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Reactiewoord
Beste fietsvrienden en -vriendinnen,
Voor u ligt 91e editie van ons clubblad, de laatste
van dit jaar. We hebben getracht mede dankzij uw
input, waarvoor dank, er weer een mooi
exemplaar van te maken.
In de afgelopen periode is er het één en ander
georganiseerd zoals de ATB-clinics voor zowel de
dames- als herengroep olv. onze laatste
gastspreker tijdens de ALV, Thijs van Amerongen. Hier is positief op
gereageerd en de dames hebben, om u een impressie te geven, een verslag
hiervan aangeleverd geschreven door Sabine.
De pensionado-groep heeft samen met enkele dames een ATB-tocht in onze
omgeving verzorgd waar de dames zeer content over waren. Renate deelt
haar ervaringen met ons.
Onlangs is de inmiddels niet meer weg te denken ‘Hans Beld Classic’ ATBtocht in de omgeving van Ommen verreden. Fantastische wereld in die hoek,
hiervan heeft voormalig redactielid Hans een prachtig verhaal ingeleverd.
In voorbereiding op het komende jaar zijn de bijeenkomsten van zowel het
bestuur als de clubbladredactie in deze uitgave vermeld, alsook de datum van
de ALV waarvoor u uiteraard uitgenodigd bent.
Onze vereniging is op zoek naar een secretaris m/v en ook binnen onze
redactie zijn we op zoek een vervanger. Tevens blijft de behoefte aanwezig
om mee te fietsen met startende fietsliefhebbers en/of fietsers die uitsluitend
in de zomer de sport beoefenen, om hen te begeleiden op de
dinsdagavondtraining of woensdagochtend. Ook wordt er een sleutelavond
georganiseerd voor m.n. de damesleden in februari waar technische leden
worden verzocht om mee te helpen met de 1 op 1 sleutelavond. Verderop zijn
de vacatures en meld je, samen staan we sterk.
Wie weet er een goed doel, dat is de vraag vanuit het bestuur. Vorig jaar
werd Jens verrast met een gift namens al onze leden en sponsoren. Jens
en zijn ouders waren zichtbaar geëmotioneerd.
Ook nu wil men nu iets vergelijkbaars maatschappelijk betekenen. Zie
hiervoor de info verderop in deze uitgave.
Vanuit het bestuur is er nog de oproep voor de Nieuwjaarsfietstocht die de 2e
zondag in januari verreden wordt. De details over opgave en dergelijke vindt
u verderop.
Alom, een rijk gevuld blad en blijf vooral aanleveren, deel je fietservaringen.
We wensen u als redactie veel leesplezier, maar uiteraard ook fijne
Kerstdagen maar zeker ook een sportief en gezond 2020 toe.
Groeten Wim, Marlies en Frank
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Veel verandering op komst in sportpark De Mors
Een heel ander onderwerp. In Delden staat het komende jaar veel te gebeuren
op gebied van verbeteringen in de sportfaciliteiten. Ons eigen thuishonk, De
Boemel, zal binnen afzienbare tijd verdwijnen, de verwachting is dat dit in het
voorjaar 2021 zal plaatsvinden. Sporthal de Reiger is “op” en afgeschreven, de
zaalafmetingen voldoen niet meer en de inrichting is verouderd.
Wat gaat er veranderen? Er komt
een nieuwe sporthal op sportpark De
Mors. Opdrachtgever hiervoor is de
stichting SBR, Stichting Beheer
Registergoederen. Opgericht om
beheer te voeren over tal van
faciliteiten voor het algemeen nut
voor Delden. Zij beheren het
zwembad, het Parochiehuis,
sportzaal Reasfelt en nu (nog)
sporthal de Reiger.
Wat hebben wij hiermee van doen
als de TwickelTrappers? Wij maken al
jaren gebruik van de Boemel als
startpunt voor onze wintertocht, we
vergaderen er, we houden er
bijeenkomsten en ook maken we
gebruik van de kleedkamers.
Als de locatie verhuist naar de Mors, dan moeten we ook iets anders. Sportpark
de Mors kan deze oplossing zijn en ligt voor de hand.
Van de nieuwe sporthal gaan 4 verenigingen gebruik maken. Dit zijn de
voetbalvereniging SV Delden, handbalvereniging DHV, korfbalvereniging ZwartWit en volleybalvereniging Devoc. Ook hun verenigingsfaciliteiten worden hier
onder gebracht middels verenigings- en vergaderruimten. Er komen twee
horeca faciliteiten, één onder en één boven. Samengevat, dit wordt de
thuishaven voor deze verenigingen. Uiteraard maken de lagere scholen en het
voortgezet onderwijs ook gebruik van de sporthal. Buiten komen er nieuwe
velden voor handbal, korfbal, voetbal en beachvolleybal.
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Technisch worden het zwembad en de sporthal gekoppeld. Warmtebronnen
van het zwembad zorgen ook voor de warmte in de sporthal en de sporthal
gaat zonne-energie middels zonnepanelen leveren voor de sporthal zelf en het
zwembad. Een mooie duurzame oplossing.
Verder zullen er veel Deldense ondernemers betrokken zijn bij de realisatie van
de sporthal. De architectuur komt uit handen van Martine Schipper van architectenbureau SchipperDouwes. Er is een breed gedragen bouw- en installatiekombinatie gevormd waarin de bedrijven Lammersen, Vos, ten Vregelaar,
Vehof, Ten Dam, Staalbouw Twente en Nijland hun aandeel gaan leveren. Het
motto is: Voor Delden, Door Delden.
De gemeente neemt ook haar aandeel in het sportpark, het parkeren wordt
verbeterd door een nieuwe parkeerplaats, de ontsluiting vanuit de wijk zal beter worden en de fietsveiligheid zal worden verhoogd. Een mooie aanvulling.
Voor de TwickelTrappers biedt het sportpark ook mooie kansen. Ooit is het al
eens het vertrekpunt geweest van een toertocht agv. carnavalsactiviteiten bij
de Boemel. Straks kunnen we er vergaderen, verenigingsbijeenkomsten houden en het startpunt laten zijn van de toertochten. Maar wellicht is het ook een
nieuw vertrekpunt van onze trainingstochten.
Alle sporten verzameld in één sportpark, een echte aanwinst voor Delden.
Met vriendelijke groet,
Eric Groothuis
Voorzitter TwickelTrappers.
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ATB rit met de Pensionado groep (Door Renate Doeschot)
Aan mij de eer om een stukje voor het clubblad van de TwickelTrappers te
schrijven. Mijn naam is Renate Doeschot, kom uit Bentelo en ben nu ruim een
jaar lid van de TwickelTrappers.
Door de enthousiaste verhalen van de andere dames, met name van Ria, had ik
ditmaal besloten mee te fietsen met de halfjaarlijkse fietstocht met de heren
pensionado’s op de ATB. Dagen geruild op het werk; wat mij betreft kon de
tocht doorgaan!
Woensdag 13 november vertrokken we met 4 dames en 13 heren. De tocht
ging richting Beckum, Boekelo, Enschede, Twekkelo en vervolgens weer richting
Boekelo, Oele, Delden. Een prachtige rit en het weer was ons ook enigszins
gunstig gezind; maar een paar druppels gehad onderweg.
De rit ging over een paar singeltracks van de Twickelroute en voor de rest over
prachtige paden door de natuur. Leuke gesprekken gevoerd onderweg; er
heerste een heel gemoedelijke sfeer.
Ook het tempo was precies goed voor ons dames. Bij de pitsstop in Boekelo
konden we met een lekkere bak koffie prima weer op temperatuur komen en
ging de tocht ging verder richting Oele en Delden. Ik moet eerlijk zeggen dat
me het fietsen in een grote groep ontzettend is meegevallen en zeker voor
herhaling vatbaar! Chapeau voor de heren die de tocht hebben uitgezet en de
hele groep heren bedankt voor deze mooie en gezellige tocht. We zijn nogmaals
uitgenodigd om ook aan de wekelijkse tochten op de woensdag mee te mogen
doen; dus wie kan, gewoon aansluiten.
Ik weet zeker dat als ik een volgende keer kan, weer van de partij ben!
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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

