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Beste fietsvrienden en -vriendinnen.
Dit is de 85e uitgave van TwickelToerWijzer sinds ons bestaan en de kop van dit
voorwoord is zeker op zijn plek met een extra begroeting naar onze (nieuwe)
fietsvriendinnen.
Het project om ook dames enthousiast te krijgen voor het fietsen bij de TwickelTrappers is goed aangeslagen gezien het grote aantal nieuwe damesleden.
In deze TwickelToerWijzer, naast de vaste items, weer veel informatie over activiteiten die geweest zijn of nog aanstaande zijn.
Uiteraard een verslag van de ALV waar na afloop van het officiële deel, het woord
was aan Jan Glorie van Custom Build Bikes.
De Hemelvaarfiets4daagse heeft weer plaatsgevonden en vanuit alle windstreken
hebben de deelnemers kunnen genieten in ons mooie Twentse land. Een overzicht van 4 mooie dagen in deze uitgave.
Ook informatie over de ATB toertocht, nieuwe opzet, met de naam “Twentse
Storm” op 16 september.
Verder is er aandacht voor de Teutoburgerwaldtocht, de uitbundige viering van
de 50e verjaardag van ons redactielid Frank, over de eerste ervaringen van en
met de nieuwe damesleden zowel op de racefiets als ATB.
Herman V. is voor een solotocht naar Rome vertrokken vanuit Borne en hoopt
hierbij op een voorspoedige reis.
Met al die nieuwe damesleden erbij vond ons bestuur het een goed idee om weer
eens een fotoshoot te plannen, hiervoor worden dan ook alle leden op 3 juli uitgenodigd.
Op het moment van schrijven staat Tom Dumoulin op de 2e plaats in de Giro, een
herhaling van zijn prestatie van vorig jaar zou mooi zijn.
Een ander evenement is de Tour de France waarvan we met z’n allen hopen dat
het weer een spannende strijd wordt en deze keer dan liefst zonder “valsspelers”.
Als redactie wensen we jullie een fijne vakantie en veel fiets- en leesplezier deze
zomer.
De redactie

Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten.
Volgende kopij sluitingsdatum 03 - 09 - 2018
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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf is Tom Dumoulin al weer druk
in actie in de Ronde van Italië en wij Twickeltrappers ons voorbereiden op ons uitstapje
naar Ibbenbüren. Hiervoor moet immers een
beetje getraind worden om straks over de
soms pittige heuvels te komen.
Op onze jaarvergaderingen hebben we een
aantal doelen aangekondigd. Eén van deze
doelen was het opzetten van een vrouwengroep/afdeling binnen onze vereniging. De
opkomst op onze inloopavond was al overweldigend. We hadden gehoopt op 10-15 potentiële wielrensters. Maar wat schetste onze
verbazing, de hele zaal zat en stond vol en 35
dames toonden hun belangstelling, hetgeen
ons bijna in verlegenheid bracht. Na een presentatie en inventarisatie van alle namen en
mailadressen hebben we campagne gemaakt hoe we het wilden aanpakken.
Dit hebben we nogmaals gepresenteerd aan de potentiële leden. Op dinsdag
en zaterdag wordt er speciaal met de dames gefietst op de racefiets en op
woensdag op de ATB. Ook bij de senioren is er de mogelijkheid om of met de
race of met de ATB te fietsen. Een aantal leden heeft zich spontaan aangemeld
de dames te begeleiden. Top mannen, op voorhand dank.
Ook is er een dames outfit ontworpen, het geel wordt vervangen door het roze.
De looks zijn hetzelfde maar wel in eigen stijl. In mei was er een pasavond en
binnenkort komt er nog een sleutelavond. Ook als je eens zonder mannen
fietst, moet er wel eens een reparatie aan de fiets plaatsvinden of een lekke
band kunnen worden vervangen.
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(vervolg: Van de Voorzitter)

Na een aantal weken met de dames te hebben gefietst en op snelheid te hebben
getraind, zelfs op de nieuwe N18, gebeurde er op 8 mei iets bijzonders. Met nog
4 kilometer voor de boeg van Azelo naar Delden kregen de dames o.l.v. AB, EG
en HK groep 2 – de Diesels – in het vizier. En met een ferme sprint net buiten
Azelo zelf gebeurde het: De DAMES haalden De DIESELS in. Een prestatie op
zich, menig echtgenoot bij de Diesels vonden het prachtig. Toch een teken dat
de trainingen in de groep zijn vruchten heeft afgeworpen.
Ondertussen hebben we ruim 30 nieuwe leden aan onze vereniging kunnen
toevoegen. Geweldig toch, nú dit doorzetten in een constante groep.
En nu op richting Ibbenbüren, maar eerst nog meedoen aan Limburgs Mooiste
en de Elastiekenkoers. En wie weet wint Tom wel zijn 2e Giro.

Met vriendelijke groet,
Eric Groothuis
Voorzitter DFC De TwickelTrappers.

Foto-shoot TwickelTrappers bij Kasteel Twickel
3 juli om 18.30 – 19.15 uur
Zie pagina: 46
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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

22, 23 en 24 juni fiets weekend

Delden Ibbenbüren

Op de website van de club, www.twickeltrappers.nl zijn onder de noemer NTFU
vele toertochten te vinden in de omgeving om evt. in overleg met elkaar te fietsen.
16 september

