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Reactiewoord
Na het uitkomen van de vorige TwickelToerWijzer kwamen er veel
positieve reacties van de leden/lezers over de nieuwe “looks” van het
blad.
Voor ons, als redactieleden, natuurlijk erg motiverend om op de ingeslagen
weg voort te gaan en dit informatieve en onderhoudende blad continue te
blijven verbeteren. Zo ook deze keer weer! We hebben nu indeling
enigszins gewijzigd waardoor we hopen dat de leesbaarheid nog beter
wordt. De nieuwe omslag wordt nu verzorgd door Vincent Heemink.
Een nieuw redactielid, een nieuwe drukker, allen met eigen nieuwe
inbreng werkt verfrissend, maar we blijven altijd afhankelijk van input van
de leden met mooie verhalen die de lezers boeien.
Deze keer veel aandacht voor de Algemene Leden Vergadering op
woensdag 13 maart met na het vergaderdeel een interessante spreker
in de persoon van oud-veldrijder Thijs van Amerongen.
Beschrijvingen van deelname aan diverse tochten komen aan de orde
zoals de “ten Tusscher Night-Ride”, onze “porseleinen” MTB tocht met
aansluitend een stamppotbuffet en natuurlijk ook de MTB tocht op
zondag 3 februari in een prachtig winters decor.
De beloofde vervolg-bijdrage van Herman’s fietstocht naar Rome, maar
ook een praktisch artikel over onderhoud van wielerkleding en dan met
name hoe sterk vervuilde kleding na een modderparcours is te reinigen.
Ook een oproep van Jan Meen voor deelname aan de spinning-marathon
ten bate van Join4Energy Challence Mont-Ventoux.
Uiteraard info over de buitenlandtrip naar de Vogezen in de vaste
rubrieken zoals Trappertjes info en ook de Bidon is weer gevuld met een
mooi verhaal.

De redactie.
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Voorjaarsperikelen.
De vorige keer sloot ik af met de woorden: “ Bij voorkeur eind januari alweer
op de racefiets”. Ik kan jullie vertellen dat hier helemaal niets van terecht
gekomen is. Ik had koorts en lag zelfs met de onze eigen toertocht op 3 febr. in
bed. Nu is het alweer 10 februari en ik voel me nog steeds niet oké, het is
overgegaan in een vervelende hoest. Maar de ene dokter zei dat het veertien
dagen duurde en dan ander zei twee weken. Samengevat – geen meter
gefietst.
Maar ondanks mijn afwezigheid bij de toertocht heeft de organisatie laten zien
dat het ook zonder mij het allemaal prima kan verlopen. Top alle vrijwilligers en
in het bijzonder natuurlijk de toercommissie!
Ook de “Porseleinen MTB tocht” n.a.v. ons 20-jarig bestaan hebben we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 20 januari, één dag nadat we officieel 20
jaar bestonden hebben met een flinke groep vanaf het Wapen van Delden een
mooie tocht gefietst. Theo Poppe, nog bedankt voor de koffie en de special
price voor het buffet.
Het was ’s morgens lekker koud, de paden waren mooi bevroren en via tal van
mooie paden hebben we een rondje Hengevelde, Diepenheim, Goor, Delden
gefietst. Na afloop hebben we kunnen genieten van een overheerlijk
stamppotbuffet en een biertje.
Op deze dag was ook de sluiting van de opgave van de interesse voor onze
buitenland trip. We hebben nu 14 gegadigden en gaan een week naar de
Vogezen. De locatie is geboekt en we zitten iets ten zuiden van La Bresse, het
kloppend hart van de Ballonnen ofwel de ronde bergen van de Vogezen, we
hebben er zin in. Nu nog de routes verzamelen en wat praktische zaken
regelen.
Ook konden we deze winter nog even de schaatsen onderbinden, echter het
was zoals altijd van korte duur. Haaksbergen had natuurlijk weer de primeur
voor de eerste natuurijsmarathon. Echter de Elfstedentocht zal ook dit jaar wel
weer aan ons voorbijgaan. Op naar het 23e jaar zonder een Elfstedentocht.
Gelukkig heb ik de tocht der tochten nog gereden op 4 januari 1997 en ik besef
heel goed dat ik tot één der gelukkigen behoor die dit als deelnemer heeft mee
mogen maken.
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Op sportgebied hebben de Nederlanders weer mooie prestaties geleverd. Op
schaatsgebied weer een vracht aan prijzen bij het EK en het WK afstanden. En
natuurlijk Suzanne Schulting bij het shorttrack. Ook mooi dat Mathieu van der
Poel zijn felbegeerde WK titel weer in bezit heeft. Onnavolgbaar, een klasbak
pur sang.
Dit is een mooi bruggetje naar onze spreker op de ALV. Dat is dit jaar Thijs van
Amerongen. Eind september fietste ik met Thijs, ter gelegenheid van een sponsortoertocht de Ronde van Overijssel, Hier is het idee geboren hem eens uit te
nodigen bij onze ALV. Thijs is namelijk een veldrijder die lang in het circuit mee
heeft gefietst en vorig jaar is gestopt. Hij is nu o.a. co-commentator bij de
Eurosport wereldbekerwedstrijden van het veldrijden. Hij gaat ons o.a. meenemen in de wereld van Mathieu van der Poel. Ook gaat hij in september/oktober
een tweetal mountainbike-clinics verzorgen.
En wat houdt me nog meer van de straat ? Ofwel weg van het fietsen ?
Mooi@Dianne natuurlijk. Mijn vrouw opent binnenkort een winkel in Delden
met restyle meubelen en woonaccessoires. Op dit moment werken we hard aan
de winkelinrichting, een hele uitdaging. Deze winkel komt waar Delicato heeft
gezeten en zit ingeklemd tussen juwelier Braakhuis en de goudsmid Nelleke
Plegt. Samengevat, kun je hier niet slagen om iets leuks voor je vrouw (of man
… of jezelf) te kopen, kan het natuurlijk altijd bij ……… ? De naam is nog een
verrassing maar het zal ‘Mooi’ zijn.
Mijn doel dit voorjaar is nog steeds de Ronde van Vlaanderen, echter de focus
ligt plots ergens anders en dit is ook een
‘mooi’ doel.
Met vriendelijke groet,
Eric Groothuis
Voorzitter TwickelTrappers.
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JOIN4ENERGY (door Jan Meen)
Dit jaar neem ik deel aan de Challenge Mont Ventoux van de stichting
Join4Energy en ga ik zaterdag 15 juni 2019 de Mont Ventoux beklimmen.
Na mijn vorige deelname was ik enorm onder de indruk van deze mooie
challenge. Het wordt een flinke persoonlijke uitdaging, maar een bijdrage te
kunnen leveren aan het onderzoek voor deze akelige ziekte, stimuleert om
deel te nemen aan deze 10 jaar Join4Energy jubileum editie.
Geen berg is te hoog! Stop energiestofwisselingsziekten en help mee! Steun
de stichting. Ik stel het daarom zeer op prijs als je deelneemt aan de spinning
clinic voor Join4Energy op 23 maart.
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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
07-04
14-04
15-05
01-06

