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 BESTUUR.

 Voorzitter a.i.                                                   Oswald Wassink 0316-268447  
 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 06-42999995  
 bea@tourclubduiven.nl

 COMMISSIE.  

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

Communicatie vacature
Facebook
Virginie Wassink en Alwin Docter

Toerkalender: Bea Riekerk 06-42999995  
 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  
 Vacature  
 sponsor@tourclubduiven.nl

 DIVERSEN.  

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

 Clubhuis: De Ogtent cultuurcentrum, Remigiusplein 9, 6921 BL
DUIVEN

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

  
 

DERAILLEUR_COLOFON
Officieel orgaan van Tour Club Duiven.

Opgericht 2 november 1992.
www.tourclubduiven.nl

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

van de voorzitter
WhatsApp-groepen die inmiddels
zijn ontstaan lees ik, dat de mees-
te leden onder ons deze winter flink
bezig zijn met het onderhouden
van hun conditie tijdens de winter-
stop. Of dit nu buiten op de weg is,
spinnen (bij Cordia in Zevenaar) of
ploeteren in de modder, het mag de
pret niet drukken. Ook zijn er een
aantal leden “waaronder ik zelf” die
het Zwiften hebben ontdekt. Lek-
ker thuis op een hometrainer vir-
tueel fietsen met je clubleden en
met tegenstanders van over de hele
wereld. Ik moet zeggen, dit werkt
verslavend. Mijn verwachtingen
voor dit jaar zijn dan ook hoog ge-
spannen voor wat betreft eenieders
niveau bij de openingsrit op zondag
6 maart aanstaande.
 
Tijdens de afgelopen nieuwjaarsre-
ceptie hebben de aanwezigen al
kennis kunnen maken met onze
nieuwe locatie de Ogtent. Het was
fijn om te horen dat iedereen die
aanwezig was erg tevreden is met
ons nieuw onderkomen. Er heerst
een huiselijke sfeer die ik bij de
oude locatie heb gemist. De ver-
wachting is dat wij hierdoor ook

Beste mede fietsers,
 
Als eerste wil ik jullie bedanken
voor de inzet van het afgelopen
jaar. Als bestuurslid, commissielid
of gewoon op de fiets,  allemaal
hebben we bijgedragen aan een
succesvol seizoen 2015. We staan
aan de vooravond van een nieuw
wielerseizoen. Uit de verschillende

mogelijk nieuwe leden gaan aan-
trekken, zeker nu wij als vereniging
meer ons gezicht laten zien in het
centrum van Duiven. We horen er
nu echt bij!
 
Verder nodig ik jullie allemaal uit
voor de ALV op donderdag 25 fe-
bruari aanstaande Aanvang 20:00
uur, locatie de Ogtent.
Ook wil ik even stil staan bij het
clubweekend in het tweede week-
end van juni. Dit jaar is er voor
gekozen om dit weekend ook toe-
gankelijk te maken voor de niet
klimmers onder ons. Wat we pre-
cies gaan doen en waar we heen-
gaan tijdens dit weekend wordt
gepresenteerd tijdens de ALV door
de buitenlandcommissie. Joost en
Marc komen met twee mogelijke
locaties waaruit de leden kunnen
kiezen.
 
Ik wens iedereen een mooi en voor-
al veilig seizoen en hoop jullie re-
gelmatig tegen te komen tijdens
één van de clubritten.
 
Oswald Wassink
Voorzitter Tourclub Duiven a.i.
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algemene ledenvergadering Tourclub Duiven
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getrouwd

reddingsbrigade

de vrouw achter de renner
Mijn naam is Conny Hoebeke,
geboren Vermeulen. Ik ben in Vlis-
singen op de wereld gekomen en
heb daar ook mijn schooltijd geno-
ten totdat ik als assistente in een
drogisterij ben gaan werken. Na
een aantal jaren heb ik de drogis-
terij verruild voor een groentewin-
kel. In de zomer van 1966 leerde ik
Gerard kennen. Het was toen nog
de tijd van de buikschuivers (no-
zem-brommers) en nog niet van de
racefietsen.
Gerard was inmiddels afgestu-
deerd aan de HTS te Vlissingen en
moest voor zijn nummer (dienst-
plichtig) in militaire dienst. Dat
betekende destijds nog dat hij
slechts één keer in de veertien
dagen thuis kwam. Later, toen hij
dichter bij Vlissingen gelegerd was,
kwam hij vaker naar huis. Na zijn
diensttijd ging hij bij de KEMA in
Arnhem werken en heeft daar in de
kost gelegen en kwam de weekein-
den naar huis met de trein. Beiden
hadden wij hiermee geen vrede en
zijn daarom in maart 1969 ge-
trouwd en hebben toen als start via
de KEMA een flat in Zevenaar
kunnen huren.