Twentse Storm Tocht

Delden

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 toertocht we in
clubverband gaan fietsen, je kan je daarvoor per mail aanmelden bij onderstaand
adres.
Voor vragen over trainingen, starttijden en
Johnny Rupert: e-mail:

te rijden tochten,

jrupert62@gmail.com

info@twickeltrappers.nl
www.twickeltrappers.nl
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Twentse Storm Tocht - 16 september 2018
Het is al weer even geleden dat we het vorige raceseizoen afsloten (oktober
2017), destijds hebben we aansluitend in café de Boemel onder het genot van
een biertje met een mooi aantal leden ideeën op kunnen halen om de toertocht
nieuw leven in te blazen. Inmiddels is er een toertocht commissie (Mayk Thijssen,
Hans Kemna, Herman Vehof en ik) bezig gegaan met het beoordelen en uitwerken van alle aangedragen ideeën. We hebben vooral gekeken naar een passend
karakter voor de toertocht en naar haalbaarheid, want uiteindelijk zijn alle ideeën
mooi, maar je moet het ook wel kunnen uitvoeren.
We zijn nog volop bezig met de invulling maar we kunnen al wel een aantal dingen verklappen. Op zondag 16 september staat de eerste Twentse Storm Tocht
op de (NTFU) kalender. Deze vernieuwde toertocht kent 3 afstanden, 33 km, 66
km en een heuse marathonafstand van 99 km (respectievelijk 100). De tocht is bij
uitstek geschikt voor de MTB en/of Gravelbike. De routes zijn inmiddels al uitgezet door Hans Kemna en hij heeft getracht er zoveel mogelijk onverharde en
nieuwe stukken in aan te brengen.
Nadat de afgelopen jaren het aantal deelnemers terugliep (i.v.m. weer of andere
omstandigheden) hopen we met een tocht in september weer op een leuk aantal
deelnemers. Mede door stabieler weer, drogere ondergrond en daardoor ook interessanter voor een langere afstand dat helemaal met de racekilometers nog vers
in de benen.
Maar hoe gaan we dan meer bezoekers trekken? Daar ligt zeker een mooie uitdaging voor ons. Want in het weekend van de 16e is ook de Mergelheuvelland 2
Daagse (Limburg) en dichter bij huis ook een toertocht in Holten. Deze laatste is
ook meer concurrent voor ons en biedt voor ons als organisatie ook uitdaging om
fietsers te verleiden naar Delden te komen en Holten links te laten liggen. Maar
tja, dan moet je wel iets kunnen bieden. Uitdaging en beleving waren de 2 belangrijkste kernwoorden voor ons.
De uitdaging zit dus voornamelijk in de langere afstand, met een tocht van 100
kilometer hopen we ook een ander publiek aan te spreken, wellicht kunnen we
hiermee de komende jaren een echte marathon opzetten. We hebben zelfs al gesproken over een afstand van 200 km (voor dat jaar erop) > Twentse Storm MTB
Masters. Maar goed, eerst 2018.
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Vervolg: Twentse Storm MTB Tocht.

Beleving moet de 2e pijler zijn waardoor we deelnemers kunnen aanspreken.
Wij hebben hiervoor al een prachtige locatie voor start en aankomst weten te
strikken, namelijk Manege de Hoffmeijer in Ambt Delden. Deze locatie is heel
goed bereikbaar, volop parkeergelegenheid en ligt mooi centraal in de routes.
Maar door de grote overdekte hal biedt dit mogelijkheid om ook wat extra activiteiten te organiseren, zo hebben we Paul van Loenen van Enjoycycling al bereid
gevonden een indoor clinic te organiseren voor kids. Daarnaast hebben we het
idee om een mini fietsbeurs te gaan organiseren (we hebben al wat partijen benaderd). Te denken valt aan bedrijven op het gebied van fietsen, fietsvakanties,
sportvoeding, bikefitting, fysio, wielbouw etc. De manege heeft naast een mooie
overdekte hal ook een prima kantinefaciliteiten.
Tot slot en dat staat nu nog volop in de steigers, de tocht zelf, we willen de routes gaan aankleden en verrijken met obstakels, timetracks, bijzonder pauze locaties, muziek, een leuk aandenken, etc. Hiervoor zijn we van veel zaken afhankelijk, handen, materialen, machines en medewerking/sponsoring van bedrijven. Ik
wil tot slot daarom ook alvast een oproep doen aan iedereen die betrokken is bij
de club om mee te denken en of wat handjes beschikbaar te stellen. Vele handen
maken tenslotte licht werk!
Bij hulp moet je denken aan het bouwen en plaatsen van hindernissen, graaf en
spit werk op de route, hulp met parkeren, hulp in de kantine, opbouwen en
afbreken van de minibeurs, bemanning pauzes, het uitzetten en pijlen van de
route etc.
Wij als commissie zijn erg enthousiast en zijn ervan overtuigd iets moois neer te
kunnen zetten, maar rekenen ook echt op jullie steun. Aan mijzelf als sponsor en
naamgever van de Twentse Storm Tocht de opgave om de PR hiervoor goed neer
te zetten (daar ga ik mijn uiterste best voor doen). Ik wil het bestuur in ieder
geval bedanken voor het vertrouwen!
Graag tot 16 september, maar eerst nog een mooie sportieve zomer op de
fiets!
Sportieve groet, Vincent Heemink
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Geslaagde Hemelvaart Fiets4daagse Delden 2018
Voor de 12e keer alweer, werd op 10, 11, 12 en 13 mei de Hemelvaart
Fiets4daagse verreden. Deze samenwerking tussen VVV Hof van Twente en de
TwickelTrappers is tot nu toe zeer succesvol geweest met steeds meer deelnemers op de pedalen voor één of meerdere dagen. Echter is dit jaar met deze
laatste trend gebroken en kwamen we uit op een iets lager niveau maar vergelijkbaar met dat van 2016. Vooraf was dit ook te verwachten, gezien de minder
goede weersvoorspellingen.
En ook dit jaar waren de routebouwers van de TwickelTrappers weer verantwoordelijk voor de 4 routes en zijn daar, gezien de zeer positieve geluiden van
de deelnemers na afloop, zeker in geslaagd.
Net als voorgaande jaren kregen we veel vragen waarom, in tegenstelling met
andere fiets4daagses, onze routes niet gepijld waren. Ons antwoord hierop was
dat we helaas onvoldoende menskracht hebben om 4 dagen achtereen deze bepijling te verzorgen en we tevens het “racen” onder deelnemers niet willen stimuleren, zij moeten vooral genieten van al het moois ze onderweg te zien krijgen!
Zoals gebruikelijk startten we op Hemelvaartsdag, vanwege de braderie in het
centrum, voor de Rabobank waar 2 stands
waren ingericht.
Vooraf hadden zich 49 deelnemers ingeschreven en daarnaast meldden zich die
dag nog 125 deelnemers voor 4 dagen en
uiteindelijk 225 voor alleen één dag.
Erg leuk was de deelname van 2 jongens,
6 en 9 jaar, met al hun grootouders uit
Zeeland.
De Hemelvaartroute bracht de fietsers van
Delden naar Beckum, het Altena over de
net geopende N18, en via het Buurserzand
naar Buurse.
Vanaf de stempelpost bij Captain Jack ging
het weer terug langs het Buursermeertje
richting Haaksbergen en het Stepelo naar
Beckum waar bij rest. “de Nachtegaal”
weer werd gestempeld en vervolgens naar
Oele waarna Delden weer in zicht kwam.
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(vervolg: Hemelvaart Fiets4daagse Delden 2018 )

