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Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten. 
Volgende kopij sluitingsdatum   03 - 12 - 2018 

VOORWOORD 
 

Je hebt de 86e uitgave van de TwickelToerWijzer in je handen, het laatste exem-
plaar dat ik met veel enthousiasme vanaf de eerste uitgave tot aan dit nummer 
heb mogen helpen verzorgen. Samen met de huidige redactieleden, Wim en 
Frank hebben we er steeds weer voor kunnen zorgen dat het blad leesbaar blijft 
met, meestal, door jullie aangeleverde kopij en fotomateriaal.  
Na dit nummer zal het clubblad worden voortgezet door Wim en Frank met als 
nieuwkomers, Marlies Berteler vanuit de damesafdeling en mogelijk schuift ook 
Tessa Drent, waarvan al enige stukjes te lezen zijn in dit blad, aan bij de redactie. 
Frank zal, vanuit de redactie, de communicatie taken binnen het bestuur overne-
men, zodat er weer een evenwichtige balans ontstaat binnen het bestuur en de 
redactiecommissie. Na 20 jaar, kan ik eind november dus met een gerust hart af-
zwaaien uit de redactie en het bestuur. Langs deze weg wil ik Wim en Frank, alle 
bezorgers en oud redactieleden, die jarenlang hun verplichtingen zijn nagekomen, 
alvast bedanken voor hun bewezen diensten. Ik hoop dat het clubblad stand mag 
blijven houden naast het digitaal geweld binnen deze mooie club, een club die 
nog steeds progressie maakt na al die jaren en ik wens de redactieleden verder 
veel succes met de voortzetting. 
 

In deze editie lezen jullie weer belangrijke wetenswaardigheden, zoals de Bidon, 
die  gevuld is “zoas’toetdemondvalt”, het MTB seizoen van start, Ibbenbüren laat-
ste feestje, De Hel van Twente en de sleutelavond voor dames, met tips waarvan 
de heren       schitterende verhalen kunnen maken. 
 

René Geerdink maakt iedereen nog eens wegwijs over hoe je nu precies kleding 
kan   bestellen. Ook niet onbelangrijk, er wordt 24 oktober een avond georgani-
seerd door Harry Krupers waarin wordt uitgelegd hoe en wat je allemaal met je 
fietscomputer kan. 
 

Het fotomoment bij kasteel Twickel was een topper, daarover een impressie van 
Tessa, en de Pensionado's hebben deelgenomen aan diverse evenementen en 
tochten waarover ze hier vertellen. 
 

Er is een persbericht gepubliceerd over de succesvolle Twentse Storm Tocht, 
waarvan in de volgende editie een uitgebreide samenvatting wordt geschreven 
door Vincent Heemink, er zijn foto’s van de tocht te zien op de website. 
 

De redactie wenst jullie een fijn MTB seizoen en veel leesplezier,                                                                                                                       
            Theo   
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Uitdagingen: 
 
Het zomerreces zit erop, de meesten van ons zijn weer aan het werk. De tijd 
vliegt. Inmiddels is Tom niet alleen 2e gewor-
den in de Giro maar ook in de Tour. Een top-
prestatie. En wie weet brengt het WK ons wel 
weer de nodige ereplaatsen, kansen ten over 
met Tom, of met onze dames w.o. Annemiek, 
Anna, Chantal of Lucinda? 
Inmiddels ben ik de gelukkige bezitter gewor-
den van een nieuwe racefiets. Bij nader on-
derzoek en een scan van het carbon van mijn 
fiets is mijn vorige fiets totalloss verklaard. 
Aangezien wij met de TwickelTrappers dit jaar 
niet (echt) in het buitenland zijn geweest ben 
ik per direct op zoek gegaan naar een uitda-
ging om mijn nieuwe fiets eens echt te tes-
ten.  
Op naar Oostenrijk, de reden hiervoor lag 
deels opgesloten bij de afspraak met mijn 2e 
zoon dat we naar een Down-Hill park zouden 
gaan, voor de echter parken moet je toch er-
gens in de Alpen zijn. We zijn in het Salzburgerland geweest en om precies te 
zijn in Leogang en Saalbach-Hinterglemm. Even Google ’n of er mooie fietsrou-
tes in de buurt lagen. En ja, met de GroBglockner natuurlijk, 2500 mtr. hoog, 
21 kilometer lang, waarbij stijgingen van 12% over een lengte van 10 km voor-
komen, had ik mijn uitdaging te pakken. Dit in scherpe tegenstelling tot mijn 
zoon: hij had samen met een vriend een uitdaging, zo hard mogelijk over meer 
dan gevaarlijke afdalingen naar beneden te fietsen. We zijn beiden geslaagd in 
onze missie en met een tevreden gevoel in lijf en leden zijn we huiswaarts ge-
keerd.  

Ook met de TwickelTrappers hebben we doelen bereikt. Bijna 50 dames zijn lid 
geworden van onze club. Top en nu blijven komen of je in groepsverband ver-
enigen op onze trainingsavonden. Met de MTB ontstaat er al een vast groepje.  
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(vervolg: Van de Voorzitter) 
 
Met de racedames is het nog wel een uitdaging om er voldoende bij elkaar te 
krijgen én te houden, dus ik zou zeggen: laat je zien. Als ik dit schrijf zal het ra-
ceseizoen er wel vrijwel op zitten en de avonden worden nu snel korter. Maar 
voor volgend jaar zou het toch mooi zijn dat er elke dinsdag 10-15 dames aan-
wezig zouden zijn die onze trainingen komen versterken. Ook deelnames aan 
bijv. een toertocht elders behoren tot de mogelijkheden. Laat je zien en horen. 
Voor dit jaar hebben onze MTB Twickeltour omgedoopt in de Twentse Storm 
toertocht. Voor de organisatie al een hele uitdaging om aan de slag te gaan met 
nieuwe routes, een beetje geïnspireerd door een veelvoud van 33 en van de be-
kende Amerikaanse route 66, echter nu niet met de motor maar met de MTB, 
omzwervingen richting ’t Schwarzwald, de Borkeld en Deep’n. Het klinkt een eind 
over de grens, maar de organisatie is er wederom in geslaagd dichtbij huis uitda-
gende routes uit te zetten met voor ieder wat wils.  
De grootste uitdaging voor het volgende raceseizoen is te gaan fietsen met zgn. 
wegkapiteins. Eén leider per avond per groep die de route uitstippelt en zorgt 
voor veilig fietsgedrag.  
Daarnaast gaan we gaan een cursus GPS-gebruik organiseren om ons te helpen  
mooie routes te verzamelen en met elkaar te delen, zodat we een databestand 
krijgen waarmee we in alle windrichtingen kunnen fietsen over verkeersluwe we-
gen. We gaan jullie hierover tijdig informeren en het mooie is: Iedereen kan 
wegkapitein worden. Als we dit met zijn allen per toerbeurt doen, wordt dit ook 
gemakkelijker. 
 
