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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

 BESTUUR.

 Voorzitter                                                   Oswald Wassink 0316-268447
 
 voorzitter@tourclubduiven.nl

 Secretaris Bea Rietkerk 0316-262761  
 secretaris@tourclubduiven.nl

 Penningmeester: Jan Altena 06-55885446  
 penningmeester@tourclubduiven.nl

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

 Bestuurslid: Peter Kok 0316-265831  
 pekok@planet.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: vacature  
 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
Vincenzo Modica 06-33973355
Alwin Docter 06-15825041
 secretaris@tourclubduiven.nl

 
 Sponsor:

 
Erik Schellevis 0316-267388
 Toon Boland 0316-261447  
 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.  
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MTB-rit,
6 juli 2016

Ingezonden door:
Karel Heij
 
Na het MTB seizoen kwam er een
verzoek uit de MTB groep om deze
zomer ook een MTB tocht te gaan
rijden.
Dus gingen Joop en ik samen aan
de slag en vonden we in de omge-
ving Almen een mooi parcours van
een kleine 90 km lang en voor een
ieder goed te fietsen.
Tot onze grote vreugde was de op-
komst heel goed en stonden we met
16 gezellige mannen en een vrouw
om 09:00 uur gereed voor vertrek
in Almen aan het kanaal.
Het weer was prima en de water-
flessen gevuld, o nee even wachten
op Gert hij moest nog een kraantje
vinden.
Met een rustig tempo zijn  we ver-
trokken want de doelstelling was
samen uit, samen thuis en veel lol.
De route lag er mooi bij en was goed
bewegwijzerd op een enkel bordje
na.
Op de Lochemse berg zijn we elkaar
een keer kwijt geraakt, maar na een
paar kilometer in Zwiep bij de kof-
fie met gebak was de club weer
compleet.
De route was zeker niet te zwaar
en voor iedereen goed te doen en
op een paar kleine schuivertjes na
heeft iedereen de tocht goed door-
staan. Al dacht Alwin dat zijn Gar-
min verkeerd om stond???
We hebben afgesloten met een
lekkere pannenkoek met een
drankje en een duik in het kanaal.
Het was super gezellig en relaxed
en misschien voor sommige twijfe-
laars toch een reden om het eens
te gaan proberen op de MTB.
Dame en heren, bedankt voor de
mooie dag en ik hoop dat er op 27
augustus nog een aantal deelne-
mers zijn over te halen voor onze
surprise tocht.
De kosten zijn 50 euro en we ver-
trekken rond de middag met de
auto bij het gemeentehuis en zijn
rond 21:00 weer thuis.
We gaan een stukje fietsen en een
hapje eten en dan nog de surpri-
se!!!!!.
Dus ik zeg neem eens een gokje het
wordt weer gezellig.

van de
voorzitter

spinning
2016/2017

Het is de bedoeling om ook deze
winter weer te gaan spinnen.
We hebben daarbij een minimaal
aantal deelnemers van 15 perso-
nen nodig.
Gerard en ik zijn nog bezig om uit
te zoeken waar we gaan spinnen en
wat de exacte kosten zullen zijn.
We gaan proberen om weer rond
hetzelfde bedrag uit te komen als
de afgelopen jaren.
Zodra we weten hoe, waar en hoe-
veel komen we met een nieuwsbrief
zodat de liefhebbers zich bij ons
kunnen aanmelden.
 
Spinning commissie
 
Gerard en Karel

Bij het schrijven van het voorwoord
“eind juli” heb ik het gevoel dat het
wegseizoen er al opzit. Gelukkig is
dit nog niet het geval en kunnen
we nog een aantal maanden genie-
ten van onze geliefde hobby.
Waar komt dit gevoel toch van-
daan? Ik denk door het flink aantal
fiets hoogtepunten dit jaar. Te
denken valt aan, De Ronde van
Vlaanderen, Transalp, La Marmot-
te, Mont Ventoux, Milaan San
Remo en Alpe d'HuZes. Dit zijn
maar een aantal van de vele evene-
menten waar verschillende van ons
aan hebben deelgenomen. Ik zal er
zeker nog een paar hebben verge-
ten.
 