Voordat de fietsperiode van Gerard
begon, is het hele gezin actief lid
geweest van de zwemvereniging de
Breuly in Zevenaar. Ik ben ca.15
jaar penningmeester en balie me-
dewerkster geweest van de afdeling
Reddingsbrigade en Gerard was in
die tijd zweminstructeur en secre-
taris. Tussendoor hebben onze
dochters vele zwemdiploma's ge-
haald en aan wedstrijden voor de
Reddingsbrigade deelgenomen. Tij-
dens en na die periode is de race-
fiets in beeld gekomen. Helaas was
dit niet voor mij weggelegd, maar
hij kon zich goed ontspannen door
inspanning, omdat de laatste jaren
bij zijn werkgever nogal wat energie
hebben gevraagd. Hij vond het
fietsen zo leuk dat hij na zijn ver-
vroegde uittreding lid is geworden
van Tourclub Duiven. Dat was en
is ten minste drie keer in de week
op de fiets, waarvan ik soms denk
“moet dat nu”, zeker omdat ik 's
zondags ook nog wel eens naar
Vlissingen wil om mijn moeder te
bezoeken. Aangezien ik sinds mijn
operaties niet meer zelf rijd, ben ik

Inmiddels ben ik bijna 47 jaar ge-
lukkig en is Gerard 47 jaar ge-
trouwd. Van fietsen was in het
begin van ons huwelijk geen spra-
ke, want we waren al blij dat de
maand niet te lang was voor het
salaris. Toch zijn we snel aan kin-
deren begonnen, wat resulteerde in
twee dochters, Anoesjka en Rebec-
ca die inmiddels 46 en respectieve-
lijk 43 jaar oud zijn. Van de oudste
dochter zijn we opa en oma van
twee kleinzonen van 14 en 16 jaar.
Nadat de meiden naar de middel-
bare school gingen ben ik ook weer
gaan werken, maar na een aantal
jaren bleek dit helaas niet meer
mogelijk wegens lichamelijke
klachten.

in dit geval van hem afhankelijk.
Maar inmiddels hebben we hier wel
een balans in gevonden.
 
Afgelopen zomer ben ik wel ge-
schrokken, nadat hij met de race-
fiets was gevallen. Hij heeft hier
behoorlijke schouderklachten aan
overgehouden en heeft tot eind van
het jaar hiervoor therapie gehad.
Hij is daarom niet zo vaak meer met
de club mee geweest, maar hebben
wij samen tochtjes gemaakt, waar
ik op mijn E-bike erg van kan ge-
nieten. Het voordeel is dan dat hij
via de tourclub goed de weg weet
in de Liemers. Zo zie ja maar weer,
elk nadeel heeft zijn voordeel.
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UCI wielerkalender 2016
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Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur reden voor de toercommissie om nog eens enkele punten onder
de aandacht te brengen voordat we met zijn allen weer onze wekelijkse tochten gaan beginnen.
 
Bij onze club maken we gebruik van wegkapiteins om onze fietsactiviteiten in goede banen te leiden. Belang-
rijke aspecten daarbij zijn het bevorderen van de veiligheid en de goede sfeer binnen de groep.
De wegkapitein ziet er op toe dat de groep zich aan de verkeersregels houdt en spreekt zo nodig een clublid
daarop aan. Ook als een clublid herhaaldelijk het afgesproken groepstempo niet kan volgen, spreekt de
wegkapitein hem of haar daar op aan.
Binnen een groep is de wegkapitein degene die het tempo en de route (en eventuele afwijkingen daarvan)
bepaalt, zodat discussies daarover worden vermeden. Als iedereen dit respecteert, komt dat de veiligheid en
de sfeer ten goede.
 
Lees de onderstaande aandachtspunten nog eens door. Het gaat om je eigen veiligheid en de veiligheid van
je medeweggebruikers. Spreek je medefietser(s) hierop aan als hij zich niet houd aan de hieronder omschre-
ven aandachtspunten. Een valpartij door vermoeidheid, onoplettendheid of onwetendheid is zo gebeurt, maar
niet de bedoeling van onze toertochten. Plezier en sportiviteit willen we nastreven in onze vereniging onder-
staande punten kunnen dit iets vereenvoudigen.
 
Fietsen in een groep:
Fietsen op de openbare weg is al een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser
(s). Het is algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep.
Reden genoeg om een verzameling regels op te stellen voor de veiligheid in onze clubritten.
Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal
gebeuren dat het toerfietsen een extra dimensie geeft. Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen
in een groep. Ook zijn niet alle fietsers op de hoogte van algemene regels die het veilig fietsen in een groep
bevorderen.
Je kunt allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser zelf. De fietser moet ook
weten wat voor snelheid hij/ zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/ zij fietst.
 
Bij ToerClubDuiven hebben we de snelheden over 5 groepen verdeeld, namelijk:
                 A-Groep:    Kruissnelheid > 34 km/ uur
                 B1- Groep:  Kruissnelheid ca. 31 - 34 km/ uur
                 B2- Groep:  Kruissnelheid ca. 29 - 32 km/ uur
                 C-Groep:     Kruissnelheid ca. 26 - 29 km/ uur
                 T- Groep:    (Tandje terug) Kruissnelheid in overleg ca.24 - 27 km/ uur
Voorafgaand aan de rit wordt er per groep een WEGKAPITEIN bekend gemaakt.
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.
 