Verder willen we volgend jaar de fietsweek in het buitenland weer op de kalen-
der hebben. De maand juni is de meest favoriete gebleken. We gaan dit bestuur-
lijk agenderen, komen dan tijdig met een voorstel over de mogelijkheden en de 
gewenste uitdagingen. Betaalbaarheid voor iedereen heeft altijd hoog in het 
vaandel gestaan en dit principe zullen we ook blijvend hanteren.  
Wat ik jullie graag wil meegeven is, dat het stellen van uitdagingen/doelen be-
langrijk is en dat we hierna deze gemakkelijker gaan bereiken. Dan zullen jullie  
meer plezier ontlenen aan de voorbereiding hiervan. Wat is jouw doel volgend 
raceseizoen? De Amstel Gold, De Ronde van Vlaanderen, de Stelvio beklimmen 
of elke week 2 keer fietsen met de TwickelTrappers?  
 
           Met vriendelijke groet, 
 
              Eric Groothuis 
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Voor de liefhebbers van toertochten, hebben we er weer een aantal van andere      
verenigingen binnen en buiten onze regio op een rijtje gezet. 
Bij voldoende deelname is een bus beschikbaar voor vervoer van de fietsen. 
Voor deelname kun je je vooraf melden bij het onderstaande adres: 
 

Overzicht mogelijk gezamenlijk te rijden tochten:          vertrek in overleg 
 

Datum plaats afstand tijd  vertrekpunt 
 
7-10 Afsluiting race seizoen TwickelTrappers 
 

14-10 Wierden 50/60/85 9.00  Het Lageveld  
21-10 Losser 34/52 9.00  Het Wak 
28-10 Denekamp 35/45 9.00  De Ijskuip 
04-11 Tubbergen 35/45/55 9.00  Soccer Inside 
11-11 De Lutte 45/55 9.00  Blokhut Lutte 
18-11 Oldenzaal 35/50 9.00  OWC Oldenzaal 
02-12 Nutter 30/45 9.00  De Witte Berg 
09-12 Lonneker 30/50 9.00  Café Sprakel 
16-12 Vasse 35/50 9.00  Tutenberg 
23-12 Markelo 30/45 9.00   De Haverkamp 
 

De zondagtrainingen starten om 9:00 uur (8:30 uur zomertijd) bij de Albert Heijn 
(AH). 
 

De avondtrainingen (zomertijd) starten op dinsdag- en donderdagavond om 
18:30 uur bij de AH. 
 

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 vrijdagmiddagmailing in de gaten welke toertocht we in  
clubverband gaan fietsen, je kan je daarvoor per mail aanmelden bij onderstaand 
adres. 

Voor vragen over trainings– en starttijden en de te rijden  tochten, 
 

Johnny Rupert:   e-mail:     jrupert62@gmail.com  
 

 info@twickeltrappers.nl 
 

www.twickeltrappers.nl 
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Mtb seizoen van start 
 
We gaan weer los in het bos en net als tijdens het wegseizoen verwacht de NTFU 
dat de Mtb'ers zich ook netjes aan de regels houden en respect hebben voor flora 
en fauna. Houd rekening met wandelaars en matig bij naderende mede wegge-
bruiker je snelheid, zodat iedereen van een mooi Mtb seizoen kan genieten.  
 
 

Gedragscode voor het mountainbiken. 
  

De werkgroep Mtb, bestaande uit mensen van Staatsbosbeheer,  
Natuurmonumenten, KNWU en NTFU heeft een nieuwe gedragscode  
ontwikkeld voor mountenbiken. 
 

Fiets alleen daar waar het is toegestaan. 
Respecteer de natuur: flora en fauna. 
Fiets in kleine groepjes. 
Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk. 
Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets. 
Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond. 
Maak geen onnodig lawaai. 
Laat geen afval achter. 

 

Het mountainbiken wordt op diverse plaatsen steeds meer 
aan banden gelegd. 
Enkele gebieden zijn inmiddels tot verboden terrein ver-
klaard. 
Reden te meer om je absoluut te houden aan de gedrags-
code, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven moun-
tainbiken. 
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Rit door de “Grüne Hölle” van Twente 
 
Het loopt weer naar het einde van mei en zoals de traditie het wil, staat dan de 
“Hel van Twente” op het programma. Deze wordt georganiseerd door ATV Ruiten 
Drie uit Almelo. 
 
Deze tocht werd in het verleden door de sportvereniging van de Justitiële Inrich-
tingen georganiseerd. Na met de ATV Ruiten Drie al een aantal keren proef ge-
draaid te hebben, werd de organisatie volledig door de ATV Ruiten Drie overgeno-
men. 
 
Inmiddels is het één van de grootste midweekse 3-sterren tochten, waarbij je 
kunt kiezen voor afstanden van 60, 100 en 160 km. Ze hebben op verschillende 
plaatsen verzorgingsposten ingericht waar wat te snaaien valt.  
Wat deze tocht door het Twentse en Grafschaft Bentheim zo bijzonder maakt zijn 
de vele klimmetjes die op het laatst echt in je kuiten gaan zitten. Zit je er al door 
dan moet je nog een heel eind tot de finish. Maar dan wacht je de traditionele 
hamburger met brood en alles wat daar tussen zit.  
 

Maar goed zover zijn we nog niet. 
Al een paar dagen ervoor word ik enigszins onrustig en loop mijn fiets na of alles 
technisch in orde is. Nogmaals even de ketting smeren. Als dat gedaan is, zoek ik 
op de website van 

 
Ruiten Drie naar 
de GPS-route van 
de 100 km-tocht.  
Enkele dagen ge-
leden stond deze 
van 2017 er al-
leen nog op maar 
aangezien de rou-
te op het laatste 
moment nog eni-
ge wijzigingen 
had ondergaan, 
wilde ik de nieu-
we versie wel 
even hebben. 

Nog even wachten dus. 
Maar dan is deze er toch en upload ik hem naar het navigatiesysteem. Dat is ook 
weer gedaan. Nu maar wachten en telkens naar het weer kijken of dit geen roet 
in het eten gooit. Dit ziet er in eerste instantie niet goed uit.  
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(Vervolg: Hel van Twente) 
 

Ik kijk dinsdagavond nog eens en zie dat het toch een mooie dag gaat worden. 
Vroeg uit veren en rustig aan ontbijten, met de krant erbij, ontspannen voorberei-
den om rond 8:10 uur richting Delden te vertrekken. 
Inmiddels zijn daar al enige medestanders aanwezig en uiteindelijk vertrekken we 
met 10 personen van de TwickelTrappers richting Almelo. 
Daar aangekomen is er al een gezellige drukte en na de Scan&Go-inschrijving nog 
even een bakkie pleur, zoals iemand dat naast me ventileerde. Hierna weer de 
fiets opzoeken, wat op zich geen probleem moet zijn, aangezien je bij het betre-
den van het sportcomplex gelijk een nummertje op de fiets geplakt krijgt en nog 
eens hetzelfde nummertje op de helm. Uiteraard ter voorkoming van diefstal van  
je eigendom, hetgeen enige jaren geleden gebeurd schijnt te zijn. Een perfect 
systeem dat helaas maar weinig navolging vindt bij andere evenementen zoals 
bijvoorbeeld bij de Vael Ouwe. 
Helm op, de schoenen in de pedalen klikken en daar gaan we beginnen aan de 
honderd kilometer door de Hel die ons nu staat te wachten. Onderweg is er soms 
wel enige verwarring waar nu de richtingbordjes staan. Soms is het rechts dan 
weer links en vooral daar waar het gras in de bermen hoog is, vallen ze niet erg 
op. 
 

