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Officieel orgaan van Tour Club Duiven.
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www.tourclubduiven.nl

Aangesloten bij de Nederlandse toerfietsunie (NTFU) Nr 105116
Ingeschreven bij de Kamer van koophandel Nr 40124649

 BESTUUR.

 Voorzitter:                                                   Winnie Roelofs 0316-842374  
 voorzitter@tourclubduiven.nl  

 Secretaris Vincenzo Modica 0316-268563  
 secretaris@tourclubduiven.nl  

 Penningmeester: Oswald Wassink 0316-268447  
 penningmeester@tourclubduiven.nl  

 Bestuurslid: Jan Joosen 06-48103255  
 jf.joosen@upcmail.nl  

 Bestuurslid: Bea Riekerk 0651313533  
 bea@tourclubduiven.nl

 COMMISSIE.  

 Kleding: Peter ten Cate 0316-265722  
 Walter Bierens 0316-281055  
 Remco Vonk 0316-525426  
 kleding@tourclubduiven.nl  

Communicatie Marco van Alst 06-46904362
Facebook
Virginie Wassink en Alwin Docter

Toerkalender: Bea Riekerk 06-51313533  
 Jean Paul Vossers 0316-842502  
 Peter Kok 0316-265831   
toercommissie@tourclubduiven.nl

Derailleur: Gerard Hoebeke 0316-331029
Virginie Wassink 0316-268447  
 Plauschi Modica 0316-268563   
 clubblad@tourclubduiven.nl  

 Spinning: Karel Heij 0316-264894  
 spinning@tourclubduiven.nl  

 Website: Marco van Alst 06-46904362  
 Joop Weideman 0316-280378   
 webmaster@tourclubduiven.nl  

 Sponsor: Erik Schellevis 0316-267388  
 Marco van Alst 06-46904362  
 sponsor@tourclubduiven.nl

 DIVERSEN.  

 Betalingen: Rabobank Duiven, rekening nr
NL43 RABO 0315 48 90 65 

 Clubhuis: verenigingsgebouw 't Gilde, Visserlaan 35, 6921 WZ
DUIVEN

 Clubritten: Zaterdag - zondagmorgen, maandagavond (hersteltrai-
ning), dinsdagmorgen (D en T-ploeg) en woensdag-
avond.  

  
 



van de voorzitter

Alles is nieuw,

Binnen de club is het lente; de
toerclub renners dansen als lam-
metjes in de wei over de straten en
kasseien van ons kikkerlandje
heen. In alle vroegte hoor je weer
fluitende fietsers richting het club-
gebouw zoeven om weer een ritje
van inmiddels alweer 100 km te
maken.

Toch heeft het bestuur deze winter
niet geslapen, allereerst is er door
Jantinus en Bart toe gewerkt naar
een overdracht van taken aan
nieuwe mensen binnen het be-
stuur. Dit heeft zijn hoogtepunt
gekregen in de verkiezingen in de
ALV Afgelopen jaar.  De stemming
was unaniem, niemand was tegen.
Bea en ik hebben vanaf dat mo-
ment de hamer overgenomen.

Ik wil alle vrijwilligers binnen onze
club waarvan we tijdens de ALV
afscheid hebben genomen en in het
bijzonder de oud-bestuursleden
nogmaals namens ons allen harte-
lijk bedanken voor de inzet en het
opbouwen van deze mooie en zeer
actieve vereniging.  Het bestuur uit
het Jantinus tijdperk heeft er voor
gezorgd dat de vele actieve commis-
sies niet stil zijn komen te vallen.

Communiceren op een hoger ni-
veau is voor dit jaar de doelstelling
van het bestuur.
Een groot team van vrijwilligers
werkt nu hard om nieuwe commu-
nicatie middelen te integreren bin-
nen de club om onze leden beter en
sneller te kunnen informeren.
Het bestuur is gestart met de TC
Duiven vereniging-app om namens

het bestuur de leden snel te kun-
nen informeren over  bestuur- of
commissiemededelingen, zoals af-
gelastingen namens de toercom-
missie, de activiteiten zoals de in-
loopavonden en voor dringende
mededelingen.
Tevens werkt Marco hard aan een
nieuwe site die een vernieuwde
uitstraling en een frisse kijk in onze
club moet geven voor zowel leden
als niet leden.  Maar ook om onze
sponsoren een completer program-
ma aan te kunnen bieden. Zodat
betrokkenheid bij onze toerclub
wordt vergroot.

