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Voorwoord
Beste sportvrienden en –vriendinnen,
Zojuist heeft u de vernieuwde uitgave van ons clubblad in ontvangst
genomen. Jarenlang werd het gele exemplaar gedrukt, nu is het tijdperk
aangebroken voor een gekleurde omslag omdat deze toch meer
aanspreekt. Deze uitgave is bijzonder omdat er redactionele wijzigingen
hebben plaatsgevonden binnen de redactie. Lees verder op het afscheid
van Theo Perik als hoofdredacteur een functie die hij vanaf het eerste
uur bekleedde.
In deze uitgave de vaste rubrieken ‘van de Voorzitter’ met een
vooruitblik op het nieuwe jaar, de ‘trappertjesinfo’ met
wetenswaardigheden en ook ‘de Bidon’ waarin het nieuwe redactielid zich aan u
voorstelt. Zo is recent de Hans Beld Classic editie 2018 verreden met daarbij een
minder leuke afloop voor de naamgever, een verslag van de evaluatie
damesgroep, een deel van de fantastische ervaringen die één van onze
leden heeft opgedaan in zijn fietstocht naar Rome.
Het einde van de Hemelvaart fiets4daagse waar tal van, met name de
oudere, leden zich jarenlang tomeloos hebben ingezet om fraaie routes
voor de deelnemers samen te stellen. Louis Kamp doet er zijn
verhaal over.
Afgelopen maand is een GPS-avond georganiseerd waar tal van leden de
kennis konden verrijken in het gebruik van de GPS, dit werd georganiseerd
door Harry Krupers en verzorgd door Johnny Rupert. Ook zijn de ATB-route’s
door Twickel grondig onderhanden genomen, een verslag van ons aandeel bij
Elementis door projectleider André Michorius.
Al met al is het gelukt er een mooie editie van
te maken.
We wensen u veel leesplezier, fijne Kerstdagen,
een sportief maar vooral een gezond 2019 toe!
Marlies, Wim en Frank

Heb jij een mooi fietsverhaal …….. laat anderen ook eens genieten.
Volgende kopij sluitingsdatum 04 - 02 - 2019
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Wat is jouw doel voor 2019?
Mijn laatste vraag in mijn vorige bijdrage heeft me toch beziggehouden. Ook bestuurlijk hebben we het hier over gehad en wat we onze
leden kunnen presenteren in 2019.
Persoonlijk, op gebied van vrije tijd, je
werk of privé. Op al deze gebieden heb
ik mijn doelen al op mijn netvlies. Nu zal
ik jullie niet belasten met wat ik privé of
in mijn werk doe maar op gebied van
mijn vrije tijd heb ik een aantal vast omlijnde doelen. Ik zit in Beckum in de
werkgroep kleinschalige woningbouw en
neem zitting in het Masterplan Beckum.
Hiermee koersen we op woningbouw en
de versterking van voorzieningen bij ons in het dorp. In 2019-2020
moeten we echt zicht krijgen op resultaten, jaren van overleg met
gemeente en dorpsgenoten, het beïnvloeden van politiek en gebruik
maken van het moment dat wel tot successen gaan leiden. Een
meerjarenplan ligt hieraan ten grondslag en steeds het doel in het
zicht houden als een stip op de horizon.
Op het sportieve vlak zijn mijn doelen korter, ik heb op “de Twickel
App” nog een poging heb gedaan om mede-strijdgenoten te vinden
want ik ga de Hoogmis van het Belgische wielrennen fietsen -> De
Ronde van Vlaanderen op 6 april, 139 km. Inschrijven en direct een
overnachting zoeken. Het inschrijven was makkelijk, hoewel ik dacht
mij op tijd in te schrijven zat ik toch al in de tweede groep na de eerste 3000 inschrijvers. Het vinden van de een accommodatie is lastiger, op Booking.com of bij Airbnb plopten meer rode bolletjes in
beeld dan groene beschikbare accommodaties.
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(vervolg: Van de Voorzitter)

Je wilt natuurlijk zo dicht mogelijk bij Oudenaarde zitten, het hart van
de Ronde, hier is ook het Museum van de Ronde. Het wordt een B&B
op 18 km van de start in Brakel aan de voet van de Valkenberg.
Heb er nu al zin, mooie uitdagingen als De Oude Kwaremont, Maria
Borrestraat of de Kruisberg liggen voor. Het mooie van deze tocht is
dat, ondanks dat je alleen gaat, je nooit alleen fietst, al alleen al door
de aanwezigheid van het vele publiek die de wielertoeristen ook al op
de zaterdag aanmoedigen.
Op bestuurlijk vlak, ook hier hebben we gesproken over het vroegtijdig
organiseren van een buitenlandse trip. Dit moet gebeuren ergens tussen zaterdag 16 juni en zaterdag-zondag 23/24 juni. We hebben nog
geen reisdoel vastgesteld, dit hangt af van de interesse in deelname.
Op korte termijn gaan we dit inventariseren. Kiezen we voor hoge bergen of juiste voor een meer heuvelachtig karakter,of een mix waarin
afwisselende mogelijkheden zijn en gaan voor het eerst ook vrouwelijke leden mee? Noteer alvast de data in jullie agenda’s.
Verder denken we aan een clubtijdrit, rondje Delden-Beckum-BenteloDelden, wie doet mee en wie wil dit organiseren ? Op een zomeravond
en met …………? Vul het maar in.
Stel een doel, dit motiveert tot trainen en deelname aan de TwickelTrappers-trainingen. Zo’n doel kan evengoed de Elastiekenkoers zijn
of de Tecklenburg Rundfarht. Er zijn ook speciale lady ride’s in het
land en ook onze collega’s van de RTC Hengelo organiseren dit jaarlijks. Kijk eens op de NTFU kalender, mogelijkheden en uitdagingen
genoeg om eens aan mee te doen.
En nu deze winter de conditie op peil houden op de MTB en in de
sportschool. En vroeg beginnen met trainen, bij voorkeur al eind
januari op de racefiets!
Met vriendelijke groet,
Eric Groothuis
Voorzitter TwickelTrappers.
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Voor de liefhebbers van toertochten, hebben we er weer een aantal
van andere verenigingen binnen en buiten onze regio op een rijtje
gezet. Bij voldoende deelname is een bus beschikbaar voor vervoer
van de fietsen.
Voor deelname kun je je vooraf melden bij het onderstaande adres.
Overzicht mogelijk gezamenlijk te rijden tochten: Vertrek in
overleg
Datum
09-12
16-12
23-12
06-01
20-01
27-01
03-02
17-02

Plaats
Lonneker
Vasse
Markelo
Oldenzaal
Lonneker
Hellendoorn
Delden
Losser

Afstand
35/50
35/50
30/45
38/57
35/50
25/45
25/45
48/60

Tijd
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Vertrekpunt
Café Sprakel
Tutenberg
de Haverkamp
OWC clubgebouw
Café Sprakel
Hellendoorn
De Boemel
Steen fabriek