Plaats
Schöppingerberg Tour
Hennie Kuiper Classic 2019
Hel van Twente
Tecklenburg Rundfahrt

Afstand
73/113
80/115
00/160
135/160

Tijd
8:00
9:00
9:00
9:00

Vertrekpunt
Losser
Ibbenbüren
Almelo
Ibbenbüren

15 t/m 22 juni Buitenlandtrip 2019 Vogezen Frankrijk
De zondag trainingen starten om 9:00 uur (8:30 uur zomertijd) bij Albert Heijn.
De avondtrainingen (zomertijd) zijn op dinsdag en donderdag avond om 18:30
uur en starten bij Albert Heijn.
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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BELANGRIJKE TOER GROEPS TEKENS
De belangrijkste regels even op een rijtje gezet:
De voorrijders bepalen het tempo.
Twee aan twee fietsen.
Na het aflossen, zo snel mogelijk weer aansluiten of invoegen.
Als er gestopt moet worden, geven de voorrijders een stopteken (met de arm omhoog)
en roepen “STOP”. Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door.
Als de weg verkeersvrij is, geven de voorrijders een teken (met de arm) en roepen
“VRIJ”. Iedereen gehoorzaamt dit commando en geeft dit zo nodig door!
Bij links of rechtsaf: de voorrijders steken de desbetreffende hand op en roepen
duidelijk = links of rechts = waarbij iedereen dit commando doorgeeft.
Bij een auto achter: de achterste rijders geven commando door: = auto achter en
iedereen ritst of geeft ruimte en geeft het commando verder door.
Bij een rijdende tegemoetkomende auto:
Commando = auto tegen = iedereen ritst of geeft ruimte.
Bij het gaan passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een auto, fiets
enz.

Commando = auto voor = en iedereen ritst of geeft ruimte.
Bij pech of lek rijdt iedereen naar een veilige plek b.v. een inrit of brede berm alwaar
de pech wordt verholpen. Blijf niet midden op de weg staan.
Bij elk obstakel op de weg, een tak, een paaltje, een gat o.i.d. wordt dit duidelijk
doorgegeven, zowel mondeling als in gebaar.
Bij twijfel links – of rechtsaf niet gokken, maar langzaam rechtdoor fietsen.
Absoluut geen abrupte koerswijzigingen of plotseling remmen.
Opm. Over het commando tegen en voor zijn nogal wat misverstanden.

Voor = er staat een obstakel links of rechts van de weg of de auto, fiets enz. wordt
ingehaald.