We houden rekening met elkaar dus:
Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis. De tochten zijn geen wedstrijden.
We houden ons aan de verkeersregels
Groepen bij voorkeur niet groter dan 14 personen (indien meer personen, dan in onderling overleg splitsen). 
Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid. Als je pas begint met fietsen in de groep
dan denk je misschien dat de beste positie achter in de groep is. Fout! Begin op de 2e of 3e rij! Dit kost je
minder energie.
Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
Na een bocht en/ of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten
is.
Regels in de groep:
► In groepsverband niet met losse handen rijden.
► In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren.
► Nooit abrupt van richting veranderen of remmen maar langzaam uitrijden.
►Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
► Als men in de berm rijdt niet de weg/ het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en        remmen.
► Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast; iemand die duidelijk
moeite heeft met het tempo, mag op de tweede of derde rij fietsen.

van de toercommissie
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Stoppen:  STOPPEN!!         Arm recht omhoog. (Niet twee tegelijk!)

Als de weg vrij is:  VRIJ!!                  Arm omhoog en naar voren wuivend.

Bij Rechtsaf:  RECHTS!!           Arm naar Rechts.

Bij Linksaf:  LINKS!!               Arm naar Links.

Bij rechtdoor:  RECHTDOOR !!

Gevaar op straat:  PAS OP!!             Arm schuin naar beneden en naar achteren.

Gat in de weg:  GAT !!

Obstakel rechts v/d weg of inha-
ler:

 VOOR !!

Obstakel links v/d weg of tegen-
ligger:

 TEGEN !!

Ingehaald worden door fietser/
auto:

 ACHTER !!

Obstakels in of op de weg:  TAK!! /  PAALTJE!!  /  ROOSTER!!  /  HEUVEL!!

Technisch probleem:  LEK !!

 
Fietsetiquette:
► We houden ons aan de verkeersregels.
► Blijf beleefd tegen andere weggebruikers. Schelden helpt nooit! Vriendelijkheid wel!
► Passeer een fietser of wandelaar met gepaste snelheid en afstand.
►Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen.
► In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast.
► Niet mobiel bellen tijden het fietsen.
► Gebruik je fietsbel in plaats van roepen naar de medeweggebruikers.
 
Als we voorrang krijgen waarop we geen "recht" hebben, geef dan even een bedankje, dit geeft de andere
weggebruiker een "goed gevoel" en hij of zij zal dit vaker doen. Bedenk dat andere verkeersdeelnemers een
fiets associëren met "langzaam" en mede daarom onze snelheid verkeerd inschatten, met alle gevolgen! Als
je ziet dat het tempo te hoog ligt voor een van de anderen, neem dan zelf het initiatief door te vragen

het tempo te laten zakken, of houd hem of haar uit de wind. Sportiviteit!
► Geef deze boodschappen door van voor naar achter of achter naar voor
► De voorste fietsers 'waarschuwen' andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
► Zorg voor een toercoördinator of een wegkapitein. Maak deze voor de rit bekend.
► Blijf alert en geconcentreerd.
► Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets met bel.
► Iedereen wordt geacht persoonlijk gegevens (identificatie) bij zich heeft.
► Drink en eet op tijd, maar wel op een rustig moment.
► Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of fietspad af.
► Rijd tijdens de avondritten in het voor- en najaar met een goede verlichting.
 
De Toercommissie wenst jullie een seizoen met veel fietsplezier!

van de toercommissie (vervolg)
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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 
 

�

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�
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van de toercommissie (vervolg)
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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

toerkalender maart 2016
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

zondag 6 maart 2016 09:00 ±60

Lus 1: Pannerden - Lobith - Elten - Duiven 

(35 km)

Lus 2: Angelo - Westervoort - Duiven  (25 

km)

Vlak, dijken

dinsdag 8 maart 2016 09:00 ±70 Route in onderling overleg!

zaterdag 12 maart 2016 09:00 ±70

Posbank - Brummen - Zutphen - 

Bronkhorst - Steenderen - Doesburg 

(Dickensroute)

Vlak

zondag 13 maart 2016 09:00
A-C ±70

T ± 65

Lus 1: Rheden - De Steeg - Doesburg - 

Duiven (35 km)

Lus 2: Didam - Zeddam - Babberich - 

Duiven  (35 km)

Vlak, 

heuvelachtig

dinsdag 15 maart 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

zaterdag 19 maart 2016 09:00 ±80
Oosterbeek - Heveadorp - Ginkelse Heide - 

Otterlo - Hoenderloo - Schaarsbergen
Heuvelachtig

zondag 20 maart 2016 09:00
A-C ±80

T ± 70
Rondje Zutphen (Baltazar-tocht)

