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Reactiewoord
Beste fietsvrienden en -vriendinnen,
Vorig jaar heeft Theo Perik in de herfsteditie van de TwickelToerWijzer, na 20
jaar, afscheid genomen als redactielid. Vanaf het allereerste uur heeft hij,
samen met anderen die klus geklaard en was het aan de rest van de
redactie, nu aangevuld met Marlies om die kwaliteit te handhaven en liever
nog te verbeteren. Als redactie denken we dat dit aardig gelukt is, kijk alleen
maar naar de buitenkant, nu in kleur, maar ook de indeling is nu wat
gewijzigd om de leesbaarheid te vergroten.
Nieuw bloed in de redactie, op zijn tijd, kan dus heel positief uitpakken.
Na 17 jaar heb óók ik het gevoel dat het mooi is geweest en vind dat iemand
anders mijn werk, als redactielid in dit ingewerkte team, prima over kan
nemen. Ik vond het altijd een erg leuke bezigheid om 4 edities per jaar, van
dit graag gelezen blad te mogen helpen maken.
Bij deze dan ook een oproep aan belangstellenden en/of geïnteresseerden;
draai eens een paar keer op proef mee en wie weet en neem je het stokje
volgend jaar van mij over.
Veel dank deze keer weer naar de leden die de kopij aanleveren want dat is
toch de basis voor een mooie 90e uitgave.
Ook nu weer een volle TwickelToerWijzer met verslagen van o.a. de Hel van
Twente, de Koehl Classic, de Tecklenburgrundfahrt maar ook van de dagtrip
naar de Posbank waaraan, voor het eerst, ook dames deelnamen!
Verder natuurlijk een uitgebreid verslag van de Vogezentrip en ook van, nog
zeer recent, onze eigen Zomertoer van 8 september. Hieraan kon
deelgenomen worden door racefietsen (GPS) MTB en cyclecrossers.
Mooi dat ook kinderen (mogelijk adspirantleden van de TwickelTrappers?)
deelnamen.
Veel leesplezier namens de redactie: Wim Hoentjen
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De veelzijdigheid in keuze van elektrisch vervoer.
Met verbazing heb ik afgelopen tijd rondgekeken in de grote steden en
verhalen aangehoord hoe gemakkelijk het wel niet was. Ik ben er zowat over
gestruikeld, er bijna mee omvergereden, dacht dat het afval was, misschien
was het wel stuk gegaan, het lag immers zomaar aan de weg, in een tuin, op
het plein, in de metro, in het park. Echt overal kwam ik ze tegen niet in
Amsterdam of in welke andere Nederlandse stad dan ook, maar wel in alle
buitenlandse steden. Antwerpen, Hamburg, Olso, Lissabon en Rome. Niet dat ik
in al die steden ben geweest, maar in ieder geval 1 van ons gezin wel. Mijn
vrouw en ik werden er niet enthousiast van. Onze kinderen wel.
Weet u het al ? Het zijn ELECTRISCHE STEPJES.
Kris kras , zonder enige vorm van spelregels (of daar lijkt het op), crossend
door onze Europese steden, om gek van te worden.
Nederland is hierin nog terughoudend, gelukkig, maar hoelang nog?
Verder verbaas ik me nog meer over allerlei andere elektrische
vervoersvormen. Alles gaat op z’n elektrisch de Segway, elektrische skate
boards, elektrische scooters, elektrische fietstaxi’s, elektrische Tuk-Tuks. Te
kust en te keur, wat een mogelijkheden.
Nu juich ik de verduurzaming natuurlijk van harte toe, zeker in mijn rol als
duurzaam bouwmanager. Maar op deze schaal en met soms zo’n een grote
chaos, dan heb ik wel eens mijn bedenkingen.
Uiteraard brengt het mooie innovaties met zich mee. Aandrijfsystemen en
accu’s worden steeds compacter. Ook in het fietsen is de opmars van
elektrische fietsen onomkeerbaar. Er worden al meer elektrische fietsen
verkocht dan normale fietsen. Het biedt meer dan mooie kansen. Op de
gewone fiets is de voorwielaandrijving al bijna verdwenen, de accu achterop de
bagagedrager zal ook wel van het toneel verdwijnen. Alles wordt nu uitgerust
met een middenmoter met een geïntegreerde accu in het frame. Mountainbikes
worden uitgerust met elektrische trapondersteuning, het is me al meerdere
keren overkomen dat ik ingehaald werd door zo’n MTB-er bij het beklimmen
van een berg. Dit jaar nog met ons buitenlands uitje in de Vogezen. En zo
langzamerhand zijn we in Beckum het enige stel (van onze leeftijd) nog zonder
E bikes. Help, we lopen achter!
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In het blad ‘Fietssport’ van deze week een mooie Spezialized racer (en maar 13
kg) met trapondersteuning en nauwelijks te onderscheiden van een normale
racefiets. Ik heb zelfs al een E-MTB fiets gesignaleerd bij de TwickelTrappers
en dit juich ik bijzonder toe, want blijven bewegen en mee kunnen komen met
de groep gaat dan een stuk makkelijker. Gaat het fysiek wat minder om welke
redenen dan ook, dan is dit natuurlijk een mooie uitkomst.
Maar ja, kan ik achterblijven bij deze ontwikkelingen? Nee, eerlijk gezegd heb
ik mij eens georiënteerd op de elektrische fietsenmarkt. Natuurlijk eerst voor
mijn vrouw, maar toch, het fietst wel gemakkelijk. Wat een keuze, de ene fiets
nog mooier dan de andere. Een speed-pedelec? Nee, dan gaat me nog iets te
ver. Binnenkort toch maar eens een keuze maken.
En verder, in het kader van het elektrische rijden stap ik binnenkort over op
geheel elektrische rijden. Dat gaat wennen worden, eerst de meterkast maar
eens aanpassen. Samengevat ben ik echt wel een beetje besmet geraakt met
het elektrische virus. Maar op de racefiets en de MTB blijf ik het voorlopig doen
zonder hulpmiddelen.
Het zal me benieuwen hoeveel E-bikes er op onze zomertoertocht meedoen.
Telt u met ons mee. Let maar op, het worden er steeds meer.
Met vriendelijke groet,
Eric Groothuis
Voorzitter TwickelTrappers.
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Dealermeeting (door Jolanda Rodel)
Het leek mij wel leuk om jullie wat te
vertellen over onze jaarlijkse dealermeeting
van Verge, onze kledingleverancier, in Polen.
Op 24 juni zijn wij, Gerald en ik, met onze
auto afgereisd naar Jelena Gora in Polen en
natuurlijk met onze racefietsen achterin. Net
zoals andere jaren ontmoetten we hier bijna
alle Verge dealers van over de hele wereld,
o.a. Engeland, Ierland, Zweden,
Denemarken, Duitsland, België, Spanje,
Portugal, Tsjechië, Oekraïne, China en
Amerika. Italië was dit jaar helaas niet aanwezig maar Canada, Oostenrijk en Israël
zijn er als nieuwe dealers bijgekomen. Erg leuk om al deze dealers (weer) te
ontmoeten. Mensen met en passie voor wielrennen en een nagenoeg zelfde kijk
hierop. ‘s Ochtends vonden de meetings plaats waar er met z’n allen gepraat werd
over de ontwikkelingen, aanpassingen, verbeteringen etc. van de wielerkleding.
Vervolgens werd er nieuwe kleding uitgereikt om deze ‘s middags met elkaar te gaan
testen tijdens mooie tochten. We gingen met ongeveer 20 wielrenners op pad om een
prachtige rit van ongeveer 60-70 km te fietsen. Nooit gedacht dat het hier zo mooi
zou zijn. We zaten in een wintersportgebied vlakbij de grens van Tsjechië. Echt
prachtig om hier te fietsen met lange afdalingen en beklimmingen waar je eerst een
dag voor nodig hebt om eraan te wennen. Ons hotel lag wat hoger in de bergen zodat
er elke keer aan het einde van de rit een klim van 8 km bedwongen moest worden.
Goed voor de kuiten zal ik maar zeggen.
Dit jaar heb ik de fabriek bezocht om van het begin tot eind het hele proces te zien.
Van het knippen van de panden, boordjes, mouwen, zakken tot het bedrukken en in
elkaar zetten van alle soorten wielerkleding. Een proces waarbij de kleding door vele
handen gaat en alles met de grootste nauwkeurigheid en zorg wordt uitgevoerd. Elk
shirt wordt aan het eind met een centimeter gemeten om te controleren of de lengte
wel goed is. Fantastisch om te zien.
Verder is het ook goed om te zien dat er wat gedaan wordt met onze verzoeken. Het
is voor Verge erg belangrijk om te luisteren naar de feedback van de gebruiker. Zo is
er op ons verzoek een singlet met zakken achterop ontworpen voor de dames, toch
handig als je de productie in eigen beheer hebt en daarom snel kan handelen. Ik heb
deze mogen testen en geloof me, het ontwerp en de pasvorm is fantastisch. Dus deze
kan voor het komende seizoen besteld worden en zullen we op gaan nemen in onze
shop.
Verge is groeiende over de hele wereld, met name door de goede kwaliteit en vele
mogelijkheden. Door deze groei komt er binnenkort een drievoudige productie bij
zodat de levertijden korter en gegarandeerd kunnen worden. Dit maakt dat ook wij
een uitbreiding gaan krijgen binnen Verge Sport Nederland. Vanaf oktober komt er
een verkoper bij die verantwoordelijk zal zijn voor de sales in Nederland. Hierdoor
verwachten wij de wielerverenigingen en bedrijventeams nog beter te kunnen
bedienen. Mooi om te zien dat je vanuit het niets, maar door de passie voor de
wielersport, kunt uitgroeien tot een toonaangevende speler in de wereld van de
wielerkleding.
Wij zijn blij met het vertrouwen van de TwickelTrappers.
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Voor de liefhebbers van toertochten, hebben we er weer een aantal van andere
verenigingen binnen en buiten onze regio op een rijtje
gezet. Bij voldoende deelname is een bus beschikbaar voor vervoer van de fietsen.
Voor deelname kun je je vooraf melden bij het onderstaande adres.
Overzicht mogelijk gezamenlijk te rijden tochten: Vertrek in overleg
Datum Plaats