Tegen = er komt je een rijdende auto, fiets, voetganger tegemoet!
Hou in scherpe bochten rekening met andere
weggebruikers, ga niet inhalen, ga zo nodig ritsen duw
elkaar niet van de weg.
Ga niet sprinten tijdens hellingen in de groep, blijf achter
elkaar fietsen.
Toon respect voor overige weggebruikers!
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Cursus wegkapitein
Zondag 24 maart 2019
Natuurlijk heeft iedere TwickelTrapper bij het fietsen in de groep niet alleen
continue aandacht voor haar of zijn veiligheid en gedrag, maar ook voor de veiligheid en gedrag van de groep.
In het verlengde hiervan organiseren wij op zondag 24 maart 2019 i.s.m. de
NTFU de ééndaagse cursus Wegkapitein.
Wat doet de wegkapitein?
De wegkapitein zorgt voor de veiligheid van de groep. Zorgt ervoor dat de verkeersregels en gedragsregels worden gevolgd. De wegkapitein ziet toe op de
snelheid van de groep. In één dag leert een docent van de NTFU je hoe je dit in
de praktijk brengt.
Het programma ziet er als volgt uit. In de ochtend wordt het theoriegedeelte besproken en na de lunch wordt het praktijkgedeelte gedaan in een route van ong.
50 km. Vervolgens wordt er op de startlocatie afgesloten.
De opleiding is voor zowel de ervaren als minder-ervaren fietser. Wees er wel
snel bij want er is plek voor minimaal 10 en maximaal 14 dames en heren.
Plaats en aanvangstijdstip volgen nog.
Interesse? Geef je op bij Henk Brink (henk.brink@live.com)
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Rabo Clubkas Campagne 2019
Rabobank Centraal Twente (gemeenten binnen de Hof van Twente, Borne en
Hengelo) organiseert in 2019 opnieuw de Rabo Clubkas Campagne waarmee de
klanten de het jaarlijkse sponsorbedrag verdelen. Dit bedrag is vastgesteld op
€ 150.000,00.
Wat houdt dit in?
Klanten van de Rabobank Centraal Twente kunnen hun stem uitbrengen op de
verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Iedere klant brengt
drie stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting.
Niet de bank maar de klanten bepalen hiermee welke vereniging of stichting een
financiële bijdrage verdienen. Klanten binnen de Rabobank Centraal Twente ontvangen een schrijven met hun stemcode en kunnen daarmee hun stem uitbrengen.
Iedere geworven stem betekent een hogere bijdrage voor de club. Maximale bijdrage is € 2.500,00.
Een groot deel van onze leden bankiert met de Rabobank, dus iedere stem van
onze leden is geld waard. Dus doe mee en stem in onderstaande stemperiode.
De stemperiode is van 19 maart tot en met 7 april 2019.
Breng uw stem uit op DFC de TwickelTrappers en laat een mooi
bedrag in de clubkas stromen.
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Jubileumtocht (Door Arnold Boswinkel)
1999 – 2019 20 jaar TwickelTrappers!
Daarom werden de leden uitgenodigd 20 januari om 9:30 uur met de mountainbike bij hotel “Het Wapen van Delden” te verschijnen.
Eerst een jubileumfietstocht van ± 2 uur, daarna even borrelen en aansluitend
een “Winters Stamppotbuffet”.
Met twee groepen zijn we op pad gegaan. Een snelle groep zocht de vaste mountainbikeroute in Twickel op en de rest, waaronder good old Antoon ter H, maar
ook twee dames, zijn richting Diepenheim geweest.
Voordat we ook maar één meter op pad waren hadden we al een afvaller, Hans
vh B, zijn binnenband “keek” door de buitenband, kwestie van onderhoud Hansi!
Mij was gevraagd een route voor groep twee uit te zetten, die voor iedereen geschikt was. Via de singletrack bij Elementis richting de sluis, daar rechtsaf en via
Wiene en de Ulkenweg overal binnendoor richting Diepenheim. Een stukje Weldam opgezocht, achter de Anglicaanse kerk langs, de brug naar Goor over en
langs het Twentekanaal terug. Vlak voor Delden over de Hofmeierweg en langs
de manege terug naar “Het Wapen van Delden”.
Later bij het “Het Wapen” werd mij door Johan gevraagd of ik wel toestemming
van twee eigenaren “Eigen Weg” had gevraagd om over hun erf te fietsen. Natuurlijk niet……… deze wegen heb ik van leermeester Jan B. geleerd en die heeft
nog NOOIT ergens toestemming voor gevraagd! Weet ik zeker ……… dus niet
mijn schuld Johan.
Na de borrel stond er een verdomd lekker en uitgebreid stamppotbuffet voor ons
klaar, verzorgd door het team van Theo Poppe. Prima de luxe Theo!
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Twickelverzetjes
De beste gedacht’n scheet oe te laat te binn’n.
‘t Makkelkst is ‘t um ‘n aander de scheuld te gemm’n.
Maak ‘n niendeur nich groter as ‘t hoes.
Vrooger ko’j wodd’n wa’j woll’n, o’j ‘t woll’n of nich.
Wel nich good is voor de koar, is nich good veur ‘t peerd.
Aolderdom is de beste reclame.
As de kreemp in de knip zit, zet ‘t geweet’n oet.
Gineen is zo bleend as wel nich zeen wil.
Geluk is ‘t midd’n tuschen te wèènig en tevöl.
Wel eenmaol kan lèèz’n leert ‘t nooit wier of.

War leu lèèst um nich te hoof’n dèènk’n.
Met geweald kö’j ‘n paleis daal haal’n, mer gin vèèrk’nkot bouw’n.
As de jachthoond op hoes an geet hebt de hazens feest.
Wel deur de slang is bett’n wodt bang veur ‘n touw.
Ie könt better niks hebb’n as allns veleez’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 vogelhuisjes of schaatsen zet je maar op marktplaats!
…………………………………………………………………………………………………………………

Rectificatie:
In vorige versie van TwickelToerWijzer stond op de voorkant jaargang 16, foutje!
Dit moest natuurlijk jaargang 19 zijn. Verder stond in de jaaragenda dat de ALV
op 11 maart zou zijn, dit moet dan woensdag 13 maart zijn.
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 en
28-12) en staan ook vermeld op de bestelsite van Verge.
Voorbeeld, ik bestel via de Verge-site op 01-12-2019 een broek, dan wordt deze
broek pas op 28-12-2019 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 06-41065386
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.
Ledenadministratie:
Er zijn 2 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd (per 01-01-2020) we
bedanken hen voor het gestelde vertrouwen in de club. Daarentegen zijn er 2
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 conform jaarschema 6 à 7 keer
per jaar. Interesse? Meld je aan bij één van de bestuursleden!
Buitenlandtrip naar de Vogezen 2019:
Er hebben zich 14 leden van de club aangemeld voor deze trip. Inmiddels is de
accommodatie gereserveerd en ook het vervoer is geregeld. De routes die gefietst worden, zullen in GPX-files worden aangeboden met verschillende lengtes en moeilijkheidsgradaties. Nu rest nog een goede voorbereiding met veel
kilometers in de benen.
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 13—05—2019.
info@twickeltrappers.nl t.n.v. redactie clubblad
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TwickelToertocht wintereditie (Door André Bruins)
Op 3 februari 2019 bestond voor de toertochtcommissie geen enkele twijfel over
het wel of niet doorgaan van de tocht. Moment van vertrek: lichte sneeuw, temperatuur onder nul, maar wel een prachtige opkomende zon. Natuurlijk was het
hier en daar glad maar in deze tijd van het jaar kan men dit verwachten en een
beetje MTB’er laat zich hierdoor niet afschrikken. De dag ervoor was een flink
pak sneeuw gevallen, maar alle pijlteams gaven code groen.
De toertocht in Eibergen ging niet door. Hiervan hebben wij
kunnen profiteren doordat enkele deelnemers bij ons zijn gekomen. Ik denk dat onze tocht zich daar ook wel voor leent
om tijdens deze weersomstandigheden door te gaan, redelijk
vlak, zware sompige stukken zand en klei. Natuurlijk zijn er
ook deelnemers die een stukje uitdaging missen, ja, dat
klopt, maar mede door het feit dat wij gebruik moeten maken
van grote delen van het grondgebied van de pachters van
Twickel zijn wij wel beperkt in ons parcours.
Ach, je kunt als deelnemer ook eerst de 55 km rijden en als toetje de 35 km nog
even doen en vervolgens naar huis fietsen en met 100 + km op de teller je prestatie op STRAVA plaatsen (wauw!). Alleen het gedeelte langs het talud van de
A1 is afgesloten. Dit is mede gedaan door de valpartijen die daar zijn geweest.
Prima keuze.
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Een kleine 350 deelnemers hebben we
mogen noteren,
waarvan zelfs enkele
kinderen! De echte
bikkels dus. Mede dus
door het mooie weer,
droog, vrieskou was
de tocht prima te
doen. Helaas toch
nog enkele deelnemers zoals ze zelf zeiden “op hun plaat gegaan”, of verdwaald
maar wel allemaal teruggekomen in Delden.

