigheid, sluit de
vergadering.
Eric kondigt onze gast Jan Willem Lagerweij aan. Deze vertelt boeiend over zijn
belevenissen in de “Andes Trail” , een fietstocht van 11.000km

Delden, 27 maart 2017
Henk Brink, secretaris
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Regels kledingbestelling TwickelTrappers:
Sinds de overgang van onze oude kledingleverancier naar onze nieuwe leverancier Verge hebben wij als club géén kleding meer op voorraad en bestellen wij
als club ook geen kleding meer. Alle kleding kan vanaf dat moment besteld worden via onze website (ledenlogin vervolgens kleding bestellen) of via de site van
Verge (team store login).
Voor beide heb je een wachtwoord nodig. Dat is in beide gevallen de naam van
onze club in kleine letters. De kleding kan op ieder moment besteld worden. De
levertijd is ongeveer vier weken. Hierbij dient het volgende in acht genomen te
worden:
Het allerbelangrijkste: “Je bent zelf verantwoordelijk voor je bestelling”.













De kleding reken je af met Verge. Op het moment dat je je bestelling
plaatst, ga je akkoord met de voorwaarden.
Verge verrekend de clubkorting met de penningmeester.
Je krijgt een afschrift/factuur van de bestelling.
De maatvoering is anders. Het is dus zeer belangrijk om de juiste maat te
bestellen. Zowel de club als Verge kunnen jouw bestelde kleding niet terugnemen.
Anders is het natuurlijk als je een verkeerde maat hebt ontvangen dan je
bestelling aangeeft.
Heb je al eerder een bestelling geplaatst dan kun je normaal gesproken
uitgaan van die maatvoering.
Mocht je echter twijfels hebben over de maat (ook al is dit maar 1%)
neem dan contact op met Gerald Rodel van Verge, zijn telefoonnummer
en e-mail adres zijn te vinden op de bestelpagina. Gerald heeft de daarvoor bestemde paskleding, hij maakt vervolgens een afspraak met je om
te passen. Verge is gevestigd in Delden, dus je hoeft er (bijna) niet voor
te reizen. Daarnaast kan hij je adviseren over de diverse uitvoeringen en
mogelijkheden.
Voor alle overige vragen kun je contact opnemen met René Geerdink (ook
zijn gegevens staan op de bestelpagina). René onderhoudt het contact
met Verge.
De bestelde kleding zal na productie afgeleverd worden bij René die dan
de distributie naar de leden verzorgt.
Bestuur DFC de TwickelTrappers.
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“Twentse verzetjes”
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 gezocht
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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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 als een graszoden of tulpenbollen, zet je maar op Marktplaats!
…………………………………………………………………………………………………………………
De activiteitencommissie:
Voordat Jan en Theo de activiteitencommissie
verlaten, gaan ze samen met
Erwin, nog één keer een driedaagse naar Ibbenbüren
organiseren op 22 / 23 / 24 juni 2018. De sluitingsdatum van de inschrijving voor deze 3-daagse is
12 maart a.s. en aanmelden kan bij een van de heren van de activiteitencommissie JET middels e-mail.
Meer over de inschrijving van dit weekend en info is
te vinden op pagina 12. aanmelden via e-mail.
Jan Erwin Theo
Zomerseizoen:
Binnenkort, zodra de zomertijd ingaat wil iedereen natuurlijk met
de racefiets de weg op om vele kilometers weg
te trappen. We hopen op een zonnig en warm seizoen, zodat er weer vele evenementen in binnenen buitenland bezocht kunnen worden. De starttijden van de clubtrainingen
staan vermeld op pagina 11 en daarbij staat ook de starttijd van de Pensionado’s
op woensdagochtend.
Tijdens tochten, trainingen en evenementen waaraan je deelneemt, worden regelmatig foto’s of filmpjes gemaakt en al dan niet online gezet. Niet alleen op de
website van de TwickelTrappers, maar ook op Facebook,
instagram en whatsapp worden foto’s geplaatst door leden of door jezelf om samen met anderen
belevenissen van je
geliefde sport te delen.
ALV stukken uitnodiging en agenda:
In deze uitgave, vanaf pagina 14, is de uitnodiging, de agenda en zijn de notulen van 2017 opgenomen voor de komende
ALV. Het bestuur verwacht evenals in 2017 een hoge opkomst 12 maart a.s. Het is voor ieder lid van het grootste belang mee te kunnen denken en praten over allerhande zaken die zich afspelen binnen de club.
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(vervolg: Trappertjes en Info)