Afstand

Tijd

Vertrekpunt

06-10
13-10
20-10
27-10
03-11
10-11
17-11
24-11
01-12
08-12
22-12

35/45/60
35/45/55
34/52
35/45
35/45/55
30/45/55
35/55
35/60
30/45
35/50
35/50

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

Stien’nboer
IJsclub
Het Wak
De IJskuip
Soccer Inside
Blokhut Lutte
Pickerhal
Vikkerhoek
De Witte Berg
Café Sprakel
de Haverkamp

Haaksbergen
Neede
Losser
Denekamp
Tubbergen
De Lutte
Eibergen
Hengelo
Nutter
Lonneker
Markelo

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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Alleen ku’j niks, te hoop ku’j aln’s (inzender anoniem ;))
Voor de laat ingestapte leden binnen de club, zijn het
onbegrijpelijke momenten en voor hen die maling hebben
aan de geschiedenis ervan, niet echt interessant. Een club
die mede gedragen door het bedrijfsleven en voornamelijk
voortgetrokken door vrijwilligers, de onmisbare pijlers die de
kar trekken binnen elke vereniging, zo ook deze club, vol
steen, stoal en sentiment. Met elkaar zal je het moeten
maken, of zoals Normaal het zo mooi verwoordde in een van
hun mooiste nummers, “Wie'j doet het niet alleen, wie'j doet
het samen, of ie'j jong of oald bint aarm of riek wie'j doet
het samen”.
20 jaar DFC De TwickelTrappers, geboren op een zolderkamertje en mede
ontstaan uit de Ronde van Delden en wat losse groepjes fietsers, groeide vanaf
1998 uit tot een prachtig mooie sportclub in Delden. Wat er nadien niet allemaal
gebeurd en georganiseerd is binnen deze club, toen het geheel eenmaal op de
bandjes stond, je kan er wel een boek over schrijven.

Wie herinnert zich, om te beginnen het eerste
uitstapje nog naar de boerderij van een zus
van een inmiddels ex lid, in Hooghalen nog.
Stuiterend over de klinkers en in de
buitenlucht poedelend onder de koude kraan
jezelf opfrissen en dan naar het centrum om
te dineren, in een voor die tijd opmerkelijk
vrouwencafé.
Wat een avond en na een kilometer terug slenteren naar de
boerderij, de koare mooi vol, sloap'n in't heu'j op’n stuk zwat
landbouwplestiek en ’n aandemoar’n met ne kop as’n hakblok op
hoes’op’an. Keer'l, dat waren de weekenden, de overnachting in
Leusden bij de boswachter in dat kale huis en op stap met Bonfire
naar Didam, het kampvuur laait.
Waar zijn de tijden van Ossenzijl gebleven, vis aten in
Vollenhove en waar we sliepen in bakken naast elkaar. Dat er
zelfs een enkeling een boottochtje maakte, waarbij het hele
peloton krom stond van leedvermaak.
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Het renoveren van het trimpad door een gedeelte van
het Twickelerbos waarbij de toenmalige voorzitter zich
vast reed met de trekker.

Ook vervelende zaken die zich hebben voorgedaan binnen de club mogen we niet wegmoffelen, leden die door ziekte werden getroffen
en niet meer kunnen fietsen, ongevallen die er geweest zijn in zowel binnen als
buitenland. Ook zijn ons leden en of hun directe naasten ontvallen in de afgelopen 20 jaar, je ontkomt er niet aan binnen een vereniging met meer dan 200 leden, maar even aantippen om het in herinnering te blijven houden is een must
van respect en waardering binnen deze mooie club.
Regelmatig deden er velen mee aan b.v.
de Mh2d, met pittige beklimmingen in
Limburg en de Voerstreek in België. Ook
daar was het altijd feest op de camping
en dan voornamelijk op Mooi Bemelen,
waar in het holst van de nacht werd geschoten op konijnen, maar dan met de
fotocamera. Verschillende leden zijn ook
regelmatig mee geweest met de uitstapjes naar het buitenland. Naar Hilter fietsen, via Tecklenburg en overnachten in
een sporthal, daar nog een keer je vervlogen voetbalkwaliteiten tonen na een
paar biertjes, tja dan trap je zelfs nog
langs een skippybal. Na Luxemburg,
waar we eveneens een paar spectaculaire dagen hadden op camping Woltzdal
in Maulusmühle, waar het eerste afdaling snelheidsrecord werd gezet, kwam het Sauerland in beeld. Daar waren ook
enkele voltreffers bij, in de omgeving van Schwalefeld bij Willingen, daar kon je
fantastisch fietsen.
We konden er zelfs na het fietsen met z’n allen volop
genieten van “Mietsie”, de “oalde zwilhakke” zoals iemand haar ooit verwoordde, die met der geitenwollen
sokken de catering verzorgde. Ze tapte zelfs ook het
bier, behalve als Duitsland moest voetballen, dan was
geduld een schone zaak, een mooi mens en ze was
ook nog eens een lust voor het oog.
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Meerdere keren zijn er groepen naar Frankrijk, Italië
enz. geweest, ook daar hebben velen warme herinneringen aan, met natuurlijk de
nodige spectaculaire belevenissen die zich daar hebben
voor gedaan. O.a. een vervelende val in de afdaling
komende vanuit een tunnel,
soms heb je een engeltje op
de schouder.