Bij de finish bij Restaurant
In de Hagen kregen de fietsers deze dag hun laatste
stempel op hun kaart.
Vrijdag werd de Twickelroute verreden en zoals de
naam al zegt voerde deze
route de deelnemers voornamelijk door Twickel.
Langs het kasteel naar
Woolde, onderlangs Borne
naar Azelo, dan een
kijkje nemen bij de Noordmolen welke deze dag, speciaal voor de Hemelvaart
Fiets4daagse Delden be-

mand was door de molenaars.
De mannen vertelden de vele fietsers verschillende wetenswaardigheden van dit
oude beroep terwijl ze het uitoefenden. Gestempeld werd bij Restaurant In de
Hagen en verder via de Deldeneresch weer richting Azelo toen door naar Zenderen waar bij Theehuis De Karmeliet de volgende stempel gezet werd.
Terug via het Tusveld, de “Doorbraak” en Bornerbroek, door Twickel naar de finish bij Gasterij ’t
Oaldershoes voor
de laatste stempel
van die dag.
Zaterdag, tevens
landelijke molendag, werd de Hofroute verreden en
vanzelfsprekend
was er gelegenheid
een aantal molens
onderweg te bezoeken .
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(vervolg: Hemelvaartfiets4daagse Delden 2018)

Door Wiene reden de fietsers naar Goor waar naast de Braakmolen ook het Klompenmuseum bezichtigd konden worden. Bij Grand Café De Zon kregen de deelnemers hier hun eerste stempel en werd de tocht vervolgd richting Stokkum en
Markelo waar, na een klim over de Kattenberg en Markeloseberg, de molen van
Buursink bewonderd kon worden. Verder klimwerk volgde nog op de Hulpe en na
de pauze bij Herberg de Pot waar vervolgens ook nog de Herikerberg bedwongen
moest worden. Door Herike en het Zeldam naar de finish bij Eetcafé De Burgemeester voor de laatste stempel en mogelijk nog belangrijker: de verloting van
prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door vele lokale ondernemers!
Zondag, de laatste van 4 dagen fietsen, was door het KNMI code geel afgekondigd vanwege kansen op hevige storm en regen, reden voor de deelnemers om in
alle vroegte te vertrekken. Deze dag was de
Markenroute aan de
beurt, een tocht via Wiene naar Hengevelde waar
bij Hotel Restaurant Hof
van Twente gestempeld
kon worden. Via Markvelde en toen richting Neede
en Rietmolen bereikte
men weer Hengevelde
waar bij Eet- en IJssalon
Leo’s de tweede stempel
geplaatst kon worden.
Van Hengevelde verder
via Bentelo waar de fietsers in de gelegenheid
werden gesteld om bij
Wijngaard Hof van Twente een gratis kopje koffie
of glaasje wijn te nuttigen en hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.
Iedereen was binnen voor het begon te regenen en mede hierdoor kunnen we terugkijken op wederom een zeer geslaagde Hemelvaart Fiets4daagse Delden.
Zonder de fantastische inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, waaronder van de TwickelTrappers, en de professionele krachten van de VVV is het
niet mogelijk om dit evenement te organiseren. Dank daarvoor!
Namens de organisatie: Wim Hoentjen
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1968 een buitengewoon bijzonder jaar
Dat was zeker een
buitengewoon jaar
en daar hebben de
TwickelTrappers,
50 jaar later, van
mee mogen genieten. Als redactielid
bij de club mogen
we daar best even
wat aandacht aan
besteden, omdat
er nogal wat leden
aanwezig waren.
Na de felicitaties aan Frank en Esther, werd er
genoten van de heerlijke hapjes en sapjes. Op
de schitterende muziek uit vervlogen tijden en
Tiroler klanken, gingen de gasten helemaal los
en een enkeling zelfs helemaal uit zijn dak.
Frank, nog vele jaren, het was een mooie avond.