Een pijl missen of dat deze niet goed hangt is onvermijdelijk, ondanks de zorg die
we hier aan besteden. De betreffende deelnemers hebben hun pauze dan maar
op ons eindpunt genomen. We hadden nog wel wat broodjes over!

Al met al denken we dat we er weer in zijn geslaagd en goed georganiseerde
tocht neer te zetten. Ook de reacties na afloop van de deelnemers sterkt ons
hierin. Op naar onze volgende tocht in september 2019, met dank aan alle vrijwilligers en leden van de commissie.
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“Grote wasjes, kleine wasjes” (door André Bruins)
De TwickelToer 2019 is weer uitgezet door onze pijlploegen. Weersomstandigheden: nat, sneeuw en hier en daar glad. Je weet dan ongeveer hoe je er na het pijlen en ook als je zondag de tocht fietst, er bij terugkomst, uitziet. Hoe krijgen we
met name de kleding weer schoon?! De titel: “grote wasjes, kleine wasjes” stond
boven een artikel uit de Fiets van januari 2019. In dit artikel werden enkele tips en
tricks op een rijtje gezet. Mocht je geabonneerd zijn dan heb je het misschien wel
gelezen.
* Na de tocht je kleding zo snel mogelijk uitdoen lijkt me nogal logisch. Hoe
lager je met de kleding aan zit hoe groter de kans is dat het modder en zand
overal doordringt.
* Bij een echte smerige tocht, de kleding eerst uitspoelen in een emmer met
lauw water, daarmee vertel ik niets nieuws. Het uitspoelen van de kleding
onder de douche heb ik overigens nog nooit gedaan en lijkt mij ook niet aan
te bevelen.
* Kleding uitspoelen, uitwringen en in de wasmachine. Bij
de overschoenen, en handschoenen met klittenband is
raadzaam deze in een waszak mee te wassen. Het
voorkomt dat het klittenband aan de overige kleding
blijft plakken, met als gevolg halen aan de kleding.
* Eén van de tips was dat je de kleding ook een nacht in natuurazijn kon laten
staan. Azijn blijkt namelijk onaangename geurtjes te verwijderen. Deze onaangename geurtjes ontstaan door de eiwitten in je zweet, waar bacteriën
blijkbaar gek op zijn. Deze bacteriën komen weer tot leven als je in de schone en droge kleding opnieuw gaat transpireren. Naast natuurazijn blijkt HG
(doet wat het belooft) ook een poeder te hebben die je eenvoudig samen
met het wasmiddel kunt gebruiken.
* Het is overigens niet raadzaam de gewassen kleding in de droger te stoppen.
Drogen op een rekje is meer dan voldoende. Voor je eerstvolgende tocht is
alles weer kurkdroog.
* Het gebruik van aparte setjes in de winter lijkt mij geen
overbodige luxe. Zo blijven je zomersets het mooist. Dat
we dan in mindere mate onze (laatste) clubkleding ge
bruiken is dan maar zo. We hebben vast nog wel iets liggen
met namen van onze sponsoren. In het artikel verboden ze
nog wel om Rabo shirtjes van 2004 te dragen, (”doe ons een lol” stond er
nog wel bij). Moet ik hier dan zeggen met het logo van Hotel de Zwaan?
* Schoenen uitspoelen in een emmer, deden de meesten al tijdens hun actieve voetbalcarrière, maar dat kan nu nog steeds. Kranten erin en drogen
maar!
Tot slot: spoel je helm af en was af en toe de padjes (in een waszak) in de
wasmachine.
Doe je voordeel ermee, met dank aan het maandblad Fiets.
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UITNODIGING ALV
Hierbij nodigen wij alle leden van DFC De TwickelTrappers uit voor
de Algemene Ledenvergadering op,

Woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in Sportcafé “De
Boemel”, Delden.
De agenda voor deze vergadering en het conceptverslag van de ALV
2018 zijn te vinden op website en in dit clubblad.
Speciale aandacht voor het agendapunt bestuur. Theo heeft als laatste bestuurslid van het eerste uur afscheid genomen. André licht op
de ALV voor de laatste keer de financiën toe en treedt dan af als bestuurslid.
Harry is als zittend bestuurslid bereid om het penningmeesterschap
op zich te nemen. Voor één van de vacatures heeft Frank Grefte zich
kandidaat gesteld. Voorafgaand en tijdens ALV kunnen leden zich
kandidaat stellen.
Na de ALV is het tijd voor onze gast, Thijs van Amerongen. Thijs
heeft kortgeleden zijn profcarrière als veldrijder afgesloten en is tegenwoordig o.a. commentator bij Eurosport. Hij zal ons vertellen over
zijn persoonlijke ervaringen in de wielersport, de ups & downs van
zijn carrière. Hij maakt ons deelgenoot van hoe hij het veldrijden in
een Belgische ploeg heeft ervaren. Hoe het veldrijden in België wordt
beleefd, wat maakt de sport zo interessant?
Uiteraard zal er zoals gebruikelijk een hapje, een drankje en een presentje zijn. Krijg geen spijt en blijf niet thuis. Het beloofd een interessante en boeiende avond te worden.
Tot 13 maart!!
Namens het bestuur,
Henk Brink, secretaris
henk.brink@live.com
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Algemene ledenvergadering
Sportcafé De Boemel, woensdag 13 maart 2019, aanvang 20.00 uur
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststelling verslag ALV 12 maart 2018

4.