Vlak, 

buitengebied
dinsdag 22 maart 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

zaterdag 26 maart 2016 09:00 ±90

Rheden - Rozenbosje - Lange Juffer - 

Brummen - Zutphen - Lochem - Vorden - 

Steenderen - Doesburg

Heuvels heen, 

terug vlak

maandag 28 maart 2016 09:00
A-C ±80

T ± 70

Emmerich - Nijmegen - Doornenburg - 

Pannerden (pontje)
Relatief vlak

dinsdag 29 maart 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

Wegkapiteins

A-   groep  >34 km/uur A:  

B1- groep  31-34 km/uur B1:  

B1:  

B2- groep  29-32 km/uur B2:  

C-   groep  26-29 km/uur C:  

T-   groep:   In onderling overleg T:  

??  ??

Jan Willems;  Hennie Hoogervorst; Siem Hoogervorst.

2e Paasdag

Kruissnelheid per groep

Dominique Groen;  Jean Paul Vossers;  Walter Bierens; Oswald Wassink.

Bart Kuijpers;  Wouter Weijers;  Karel Heij;  Gert Sinnema; 

Peter ten Cate; Wilco ter Voert.

BertJan Steenbeek;  Jan Weernink;  Ruud Bouwmeester.Bert van Wieren.
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toerkalender april 2016
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

zaterdag 2 april 2016 09:00 ±90
Huissen - Bemmel - Nijmegen - Kleve - 

Emmerich - Elten 
Dijken

zondag 3 april 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75
Posbank - Hoenderloo - Otterlo Heuvelachtig

maandag 4 april 2016 18:30 Ja 20:19 ±40 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 5 april 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 6 april 2016 18:30 Ja 20:23
A-C ± 55

T ± 45
Oosterbeek Heuvelachtig

zaterdag 9 april 2016 09:00 ±90
Hoenderloo - Ugchelen - Hoog soeren - 

Kootwijk - Otterlo - Arnhem
Heuvelachtig

zondag 10 april 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75

Wehl - Zeddam - Mechelen - Anholt - 

Emmerich - Elten
Buitengebied

Zondag 10 april 2016

9:30 u

8:30 u

8:00 u 

75 km

110 km

150 km

Door "de Gerderse Poort"

Start vanaf Mantel Superstore, 

De Overmaat 72, Arnhem-Zuid

NTFU

toertocht

maandag 11 april 2016 18:30 Ja 20:31 ±40 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 12 april 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 13 april 2016 18:30 Ja 20:35
A-C ± 55

T ± 45
Posbank Heuvels

zaterdag 16 april 2016 09:00 ±90
's-Heerenberg - Rees - Kalkar - Emmerich - 

Elten
Vlak

zondag 17 april 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75

Driel - Kesteren - Ochten - Lent - Bemmel - 

Gendt
Dijken

maandag 18 april 2016 18:30 Ja 20:43 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 19 april 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 20 april 2016 18:30 Ja 20:47
A-C ± 55

T ± 45
Heteren Vlak, dijken

zaterdag 23 april 2016 09:00 ±90
Driel - Herveld - Ewijk - Beuningen - 

Nijmegen
Dijken

Zaterdag 23 april 2015

  

Zondag 24 april 2015

8:00 -

10:00 

90 km

125 km

165 km

34e Reichswaldtour Zevenaar

Start vanaf Zalencentrum Staring, 

Grietakkers 3, Zevenaar

NTFU

toertocht

zondag 24 april 2016 09:00
A-C ±100

T ± 75

A50 Loenen - Klarenbeek - Apeldoorn - 

Stroe - Otterlo
Hoge veluwe

maandag 25 april 2016 18:30 Ja 20:55 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 26 april 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 27 april 2016 18:30 Ja 20:59
A-C ±60

T ± 50
Elten - Stokkum

Vlak, 

heuvelachtig

zaterdag 30 april 2016 09:00 ±90
Wehl - Zeddam - Mechelen - Anholt - 

Emmerich - Elten
Buitengebied

Mantel

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

Meld je aan bij de Toercommissie.

toerkalender mei 2016
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

zondag 1 mei 2016 08:30
A-C ±100

T ± 80

Nijmegen - Beuningen - Ewijk - Herveld - 

Driel 
Vlak

maandag 2 mei 2016 18:30 Ja 21:07 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 3 mei 2016 09:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!

woensdag 4 mei 2016 18:30 Ja 21:10
A-C ±60

T ± 50
Posbank - Loenermark Heuvels

zaterdag 7 mei 2016 09:00 ±100
Rozendaal - A50 - Loenen - Eerbeek - 

Posbank - Doesburg - Laag Keppel - Wehl 

Heuvels heen, 

terug vlak

zondag 8 mei 2016 08:30

A/ B1 ±110

B2/ C ±100

T ±80

Beek - Peeske - 's-Heerenberg - Etten - Ulft 

- Aalten - Lichtenvoorde - Harreveld - Halle - 

Zelhem - Hummelo - Nieuw-Wehl

Heuvelachtig, 

vlak

maandag 9 mei 2016 19:00 Ja 21:19 ±50 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 10 mei 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 11 mei 2016 19:00 21:22
A-C ±60