Heb je zelf een tocht die je graag wilt fietsen geef dat dan aan mij
door, misschien dat we dan iets kunnen organiseren.
Houd de clubsite en de vrijdagmiddag mailing in de gaten welke
tocht we in clubverband gaan fietsen.
Wil jij de vrijdagmiddag mailing ontvangen? Meld je aan bij
Johnny Rupert: jrupert62@gmail.com
info@twickeltrappers.nl
www.twickeltrappers.nl
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Redactie neemt na 20 jaar trouwe dienst afscheid van Theo Perik
(door Frank Grefte)
Sinds de oprichting van onze club is Theo Perik nauw betrokken geweest.
Hij is een lid van het eerste uur zo vertelde hij regelmatig op een redactieavond. Na bijna 20 jaar heeft hij te kennen gegeven zijn activiteiten binnen
de club te matigen.
Jarenlang heeft hij actief deel genomen in
de activiteitencommissie samen René van
Otten, Erwin Bloem en Jan Workel en misschien nog meer leden waarmee tal van
clubmiddagen en fietsweekenden georganiseerd werden naar met name de oosterburen. Tevens was hij jarenlang webmaster
en introduceerde ‘de Bikkel van Twickel’.
De afgelopen uitgave van het clubblad was
de laatste met inbreng van Theo, het is
goed zo zij hij. Theo vroeg me of ik bereid
zou zijn om zijn taak als hoofdredacteur op
me te nemen, hierover heb ik niet lang over
na hoeven denken. Dit is dus een ‘ja’ geworden. Uiteraard konden we dit niet met
z’n tweeën voortzetten we, Wim H. en ik,
hebben samen gezocht naar nieuwe kandidaten om het redactieteam te versterken.
Aangezien onze club een behoorlijke groei heeft doorgemaakt de laatste 2
jaar, waar ook veel dames lid zijn geworden, zou het gek zijn dat er geen
dames in de redactie zouden komen. Bij de uitgave van september dit jaar
hebben we Marlies Berteler voorgesteld binnen redactie, haar wegwijs gemaakt en heeft gelukkig ingestemd met toetreden, ze zal zich verder voorstellen in het item ‘de Bidon’.
Op zijn laatste redactie-avond hebben we Theo bedankt met een speciale
TwickelTrappers taart, een fles Zwiegöllie en een pak koffie, voor zijn inzet
en wijsheden, de vele kopjes koffie met koeken en uiteraard de borrels die
behoorden tot de speciale uitgaven van ons blad. In feite is iedere uitgave
speciaal, maar we blijven sportmensen.
Theo nogmaals dank namens de huidige redactie, geniet van meer vrijheid
samen met Tiny van o.a. de kleinkinderen. We hopen je uiteraard nog te
treffen bij de diverse activiteiten met een fototoestel of een grap uit de oude doos.
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HEMELVAART FIETS4DAAGSE (door Louis Kamp)
Vrijwilligersgroep van de TwickelTrappers hebben hun medewerking
opgezegd

Met ingang van oktober jl. is er een einde gekomen aan onze bijdrage
aan dit evenement.
De reden hiervan is dat de VVV is opgegaan in Hofmarketing en deze
organisatie wil het evenement alleen nog promotioneel ondersteunen.
Ons team is te klein en beschikt niet over de tools om de
werkzaamheden, die voorheen door de VVV werden verricht, op de nek
te nemen. Voor de goede orde, het was een evenement van de VVV.
Bovenstaande hebben wij diverse malen aan de directeur Hofmarketing
gemeld maar helaas is er geen enkele ruimte voor overleg geweest. De
wijze waarop met ons is omgegaan getuigt van weinig respect voor wat
wij de afgelopen jaren hebben gepresteerd .
HOE BEGON HET

De VVV wilde van een ééndaags
fietsevenement, op
Hemelvaartsdag, een fiets4daagse maken en vroeg de
TwickelTrappers of zij de routes
hiervoor konden maken. Vier
TwickelTrappers hebben 12 jaar
lang prachtige routes gemaakt
waarvoor zij veel lof oogstten
bij de deelnemers.
Naast het maken van de routes
kwamen er echter steeds meer
werkzaamheden op ons bord te liggen.
De grens was bereikt met wat je met
een klein team aan kunt, mede door te
weinig aanbod van extra vrijwilligers.

De Fiets4daagse was gedurende 12 afleveringen een zeer succesvol
gebeuren, zowel financieel als wat betreft het aantal deelnemers. Vaak
over de 600 deelnemers!
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(Vervolg: Hemelvaart fietsvierdaagse)

Wij zijn er trots op dit te hebben bereikt en daarom is het jammer dat
de doelstelling van Hofmarketing uitsluitend is gericht op promotie van
het toerisme in de Hof van Twente.

Dit is voor ons de reden geweest om de stekker er definitief uit te
trekken. Of er nog een Fiets4Daagse komt in 2019?
Wij weten het niet.
Als Hemelvaart Fiets4Daagse commissie hebben op zondag 25
november onze activiteiten afgesloten met een muzikale middag en
aansluitend een heerlijk stamppotbuffet. De penningmeester van de
TwickelTrappers verraste ons daar met een substantiële bijdrage in
de kosten van dit etentje als blijk van dank, wij hebben dit zeer
gewaardeerd.
Namens de Werkgroep Hemelvaart Fiets4Daagse Delden,
Louis Kamp
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DAMESGROEP – Stand van zaken (door Henk Brink)
Na de succesvolle inloopavond van begin dit jaar hebben wij ongeveer 50
nieuwe leden mogen verwelkomen. Inmiddels een tijd en vele kilometers
verder, tijd voor een evaluatie. Op 13 november hebben een aantal dames,
begeleiders en bestuursleden de weg naar de Boemel gevonden en de balans opgemaakt.
Wat zijn de ervaringen tot nu toe. Wat ging er goed en wat ging er niet
goed? Een groot aantal onderwerpen passeerden deze avond de revue.

Trainingen en begeleiding
Bij de start heeft het bestuur voor een aantal trainingsmomenten gekozen.
In eerste instantie voor een bepaalde periode. Tijdstippen zoveel als mogelijk afgestemd -na inventarisatie- op voorkeuren van deelnemers en beschikbaarheid van de begeleiders. Goed om te horen dat de aanwezigen in
het algemeen tevreden waren over de begeleiding. Speciale dank voor de
begeleiders die een aantal MTB-ers, waarvoor de voorgestelde tijdstippen
niet uitkwamen, onder hun hoede nam.
Qua snelheid en lengte van de ritten is er veel vooruitgang geboekt, ging in
no-time met km/h vooruit. Ook het rijden in een groep en de daarbij behorende afspraken zijn goed eigen gemaakt. Een aantal fietst zonder problemen mee met de bestaande herengroepen.
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Voor volgend seizoen: eigen damesgroepen of aansluiten bij de reguliere
(heren) groepen of damesgroepen? Beide opties staan open. Meningen zijn
verdeeld. Belangrijk is dat dames die met damesgroepen willen rijden die
mogelijkheid moeten hebben. Onderling afspreken?
Wat mogelijk de keuze kan beïnvloeden is de NTFU-cursus wegkapitein
(voor iedere geïnteresseerde) en het rijden met GPS met vooraf ingestelde
routes.
Niet onbelangrijk onderwerp: de fiets
De sleutelavond eerder dit jaar bij Brama was een leuke en leerzame avond.
Zeer positieve geluiden. Nog belangrijker is de afstelling van de fiets. Ook
een goed passend zadel is een must. Maar wat is een goed zadel? Bikefitting is een optie. Een aantal heeft hiermee al een positieve ervaring. Op onze laatste ALV, heeft Jan Glorie enthousiast verteld over zadels, zadelhoogte
en andere feiten die van belang zijn.
Het winterseizoen is inmiddels begonnen. De één fietst (door) op de MTB,
anderen spinnen of beulen zich af in de sportschool. Stilzitten is eigenlijk
geen optie. Doortrainen en zo vroeg mogelijk aansluiten in het voorjaar werpen vruchten af.
Ideeën voor activiteiten?
Clinics staan nog op het programma. Deelname aan tochten kan ook.
Gepijlde routes waar, in eigen tempo, kan worden gereden. (en trek je op
de singletrack niets aan van opdringerige fietsers!), deelname aan tochten
staat voor iedereen open.
Let hiervoor op de vrijdag-mail van Johnny
Speciale activiteiten voor de dames? Niet nodig, aldus de groep. Er is één
club. Suggesties: Presentatie over sportvoeding en/of een presentatie door
een bekende sporter.
Bestuur en commissies
Goed om te melden dat Marlies zitting heeft genomen in de redactie-/
clubbladcommissie en dat Sabine contactpersoon voor de kleding is.
Eric geeft aan dat het aantal dames inmiddels een kwart is van het totale
ledenaantal. Het zou goed zijn dat er een vertegenwoordiger zitting neemt
in het bestuur (Bestuur vergadert 6 à 7 keer p/j). Er is een bestuursfunctie
vacant. Interesse? Meld je.
Al met al een goede avond en allen bedankt voor de inbreng en aanwezigheid.
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D.F.C. “DE TWICKELTRAPPERS”
BESTUURSVERGADERSCHEMA 2019
Vergaderingen vinden plaats zo mogelijk 1 maal in de 6 weken op de woensdagavond,
aanvang 20.00 uur Sportcafé “De Boemel” Reigerstraat 1 Stad Delden.