23





TwickelToerWijzer



Teutoburgerwaldtocht 2018
En wat gebeurde er nog meer ? Met een groep hebben we meegedaan aan de
Teutoburgerwaldtocht van OWC op 8 april. Behoorlijk vroeg in het seizoen, dit
viel best wat tegen. We werden wel tweemaal ingehaald door niemand minder
dan Marianne Vos. En na afloop hebben we haar nog een biertje aangeboden
maar die sloeg ze vriendelijk af. Een echte topper. Op de terugweg, onderweg
met de auto, sloeg het noodlot toe. Op de Autobahn met 120 km/h viel er een
fiets van de drager. En wel de fiets van de Vz. De schrik sloeg ons om het hart,
wat nu, schade, hoe kon het gebeuren, snel de anderen waarschuwen, rondrijden. Hoe zou het met fiets zijn. Na een minuut of 10 kwamen we weer aan op de
plaats des onheils. Twee gestopte leden van de TT inspecteerden de fiets en constateerden dat er geen carbon en wielschade was. Alleen was er cosmetische
schade, een afgesleten zadel, een kapotte derailleur. Ook de Polizei was snel ter
plaatse, 6 meldingen hadden ze binnengekregen. Nadat de fiets weer op de drager gemonteerd was wensten zij ons nog Eine Gute Reise. Inmiddels kunnen wij
u melden dat verzekering de schade dekt en betrokkenen bij dit eenzijdige ongeval weer bekomen zijn van de schrik.
Eric Groothuis

Zeer

be-

langrijk als je op pad gaat, vast en zeker !!
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“Twentse verzetjes”
’t Bint nich alleen mooie veer, dee mooi vöggel maakt
De beste gedacht’n scheet oe te laat te binn’n
’t Makkelkst is ’t um ’n aander de scheuld te gemm’n
Maak ’n niendeur nich groter as ‘t hoes
Vrooger ko’j wodd’n wa’j woll’n, o’j ’t woll’n of nich
Wel nich good is voor de koar, is nich good veur ‘t peerd
Aolderdom is de beste reclame
As de kreemp in de knip zit, zet ’t geweet’n oet
Gineen is zo bleend as wel nich zeen wil
Geluk is ’t midd’n tuschen te wèènig en tevöl
Wel eenmaol kan lèèz’n leert ’t nooit wier of
War leu lèèst um nich te hoof’n dèèk’n
Met geweald kö’j ’n paleis daal haal’n, mer gin vèèrk’nkot bouw’n
As de jachthoond op hoes an geet hebt de hazens feest



25





TwickelToerWijzer



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 luchtbed of strandballen, zet je maar op Marktplaats!
…………………………………………………………………………………………………………………
De activiteitencommissie:
Voordat Jan en Theo de activiteitencommissie verlaten, organiseren ze samen,
met Erwin, nog één keer een driedaagse naar Ibbenbüren en wel 22 / 23 /
24 juni 2018. De deelnemers hebben inmiddels voor de infoavond al een uitnodiging ontvangen, het belooft weer een prachtig weekend te worden met korte nachten en lange dagen.
Jan Erwin Theo
Dames groepen van start:
Na de oproep om een damesgroep te starten bij de TwickelTrappers, kwamen er
verrassend veel dames af op de oproep om zich aan te sluiten bij de TwickelTrappers voor zowel de ATB als ook het racefietsen. Veel dames zijn inmiddels
lid geworden van de TwickelTrappers, dit gaf de club een
enorme boost en bracht het ledental daarmee van 150 naar
198 leden. Hiermee zijn we een mooie en niet de minste
fietsvereniging binnen de Hof van Twente, die na bijna 20
jaar nog steeds progressie maakt. Lees alles over de damesgroep, de totstandkoming en de voortgang. Ook wat er allemaal nog op het programma staat voor de dames, b.v. een
sleutelavond, eens een keer wat anders dan naar de Tupperwareparty van je vriendin, enz.
Privacy en veiligheid:
Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Op pagina 47 kan je
alles nalezen over de nieuwe Europese wetgeving en hoe de TwickelTrappers
daar mee omgaan in de toekomst.
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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.

Foto-shoot Twickel– 19.15 uur

trappers 3 juli om 18.30

Steun onze sponsoren zij steunen ons
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 03—09—2018.
info@twickeltrappers.nl t.n.v. redactie clubblad
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´TwickelTrappers zoeken vrouwen´…………..
Zo luidde de kop boven het artikel in Tubantia. Diverse media hebben aandacht
besteed aan de inloopavond voor dames 19 maart jl. De kop boven het artikel
was weliswaar voer voor ludieke reacties maar gelukkig bereikte de uitnodiging
veel belangstellenden.
Vooraf wisten wij niet wat wij
konden verwachten.
Een opkomst van 10, 15 dames zou mooi zijn, maar
meer dan 35 belangstellenden voor race en/of MTB,
overtrof onze verwachtingen.
Direct na de infoavond is geïnventariseerd wat de wensen, verwachtingen en mogelijkheden zijn. Gelukkig
was een groot aantal leden
bereid om de damesgroepen
te begeleiden. In een enkel
geval werd zelfs de net opgeborgen MTB weer van zolder
gehaald. Op de vervolgbijeenkomst op 4 april kon dan
ook een zo breed mogelijk plan worden gepresenteerd aan de dames.
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(vervolg: TwickelTrappers zoeken vrouwen)

Vanaf 11 april is er gestart met damesgroepen met veel enthousiasme van dames
en begeleiders. Op de racefiets op dinsdag en zaterdag; met de MTB op woensdagavond en een aantal keren op de woensdagmorgen. Uiteraard kan aangesloten bij de reguliere trainingen van de verschillende groepen.
Verder volgt er specifiek voor de damesgroepen binnenkort een sleutelavond.
Later dit jaar voor alle leden een MTB clinic en komend voorjaar een Race clinic.
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(vervolg: TwickelTrappers zoeken vrouwen)

Voor de herkenbaarheid als TwickelTrapper en om als eenheid op weg te gaan is
een speciale damesoutfit ontworpen. Met name de kleurstelling is iets anders. De
kledingpasavond op 14 mei, i.s.m. Gerald Rodel van Verge georganiseerd, werd
druk bezocht. Rood-Zwart dank voor het beschikbaar stellen van de
pasgelegenheid.