Onze activiteiten zowel op als naast
de fiets zijn ook uitgebreid; zo heb-
ben we al kunnen kennismaken
met de informatie avond "trainen
met je hart" met een geweldige
opkomst ( zie presentatie op het
internet) en heeft iedereen tijdens
een schitterende presentatie in de
ALV de plannen van de buitenland-
tocht kunnen zien.
Maar ook een binnenlandtocht en
een gezamenlijke BBQ worden
voorbereid. Wij zullen jullie op tijd
informeren over deze en nog vele
activiteiten door middel van onze
nieuwe communicatie kanalen.

Het bestuur zal dit jaar ook de
plannen en doelstellingen voor
volgend jaar in de stijgers gaan
zetten, zodat er verder gebouwd
kan worden op het fundament dat
door alle vrijwilligers en natuurlijk
de leden alsmede ook onze sponso-
ren is gelegd.

Ik wens jullie voor nu vele prettige
fiets kilometers en houdt het veilig.
Wij informeren jullie.
 
Uw voorzitter,
Winny Roelofs

martelwerktuig

Onze huidige racefiets waar we nu
op zitten is een primitief gedrocht.
Het zal nog wel heel wat eeuwen
duren voordat het wordt wat ik
verwacht.
Zwemmen doen we met onze
armen en benen. Oorspronkelijk
liepen we op
onze handen en voeten, dus is het
geen grote stap om ook de armen
te gebruiken.
De houding  zal veranderen omdat
de bewegingen met de armen benut
worden.
Ook denk ik aan fietshandschoe-
nen met SPD en een hemd met
zeem.
Meestal worden uitvindingen ver-
noemd naar de bedenker,
We praten dan niet meer over op
de fiets stappen, maar we kruipen
in de ”Boland''.
Als we over enkele eeuwen in het
museum rond wandelen zal bij de
fiets de tekst staan:
"Martelwerktuig uit de 21e
eeuw".
Voorlopig vermaak ik me prima op
de Jan Janssen type vector bij de
T-groep.
Met vriendelijke groet,
   
Toon Boland.
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Klimmen, tijdrijden, aankomen,
Voorting kon het allemaal.
 
Voorting droeg tijdens zijn profcar-
rière in de jaren vijftig vier dagen
de gele trui. Gisteren overleed de
ronderenner pur sang.
Als het aan Gerrit Voorting had
gelegen, had de Tour wel twee
maanden mogen duren, zei hij eens
in het AD. De wielrenner had een
lange adem. Als het aan het publiek
had gelegen ook trouwens, want
Voorting had niet alleen goede
benen, hij stond ook bekend als de
pin-upboy van het peloton. Met zijn
donkere lokken en zongebruinde
huid was hij een knappe verschij-
ning.
Zijn medaille veroverde hij per on-
geluk. Eigenlijk zou hij de sprint
aantrekken voor Henk Faanhof,
maar die reed lek.

Op het moment dat Voorting zijn
professionele wielercarrière begint,
heeft hij al Olympisch zilver op zak.
In 1948 werd hij tweede in de
Olympische wegwedstrijd in Lon-
den, die in die tijd uitsluitend toe-
gankelijk was voor amateurs. Zijn
medaille veroverde hij per ongeluk,
zegt hij later. Eigenlijk zou hij de
sprint aantrekken voor Henk
Faanhof, maar die reed lek.

Als prof rijdt Voorting tien jaar op
rij de Tour de France, van 1950 tot
1959. Hij is een ronderenner pur
sang. Klimmen, tijdrijden, aanko-
men, hij kan het allemaal.

Als prof rijdt Voorting tien jaar op
rij de Tour de France, van 1950 tot
1959. Hij is een ronderenner pur
sang. Klimmen, tijdrijden, aanko-
men, hij kan het allemaal.

In 1953 wint Voorting in Dieppe
zijn eerste Touretappe, terwijl zijn
vrouw thuis in Haarlem aan de
radio gekluisterd zit. Ze stuurt hem
meteen een gelukstelegram, zo
meldt De Tijd. Een jaar later moet
Voorting de Tour voortijdig verla-
ten nadat hij bij een val zijn dijbeen
heeft gebroken.