We mogen natuurlijk niet vergeten dat er ook jongens zijn geweest die bijzondere
en verre fietsreizen hebben gemaakt naar o.a. Rome, Santiago de Compostella of
andere verre landen en daar vele mooie herinneringen aan hebben. Deze mannen
verdienen op z’n minst respect voor hun inspanningen.
En wat te denken dat de TwickelTrappers
een ware Wereldkampioen in hun midden
hebben. Dat doe je niet zo maar even,
dan heb je vooraf al het e.e.a. meegemaakt, een gouden medaille ophalen tijdens de Transplant Games uit London in
Canada op je geliefde onderdeel wielrennen, daar heb je niet alleen training,
maar ook inzet en kracht voor nodig.
Wat is er toch enorm veel voor gevallen
in die 20 jaar bij de TwickelTrappers en
dan hebben we het nog niet eens over de
toertochten gehad en allerhande kleinere
gebeurtenissen, te veel om op te noemen. Zo waren er meer dan leuke trainingen, met tussendoor een lekker kopje
koffie met een mop en de spontane feesten van b.v. een Abraham van de aanderekaante van’tknaal.
Zomaar een dag fietsen op de Veluwe b.v. en dan altijd weer die vrijwilligers die
van alles regelen voor onderweg en na afloop, ze zijn zo gewoon, ze kosten alleen af en toe een stuk waardering, je hebt ze gewoon nodig.
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Bij de feesten in de Wendezoele was dat ook
zo, gewoon alderbarstens gein maak’n met’n
al’n, spontaan meewerken en dan komt Sinterklaas binnen …… keer’l dan klappie as
vrie’jwilleger toch helemoal dichte, wat’n spektakel !! En dan hebben we het nog niet eens
over de vief kip’n, veer wit’n enne wit’n ehad!!
Zoals boven al gezegd, je kan over het 20 jarig bestaan van deze mooie fietsvereniging
wel een boek schrijven vol met illustraties.
Gaat niet gebeuren, er zijn te veel mooie
en minder mooie belevenissen binnen
deze geweldige club geweest in de afgelopen 20 jaar, waar we allen trots op
mogen zijn en dan is het aan een ieder
om zijn of haar eigen verhaal aan te bewaren.

En dat is ook maar goed ook, immers de club maakt nog altijd progressie. In de
loop der jaren is een damesgroep aangesloten, met daarbij een prachtige kledinglijn, een mooie nieuwe cover om het clubblad, er zijn vernieuwde toertochten opgezet, die hun vruchten nog moeten afwerpen, er is zelfs mogelijk een
“Slow motion” groep onder het motto “het hoof nig hard te goan, as’t moar opschöt” en wat er mogelijk allemaal nog meer in het vat zit.
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Niet alleen nu, maar ook in de toekomst is het van belang respect voor elkaar te
blijven tonen, om met z’n allen niet alleen belangrijke zaken te regelen, maar
vooral ook leuke dingen binnen deze club te blijven organiseren. Daar blijven altijd vrijwilligers voor nodig, in welke vorm dan ook om elkaar waar mogelijk te
ondersteunen.

Voor iedereen nog een tip, blijf op het rechte pad ……………
en vergeet de alom bekende slogan van de club niet ……
“hoald’um op de bandjes”
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De Hel van Twente (door Harry Krupers)
Ik had de afgelopen jaren al veel verhalen gehoord over de “Hel van Twente”.
Een toertocht, die al gedurende lange tijd door de Almelose wielervereniging
Ruiten Drie georganiseerd wordt. Ik had nooit deelgenomen omdat, als je in
het onderwijs werkt, heb je geen snipperdagen. Je hebt toch al zoveel vakantie, werd er dan zo vaak tegen mij gezegd. Nu ik met pensioen ben, is dat excuus er niet meer. Dit jaar dan toch maar de stoute schoenen aangetrokken
en mij netjes aangemeld via de voorinschrijving. Hoe meer de dag van de Hel
naderbij kwam, des te meer begon ik hem toch wel een beetje te knijpen. Bij
mij kwamen allellei gedachten en twijfels boven of ik het wel aan zou kunnen.
Ik had namelijk één keer 100,1 km. gefietst en dat was 2 jaar geleden. Eigenlijk was 99,8 km. toen ik Delden bij de pomp aankwam, maar ik heb toen nog
een extra 300 m. erbij gereden om voor de eerste keer boven de 100 km. uit
te komen. Maar we moesten ook nog zo’n 22 km. naar Almelo fietsen en uiteraard ook weer terug. Intussen heb vooraf bij de meer ervaren Hel-van-Twente
-rijders eens geïnformeerd wat je op zo’n dag mee moet nemen aan eten en
andere voedingsmiddelen. Gelukkig viel dat nogal mee en kon ik het met een
paar plat gedrukte krentenbollen wel redden, zei men tegen mij.
Woensdag 15 mei was het dan zo ver. We zouden ons om 8.00 uur verzamelen voor een gezamenlijk vertrek bij Albert Heijn. Toen ik aan kwam fietsen
wist ik niet wat ik zag. Een goede 30 fietsers stonden startklaar om met zijn
allen naar Almelo te fietsen. Voor de route vertrouwden we volledig op de
oudgedienden. Via de buitengebieden van Almelo leidden ze ons naar het PHterrein. Daar aangekomen fietsten we honderden auto’s voorbij waar af en toe
nog mensen hun fiets aan het uitladen waren. Gezamenlijk liepen we naar de
ingang van het terrein. Hier werd bij eenieder een sticker met hetzelfde nummer op de helm en fiets geplakt. Helaas een maatregel, die nodig is om diefstal van fietsen tegen te gaan. Hier werd dan door de organisatie op verschillende momenten streng op gecontroleerd. Vervolgens naar het inschrijvingsbureau waar je met de scan-and-go-pas snel door kon om daarna je nummer
aan de fiets te bevestigen. Vervolgens verzamelde iedereen zich bij de startplek. Hier bleek dat 5 man zich aan de 160 km-tocht tegoed wilden doen. Met
9 man reden we gezamenlijk de 100 km. route. De pensionado’s volgden iets
later ook met zo’n 20 man voor 100 km. Je leest het goed, ik heb het over
“man”, want helaas reed geen enkele dame van de TwickelTrappers mee. We
hebben volgens mij toch genoeg talent in huis, die dit wel zou kunnen. Misschien volgend jaar. Ik was verrast door de grote hoeveelheid deelnemende
dames.
Tegen half 10 was het dan zover. We gingen van start en dat met een stevige
noordoostenwind, die we uiteraard tegen hadden. Via de Weitemanslanden
ging het richting Langeveen. Onderweg werden we ingehaald door Bennie van
O, solo. Ik dacht dat hij met de pensionado’s mee zou fietsen, maar eigenlijk
is hij dat nog niet. Dus dat begrijp ik dan ook wel weer van hem.
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Kop over kop fietsend en de wind trotserend gingen we via Langeveen en daar de
grens over. Al snel haalden we daar een groep jonge dames in van Ruiten Drie. Zij
vonden ons tempo prima en bleven achter ons fietsen. Na zo’n 25 km. was er een
goed voorziene rustplek. “Sportvoeding” zorgde voor sportdrank, een sportreep en
veel fruit. De dames van Ruiten Drie hielden ons angstvallig in de gaten, want zij
wilden van ons kopwerk gebruik blijven maken. We fietsten via Striepe naar Egge,
plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had, maar Herman V wel. Hij kent hier ieder weggetje, zo leek het wel. Maar tegelijkertijd begon het ook wat heuvelachtiger te worden en moest er worden geklommen. In het begin viel het nog wel mee,
maar de klimmetjes werden toch steeds venijniger. Zelfs zodanig dat de dames
van Ruiten Drie ons hebben laten gaan.
Via Itterbeck ging het richting Wilsum. Hierna was er een rustplek bij een echte
Duitse Gastwirtschaft. Hier konden we tegen betaling Kaffee krijgen en kiezen uit
sehr viele verschiedene Sorten Kuchen. Er waren van die diehard-appeltaarteters,
die zelfs aan één stuk niet genoeg hadden. Ja, je moet natuurlijk nog zo’n 50 km.
en daarvoor moet je wel genoeg energie hebben. We reden via een heel mooi
landschap met veel klimmetjes richting Gölenkamp en met veel draaien en keren
kwamen we via Uelsen weer terug op Hollandse bodem. Inmiddels begon ik de afstand wel wat te voelen en moest ik mijn medefietsers op de klimmetjes maar laten gaan. Maar zoals altijd werd er wel gewacht tot ik weer bij de groep was. Via
de Hooidijk kwamen we in Vasse aan, waar weer een verfrissingspost was ingericht. Ook hier ontbrak het weer aan niets. Na een korte pauze weer op de fiets
gestapt voor het laatste stuk. Via Oud-Ootmarsum, Ootmarsum, Reutum en Fleringen ging het richting Almelo. Dit was weer bekend terrein. Je denkt dat je op de
terugweg de wind in de rug hebt, maar ho maar het ging gewoon weer in noordoostelijk richting met een behoorlijke tegenwind. Na zo’n kleine 4 uur fietsen waren we weer terug bij het PH-terrein. Moe maar voldaan stapte ik af. Ik verheugde
me al op de gratis gehaktbal, die iedereen altijd krijgt na afloop in de kantine, zo
was mij vooraf verteld. Helaas ging dit niet door, want de gehaktbal was vervangen door een smakelijk broodje hamburger. (lees verder op pagina 29)
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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!
…………………………………………………………………………………………………………………
Nieuw bestuurslid
Met ingang van 1 september jl. is Marjon Verburg toegetreden tot het bestuur van
de TwickelTrappers als kandidaat-bestuurslid. Binnen het bestuur zal zij m.n. de
belangen van onze damesleden behartigen. In de komende ALV zal haar benoeming bekrachtigd moeten worden door de leden. We wensen haar veel succes toe
binnen het bestuur.
Begeleiding dames
In de afgelopen twee jaar zijn er zo’n kleine 50 dames lid geworden van onze
vereniging. Een klein aantal van hen heeft wat moeite met het tempo van de
dieselgroep, maar wel veel plezier in het wielrennen. We hebben daarom, in het
voorjaar, in overleg met hen besloten dat zij apart, en onder begeleiding gaan
fietsen. Zij hebben dat als heel prettig ervaren. Elke week was er wel één van de
leden bereid om met deze dames mee te fietsen.
Bij deze wil ik dan ook al deze heren hartelijk bedanken voor hun inzet. Ik vroeg
nooit tevergeefs en zo kon een ieder binnen onze vereniging op zijn/haar eigen
niveau met plezier blijven fietsen.
Harry Krupers
Kleding:
De 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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Clubkleuren
Leden worden geacht bij trainingen in clubverband, de kleding in de laatste kleurstelling te dragen en spreek elkaar daarop aan. Sponsoren doen hiervoor een bijdrage aan de club zodat er voordeel bij kledingbestellingen ontstaat. Contracten
met de kledingsponsoren zijn gesloten tot en met 2020.
Redactielid gezocht
We zijn op zoek naar een nieuw redactielid voor dit clubblad. Heb jij affiniteit met
de Nederlandse taal, ben je dol op spelling en mooie zinnen bouwen, dan zoeken
we jou! Meld je aan.