Handbikers:
Van de handbikersafdeling hebben we helaas 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, dat kan je doen tot 14—05—2018.
info@twickeltrappers.nl redactie clubblad

‘t Is nen schraol’n troost, mer as ‘t oe
slecht geet doo’j völ ‘n plezeer.
info@twickeltrappers.nl

Twents
Nederlands



Redactie clubblad DFC De TwickelTrappers
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Geslaagde Twickeltoertocht DFC TwickelTrappers
Zondag 4 februari 2018
werd weer de jaarlijkse
winter MTB Twickeltoer
verreden.
De dag na het Deldense
kindercarnaval kwamen er
280 deelnemers sportief
genieten van een mooie
tocht.
Na de voorjaarsstorm was
het wel even schakelen om

de route weer in een goede conditie te
krijgen. Hier en daar moest er op de
route wat gerepareerd, bomen en takken verwijderd worden. Langs de Twickelervaart bleken 3 grote omgevallen
bomen niet op tijd geruimd te kunnen
worden en is de route nog snel aangepast.
Het weer begon met een kleine
(sneeuw) bui, maar de eerste deelnemer (bijna traditioneel een MTB-er uit Duitsland) stond om 08.00 uur al voor de
deur. Het vertrek- en finishpunt bij De Boemel/Sporthal de Reiger werd toen nog
omgebouwd voor de ontvangst, maar om 08.15 uur konden de eerste deelnemers, na inschrijving, vertrekken. De temperatuur lag rond het vriespunt, de gevoelstemperatuur lag wel rond de -4 graden, een echte wintertoertocht dus.
De routes waren dit keer ongeveer 35 en 55 km lang.
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(vervolg: Twickeltoertocht DFC TwickelTrappers)

Het aantal deelnemers was ongeveer gelijk verdeeld over beide routes. Jong en
oud deden mee, snelle rijders en toertochtrijders die de tijd namen. De jeugd tot
16 jaar mocht gratis deelnemen, velen
hiervan reden met hun vader, moeder of
met het hele gezin, met waarschijnlijk de
uitdaging wie het langer kon volhouden.
De pijlers van de TwickelTrappers hadden
in de voorbereiding de nodige oranje pijlen
opgehangen om de route zo goed mogelijk
aan te duiden.
Op ongeveer 23 km was er een pauzeplek
op de Kroeze Danne met broodjes en soep,
waar de meesten toch even lekker gebruik
van hebben gemaakt.
De EHBO was paraat maar hoefde gelukkig
niet in actie te komen.
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(vervolg: Twickeltoertocht DFC TwickelTrappers)

Ook voor deze tocht hebben onze vrijwilligers en onze sponsoren weer hun
bijdrage geleverd en hebben met elkaar deze tocht weer mogelijk gemaakt.
Traditioneel werd de tocht met de vrijwilligers afgesloten met een gehaktbal.
Aan allen, dank voor jullie deelname en graag zien we jullie terug bij
een volgende toertocht van de TwickelTrappers 16 september 2018.
De toertocht commissie
DFC De TwickelTrappers:
Herman Vehof
Hans Kemna
Mayk Thijssen
Voor heel veel foto’s van de toertocht, met dank aan onze huisfotograaf Johnny,
zie www.twickeltrappers.nl
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Hans Beld Classic
Donderdag’s na de spinning wordt altijd
even overlegd waar we zondag’s gaan we
fietsen en zondag 6 november was het
weer zo ver, de jaarlijkse Hans Beld Classic.
Maar inmiddels was het november, dus
zaterdag’s eerst de tocht voorgefietst om
verrassingen te voorkomen.
Je weet nooit of er weer wat veranderd is
in het bos en ook om elke keer de tocht
weer verrassend te houden.
Zondag’s verzamelen bij AH, het busje
van Blekkenhorst stond al klaar,
we waren met 12 personen.
Aangekomen in Beerze hebben we de
fietsen gepakt, even tekst en uitleg over
de route en zijn vervolgens vertrokken.
We fietsten twee route’s met verbindingsstukken ertussen dan kon iedereen even
op elkaar wachten en dan gezamenlijk op pad voor het vervolg van de route.
We troffen een bierbrouwerij Blekkenhorst aan in het bos, we weten niet of het
familie van, is maar hij komt wel uit Delden.
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(vervolg: Hans Beld Classic)

Ook hier was al voorbereiding
getroffen voor, als in de toe
komst, Blekkenhorst het
tempo niet bij kan houden dat
hij hier zijn elektrische
mountainbike door middel van
groe ne stroom kan opladen.