Goed om te zien dat zowel de dames als ook de begeleiders enthousiast zijn. De
opkomst is goed. De tevredenheid blijkt ook uit het aantal nieuwe aanmeldingen.
Op dit moment hebben zich 36 dames aangemeld als lid. Speciale dank aan allen
die hieraan op welke manier dan ook hebben bijgedragen.
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A.L.V. 12 maart 2018
De A.L.V. kende, zoals gebruikelijk bij de TwickelTrappers, wederom een goede
opkomst bij de Boemel.
Eric G verwelkomt de ruim 40 aanwezigen en opent de vergadering. Eric feliciteert
Sem met het behalen van een gouden medaille op het WK-Touwtrekken in China.
Gemeld worden de leden die verhinderd zijn en de komende inloopavond voor dames en de aandacht hiervoor in de media.
Na behandeling van het verslag van de ALV 2017 blikt Eric terug op de verslagen
van bestuur en commissies.
Zo heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd. Gerealiseerd zijn de vernieuwde website, kleding, en centrale activiteitenagenda. Op de agenda staat het
promoten van het fietsen bij dames (zie elders in het clubblad).
Onderhoud MTB-route Twickelroute: Het onderhoud van de route is verdeeld
over 5 fietsclubs. Na de storm van januari waren bomen en takken door de inzet
van vrijwilligers binnen no-time verwijderd. Grote waardering voor Andre M als
coördinator en uiteraard alle vrijwilligers. Voor financiering van het onderhoud van
de route is de Stichting MTB Route Delden opgericht. Een nieuwe track bij de Stovelerweg maakt de route nog aantrekkelijker. Nog vrijwilligers gevraagd voor inspectie van ons deel van de route. Belangstellenden kunnen zich melden bij André
M.
Activiteiten “JET”: Geen jaarlijkse clubmiddag omdat de Wendezoele niet beschikbaar is. Op 1 oktober heeft de activiteitencommissie bijgedragen aan een geslaagde Afsluiting Raceseizoen 2017 + presentatie activiteiten 2018. Tot en met
vandaag aanmelden voor Ibbenbüren. Jan W stopt na Ibbenbüren bij “JET”.
Kleding: In 2017 de overstap naar Verge. De bestellingen via de site verloopt
prima. René benadrukt het belang van de juiste maat bestellen. De club heeft
geen kleding in voorraad. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de (maat van
de) bestelling. Bij Verge kan gepast kan worden.
Clubblad: Vacature(s) in het redactieteam. Theo stopt in november na 20 jaar!
Belang van het fysiek clubblad wordt nogmaals benadrukt in de ALV.
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(vervolg: ALV 12 maart 2018)

Fiets4daagse: Fiets4daagse 2017 was zowel financieel als sportief een top jaar.
De ruim 600 deelnemers waren overwegend zeer positief over routes en faciliteiten. Ook hier vacatures. De commissie moet op zoek naar een voorzitter en vicevoorzitter. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Louis.
Website: De nieuwe website is in de lucht. De site wordt geleidelijk uitgebreid.
Uiteraard kan content bij Johnny worden aangeleverd.
Toertochten: De tochten zijn mede door de inzet van de toertochtcommissie
succesvol verlopen. 475 deelnemers in augustus en in februari 350. Komend najaar 16 september 2018: de Twentse Stormtocht. De opzet zal anders/
vernieuwend/spectaculairder zijn. Vincent neemt voor deze gelegenheid zitting in
de toertochtcommissie. Ook hier wordt de inzet van vrijwilligers gevraagd.
Verder nog: vanuit de groep die op woensdag en vrijdagmorgen rijden, is geruime tijd Jorrit begeleid. De begeleiding is inmiddels afgesloten. Dank aan de groep
die dit al die tijd op zich heeft genomen.
André licht de jaarrekening 2017 toe. Ledental redelijk stabiel. Per saldo kent
2017 een positief resultaat. Een goed jaar volgens de penningmeester, wat de
vergadering beantwoordt met applaus.
De kascommissie brengt verslag uit. De boeken zijn in orde bevonden. De kascommissie complimenteert de penningmeester doet de suggestie om bijvoorbeeld
bij te dragen bij de aanschaf van kleding. De ALV keurt de jaarrekening 2017
goed en dechargeert de penningmeester onder applaus.
De penningmeester licht vervolgens de begroting voor het komende jaar toe. Bij
kleding is rekening gehouden met het voorstel tot een eventuele bijdrage bij de
kleding. Ook wordt het ontwerp voor dameskleding getoond en de mogelijkheid
voor dames om een set met korting aan te passen. Verder nemen Louis en Peter
plaats in de kascommissie met Fons als reserve.
Bestuur: Jan W treedt af. Eric overhandigt Jan een presentje en bedankt Jan
voor zijn inzet. Jan maakt van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen
voor Ibbenbüren 2018.
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(vervolg: ALV 12 maart 2018)

Voor Jan nog geen opvolger. Theo treedt eind 2018 af. Eric legt de vergadering
verschillende opties m.b.t. de bestuursstructuur voor. Na een korte discussie
waarin de opties worden besproken stelt Harry zich staande de vergadering
kandidaat en wordt met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid. Eric bedankt
Harry.
In de rondvraag bedankt Louis het bestuur voor de frisse aanpak. Harry vraagt
om bij activiteiten alle leden uit te nodigen en niet alleen de fietsers. Eric antwoordt dat uiteraard alle leden -ook de niet-fietsers-welkom zijn.
Fons vraagt naar de suggesties en ideeën (op post-its) bij de afsluiting raceseizoen en wat er mee gebeurt. Eric meldt dat er veel input is gegeven. Hieruit is
een aantal speerpunten benoemd. Bijvoorbeeld ideeën voor de toertocht van 16
september, opstarten damesgroep. Niet alles is haalbaar.
Als sluiting bedankt Eric allen leden voor hun inzet en aanwezigheid en introduceert Jan Glorie van Glorie Bikelab, die ons een inkijk geeft in de fietsergonomie.
Speciale dank aan Walter en zijn Koga voor de bijdrage aan de presentatie.
Secretaris Henk B