22-12
05-01
12-01
19-01
26-01

35/50
35/45/55
35/50
25/45

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

de Haverkamp
Holten
AH
Café Sprakel
Hellendoorn

02-02 Delden

25/45

9:00

De Boemel

16-02

48/60

9:00

Markelo
Holten
Delden
Lonneker
Hellendoorn

Losser

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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Hans Beld Classic (Door Hans van het Bolscher)
Zondag 17 november was het weer tijd voor de Hans Beld Classic. Om 8 uur in de
ochtend met 17 TwickelTrappers richting Beerze.
Iets voorbij de Beerze Bulten/Giga Konijnenhol werden de auto’s geparkeerd aan
de Beerzerpoort. Het vertrek- en aankomstpunt van de Hans Beld Classic. Een
collega van Hans Beld (Waterschap Vechtstromen) ging als gastrijder met ons
mee. Hans Beld gaf de instructies hoe de route er voor de pauze uit zou zien.
Het was koud op het moment van vertrek, echter het zonnetje en de route
zorgden ervoor dat we het al vrij snel warm kregen. De groep viel na enige tijd
uit elkaar in 3 groepen. Dat was ook goed, zo kon iedereen zijn eigen tempo
bepalen.
Het eerste deel van de route ging via enkele lange en goed te fietsen singletracks
en onverharde paden door de bossen en heidevelden van de boswachterij van
Hardenberg.
De route ging verder richting het “Bentinckbos” en het “Diffelerveld”.
Voordat we daar kwamen moesten we eerst door een fietstunnel, waar we ons
behoorlijk moesten bukken (hoogte 1.80 meter). Onderweg werd geconstateerd
dat het achterwiel van de fiets van Hans Beld nogal slingerde. Hier zou bij de
pauzeplek naar gekeken worden.
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Na ca. 30 km kwamen we uit bij de (verwarmde) pauzeplek. Bij de stuw van
Junne staat een gebouw van Waterschap Vechtstromen, waarin de stuw van
Junne wordt bestuurd en waarvan Hans een sleutel had geregeld om binnen te
kunnen pauzeren.
De catering was goed geregeld. Zijn vrouw Anita, zijn schoonzus en zwager waren al ter plekke toen we arriveerden. Koffie met appelgebak (top 3) met slagroom. Voor de meesten onder ons een gewoonte op zondagmorgen.
Tijdens de pauze werd duidelijk dat Hans Beld niet verder mee kon fietsen, omdat een spaak in het achterwiel was geknapt. Verder fietsen was geen optie. Dat
was bijzonder jammer omdat hij net als bij de vorige editie van de HBC, het jaar
ervoor, zijn eigen tocht niet kon uit fietsen.
Instructies voor het 2e deel van de route volgden. Er kwam voldoende uitdaging.
Het ging richting de Archemer- en Lemelerberg en de boswachterij Ommen.
Voor de pauze hadden we te maken met weinig tot geen hoogteverschillen, dat
werd nu wel anders. Slingerende en hobbelende singletracks met boomwortels,
korte en lange beklimmingen en afdalingen kregen we mee te maken.
Het was opletten en een goede stuurmanskunst was gewenst. Uiteindelijk werd
weer koers gezet richting de auto’s.