Hier

werd een groepsfoto gemaakt.
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(vervolg: Hans Beld Classic)

Vervolgens werd de tocht vervolgd door het Sallandse landschap richting Lemelerberg, hier werd koffie en uiteraard appeltaart met slagroom genuttigd.
Hier zaten ook twee dames waarvan één licht geblesseerd, maar zo als altijd bij
de TwickelTrappers, zijn er enkele doktoren aanwezig om de dames met wijze
raad van dienst te zijn.
Na de pauze waren allen uitgerust, de buikjes vol en werd de tocht voortgezet,
behalve voor één, die ging zijn eigen route en kreeg ook nog een paar tips mee
voor onderweg, maar bij de tussenstop bleek dat er nóg één weg was die we, zoals wel vaker, waren vergeten, maar na een kort telefonisch contact was ook
Hans Kemna weer op koers.
Teruggekomen bij de auto waren we echter Jan Blekkenhorst kwijt, hij had de
route niet kunnen vinden.
Gelukkig zagen we in de verte een man met snor en vuile kleren aan komen fietsen het was Jan, hij had een stuk door sloten en weilanden gefietst.
Teruggekomen in Delden hebben we er gezellig met elkaar nog een paar gedron-

ken.
Hans Beld
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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 op de weg.
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 gaan 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.
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GEEF DE (“Bidon”) PEN DOOR
Ik heb de pen door gekregen van Arjan ter Keurs.
Ik ken Arjan al heel lang en het was verrassend
dat ik hem ruim een jaar geleden bij
de TwickelTrappers tegenkwam m.n. ook omdat
hij in Hengelo woont. Maar ik geef graag gehoor
aan zijn verzoek om een stukje te schrijven voor
ons clubblad.
Ik zal me even voorstellen, hoewel ik vermoed dat
de meeste leden mij zullen kennen vanwege het
feit dat ik jarenlang op basisschool Erve Hooyerinck heb gewerkt. Ik heb zelfs enkele leden in de
klas gehad of als ouders voor een 10minutengesprek op bezoek. Ik werk op dit moment als directeur van basisschool De Vonder in
de Bornsche Maten. Een enorm dynamische baan,
omdat de wijk explosief groeit, maar ook omdat
we te maken hebben met Kinderopvang en een sporthal in hetzelfde gebouw. Op
dit moment is de school alweer uit zijn jasje gegroeid en zijn we druk bezig met
de uitbreiding van nog eens 10 lokalen. In mijn vrije tijd wandel ik veel lange afstandswandelpaden, maar ga ook regelmatig op reis. Samen met mijn vrouw José hebben we al heel wat van de wereld gezien.
Ik ben 65 jaar en hoop in augustus met pensioen te gaan en dan heb ik hopelijk
wat meer tijd om te fietsen en met name op die momenten dat het mij dan
uitkomt.
Fietsen is al heel lang een hobby van mij, zowel actief als passief. Ik volg zoveel
mogelijk de wielerwedstrijden op tv als het kan. Wat het actieve gedeelte betreft
is het begonnen toen ik in 1976 begon te werken in Delden. Ik heb toen een
Motobecane toerfiets met 12 versnellingen gekocht voor het woon- werkverkeer.
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(vervolg: De Bidon)