Tour de
France

In Bayonne verovert hij in 1956
voor het eerst de gele trui. In de
leiderstrui rijdt hij de dag erop de
Pyreneeën in, maar na de etappe is
hij zijn trui alweer kwijt. Na afloop
is hij kwaad op zijn ploeg en vooral
op ploegleider Kees Pellenaars: ze
hebben hem onvoldoende ge-
steund bij het verdedigen van zijn
trui. Dat jaar eindigt hij op de elfde
plaats in het klassement.

In 1958 rijdt hij de Tour voor een
Nederlands-Luxemburgse ploeg.
De kopman, Charly Gaul, wint de
ronde en Voorting schrijft de etap-
pe naar Duinkerken op zijn naam.
Bovendien draagt hij opnieuw het
geel, drie dagen deze keer. Net als
in 1956 moet hij hem afstaan aan
de Fransman André Darrigade. Dat
jaar neemt hij met zijn vrouw een
singeltje op. De gele trui heet het.
Het is de B-kant van De Tour de
France, de single van Wout Wagt-
mans en Wim van Est.

Na het overlijden van zijn oud-
ploeggenoot Henk Faanhof afgelo-
pen dinsdag, was Voorting met zijn
92 jaar de oudste nog levende Ne-
derlander die de Tour de France
had uitgereden. Slechts drie dagen
droeg hij die twijfelachtige eer.
Voorting was weduwnaar en laat
twee dochters achter.
 
Bron: Volkskrant,
Lidewey van Noord
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crossen door de bossen
Ingezonden door:
Karel Heij
 
Ook dit jaar is er weer een groepje
fanatiekelingen die de hele winter
door blijven fietsen op hun moun-
tainbikes.
Officieel valt het mountainbiken
niet onder de clubactiviteiten van
TC Duiven, maar voor de overgrote
meerderheid bestaat het deelne-
mersveld uit leden van TC Duiven
en de start is elke zaterdag vanaf
08:30 uur bij het clubhuis .
De routes variëren en worden de
ene week door Gert Sinnema en de
andere week door Karel Heij be-
paald en gaan voor het grootste
gedeelte door de bossen en niet op
verharde wegen.

Regelmatig zijn er mensen met
nieuwe routes en zij worden dan
wegkapitein van de dag.

Het tenue is vrij en je bent zelf
verantwoordelijk voor je MTB stic-
ker en goed materiaal.
Geen helm betekent niet mee fiet-
sen.
Dit jaar zijn we al wezen fietsen in
Zeist (single track) aansluitend
lekker snert, meegenomen door
Joop en gemaakt door Bri (Super).
Route Hoenderlo met aansluitend
een gezamenlijke lunch.
Bij het crossen door de bossen loop
je natuurlijk kans op een valpartij-
tje, meestal valt het mee en soms
heb je pech (Edwin) en soms gaat
het in het bos goed en breek je een
enkel bij het autoruiten krabben
(Jantinus)
De ritten zijn niet voor watjes, ja
soms regent, sneeuwt of stormt
het, maar het moet echt heel slecht
zijn wil niet een groepje "Die Hards"
er op uit trekken.
Afgelopen zondag was het weer
ploeteren door de sneeuw en we
hebben net zolang geoefend tot we
die ene berg bedwongen.
Kortom altijd spannend, nooit saai
maar vooral rete-gezellig en veel
kameraadschap.
Dus als je niet van suiker bent en
je wilt het een keer proberen, sluit
gewoon een keer aan.
Zorg wel dat je een beetje in condi-
tie bent; het is soms wel een beetje
pittig.
Als je nog niet in de MTB APP zit
laat dan even weten als je voor het
eerst mee wil gaan, het kan zijn dat
we net een speciale rit hebben ge-
pland en dat we met de auto gaan.
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de vrouw achter de renner

Ik ben Majke Roelofs, de vrouw
van Winny Roelofs. Ik ben 46 jaar
en wij wonen samen met onze kin-
deren, Dewi 20 jaar en Jelko 18
jaar, sinds oktober vorig jaar in
Loo.

Ik heb altijd aan een sport gedaan,
steps, aerobic, body jam als het
maar met muziek is, dan is het mijn
ding.
Gek genoeg heb ik Winny besmet
met het fietsvirus. Ik ben begonnen
met fietsen in m'n eentje met, hoe
kan het ook anders, oortjes in en
trappen op de maat van de muziek.
Op een gegeven  moment besloten
Winny en ik samen te gaan fietsen.
Op zich hartstikke leuk, ware het
niet dat Winny onderweg gezellig
wilde bijpraten terwijl ik meer het
type ben die tijdens het sporten
liever nergens aan denkt en even
mijn hoofd leeg wil maken.