Terugblik 2018: bestuur en commissies

Activiteiten

Clubblad

Dames

Fiets4daagse Delden

Kleding

Onderhoud ATB-route

5.

Toertochten

Trainingen

6.

Jaarrekening 2018

Toelichting penningmeester

Verslag kascommissie

7.

Begroting 2019

Toelichting penningmeester

Aanwijzing kascommissie

8.

Bestuur

Afscheid en verkiezing bestuursleden

Lief en Leed

Inzet leden

9.

Rondvraag

10. Sluiting

Aansluitend: Presentatie Thijs van Amerongen
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Delden, 12 maart 2018 te Sportcafé de Boemel
Aanwezig: het bestuur Eric (Vz), André (P), Jan, Theo, Henk (Secr) en leden (40)
1. Opening
De voorzitter verwelkomt allen.
2. Mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van Jan Heimerink, Erwin Bloem, Herman
Vehof, Rob v.d. Zalm, Jan Meen en Edwin Zengerink. Eric feliciteert Sem met zijn
gouden medaille op het WK-Touwtrekken in China. Op 19 maart 2018 wordt een
inloopavond voor dames gehouden. Diverse media hebben hiervan melding
gemaakt. Jan M. is de nieuwe voorzitter van de Elastiekenkoers (21 juni). TT
biedt deelnemers de mogelijkheid om ter voorbereiding aan training deel te
nemen
3. Verslag 13 maart 2017
N.a.v. de vraag van Jan V. over de handbikers is Eric geïnformeerd. Het bestuur
wordt binnenkort door een afvaardiging bijgepraat. Verslag van 2017 wordt
vastgesteld.
4. Terugblik 2017, bestuur en commissies
Het bestuur heeft onder meer een aantal speerpunten benoemd. Gerealiseerd zijn
de vernieuwde website, kleding, en centrale activiteitenagenda. Op de agenda
staat het promoten van het fietsen bij dames.