. Toen Geert Ros op Erve Hooyerinck kwam te werken kwam onze gezamenlijke
interesse om sport te beoefenen ter sprake. We besloten om in onze vrije
tijd gezamenlijk te gaan fietsen op de woensdagmiddag, dat kon toen nog want
we hadden vrij, en in het weekend. Ik sloopte alle
overbodige delen van de Motobecane af en was trots
op mijn “racefiets”. Er werd wielerkleding gekocht van
katoen en met een heuse zeemlap in de broek. Wielrenschoentjes waren niet nodig, want we gebruikten
toeclips. Al gauw sloten Auke Aarnink en Stef Schoenmaker zich bij ons aan. Met zijn vieren toerden we de
Twentse dreven rond. Het wielrennen nam veel tijd in
beslag en toen onze eerste dochter Kirsten
werd geboren, vond mijn vrouw het welletjes. Ik
moest maar eens wat minder gaan fietsen of een ander sport gaan beoefenen die minder tijd in beslag
nam en ben toen begonnen met hardlopen. Ik had
een aantal vaste rondjes rondom Delden variërend van 5 tot 10 km. Ik had dit
een aantal jaren gedaan en toen dacht ik bij mijzelf dat ik wel eens wat meer en
verder wilde gaan lopen. Na het zien van de Twente Marathon in Beckum vatte ik
het plan op om een keer een marathon te gaan lopen. Ik ben lid geworden van
atletiekvereniging LAAC en door een goede begeleiding en training liep ik in 1996
mijn eerste marathon in Rotterdam. Bij LAAC kwam ik ons lid Bennie Grefte en
zijn vrouw tegen en in 1997 zijn we naar de marathon van Berlijn gegaan waar
Bennies vrouw ook de marathon liep. Door een blessure in 2003 ben ik gestopt
met hardlopen en heb een hele tijd niets aan sport gedaan. Tot ik een paar jaar
geleden thuiskwam. Mijn dochter Erin was op bezoek en vertelde dat ze een racefiets had gekocht. Ik zei toen dat die gedachte ook al een hele tijd door mijn
hoofd speelde. José zei toen: “Nou dan koop je er toch één.” Ik heb mijn geen
moment bedacht en ben samen met Rob en
Erin op weg gegaan om een racefiets en kleding te kopen. Ik heb in eerste instantie een
niet al te dure fiets gekocht, maar had mijzelf wel beloofd dat als het wielrennen zou
bevallen ik een kwalitatief betere fiets zou
kopen. Ik had er onwijs veel plezier in en zo
geschiedde het dat die dure fiets er kwam.
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(vervolg: De Bidon)

Ik maakte mijn rondjes alleen of met Erin en Rob, haar man. Soms kwam ik helemaal
kapot thuis omdat ik het laatste stuk tegen de wind in moest. Ik lette daar gewoon niet
op, want wist ik veel. Op een dag zei mijn buurman Robert Velthuis dat ik eens met de
TwickelTrappers mee moest gaan. Ze hadden nu een snelle en een minder “snelle”
groep. Na enige overwegingen besloot ik om op een zondag mee te gaan. Vol enthousiasme kwam ik op een zondag in begin september rond 9.00 uur bij Albert Heijn aan. Er
was die ochtend niemand van de “minder snelle” groep te ontdekken. Wat doe je dan?
Ik werd overgehaald om toch maar mee te gaan met al die mensen die in topvorm zijn.
Dat heb ik geweten, want ik was kapot aan het eind. Maar het sociale in de club die
dag heeft me overgehaald om lid te worden. We reden die zondag naar Oldenzaal - De
Lutte. Na elk bultje werd er door iedereen op mij gewacht zonder te mopperen. Bij de
pauze trakteerde Herman Vehof op gebak, omdat hij jarig was geweest. Op de terugweg werd ik regelmatig geduwd door onze huidige voorzitter. Het motto “samen uit, samen thuis” stond hoog bij iedereen in het vaandel en dat heb ik later nog verschillende
keren mogen ervaren. Inmiddels ben ik nu zo’n 2 jaar lid en met veel plezier. Ik heb
enorme bewondering gekregen voor degenen, die telkens weer de route bedenken. Ik
vind het knap dat er dusdanige aanpassingen gemaakt worden aan de route dat we
toch weer op tijd thuis zijn. Inmiddels heb ik Twente nog beter leren kennen en ik dacht
dat ik aardig de weg hier wist, maar niet dus. De gezelligheid tijdens het koffiedrinken
en het “schroev’n dreaien” maakt dat het een sociale club is. Tijdens de rondjes werd ik
door anderen gewezen op mijn technische onvolkomenheden en dit heeft mij geholpen
mijn fietsvaardigheden te verbeteren. In de winter fiets ik mee op mijn veldrijder, maar
ik heb gemerkt dat ik dan toch de nodige omwegen moet maken om met de groep mee
te kunnen fietsen. Ik heb daarom de veldrijder toch weer ingeruild voor een mountainbike. Ik heb al heel snel gemerkt dat ik
nu met meer plezier meefiets gedurende de
winter. Mijn conclusie is dat ik met veel plezier lid ben van de TwickelTrappers en als
het kan misschien na de zomer op woensdag meefiets met de pensionado’s.
Tot zover mijn pennenstreken. Ik geef de
pen door aan Peter Slaghekke. Hij is al jaren lid van de TwickelTrappers en kan ons
vast het nodige vertellen.
Harry Krupers
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Buiten trainen bij lage temperaturen. Een goed idee?
Het is deze maanden koud en nat en daar hebben wij als buitensporters last van.
In hoeverre we als fietsers last hebben van deze kou lijkt erg individueel bepaald.