T ± 50
Heteren Vlak, dijken

zaterdag 14 mei 2016 09:00 ±100
Nijmegen - Groesbeek - Kleve - Emmerich - 

Elten

Heuvels heen, 

terug vlak

maandag 16 mei 2016 08:30
2e Pink-

sterdag

A/ B1 ±110

B2/ C ±100

T ±80

Ginkelse Heide - Ede - Kootwijk - 

Hoenderloo - Eerbeek
Vlak

maandag 16 mei 2016 19:00 21:30 ±50 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 17 mei 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 18 mei 2016 19:00 21:33
A-C ±70

T ± 55
Posbank - Hoenderloo Heuvels

zaterdag 21 mei 2016 09:00 ±100
Oosterbeek - Renkum - Wageningen - 

Rhenen - Bennekom - Ede - Otterlo
Vlak, dijken

zondag 22 mei 2016 08:30

A/ B1 ±110

B2/ C ±100

T ±80

Elten - Emmerich - Ooijpolder - Berg en Dal 

- Nijmegen 
Vlak

maandag 23 mei 2016 19:00 21:40 ±50 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 24 mei 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 25 mei 2016 19:00 21:42
A-C ±70

T ± 55
Terborg Vlak

zaterdag 28 mei 2016 09:00 ±100
Elten - Emmerich - Kalkar - Totenhugel - 

Kleve - Millingen - Pannerden (Totenhugel)
Vlak

zondag 29 mei 2016 08:30

A/ B1 ±110

B2/ C ±100

T ±80

Wehl - Doetinchem - Zelhem - Doesburg - 

Posbank 
Vlak, heuvels

maandag 30 mei 2016 19:00 21:49 ±50 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 31 mei 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!
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langs de route

Op 6 september 2015 reden we met
het TCD peloton een dijkentocht.
Deze keer bracht de route ons
onder andere over de Drielse Rijn-
dijk. Dit betekende natuurlijk ge-
nieten van het aangename gezel-
schap en de inspirerende geluidjes
van plezier die onze stalen rossen
voortbrachten. Op dat moment kon
ik een gevoel van dankbaarheid en
respect niet onderdrukken. We
reden namelijk langs een tweetal
monumenten die herinneren aan
gebeurtenissen uit de Tweede We-
reldoorlog. Het eerste monument is
voor de meeste wel bekend. Het
staat langs de dijk bij Driel en
markeert de plaats waar de Britse
en Poolse parachutisten aan het
einde van de operatie Market Gar-
den met de ongeveer 2000 reste-
rende troepen zijn terug getrokken
uit de perimeter verdediging rond
Oosterbeek. Omdat dit een relatief
bekend verhaal is en omdat ik in
de Derailleur al eens een prima
verhaal heb gelezen over Market
Garden, wil ik met name wat meer
vertellen over het tweede monu-
ment.

101 Airborne
Division

Tijdens onze rit stopten we name-
lijk bij de brug over de Nederrijn bij
Heteren, waar het monument van
de 101 Airborne Division staat. In
al mijn enthousiasme begon ik
toen te vertellen over de inspannin-
gen van deze eenheid. Naast een
paar mooie foto's rond het monu-
ment, leverde dit ook de belofte aan
Virginie op, dat ik dit stukje zou
schrijven. Ik hoop maar dat het
inlossen van deze belofte valt in de
categorie beter laat dan nooit, want

inmiddels is er al weer heel wat
water door de Nederrijn gestroomd,
waarvoor mijn excuses.
 
De 101 Airborne Division, waar-
voor dit monument is geplaatst, is
de moedereenheid van de Easy
Company van Dick Winters, beter
bekend als  de “Band of Brothers”.
Na een zeer succesvolle inzet in
Normandië, is deze Divisie tijdens
Market Garden ingezet om de
bruggen in de omgeving van Eind-
hoven te veroveren. Helaas wisten
de Duitsers de brug bij Son voor de
aanstormende Amerikanen op te
blazen, waardoor er meer vertra-
ging in het grondoffensief richting
Arnhem ontstond. Tijdens de rest
van de Operatie Market Garden
leveren de “Screeming Eagles” een
zeer zware strijd om de smalle
route naar Nijmegen open te hou-
den. Dit stuk weg krijgt niet voor
niets de bijnaam ”Hells Highway”.
De Britse para's keren na de neder-
laag bij Arnhem terug naar Enge-
land. De Amerikanen, die net zo
hard gevochten hebben, blijven
echter aan het front.
Vanaf 2 oktober (15 dagen na de
landing) worden de para's per
truck verplaatst naar de Betuwe.
Daar wordt de frontlijn langs de
dijk, van Arnhem tot Opheusden
(het eerste stuk van de dijkenrou-
te), overgenomen van Britse grond-