Als iedereen dan weer zijn tred gevonden heeft, worden we af toe door fraaie na-
tuur verrast en blijkt dat we dicht bij huis ook weer op nog onontdekte plekken 
komen. 
Links en rechts vliegt er soms een fazantenhaantje de weg over voor een snel en 
veilig heenkomen. Een andere keer rent een haas als een gek voor ons uit met 
snelle links/rechts manoeuvres, ook hij/zij komt veilig weg. 
De aanpassingen van de route bevallen ons wel en we zijn het er over eens dat 
het daardoor wel een stuk leuker rijden is. 
Het maximum stijgingspercentage bij de beklimming van de Mühlenweg, welke 
halfweg ligt, bedraagt zo’n 8,4%. 
Al met al hebben we aan het eind van de route 882 hoogtemeters overwonnen. 
Zoals gezegd wacht ons aan het einde ook nog de gebruikelijk hamburger. Na de-
ze verorberd te hebben, zwaaien we af richting Delden. Voor mij zijn dat bij thuis-
komst 151,3 km en de totaal gereden tijd bedraagt 6:09:38 uur, pauzes niet in 
begrepen. 
We zijn het als groep met elkaar eens dat het een aangename dag is geweest en 
zien uit naar volgend jaar. Tussentijds is al geopperd op een woensdag nog een 
keer te gaan met de Seniorenbende. In Delden nog even met een paar man een 
bezoekje gebracht aan de Sevenster en dat was het weer voor vandaag. Moe 
maar voldaan.                                                      Harry Kamp. 



                                     16                                      

                           TwickelToerWijzer                           



                                     17                                      

                           TwickelToerWijzer                           

 



                                     18                                      

                           TwickelToerWijzer                           

Sleutelavond dames 
 
Hoe bereidwillig alle mannelijke 
leden van onze fietsclub ook zijn 
om hun sleutelkunsten te etale-
ren, het is natuurlijk wel handig 
dat de vrouwelijke leden zelf we-
ten hoe ze een band moeten 
verwisselen als ze lek rijden. 
Daarom had de club op 27 juni 
een fietssleutelavond speciaal 
voor de dames geregeld bij Bra-
ma Tweewielers in Borne. Dat 
weerhield een paar heren er niet 
van toch te komen en dat bleek 
niet voor niets: ook zij leerden 
nog wat bij. 
Een veertiental dames toog deze 
avond naar de fietszaak, helaas 
geen van allen op de racefiets of 
mountainbike. Deze had anders 
een mooie poetsbeurt gekregen 
van medewerker Job, die naast 
Ronald en Henk Brama zelf aanwezig waren. Na de koffie en een korte lezing 
over de basisbenodigdheden op fiets- en kledinggebied gingen we namelijk naar 
buiten om een voorlichting over het goed onderhouden van je fiets te krijgen. 
Daarbij werd een eigenlijk al schone mountainbike als voorbeeld gebruikt. Bij-
zonder jammer dat ik mijn ingeving mijn racefiets mee te nemen toch terzijde 
had geschoven en op de gewone fiets was gekomen. Die racefiets had namelijk 
best een poetsbeurt kunnen gebruiken. Hoewel mijn man, zelf een zeer ervaren 
fietser, mijn fiets onderhoudt, dringt hij bij mij aan op het zelf poetsen van mijn 
Pinarello. Daar komt het echter te weinig van, hoe hard ik terplekke ook beweer-
de dat ik dat ook aan manlief kon uitbesteden. Maar goed, deze poetsbeurt ging 
aan mij voorbij. De heren lieten mooie schoonmaakmiddelen en een handig bak-
je, om de ketting gemakkelijk in te reinigen, zien waarbij Ronald vooral de uitleg 
op zich nam en Job het daadwerkelijke poetswerk moest laten zien. Maar dat 
deed hij met veel plezier. En, niet onbelangrijk, we werden er snel een stuk wij-
zer van en leerden onder andere dat je niet zomaar elk soort vet op de ketting 
moet smeren.  
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(vervolg: Sleutelavond dames) 

 
Tot slot gingen we naar de werkplaats, waar we uitleg kregen over het verwisse-
len van een band. Ronald en Job lieten duidelijk zien in welke volgorde je welke 
stappen moet zetten en beantwoordden tussendoor vragen. De meeste vrouwen 
hadden nog nooit een band verwisseld en bleven dan ook angstvallig aan de kant 
staan toen Ronald aangaf dat we het zelf mochten proberen. Nou heb ik wel eens 
band moeten verwisselen en was vrijwel zeker van de juiste volgorde. Ik twijfelde 
alleen nog wat over de handigste manier om het tandwiel weer in de ketting en 
de as van het wiel weer in de pads te hangen. Toen ik mij daarom op het achter-
wiel stortte, kwamen de andere dames ook snel in actie en oefenden goed. Niet 
iedereen was na afloop ervan overtuigd of ze dit meteen weer zelf zouden kun-
nen, maar ze 
voelden zich er 
in ieder geval 
wat vertrouw-
der mee. Tij-
dens het 
‘sleutelen’ ga-
ven Ronald, Job 
en Henk nog 
wat algemenere 
zinvolle advie-
zen, waaronder 
de tip waar ook 
Eric Groothuis 
en Harry Kru-
pers nog van 
opkeken. Deze 
luidde als volgt: 
Stop nooit iets 
hards, zoals je 
mobiele tele-
foon of je huis-
sleutels, in je 
middelste ach-
terzak van je 
jasje of shirt. 
Als je op je rug 
valt, kun je een 
wervel breken. De medewerkers van Brama kenden een aantal voorbeelden van 
renners bij wie dat was gebeurd na een valpartij. Beter is om zachte spullen, zo-
als een reservebandje of een banaan in dat vak te stoppen en de hardere dingen 
in de zijvakken te    bewaren. 
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(vervolg: Sleutelavond dames) 

Ter afscheid kregen alle aanwezigen een poetspakket van Brama mee met daarin 
een fles Muck-off schoonmaakmiddel, een Bike Protect-spray, die zorgt dat vuil 
zich minder gemakkelijk aan je fiets hecht, 
en een flesje kettingolie. Heel attent!    
Praktisch ook. Het zorgt er namelijk meteen 
ook voor dat ik niet meer ontkom aan het 
zelf poetsen van mijn racefiets, nu ik de  
benodigdheden in huis heb. Gelukkig zit op 
de producten echter geen acute houdbaar-
heidsdatum.  