Gelukkig hadden we een buurman,
Daniël die met het sporten meer
raak vlakken met Winny had dan
ik. Dus zij gingen samen hun con-
ditie maar eens opbouwen, waarna
zij zich uiteindelijk samen met nog
2 buurtjes (Robert en Bea) bij
Tourclub Duiven hebben gevoegd.

buurman

Intussen heb ik toch maar weer de
sport opgezocht waarbij ik even
lekker kan swingen. Ik doe inmid-
dels al weer 5 jaar, 2 maal per week
aan Zumba. Dit is toch echt meer
mijn ding.

samenwonen
Winny en ik hebben elkaar in 1986
leren kennen tijdens de carnaval in
Duiven. Het was liefde op het eerste
gezicht. In November 1988 zijn we
samen gaan wonen in de Zwaan-
straat in Duiven. Na 1,5 jaar trok-
ken we van onze bovenwoning naar
een eengezinswoning in de Mantet 
in Duiven. Tijdens die periode zijn
we in het huwelijksbootje gestapt.
Na 8 jaar Mantet hebben we onze
eerste woning gekocht, en die
stond in de Meidoornlaan te Dui-
ven.

In November 1994 is onze dochter
Dewi geboren, even een andere
start dan verwacht. Dewi heeft
namelijk het syndroom van down
maar ze doet het hartstikke goed.
Februari 1997 werden we voor de
2de keer papa en mama, dit maal
van een zoon, Jelko. Ons gezinnetje
was compleet.

In 1999 zijn we naar Westervoort

vertrokken; 8 jaar hebben we daar
overigens met veel plezier ge-
woond, maar met name ik wilde
toch graag terug richting Duiven.
Winny maakt het niet zoveel uit
waar hij woont als hij zijn gezin om
zich heen heeft, dan is hij thuis.
Inmiddels denk ik daar het zelfde
over.     
Zal de leeftijd wel zijn denk ik !
Dus kochten we een huis aan de
Pluto in Duiven. Ook hier hebben
we 8 jaar gewoond en heeft Winny
dus het fietsvirus opgelopen samen
met de buurtjes.

huisje in Loo
In de zomer van vorig jaar vonden
we een leuk vrijstaand huisje in
Loo, geheel onverwacht gingen we
dus na een fikse verbouwing van 3
maanden maar weer eens verhui-
zen. Dit maal met het idee hier
samen heel oud te worden. Wat
toch moet lukken zo lang we blijven
sporten.
Misschien gaan we in september
een weekendje fietsen in Limburg,
dus ja voor de gezelligheid moet ik
er dan maar aan geloven en dus op
de racefiets stappen. En wie weet
wordt ik dan toch nog besmet met
jullie virus.

Zoals wel bekend is Winny nu
voorzitter van jullie toerclub, en hij
doet dit met ontzettend veel plezier.
Ook het opstaan op de zondagoch-
tend kost geen moeite; dat zegt toch
ook wel genoeg. En dan natuurlijk
5 juni, jullie welbekende fietsweek-
end. Je zult het niet geloven maar
dat wordt in 29 jaar samen de
eerste keer dat Winny alleen een
weekend weggaat.

strak pakkie
Ik wil jullie allen heel veel fietsple-
zier wensen en wie zal het zeggen
of ik ook nog eens in zo'n mooi
zwart, rood en wit strak pakkie op
de fiets zal zitten...--
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Reerink Arnhem Zuid Reerink Arnhem Noord    Reerink Rijwielen                       
Huissensestraat 45 Geitenkamp 4     Dorpsstraat 90    
6833 HL Arnhem 6823 HE  Arnhem     6931 BM Westervoort   
Telefoon: (026) 321 82 84 Telefoon: (026) 351 36 15    Telefoon: (026) 311 67 43  
E-mail:info@reerinkarnhemzuid.nl E-mail:info@reerinkarnhemnoord.nl   E-mail:info@reerinkwestervoort.nl 
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Een nieuwe naam….. 