De één beweert dat je je er goed op kan kleden, terwijl de ander bij temperaturen rond het vriespunt zich niet meer buiten waagt. Buiten deze subjectieve beleving van kou, heeft dit weertype ook duidelijk zijn weerslag op het menselijk lichaam. Is het wel verstandig om buiten te trainen met deze temperaturen?
Temperatuur niet belangrijk
In de eerste plaats is het belangrijk eens goed te kijken naar hoe koud het nu eigenlijk is. Hiervoor is namelijk de temperatuur geen goede maatstaf. De wind
koelt het menselijk lichaam namelijk nog sneller af. Daarom is de gevoelstemperatuur, waarbij rekening wordt gehouden met de windkracht, een veel betere
maat voor hoe koud het is.
"Bij een gevoelstemperatuur van onder de -15°C kan na een uur al koudeletsel optreden."
Stel dat er temperaturen gemeten van net onder het vriespunt met een strakblauwe lucht en een prachtig zonnetje. Op het eerste gezicht klinkt dit niet al te verontrustend.
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(vervolg: Buiten trainen bij lage temperaturen. Een goed idee?)

Echter met een oostenwind windkracht vier ligt de gevoelstemperatuur dan op 9°C en mocht je daar met een gangetje van 28 km/u tegenin willen fietsen dan
ligt de gevoelstemperatuur nog enkele graden lager op ongeveer -13/-14°C. Dergelijke temperaturen zijn wel degelijk serieus te nemen. Bij een gevoelstemperatuur van onder de -15°C kan na een uur al koudeletsel optreden. Op dat moment
raakt weefsel onherstelbaar beschadigd door de vorming van ijskristallen
(frostbite) en kan afsterving van vingers, tenen, oren en/of neus het gevolg zijn.
Zwaardere inspanning
Daar gaan natuurlijk eerst een aantal processen aan vooraf. Om de kerntemperatuur constant op een hoog niveau te houden treedt er vasoconstrictie op. De
romp, waar alle vitale organen liggen, wordt beschermd en de bloedvaten in de
extremiteiten vernauwen. Fietsen in de kou betekent dus dat ook de beenspieren
aanmerkelijk minder bloed en dus ook minder brandstof en zuurstof krijgen aangevoerd, maar ook het afvoeren van afvalstoffen behoorlijk wordt verminderd.
Daarom zal je bij temperaturen rond het vriespunt nooit zo goed kunnen presteren als bij warmer weer. En interessanter nog, dat maakt de belasting voor je lichaam zwaarder dan bij hogere temperaturen, terwijl de hartslagmeter gelijke
waardes aangeeft. De inspanning bij koude temperaturen is dus aanzienlijk hoger.
Metabolisme
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ligt het metabolisme bij inspanning
in de kou echter niet automatisch hoger dan normaal. De gedachtegang hierbij is
dat door een verhoogd metabolisme meer vetten en koolhydraten worden verbrand en ook logischerwijs meer warmte vrijkomt. Leuk bedacht, maar voor een
verhoogd metabolisme moet je je ook meer inspannen door middel van een verhoogde spieractiviteit. Dit is bijvoorbeeld wat er gebeurd bij bibberen. Zolang
echter de kerntemperatuur niet in gevaar komt, omdat je goed gekleed de kou
trotseert, zal je niet bibberend op de fiets zitten. De mens heeft in tegenstelling
tot enkele diersoorten niet de mogelijkheid meer warmte te produceren door een
verhoogde activiteit van ander weefsel dan spierweefsel. Daarom moet de mens
zich daadwerkelijk meer inspannen om het metabolisme omhoog te krijgen om zo
meer warmte te produceren. Overigens wordt de beweging bemoeilijkt door het
dragen van dikke kleding, waardoor je vanzelf meer inspanning moet leveren en
dus wel degelijk het metabolisme hoger ligt.
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(vervolg: Buiten trainen bij lage temperaturen. Een goed idee?)