troepen. De Duitsers blijven de
eerste dagen vanaf de noordkant
van de rivier prikacties van ver-
schillende sterkte uitvoeren. In de
periode van 4 tot 10 oktober sneu-
velen daardoor bijna 150 Amerika-
nen.
Na half oktober wordt het rustig
aan het front. Vermeldenswaardig
is nog wel dat de Easy Company op
23 oktober 1944 de operatie Pe-
gasus 1 ondersteunde. Tijdens
deze nachtelijk actie worden door
19 Amerikaanse para's 140 Britse
en Poolse parachutisten veilig
terug gehaald vanaf de noordkant
van de rivier. Ondanks dat het te-
rughalen van de strijdmakkers
naadloos verloopt, valt er toch een
slachtoffer. De luitenant Wilcombe
van een andere compagnie van de
101 Airborne Divisie, sneuvelt bij
de uitvoering van een patrouille die
de aandacht moet afleiden van de
operatie Pegasus 1.
Tijdens de rustige periode in okto-
ber raakt de inlichtingenofficier
van de Divisie, de 23 jarige, licht
arrogante luitenant Sims, bezorgd.
Hij vindt het allemaal te rustig en
is bang dat de Duitsers een aanval
aan het voorbereiden zijn. Het is
zijn taak om op tijd te waarschu-
wen voor dat soort tegenacties. Hij
heeft dringend behoefte aan krijgs-
gevangenen die hij kan ondervra-
gen. Generaal Higgins, de plaats-
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vervangend commandant, is het
eens met Sims en hij stelt hem de
vraag: “Sims, can you get me a
prisoner?”. Luitenant Sims ant-
woordt: “Yes, sir”. De patrouilles
die de 10 volgende nachten naar de
overkant worden gestuurd, zijn
echter helemaal niet populair en
leveren niet het gewenste resultaat
op. Daarop besluit Sims om zelf het
voortouw in handen te nemen.
 
In de nacht van 30 op 31 oktober
steekt hij met 5 vrijwilligers over op
de plek waar nu het monument
staat. Die nacht bereikt hij het
restaurant “De Planken Wambuis”
langs de N224 (de weg Arnhem-E-
de, langs de Ginkelse Heide). Op
zoek naar een goede observatie-
post, worden twee slapende Duit-
sers betrapt en gevangen genomen.
Gedurende de dag, terwijl de pa-
trouille informatie verzamelt en
observeert wat er allemaal passeert
op de N224, worden nog meer
Duitsers gevangen genomen. Om
tijd te winnen besluit Sims een
vrachtwagen aan te laten houden.
In de vrachtwagen blijken 13 SS-
ers te zitten, die ook gevangen
worden genomen. Tijdens de rit
terug geeft de vrachtwagen de geest
bij het tunneltje onder de (nu) A-12
(zuid-oost hoek van de Ginkelse
heide). Ter plaatse wordt nog een
SS kapitein gevangen genomen.
Onder dekking van de duisternis
marcheert de bonte stoet brutaal
door Renkum. Uiteindelijk keert
Sims met zijn 5 vrijwilligers inclu-
sief alle gevangenen ongedeerd
terug via een oversteek per rubber
boot, weer bij Heteren. Na terug-
keer belt Sims met zijn opdracht-
gever, de generaal Higgins en meldt
dat hij 32 gevangen heeft meege-
bracht, waarop de generaal uit-
brengt: “How much?” Sims: “32
general” Higgins: “Incredible!”.
Sindsdien staat deze patrouille
terecht bekend als “The incredible
patrol”. 
          
Na twee en een halve maand aan
het front worden de Amerikanen
langs de Nederrijn eind november
1944 afgelost door de 51 Britse
Infanterie Divisie. De 101 Airborne
Division verliest in 73 dagen strijd

in Nederland 3242 man, waaron-
der 853 gesneuvelden en 2151
gewonden. Easy Company, de
Band of Brothers, landt op 17 sep-
tember 1944 met 154 para's bij
Eindhoven. Bij vertrek uit Neder-
land zijn er nog 98 over. De Divisie
wordt verplaatst naar Franrijk,
vanwaar ze al snel weer ingezet
worden om het grote Duitse tegen-
offensief in de Ardennen te stuiten,
maar dat is weer een heel ander
verhaal….
 
Ik hoop dat dit verhaal duidelijk
maakt waar mijn gevoel voor dank-
baarheid en respect vandaan komt
als we over de dijk knallen en het

monument in zicht komt. Ik denk
dat het zeer terecht is dat er daar
een monument staat voor de dap-
pere "Screeming Eagles". Daar
waar wij zweet op het asfalt achter-
laten, hebben de mannen van 101
Airborne Division letterlijk bloed,
zweet en tranen gegeven. Ik denk
dat het helemaal niet slecht is om
daar onder het genot van een bi-
donnetje sportdrank even bij stil te
staan, voordat we, genietend van
onze vrijheid, met het peloton
voortrazen naar de koffie met ap-
pelgebak.
 