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 25—11—2019.
info@twickeltrappers.nl t.n.v. redactie clubblad

Foto: dealermeeting Verge, Jolanda Rodel
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Na nog wat te hebben gedronken, fietsten we weer naar Delden om in de stralende zon op het terras bij de Sevenster nog een afzakkertje te nemen en de
dag nog eens de revue te laten passeren.
De Hel van Twente was voor mij een ontdekking. Ik fietste door een omgeving
waar ik voor een groot deel nog nooit had gefietst. Een hele plezierige gewaarwording. We hadden wel veel wind, maar het was een heel zonnige dag waardoor je ook weer anders naar het landschap kijkt. De tocht was ontzettend goed
georganiseerd. Op alle drukke oversteken stonden verkeersregelaars en op de
pauzeplekken was voldoende fruit, drank of andere zaken te krijgen. Als het aan
mij ligt volgend jaar weer. En………. misschien gaan er dan ook wat dames mee.
Dat zou mooi zijn.
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Tecklenburgrundfahrt (door Harry Krupers)
Op 1 juni was het eindelijk zo ver. In de weken daarvoor werd ik tijdens de wekelijkse trainingen gewezen op hoe mooi deze tocht wel niet was. Tegelijkertijd
werd me ook verteld hoe zwaar het wel niet was. Hellingen van zo’n 16 tot 25%
waren geen uitzondering. Dat moet je dan maar aanhoren als niet-klimmer en
ook nog met weinig klimervaring in de benen. Ja, ik had 5 jaar geleden al eens
met mijn dochter en schoonzoon een tochtje in de omgeving van Tecklenburg gemaakt en dat was mij toen best bevallen. Alhoewel ik had toen een triple en nu
een compact en dan liggen de verhoudingen toch echt wat anders. Want had ik
nou een compact met “34” of “36”, dat wist ik niet. Ik ben ook niet echt een techneut, maar ik wist wel dat ik een “30” achter had en dat schijnt in ieder geval
gunstig te zijn als je in wat heuvelachtig terrein fietst. Op de zondagmorgen, in
de weken voorafgaand aan de tocht, hadden we een paar keer de Motieweg, Holterberg en Lemelerberg genomen om toch maar dat klimmersgevoel in de benen
te krijgen. Ik moet zeggen dat het klimmen mij dit jaar beter afgaat, dan in voorgaande jaren, ook volgens de opmerkingen die ik van mede-TwickelTrappers te
horen krijg en gelukkig had ik zelf dat gevoel ook.
Dus met een goed gevoel fietste ik onder een heerlijk zonnetje op zaterdagmorgen naar Albert Heijn. De eersten stonden al klaar en zo te merken had iedereen
er zin in. Ik was niet de enige, die voor het eerst naar de Tecklenburgrundfahrt
ging. Voor Nico M was het ook de vuurdoop. Met 5 auto’s en 12 TwickelTrappers
erin gingen we op weg naar Ibbenbüren hier was de startplek. Onderweg haalden
ons diverse auto’s in met racefietsen erop. Bij Ibbenbüren aangekomen werden
we door de organisatie keurig naar een mooie parkeerplaats geleid. Op die parkeerplaats aangekomen parkeerden we naast een oud-leerling met zijn vader uit
Borne. Zij fietsten de 130 km, maar ik de 100 km. Toen iedereen klaar was, fietsten we gezamenlijk naar de start en haalden we onze startnummers op die eerst
nog aan de fiets moesten worden vastgemaakt. De uitgifte ging erg snel, maar ik
ontkwam niet aan een praatje met een oud-collega, die achter de tafel met startnummers zat. Toen iedereen gereed was, vertrokken we en groupe. Een drietal
van ons reed de 130 km. de rest de 100 km.
We fietsten eerst in noordelijke richting naar Mettingen en vandaar gingen we
weer zuidwaarts richting Hagen. Ik reed wat voorzichtig weg, want je weet niet
wat je allemaal te wachten staat. Herman V. reed nog bij mij in de buurt. Dat was
maar goed ook, want na ongeveer 5 km. gefietst te hebben reed ik op de eerste
de beste beklimming van
zo’n 8% lek. Ik riep Herman en hij wachtte op mij,
samen vervingen we de
binnenband. Wat zo’n klein
scherp stukje split al niet
kan doen.
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De rest was inmiddels verder gefietst en hebben we niet meer gezien. Dat ik samen met Herman fietste bleek een groot voordeel, want we zijn als fietser een
beetje gelijkwaardig aan elkaar. Maar het had ook nog een ander voordeel, want
Herman kent hier de weg op zijn duimpje en wist heel goed wat er voor
“problemen” op ons te wachten lagen. In veel gevallen was ik dus voorbereid op
wat er ging komen, behalve toen we plots rechtsaf moesten en er een steile beklimming van zo’n 20 % op mij lag te wachten. Het enige wat ik toen dacht, was:
“Ik zal boven komen op de fiets.” Na veel stoempen en dan uiteindelijk toch maar
op de trappers gaan staan, bereikte ik “de top”. Dus ik kan het toch wel, maar de
eerlijkheid gebiedt mij toe te geven dat de helling slechts een paar honderd meter
lang was.
Maar toch ……… vol vertrouwen fietste ik verder. Gelukkig werden een aantal beklimmingen vooraf goed aangeduid met een bord. Hierop stond informatie zoals
de naam van de klim, de lengte, het gemiddelde en het hoogste stijgingspercentage. Het hielp in ieder geval wel om te weten wat je te wachten staat en anders
heb ik Herman nog. Wat een voordeel is, is dat na een beklimming ook weer een
afdaling komt. Deze afdalingen waren over het algemeen erg lang, zodat je toch
lekker de gelegenheid hebt om weer bij te komen. Na zo’n 33 km. kwamen we in
Ledde bij de eerste stop aan. Voordat we weg gingen bij de start hadden we al
een notenreep en een cafeïne-gel gekregen. Hier werden we verblijd met een zakje voor een dorstlesser er was volop fruit, koeken en drinken te krijgen. Tot onze
verrassing stond Hans K. hier nog te wachten, die ons net zag aankomen.
Na de pauzestop fietsten we met ons drieën verder. We hadden er met elkaar een
mooi tempo in en zo genietend van de zon was het heerlijk om te fietsen. Het
blijft intussen wat heuvelachtig maar de echt grote beklimmingen blijven uit, op de
klim naar de televisietoren na. Voor Hans en Herman was het verrassend dat er nu
een andere aanloop was naar de klim. De GPS week hier ook af van de bewegwijzering en gaf een andere route aan. Maar zoals altijd kwam het weer goed. Via de
pauzepost bij Campingplatz Teutoburger Waldsee zetten we onze tocht voort.