Vrouwen in het voordeel?
Het lichaam doet er dus alles aan om je lichaamstemperatuur op een constant
hoog niveau te houden, in ieder geval boven de 36 graden. Wij als wielrenners
hebben eigenlijk alle mogelijke factoren die deze taak bemoeilijken tegen. Zoals
gezegd spelen de elementen als regen en wind een belangrijke rol. Daarnaast bemoeilijkt ook een laag vetpercentage deze taak aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt
dat goed getrainde mensen minder goed in staat zijn om hun kerntemperatuur op
niveau te houden dan minder getrainde mensen. Overigens hebben fietsers boven de zestig het nog lastiger, omdat de vasoconstrictie minder goed werkt.
Vrouwen hebben het meestal weer makkelijker doordat het vetpercentage vaak
hoger ligt. Maar bij gelijk vetpercentage tussen man en vrouw, heeft de vrouw
het weer lastiger omdat de verhouding tussen massa en oppervlak lager ligt.
Het lichaam een handje helpen
Om het lichaam een beetje te helpen is de beste manier zoveel mogelijk laagjes
te creëren. Hoewel bij wielrennen omwille de aerodynamica altijd alles zo strak
moet zitten, is nu het tegenovergestelde wenselijk. Op deze manier ontstaan namelijk stilstaande luchtlaagjes die de temperatuur aannemen van het lichaam.
Vaak gaat het mis bij het dragen van te isolerende kleding, waardoor het lichaam
tijdens de inspanning geen waterdamp kan afvoeren. Hierdoor wordt je kleding,
die direct op de huid ligt, nat. Vervelend wanneer je het laatste uurtje naar huis
rustig met de wind mee peddelt. Dit zijn van die situaties waarbij extra waakzaamheid noodzakelijk is. Een onderschat
element in dit licht, is dat men door de kou
vergeet te drinken, terwijl er door de inspanning behoorlijk wat waterdamp ontsnapt. In
koude temperaturen is het dus wel heel
goed mogelijk uit te drogen.
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(vervolg: Buiten trainen bij lage temperaturen. Een goed idee?)

Draag bij lage temperaturen verschillende lagen kleding.

Gebruik je verstand!
Tot slot zijn de effecten van gewenning aan de kou op fysiologisch gebied behoorlijk bescheiden. Er treedt met name op psychologisch niveau gewenning op. De
tactiek van een verhoogd metabolisme en meer warmteproductie door nietspiercontractie blijft een betwistbaar punt in de wetenschap. Mocht het menselijk
lichaam hier al toe in staat zijn, dan zijn de effecten hiervan verwaarloosbaar.
Het belangrijkste advies is goed je verstand te gebruiken bij het fietsen in de kou
en de inspanning en afstand aan te passen op de omstandigheden.
Door Jim van den Berg
Voormalig wielrenner. Teammanager van de Rotterdamse continentale wielerploeg
Delta Cycling en eigenaar van trainingsbegeleidingsbureau Robic. Doel wielrenners beter
maken.
Bronvermelding: Fietssport NTFU
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12e Hemelvaartfiets4daagse
Ook dit jaar organiseren wij als TwickelTrappers samen met de VVV, nu al weer
voor de 12e keer, de Deldense Hemelvaartfiets4daagse.
Dit jaar valt Hemelvaartsdag op 10 mei dus aanzienlijk vroeger dan vorig jaar en
daarom hopen we nu zeker op prima fietsweer.
Onze fiets4daagse is elk jaar de eerste van vier fiets4daagses die in de gemeente
Hof van Twente georganiseerd worden.
Het draaiboek en de routes worden jaarlijks aangepast c.q. verbeterd hetgeen betekend dat de organisatie telkens weer in staat is om de deelnemers goed verzorgd op pad te sturen en hen mooie routes aan te bieden.
Deze deelnemers, ongeacht of ze 4 dan wel slechts 1 dag meefietsen, zijn steeds
weer laaiend enthousiast over deze prachtige routes door het mooie Twentse land.
Ook dit jaar geven deze routes wederom een prachtige kijk op al hetgeen ons prachtige Twente de
deelnemende fietsers aan schoonheid te bieden heeft.
Elke dag kan de deelnemer, starten van 9 tot 12 uur en kiezen uit
routes van 30 of 50 km, zelfs onderweg switchen van route is nog
mogelijk.
Ook voor de inwendige mens
wordt dagelijks gezorgd en of dit
nu gaat om wat snoeperij een
drankje, eitje of broodje, alles beschikbaar gesteld door de Deldense middenstanders, het wordt door
de fietsers zeer gewaardeerd!
Voor de deelnemers die alle 4 dagen meefietsen is er dan op de zaterdagmiddag ook nog een grandioze verloting met prachtige, allemaal door Deldense ondernemers,
beschikbaar gestelde, prijzen. Onze spreekstal-meester van dienst,
Jan, zal de vele mooie prijzen weer
op zijn eigen ludieke manier verloten.
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(vervolg: 12e Hemelvaartfiets4daagse)