We hebben deze ochtend uiteindelijk zo’n 65 km gefietst. Een mooie tocht,
mooie opkomst en gefietst onder prima omstandigheden.
Complimenten en een ‘dank je wel’ aan Hans Beld voor het organiseren van de
Hans Beld Classic.
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D.F.C. “DE TWICKELTRAPPERS”
BESTUURSVERGADERSCHEMA 2020
Vergaderingen vinden plaats zo mogelijk 1 maal in de 6 weken op de woensdagavond.
Aanvang 20.00 uur Sportcafé “De Boemel” Reigerstraat 1 Stad Delden.
08 JANUARI

( woensdag)

19 FEBRUARI
11 MAART

(woensdag)
ALV

(woensdag) (algemene leden vergadering 2020)

01

APRIL

(woensdag)

13

MEI

(woensdag)

24 JUNI

(woensdag)

Zomervakantie
09 SEPTEMBER

(woensdag)

21 OKTOBER

(woensdag)

02 DECEMBER

(woensdag)

SCHEMA OVERZICHT KOPIJ SLUITINGSDATA 2020
CLUBBLAD “TwickelToerWijzer” D.F.C. “DE TWICKEL TRAPPERS”
04 FEBRUARI

(dinsdag)

12 MEI

(dinsdag)

Zomervakantie
01

SEPTEMBER

(dinsdag)

01

DECEMBER

(dinsdag)

Dringende stukken kunnen minimaal één week na de sluitingsdatum nog worden
geplaatst.
Het clubblad verschijnt ± drie weken na de kopij sluitingsdatum, behoudens druktechnische problemen.
Heb je vragen, suggesties, problemen of wil je gewoon je hart luchten, schroom
dan niet en leg het voor daar waar wellicht een antwoord gegeven kan worden.
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Vacature secretaris M/V
Beste TwickelTrapper,
Noteer alvast: de Algemene Leden Vergadering 11 maart 2020
De agenda en het verslag van de ALV 2019 komen in de volgende TwickelToerWijzer en op de site.
Alvast op één agendapunt een toelichting: verkiezing bestuur.
Een bestuurder van de TwickelTrappers wordt benoemd voor een periode van 3
jaar. Een, volgens rooster, aftredend bestuurder kan zich herkiesbaar stellen en
vervolgens door de ALV herbenoemd worden.
Mijn bestuursperiode loopt af. Ik heb er enige tijd over nagedacht maar ik heb
besloten dat ik afzie van een mogelijke herbenoeming. Om persoonlijke en
werk gerelateerde redenen, de (schaarse) vrije tijd moet nu eenmaal verdeeld
worden over een aantal zaken, stel ik mij niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Helaas is het niet anders.
Dit betekent dat ik aftreed m.i.v. de ALV 2020 . Er ontstaat een vacature en het
bestuur zoekt een opvolg(st)er. Het werk, dat het secretariaat met zich mee
brengt, is per saldo te overzien. Heb je interesse en wil je je kandidaat stellen,
meld je dan bij een van de bestuursleden. Zie je de functie van secretaris wel zitten, maar je wilt er eerst meer over weten, ik vertel het je graag.
Henk Brink