Namens de aanwezigen een enorm         
gemeend ‘dank je wel’ aan Henk,           
Job en Ronald.       

 

                                Door Tessa Drent 
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De Koehl-klassieker 2018 
 

Iedere zomer fietsen de pensionado’s een door Johan Koehl uitgezette tocht van 
ca. 140 km richting de IJssel. Deze tocht is dermate mooi uitgezet, dat wij geza-
menlijk hebben besloten dit de Koehl-klassieker te noemen. 
 

Met 11 man vertrokken we om half negen met als doel de tocht linksom te fiet-
sen. Wie denkt dat we recht op ons doel, de IJssel, afgingen kent Johan niet. De 
meest fraaie binnenwegen en fietspaden werden gevolgd. Met name het deel 
langs de Regge, voorbij Hulsen was erg fraai. Voordat we hier waren, hadden we 
de eerste moeilijkheden overwonnen, zoals leeglopende banden, het elkaar kwijt 
raken etc. Jan was hierbij de meest ongelukkige, doordat de groep moest uitwij-
ken voor landbouwverkeer en afremde, was de enige keuze voor Jan de sloot. 
Hierbij liep hij schaafwonden op, welke hem de hele rit parten speelde. Dat Jan 
daarbij zijn telefoon verloren had, kwam hij later achter. Gelukkig lag deze nog 
op dezelfde plek. 

De eerste stop was langs het Overijssels kanaal bij een zgn. rustpunt.  
 
 

Een heel mooie locatie met een echt Huuske (zie foto). 
 
Hierna doemde de Lemelerberg op; wij werden gespaard en mochten onderlangs. 
  

Om Raalte heen richting 
Laag Zuthem, wederom 
over een fietspad door 
een mooi stukje natuur.               

Luch fietste van hieruit naar Zwolle om op zijn klein-
kind te passen.  
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(Vervolg: De Koehl-klassieker 2018) 
 

Via de molen van Windesheim langs de 
dijk naar het veerpontje bij Wijhe. Weer 
de IJssel over, nu met het Kozakkenveer 
bij Veessen. Eerst nog wel lunchen bij res-
taurant IJsselzicht, hoe toepasselijk. 
 
Hoewel de lucht af en toe dreigend was, 
bleef het op een spetter na droog en was 
de temperatuur best lekker, na al die hitte 
van de laatste weken. Vervolgens door de 
nieuwbouwwijk Wijhe, Johan moest zijn 
kleinkinderen toch even laten zien en ge-
lijk heeft ie! 
 
Binnendoor naar de Holterberg, de Motie-
weg hoefde niet, maar daarvoor in de 
plaats een lange klim, welke bij het Thee-
huis in Haarle begon. Een echte kuitenbij-
ter! 
 
De tijd begon te dringen, dus van hieruit 
de kortste weg, dwars door Rijssen naar 
Delden. Anton bood de liefhebbers nog 
een heerlijk biertje en versnaperingen 
aan, waarvoor alsnog onze hartelijke 
dank!      
                                                                                         
Een prima dag! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ben 
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“Twentse verzetjes” 
 

Maak oe nooit kleiner a’j bint. Dat döt ‘n aander wal veur oe. 
 

Niks sprekt vanzölf. 
 

A’j ‘t begin van ‘n draod hebt, koomp ‘n kluwn vanzölf 
 
Hebb’n en niks gemm’n is better as stell’n. 
 
Wel de pries kèènt mot ok de weerde wett’n. 
 
Geluk is wil hebb’n met zien bèèd’n. 
 
As d’r gin dokters waar’n, zo’w meender zeektes hebb’n, 
mer vrooger doodgaon. 
 
Poch’n en Praolen dook nich, zee de keerl, mer miens gelieken zöj nog mötten 
zeuken. 
 

’n Mènske komp dreemaol te kinde, zee de vaer, as è op de wèèrld komp, as è d’r 
of geet en….as è trouwen wil. 
 
‘t Bint nich alleen mooie veern, dee mooi voggel 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.  

Aolderdom is de beste reclame.  
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In deze rubriek zoals de vaste lezers weten, zullen we infomeren over evenemen-
ten, nieuws en mededelingen van de vereniging en je kan er overtollige 

spulletjes aanbieden wat maar enigszins te maken heeft met de wielersport. 
Aanbiedingen als eikels of paddenstoelen, zet je maar op marktplaats! 

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

Activiteiten: 7 oktober staat de afsluiting van het raceseizoen op de agenda. 
Hoe de dag zal worden ingevuld was bij het ter perse gaan nog niet geheel duide-
lijk. 
 

Kleding:  
  

We werken inmiddels een jaar samen met kledingleverancier Verge. 
Ervaring leert dat het afgelopen jaar steeds kleine hoeveelheden kleding werden 
besteld, hierdoor liep de levertijd uit, maar dit willen wij voorkomen door 4 bestel- 
momenten in te voeren. 
Deze 4 bestelmomenten zijn (31-3 / 30-6 / 30-9 / 28-12), deze staan ook duidelijk 
vermeld op de bestelsite van Verge. 
 

Voorbeeld, ik bestel via de Verge-site op 1-12-2018 een broek, dan wordt deze 
broek pas op 28-12-2018 in productie genomen en daarna duurt het nog maxi-
maal 4 weken voordat ik deze broek ontvang. 
 

Ook zijn er nu 2 inlognamen aangemaakt waarbij de kledinglijn dames en heren 
besteld kan worden. 
https://shop2.vergesport.com/nl-nl/account/login 
  

De dames login: twickeldames  &  De heren login:  twickeltrappers 
Indien er vragen zijn, dan hoor ik die graag. René Geerdink  06-4106 5386  
 

Eén clubblad per adres: 
 

Het bestuur heeft besloten vanaf de eerstvolgende uitgave van het clubblad, één 
clubblad per adres te bezorgen. Dat houdt in dat niet elk lid nóg een clubblad zal 
ontvangen.  
 

Beste dames en heren TwickelTrappers 
Net als voorgaande jaren kunnen we van 1 oktober t/m 31 
maart spinnen bij Sportfit Waanders: . Je kan je hiervoor opge-
ven bij Henk Brink. De donderdagavond is gereserveerd voor de 
TwickelTrappers. Voor alle info, tijdmomenten, kosten enz. zie 
de vrijdagmail of neem contact op met Henk Brink. 

https://shop2.vergesport.com/nl-nl/account/login
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Informatieavond over fietscomputers. 
 