09 JANUARI (woensdag)



06 FEBRUARI (woensdag)



11 MAART ALV (maandag algemene leden vergadering 2019)



17 APRIL (woensdag)



12 JUNI (woensdag)



Zomervakantie



11 SEPTEMBER (woensdag)



06 NOVEMBER (woensdag)



11 DECEMBER (woensdag)

SCHEMA OVERZICHT KOPIJ SLUITINGSDATA 2019
CLUBBLAD “TwickelToerWijzer” D.F.C. “DE TWICKELTRAPPERS”


04 FEBRUARI



13 MEI



Zomervakantie



02 SEPTEMBER



25 NOVEMBER

Dringende bestuur stukken kunnen minimaal één week na de sluitingsdatum
nog worden geplaatst.
Het clubblad verschijnt ± drie weken na de kopij sluitingsdatum, behoudens
druktechnische problemen.
Heb je vragen, suggesties, problemen of wil je gewoon je hart luchten, schroom
dan niet en leg het voor daar waar wellicht een antwoord gegeven kan worden.
De redactie
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Onderhoud mtb-route (door André Michorius)
Op zaterdag 17 november jl. is er onderhoud gepleegd aan een deel van de
mtb-route aan de Langestraat ter hoogte van Elementis.

Met 13 vrijwilligers, 12 mannen en 1 stoere dame, zijn we een ochtend aan
de slag gegaan en is er 20 kub zand opgebracht.
Halverwege de ochtend werd er koffie gebracht met eigen gebakken appeltaart
en verse, geklopte slagroom. Dit laatste op verzoek van Roy ter Doest.
Na enkele uren gewerkt te hebben met de ‘knetterbiel’, de ‘batsen’ en de
‘skoefkoar’ lag de route er weer mooi strak bij.
De ochtend werd afgesloten onder het genot van een lekker biertje.

Vrijwilligers, bedankt voor jullie hulp, inzet en gezelligheid!



23





TwickelToerWijzer



Fietscomputeravond in de Boemel (door Harry Krupers)
Op woensdag 28 november werd er een informatieavond gehouden over het gebruik en aanschaf van een fietscomputer voor onze leden in De Boemel. Er kwamen ruim 20 belangstellenden om deze avond bij te wonen. Sommige kwamen
binnen met hun fietscomputer nog in de doos, terwijl anderen aan het overwegen
waren wat ze zouden willen aanschaffen. Er waren ook meerdere aanwezigen, die
reeds jaren een GPS gebruikten, maar wilden weten wat er nu veranderd is.
Johnny Rupert nam ons mee in de wereld van de fietscomputers. Hij vertelde ons
eerst het één en ander over de geschiedenis van fietscomputers.
Eigenlijk is het zo dat mensen graag willen weten wat ze gepresteerd hebben.
Vroeger was dat in eerste instantie met een kilometerteller bij het voorwiel, die
aangaf hoe ver je gefietst had. Later kon je zelfs zien hoe hard je gefietst had,
door zo’n teller aan het stuur. Dit waren de mechanische tellers. Ze gaven een indicatie, maar waren onnauwkeurig omdat het meten gerelateerd is aan de grootte van het wiel. De ontwikkeling van de techniek maakte het mogelijk dat er langzamerhand navigatiesystemen ontstonden. In eerste instantie nog erg grote apparaten met weinig geheugen en een trage werking. Men was door allerlei ontwikkelingen in de elektronica en chips steeds meer in staat om de onderdelen te
verfijnen en hierdoor werden de apparaten kleiner en kregen ze meer geheugen
en mogelijkheden.
Je hebt fietscomputers in allerlei soorten en maten. We kennen allemaal wel de
kleine Sigma computers, die menigeen nog op de fiets heeft gemonteerd. Deze
kunnen bijna net zoveel als een fietscomputer, maar navigeren is nog niet (altijd)
mogelijk. De gemeten afstand is hierbij ook niet altijd correct, omdat gebruik
wordt gemaakt van de omtrek van het wiel. Dit kan variëren vanwege een harde
of zacht opgepompte band of als de sensor niet goed aan het wiel is gemonteerd.
De nieuwe generatie fietscomputers maakt gebruik van GPS, Global Positioning
System, dat door de Amerikanen in eerste instantie voor het leger is ontwikkeld.
Tegenwoordig zijn er meer systemen zoals Glonass van de Russen en Galileo van
de Europeanen. Voor de positiebepaling hangen er overal in het luchtruim satellieten, die signalen afgeven. Met behulp van de signalen die deze satellieten doorsturen, wordt de plek op aarde bepaald en kan door beweging te constateren ook
de snelheid en de gereden afstand bepaald worden. Dit is inmiddels heel erg
nauwkeurig. Je kunt ervan uitgaan dat datgene wat je op je scherm ziet ook dat
is wat je hebt gepresteerd. Alle merken fietscomputers maken gebruik van deze
satellietverbindingen. Ze verschillen echter in de wijze waarop de kaarten en de
route worden gemaakt en ingelezen.
(vervolg op pagina 30)
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Twickelverzetjes
‘t Döt nen osses toch nog good as he näost ‘n beeske an ‘n reppel steet.
Vekeerde zuunigheid: ‘n trein nemm’n um de schoon te spoar’n.
Waor d’r twee trouwt, hebt d’r twee scheuld.
Op ‘n klèèn spilke kö’j ok wa wil hebb’n.
As ‘t het in braand steet vleejt de voonk’n ‘n moond oet.
De deugd koomp nao ‘t geald.
Aoveral woar grèènze’n bint wodt smokkeld.
‘t Het is ‘n klèèn ding, mer ‘t kan grote dinge doon.
Ie mot spoar’n as de knip vol is, as he leug is help ‘t spoar’n nich meer.
Ie könt de jong wal oet ‘t daorp haal’n mer ‘t daorp nich oet de jong.
Nenn ezzel met völ beuk op de ruw is nog nich geleerd.
Wat sprekkers an deepte mist gewt ze an lengte.
Good doon wodt slecht a’j ‘t aoweral roond vetelt.
Wat nich wit is hoof nog gin zwat te wean.
A’j de ledder op weelt mo’j oonderan beginn’n.
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In deze rubriek zoals de vaste lezers weten, zullen we infomeren over evenementen, nieuws en mededelingen van de vereniging en je kan er overtollige
spulletjes aanbieden wat maar enigszins te maken heeft met de wielersport.
Aanbiedingen als kerstbomen of vuurkorven zet je maar op marktplaats!
…………………………………………………………………………………………………………………
Activiteiten:
We zoeken weer vrijwilligers van De DFC TwickelTrappers voor de Toertocht op
zondag 03-02-2019. Dus zet de datum in jullie agenda en meld je alvast aan bij
één van de commissieleden.
Woensdag 23-01-2019 staat de vrijwilligersavond gepland, nadere info daarover
wordt t.z.t. gecommuniceerd.
Met vriendelijke groet, de Toertochtcommissie: Mayk—Herman—Hans
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. Dit willen wij voorkomen door 4 bestel- momenten in te voeren. Deze 4 bestelmomenten zijn (31-03 /30-06 /30-09 / 28-12)
en staan ook vermeld op de bestelsite van Verge.
Voorbeeld, ik bestel via de Verge-site op 01-12-2018 een broek, dan wordt deze
broek pas op 28-12-2018 in productie genomen, daarna duurt het maximaal 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 heren login: twickeltrappers voor vragen: René Geerdink 06-4106 5386
De dames login: twickeldames voor vragen: Sabine v/h Bolscher 06-53163344
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Eén clubblad per adres:
Het bestuur heeft besloten vanaf deze uitgave van het clubblad, één clubblad
per adres te bezorgen. Dat houdt in dat niet elk lid nóg een clubblad zal ontvangen.
Spinningles:
Net als voorgaande jaren kunnen we van 1 oktober t/m 31 maart spinnen bij
Sportfit Waanders: . Opgeven kan 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.
Ledenadministratie:
Er zijn 4 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd (per 01-01-2019) we
bedanken hen voor het gestelde vertrouwen in de club. Daarentegen zijn er 3
nieuwe leden, we wensen hen heel veel fietsplezier bij de TwickelTrappers.
Daarmee staat de teller van de club op totaal 205 leden.
Oproep bestuur:
We zoeken nog een vertegenwoordiger van de damesgeleding, die zitting
neemt in het bestuur. Het bestuur vergadert 6 à 7 keer per jaar. Er is een bestuursfunctie vacant. Interesse? Meld je!
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 04—02—2019.
info@twickeltrappers.nl t.n.v. redactie clubblad
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(Vervolg Fietscomputeravond in de Boemel, door Harry Krupers)