Vacature redactielid M/V
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.
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Ook met de bus kom je boven! (Door Peter Sueters)
Ben je een TwickelTrapper, dan durf je het wel aan in de bergen, hoog boven
NAP. Onze club blijft je immers prikkelen wekelijks op de fiets te stappen en in
conditie te blijven. Een sportieve life-style helpt bij gezond ouder worden en fietsen geeft plezier, uitdaging en avontuur. Zeker als je samen op pad gaat, in clubverband met de sportieve pensionado-groep op woensdag of met je zoon en zijn
fietsvrienden. Van pupil tot pensionado: gewoon lekker blijven fietsen. Bij het
verstrijken der jaren geven regelmatige fietskilometers en hoogtemeters een extra vitamientje. Voor het bedwingen van aansprekende of onbekende hoogtepunten in de Alpen heb je die ook wel nodig!
Met zoon Koen (43) en zijn vriend Dirk (42) maakte ik
onze jaarlijkse meerdaagse fietstrip ergens in Europa.
Vorig jaar reden we met een grotere groep de Il Pirato rond Bormio met o.m. de Mortirolo. Eerder waren
we op hoogte rond Bourg d’Oisans met o.m. de Croix
de Fer En afgelopen zomer was Nauders/Tirol de basis, nabij het drielandenpunt van Oostenrijk, Italie en
Zwitserland.
Geïnspireerd door een indrukwekkend artikel in het maandblad “Fiets” beklommen we vanuit Prutz de relatief onbekende maar magnifique Kaunertaler Gletscherstrasse (2730 m). “Mijn man neemt de bus”, zo zeiden de dames uit de Nederlandse toeristenbus boven, met enig ontzag. Op dag 2 namen we naar de
Stelvio-top (2758 m) de 48 bochten die je op de ansichtkaart als een lang tagliatella-lint ziet liggen en deden we op dag 3 een rondje over de pas (1616 m) bij
de Reschensee. De eerste loopt via drie plateau’s door een afgesloten rustiek natuurgebied met tolheffing. De Stelvio beklommen we in alle vroegte vanwege
voorzien slecht weer. Onvoorzien en ongewenst was daar de confrontatie met
motorgeweld. Het waterniveau van de Reschensee kwam tijdens ons ”toetje” op
een hoger niveau door heftig hemelwateren.
We logeerden in Alpen-Comfort-Hotel Central****, een zeer sfeervol bike-hotel in
centrum Nauders waar je veel andere bikers ontmoet met al hun verhalen. Aanbevolen! Ook een paradijs voor MTB. Bij mooi weer kun je na de Stelvio-top een
rondje maken via de Umbrailpas en dan ben je vanuit Prato in het dal in een half
uurtje per auto weer bij het hotel. Op de site van het hotel staan daarnaast voor jong en ouder - diverse andere challenges aangegeven.
Terwijl Koen en Dirk mij na 4800 hm met pittige percentages weer veilig naar het
laagland reden, schreef ik op de achterbank van de auto gedichten over de drie
prachtige dagen.
Men stimuleerde mij deze in het clubblad te delen! Gewoon lekker blijven fietsen
dus!
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Stoempen op de Stelvio (Door Peter Sueters)
Na Prato, Gomagoi, Trafoi
Pedalarend, het wordt stil
Een passant, hij zegt geen hoi
Eigen ritme is wat ik wil
Van voren maten Dirk en Koen
Hun torso licht gekromd
34-30 goed te doen
Als je maar boven komt
De berghut op 1800 hoogte
Trefpunt van ons drie
Slechts water lest nu onz’ droogte
“Geschlossen” wat ik zie
De jong’s weer in de beugels
De eerste curve, nummer 4-8
Verlangen groeit naar extra vleugels
Omhoog, omhoog…veel haarspeld wacht
De klim verliest zijn rust
Verwordt tot een circuit
Bij speld 28 in de klem
Een Black Angel stuurt langszij
En valt om bij zijn gerem
Zijn motor glijdt op mij…..
Mijn
Mijn
Mijn
Mijn

AVS omlaag
hartslag slaat op hol
woede in een vlaag
Stelvio: nog lol?

Toch groeit moraal met elke meter
“Hoeveel nog” geeft het wegdek aan
Na Koen en Dirk ook eindelijk Peter
We hebben het weer gedaan
Als piloten down naar dal
Dirk de Daler met durf en zwieren
Nakomers zwoegen, veel in tal
In rij omhoog als cyclo-mieren
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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 kerstkransjes of binnenbanden zet je maar op marktplaats!
…………………………………………………………………………………………………………………
Adreswijziging / opzeggen lidmaatschap
Als vereniging willen we graag onze ledenadministratie actueel houden. Dit is van
belang in verband met een goede communicatie binnen de vereniging via email,
bezorging van het clubblad en financiële afwikkelingen.
Als je verhuist, een nieuw telefoonnummer krijgt, je emailadres of bankrekeningnummer verandert, geef dit dan door aan de ledenadministratie van onze club.
Je kunt dit doen door een email te sturen aan:
harry.krupers@gmail.com
Wij zorgen er dan voor dat het gewijzigd wordt in de administratie en indien nodig wordt doorgegeven aan de NTFU.
Harry Krupers, ledenadministratie DFC de TwickelTrappers
Kleding:
De 4 bestelmomenten zijn (31-03 /30-06 /30-09 en 2812) 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



26





TwickelToerWijzer



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.