Als je meefietst op een zondag of doordeweekse avond dan zie je steeds meer 
leden, die een fietscomputer hebben aangeschaft. Anderen overwegen de aan-
schaf van een fietscomputer en vragen wat je er zoal mee kunt. Degenen, die 
er één hebben, hoor je dan wel eens vragen: “Kun je er dat ook mee!” De mo-
gelijkheden van een fietscomputer zijn oneindig en de voordelen in het gebruik 
zijn er ook. Om een antwoord op al die vragen te geven houden we een infor-
matieavond over de aanschaf en de mogelijkheden van de hedendaagse fiets-
computer. Deze avond zal worden verzorgd door Johnny Rupert, lid van DFC 
de TwickelTrappers. Hij is erg deskundig en ervaren in het gebruik van de 
fietscomputer.  

De avond zal worden gehouden op WOENSDAG 24 OKTOBER in              
Sportcafé de Boemel en begint om 20.00 uur. 

                                                                
                                                              Harry Krupers    06-83531232 
 
Handbikers: 
 

Van de handbikersafdeling hebben we geen meldingen of mededelingen over 
door hen georganiseerde tochten of deelname aan evenementen ontvangen. 
 

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—12—2018. 
    

info@twickeltrappers.nl  t.n.v. redactie clubblad   
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Ibbenbüren laatste feestje  
 

Het vertrek verliep wat rommelig en onrustig, een wisseling van zon, dan weer 
bewolking en hier en 
daar een buitje was 
bij de voorbereiding 
over het hoofd ge-
zien. Eenmaal op 
weg, oh ja, we zijn 
onderweg naar 
Ibbenbüren, kwas’t 
bienoa veget’n te 
vetel’n, kwamen de 
twee groepen teza-
men voor de eerste pitstop vlak na een pittig klimmetje. Boven op de top bij de 
molen, werden de renners getrakteerd op eerst een fikse hoosbui en later enkele 
versnaperingen, daarna brak de zon er weer door en vervolgens ging het peloton 
richting Emlichheim in twee groepen. De verzorging, was evenals bij de vorige 
editie, bij Heike en Marcel en het was wederom toppie geregeld bij de oosterbu-
ren. Nadat de laatste kruimels gebak waren verslonden en de vette  “kuss aufs 
Maul” van Heike bij Marcel, werd er koers gezet naar de eindbestemming 
Ibbenbüren. Ook de organisatie zat weer op de goede route en zij konden het 
gerstenat nog net op tijd uit de koeling krijgen, voordat de dorstige en zweet 
dampende renners aankwamen beim Hof. Sommigen gingen eerst douchen, lie-
ten zich daarna achter een biertje zakken en genoten van stukken kaas enne 
bol’n wost.  
Na enig gezwets en gedram over en weer kwam er plotseling een grote Mercedes 

het erf opgedraaid, de kofferbak ging open en grote dampende schalen met 
voedsel kwamen te voorschijn. De organisatie had het goed in de smiezen, de 
Chinees doet veel meer met vlees en er bleef dan ook verrekte weinig over.  
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(vervolg: Ibbenbüren laatste feestje)  

De organisatie rende en sprong in de rondte om iedereen van alle gemakken te 
voorzien, zelfs bij de verzorging van de muziek. Waar bij de één het trommelvlies 
nagenoeg knapte van ellende, genoot een ander met volle teugen van de machti-
ge klanken uit het Tirolerland tot diep in de nacht. De volgende morgen stond er 
weer een heerlijk ontbijt klaar en dat was ook wel nodig, deze dag was de konin-
ginnenrit en dat ging flink bultje op bultje af, veur sommigen een belevenis, veur 
anderen een kwelling.  
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(vervolg: Ibbenbüren laatste feestje) 
 

Na een stralende fietsdag en mooie koffiestops onderweg met alderbarstense hompen 
gebak, kwamen de klimgeiten moe maar voldaan terug naar de basis. Gelijk werd daar 
het vochtgehalte weer op peil gebracht en kon er gedoucht worden. Na de opfrissing, 
kwam er ook deze avond een grote zwarte auto het terrein op en daaruit kwamen enor-
me kratten met vlees, salade, sausjes, stokbrood en een flinke braadbak. Er was een 
man bij die altijd op zaterdag het vlees snijdt en de spijzen vonden dan ook gretig af-
trek, de complimenten gaan bij deze naar R. Kleinsman, de BBQ was good veur me-
kaare dat was’t. Na de BBQ trokken enkel renners de bossen in, nee niet met de Mtb, 
maar om hout te sprokkelen voor het kampvuur. Toen eenmaal de vlam in de stammen 
zat, schalde er een nummer van NORMAAL door de geluidsinstallatie , “Het kampvuur 
laait” en de greune pöalkes nam’n gretig oftrek bie-j de bar ……. het gung der gruwelijk 
tekeer! Over en weer werden de meest wonderlijke grappen en grollen verteld bij het 
hoog oplaaiende kampvuur. Ook deze avond werd er opnieuw een Tiroler zender aan-
geboord en schalden de machtige klanken van de trekzak tot diep in de nacht over de 
Ibbenbürense heuvels. Voor de zondagmorgen stond er, voor dat iedereen weer koers 
zette naar Delden, een overladen ontbijt klaar voor de renners. De organisatie had wer-
kelijk aan alles gedacht, honing, beschuiten, koffie, thee, sapjes, wost, boter, kaas en 
verse eitjes. Over de eitjes was nog enige discussie of die ook nog van de mop over de 
vijf kippen, veer wit’n enne wit’n waren, maar dat werd snel in de kiem gesmoord, ne 
witte kip leg gen broene eier ….. het zal wa!  
Na alles keurig netjes te hebben opgeruimd bij de prachtige locatie en nog enkele 
groepsfoto’s, vertrok het complete peloton richting Delden. Onderweg was er, na de  
beklimming van de Schöppingerberg nog een koffiestop in het centrum van het dorp. 
Eenmaal terug bij Sport Café de Boemel in Delden, werd er onder het genot van een 
hapje en sapje nog even met elkaar geëvalueerd. Omdat het organiseren van het week-
end naar Ibbenbüren voor Jan Workel zijn laatste feestje was bij de activiteitencommis-
sie, maakte voorzitter Eric Groothuis van de gelegenheid gebruik om hem te bedanken 
en het JET team een dinerbon aan te bieden om samen te verzilveren. 
 