 
Peter Bakker.
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langs de route (vervolg)
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hoe het ooit begon

Virginie vroeg mij afgelopen woens-
dag 6 januari tijdens de spin-
ningles  bij sportschool Cordia in
Zevenaar of ik een stukje wilde
schrijven over hoe het fietsen bij
mij ooit begon. Natuurlijk wil ik dat
graag doen.
Ik ben Hans Veenstra, 54 jaar en
woon in Arnhem. Als 15 jarige
jongen in Drenthe (Meppel) kocht
ik  mijn eerste racefiets van mijn
zuur verdiende vakantiewerk geld:
een blauwe Motobecane. Ik merkte
dat ik het heerlijk vond om er op

uit te gaan….. een gevoel van vrij-
heid.
Eerst ging ik veel alleen, daarna
met wat vrienden. Maar omdat we
maar af en toe fietsten werd er  niet
erg ver gereden, maximaal zo'n 60
km en om een stukje 30 km per uur
te fietsen was ook een hele uitda-
ging.
Later ben ik naar Emmeloord ver-
huisd en heb daar met collega's ook
wel gefietst maar nog steeds niet
heel ver of heel hard. Daarbij had
ik al moeite met het beklimmen van
een viaduct.

bankzaken
In 2004 ben ik in Duiven gaan
wonen en in 2005 ben ik lid gewor-
den van Tourclub Duiven. Dat jaar
samen met Gert Sinnema en Ge-
rard Lodder. Ik herinner met nog
goed dat ik na de openingsrit en
een bakje koffie bij het “klaphek”
in Stokkum helemaal kapot was en
die zondagmiddag alleen maar op

de bank heb gelegen (volgens mij
Gert en Gerard ook). Maar toch heb
ik doorgezet. Ik heb het eerste jaar
veel pijn geleden. Met name het
beklimmen van de heuvels kostte
me heel veel moeite. Mijn bijnaam
werd al  gauw “de stille” daardoor.

Krampstra

Niet snel daarna veranderde mijn
bijnaam in “Krampstra”. Ik ben de
afgelopen jaren regelmatig naar
huis geduwd omdat het niet meer
ging. Zelfs vanaf Oosterbeek hele-
maal naar huis. Nog bedankt man-
nen hiervoor!! Het motto “samen
uit, samen thuis” is echt van toe-
passing bij TC Duiven.
 
In 2007 ben ik op de laatste woens-
dagavond rit in september op de
Posbank vreselijk gevallen. Boven-
arm gebroken en 4 boventanden
beschadigd. Een lange revalidatie
volgde. Toch ben ik in 2008 in het
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hoe het ooit
begon

(vervolg)
voorjaar wel weer op de fiets ge-
stapt, vooral dankzij Leo Peters. Hij
wist dat het na zo'n valpartij heel
moeilijk is om weer op te stappen
en om de angst te overwinnen. Hij
 heeft mij prima begeleid zodat ik
het fietsplezier weer terugkreeg.

Stelvio
Het klimmen bleef voor mij erg
zwaar. Op een dag in 2010 zei Joop
Weideman tegen mij dat er een
groep naar de Stelvio ging en dat
hij dat ook wel wat voor mij vond.
Ik schrok daar eerst van want  ik
had helemaal geen ambitie  om in
de bergen te gaan fietsen. Toch
heeft Joop mij weten over te halen
en ik heb heerlijk kunnen fietsen
in Oostenrijk en Italië.  Klimmen
ging aardig maar afdalen blijft nog
steeds lastig, maar op mijn eigen
rustige tempo kom ik goed bene-
den.  2 Jaar later zijn we nog een
keer gegaan.
 
Sinds ik ook in de winter meega
met de ATB-groep gaat het fietsen
steeds beter en kan ik met de B1
groep goed meekomen. Helaas ben
ik nog een keer gevallen in 2014
(en daardoor ook Geert Gieling) en
heb ik mijn sleutelbeen gebroken
maar daar heb ik nu verder geluk-
kig geen last meer van.
 
Sinds januari 2014 woon ik in
Arnhem en fiets ik dagelijks naar
mijn werk in Nijmegen. Ik merk dat
daardoor ook mijn fietsprestaties
een stuk verbeterd zijn.
Op dit moment zijn we weer lekker
in het bos aan het fietsen op zater-
dag met de moddermannen. Mijn
zoon Rik gaat ook met ons mee. We
kijken er elke week weer naar uit.
 