Foto: Teckelenburgrundfahrt
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Na de beklimming van de Stapenhorststraße van zo’n 14% gemiddeld, volgde
meteen na de afdaling de beklimming Am Kleeberg van gemiddeld zo’n 16%. Ik
zag al meteen dat ik het goede verzet moest hebben, maar ondanks dat lukte
het mij niet om deze beklimming te voltooien. De kracht vloeide uit de benen en
ik kon de trappers niet meer rond krijgen. Was het de vermoeidheid of …. was
het toch te zwaar. Ik zelf houd het op het laatste. Al lopend ben ik naar de top
gegaan waar Herman en Hans al op mij stonden te wachten. Met hun ervaring
waren ze wel boven gekomen. Je moet natuurlijk ook de tijd nemen om te leren
klimmen, dacht ik bij mijzelf om maar goed te praten dat ik niet fietsend was
boven gekomen. Zo vervolgden we onze weg richting Tecklenburg en hier
wachtte ons de klim naar de Bahnhofstraße. Dit is een lange klim van zo’n 14%
en als je denkt dat je boven bent, moet je de bocht om en alsnog een stuk klimmen. Al met al best pittig, maar toch wel te doen, dankzij de brede weg. Na de
afdaling vanuit Tecklenburg zien we het bordje “nog 20 km.” opdoemen. Hans
vraagt me of het laatste stuk nog even zullen aanzetten of rustig doorfietsen.
We besluiten om toch tempo te houden. Het is nu wat vlak fietsen, dus tijd om
even bij te komen. Als we het bordje van “5 km.” zien, krijg ik de mededeling
dat we er nu bijna zijn, maar …… er komt nog wel een stevig bultje aan en inderdaad ik word niet teleurgesteld, want 11% dat kan er wel mee door. We zijn
de bulten inmiddels gewend na zo’n
goede 90 km. fietsen.
Na deze Kümperweg fietsen we weer
richting finishplek en arriveren we hier
na 5 uur en een kwartier onderweg te
zijn geweest. De snellere heren zaten
al lekker in het zonnetje aan het bier
en namen een heerlijke fietsplatte oftewel curryworst met friet. Tevreden
dat we het volbracht hebben, nemen
we ook een heerlijke halve liter bier
met uiteraard een fietsplatte. Uiteindelijk hebben we effectief 4 uur en 11
min. gefietst. De afstand, die we hebben afgelegd, bedroeg 93,86 km. met
1223 hoogtemeters.
Het was een geweldige, goed georganiseerde tocht. Op alle gevaarlijke punten
stonden verkeersregelaars van CC75 die voor onze veiligheid zorgden. De verzorging onderweg was prima geregeld met volop drank, fruit en koeken. Volgend jaar weer de Tecklenburgrundfahrt en dan wél Am Kleeberg naar boven
komen.
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Fietsweek Vogezen (door Andre Bruins)
Besloten om, om acht uur te vertrekken omdat we toch pas om vijf uur in ons
chalet kunnen.
Onderweg nog een klein beetje pech. Eén van de meegereden auto’s moest in
het land van productie aan het zuurstof (lees computer update). Sinds de bouw
van de auto was deze nog niet buiten Nederland geweest, laat staan op de autobaan met 130 km.
Deze schrok daar zo van dat ie telkens inhield en er lampjes op het dashboard
gingen branden. Besloten om een garage op te zoeken.
In Solingen een prima VW
garage gevonden die ons
perfect hebben geholpen. De
rekening was al helemaal een
lachertje. Konden deze niet
opmaken omdat het eigenlijke minimaal werk was. Dan
de monteur maar iets gegeven! Kom daar in Nederland
maar eens om op een zaterdag! Na een uurtje weer kunnen vertrekken en zonder
probleem in Le Thillot aangekomen.
Na een gezellige avond is er per direct een klompenverbod ingesteld en al helemaal om daar de “Driekusman” mee te dansen op de stenen vloeren van het
chalet. De avondklok geldt vanaf 21:00 uur.
Vandaag maar eens rustig begonnen met een (gezamenlijk) ritje van 70 km
met 1400 hoogtemeters. Iedereen houdt rekening met elkaar en we vertrekken
niet al te vroeg. Even de nattigheid van de nacht en de mist op laten trekken.
Overigens rustig beginnen is relatief als je bedenkt dat vanaf km 1 niets meer
vlak is. We worden zelfs geplaagd met een beklimming waarvan iedereen denkt
“komt hier nog een eind aan?” Behoorlijke stijgingspercentage met uitschieters
naar de 18%. Iedereen komt op zijn niveau boven, top, we weten ervan!! De
afdalingen zijn listig, scherpe bochten met mooie lopende stukken. Vooral in die
scherpe bochten is het oppassen geblazen. Roy, onze pechvogel van de eerste
dag, komt in een (door hem iets te wijd genomen) bocht toch nog een sporadische (bergop) rijdende auto tegen. Het enige wat hij kan doen is voor de auto
langs de berm in, met schade aan zijn fiets, een pijnlijke enkel en een volgende
deuk in zijn humeur loopt dit gelukkig relatief goed af. We zijn het er allemaal
over eens dat het een prachtig gebied is. Daarbij afzien om boven te komen is
ook prachtig. Alleen even de vraag hoe het hier is in het midden van de zomer.
Er lijkt veel leegstand te zijn en meer gericht op wintersport.
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Vandaag een tocht op het programma van 90 km. Hoogtemeters als je de hele
route rijdt: ruim 2000. Beklimmingen zijn prima te doen, als je het juiste verzet
hebt, met af en toe behoorlijke stijgingspercentages. De route is een gedeelte van
etappe 6 van de afgelopen Tour de France.
In drie eerdere edities was
La Planche des Belles Filles
een (slot)klim van 5,9 kilometer met een gemiddeld
stijgingspercentage van
8,5%. Speciaal voor de deze Tour was er nog een extra strook ongeplaveid wegdek aan vastgeplakt van 1
kilometer. Op 100 meter
van de meet is er dan wel
weer as
falt, deze sectie is namelijk zo steil – 24% – dat je anders wegglipt. Op La Planche des Belles Filles klimmen de renners in 7 kilometer tegen een gemiddelde van
8,7% naar de meet. De slotklim gaat er hard inhakken, temeer omdat de renners
onderweg al flink hebben gebuffeld op Le Markstein (10,8 kilometer à 5,4%),
Grand Ballon (1,3 kilometer à 9%), Col du Hundsruck (5,3 kilometer à 6,9%), Ballon d’Alsace (11 kilometer à 5,8%), Col des Croix (3,3 kilometer à 6,1%) en Col
des Chevrères. (3,5 kilometer à 9,5%). Het langzaamste schema van de slotklim
voor de profs is 22 min en het snelst in 17 min. Lust je nog peultjes. Ter geruststelling niemand van ons haalde die tijd.
De dag erop staan opnieuw enkele beklimmingen op het programma die ook in
het routeschema zijn opgenomen van de Tour 2019. Le Grand Ballon (1325 mtr)
3e categorie, via Col de Oderen en de Col Le Markstein 1183 mtr: (1e categorie)
totaal hoogtemeters 1550 mtr. De beklimming van de Col de Oderen kennen we
al van de afdaling van de afgelopen keer. Deze kant was niet vervelend om te
doen en de afdaling al helemaal niet. Mooie brede weg met overzichtelijke bochten waar je je fiets lekker kunt laten lopen en in no time ben je in Kruth. Van
daaruit een verbindingsweg naar de beklimming van de Markstein, niet voor niets
een 1e categorie berg. Vanaf de start van de beklimming tot aan de top van de
Grand Ballon is 22 kilometer. Het laatste deel van die klim naar boven is 7 km en
loopt tot vlak onder de top heel mooi regelmatig. De laatste 2 km worden wat
steiler waardoor je blij bent dat je op de top bent. We hebben ook nog iemand
die gelooft in sprookjes, deze moet een kruimelspoor op zijn Polar de route volgen (zonder achterliggende kaarten), je raadt het al: het spoor bijster, kan niet
door ons gewaarschuwd worden en maakt daardoor de meeste kilometers van iedereen. Ieder nadeel heb zijn voordeel. Maar of hij er blij mee is?
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Tot op dit moment hebben we prachtig fietsweer gehad. Midden 20 graden met
weinig tot geen wind. In verband met een te verwachten weersomslag is er
besloten om een korte route te doen met wat minder hoogtemeters. Om tot die
keus te komen en het bestuderen van de weersvoorspelling kan er rustig een