Goudhaanstraat 1 , 6921 GT Duiven 
0316‐261685 
info@fysiospecialistenduiven.nl 
www.fysiospecialistenduiven.nl 
 
Dorpstraat 17, 6923 AB Groessen 
0316‐540401 
 
 

 
Uw praktijk voor: 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Cranio‐sacraal therapie 
Viscerale therapie 
Bekkentherapie 
Kinderfysiotherapie 
Kaakfysiotherapie 
Sportmedisch advies 
 

Advies en behandeling zijn zonder verwijzing mogelijk. 
Kijk voor verdere informatie op onze site: 

www.fysiospecialistenduiven.nl 
 

Doetinchemseweg 71  •  7007 CB  Doetinchem
0314 - 330921  •  www.pedaleur.nl

GEPASSIONEERD
Wielerhuis de Pedaleur heeft een 
passie voor fi etsen! In onze winkel 
van 2.000 m² en in 8 webshops 
laten we u zien wat die passie 
inhoudt. Racefi etsen, mountain-
bikes, e-bikes, stads- en trekking-
fi etsen, kinderfi etsen, kleding, 
tassen en heel veel accessoires; 
wij hebben het allemaal voor u!

Welkom bij
Wielerhuis de Pedaleur
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van de toercommissie
 

 
Toelichting 

     Starttijden: Bij starttijd 08:00 uur rekening houden met eindtijd tussen ±12:00 en ±13:00 uur. 

 
De T- groep start zondags om 09:00 uur en houdt rekening met een eindtijd tussen 12:00 en 13:00 uur. 

 
gecombineerd A en B, tempo op B-niveau. 

 
gecombineerd C en T, tempo op T-niveau. 

       Wegkapiteins De wegkapiteins stellen voor de start de groepen samen. Per groep wordt vooraf de wegkapitein bekend 
gemaakt. 

Verlichting in voor- en najaar: maandagavond en woensdagavond, i.v.m. verzekering in voor- en najaar verlichting op fiets aanwezig. 

       zaterdag:  zaterdagochtend A,B en C rijders gezamenlijk. Bij voldoende deelname apart starten . 

 
zaterdag maximaal ca. 100 km.   

 zondag:  zondagochtend A, B, C en T rijders gezamenlijk. Bij voldoende deelname apart starten. 
maandag:  Herstelrit voor A, B, C en T rijders. Afstand en route in onderling overleg. Starttijd gelijk aan 

woensdagavondritten. 
dinsdag:  D- en T- ploeg, ritten in onderling overleg. Starttijd in overleg met D-ploeg bepalen. 

 woensdag:  woensdagavond A, B, C en T rijders. Bij voldoende deelname apart starten. 
 

 
midzomerrit ca. 100 km, 24 juni. 18:30

 
 vertrekken. 

 
     

 
Clubweekend: Vastgesteld op het 1e weekend van juni. Van vrijdag 5 t/m zondag 7 juni 2015 in de Ruhreifel (D). 

       
 

Kruissnelheid. 
     De kruissnelheid is geen 

 

gemiddelde snelheid, maar de snelheid welke gereden kan worden op een lang recht stuk 
wegdek (Denk aan de Cruise-control in de auto!).  De gemiddelde snelheid ligt, normaal gesproken, aanzienlijk lager. 

      
       Voor de C- groep zoeken wij nog enkele wegkapiteins. Wie durft??  

Meld je aan bij de Toercommissie. 
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toerkalender juni 2015
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

maandag 1 juni 2015 19:00 21:50 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 2 juni 2015 9:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!

woensdag 3 juni 2015 19:00 21:52 A-C ±75
T ± 60 Doorwerth Dijken, 

heuvels

zaterdag 6 juni 2015 9:00 ±100
Didam - Varsseveld - Lichtenvoorde - 
Groenlo - Zelhem - Hoog Keppel - 
Doesburg (Wijnroute)

Vlak

zondag 7 juni 2015
A/ B1 
±120
B2/ C 

s Heerenberg - Rees - Kalkar - 
Emmerich 
- Elten

vlak

maandag 8 juni 2015 19:00 21:57 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 9 juni 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 10 juni 2015 19:00 21:58 A-C ±75
T ± 60 Nijmegen - Ewijk Vlak

zaterdag 13 juni 2015 9:00 ±100
Oosterbeek - Heveadorp - Heelsum - 
Wageningen - Hoenderloo - Loenen - 
Posbank (Airborn)