Steun onze sponsoren zij steunen ons
Je kunt alle verhalen, over training en toertochten, hobby of vakantie kwijt in het
enige echte clubblad van Deldense Fiets Club “De TwickelTrappers”.
Heb je een goed idee of een leuke suggestie? Mail en deel het met
de redactie, dat kan je doen tot 04—02—2020.
info@twickeltrappers.nl t.n.v. redactie clubblad
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Mountainbike clinic (Door Sabine van het Bolscher)
Nou daar gingen we dan, op naar Losser voor de mountainbike-clinic van Thijs
van Amerongen. Zelf had ik al wel eens eerder een mountainbike-clinic gehad
via mijn survivalteam. Maar het is altijd goed om
je techniek weer eens bij te schaven. Dus schreef
ik mij bij de eerste berichtgeving hierover dan ook
gelijk in.
Thijs van Amerongen had ik eerder al eens ontmoet op de ALV van de TwickelTrappers dus ik
wist dat hij super enthousiast is. Ik had er dan ook
veel zin in.
Nou en toen wij aan kwamen rijden bij het Borgshuis in Losser werd ik alleen maar meer enthousiast, wat een mooie locatie en een mooie omgeving.
Zelf ben ik eigenlijk nog niet eerder mee geweest
met de dames MTB trainingen, dus eerst nog even
wat handjes schudden. Daarna parkeerden we de
mountainbikes tegen het huis in aanbouw en genoten we eerst van een kopje koffie.
Na de uitleg van Thijs over het hoe en wat gingen
we op pad.
Eerst even een stukje ‘rustig’ in fietsen, om daarna in een weilandje wat technische oefeningen te doen. Hoe is je evenwicht/ balans op de fiets? De pionnetjes
werden door Thijs uitgezet, met de bedoeling om hier in korte bochtjes om heen
te fietsen.
Met als toetje, je bidon van de grond af halen. Deze moest je, al fietsend, rechtop de grond neerzetten, rondje om de pionnen fietsen en dan, al fietsend, je bidon weer oppakken.
Lees; fietsend, naast je zadel gaan hangen en naar beneden reikend de bidon
oppakken. Een aantal dames lukte dit, maar ook een aantal dames kregen dorst
later die dag…



29





TwickelToerWijzer





30





TwickelToerWijzer



De pionnetjes werden weer ingepakt en we gingen weer op pad. We fietsten een
mooie route rondom de Tankenberg en er uiteraard overheen, leuke singletracks
werden meegepakt wat het voor iedereen uitdagend maakte. Uitgelegde technieken werden dan ook gelijk toegepast. De nieuwe techniek staand fietsen op de
single tracks, zorgde al heerlijk voor verzuurde beentjes.
Uiteindelijk kwamen we bij een mooie zandkuil uit, waar we verschillende steile
klimmetjes en afdalingen konden proberen. Na eerst de bandenspanning her en
der nog wat te hebben aangepast kon het beginnen. En wel op verschillende manieren, in het midden op je fiets zittend, je lichaam klein makend de klimmetjes
omhoog. Of juist achterop je zadel zittend de steile afdalingen naar beneden. Maar
ook, al blauwe plekken kwekend, over de boomstronkjes heen en van alle kanten
bekijkend.
De eerste afdalingen aldaar waren soms best spannend en de klimmetjes in een
lager tempo met de juiste techniek best nog pittig.
Maar oefening baart kunst en uiteindelijk ging iedereen hier soepeltjes omhoog en omlaag. Na even een kleine
drinkpauze gingen we weer op pad naar
het Borghuis terug.
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Thijs beloofde ons op de weg terug een mooie route met singletracks, dus wij
werden gelijk enthousiast. Achter elkaar aan, staand op de fiets en al slingerend
door de kleine paadjes is dan toch wel het mooiste wat er is.
Iedereen probeerde de nieuwe technieken gelijk uit en we waren eigenlijk niet
meer te stoppen. Maar helaas onze tijd zat erop. We genoten nog even na met
een drankje en de nodige koolhydraten werden weer aangevuld, zodat we weer
fris en fruitig naar huis konden.