Johnny beperkte zich vervolgens tot informatie over de Garmin fietscomputers m.n. de types 520, 820, 1000 explorer en de 1030. De 520 is een basistype waarmee je de nodige fietsgegevens kunt opslaan. Dit kan ook met de
820 maar hiermee kun je ook navigeren. Deze twee toestellen hebben wel
redelijk kleine schermen. De 1000 explorer en de 1030 kunnen meer. Waarbij de 1030 uitblinkt in allerlei mogelijkheden met betrekking tot powermeting en bepaalde andere zaken. Wat de navigatie betreft maken ze gebruik
van heatmaps. Van elke gebruiker kan Garmin zien waar ze gefietst hebben.
Als men dan een nieuwe route door Garmin wil laten samenstellen dan gebruikt de Garmin deze gegevens om een route te maken van de wegen die
veel door fietsers gebruikt worden. Zo ben je verzekerd van mooiere routes,
omdat op deze wijze vaak wegen door steden vermeden worden. Om zelf
routes te maken zijn er verschillende opties, maar Garmin gaat hierbij uit
van het programma Basecamp, waarin je verschillende soorten kaarten kunt
laden, die al dan niet gratis, op internet te vinden zijn bij o.a. Open Streetmap.
Je kunt de fietscomputers ook personaliseren. Dit houdt in dat je het gegevensscherm, dat je tijdens het fietsen te zien krijgt, zelf kunt aanpassen aan
jouw persoonlijke voorkeuren. Je krijgt dan alleen die zaken te zien, die jij
belangrijk vindt om te weten onderweg.
Wil je overgaan tot aanschaf van een fietscomputer, overweeg dan wat je
ermee wilt. Hoe duurder, des te meer mogelijkheden. Maar ….. gebruik je
deze ook allemaal? Wil je alleen maar weten hoe ver je gefietst hebt en hoe
snel, dan kun je zelfs met je kleine Sigma toe. De toegevoegde waarde bij
de fietscomputers zit o.a. in de mogelijkheden tot navigatie en routebepaling. Dit kan o.a. in het buitenland een groot voordeel zijn, omdat je de omgeving niet kent. Het belangrijkste is en blijft als je een fietscomputer hebt,
om er gewoon mee aan de slag gaan. Je leert zo je fietscomputer kennen
en ontdekt dan zelf weer nieuwe mogelijkheden.
Na afloop bedankte Harry
Krupers namens het bestuur
Johnny voor de bereidheid om
deze avond te verzorgen. Zo
hebben de leden kunnen
profiteren van zijn kennis op
het gebied van fietscomputers.
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Reisverslag van ”Borne naar Rome” (door Herman Vehof)
Nadat ik in 2016 naar Santiago de Compostella en ook weer terug had gefietst waarna in 2017 geen tocht, begon het toch weer te kriebelen. Deze
keer werd het Rome. De tocht was heel goed beschreven, met allemaal
fietspaden, veel langs rivieren met gravelpaden en ook de overnachtingen
van goedkoop tot duur waren er in vermeld. Kortom een compleet reisboekje van Hans Reitsma. Tevens kon je de route ook op G.P.S. downloaden en
heb daar ook veel gebruik van gemaakt.
Woensdag 16 mei was het zover. De tocht wilde ik fietsen met de M.T.B.
wat iets comfortabeler zit dan de racefiets en met de tassen achterop i.p.v.
met een rugzak. Om 09.00 uur stonden Hans Kemna en Erwin Bloem aan de
Ringoven, want die wilden mij begeleiden via Barchem tot aan Zelhem. De
gehele tijd regen gehad en in Zelhem hebben we ons getrakteerd op een
goeie uitsmijter met daarna als toetje een stuk appeltaart met…….
Daarna zijn Hans en Erwin weer teruggefietst
en ben ik verder gegaan richting Doetinchem
– Didam – Zevenaar – Pannerden en toen
naar het fietspondje bij Millingen a.d. Rijn.
Heb daar de fietsketting door midden getrapt
en direct weer gemaakt en doorgefietst naar
het slaapadres in Ooij. Na een goed ontbijt
ging het richting Gennep – Venlo.
Toen kwam de pech! Binnen 500 meter brak
er 2x een spaak. Via een omweg van 16 km
naar een fietsenmaker en met 2 nieuwe spaken ging het verder.
Na 15 km bij Blitterswijck knapten er weer 2 spaken binnen 500 meter.
Toen was ik er klaar mee! Of helemaal opnieuw spaken en anders nieuwe
wielen. Heb gekozen voor 2 nieuwe wielen en heb zelf
het meeste werk gedaan. Fietsenmaker moest alleen
nog cassette en remschijven overzetten.
De verzending van de oude wielen naar huis nam hij
voor zijn rekening. Ongeveer om 18.00 uur zat ik weer
op de fiets. Had een kamer gevonden in Venlo waar ik
om ongeveer 20.15 uur aankwam. Heb daar een pizza
laten bezorgen en op tijd naar bed.
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(vervolg: reisverslag van Borne naar Rome door Herman Vehof)