Heuvelachtig

zondag 14 juni 2015
A/ B1 
±120
B2/ C 

Bemmel - Oosterhout - Dodewaard - 
Ochten - Echteld - Kesteren - 
Opheusden

dijken

maandag 15 juni 2015 19:00 22:01 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 16 juni 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 17 juni 2015 19:00 22:02 A-C ±75
T ± 60 Loenen - Beekbergen Vlak, 

heuvelachtig

zaterdag 20 juni 2015 9:00 ±100 Nijmegen - Berg en Dal - Ooijpolder - 
Emmerich - Elten Vlak, heuvels

zondag 21 juni 2015
A/ B1 
±145
B2/ C 

Otterlo - Kootwijk - Harderwijk - Uddel - 
Apeldoorn - A50 vlak

maandag 22 juni 2015 19:00 22:04 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 23 juni 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 24 juni 2015 19:00 22:04 A-C ±75
T ± 60 Doetinchem Vlak

woensdag 24 juni 2015 18:30 Ja 22:04 A ± 100 Midzomerrit  Rijn- en Waaldijken Vlak

zaterdag 27 juni 2015 9:00 ±100 Huissen - Kesteren - Rhenen 
(Lingeroute) Vlak

zaterdag 27 juni 2015 Binnenlandrit Informatie volgt

zondag 28 juni 2015
A/ B1 
±120
B2/ C 

Velp - Ede - Scherpenzeel - Amerongse 
Berg - Amerongen - Rhenen - Kesteren 
- Heteren - Huissen

Heuvelachtig

maandag 29 juni 2015 19:00 22:04 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 30 juni 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

8:00 A-C
9:00  T

8:00 A-C
9:00  T

8:00 A-C
9:00  T

8:00 A-C
9:00  T
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toerkalender juli 2015
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

woensdag 1 juli 2015 19:00 22:03 A-C ±75
T ± 60 Netterden - Mechelen Vlak, 

heuvelachtig

zaterdag 4 juli 2015 9:00 ±100 Otterlo - Kootwijk - Stroe - Uddel - 
Apeldoorn - A50 Hoge Veluwe

zondag 5 juli 2015 8:00  A-C
9:00 T

A/ B1 
±120
B2/ C 

Elten - Emmerich - Kalkar - Totenhugel - 
Kleve - Millingen - Pannerden 
(Totenhugel)

Heuvelachtig

maandag 6 juli 2015 19:00 22:01 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 7 juli 2015 9:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!

woensdag 8 juli 2015 19:00 22:00 A-C ±75
T ± 60 Valburg Vlak, dijken

zaterdag 11 juli 2015 9:00 ±100
Bemmel - Oosterhout - Dodewaard - 
Ochten - Echteld - Kesteren - Vlak

zondag 12 juli 2015 8:00  A-C
9:00 T

A/ B1 
±120
B2/ C 

Oosterbeek - Heveadorp - Heelsum - 
Wageningen - Hoenderloo - Loenen - 
Posbank (Airborn)

Klimrit

maandag 13 juli 2015 19:00 21:56 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 14 juli 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 15 juli 2015 19:00 21:54 A-C ±70
T ± 55 Renkum Dijken, 

heuvels

zaterdag 18 juli 2015 9:00 ±100 Didam - Varsseveld - Ruurlo - Barchem 
- Lochem - Vorden - Doesburg Vlak

zondag 19 juli 2015 8:00  A-C
9:00 T

A/ B1 
±120
B2/ C 

Didam - Varsseveld - Lichtenvoorde - 
Groenlo - Ruurlo - Zelhem - Hoog 
Keppel - Doesburg (Wijnroute)

Vlak

maandag 20 juli 2015 19:00 21:48 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 21 juli 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 22 juli 2015 19:00 21:45 A-C ±65
T ± 50 Posbank - Oosterbeek Heuvelachtig

zaterdag 25 juli 2015 9:00 ±100
Ellecom - De Steeg - Rheden 
Rozendaal - Oosterbeek - Wageningen - 
Ede - Arnhem

Vlak, 
heuvelachtig 
terug

zondag 26 juli 2015 8:00  A-C
9:00 T

A/ B1 
±120
B2/ C 

Oosterbeek - Renkum - Wageningen - 
Rhenen - Amerongen - Veenendaal - 
Bennekom - Ede - Otterlo

Heuvelachtig

maandag 27 juli 2015 19:00 21:38 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 28 juli 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 29 juli 2015 19:00 21:35 A-C ±65
T ± 50 Elten - Stokkum Vlak, 

heuvelachtig
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toerkalender augustus 2015
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

zaterdag 1 augustus 2015 9:00 ±100 Wehl - Doetinchem - Zelhem - 
Doesburg - Posbank 