Namens het JET team, dank aan alle leden voor het vertrouwen en we wensen de     
activiteitencommissie veel succes voor de toekomst.  
     Jan Erwin Theo 
 
 
De deelnemers hebben van de organisatie een fotocollage over het weekend 
Ibbenbüren middels de app ontvangen. 
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Fotomoment TwickelTrappers 
 
Nu de club veel nieuwe leden heeft mogen verwelkomen en er voor het eerst een 
apart damestenue is geleverd, was het tijd voor een aantal nieuwe promotiefo-
to’s. Op dinsdag 3 juli kwamen heel veel leden voorafgaand aan de training teza-
men bij kasteel Twickel, waar we bij uitzondering achter het hek mochten komen. 
Dat leverde mooie sfeerplaatjes op, die in ieder geval gebruikt gaan worden op de 
website.  

 

Om half zeven verzamelen bleek niet voor iedereen haalbaar. Een aantal kwam 

nog net op tijd om gauw aan te sluiten, een kleiner aantal was helaas echt te laat. 
Begonnen werd met de groepsfoto van alle aanwezigen en het was best een kar-
wei om iedereen in beeld te krijgen. Toen dat was gelukt, was het wachten op 
stilte in de groep, wat ook best lastig bleek. Toen iedereen tot slot klaar stond, 
bleek Johnny nog druk bezig te zijn door zijn eigen camera naar de groep te tu-
ren. Gelukkig belandde hij toch ook nog op de foto. Daarna waren de heren- en 
damesgroepen apart aan de beurt en werd nog een foto gemaakt om als achter-
grond te dienen op de site.  
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Vooraan stonden het oudste en het jongste aanwezige lid van de club. 

 

 

Intussen bewonderden een aantal mannen die nieuwe dameskleding en wisselden 

de dames de eerste ervaringen met de fietskleding uit. Voor sommigen was het 
even wennen om een echt wielershirt aan te hebben, maar er werden genoeg 
complimenten uitgedeeld.  

Na afloop van het fotomoment zocht iedereen de fietsen, die her en der tegen 
hekken stonden of op het gras lagen, weer op. 

Vervolgens werd een verkorte training afgewerkt.  
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Het fotomoment was een gezellig moment waarop iedereen elkaar weer even zag 
of juist voor het eerst kennis kon maken. Wie weet een aanzet voor een jaarlijks 
moment. 
                                                                                                              

                                        Door Tessa Drent 
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nBedon…. 
 
Met daank ann agturbuurman Peter….. den heftrr veur zorgt dauw ditmoal     
nbedon mussen vullnn…..Wie wann dr omeunug bliej met  
dauw oons vehaal konn doon in de Bedon…..dat doow met völle wille ….zoo buw 
dannokwaweer….. 
  

Let op……WIEJ SKRIEFTT ZOO AUWT ZEIT……dus veur meenugeen zaltt nluk 
lastug wean um teenenaandur te kunn volgun en te begriepn..…doar kuw niks an 
doon, tisnigaans….. 
zoo buw…..dattanwaweer… 
  

Dr heftrr ooit is eene prebeert nun algeheeln ouwhoerepp te lanzeeern via       
nTwickeltrappurs epp….met as idee um de TTepp te ontlassen van beriggen dee 
attr veilks nig op heurnn. Agturoff gin groot zuukzes….. 
 

Wiej metn dreejjn hadnn zoiets van wie goat op oonze eignn menier deur… en 
maaktr nen Domlullnnnepp van want dr wöt mangs onmeunug dom op lultt……
ma dat nemme wiej zooatt is…..Heftrr gin means las van en wiej heptrr wille 
van……Wie möt nog wa eamn kwiet dauw int begin metn veern in dizzen epp 
zattn, ma eene konnt nifooo nig an…..den ging dus oet de epp….. 
 

Wiej doottt op oonze eignn pragmaaatieze menier loaw mazeggnn… 
 

Wiej hept zoo oonze eignn bienaamnn kreejeert..…van Bob (Bloem oet Bekkum) 
tot Raanhos tot Annolt tot Hansi tot....Ali…..untzoowaitur 
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Smonss a mangs veur zeumnn uur rolt de eerste epps a vantt tapperaat…(de 
meessun oet oonze groep stoat smonns vrog op)… 
Dan geettt van mogge (Deeln)…jow (Bekkum)…kbundrwa ….en iets van opnn 
trein…Annnn neine vann warkdag hewtrr oawur weee atrr op de baanke geet …of 
dr agtur geet.. 
 
Völle en vaak geetut oawur fietsgrelateerde zaakn loawmazeggnn…..en dee hew 
dan zeene of opt tilviezie, in de kraante, opn  TT epp of…woarookma aans 
 
Tweer hewt ook vaak oawur…offt treangntt…offt dreug is…of de zunne ok 
skienttt….offt ok hat weeijt …woaratt de weend zundags en deur de wekke op de 
fietsoampnde votkeump…..Vaak keumptrr weent oet Zutfun, Lingnnn, Steenwiek, 
Bogholt, Deedumsvaart, Zellum, Muunstur off oet Aaapuldoornn. 
 
En dee gegeeemns  hef Annolt dan weer wattan, want dee kanne netuulk weer 
broeknn atte bezug is met zienne roetus … 
En dee bunt tog aait geweldug mooi…..de henweg metn neuze teeeegnn de 
weend in en intt werumkomnn de weent mooi agtur…. 
Dattur mangs stukke inzitt met de neudugge kleenkurs nemme wiej ma zooat-
tis....dasdan waweer meendur… 
 
Wiej kiekt op meerdere weersaits…YR.NO, Weeronlain…Buujnnraadar….Wiet lettr 
op oftrr oondurweend of danwa boamnnweend is…Dr zittr aait wa eene bie    
dennatt weerberig  goot hef.. tog..? 
 
nNoorksun bult oftewel nNeedsunbarg hewtt vaak oavur en doar goaw ook vaak 
hen treennn…zoooo mooi…Zoaturdags wötrr vaak infemeert oftrr nog doojnn vis 
wot haalt op de markt….of kassun, droemnn of kiewies…en oftr nog anbiedingnn 
bunt bie de Liedul… 
Vaak wastrr wa weer nun nootslagting....dust vleiss in de aanbieding… en komttr 
footoos veurbie vannun barbeknooi den wat hoast inn braand steet… 
 
Wiedur maake wiej ondurskeit in vriend en fietsvrient….   
Veskil muttrr natuulk wean… 
 
Stopweurre hewook, bajdeweej…manman…jow..hej..tiswat..fijn… 
egfijn...dushè...jep…duudluk…infeiteluk…onnie…ofkors…tog..watjus… 
mietjes…fdph..entkk…opsigwa…opsignig…sappulnn…ofzeen…ktrap hum 
an…..truste…..doej…. 
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(vervolg: deBedon) 
 
Wiej hept oawur treeeeninkskeemaas…..offut wa of nig past…..dr wöt met 
reeegulmoat teenentaandur veerriefjeert…. 
Wiej hept oawur nifooo..…infoooo.…nheelndag proatnn en niks zeggnn….  
 