Volgende morgen ging het richting Kessel waar ik de Maas nog een keer
over moest en langs Roermond – Herkenbosch daarna bij Vlodorp de grens
over naar Duitsland. Toen 30 km langs de Ruhr gefietst op gravelpaden.
In Düren heb ik overnacht in een Bed en Breakfast. Heb in een grote
biergarten heel goed gegeten en daarna nog even een eind door de stad
gelopen en daarna op tijd naar bed.
De andere dag op tijd weggegaan richting de Rijn en onder Bonn iets voor
Remagen kwam ik bij de Rijn. Het waaide er behoorlijk en ik heb er de hele
middag last van gehad. Nog een echtpaar uit Groningen gesproken die ook
op de weg waren naar Rome. Deze dag liet de G.P.S. het afweten, had, achteraf, niet goed aan de lader gezeten. Na een stuk of 8 telefoontjes eindelijk
een slaapplaats gevonden in Bad- Breisig a/d Rhein. Na een goede spaghetti
maaltijd en een paar Weizen naar een voetbalcafé geweest waar de Duitse
bekerfinale op tv was. Eintracht Frankfurt – Bayern München, die Frankfurt
heeft gewonnen en toen was het feest daar. Daarna koste het wel weer
even zoeken om mijn appartement terug te vinden met de fiets.
Na een zeer goed ontbijt ging het verder en na 35 km was ik in Koblenz.
Rondom die Deutsche Eck gelopen, waar de Moezel bij de Rijn instroomt.
Nog een man uit München gesproken die daar met een bus en een gezelschap van 30 personen daar 3 dagen in die buurt aan het fietsen waren. Bij
Boppard ’s middags iets gegeten en een slaapplek geregeld in Bingen a/d
Rijn. Het laatste uur zeer veel regen gehad.
Kletsnat kwam ik aan bij een Zimmer frei een oud huis waar een oud vrouwtje in woonde. Moest nog 1 euro extra betalen voor warm water.
Er was weinig te beleven en kon ook moeilijk een restaurant vinden, maar
uiteindelijk vond ik nog wat. Het was immers 1ste Pinksterdag. Dus op tijd
naar bed.
Volgende morgen na weer een goed ontbijt op tijd weg. Moest ik 15-20 minuten wachten voor het spoor.
Bij het wachten fietste er een NL echtpaar langs die mij goedemorgen wensten. Een uur later fietste ik op een mooi fietspad en zaten die mensen op
een bankje een broodje te eten. Ben even gestopt en er even bij gaan zitten. Ze kwamen uit Gouda en waren op weg naar het Gardameer waar een
zus van haar woonde. Het waren ervaren fietsers, ze hadden al tochten gefietst in Kirzigië – Peru en Colombia. Toen ik verder wilde kwam er ook nog
een man aan uit Amsterdam die op weg was naar zijn dochter die in Stuttgart woonde. Later heb ik met die man nog een kop koffie gedronken 20 km
verderop. In Lorsch heb ik overnacht en heb ’s avonds het echtpaar uit Gouda ook nog weer gesproken, want die overnachtten ook in Lorsch.
(Lees verder op pagina 35)
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(vervolg: reisverslag van Borne naar Rome door Herman Vehof)

Volgende morgen koffie met croissantje gehad bij een tankstation en ging
het richting Heidelberg. Aangekomen in Heidelberg kwam ik het echtpaar uit
Gouda nog een keer tegen. Ze wilden de Altstad helemaal bekijken en trokken er een halve dag voor uit. Ik ben er wel even door gefietst en een paar
foto’s gemaakt maar daarna weer verder langs de rivier de Neckar. Ook allemaal hele mooie fietspaden afwisselend asfalt en gravelpaden. In Heisheim
een slaapplek geregeld in een klein hotelletje en waar ze eigenlijk dicht waren die dag. Maar omdat er nog een ander echtpaar uit Warnsveld ook een
kamer hadden besproken kon ik er ook wel bij. We hebben samen eenvoudig gegeten omdat de kok er niet was, en hebben nog wel even nageborreld.
Volgende morgen hebben we samen ontbeten en zijn we weggefietst. Na
een paar km heb ik ze gedag gezegd en ben verder gefietst langs de Neckar
en later langs de Kochler die heel erg slingerde. Ook de eerste heuveltjes
dienden zich aan. Ik kwam ook veel later aan in Ellwangen dan ik had voorzien, het was al half 9 toen ik bij een restaurant was en daar heb gegeten.
Ik heb niets van Ellwangen gezien terwijl het wel een mooi stadje was. Goed
geslapen en volgende morgen een goed ontbijt gehad van oma en haar
kleinkind.
Vervolgens fietste ik weg richting Dillingen a.d. Donau. Buiten Ellwangen
was ik even de weg kwijt maar een Nederlandse vrouw die daar op vakantie
was heeft me even op weg geholpen. Verderop bij Dillingen even aan de oever van de Donau gezeten en toen weer verder richting Welden.
Daar had ik een geweldig appartement met alles erop en eraan. Ernaast een
sportcafé en ik sprak daar een schilder die 3x per jaar via een overnachting
in Eindhoven naar Zandvoort ging. Bij de plaatselijke pizzaboer een pizza gegeten en nog een afzakkertje in het sportcafé.
Volgende morgen zonder ontbijt weggefietst en na 15 km bij een bakker
koffie met een paar broodjes gehad. Na 40 km via allemaal gravelpaden
kwam ik aan in Augsburg. Een drukke stad met zeer veel trams, een heel
mooi raadhuis en een grote Dom, heb daar door het centrum gefietst.
Daarna had de G.P.S. het heel even moeilijk om het centrum uit te komen
en daarna weer op het gravelpad langs de rivier de Jagd verder. Hoe zuidelijker hoe mooier. Bij de Ammersee was
het zeer druk, heel warm en langs het
water doorgefietst naar Diessen. Een
gezellig stadje met veel toeristen en
een goed Gasthaus. Heb daar ook
gegeten, nog een wandeling gemaakt
en toen op tijd naar bed.
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(vervolg: reisverslag van Borne naar Rome, door Herman Vehof)

Na een goed ontbijt op tijd weg richting Garmish – Partenkirchen (G.P.), ik
wilde het rustig aan doen omdat ik de eerste bergen verwachtte, maar achteraf was dat niet zo.
Onderweg in Munrau aan de Staffelsee nog iets gegeten en toen verder
naar G.P. waar alles wonderwel vlak was. Links en rechts waren het allemaal
bergen. In G.P. in een hostel geslapen waar ook nog een NL echtpaar sliep.
Nadat ik wat gegeten had naar een Irish Pub geweest om de Champions
League Finale te kijken van Liverpool – Real Madrid. Iedereen was voor Liverpool het was daar een groot feest, alleen voor Liverpool een domper.
Na een goed ontbijt in Hostel 1962 ging het de volgende morgen verder
richting Oostenrijk.
Net buiten Garmisch – Partenkirchen kwam ik langs de grote skischans, bekend van het 4 schansen- toernooi tijden de jaarwisseling. Ben daar even
gestopt en een kijkje genomen. Hierna moest er echt worden geklommen,
de bergen werden serieuzer. In de middag kwam ik langs een bushokje
waar 3 NL fietsers zaten te lunchen, ook toevallig op weg naar Rome. Ik ben
er even bij gaan zitten en had ook nog iets te eten. Na 15 min gingen ze
weg en ik ook. Eén fietser ging sneller dan die andere 2 fietsers en ging ik
achter die snelle aan.
Toen bleek dat ze niet bij elkaar hoorden. Heb toen de hele middag met die
fietser gereden tot in Zams. Hij ging naar een camping, ik moest nog een
slaapplek zoeken en na 5 adressen uiteindelijk een Zimmer Frei gevonden.
Heb in het plaatselijk restaurant goed gegeten, de Schützen-verein was daar
ook aan het eten en in een andere zaal zat een groot mannenkoor, allemaal
in vol ornaat. Daarna op tijd naar bed. Na een goed ontbijt sprak ik nog een
vrouw uit Ingolstad, die ging met haar schoolklas nog naar het IJsselmeer.
Daarna begon het echte klimwerk richting Nauders. Bij de grens van
Zwiterland kreeg ik te horen dat het weer verderop slecht werd en heb ik
besloten tot Nauders te gaan. Ook had ik vandaag het meeste klimwerk en
het weer viel nog wel mee. In Nauders, een echt ski-dorp, een Bauerhof als
overnachting genomen, goed gegeten en geslapen.
Volgende morgen een zeer goed ontbijt en kon je ook voor overdag eten
meenemen, ging het richting Italië. De Rechenpaβ viel me wel mee en ik
heb de oostelijke kant van de Rechensee gefietst met veel regen.
Na het hoogste punt te hebben gehad ging het richting Merano. Onderweg
nog een fietspad langs een riviertje die was afgesloten, ik moest aan de andere kant van de rivier de weg vervolgen op een M.T.B. route die op en af
ging. Na 4 km kon ik de weg weer vervolgen. Daarna kwam ik in Prad uit,
dit ligt aan de voet van de Stelvio, maar ik heb hem rechts laten liggen!!
Het weer werd steeds beter, de wegen gingen hier veel door de fruitgaarden.
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(vervolg: reisverslag van Borne naar Rome, door Herman Vehof)