Walter B en Jan Glorie
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We
gaan
nog
een
keer
naar
Ibbenbüren met een mooie groep onder leiding van Jan W en daarvoor hebben
de deelnemers de uitnodiging voor de infoavond al ontvangen. Veel plezier naar
en in de omgeving van Ibbenbüren.
Jan W
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“De Bidon”
Met dank aan Harry Krupers, die ik inderdaad al lang ken van zijn periode op de
Erve Hooyerinck school, waar ik, als ik het goed heb net afscheid van had genomen toen hij zo ongeveer kwam als leerkracht, mag ik nu, voor de derde keer,
“De Bidon” vullen.
Ik ben inderdaad al vanaf het begin lid van de TwickelTrappers. Toen, in het begin, vertrokken we nog vanaf de parkeerplaats bij het zwembad. Het duurde niet
zo heel lang voordat de huidige startplek, die wat centraler lag, in gebruik werd
genomen. Het was in het begin toch wel erg gericht op het race fietsen en in de
winterperiode zag je elkaar dan ook minder. Sommigen trokken dan naar de ijsbaan en anderen gingen op de ATB of deden een periode even niets. In het voorjaar was het voor mij in elk geval weer een kwestie van aanhaken bij de leden
die wel gewoon actief bleven in de winter. Al snel probeerde ik in de winter het
ATB’en op te pakken en weer later gingen we op de donderdagavond ook nog
spinnen.
Eén ATB-tocht is me in het bijzonder bijgebleven. Het was al best een periode regenachtig weer geweest en we hadden afgesproken om naar Duitsland te gaan
om mee te doen aan een tocht georganiseerd, ik dacht door OWC uit Oldenzaal.
De start was bij camping Wilsumerberge. We gingen met een man of 7/8 en Jan
Blekkenhorst zorgde voor het transport. Om een uur of acht stonden we dan ook
klaar voor vertrek, Jan komt met een kleine vrachtwagen aanrijden en we keken
elkaar al zo aan met een vragende blik in de ogen, zo van, hoe gaan we dit
doen? Geen probleem zegt Jan, ik heb ‘klapsteule bie mie ‘ en daar kunnen jullie
zo op zitten tijdens de rit. Zo gezegd zo gedaan: vrachtwagen open, fietsen en
tassen erin, klapstoelen opengeklapt en wij richting Duitsland.
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(vervolg: De Bidon)

Dit duurde, na vertrek, zo ongeveer 3 bochten en toen hadden de mensen die
achterin zaten al geen enkel idee meer of we naar Duitsland of België reden. We
hadden natuurlijk wel veel vertrouwen in de wegenkennis van Jan en gingen er
maar vanuit dat het goed zou komen. Na een toch wel spannende rit zonder zicht
op waar we waren, kwamen we aan op de camping waar we zouden starten.
We hebben nog wel even getwijfeld of we zouden starten gezien
het slechte weer, maar ja als je
er dan toch bent dan ook maar
fietsen. Iedereen kent wel de
beelden van ATB ‘ers en crossers
die op een nat parcours hebben
gefietst. Echter zo extreem als
het daar toen was heb ik niet
meer meegemaakt. We kwamen
allemaal onherkenbaar over de
streep, behalve Jan die op onnavolgbare wijze ‘ens binn’ndeur’
was gefietst, en daarmee de
grootste modder en een dikke
regenbui had omzeild. Toen iedereen binnen was en zich weer
enigszins toonbaar had gemaakt
konden we ons omkleden in de vrachtwagen van Jan en de weer net zo spannende terugreis aanvaarden.
Naast het racefietsen en het ATB’en stap ik ook regelmatig op de toerfiets om
vooral in de vakanties tochten te maken. Samen met Marion nemen we in twee
fietstassen per persoon, de voor onderweg nodige spullen mee en overnachten
dan in hotels, pensions of gewoon bij mensen thuis via ‘Vrienden op de fiets’.
Zo zijn we om het IJsselmeer gefietst, door Ierland, naar Berlijn, van Passau naar
Wenen en in de afgelopen zomer van Krimml naar Passau. In eerdere bijdragen
aan dit clubblad heb ik over een aantal van deze tochten al eens iets geschreven.
Op de tocht van Krimml naar Passau werd al ik eens gewezen door Wim
Hoentjen. Het was er nog even niet van gekomen maar afgelopen augustus gingen we met de auto richting Krimml. Dit Oostenrijkse plaatsje is vooral bekend
van zijn immense waterval die door vele toeristen wordt bezocht. De auto konden
we parkeren bij de Gasthof die we voor de eerste overnachting hadden uitgezocht. De auto mocht hier de komende 5/6 dagen overigens blijven staan.
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(vervolg: De Bidon)