Wij willen Thijs en natuurlijk het bestuur bedanken voor deze mooie en zeer
leerzame clinic.
Ik denk dat er binnenkort nog wel een aantal bidons, rechtop staand, in Delden
worden gesignaleerd ;)
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Sleutelavond voor de dames
Onlangs hebben we een evaluatieavond gehad
met de dames van de slow-motion-groep. Hierin
kwam naar voren dat velen zich onthand voelen
als ze met een lekke band of een ander defect
onderweg komen te staan. Ze willen hier graag
wat hulp bij.
Daarom organiseren we voor hen op DINSDAG
25 FEBRUARI 2020 een sleutelavond van
19.30 - 21.30 uur.
De opzet van de avond is dat de dames hun racefiets, veldrijder of mountainbike meenemen en onder leiding van een (technische) man leren hoe ze een voor
- en achterwiel incl. binnenband moeten verwisselen. Maar ook zaken als de
ketting er weer op leggen kunnen aan de orde komen. Het is de bedoeling dat
de uitleg zoveel mogelijk één op één plaats vindt, zodat de dames ook zoveel
mogelijk zelf kunnen oefenen. Uit een eerste inventarisatie via de dames-apps
is gebleken dat er veel belangstelling is van de dames. Het gevolg is dan ook
dat we veel heren nodig hebben. Als de heren of dames zelf een montagestandaard hebben dan is het handig om deze mee te nemen evenals een bandenpomp.
Erik Wilmink heeft de hal van Rotonde aan de Sluisstraat beschikbaar gesteld.
We hebben dan een behoorlijk ruimte om te oefenen. Voor koffie/thee wordt
gezorgd.
Geef je op via email als je als dame wilt deelnemen of als je wilt helpen met de
instructie. Je kunt de email sturen naar harry.krupers@gmail.com
voor 20 februari 2020.
Marjon Verburg,
bestuurslid dames,
en Harry Krupers,
activiteitencoördinator.
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Jaarvergadering DFC de TwickelTrappers
Zoals gebruikelijk houden we ook dit jaar weer onze
Algemene Leden Vergadering (ALV) ofwel de
jaarvergadering.
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op
WOENSDAG 11 MAART 2020.
De jaarvergadering vindt plaats in Café Biljart de
Boemel in sporthal de Reiger en zal beginnen om
20:00 uur.
Bij deze nodigen we al onze leden uit voor de
jaarvergadering.
Na het huishoudelijk
gedeelte waarin het
bestuur verantwoording
zal afleggen over het
gevoerde beleid en de
financiën, zal Joost
Posthuma, oudwielrenner van o.a. de
Rabobankploeg, ons
vertellen over zijn
loopbaan als wielrenner.
Het bestuur van DFC de
TwickelTrappers.
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Rondje regen om Reschensee (Door Peter Sueters)
“Pizza XXL” dat is de naam
Een tourtje rond de See
Al heeft die weinig faam:
de Reschen-pas doet daarin mee
Pizza verwijst naar Oostenrijks buur
De Resia-pas, zo heet ie daar
Een hoog weids avontuur
Motor-vrij, dus geen gevaar
Lieflijke Alpenweiden
Met benen Stelvio-proof
Maar 1000 hm rijden
Omdat het niet echt meer hoef’
Na ons natje in pittoresk Mals
Wordt het niet meer droog
Het plat is wreed en vals
We missen de regenboog
De brillen af, laag op de neus
Het uitzicht wordt steeds minder
Met groot voor-rad als een reus
Glad, de stortvloed geeft veel hinder
Het water uit de schoenen
Tot op het kruis doordrenkt
In warm hotel de botten boenen
Record op Strava wenkt!
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Meefietsen met de dames.
Het afgelopen wegseizoen hebben diverse leden op dinsdagavond een groepje
van ongeveer 5 dames begeleid. Uit de evaluatie met deze dames is gebleken dat
zij dit het komende wegseizoen graag weer willen. Zij geven aan dat zij niet in de
gelegenheid om tijdens de week zoveel te kunnen fietsen dat zij het tempo van
de dieselgroep kunnen bijhouden. En als zij dan meefietsen, voelen zij zich
bezwaard omdat iedereen het tempo moet aanpassen aan hun niveau.
Wat houdt dit meefietsen precies in? De dames vertrekken op dinsdagavond om
18:30 uur bij de Albert Heijn net als alle andere groepen. Onder leiding van een
ervaren lid fietsen zij dan met een gemiddelde van zo’n 25 km. per uur. De
afstand is afhankelijk van wanneer het donker wordt, maar varieert tussen de 40
en 50 km. Degene die meefietst bepaalt de route, omdat de meeste dames
onvoldoende kennis hebben van de omgeving. Hierdoor geeft het hun ook een
veilig gevoel en niet de verkeerde kant op fietsen.
De begeleiders van het afgelopen jaar hebben deze begeleiding als erg plezierig
ervaren.
Wil je deze dames begeleiden neem dan contact met mij op per telefoon
0683531232 of per email harry.krupers@gmail.com Ik maak dan een lijst waarop
de dames kunnen zien wie hun begeleidt en zij kunnen dan zo mogelijk contact
opnemen als ze niet kunnen fietsen.
Harry Krupers.
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DFC de TwickelTrappers zet zich in voor goede doelen.
DFC TwickelTrappers wil een maatschappelijk betrokken vereniging zijn. Daarom
stelt zij jaarlijks een bedrag ter beschikking voor een maatschappelijk doel. Dit
bedrag wordt jaarlijks opgenomen in de begroting. Afgelopen jaar is € 500,- ter
beschikking gesteld voor de aanschaf van een aangepaste bus voor Jens
Harmsen.
Het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld voor een goed doel bedraagt maximaal € 500,- per kalenderjaar. Dit bedrag kan over meerdere doelen worden verdeeld.
Het maatschappelijk doel moet aan de volgende voorwaarden voldoen, het doel
moet:
* bij voorkeur een link hebben met Delden e.o.;
* voorgedragen worden door het bestuur of een lid van DFC TwickelTrappers;
* een maatschappelijke component hebben of een bijdrage leveren aan de
verbetering van de omstandigheden van degene waarvoor de bijdrage
bedoeld is en
* voorgedagen worden.
Elk lid van DFC TwickelTrappers is gerechtigd een voorstel te doen voor een
maatschappelijk doel. Er wordt een documentatie / toelichting aangeleverd door
degene, die de voordracht doet, waarom aan dit maatschappelijk doel een bijdrage geleverd moet worden. Heb je iets wat volgens jou het komende jaar in aanmerking komt voor een bijdrage van de vereniging, neem dan contact op met