In Merano heb ik overnacht. Hier wordt nog steeds Duits gesproken, maar
dat wordt morgen anders. De volgende morgen bij een Italiaans ontbijt een
echtpaar gesproken uit Peer, die ook naar Rome fietsten.
Ik heb ik hier bij een fietsenmaker nog een paar nieuwe remschijfjes gemonteerd en een paar op reserve meegenomen. Daarna ging het richting
Bolzano, met hele mooie fietspaden alleen het laatste uur erg veel tegenwind en op het laatst ook nog veel regen bij Trento. Weer zoeken naar een
slaapplek, 5x gebeld, geen plek. Toen naar het toeristisch bureau, daar 3x
gebeld en toen een plek gevonden. Kon er niet eerder terecht dan om 20.00
uur. Heb besloten om eerst iets te eten en daarna richting B en B. Moest
naar een buitenwijk van Trento, met zeer steile wegen kwam ik aan bij een
hele grote villa aan. De deur ging automatisch open en ik werd er goed ontvangen, De gastheer vroeg direct hoe ik morgenvroeg het ontbijt wilde hebben. Alles was perfect behalve de Wifi. Na een goed ontbijt ging het al snel
richting Verona. Ik kon hier ook nog kiezen voor een andere route parallel
langs het Gardameer, maar daar zaten pittige beklimmingen in.
In Verona bij het toeristisch bureau een B en B geboekt in het centrum.
Daar nog 2 Oostenrijkers gesproken uit Lienz, waarvan er één fan van FC
Twente was. Daarna tegenover de Arena lekker gegeten en nog even een
eindje door de stad gewandeld.
Verona is een prijzige stad. De volgende morgen na het ontbijt ging het
richting Ferrara, bij de Arena kon ik direct de route weer oppakken met de
G.P.S. Alles was weer vlak met mooie fietspaden, maar later op de Po- vlakte moest ik meer op de N- wegen fietsen van plaats tot plaats.
In Fratta – Polesine een hotel besproken en een zelfgemaakte spaghetti gehad, leek meer op bami. Daarna nog voetbal gekeken Frankrijk – Italië, met
een lekker pilsje en toen naar bed.
De volgende morgen na een karig ontbijt ging het richting Bologna, een
vlakke etappe over de Po-vlakte, onderweg in een klein mooi stadje een
panini gegeten en geprobeerd een slaapplek te vinden, maar het lukte niet,
toen, aan de rand van Bologna naar een camping, die hadden ook Mobil–
Homes.
Eén ervan gereserveerd en zag ik die man weer die ik een week eerder ook
in Zams heb gesproken bij dat bushokje, Harrie uit Alkmaar. Samen een
biertje gedronken en ’s avonds gegeten. Aan de overkant van mijn MobilHome waren 3 motorrijders uit Mijdrecht die net waren teruggekomen van
een G.P. training in Mugello. Samen nog een biertje gedronken bij hen en
toen naar bed.
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(vervolg: reisverslag van Borne naar Rome, door Herman Vehof)

De andere morgen om 7 uur hoorde ik alweer een motor ronken en heb
nog even met ze gepraat, daarna gingen alle 3 weg naar de Grand Prix van
Italië in Mugello.
Met Harrie afgesproken dat we samen naar Florence zouden fietsen en dat
het zwaar zou gaan worden. Onderweg een paar keer gestopt voor eten en
drinken. Ook kwamen we langs Mugello waar net de Grand-Prix van Italië
was afgelopen. Allemaal motorrijders op de weg en iedereen denkt dat die
kan racen, wat een drukte daar. Na 128 km kwamen we aan in Florence,
we dachten, volgens het boekje dat we naar een camping gingen, maar
het was een hele oude villa die ingericht was als een hostel dit was inclusief
eten en ontbijt. De volgende morgen met mooi weer eerst het centrum van
Florence bekeken het was al heel druk daar, enkele foto’s gemaakt en toen
ging het richting Siena. Het begon al direct weer met klimmen, op en neer,
in Toscane is bijna niets vlak. Halverwege bij een koffiestop nog 2 echtparen uit Sneek gesproken en daarna weer verder.
In Siena een camping opgezocht en een Mobil-Home
met ons tweeën genomen.
Daar waren wel meer Nederlanders op de camping samen
nog een borreltje en toen
naar bed.
Volgende morgen op tijd weg
met de bedoeling om het centrum van Siena te bekijken,
maar dat is er niet van gekomen, een afslag gemist, het was mistig en nevelig.
Maar wat een klimwerk vandaag, daar heb ik me iets in vergist. Toen nog
ergens in een duur dorpje een cola van € 5,00 gedronken en een uur later
kwamen we aan op de camping. Een verlaten spul, met een heel oude
eigenaar en zijn vrouw.
We hebben een twee persoonskamer gehad. In het dorp wat gegeten en
daar ook nog een fietser uit Eindhoven gesproken. Hij was begonnen in
Griekenland, toen met de boot naar Italië en dan via dezelfde route terug
naar Nederland.
(vervolg op pagina 43)
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Tja, daar zit ik dan, achter mijn laptop…waar begin ik?! Normaal gesproken
‘tem’ ik kleuters in groep 1 op een basisschool in Borne. Terwijl ik dit schrijf,
springen en dansen mijn twee eigen kleuters op de achtergrond op de banken, omdat “mama nog even wat moet typen” … Temmen en typen, gaan
op dit moment nog niet goed samen. Goed, komt ie!

Er was eens een meisje dat erg sportief was, ja je leest het goed ‘was’,

want dat leek een eeuwigheid geleden. Een huis verbouwen in Borne, een
fulltime baan en twee kindjes verder, was daar nog steeds dat meisje, maar
was ze nog wel zo sportief? Haar hart leek nog wel te kloppen voor sport.
Ze keek er alleen liever naar op tv, vanaf de bank met wat chipjes erbij,
dan dat ze zich daadwerkelijk zelf in het zweet werkte. Er ging wat tijd
overheen en het meisje merkte dat haar kleren wat strakker gingen zitten
en dat ze steeds trager werd. Dat kende het meisje niet van zichzelf …
Maar, op een dag kwam er een wel heel sportieve fiets in de schuur in Borne te hangen. Deze fiets was van de jongen die ook in dat huis in Borne
woonde. Ook al was de fiets niet van haar, het sportieve hart van het meisje begon plots weer wat sneller te kloppen. Haar interesse was gewekt!
Avond na avond struinde het meisje het internet af; op zoek naar zo’n sportieve fiets, voor háár. En ze vond hem, een mountainbike, in Eindhoven.
Toen de deal online beklonken was, reed ze diezelfde avond nog richting
Brabant. Ze parkeerde haar auto tactisch, zodat ze meteen weg kon rijden
als het niet goed zou voelen. Niet nodig bleek achteraf, in tegendeel zelfs.
Toen ze het gezellige Brabantse huisje binnenstapte, wist ze meteen dat de
fiets, die daar ietwat nonchalant tegen de keukentafel stond, van haar was
en mee ging naar Twente.
Een app-groep met enthousiaste medefietsers was snel aangemaakt. En
van appen, kwam trappen. Het meisje was weer actief! Ze genoot van het
fietsen, het bewegen en het buiten zijn. Na een jaartje was ze toe aan meer
uitdaging, een nieuwe mountainbike, een mooie outfit en …. een racefiets!
Deze haalde het meisje op in Beckum, per toeval bij een bekende van de
TwickelTrappers. Het meisje voelde zich weer sportief als vanouds en haar
liefde voor fietsen was geboren!