Namens de commissies blikt Eric kort terug.
Onderhoud MTB route Twickelroute: Het onderhoud van de route wordt
gedaan door 5 fietsverenigingen. De bomen en takken die door de januari storm
op de route zijn gekomen waren door de inzet van vrijwilligers binnen no-time
verwijderd. Grote waardering voor Andre M. als coördinator en de vrijwilligers.
Voor financiering van het onderhoud van de route door de Regio, is de Stichting
MTB Route Delden opgericht.
Er is een nieuwe track aangelegd bij de Stovelerweg langs de A1. Dit deel van de
route is hierdoor aantrekkelijker. André zoekt nog vrijwilligers die willen helpen
met inspectie van ons deel van de route. Dit betreft het stuk van Elementis naar
het Parochiehuis in Beckum. Belangstellenden kunnen zich melden bij André M.
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Activiteiten “JET”: Geen jaarlijkse clubmiddag omdat de Wendezoele niet
beschikbaar is. Op 1 oktober heeft de activiteitencommissie bijgedragen aan een
geslaagde Afsluiting Raceseizoen 2017 + presentatie activiteiten 2018. Tot en met
vandaag aanmelden voor Ibbenbüren. Jan W. stopt na Ibbenbüren bij “JET”.
Kleding: In 2017 zijn wij overgestapt van Craft naar Verge. Gezien het aantal
bestellingen via de digitale weg verloopt de overstap prima. Probleempjes zijn
door Verge i.s.m. de club opgelost. René G. benadrukt het belang van de juiste
maat bestellen. Bij Verge kan gepast kan worden. De club heeft geen kleding
meer in voorraad en de leden zijn zelf verantwoordelijk voor de (maat van de)
bestelde kleding.
Clubblad: Geen bijzonderheden geweest het afgelopen jaar. Wel vacature(s)in
het redactieteam. Theo stopt in november na 20 jaar! Belang van het fysiek
clubblad wordt nogmaals bevestigd.
Fiets4daagse: F4daagse 2017 was zowel financieel als sportief een top jaar.
Ruim 600 deelnemers. De fietsers waren overwegend zeer positief over routes en
faciliteiten. Ook hier vacatures. De commissie moet op zoek naar een voorzitter
en vicevoorzitter. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Louis.
Website: De nieuwe website is in de lucht. De site is gebruikersvriendelijker en
overzichtelijker. De basis staat en wordt geleidelijk uitgebreid. Uiteraard kan
content bij Johnny worden aangeleverd.
Toertochten: De tochten zijn door mede door de inzet van toertochtcommissie
succesvol verlopen. 475 deelnemers in augustus en in februari 350.
Op 16 september 2018 wordt de Twentse Stormtocht verreden. De opzet zal
anders/vernieuwend/spectaculairder zijn. Voor deze gelegenheid neemt Vincent
He. zitting in de toertochtcommissie. Ook hier wordt de inzet van vrijwilligers
gevraagd.
Verder nog: vanuit de groep die op woensdag- en vrijdagmorgen traint, is
geruime tijd Jorrit begeleid. Hieraan is een eind gekomen vanwege beëindiging
Jorrit’s werkzaamheden in Delden. Dank aan de groep die dit al die tijd op zich
heeft genomen.
5. Jaarrekening 2017
André licht de jaarrekening 2017 per onderdeel toe. Ledental redelijk stabiel. Per
saldo kent 2017 een positief resultaat. Een goed jaar volgens de penningmeester,
wat de vergadering beantwoordt met applaus.
Vincent Ha. brengt namens de kascommissie verslag uit. De boeken zijn door de
commissie in orde bevonden. De reserve is positief.
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De kascommissie doet de suggestie ten laste van de reserve bijvoorbeeld bij te
dragen bij de aanschaf van kleding. De kascommissie complimenteert de
penningmeester. De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd en de vergadering
verleend decharge aan de penningmeester onder applaus.
6. Begroting 2018
De penningmeester licht de begroting per onderdeel toe. Bij kleding is rekening
gehouden met het voorstel tot een mogelijke aanschaf van TT regenjacks. De
vergadering stemt hiermee in. Ook wordt het ontwerp voor dameskleding
getoond.
In de kascommissie nemen plaats, Louis Kamp en Peter Slaghekke met als
reserve Fons Meijer.
7. Bestuur
Jan W. treedt af. Eric overhandigt Jan een presentje en bedankt Jan jarenlange
inzet. Jan maakt van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor
Ibbenbüren 2018.
Voor Jan nog geen opvolger. Theo heeft te kennen gegeven eind 2018 af te
treden. Eric legt de vergadering verschillende opties m.b.t. de bestuursstructuur
voor. Na een korte discussie waarin de opties worden besproken stelt Harry
Krupers zich staande de vergadering kandidaat en wordt met algemene stemmen
gekozen tot bestuurslid. Eric bedankt Harry.
8. Rondvraag
Louis bedankt het bestuur voor de frisse aanpak
Harry K. vraagt om alle leden uit te nodigen voor een bijeenkomst zoals afsluiting
raceseizoen en niet alleen de fietsers. Eric antwoordt dat uiteraard alle leden -ook
de niet-fietsers-welkom zijn. Bij komende activiteiten zal hier aandacht worden
besteed.
Fons M. vraagt naar de suggesties, ideeën die geuit zijn (op post-its) en wat er
mee gebeurt. Eric meldt dat er veel input is gegeven. Hieruit is een aantal
speerpunten is benoemd. Bijvoorbeeld ideeën voor de toertocht van 16
september, opstarten damesgroep. Niet alles is haalbaar. Jeugd is op dit moment
nog een brug te ver.
9. Sluiting
Eric dankt de leden voor hun inzet en aanwezigheid en introduceert Jan Glorie
van Glorie Bikelab, die ons een inkijk geeft in de fietsergonomie. Speciale dank
aan Walter en zijn Koga voor de bijdrage aan de presentatie van Glorie Bikelab.
Delden, april 2018
Henk Brink, secretaris
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Allereerst wil ik Marlies graag even danken voor haar ‘invalbeurt’ de vorige editie.
Ik heb vorig jaar gezien dat de bidon aan mij werd doorgegeven, maar heb het
daarna naast mij neergelegd en ook nooit meer aan gedacht, tot aan een
‘herinnering’ vorige week (anders was er ook nu weer niets van terecht gekomen).
Wie ik ben? Mirjam Pol, geboren en getogen in Borne
(’83). In 2005 studeerde ik, na 4 jaar in Groningen te
hebben gezeten, af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Met dat diploma heb ik uiteindelijk
(nog) niets gedaan, het was meer dat ik een Hbodiploma achter de hand wilde hebben voor het geval
ik ooit werk nodig zou hebben. Tegenwoordig wordt
vaak naar MBO of HBO ‘werk- of denkniveau’ gevraagd en wat voor diploma je dan specifiek hebt
maakt niet zoveel uit. Je wordt toch intern opgeleid.
Wat ik dan wel ben gaan doen? Ik ben ZZP-er in de administratie en logistiek
(voor verschillende motor rally teams) en semi-topsporter. Ik heb van jongs af
aan veel gesport en altijd met het grootste plezier. Voetbal, waterpolo, tafeltennis, taekwondo, enz. Eén sport stak daar altijd bovenuit; motorcross! Mijn eerste
meters op de motor werden gemaakt op mijn 4e. Mijn vader reed, mijn broer
rijdt nog steeds en het was dan ook logisch dat ik de volgende in lijn was. Mijn
vader verzorgde de techniek en moeders alle overige taken (eten, drinken, de
was, op tijd aan het starthek staan, enz). Een familie-aangelegenheid dus.
Na mijn studie in Groningen ging ik een stap verder in mijn sport. Ik volgde al
jaren de Dakar, de zwaarste rally ter wereld en dat wilde ik ook. De woestijn, de
uitdaging, het afzien, dat trok mij wel. Echter… er reden bijna geen vrouwen, dat
was toen nog heel erg een ‘alleen voor mannen’ ding. Over de hele wereld waren
er een stuk of 6 dames uit andere landen geweest, die de Dakar wel eens hadden proberen te rijden. De één met succes, de ander niet. Dat avontuur wilde ik
ook, maar ieder jaar valt meer dan de helft van de deelnemers uit en volgens de
geleerden had ik alles tegen. Ik ben vrouw, te jong, had te weinig ervaring, enz.
Ja, dat klopte allemaal. Dat wil niet zeggen dat het niet kan want proberen kan
altijd. Zo kwam van het één het ander.
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In 2006 ging ik als eerste Nederlandse vrouw richting Dakar en ik reed hem als
22-jarig broekie uit. De gemiddelde ‘rally’ leeftijd ligt ergens tussen de 35 en 45
jaar.
Ik ben nu 35 en word nog steeds als ‘jonkie’ gezien, maar wel één met 6 Dakars
op haar naam (7 gereden, maar 1x gecrasht), een ervaren ‘veteraan’. Afgelopen
januari startten er in de 2019 Dakar editie, 179 motoren, waarvan er 79 de finish
wisten te bereiken. Ik finishte als 2e dame (van de 6), 48e overal en 3e beste Nederlander (van de 12).