één van de bestuursleden.
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Deze keer mag ik,
Tessa Drent, de bidon vullen. Een hele
eer, maar wel een
lastige opdracht. Alhoewel ik als freelance journalist en
eindredacteur bij Tubantia met gemak
allerlei artikelen
schrijf, vind ik het
toch een stuk ingewikkelder om een
heel verhaal over
mezelf te maken.
Over jezelf schrijven,
voelt toch een beetje
raar. Maar aangezien
een lege bidon nog
vreemder is, ben ik
er toch aan begonnen.
Ik ben 39, woon met mijn man Anne-Jelmer en onze kinderen Jasper van 6 en
Renske van 5 in Borne. Als kind leek een racefiets me altijd erg leuk, maar aangezien mijn zus en ik met een lekke band altijd al naar de fietsenmaker moesten,
was het zeer onwaarschijnlijk dat we zo’n fiets thuis zouden kunnen onderhouden. Deze kwam er dan ook niet. Wel fietsten mijn zus en ik wekelijks meerdere
keren van Almelo naar de ponyclub in Markelo op onze gewone fiets, veel fietsen
deed ik dus al wel. Toen ik mijn man leerde kennen, had hij naast een eigen racefiets ook een veldrijder. Daarop heb ik het eerste jaar gefietst, om te kijken of
het me wat leek. En dat was zo! Anne-Jelmer wilde een echte racefiets voor mij
in elkaar zetten. Maar aangezien ik zijn oranje Pinarello erg mooi vond en het
frame hem eigenlijk toch net iets te klein was, besloot hij dat ik zijn fiets zou krijgen en dat hij voor zichzelf een nieuwe in elkaar zou zetten. Hij had echter geen
zin om alle onderdelen over te zetten en zo was mijn eerste racefiets op de remmen na volledig Dura’Ace afgemonteerd.
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Op deze fiets begon ik jaren later bij
de damesgroep van de TwickelTrappers. Na twee weken werd ik getipt
eens met de Heren 2-groep mee te
fietsen en daar ben ik gebleven. Met
veel plezier fietst ik daar vrijwel iedere dinsdag, sinds halverwege de
zomer op mijn ‘nieuwe’ fiets, een
rood-wit-zwarte Scott. Soms red ik
het niet om vanuit mijn werk in Denekamp, waar ik leerkracht op een
basisschool ben, op tijd te zijn en
mis ik een training, maar ik probeer
er zoveel mogelijk te zijn. Sinds vorig zomer heb ik ook een mountainbike. Daarmee maak ik ’s winters
graag een rondje op de momenten
dat de kinderen op school zitten en
ik niet aan het werk ben. Meegaan op zondag lag ik de planning, maar nu onze
kinderen sinds dit winterseizoen op schaatsen zitten en op zondagmorgen om 8
uur op het ijs moeten staan, red ik het niet om op tijd in Delden klaar te staan.
We zijn sowieso veel op de ijsbaan te vinden, niet om zelf te schaatsen, dat lukt
niet nu ik een peesblessure in mijn voet heb. Anne-Jelmer en ik zijn allebei vrijwilliger bij de langebaanwedstrijden in Enschede. Anne-Jelmer is landelijk starter en
ik ben naast speaker en scheidsrechter sinds dit seizoen ook starter. Dat betekent
dat we geregeld op een zaterdag- of zondagavond in Enschede te vinden zijn, helemaal omdat de kinderen nu ook een aantal wedstrijden schaatsen.
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’s Zomers zijn we druk met inlineskaten. Ik skate al sinds mijn elfde, toen ik echte
Roces won op Radio Veronica bij Robert Jensen. De liefde die ik toen ontwikkelde
voor het skaten is nooit meer over gegaan. Meer nog dan van fietsen houd ik van
skaten. Als zeventienjarige maakte ik kennis met een groepje avondskaters in
Hengelo en met een stel skatevrienden, die ik daar leerde kennen en mijn beste
vriendin richtten we in 2003 Nightskate Twente op. De Nightskate bestaat nog
steeds en vanaf het eerste begin ben ik als verkeersregelaar daarbij aanwezig.
We skaten van mei tot en met september iedere vrijdag door Hengelo en omliggende plaasten. Een aantal routes leidt ons ook door Delden. Als verkeersregelaars zetten we kruisingen tijdelijk af, totdat de groep skaters en onze bezemwagen gepasseerd zijn. Dan skaten we langs de groep op hoog tempo weer naar
voren, om daar opnieuw op een kruising te worden geplaatst door onze
‘hoofdverkeersregelaar’. Natuurlijk skaten en trainen we veel in de zomer, helemaal als er een evenement gepland staat. In het verleden hebben we vaak meegedaan aan skatemarathons in Berlijn en Keulen en 24-uurs estafetteraces in Biddinghuizen en op het Motor GP-circuit van Le Mans: de 24-uur van Le Mans. Onze
beste prestatie bij dit laatste evenement was 17e overall van de 600 teams en 12e
in onze categorie van teams bestaande uit tien man. In Biddinghuizen bestonden
de teams uit zes man. Vaak was ik de enige vrouw, maar dat vond ik nooit erg.
Ontzettend gaaf om 24 uur lang in een team rondjes te skaten en in Le Mans iedere keer opnieuw de Dunlop-heuvel te moeten beklimmen én weer af te dalen,
met de bocht naar rechts direct onderaan de afdaling. Ook deed ik mee aan allerlei leuke skatetochten, zoals tweemaal aan de Nightskate in Parijs en een keer in
Basel én verkleed als kerstman
tweemaal aan de Santaskate in Londen. Aan het einde en direct na
mijn tweede zwangerschap heb ik
heel veel last van mijn voeten gehad. Deze zijn toen uitgezakt en
mede daardoor heb ik nu mijn peesblessure, die maakt dat ik deze zomer weinig heb kunnen skaten en
dat het rijden van een marathon
helaas niet meer tot de mogelijkheden behoord. Maar fietsen en
paardrijden, wat ik af en toe ook
nog in de bossen onder Haaksbergen doe, gaan prima en daar blijf ik
dan ook graag mee doorgaan!
Ik geef de bidon graag door aan Kasia Firmanty. Zij is het afgelopen seizoen bij
de dames gestart. De vier winters waarin we al wel kinderen hadden, maar ik nog
geen mountainbike had, heb ik overwinterd door RPM te doen in de sportschool
in Borne. Alhoewel ik altijd moeite had met het feit dat ik binnen fietste en geen
milimeter vooruit kwam, waren de lessen altijd erg leuk en vol gezelligheid, mede
doordat Kasia de lessen vol enthousiasme gaf. Ik ben erg benieuwd waarom ze
bij de TwickelTrappers is gekomen en hoe ze haar eerste seizoen heeft beleefd.