39





TwickelToerWijzer



Dat meisje … dat ben ik, maar dat had je natuurlijk al wel door. Mijn naam
is Marlies Berteler, geboren in 1982 te Hengelo en sinds 2 jaar dus actief
fietster. Na een jaar fanatiek fietsen, zag ik in het Hengelose weekblad een
oproep voor een informatieavond over een damesafdeling bij de TwickelTrappers in Delden. Ik was nieuwsgierig naar de mogelijkheden om het fietsen met nog meer mensen te delen, dus ik ben er samen met een vriendin
(ja Mooijtje, dat ben jij dus) naar toe gegaan. Eénmaal daar werden we allebei enthousiast om ons in te schrijven bij de TwickelTrappers. De club had
er goed over nagedacht: damestrainingsgroepen met begeleiders die hun
kennis en kunde delen, een speciale zaterdaggroep voor de beginners waar
de regels van het fietsen in groepen en op de weg leren en een pas-avond
waar fietskleding speciaal voor dames ontworpen, kon worden gepast. Leuke, sportieve, gezellige dames en mooie routes om te fietsen; het hele
plaatje klopte. Het voelde als een warm bad bij de TwickelTrappers.
En toen kwam daar een volgende oproep: “We zoeken mensen voor de redactie, voor het clubblad van de TwickelTrappers”. Het enige wat ik kon bedenken was, leuk ... voor een ander! Nogmaals kwam het voorbij en mijn
belangstelling werd toch een beetje gewekt. Ik als ‘beelddenker’ kreeg er
een beeld bij: aan een tafel met ‘grote mensen’ praten over teksten? Teksten typen? En corrigeren op spelling en zinsbouw, was wat er door mijn
hoofd ging. Eigenlijk niets voor mij, ik ben immers meer van het knippen en
plakken (ja daar heb je die kleuters weer). Maar, na een telefoongesprekje
met Frank werd ik enthousiast en kwam ik toch aan die tafel te zitten; in de
keuken van Theo Perik. En van die keukentafel ging ik naar mijn nieuwe bureau, al mailend met Wim Hoentjen en Frank Grefte over welke teksten ik
nog in het blad mag plakken en waar ik leuke plaatjes kan knippen. Met
dank aan mijn zwager die mijn oude laptop onder het stof vandaan heeft
getoverd en nieuw leven heeft ingeblazen.
En nu ik zo zit te typen, is het toch eigenlijk wel
heel erg leuk. Mijn redactiehart begint ook langzaam wat sneller te kloppen, ook al moet ik nog
wel mijn rol als redactielid vinden. Ik bedoel,
zo’n legende als Theo opvolgen … Tegen de
kinderen op school zeg ik altijd; “je doet gewoon je best, want als je alles al kon en niets
meer hoefde te leren, dan was het ook maar
saai”… Dus yes, daar zit ik, achter mijn laptop
… typen en temmen, ik ben begonnen!
(Ik had de bidon even geleend van Mirjam Pol, ze krijgt hem dus
nu weer terug!)



40





TwickelToerWijzer



(vervolg: reisverslag van Borne naar Rome, door Herman Vehof)

Na een goede nachtrust ging het weer verder, direct weer klimwerk en
daarna iets vlakker. Op de helft iets gegeten en met 2 Duitsers uit Essen
gesproken, die gingen naar een motorweekend in Rome voor leden van
een club van alleen politieagenten. Na een lange afdaling kwamen we aan
bij het Bolsena meer en moesten we nog ongeveer 20 km langs het meer
fietsen.
Bij een camping weer een Mobil-Home gehuurd voor € 40,00 voor 2 personen. Aan het meer de zon onder zien gaan met een paar Grolsch Weizen
daar een pizza gegeten en toen om half 11 naar bed.
De volgende morgen heeft Harrie een bord havermoutpap gemaakt en konden we er weer tegenaan. Onderweg nog water en broodjes gekocht en
weer een slaapplek geregeld. Hoe zuidelijker hoe slechter de wegen daar
zijn. In Civata konden we kiezen uit 2 appartementen, die een kilometer uit
elkaar lagen. Een vrouw met elektrische fiets ging ons voor en koos voor de
tweede.
Bij dit appartement was ook een Duitse jongen uit Osnabrück, zijn oma en
opa woonden in Ottenstein, hij kende de weg daar ook goed, zoals naar de
Haarmühle en ter Huurne bij de grens. Hij ging ook vaak naar concerten in
Nederland zoals naar Metropool in Hengelo, Zwolle, Deventer en Apeldoorn,
allemaal met de trein.
Ook heeft hij voor ons gekookt, want hij had penne met saus genoeg. Toen
heb ik nog bij een supermarkt een paar Hollandse biertjes gekocht en samen opgedronken. Hij had de terugreis al helemaal geboekt met de trein en
hij kon me mooi alles vertellen hoe het ging met mijn terugreis en waar ik
de treinkaartjes kon
kopen. Hij wist er alles
van want hij werkt bij de
Deutsche Bundesbahn.
Na een goede nachtrust
en een sober ontbijtje
begonnen we aan de laatste etappe naar Rome.
Onderweg nog 2 keer gestopt voor een lekkere
cappuccino.
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Bij Rome ging het allemaal over dicht begroeide fiets-paden tot één km voor
het St. Pietersplein. Het was druk op het plein, maar we konden er wel met
de fiets komen.
Na de eerste indrukken een veel foto’s en een filmopname, heeft Harrie ook
nog een stempel en een oorkonde opgehaald bij de Friezenkerk terwijl ik op
de fietsen paste. Daarna hebben we afscheid genomen en ging ieder zijn
eigen weg.
Harrie had een overnachting geboekt want hij ging verder richting Assisi,
waar zijn vrouw met de camper aankwam om daarna samen met haar weer
terug te reizen. In bijna een uur ben ik naar het hotel gefietst en kreeg daar
een hele mooie kamer met bad – jacuzzi en airco, helemaal top!
Ik had voor 3 nachten geboekt en ben daarna met de bus naar het centrum
gegaan richting station Termini om de terugreis te regelen.
Hoe het in Rome was en de terugreis lees je in de volgende editie.
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Toertocht TwickelTrappers (door Mayk Thijssen)
Beste fietsgenoten,
Het is pás volgend jaar maar dat is het al over een kleine 3 weken. Het
afgelopen jaar, 2018, gaan we met 2 toertochten en 850 deelnemers
afsluiten.
Voor 2019 staan er weer 2 toertochten op het programma. Reeds goedgekeurd door de NTFU, gaat de eerste plaatsvinden op zondag 03-02-2019
De routes bestaan uit een 35 en een 55 km tocht.
Ze wijken niet veel af van de routes van voorgaande jaren maar vaak is het
weer een uitdaging. Gaat het regenen of sneeuwen, is het warmer of breekt
er weer een koude periode aan.
Deze kleinere versie van onze toertochten
heeft de start en finish bij De Boemel/De
Reiger in Delden. Ook voor deze toertocht zoeken we weer
vrijwilligers van De DFC TwickelTrappers.
Dus zet de datum in jullie agenda en
meld je alvast aan bij één van de
commissieleden.
Woensdag 23-01-2019 staat de vrijwilligersavond gepland, nadere info daarover wordt t.z.t. gecommuniceerd.