Op Hemelvaartsdag starten we bij de Rabobank (de overige dagen bij de VVV) en
gaat de Dauwtraproute via de Ploay naar Beckum, door het Altena en Buurserzand
naar Buurse en dan weer terug door het Stepelo naar Beckum, Boekelo en weer
via Oele naar Delden.
De Twickelroute op vrijdag, is een tocht waarbij een groot gebied van het noordoostelijk deel van Twickel wordt aangedaan.
Door Woolde naar Zenderen, Tusveld en Bornerbroek en nogmaals via Twickel
naar Delden. Deze dag voert de route ondermeer langs prachtige Twickelboerderijen en door bijbehorende bossen.
Zaterdag staat de Hofroute op de rol en vanzelfsprekend wordt deze dag de gemeente Hof van Twente doorkruist.
Over de sluis en door Wiene naar Goor, verder door Stokkum en Markelo de
Herikerberg over door Elsen en het Zeldam terug naar Delden.
Op zondag, wordt de Markenroute, de laatste van de 4 routes verreden. Via Hengevelde naar Markvelde, Lochuizen tot dicht bij Neede en weer via Hengevelde terug naar Delden.
Inschrijven:
Inschrijven kan op alle startdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Op Hemelvaartsdag
voor de Rabobank (Langestraat 61) en de overige dagen bij de VVV (Langestraat
29) te Delden.
Een 4-daagse kaart kost € 10,- per persoon, voor 13 t/m 17 jarigen zijn de kosten
€ 5,- 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 26 april 2018 kunt u zich inschrijven tegen een voordelig tarief!
De prijs per persoon is dan € 8,50 en gezinnen betalen € 20,- per kaart.
Namens de Hemelvaartfiets4daagsecommissie:
Wim Hoentjen
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19 maart: Inloopavond DAMESFIETSGROEP TWICKELTRAPPERS
Het bestuur van de Deldense Fiets Club De TwickelTrappers organiseert op 19
maart a.s. om 20.00 uur in Sportcafé de Boemel (naast Sporthal De Reiger) een
inloopavond voor een nog nader op te richten damesgroep binnen de gelederen
van de TwickelTrappers. Heb je hier interesse in, of je nu al wel of niet in het
bezit van een MTB of racefiets bent maakt nog niet uit, het is niet alleen voor
dames uit Delden, kom je bijvoorbeeld uit Borne, Hengelo, Beckum of Bentelo,
ben je natuurlijk ook van harte welkom, laat je zien en horen op deze avond.
Wij willen de behoefte peilen en jullie de mogelijkheid bieden bij ons aan te sluiten en te polsen of het idee is evt. één of meerdere trainingsgroepen te formeren. Ook willen we jullie mening weten over de outfit van een dameskledinglijn.
Verge, onze kledingleverancier heeft een voorstel gereed. Ook informeren we jullie
natuurlijk over onze clubactiviteiten, de contributie en het lidmaatschap van
de NTFU. (samen slechts € 50,- per jaar).
Wij zien uit naar jullie komst.

Het bestuur:
TwickelTrap-

De
pers.
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