Ik hoop nog jaren met Tourclub
Duiven te kunnen fietsen en hope-
lijk kan mijn bijnaam “Kramstra”
nog veranderen in ……………….?
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Siem on toer (vervolg Via Verde)

Zoals ik in de vorige editie van de
Derailleur schreef, zijn wij op onze
reis naar Spanje eerst in Mazan
beland. Mazan ligt 15 km bij Be-
doin vandaan en zoals ik al vermel-
de wilden wij vandaar de Mont
Ventoux beklimmen. De eerste 2
dagen was het prachtig weer en
was die bult er helemaal klaar voor
om beklommen te worden, maar
helaas waren wij er nog niet aan
toe. Na die twee dagen waren wij er
klaar voor maar toen had die puist
er geen zin meer in en pestte ons
met een temperatuur van zo rond
het vriespunt en een zware storm
op de top. Na 4 dagen wachten,
waarin de  omstandigheden en
vooruitzichten aan de top niet ver-
anderden en wij genoegen moesten
nemen met wat wandelen en fiet-
sen rondom de voet, hielden wij het
voor gezien en zijn vertrokken.

Mont Ventoux

Ojos Negros
Na een rustige rit van 2 dagen
kwamen wij op de camping in Na-
vajas (Spanje) aan waar de Via
Verde Ojos Negros langs loopt.
Thuis had ik gezien dat er een
werkende spoorlijn naast ligt, dus
dacht ik: wij fietsen een stuk, zet-
ten onze fietsen ergens veilig neer
en gaan dan met de trein terug naar
de camping; volgende dag met de
trein naar onze fietsen en weer een
stuk fietsen en weer met de trein
terug, enzovoort. Tot we de hele
173 km gefietst zouden hebben.
Helaas is Spanje geen Nederland
waar de treinen zo om het half uur
gaan. De trein vanaf Navajas gaat
s 'morgens om 7.30 uur, te vroeg

voor ons, en s 'middags om 13.30
uur ook niet zo'n lekkere tijd en s
'avonds om 19.30 uur terug, wat
erg laat is voor ons. We hebben
eerst de 32 km naar de ene kant
en terug gefietst daarna 35 km
naar de andere kant en terug. Wij
konden vanuit een naburige plaats
om 10.45 uur een trein nemen die
ons 75 km voorbij Navajas bracht
en daarvandaan konden wij terug
fietsen. Een makkie want wij gin-
gen van 1050 hoogte meters naar
400 m, vooral de laatste 35 km
konden wij de benen stil houden
en alleen maar genieten van de
prachtige natuur door de Via
Verde.
 
Van Navajas naar Valencia was
maar een paar uurtjes rijden. Be-
halve het bezoeken van de prach-
tige binnenstad, het stadspark, de
omgebouwde rivierbeding, de
prachtige futuristische gebouwen,
het zeeaquarium, de 3 D bioskoop
en het museum, hebben we ook
rond het prachtige natuurgebied
Albutera gefietst. Albutera is een
groot meer waar rondom rijstvel-
den liggen en geheel vlak is, iets
wat je in Spanje bijna niet vindt.

Coll de Rates
 
Inmiddels zijn wij al weer vanaf 1
november op ons overwinterplekje
en hebben hier dankzij het prach-
tige weer al heel wat mooie ritten
gefietst. Op 11 januari 2016 is de
Jumbo-Lotto ploeg in Albier neer-
gestreken en hebben hun intrek in
Hotel Albier genomen. Even langs
gelopen om hun mecaniciens aan
het werk te zien. Zij waren bij alle
wielen nieuwe banden van hun
nieuwe co-sponsor Victoria aan het
omleggen. Twee dagen erna stond
voor ons een wandeltocht van Xalo
naar de top van de Coll de Rates op
het programma. Na een stevige
klim kwamen wij net onder de top
van deze puist op een parkeer-
plaats uit en wat schetst onze ver-
bazing???- de medische staf van de
Lotto Jumbo ploeg stond daar wat
bloed uit de vingertoppen van de
renners te persen. Hun ochtend-

training was als volgt: warm rijden
van Albier naar Parcent, een ritje
over wat lichte heuvels van 35 km
en een hoogteverschil van 230
meter, gerekend vanaf zeeniveau.
Vandaar werden ze om de minuut
de Coll de Rates opgejaagd om vol
power de 8.6 km vanaf 230 meter
naar een hoogte van 630 meter te
fietsen met een gemiddelde stijging
van 4.7 % met daarin enkele stuk-
jes van 12 % en ik kan jullie verze-
keren dat gaat niet hard, ook niet
heel hard, maar heeeeeeel erggggg
harrrrrrd. Voor ons clubblad
mochten we even op de foto met
Steven Kruiswijk (zie volgende
bladzijde) en kon Robert Geesink
onder het uithijgen en bloedprik-
ken toch nog een glimlach op zijn
gezicht toveren. Ook de Katusha
ploeg en de neoprofs van Wallonie
waren op de Coll de Rate aan het
trainen. Dit was echt een hele leuke
onderbreking van onze wandel-
tocht.
 
Waarom trainen deze ploegen wel
in deze prachtige omgeving met
meestal een heerlijke klimaat en
doet Tour Club Duiven dit niet ?
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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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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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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!

ledenmutaties

Paul te Witt

nieuwe ledenopzeggingen
Andre Overgoor
Stijn van Erp

deadline kopij volgende uitgave:
2 mei 2016
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