Vaak buw natuulk hatstikke drok…..of doow gin klootnn meer….of dr gifttr eeene 
zien ligaam röst volguns ut treeeninkskeema.. 
of dr istrrr eene drok in de sköppe..…esoalweejs….. 
Dr is ok regulmoatug breeeeking niejs….wie heptok nogwa is swijgplig….dan 
mauw dr nig oawur proatn… 
 
Nun broennn wötrr ook mangs nog nuttugt deurt meeerndeel  van oons dreeejnn, 
den aandurn neump dan met reeegulmoat van den roooojnn droemnnsap….. 
 
Hakgebalnn met….buw ook gek op hew heurtt…. 
 
Auw iets nig gleuftt van watturr wöt eppt zegge wiej vaak van zalwa of agie…
Auwtrr wa met eensbunt keumptr drek nun aanvulling in de zin van …wok net 
zeggnnn…..wussik… 
Atrr wat wöt zeg wauw a wussen…..dan volgtr drek zoiets van ooold niejs…..Atrr 
nog wat offwarkt mut woddnn, watdat dan ook ma mag wean…..dan hewt oavur 
faintjoennn… 
 
Bajdeweeej of biedestroate beginne wiej ook vaak ngesprek met… 
Ooonze zeer gewaardeerde en gerespekteerde fietmoatn ..oftewel fietsvrien-
den….(fijne kjals trouns allemoal)…..hew ook nun kooosnaam geemnn…. 
 
Muj niks agtur zeuknn…..ma is veur oons gewoon makkeluk proatnnn…..weeuw 
meteen wee auw dan mangs bedoeld….. 
Keumptan….. 
 
Wiej proatt dan oawur jos, bil, kraap, nskildur, nannemmur, nzeurvittur,  brinkie, 
neingnnwiezun, slaggie, nskoolmeistur, brederooo, bomhof, wiltspiekur, blekkie, 
leo, rooobut, skuurboer, ufo, nslaagur, n bakkur, electricbas, r van k oet boorn, 
buurman van buurman, vins, ndoes, sjarrul en wee alnigmeer….. 
 
Zundags wöttur deur nun eankuln van oons noat fietzun nog eamn anleg bie de 
zufenster..…en wöttur natuulk op hoog nifoo noaproattt….. 
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(vervolg: De Bidon) 
 

Intt noajoar en de weenturdag hewt vaak oavur de drekfietze…dan besprekke 
wiej de roete van Deeln-Bekkum-Hoksebage –Buurse en weerum …..en woar atrr 
dan koffie wot droonknn ondurweg….. 
 

Vaak wottut keptenjek of sperroow….of truus…..off n oooburkelnur bie de haar-
muuhle…..teminsun veurt meerndeel vanoons dreeejn….. 
En dan natuulk koffie met appulgebak met purr met klazzefikaazie van minimaal 
top dreee…..( keurmeestur Raanhos )… 
Weer of gin weer..…wiej goat.….meantzewanig….. 
 

Attrr eene deur wat veur reedn danook toevallug nig hef kunn fietzun wulle aait 
wa geerne weetn hoeatt dee anndurn is vegoane…zoo buw dan ook 
waweer…..Dan deele wiej gewoon den infooo… 
Dan proate wiej oawur oftt ne geweldug mooie roete was…..wee attr allemoal 
wann…..hoevölle groepnn.….woar buj hen wes…..hoevölle km…..oftrr nog völle 
kleenkus int pekoer zattnn..…oftrr nog lekke beàne wannn..…wee atrr völle kop-
wark heffe doane…..woar attur koffie is droonknn… 
 

Wanneer auw weinug of heemoal gin eppvekeer hept goaw dr vannoet datt de 
meesen van oons dreeejnn deur wat von reeednn danook ut apperaat int mantje 
hef lingnnn.. 
 

Woar at wie oons slim an argut bunt de felizitaazies opnn TTepp attrr eene jeurug 
is….en dan veurral deee smailies…..man...man….oonze mening….stoppn doar-
met…. 
  

Ja…..wat muw dr nog meer 
van zeggnnn…..dit ist wa 
zoonbetje…..woarauw uurn en 
daagn oawur kunt eppnn….. 
 

Ie kuntrr netuulk gin touw an 
vasknuppnn…..dat weeuw..…
dat hew zelf ook mangs….. 
 

Dr bunt vas nogwa dinge 
wauw vegetnn bunt…..het zei 
danzoo….. 
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(vervolg: deBedon) 
 

Dr bunt vas nogwa dinge wauw vegetnn bunt…..het zei danzoo….. 
 
Trouns…. het aantal epkus waw daaaguluks vestuurt proatte wiej nig oavur…dat 
valt dan weer oonder de swijgplig….doar mauw dus niks oawur zengn… 
 
Watn vehaal weer…. 
  
Wij zoln en wolnn zeggnn…Peter, bedankt nog veurtt deurgeemnn 
vann  nBedon…hee zit weer mooi vol daggen wiej..…..geerndoane…wiej wultrr 
niks van hemmnn… 
 
De volgende bedon woln wiej wa oawurdoon noar Mirjam Pol. 
 
Hoe ist oe vegoane….indrukknn…ervaringnn…beleefunissun….in de eerste paar 
moand daj bie de klup zitt ? 
 
Suukzes.…                                        Mvgr van oons… ☺☺☺☺☺☺☺ 
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Goed nieuws voor alle schaatsliefhebbers bij de TwickelTrappers en dat zijn er 
nogal wat. Vanaf zaterdag 29 september kan de prachtige ijshal in Enschede weer 
bezocht worden voor je schaatstrainingen dit winterseizoen, wat te denken van 
b.v. een tochtje van 200 km op de Weissensee, “spielplatz der natur”. 
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Met de senioren naar de Vael Ouwe 
 
Woensdagmorgen 5 september om kwart voor zeven gaat de wekker af. Opstaan, 
ontbijten, fietskleding aantrekken en met de fiets achterop de drager naar Del-
den.  
Bij de AH staan al 4 man met twee auto’s te wachten op wie er nog meer komt 
opdagen. Nadat onze fietsmaten uit Bentelo ook zijn gearriveerd en de laatste 
fietsen zijn opgeladen, vertrekken we richting Dieren.  

Om bij de sportvelden te komen 
moet er nog wel wat gedraaid en 
omgereden worden, dankzij de 
nieuwe verkeerssituatie, maar uit-
eindelijk vertrekken we met 13 
deelnemers richting Vael Ouwe.  
Johan en Harry zijn de navigators, 
maar na enkele hellingen en navi-
gatiestops van Johan zijn we hem 
kwijt, zijn GPS doet nog niet wat 
Johan zo graag wil.  
 