paar uur over gedaan worden. Vermakelijk om te zien en te horen, hoe de
hoogteprofielen en de routes naast elkaar worden gelegd en bekeken. Telefoon
erbij voor de weersvoorspelling, hoe laat valt er hoeveel regen. De één laat het
op zich afkomen en de ander wil juist niets aan het toeval overlaten. Prachtig!
Eind van het verhaal, we gaan voor een route van 40 km met ongeveer 1.100
hoogtemeters. Zo komen we op tijd weer in Le Thillot terug voordat het gaat
regenen. Gezien de tocht en de hoogtemeters moeten we behoorlijk ons best
doen. Twee felle beklimmingen met behoorlijke stijgingspercentages. Stonden
overigens niet op de kaart en het waren bepaald geen rimpels zal ik maar zeggen,
wel goed voor de hoogtemeters. De regen? Die is uitgebleven. Op de laatste
fietsdag was iedereen weer om 8:00 uur present.
De weersverwachtingen voor vandaag waren gisteren niet erg positief , maar ook
vanmorgen was het droog en zonnig. Vandaag de laatste etappe rondje van bijna
70 km met natuurlijk weer de nodige hoogtemeters.
De avond ervoor waren er, onder het genot van de gele sportdrankjes, stemmen
van enkelingen die het bolletjesbergklassement nog op z‘n kop wilden zetten. En
inderdaad, vooraan werden er regelmatig demarrages geplaatst, leuke strijd
tussen de top 3, maar wegkomen was er eigenlijk niet meer bij. Ook de
vermoeidheid slaat hier toe. In het middenveld van het peloton werden ook nog
speldenprikken uitgedeeld, maar ook hier geen echte wijzigingen. De staart van
het klassement vond het allemaal wel goed en bleef zijn eigen ding doen zoals de
hele week al.
Rond 16.00 uur kwam er toch nog regen, een stevige hoosbui van een klein uur.
De eerste grote groep van 10 man was al binnen, de staartgroep was nog niet
binnen en ze berichten ons dat ze ergens waren gaan schuilen, zodat ze ruim 1
uur later binnen kwamen.
Missie volbracht.
De week werd afgesloten
met een heerlijke
barbecue en de nog
aanwezige gele sportdrank
voorraad werd glad
gemaakt. Ook werd er een
begin gemaakt met het
pakken van de bagage en
het inpakken van de bus.
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Wat rest is het eindklassement van de bolletjestrui (met dank aan Erwin):
1. Vincent Hazewinkel.... bergop sterk als altijd, alhoewel het verschil met nrs 2
en 3 minder groot was dan voorgaande jaren.
2. Roy ter Doest....wederom sterk, maar kwam net iets tekort voor 1e plek,
maar misschien zijn tijdens een volgende buitenlandtrip de rollen
omgedraaid.
3. Marcel Gerritsjans....verrassend sterk.
Mede te danken aan feit van het minder kilo’s mee naar boven te hoeven
trappen, 2 jaar geleden nog vast in de achterhoede, nu prima op 3
4. Erwin Bloem....zat vlak achter de top 3….moest t.o.v. 2 jaar geleden 1 plek
inleveren.. Meer zat er net niet in dit jaar....
5. Frank Grefte...op inzet strak gekoerst, bleef nr 6 net voor....Stijgingen boven
de 7-8% ....blijven lastig, dalen daarentegen kan hij als een speer.
6. Walter Braakhuis....had meer verwacht van zichzelf , maar 2 dagen ziekelijk,
word je qua fietsen niet beter van. Moest volgens ons méér drinken, maar
volgens het thuisfront moest ie minder drinken....
7. André Bruins, met rugproblemen toch een prima 7e plek, anders had er
misschien wel meer in gezeten, nr 8 zat hem af en toe wel heel kort op de
hielen of er soms voor.
8. Henk Brink....nieuwe afstelling van fiets en fietshouding hebben hun werk
gedaan....Henk was dik tevreden over hoe hij heeft gefietst.... ook het
afdalen ging beter dan 2 jaar geleden.
9. Nico Mensink Rookie of the Year was als nieuw lid van de TwickelTrappers
voor de eerste keer mee. Verdienstelijk debuut, alhoewel de eerste dagen
lastig voor hem waren, maar na wat tips ging het daarna steeds beter.
10. Eric Groothuis....had het alle dagen zwaar.... Door omstandigheden te weinig
kunnen trainen, en dat eiste zijn tol. Volgende trip komt hij sterker terug.
11. Hans Kemna....de buschauffeur voor nrs 12 en 13…. Had naar eigen zeggen
wel de goeie benen en er had ook meer ingezeten als ie voor zichzelf had
gefietst.
12. Herman Vehof....good old....altijd sterk op zijn eigen manier van fietsen ....en
praten natuurlijk....zelfs onder het fietsen. Niet kapot te krijgen.
13. Hans van het Bolscher ….nog zo’n Rookie. Ook hij de eerste keer mee op een
echte buitenlandtrip, wist vooraf niet echt wat hij zou kunnen verwachten.
Heeft behouden gefietst.... maar is sterker dan dat ie zelf denkt. Let op,
komende jaren klimt hij in het klassement....
Ik denk dat we met zijn allen terug kunnen kijken op een geweldige week, mooi
weer, een gezellige groep waarbij iedereen weet waar hij goed in is.
Zonder iemand te kort te doen wil ik iedereen die, op welke manier dan ook,
heeft bijgedragen aan het slagen van deze week bedanken.
De Vogezengangers:
Vincent, Roy, Marcel, Erwin, Walter, Henk, Nico, Eric, Hans, Herman, Hans , Frank
André
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Dagtocht Posbank (door Marjon Verburg)
Voor het eerst geef ik me op om mee
te gaan met een dagtochtje fietsen
met de club op onbekend terrein. In
dit geval de Posbank, (en niet zoals
jaren gedacht Postbank, toch niet
goed genoeg opgelet bij het hoofdstuk
Gelderland tijdens de topo).
Gepland vertrek om 7.45 uur bij de AH
en voorafgaande nog een briefing per
mail waar aan te denken en rekening
mee te houden. Een bericht waarin een,
voor de meeste dames onder ons, een
angstaanjagende 1000 hoogtemeters beloofd werd... waar moeten die in
Nederland dan in ‘s hemelsnaam vandaan komen? En ik kan helemaal niet
klimmen, ik heb zelfs al een hekel aan vals plat.
Met een voldoende aantal dextrootjes en
een banaan tegen de hongerklop in de
achterzak ga ik zondagochtend op pad
richting verzamelpunt. Bandjes op
spanning en het gemoed ook. Eerste
keer met de heren op pad zal me toch
geen vertoning worden... pfff
En terwijl de laatste regendruppels van
de vroege ochtend opdrogen op het
asfalt, stappen we in de auto’s en rijden
met we de bus van de firma Blekkenhorst
vol fietsen, richting Doesburg.
Daar aangekomen en geparkeerd was
het voor de heren meteen duidelijk: “Als
je met dames op pad gaat is áltijd gedoe
met de wc...”
Gelukkig hebben de heren met het aantal plaspauzes, gedurende de dag,
absoluut de dames overtroffen! En kunnen de dames zonder schroom daar een
toiletbezoekje tegenover stellen.
De mannen dus voor de GPS toestanden, dan maar even niet geëmancipeerd. En
verdomd... na even wat behendig draai- en keerwerk zaten we op het juiste
spoor richting Posbank. In het wiel van mijn voorganger snelden we de eerste
heuveltjes over. Poeh... als dit de hele ochtend zo doorgaat dan zie ik die duizend
hoogtemeters inderdaad wel op mijn pad komen... maar de voordelen van de
Nederlandse hoogtemeters... ze duren nooit te lang.
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Eenmaal on-route... was het wel even de kunst om dat ook te blijven. Dan is het
handig om tien heren met GPS om je heen te hebben... want hoe mooi zo’n technisch hoogstandje ook is, je ligt er altijd nog voor met je neus op het stuur om
de paarse lijntjes van de route goed van de weg te kunnen onderscheiden. En...
waar je kijkt... daar ga je naartoe... dus kijk ik liever voor me dan richting het asfalt.
Mooie afwisseling van klimmetjes en weer afdalen, goed wat stuurwerk erin en
zo ben ik binnen een half uur volledig in mijn sas met deze route. Het heeft wel
wat weg van een intervaltraining en ook meer dan voldoende schakeloefeningen
zodat alle kransjes weer even aan bod zijn geweest. We passeren een prachtig
netwerk van fietspaden in een adembenemend mooi heuvellandschap (dat adembenemend gold ook voor een aantal felle klimmetjes).