De Toertocht
Commissie
Mayk-Herman-Hans
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We hebben hier alvast ruimte gereserveerd om uw
bedrijf te presenteren en producten aan te bieden.
Neem contact op met de sponsorcommissie van
DFC De TwickelTrappers
en vraag naar de ruime mogelijkheden.
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De Hans Beld Classic (door Harry Krupers)
Zondag 28 oktober was het weer zover. Hans Beld nam ons weer mee
naar de omgeving van Beerze. Hans kent deze omgeving op zijn duimpje,
omdat hij hier gedurende het zomerseizoen bijna elk weekend verblijft op
één van de vele campings in deze omgeving.
Aan de oproep via what’s app en in de mail hadden 18 leden gehoor
gegeven. We verzamelden ons om 8 uur bij Albert Heijn waar alle fietsen
werden ingeladen in de bus van Jan B. of achterop de fietsdragers.
Onder het genot van een lekker zonnetje, maar wel met nog een beetje
vorst, vertrokken we richting Beerze. In de buurt van camping de Beerze
Bulten werd op een ruime parkeerplaats gestopt. Na enige informatie over
de route door Hans, trokken we meteen de bossen in. De herfstzon scheen
volop over de heide, met hierover heen een mooi laagje rijp.
Een schitterend gezicht dat ervoor zorgde dat je nog meer zin kreeg om
de HBC te rijden. We passeerden een aantal mooie, goed berijdbare,
bospaadjes en reden langs mooie akkers. Wat meteen opvalt is dat de
boerderijen en de schuren hier toch anders gebouwd zijn dan bij ons in
Twente. Rijden in zo’n andere omgeving dan je gewend bent, heeft ook
weer iets bijzonders. Voor mij als onervaren mtb-er betekent het ook goed
uitkijken, omdat je de singletracks en wegen niet kent. En ……. vallen wil je
natuurlijk ook niet.
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We passeerden de stuw bij Junne om zo al snel in het Diffelderveld te
belanden. De groep splitste zich meteen bij het bereiken van het bos op
in twee groepen. De “snelle” jongens gingen rechtsaf de singletrack op om
zich uit te leven. De “minder snelle” mannen gingen iets verderop linksaf.
We kwamen op een erg mooie en lange singletrack uit, die heel goed
berijdbaar was vanwege het goede onderhoud.
Rijdend achter de brede rug van Herman V. had ik niet opgemerkt dat er
een springschans in het parcours was gemaakt, waar je ook omheen kon.
Dit laatste was mij helaas ontgaan, evenals het bordje waarop stond dat
er een “verhoging” in het parcours was aangebracht. Gelukkig nam ik dit
obstakel met veel verve, zodat alles zonder ongelukken verliep. Later bleek
dat er in deze singletracks meerdere springbulten waren aangebracht. Een
singletrack met mooie uitdagingen voor de wat gevorderde mtb-er, maar
ook goed te doen voor ieder ander.
Na de oversteek van de N36 kwamen we op weer een erg lange singletrack
van meerdere kilometers lang. Deze had een afwisseling in stukken met veel
draaien en keren en langere met wat meer rechte stukken.
Hierdoor kon je weer even tot rust
komen. Een erg leuke ervaring dat de
singletrack niet al na zo’n paar
honderd meter afgelopen is. Na nog
een keer de N36 te zijn overgestoken
fietsten we over wat verbindingswegen
weer richting de stuw van Junne.
Hier deed Hans Beld zijn naam weer
aan, want hij had zijn broer en
schoonzus ingeschakeld om voor ons
de koffie met appeltaart en slagroom
te verzorgen. Dit ging er uiteraard bij
iedereen in als koek.
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Intussen genoten we tijdens deze pauze van een heerlijk zonnetje en was
de temperatuur opgelopen van onder het vriespunt naar zo’n 10 graden.
Na de pauze vertrokken we gezamenlijk richting de Lemelerberg. Net na de
oversteek van N347 op het Giethemer Kerkpad kwamen Robert V. en Hans
Beld met elkaar in botsing. Dit leidde tot een ongelukkige val van beide
waarbij Hans nogal ongelukkig op zijn schouder terecht kwam. Na enige
medische inspectie en controle van de fietsen werd gemeld dat we de tocht
konden voortzetten. We fietsten langs de Beneden Regge richting Nieuwe
Brug.
Bij de Lemelerberg aangekomen splitsten we ons weer op in twee groepen.
Uiteindelijk bleek Hans toch wel meer last van zijn schouder te hebben en
volgde hij met nog een aantal de meer begaanbare wegen. Voor een aantal
anderen, waaronder ik, lag er een nieuwe uitdaging namelijk de klim naar de
Dikke Steen. Dit is een uiterst steile klim van 600 meter lang met een behoorlijk hoogteverschil en over een uitgesleten smal pad. Gelukkig reed Hans
K. voor me, die steeds het meest begaanbare deel van het pad koos, zodat ik
met de nodige inspanning bovenkwam. Eénmaal aangekomen volgde er een
lange steile afdaling, waarna er weer een mooie klim over singletracks volgde
naar theehuis De Lemelerberg. Hier verzamelde iedereen zich weer om na
kort overleg te besluiten om weer in twee groepen verder te gaan. Na enige
tijd gaf Hans toch aan dat verder fietsen over de singletracks voor hem geen
optie meer was vanwege de pijn. Gezamenlijk besloten we om als groep over
de weg naar de Nieuwe Brug te fietsen en daar de snelle jongens op te
wachten. Na enige tijd voegden zij zich daar ook weer bij ons. Tezamen reden we via een mooie herfstachtige omgeving weer terug naar de parkeerplaats.
Het was een geweldig mooie tocht. En zoals Hans van het B. zei dat het ook
erg leuk is om, in een voor jou verrassend andere omgeving te rijden. Na afloop werd Hans Beld bedankt voor de organisatie van de HBC en hopen we
op een volgende keer. Helaas is er geen verkiezing meer van de Bikkel van
Twickel, maar gelet op zijn doorzettingsvermogen had Hans deze titel zeker
vandaag, in letterlijke zin, verdiend. Het was mijn eerste deelname aan de
HBC, maar als ik niet op vakantie ben volgend jaar, dan ben ik zeker weer
van de partij. Voor degene, die er niet bij waren voor alle mtb-ers onder ons,
zou ik willen zeggen: “Trek de stoute schoenen en ga met ons mee naar de
HBC!”
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Fotoshoot voor Twickelblad (door de redactie)
In de nieuwsbrief, via de whatsapp– groepen en via de website kregen we
tot ons dat Andre Michorius (coördinator Twickelroute) benaderd was door
Martin Steenbeeke de redacteur van het Twickelblad. De redacteur van het
blad wilde graag sportieve groepen in beeld brengen die hun sport beoefenden op het landgoed van Twickel.
Deze fotoshoot vond plaats op zondag 4 november om 08:45 uur bij kasteel
Twickel. Een aantal TwickelTrappers/ -Trapsters gave gehoor aan deze oproep, zie hieronder (en op de kaft van het blad) wat prachtige foto’s.
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