Verenigd in Rheden dankzij GPS en 
smartphone rijden we verder rich-
ting Posbank.  
Boven aangekomen volgt een lange 

mooie afdaling, die na wat stijgen en dalen uiteindelijk naar Roosendaal voert om 
vervolgens boven Arnhem, langs dierentuin en openluchtmuseum te leiden naar 
Oosterbeek, waar we gaan genieten van koffie. Aan tafel gezeten laat Leo ons 
weten, dat we er wel een stuk taart bij mogen bestellen om samen met hem zijn 
verjaardag te vieren. Dat is niet aan dovemansoren besteed natuurlijk. 
  
Als de appeltaart met slagroom op tafel staat wordt er uit volle borst gezongen 
voor Leo, alvorens iedereen 
aanvalt. 
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(vervolg: Met de senioren naar de Vael Ouwe) 
 
Geheel hersteld van de eerste beklimmingen stappen we weer op om de beruchte  
Italiaanseweg te gaan bedwingen.  
Onder prachtige omstandigheden zwieren we door het Rijndal en draaien uitein-
delijk scherp rechtsaf voor de klim. Niet iedereen is even rap, maar zonder noe-
menswaardige problemen komt iedereen boven en vervolgen we de tocht via de 
Holleweg weer naar beneden verder richting Heelsum en vervolgens over de uit-
gestrekte heidevelden van de Ginkelse Heide. De afwisseling in het landschap is 
geweldig. De wind werkt niet overal mee, maar dat hoort bij het ‘metier’.  
Na een afwisselende rit fietsen we door het mooie Veluwedorp Otterlo, langs Na-
tionaal Park De Hoge Veluwe naar het bosrijke Hoenderlo om vervolgens via vele 
kilometers bosweg uit te komen bij de kruising met de A50 bij Schaarsbergen.  
De navigatoren hebben bedacht om nog een rustpunt in te bouwen en daarbij viel 
de keus op Terlet. Tosti, Rivella en Cola zijn de favoriete hartversterkers en na de-
ze pauze stappen we weer op voor de laatste 20 kilometer. Al na de 1ste kilome-
ter wordt het peloton abrupt tot een halt gemaand. Harry blijkt te hebben verge-
ten dat je bij Terlet de consumpties moet betalen. Even wordt er overlegd of het 
de moeite waard is om terug te rijden. Harry heeft wroeging van zijn daad en dat 
drukt te zwaar op zijn gemoed, hij wil dat extra gewicht niet meetorsen bij de be-
klimmingen die nog gaan komen en  besluit terug te rijden. De 12 mannen blijven 
verbijsterd achter, maar wachten keurig op zijn terugkomst. Gelukkig gebeurt dat 
en kunnen we de route vervolgen.  
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(vervolg: Met de senioren naar de Vael Ouwe) 
 
Via enkele valse en overduidelijke stijgingen bereiken we het hoogste punt van de 
terugrit (circa 107 meter boven NAP) en dalen vervolgens snel af naar de parkeer-
plaats in Dieren. 
  
Met enige vermoeidheid en een voldaan gevoel rijden we terug naar Delden, waar 
bij de Sevenster nog wat wordt nagepraat onder het genot van bier en bitterbal-
len, die Peter, vanwege zijn aanstaande verjaardag, aan ons ter beschikking stelt. 
Al met al een mooie dag en óók nog met een ‘dubbel’ verjaardagsfeestje. 
 
                                                                                         Groet, 
 
                                                                                                   Reinhard 
 
 

Data van de TwickelTrappers Veluwe Toer 2018 
 
 
Vertrektijd    : 09:18 AM 
Afstand     : 106.1 KM 
Totaal tijd    : 06:20:13 U 
Gereden tijd    : 04:35:55 U 
Café tijd*)    : 01:44:18 
Hoogte meters   : +786 / -786 
Max stijgingspercentage : 9.8% 
Gemiddelde snelheid  : 22.3 KM 
Maximum snelheid  : 50.1 KM 
Gemiddelde temperatuur : 22˚C 
Aantal Personen   : 13 
Aantal lekke banden  : 0 
 
 
*) Ter geruststelling voor het thuisfront;  
natuurlijk hebben wij al die tijd niet in het ca-
fé doorgebracht.  
Wat is het dan wel? 
Gewoon onderweg even stoppen en volop ge-
nieten van de prachtige natuur...dat begriep ie toch wha !? 
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Zeer geslaagde Twentse Storm Tocht, DFC De Twickeltrappers  
 

Op zondag 16 september 2018 werd de jaarlijkse overgangstocht, georganiseerd 
door de Deldense fietsclub De TwickelTrappers, verreden.  
Het einde van het wielerseizoen nadert en het mountainbikeseizoen staat voor de 
deur, dus een mooie reden dit met een mooie overgangstocht gestalte te geven.  
Dit jaar groter en anders van opzet waarbij gekozen is om start en finish bij paar-
densportaccommodatie De Hoffmeijer te organiseren en de naam Twente Storm 
Tocht eraan te verbinden.  
 

Bijna 600 deelnemers hebben zich ingeschreven om sportief te genieten van een 
mooie tocht.  
Het weer was 
uitstekend en 
heeft zeker 
bijgedragen 
aan een top-
deelname.  
 
Dit jaar waren 
er zelfs 4 rou-
tes, bestaan-
de uit een 14 
km kidsroute 
en een 33, 66 
en 99 km rou-
te.  
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(vervolg: Twentse Storm Tocht) 
 
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, waarschijnlijk de uitdaging wie het langer kon vol-
houden.  
 

Elke route was voorzien van 1 of meerdere pauzeplekken waar de nodige energie 
in de vorm van een energie-
reep of een banaan en sport-
drank van 1 van de sponsoren 
te verkrijgen was. 
Bij terugkomst in de hal van de 
manege was er nog een fiets-
beurs met op de achtergrond 
muziek van DJ Jelmex. Deelne-
mers die niet goed op de Mtb 
zaten werden door een bikefit-
ter eruit gehaald om ze vervol-
gens advies te geven de Mtb 

net iets beter af te stellen en de tocht veel beter vol te kun-
nen houden. 
Ook was er in de hal een clinic van Enjoycycling waar door 
de jeugd, maar ook de oudere jeugd, een paar rondjes over 
een behendigheids parcours gemaakt kon worden om de 
Mtb goed te leren beheersen. De pijlers van de Twickel-
Trappers hadden in de voorbereiding de nodige oranje pij-
len opgehangen om de route zo goed mogelijk aan te dui-
den. De EHBO was paraat maar hoefde gelukkig nauwe-
lijks actie te komen.  
Tijdens de tocht zijn er diverse foto’s gemaakt en 
deze zijn terug te  vinden op  
www.twickeltrappers.nl  
 

Ook voor deze tocht hebben onze vrijwilligers en sponsoren 
weer hun bijdrage geleverd en samen deze tocht weer mo-

gelijk 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 de volgen-
de (winter)toertocht van de TwickelTrappers op zondag 3 februari 2019.  
 

De toertochtcommissie  DFC TwickelTrappers 
Mayk  – Herman  – Hans  – Vincent  
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