De heide bloeit paars en heel af en toe is zelfs een glimp van de zon te zien. Het
is in ieder geval mooi droog en aangenaam van temperatuur.
Een bordje slechte berm zou niet hebben misstaan bij het enorme hoeveelheid
omgewoeld grond naast de fietspaden... het zou me niet verbaasd hebben als
een heel legioen wilde zwijnen ons vanaf de bosgronden aangestaard zouden
hebben. Maar helaas niets gezien... en een oogje op je voorganger houden was
in het geval van de kronkelende smalle fietspaden ook geen overbodige luxe.
Een mooie oefening voor de motoriek en stuurkunsten bij het draaien van de korte bochtjes over het parcours.
Na een flinke slippartij op het nog vochtige asfalt, waarbij het achterwiel van één
van onze wegcoureurs een halve meter boven het wegdek op zwiept wordt het
tijd voor koffie. “wat een beheersing hè” is het commentaar van de persoon in
kwestie die als een ware acrobaat zijn fiets weer netjes op twee wielen laat uitrollen.
(Verder op pagina 45)
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De bidon wordt deze keer alweer gevuld door één van de dames, via Esther
kreeg ik deze keer de eer hem te vullen.
Ik ben Marloes Assink, 32 jaar ik woon op het
mooie Tuindorp ’t Lansink in Hengelo, samen
met mijn man Bas Assink en onze fietsen. Naast
onze gezamenlijk hobby fietsen ben ik zelf
werkzaam in het onderwijs. Ik geef les op Twickel Borne als Natuurkunde, Scheikunde en Biologie docent. Het beroep docent is voor mij een
droombaan en ik zie mijzelf niet snel iets anders
doen.
Ik fiets nu al enkele jaren zowel op mijn race
fiets als ook op mijn cyclocrosser. Voordat ik mijn man leerde kennen reed ik al
op een mountainbike en ik dacht dat de racefiets niks voor mij was. Maar mijn
man en schoonvader hebben mij al snel op de racefiets gezet en niet veel later
heb ik mijn eigen racefiets gekocht. Na al die jaren te hebben gefietst op een
mountainbike ben ik nu ook niet meer in het bezit van een mountainbike. Bij de
TwickelTrappers fiets ik alles op mijn crosser. Twee jaar geleden kocht ik mijn
eerste crosser en al snel was mijn mountainbike daarna verkocht. Het technische
en snelle aspect van het crossen vind ik geweldig. Ik cross heerlijk over de singletracks in Twente en omstreken.
Ik fiets veel samen met mijn man en ook maken wij veel mooie tochten in Nederland en buitenland. Fietsen is een deel van ons leven, we noemen dan ook de
fietsen onze kinderen. Als we een nieuwe kopen moet de fiets de eerste nacht
eerst overnachten in de woonkamer (zodat we ze wat langer kunnen bewonderen). Oh, ja en bij ons in garage komen alleen fietsen van het merk Trek! Medio
oktober verwacht ik mijn nieuwe Trek Domane racefiets.
Elk jaar zoeken we een nieuwe uitdaging om aan te gaan. Dit kunnen toertochten zijn maar ook beklimmingen. Veel bergen heb ik dan ook al getrotseerd onder andere de Mont Ventoux, de Galibier en de Stelvio. Het zal jullie dan ook niet
verrassen dat onze huwelijksreis twee weken Mallorca was. Daar hebben we beide een racefiets gehuurd en in twee weken vele mooie tochten gemaakt over het
eiland. Mallorca is echt een aanrader voor fietsers. Wij zijn echt verliefd geworden op dit eiland en zijn er dit jaar dan ook weer heen geweest.
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Toen het krantenbericht kwam dat de TwickelTrappers op zoek waren naar dames dacht ik
laat ik eens wat geks doen en naar de infoavond
gaan. Nooit gedacht dat ik mij aan zou sluiten
bij een groep, maar een groep waar ik mee de
bossen in kon leek mij geweldig.
Met de racefietsgroep ga ik niet mee. Op de racefiets maak ik genoeg mooie tochten samen
met mijn man en eerlijk gezegd vind ik in grote
groepen rijden eng. Toen de mountainbikegroep
van de TwickelTrappers begon waren er veel enthousiaste dames en waren we steeds met een
vrij grote groep. Ik merk nu wel in het tweede
seizoen dat het enthousiasme minder is. We zijn vaak maar met 3 á 4 dames. Hopelijk dat het volgende seizoen weer meer dames komen aansluiten. Het zijn echt
super gezellige avondjes en we passen ons altijd aan. Dus of er veel niveauverschil is maakt helemaal niks uit. De woensdagavonden zijn avonden om op een
gezellige manier actief te fietsen.
Waar ik ook veel plezier uit haal is het fietsen met kinderen. Twee keer per jaar
fietsen we met leerlingen op mountainbikes. We geven dan een mountainbikeclinic om leerlingen kennis te laten maken met deze sport. Het is zo mooi om te
zien hoe blij leerlingen hier van worden en dat er ook leerlingen zijn die na deze
clinics zelf starten met mountainbiken. Zelf ben ik op deze manier ook gestart met
mountainbiken.
Toen ik in klas 1 zat koos ik op schoolkamp
ook voor de clinic mountainbiken en kort daarna kreeg ik mijn eerste fiets. Als tiener fietste
ik echter niet heel veel, omdat ik niet iemand
had om mee te fietsen.
Nadat ik als tiener ziek werd en vanaf dát moment mijn hele leven aan de medicijnen
moest, realiseerde ik mij dat het belangrijk is
sportief bezig te zijn en te genieten van het leven. De fiets is daarom ook een belangrijk iets
om een lichaam sterk te houden.
Het lastige is nu natuurlijk wie wordt de volgende die de bidon mag vullen. Ik ben heel
benieuwd naar het verhaal van Tessa Drent –
Kuijk. Zij is namelijk niet alleen een fanatiek
fietser, maar ze doet ook fanatiek aan skeeleren.
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(Vervolg Dagrit Posbank door Marjon Verburg)
Het bestuur trakteert en we drinken een kop koffie op de goede afloop met een
heerlijke appelpunt erbij.
Waar heb ik me toch weer druk om gemaakt, bang om niet op te kunnen boksen
tegen het wielergeweld van het herenpeloton. Het gaat prima en daar waar nodig
wachten de gentlemen bovenaan de berg gewoon even op de achterhoede. Biedt
meteen weer een mogelijkheid om even af te wateren :-)
Ik begin het bijna jammer te vinden dat de route ten einde loopt en neem me
voor om deze tocht binnenkort nogmaals te fietsen. Mét een groter aantal ladies,
dat wel! Want dames, dit kunnen wij ook! Het is prachtig...
Tijdens het laatste klimmetje op weg terug naar de auto’s elkaar nog even lekker
opjutten om je eens goed in het zweet te werken. Voor wie het bordjesracen niet
laten kan of toch stille hoop op een bolletjestrui koestert.
Het was een prachtig dagje fietsvermaak. Tevreden rijden we terug om in Delden
nog even een afzakkertje te halen bij de Sevenster. Het lijkt waarachtig wel een
teamsport…
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De Koehl-Classic 2019 (door Ben)
Zo langzamerhand een begrip in wielerland! Dit jaar was de tocht echter verplaatst naar de donderdag, daar woensdag veel regen werd verwacht en ook
viel. Helaas hadden we hierdoor 3 afzeggingen, maar verplaatsen in een vakantieperiode (het zijn en blijven pensionado’s!) is geen optie. Met 8 man op stap
op een droge, maar winderige dag. Ook dit jaar weer de IJssel als vast doel en
lengte ca 140 km.
Het eerste rustpunt aan het
Overijssels Kanaal was dezelfde als vorig jaar, maar de weg
erheen grotendeels anders. Johan laat je steeds verrassen.
Nu wel de Lemelerberg over,
maar Johan verzekerde, dat dit
de enige klim was (op enkele
dijken na, bleek later). Van
hieruit ging het richting Vilsteren en daarna de stuw in de
Vecht.