Vlak, 
heuvelachtig 
terug

zondag 2 augustus 2015
A/ B1 
±110
B2/ C 

Nijmegen - Berg en Dal - Ooijpolder - 
Emmerich - Elten Relatief vlak

maandag 3 augustus 2015 19:00 21:27 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 4 augustus 2015 9:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!

woensdag 5 augustus 2015 19:00 Ja 21:24 A-C ±60
T ± 50 Posbank Heuvelachtig

zaterdag 8 augustus 2015 9:00 ±100 Ginkelse Heide - Ede - Kootwijk - 
Hoenderloo - Eerbeek Vlak

zondag 9 augustus 2015
A/ B1 
±110
B2/ C 

100

Doetinchem - Varsseveld - 
Winterswijk - Aalten -  Dinxperlo - 
Gendringen - Zeddam

Vlak

maandag 10 augustus 2015 19:00 Ja 21:14 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 11 augustus 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 12 augustus 2015 19:00 Ja 21:10 A-C ±60
T ± 50 De Steeg - Doesburg Vlak

zaterdag 15 augustus 2015 9:00 ±100 Elten - Emmerich - Ooijpolder - Berg 
en Dal - Nijmegen 

Vlak, 
heuvelachtig 
terug

zondag 16 augustus 2015
A/ B1 
±110
B2/ C 

100

Rozendaal - A50 - Loenen - Eerbeek - 
Posbank - Doesburg - Laag Keppel - 
Wehl 

Heuvelachtig

maandag 17 augustus 2015 18:30 Ja 21:01 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 18 augustus 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 19 augustus 2015 18:30 Ja 20:56 A-C ±55
T ± 40 Arnhem (Hoogte 80) - Doesburg Heuvels

zaterdag 22 augustus 2015 9:00 ±100 Nijmegen - Beuningen - Ewijk - 
Herveld - Driel Vlak

zondag 23 augustus 2015

A/ B1 
±110
B2/ C 
±100
 

Oosterbeek - Doorwerth - 
Wageningen - Ede - Barneveld - 
Kootwijkerbroek - Apeldoorn - 
Hoenderloo - Kop van Deelen

Relatief vlak

maandag 24 augustus 2015 18:30 Ja 20:46 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

dinsdag 25 augustus 2015 9:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 26 augustus 2015 18:30 Ja 20:41 A-C ±55
T ± 40 Angerlo - Zeddam Vlak

zaterdag 29 augustus 2015 9:00 ±100 Doesburg - Zutphen - Gorssel - 
IJssel terug Vlak

zaterdag 29 augustus 2015 Dieren.  Informatie volgt via 
Nieuwsbrief!

zondag 30 augustus 2015
A/ B1 
±110
B2/ C 
±100

Nijmegen - Groesbeek - Reichswald - 
Kleve - Emmerich - Elten Heuvelachtig

maandag 31 augustus 2015 18:30 Ja 20:30 ±50 Herstel rit, in onderling overleg. Herstel 
training.

8:00 u A-C
9:00 u T-gr

8:00 u A-C
9:00 u T-gr

8:00 u A-C
9:00 u T-gr

8:00 u A-C
9:00 u T-gr

8:00 u A-C
9:00 u T-gr

NTFU Nederlandskampioenschap
Tourrijden
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Eltener Fahrrad Profi • Groenlandstraße 31a 
46446 Emmerich am Rhein • Tel 00 49 (0)2828 90 21 11

www.eltenerfahrradprofi.de

fietsen  
met stijl!
De beste  
e-bikes
voor de  
laagste prijs!

nieuwe leden 
 
Bastian Pit
Mark Verwaaij
Noud Snelder
Paul Starrenburg
Peter Bakker
Erik Bongers

leden
mutaties

 
opzegging
 
Joke Ordelman
Willem de Graas
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�

Altijd�de�laatste�tips�en�ideeën?��Wordt�lid�van�Intratuin�Bl@d�via� www.intratuin.nl�

Intratuin�Duiven�
Lithograaf�1�

6921�VA��Duiven�

Tel:�0316�-�26�21�36�

Fax:�0316�-�26�25�45�

Koffie terras 
binnen & buiten

Annemarie Welling
06 - 3070 6539

Rijnstrangenweg 15 - 6923 SL Groessen 
0316 - 342 396

annemarie@tekenburo-welling.nl

Koffie terras 
binnen & buiten

Annemarie Welling
06 - 3070 6539

deadline kopij, volgende uitgave: 30 juli 2015
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Januari Omschrijving Land 
di 20 – zo 25 Tour Down Under Australië 

Februari   
wo 4 – za 7 Ronde van Dubai VAE 
zo 8 – vr 13 Ronde van Qatar Qatar 

di 17 – zo 22 Ronde van Oman Oman 
Maart   

za 7 Strade Bianche Italië 

zo 8 – zo 15 Parijs – Nice Frankrijk 
wo 11 – di 17 Tirreno – Adriatico Italië 
zo 22 Milaan – San Remo Italië 

ma 23 – zo 29 Ronde van Catalonië Spanje 
vr 27 E3 Harelbeke België 
zo 29 Gent – Wevelgem België 

April   
zo 5 Ronde van Vlaanderen België 
ma 6 – za 11 Ronde v/h Baskenland Spanje 

zo 12 Parijs – Roubaix Frankrijk 
zo 19 Amstel Gold Race Nederland 
wo 22 Waalse Pijl België 
zo 26 Luik-Bastenaken-Luik België 

di 28- zo 3/5 Ronde van Romandië Zwitserland 
Mei   

za 9 – zo 31 Giro d’Italia Italië 

Juni   
 zo 7 – zo 14 Critérium du Dauphiné Frankrijk 
za 13 – zo 21 Ronde van Zwitserland Zwitserland 

za 27 – zo 28 NK Emmen Nederland 
Juli   

za 4 – zo 26 Tour de France Frankrijk 

Augustus   
 za 1 Clásica San Sebastián Spanje 
 zo 2 – za 8 Ronde van Polen Polen 

 ma 10 – zo 16 Eneco Tour België/NL 
 za 22 – zo 13/9 Vuelta a España Spanje 

September   
vr 11 Grote Prijs van Quebec Canada 
zo 13 Grote Prijs van Montreal Canada 
zo 20 – zo 27 WK Richmond VS 

Oktober   
zo 4 Ronde van Lombardije Italië 

 

wielerkalender 2015
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Sjoerd en Kim Neijenhuis, van harte proficiat
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wie ben ik

Ik ben Noud Snelder en vanaf het
begin seizoen 2015 lid geworden
van TC Duiven. Ik wilde bij een
vereniging om meer te gaan fietsen
en ik zie het als een stok achter de
deur om vooral regelmatig te fiet-
sen (om niet hopeloos achter te
blijven). Bovendien is het een stuk
leuker om samen te fietsen dan
alleen. Ik fiets met B2 want dat
tempo bevalt mij prima.
Het is de eerste keer dat ik in ver-
eniging verband fiets, voorheen
heb ik gemountain-biked en fiets-
vakanties gehouden in o.a. België,
Bali, Zuid Afrika, USA en Sri
Lanka, dus het was wel even wen-
nen om met een grote groep te
fietsen, maar na het proefritje met
uitleg van Bert en Remco was ik
om, dit is leuk.
Ik heb vorig jaar een Rose Xeon
Team CGF gekocht omdat volgens
de verkoper de meest comfortabele
race fiets voor lange afstanden
moest zijn. Ik wilde namelijk niet
lijden op de fiets (het moet wel leuk
blijven). Tot nu toe kan ik dat bea-
men, want ik heb geen klachten,
ook niet na de 97 km van vandaag.
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majoor & partners
ac c oun t a n ts  &  a dv ise u r s

MAJOOR & PARTNERS Accountants en Adviseurs is een actief 
en dynamisch  accountantskantoor. Daarnaast zijn we klein en 

 informeel met een degelijke cliëntenkring en een uitgebreid 
relatie netwerk. 

Met een praktische en no nonsens aanpak proberen wij onze 
relaties zo optimaal mogelijk te bedienen. Kenmerken als korte 

lijnen en open communicatie vormen de belangrijkste basis voor 
een goed contact met u als cliënt. 

Onze cliënten behoren tot het midden- en kleinbedrijf.

Contactgegevens:
Parallelweg 36, 6922 HR  Duiven

Telefoon: 0316 – 34 33 00
info@majoorpartners.nl
www.majoorpartners.nl
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