Zoals op het kaartje is te zien zijn er
twee mogelijkheden om van Krimml naar
Passau te fietsen. Wij kozen de variant
via St. Johann. De route beschrijving
(Tauernradweg) geeft aan dat het een
lichte toertocht is, je fietst immers van
hoog naar laag, en uiteindelijk kom je op
een redelijk vlak stuk naar Passau. Onze
eigen ervaring met deze tocht is dat deze
niet als licht beschouwd zou mogen worden.
Er zijn, vooral richting de Oostenrijkse
dorpjes waar je min of min gedwongen
doorheen fietst, best pittige hellingen te
beklimmen. Soms word je achter een
bocht verrast door een steil stuk en krijg
je eigenlijk geen tijd om goed te schakelen om omhoog te kunnen fietsen. Terug
en dan met een aanloopje, met het juiste
verzet, lukt het dan net om met een bepakte fiets boven te komen. De schnitzel
in de juiste maatvoering vergoed dan
veel en met een goed glas bier heb je
dan wel weer zin om de volgende dag
weer op te stappen. Het stuk tot aan Salzburg, die erg mooie geboortestad van
Mozart, is erg mooi en je fietst er over goede wegen en paden. We overnachten
wisselend in Oostenrijk of Duitsland en fietsen zo in 6 dagen naar Passau. Daar
overnachten we en gaan de volgende dag met
de trein terug naar Krimml. Het is al die dagen
mooi weer geweest en we stappen dan ook met
zonneschijn in de trein van Zell am See naar
Krimml voor het laatste stuk. Die trein moet je
reserveren zodat ook je fiets mee kan. Deze
trein gaat overigens niet helemaal tot in Krimml
maar stopt in Unter Krimml. Het laatste stuk
moet je dan nog fietsen. Geen probleem dachten we totdat we een flinke onweersbui op ons
dak kregen.
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(vervolg: De Bidon)

(Een dag later hoorden we van het verschrikkelijke ongeluk dat op de gletsjer bij
Krimml plaatsvond en waarbij uiteindelijk 6 bergwandelaars de dood vonden.) Na
nog een paar dagen Oostenrijk gingen we met een mooie ervaring, met uitzondering van de laatste fietsdag, weer richting huis. Nu maar weer op zoek naar een
nieuwe tocht.
En ja, aan wie zal ik de Bidon dan maar eens doorgeven? Er zijn een paar clubleden die staan te springen om de bidon te vullen. Hun achternaam begint allemaal
met de letter ‘B’. Aan hun schrijf capaciteiten hoef je niet te twijfelen, ze zijn met
z’n drieën erg sterk op Whatsapp. Het lijkt me tijd worden dat ze hun woorden
ook maar eens opschrijven voor deze rubriek. Arnold Boswinkel, Erwin Bloem en
Hans van het Bolscher aan jullie samen de opdracht om de Bidon voor de volgende editie te vullen.

Peter Slaghekke
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Mooie reactie begeleiders dames ATB
Vandaag hebben Hans Bertens en ik de MTB-introductie en –begeleiding van drie dames
op de woensdagmorgen afgerond: Ingrid Siemerink, Ria Geerdink (zie onderstaand
schema) en Ilma Brand (die zich ook aansloot, n.a.v. buurtcontact met Ingrid/Ria).
Zoals afgesproken gingen we drie keer samen op mountain-pad: 30, 40 en vandaag
zelfs 50 km. Ook Ben van Ommen reed een keer mee (vanwege mijn vakantie).
Vandaag ter afsluiting de “prinsessenrit” (de Koninginnerit komt nog wel! ): via Enter,
Rijssen/Hollands Schwarzwald, de helft van de MTB-route Rijssen (spectaculair, met lef
en hoorbaar Efteling-achtbaan-effect door de dames gereden/chapeau!!!). Koffie bij het
Witte Hoes om even bij te komen. Via de Apenberg, de Bullenaarsweg en langs de Regge weer naar Delden
De doelstelling was: blij dat ik rij (op de mtb), en die is gehaald, zo gaven Ria, Ingrid en
Ilma na afloop enthousiast aan. Meer zitvlees en zekerheid over fietsen in een groepje
en profiterend/genietend van de voordelen daarvan. Ook voor ons was het een leuke
belevenis.
De dames bleken al enige MTB-ervaring te hebben, maar reden nog niet eerder in een
groepsverband zoals onze club dat aanbood en nu aanbiedt. Veel meer dan maximaal
30 km per rit hadden ze nog niet gereden. Ook het gemiddelde was hoger (door molentje draaien, waaier fietsen, stabiel ritme, tips over houding enzovoort). Ria c.s. reden op
prima en goed onderhouden fietsen, zeer sportief en gezellig en openstaand voor tips
en advies.
Ria en Ingrid hebben zich inmiddels als TT-lid ingeschreven. Ilma gaat dit doen.
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We spraken het volgende af:
De dames blijven zo mogelijk op de woensdagmorgen met elkaar tochten
rijden.
Zo mogelijk gaan ze ook meedoen in de MTB-groep op woensdagavond.
Hans en ik rijden af en toe met Ria, Ingrid en Wilna mee op een andere
avond, als dat zo uitkomt.
We hebben daartoe een groepsapp geopend.
Bij voldoende conditie zouden de dames desgewenst in het najaar kunnen
aanhaken bij de pensionado-groep op de woensdagmorgen, die dan wisselt van
racefiets naar mountainbike, we moeten dan wel vooraf afstemmen met en instemming krijgen van deze groep en een oplossing vinden voor de tijdsplanning
(de dames moeten vanwege werk rond 12 uur weer thuis zijn, terwijl de woensdag
-mannen doorgaans langere tijd onderweg zijn.
Wij hopen dat ook de andere begeleiders positieve ervaringen opdoen/hebben opgedaan!
Succes met de verdere ontwikkeling van onze nieuwe tak van damessport in de club!
Hartelijke groeten, mede namens Hans en Ben
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Foto-shoot TwickelTrappers 3 juli om 18.30 – 19.15 uur
Hierbij nodigen wij, het bestuur, alle leden van de TwickelTrappers uit (en anders gezegd we doen een dringend beroep) om op jullie allen op 3 juli a.s. aanwezig te zijn bij onze foto-shoot. We willen om meerdere redenen eens met zijn
allen op de foto, dus de ……..hele……. club. En wel bij kasteel Twickel en op dezelfde avond ook nog bij onze kleding-sponsoren (mogelijk voor de zaak van onze

sponsoren, in kleinere groepen).