Vanuit de redactie: de voorjaarseditie is de laatste waaraan Wim meewerkt en vult hij de bidon. Kasia mag dan de bidon in de zomereditie
vullen.
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Klimmen in Kaunertal (Door Peter Sueters)
De gletsjer wacht almachtig
Wij nietig maar ook krachtig
Op zoek naar ijs, het toppunt
De zuurstof raakt verdund
De leegte, waarheen voert de curve?
Waarom willen wij dit durve’ ?
De buitenbocht, een teugje water
Weer op spanning, even later
De spieren trekken je door het spoor
Voorblad links, we knarsen door
Strek-de-nek en even staan
Dan voel je het wat beter gaan
Eeuwige sneeuw, zo in je eentje
Een minuscuul klein kiezelsteentje
Maar plots is het waar
De top is daar
Hij doemt op in witte flard’
Waar regen in hagel verhardt
We zien hem staan: een Hollandse
bus
We zijn er…bij de Kauner dus!
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Foto’s van de MTB clinic gegeven door Thijs van Amerongen.
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Foto’s van de MTB clinic gegeven door Thijs van Amerongen.
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Nieuwjaarstocht met na afloop een stamppotbuffet
Het jaar 2020 willen we openen met een Nieuwjaarstocht op de mountainbike /
veldrijder op ZONDAG 12 JANUARI. We vertrekken om 9:30 uur bij Albert Heijn.
We rijden in 2 groepen, zodat de wat snellere rijders, maar ook degene die wat
minder hard willen, aan hun trekken komen. Tegen 11:30 uur komen we weer terug in Delden bij De Boemel. Onder het genot van een drankje kunnen we elkaar
dan het beste wensen voor het nieuwe fietsjaar. Daarna staat er voor eenieder
een stamppotbuffet klaar.
Het stamppotbuffet is bedoeld voor alle leden. Als je niet meefietst dan kun je
vanaf 11:30 uur terecht bij De Boemel. We hopen hiermee een nieuwe traditie in
gang te zetten en zo te zorgen voor een nieuwe invulling van ons activiteitenprogramma.
Als je meefietst en mee-eet wil je dit dan mailen naar harry.krupers@gmail.com
Als je alleen mee-eet wil je dit dan ook mailen naar bovenstaand emailadres.
Graag voor uiterlijk 10 januari 2020. We kunnen dan doorgeven hoeveel personen
we verwachten.
Harry Krupers,
Activiteitencoördinator
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Deldense Fiets Club
“De TwickelTrappers”
Wenst al haar leden,
sponsoren en relaties
fijne feestdagen
een gezond en sportief 2020 toe!
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