Momenteel ben ik de nummer 2 van de wereld, maar dat wisselt nog wel eens en
dat heeft grotendeels met financiën te maken. Vandaar ook dat ik mij introduceerde als ‘semi-topsporter’. Het is voor mij ieder jaar weer een uitdaging om het
budget bij elkaar te krijgen. Er zitten jaren tussen dat ik weinig budget heb en
dan rij ik naast Dakar geen andere wedstrijden, waardoor ik dan weer een duikeling op de ranglijst maak.
Mijn eerste mountainbike kreeg ik toen ik een jaar of 10 was. In de winterperiode
wanneer er dan geen motorcross wedstrijden waren fietsten wij wel eens een
MTB-toertocht. Mijn broer dan meestal de lange afstand en mijn vader met mij de
korte. En sindsdien heb ik nooit meer zonder MTB-fiets gezeten.
Een paar jaar geleden wilde mijn trainer dat ik in aanloop naar mijn seizoen meer
ging fietsen om alvast een degelijke ‘duur-basis’ te leggen voor mijn overige trainingen. Eerst mijn duurvermogen opbouwen (piramideopbouw naar het eind van
het jaar toe), voor wij intensiever zouden gaan trainen. Ik kocht een racefiets en trapte meerdere malen per
week een aantal kilometers weg.
Muziekje op, bijna altijd dezelfde route,
saaie lange uren… Echte liefde voor de
fiets had ik dus niet. Vorig jaar kreeg ik
van een voetbal teamgenootje een linkje doorgestuurd. De Twickeltrappers
zochten dames! Een aantal speelsters
binnen ons team fietsten al regelmatig,
de één met de racefiets, de ander met
de MTB. De informatieavond werd door
ons bezocht en de rest is ondertussen
alweer geschiedenis.
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De introductie-ritjes, speciaal voor ons (de dames) georganiseerd, op de zaterdag
kon ik helaas niet bijwonen i.v.m. mijn overige trainingen en/of wedstrijden. Dat
gold ook voor het meefietsen in de damesgroep op de dinsdagavond. Dus kwam
ik op de donderdagavond bij de ‘diesels’ terecht. Die zullen ook wel gedacht hebben ‘hmm, jammer, geen ‘echte’ fietser en geen ervaring, daar moeten we zeker
op wachten’ . Maar zonder enige tegensputteren werd ik gelijk in de groep opgenomen en geïntroduceerd in het ‘in groepen’ fietsen. Hoe te draaien, waar op letten, waarschuwingstermen onderweg, materiaal, enz. De gezelligheid, de uitdaging (want ik wil natuurlijk niet onderdoen voor de heren), het motiveert. Ik ben
er overigens net zo vaak niet als wel i.v.m. mijn werk en sport, maar ik fiets nu in
ieder geval met heel veel meer plezier. De kilometers en uren vliegen letterlijk en
figuurlijk voorbij.
Ik krijg van andere dames wel eens de vraag ‘hoe is het om met de mannen mee
te fietsen’?
In mijn geval; ik sport en werk mijn hele leven al met mannen, dus ik ben niet
anders gewend. Ze trappen alleen iets harder. En verder, vooral bult op moet je
ze gewoon laten gaan, dan zijn het net een stelletje jonge honden die persé als
eerste boven willen zijn (een aantal dan). Vooral niet mee bemoeien en mooi laten gaan, het blijven mannen (jongens in sommige gevallen ).
Tsja en dan nu. Aangezien ik nog niet zo lang meedraai en niet weet wie de bidon nu al wel of niet heeft gehad (bij de diesels ga ik ervanuit dat iedereen hem
al wel een keer gehad heeft,
maar daar kan ik natuurlijk
ook heel makkelijk naast zitten), ga ik voor een ‘safe’
keus; jij mag van mij de volgende keer de bidon ‘vullen’
en moet voor 13 mei a.s. bij
de redactie ingeleverd zijn.
Marije Pol, oud-voetbal
teamgenootje van mij;
succes!
(Ik zit mij overigens net te bedenken, als wij de bidon onderling bij de dames door blijven geven is de eerste man
pas weer in +/- 2026 aan de
beurt??? ).
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Nightride Ten Tusscher (door Esther Stoer)
Woensdagavond 2 januari 2019
Om 18:45 uur verzamelen bij Ten Tusscher. Met 60 personen vertrokken we in 3
groepen vanaf Ten Tusscher Enschede. De groepen vormden zich vanzelf, Marloes en haar man Bas, ik (Esther) en mijn man Bryan. We zaten bij elkaar in de
groep. Iedere groep werd begeleid door minimaal 3 mensen van Ten Tusscher,
1 voor en 2 achteraan. We kregen als tip om zover mogelijk voorin te fietsen. Dit
scheelde veel met het tempo achterin de groep.
Iedereen kon mee doen, goede verlichting was en blijft een must.. We vonden
het spannend, we hadden dit nog nooit gedaan.. Maar wat een ontzettend leuke
ervaring! Na ongeveer 12 km. door woonwijk en singeltracks, route Lonneker,
stopten we voor een korte pauze, broodjes warme knakworst en snert werd ons
aangeboden, een vuurkorfje om warm te blijven. We hadden geluk met het
weer en de singeltracks waren erg goed onderhouden, echt onze complimenten
daarvoor! De volgende 15 km. waren ook goed te doen. Echt een aanrader voor
iedereen!
Nogmaals goede verlichting is echt aan te raden het beste is op je helm, handiger voor in de bochten, kijken waar je naar toe ging. Onderweg zag je af en toe
de andere groepen fietsen, mooi gezicht al die lampjes in het bos. Ook fietsten
we nog over het vliegveld.
Na afloop kon je je fiets goed parkeren op het terrein van Ten Tusscher, er bleef
continue iemand van de organisatie bij de fietsen en zo kon je nog gezellig
nakletsen onder het genot van een drankje, een kaasje, worstje of een warm
snackje. Echt TOP geregeld!
Ook was er een Wahoo Kom challenge 2019. Er deden 23 deelnemers mee… Onze eigen TwickelTrapster Marloes is 1ste van de
vrouwen geworden, echt super
knap!
Volgende keer weer!!
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Vervolg terugreis van Rome naar Borne (door Herman Vehof)
Vervolg van de reis naar Rome, het verblijf en de terugreis per trein naar Borne.
Vrijdagmiddag om kwart voor 3 kwamen we aan op het Sint- Pietersplein. Na wat
foto’s hebben genomen van de 1ste indrukken op het plein, en Harrie zijn
oorkonde had opgehaald bij de Friezenkerk, gingen we ieders zijn eigen gang.
Harrie had een kloosterhotel geboekt net buiten het centrum voor 1 nacht, terwijl
ik een hotel had geboekt voor 3 nachten. Nadat ik ingecheckt was bij het hotel
ben ik met de bus naar het Centraal Station Termini gegaan om de terugreis te
regelen. Ik moest 3 kaartjes kopen incl. fiets tot de Brennerpas. Nadat ik dit alles
had geregeld ben ik met de bus terug gegaan. Eenmaal in de bus attendeerde mij
een man dat ik geen geldig buskaartje had, maar ik had er 2 gekocht in het hotel,
dus kon ik die andere gebruiken. Het kaartje was gewoon de eerste 100 minuten
geldig vanaf de 1ste stempeling. Die man kwam uit Bologna, werkte in Rome en
had ook 2 jaar in Zoetermeer gewoond en werkte toen bij Pernis in Rotterdam. Hij
moest 2 haltes verder dan ik dus hij wist ook precies waar we over moesten
stappen.
Daarna in de buurt van het hotel wat gegeten en toen op tijd naar bed.