Een prachtige locatie en fotomoment
(zie foto De stuw in de Vecht bij Vilsteren). Voor de meesten een onbekend gebied. Via kleine weggetjes en
fietspaden kwamen we enige kilometers verder bij een klein onbemand
veerpondje terecht. Door een knop in
te drukken, kwam het pontje vanaf de
overkant aangelierd.



46





TwickelToerWijzer



Met 8 fietsers paste het net. Ook weer een aanrader.
Van hieruit weer over merendeels fietspaden richting Windesheim. De route liep
nu gelijk aan die van vorig jaar; er zijn hier weinig opties voor andere kleine
weggetjes om uiteindelijk bij het veer in Wijhe uit te komen. De wind speelde
parten, zodat we, ondanks de smalte van fietspaden, zoveel mogelijk in waaiers
fietsten.

De molen van Wijhe
De lunch was nu in de molen van Wijhe.
De bekende locatie aan de IJssel bij het
Kozakkenveer was gesloten. Daarna naar
het veer Wijhe-Heerde en aan de
Gelderland kant van de IJssel over de
prachtige dijk naar Veessen en via het
Kozakkenveer weer terug.
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Met het Kozakkenveer de oversteek van de IJssel.
Nu volgde een lang stuk over kleine landweggetjes naar Holten. Door de sterke
tegenwind werd het stiller en stiller in de groep. Maar ja, hier word je sterk van!
Gelukkig mochten we van Johan een ijsje eten in Holten. Door deze stop en de
suikers in het ijsje, kwam er weer meer levendigheid in de groep! Het laatste stuk
naar Delden ging vlot en na 148 km kwamen we om 16.30 uur weer thuis!
Voor wie kon, was er een evaluatie op het terras van de Sevenster! Uitkomst
hiervan was verrassend: volgend jaar weer!
Bedankt Johan voor de mooie rit.
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Twickel Zomer Tour 2019 (Door Vincent Heemink)
Op zondag 8 september werd onze jaarlijkse zomertoertocht verreden. Na het
succes van vorig jaar (bij de manege en ruim 600 deelnemers) waren we erg
benieuwd of we dit succes wel konden evenaren. De toertochtcommissie en het
bestuur van de club zaten ondanks dit succes namelijk met de hoge kosten van de
huur van deze locatie en bij navraag bleek de manege ook al diverse weekenden
in september bezet.
Zo werd al snel uitgeweken naar een nieuwe locatie, Theo Poppe, ook lid van de
TwickelTrappers wilde zijn locatie “Het Wapen van Delden” graag beschikbaar
stellen als startlocatie voor de toertocht. Deze locatie die in dit weekend ook werd
gebruikt door eigen gasten bood ons niet de mogelijkheid om nog iets met een
fietsbeurs of randgebeuren te organiseren. Daarentegen was de ligging, bereikbaarheid en ook de parkeergelegenheid hier optimaal en stond er ons niets in de
weg om er een mooie dag van te maken.
Op zaterdag waren we met een aantal vrijwilligers druk doende om alles in orde te
maken, fietsrekken, inschrijftafels, hekken, spandoeken en niet onbelangrijk, het
uitzetten van de diverse routes. Hans K. had zijn uiterste beste gedaan maar liefst
5 afstanden voor de MTB uit te zetten en 2 GPS routes voor de racefiets,
we dachten hiermee een groot publiek te kunnen trekken, race of mtb, voor jong
en oud.
De weerberichten van zaterdag op zondag waren twijfelachtig, zou het droog blijven? Om 07.00 uur waren we met een aantal vrijwilligers al vroeg in de weer en
ging er een pijlteam op pad om de routes te controleren. De ochtend begon nat,
maar tegen 08.30 uur leek het droog te worden en zou een droge rit mogelijk
moeten zijn.
Sportvoedingwebshop en
Webton hadden de start/
entree fraai aangekleed
met grote doeken en een
start-/finishboog, wat een
professionele uitstraling
gaf.
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De aanmelding van deelnemers kwam wat laat op gang, tussen 09.00-10.00 uur
meldden zich vooral mtb-ers en een enkele wielrenner. Onder de deelnemers zaten ook weer de nodige jonge deelnemers die in groepsverband of met hun vader
of moeder een rit gingen maken van 14 of 22 km. Een enkele tiener waagde zich
zelfs aan de 33 km.
De hele ochtend bleef het droog tot ca. 13.00 uur weer wat regen opkwam. De
teller van het aantal deelnemers stond in totaal op zo’n 250 deelnemers. Gezien
het succes van het voorgaande jaar wel een behoorlijke teleurstelling, ook kijkend
naar het aantal vrijwilligers en het werk wat erbij komt kijken om een tocht tot
een succes te maken.
Ondanks het lage aantal deelnemers waren er alleen toch positieve geluiden, over
de goede verzorging, de mooie routes met voldoende uitdaging en de perfect verzorgde pauzeplaatsen. Ook het gesponsorde stuurbordje viel goed in de smaak.
We hebben geen ongelukken of gewonden gehad en ook dat is altijd weer erg
fijn. We zijn hier als organisatie erg trots op.
Voor nu rest ons niets anders dan even goed te evalueren en te kijken hoe we
met name kunnen zorgen voor groter deelnemersveld de volgende keer. Hierbij
spelen de routes, de PR en de datum een belangrijke rol. Het weer blijft een erg
bepalende factor en daar kunnen wij helaas niets aan veranderen. Wij, Mayk,
Hans, Herman en Vincent willen hierbij iedereen, die op welke manier dan ook
een bijdrage heeft geleverd, bedanken!
Op een MTB seizoen en graag tot ziens bij de volgende
Twickel Tour op zondag 2 februari 2020.
Niet vergeten… Johnny Rupert en Rene Geerdink hebben prachtige foto’s gemaakt, die zijn te vinden en te downloaden op de website,
www.twickeltrappers.nl
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