Natuurlijk hoeft het geen betoog dat dit in onze nieuwe kleding is. Het bestuur
gaat ervan uit dat jullie allen (het liefst alle leden) hierbij aanwezig zijn. En speciaal voor onze dames het verzoek met grote getalen aanwezig te zijn.
Samen maken we dit tot een succes. (PS: Je wordt gemist als je er niet op staat).
Samengevat:
Wat:
Waar:
Voor wie:
Datum:
Tijdstip:
Kledingadvies:
Meebrengen:
Humeur:

Foto-shoot van de TwickelTrappers
Kasteel Twickel
Alle leden van de TwickelTrappers (heren, dames,
senioren, kleding-sponsoren) (ca. 200 personen)
Dinsdag 3 juli
18.30 uur tot ca. 19.00 / 19.15
Nieuwe TT outfit (Verge) (zoveel als kan !)
Racefiets of MTB
Goedlachs

Hierna kan er in groepen nog gefietst worden. (iets korter dan normaal)
Komt allen, namens het bestuur van de TwickelTrappers.
Theo, Henk, Harry, Andre en Eric
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Privacy policy
D.F.C. de TwickelTrappers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan
om jouw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat je graag wilt weten wat wij ermee
doen. Dat vertellen we je hier graag op een zo’n helder mogelijke manier. Heb je
na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via
info@twickeltrappers.nl
Veilig bewaren en beschermen Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in
met wachtwoorden beveiligde bestanden.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor het
doel in lijn met de doelstelling van de vereniging. Van de derde partij eisen wij in
een verwerkingsovereenkomst dat deze net zo zorgvuldig met de gegevens omgaat als wij en dat deze uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn.
Mocht je het gevoel hebben dat zaken niet correct gebeuren, laat het ons dan weten via het volgende emailadres: info@twickeltrappers.nl
Wat doen we met je gegevens?
Inschrijven als lid Bij inschrijving als lid van de TwickelTrappers vragen wij
naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Hiermee incasseren wij de contributie, delen en versturen wij clubinformatie, clubbladen en uitnodigingen voor (leden)vergaderingen.
Na opzeggen van het lidmaatschap bewaren wij de persoonsgegevens nog voor
een periode van 1 jaar. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je verzoeken
jouw gegevens te anonimiseren. Neem hiervoor dan contact op met de secretaris
of mail naar info@twickeltrappers.nl. Financiële gegevens zijn wij wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren.
Aanmelding NTFU Bij de inschrijving als lid van de TwickelTrappers wordt je
tevens aangemeld als lid van Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), indien je nog
geen lid bent van de NTFU. Via de NTFU wordt onder meer een fietsschadeverzekering afgesloten.
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(vervolg: Privacy policy)

De NTFU wordt de benodigde gegevens verstrekt. Het delen van deze informatie ligt vast
in een verwerkersovereenkomst. De volgende persoonsgegevens worden door de NTFU
verwerkt: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, naam en telefoonnummer voor noodgevallen, e-mailadres, provincie, land, lidmaatschapsnummer en het
lidmaatschapsnummer van de vereniging.
Het doel van de verwerking is:


Het faciliteren van de ledenadministratie van de TwickelTrappers; - Het aanmaken
van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van betrokkene; - Het
verlenen van toegang tot de webshop van NTFU; - Het verzenden aan betrokkenen
van door NTFU uitgegeven magazines per post; - Het verzenden van mailingen
m.b.t. informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven; - Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die
een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor betrokkenen
zich inschrijven met gebruikmaking van Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer;

- Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de
TwickelTrappers aan andere bij de NTFU aangesloten verenigingen en derden en het
vindbaar maken op internet va de TwickelTrappers door het publiceren van namen en/of
emailadressen en/of telefoonnummers van bestuursleden op www.ntfu.nl en
www.fietssport.nl; - Het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval
een betrokkene een schade-incident aanmeldt; - Het op initiatief van de betrokkenen
aanmaken van een profiel op www.fietssport.nl; - Het opnemen van contact met de
TwickelTrappers of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU; - Het
(geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.
Clubblad Periodiek verzenden wij het clubblad naar al onze leden en sponsoren. Voor
het verzenden hebben wij een relatiebestand aangemaakt met namen en (email)
adressen van leden en sponsoren.
Clubkleding Het bestellen van kleding en de betaling hiervan via de website van kledingleverancier Verge. Leden bestellen via een eigen account via de site van Verge. Enkel de uitlevering van de kleding gaat via de kledingcommissie.
Tenslotte
Als D.F.C. de TwickelTrappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van de Privacy Policy vragen hierover en u wilt
contact met ons opnemen dan kan dit via de contactpagina of stuur een mail naar
info@twickeltrappers.nl.
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Herman naar Rome
Herman Vehof,
breedlachend zoals zo
vaak het geval bij
Herman, is op dit moment onderweg naar
Rome en geniet met
volle teugen zo te
zien op zijn facebookpagina. De redactie
hoopt natuurlijk weer
net als na zijn vorige
monstertocht vanuit
Compostella in Spanje
op een spannend verhaal over zijn belevingen naar die prachtige stad in Italië. Herman laat ons weten
hoe het was en de redactie gaat er wel een
beetje van uit dat je
het voor jou bestemde stapeltje clubbladen nog wel even komt bezorgen.
Herman succes, rustig an en fijne rit verder.
De redactie
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Tour de France 2018
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7/29 juli
Na een prachtige Giro, vol spanning, met
Tom Dumoulin als
Nederlandse topper
dit keer als tweede,
is alle hoop gevestigd op Nederlands
succes bij de Tour de
France.
Of Tom Dumoulin
ook gaat mee fietsen
in de Tour en of er
nog TwickelTrappers
middels een wild
card mee fietsen,
was bij het ter perse
gaan van het clubblad nog niet helemaal duidelijk.

Wel kan je meedoen aan een van de vele Tourspellen in de diverse media. Een
spannende Tour en succes met je eventuele voorspellingen.
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