De volgende morgen na een zeer goed ontbijt ben ik met de fiets naar het
Centraal Station gefietst, ongeveer 8 km, want ik wilde precies weten waar ik
maandagmorgen op welk perron in moest stappen.
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Daarna heb ik Rome verkend met de fiets o.a. de Trevi- fontein, Spaanse Trappen,
Pantheon, Colosseum en nog wel meer. Omdat ik mijn mountainbike bij me had,
en niet onbeheerd achter wilde laten, ging ik nergens naar binnen.
Volgende morgen te voet naar het Vaticaan gegaan. Het was zondag en de Paus
sprak zijn zegen om 12:00 uur uit. Super druk overal, nog een aantal Nederlanders
gesproken en toen ook even bij de Friezenkerk geweest.
In de kerk werd ik direct aangesproken, omdat ik nog een pet op mijn hoofd had!
Daarna sprak ik een Nederlander daar die al 50 jaar in Rome woonde en die daar
de kerk beheerde.
Hij was een kind van de SS uit de tweede wereldoorlog, en heeft geen ouders gekend, had een paar jaar theologie gestudeerd en is toen naar Rome verhuisd. Ik
zei dat ik met de fiets naar Rome was gekomen, waarop hij zei dat ik een oorkonde had verdiend!
Daarna was het op het St
Pietersplein iets rustiger
geworden, en heb daar nog
even wat rondgelopen en
daarna terug naar mijn hotel.
Nog iets gegeten en op tijd
naar bed, want ik moest de
andere morgen om
7:00 uur op het station zijn.
Volgende morgen op tijd in
de trein richting Florence,
daar overstappen richting
Bologna, daar weer overstappen en deze trein ging
tot aan de Brennerpas. Op
10 km. voor de Brennerpas
stopte de trein in een klein
dorp en kwam ik erachter
dat de trein kapot was, dit
was ‘s avonds om 21:00
uur.
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Een vrouw sprak mij aan en zei dat ik beter in het dorp een hotel kon nemen,
want bij de Brenner was helemaal niks. Ik wilde graag door naar Innsbruck, maar
dat zat er niet meer in. Bij het hotel nog een pizza gegeten en toen naar bed.
De volgende morgen na een goed ontbijt weer terug naar het station. De hoteleigenaar zei dat ieder half uur een trein richting de Brenner ging. Met de eerste trein
mocht ik niet mee,
omdat ik een fiets bij
me had, met de
volgende mocht ik wel
mee. Samen met een
mountainbiker uit
Lermoos gingen we
richting Innsbruck.
Bovenop de Brenner
moest ik opnieuw
een kaartje kopen tot
een Innsbruck, maar het
lukte niet goed met de
betaling. De trein ging
weg daarom ben ik
zonder kaartje ingestapt.
Bij de eerstvolgende
halte stapte de conducteur in en ik moest mijn
kaartje laten zien!! Geen kaartje dus, de mountainbiker zei dat ik beter uit kon
stappen en een kaartje kon kopen, vervolgens de volgende trein weer pakken. De
boete was € 90,00, als ik dat niet deed.
In Innsbruck een kaartje gekocht richting München waar ik ongeveer om 14.:00
uur aan kwam. Omdat ik een fiets bij me had ging het kopen van een kaartje iets
moeilijker. Er moest een Fahrplan opgesteld worden omdat ik ook met de nachtrein wilde. Na 3,5 uur gewacht te hebben ben ik om 17:30 uur ingestapt richting
Karlsruhe, om 10:00 uur moest ik overstappen in de nachttrein richting Hannover.
Daar nog een man gesproken uit Bocholt die werkte in Lichtenvoorde. Ben die
nacht nog even bij de machinist voor in de trein geweest en als je dan ziet en
hoort hoe een trein een tunnel in raast met veel lawaai, petje af voor de machinist, want het was mijn werk niet.
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De volgende morgen om 6:00 uur kwam ik aan in Hannover en had nog net tijd
over voor een kop koffie want toen moest ik al weer overstappen op de trein van
Berlijn naar Amsterdam, die ook elk uur door Borne raast. Om 09:00 uur kwam ik
aan in Hengelo waar Erwin Bloem en Arnold Boswinkel me kwamen verwelkomen
en ophalen. Na de eerste verhalen en indrukken, een kop koffie ben ik naar huis
gefietst. Al met al heb ik ruim 2 dagen in de trein gezeten en heb het wel even
helemaal gehad met het reizen per trein!!!
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