Het jaarlijks clubweekend was
weer een geslaagd weekend van
TCD. Dit jaar ging de reis naar de
Moezel. Alles was weer perfect ge-
organiseerd door Joost en Marc.
We hebben ons weer kunnen uit-
leven op de vele beklimmingen
daar, het is zeker voor herhaling
vatbaar. De zondag is letterlijk in
het water gevallen. Het was niet
verstandig om met de heftige re-
genbuien op de fiets te stappen.
Een aantal van onze leden besloten
deze dag om nog een duik te nemen
in het plaatselijke zwembad maar
de meeste van ons vertrokken weer
vroeg huiswaarts. Jammer maar
gelukkig waren vrijdag en zaterdag
wel twee mooie fietsdagen.
 
Wat ook een vaste traditie lijkt te
worden is de barbecueavond bij
onze sponsor Zaal Gieling in Groes-
sen. Wegens vakantie kon ik helaas

niet zelf aanwezig zijn maar ik heb
gehoord dat de opkomst goed was.
Ook de prijsvraag georganiseerd
door Remco zorgde mede voor een
geslaagde avond.
 
Houd verder onze nieuwsbrief in de
gaten, hierin staan de evenemen-
ten die dit jaar nog worden georga-
niseerd. Te denken valt o.a. aan de
2e binnenlandtocht en de club-
avond op 22 september.
 
Voor diegenen die nog op vakantie
gaan alvast een fijne vakantie en
voor de mensen die het er al op
hebben zitten, jullie hoop ik weer
te zien bij één van onze clubritten.
Ik wens iedereen zoals gebruikelijk
nog vele veilige fietskilometers toe.
 
Oswald Wassink
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VERZOEK!!!!
Ingezonden door:
Karel Heij
 
Ik ben een paar weken geleden mee
geweest op een hele mooie en ge-
zellige tocht, namelijk de binnen-
land tocht.
Naam was een beetje vreemd want
we zijn niet in Nederland geweest,
maar het was een hele mooie en
gezellige tocht die door Bert en
Siem prima was georganiseerd.

er is een tied van kommen en er is....

Wij gaan verhuizen en daarom
neem ik afscheid van de Tourclub.
Het begon in 2004, ik zat thuis met
een burn out en zag steeds een
overbuurman op dinsdag morgen
vertrekken met de racefiets. Er
hing een racefiets in de schuur,
maar die kwam er niet veel uit. Op
een dinsdag sprak ik Geert Evers
aan en die nodigde mij uit om de
week erop mee te gaan.
 
We startten eerst met gezellig kof-
fiedrinken in de keuken bij Gonny
en André Nusselder en daarna
stapten we op de fiets met Gerard,
Siem, Henny, André, Kurt, Toon,
Jan en ik vergeet er vast nog een
aantal. En zo kwam ik in een we-
kelijks ritueel, wat mij heel veel
gebracht heeft. Het heeft er mede

voor gezorgd, dat ik me weer beter
en fit ging voelen.
 
Ik bewaar hele leuke herinneringen
aan de 12 jaar lidmaatschap; 3 jaar
penningmeesterschap gedaan, maar
eerst de jaarstukken van de 2
voorgaande jaren gemaakt met
Toon in het kantoor aan de Rijks-
weg.  De ledenadministratie geau-
tomatiseerd, 2x kledingcommissie
met Leo en Peter, 3x rondje Neder-
land dagtoertocht, onder de leiding
van onze tourmaster Bert van Wie-
ren, 2x Limburgs Mooiste, waarvan
1 in de regen en Siem met 6 keer
lek, dat haalde het ritme er aardig
uit! Spinning bij Cordia in het

winterseizoen. De laatste drie jaren
heb ik jammer genoeg niet veel
gefietst, dat kwam door fysieke
problemen, fijn om dan te merken
dat de club je niet vergeet dank
Jantinus!
 
De liefhebberij voor het fietsen heb
ik dankzij de club gekregen en mijn
racefiets gaat mee naar Doorwerth.
Hartelijk dank aan alle leden, ge-
noemd en niet genoemd, voor de
altijd prettige sfeer en de gezellige
ritten. Ik zal het zeker missen!
 
Gert Pasman

Onderweg koffie met gebak, be-
dankt TC Duiven.
 
Nu mijn verzoek,
Er zijn binnen onze vereniging een
aantal leden die elke keer weer hun
stinkende best doen om iets te or-
ganiseren en daar veel liefde en
vrije tijd in stoppen.
Ik vind het een beetje jammer dat
er van een club met ruim 100 leden
zo weinig animo is om hier aan deel

te nemen.
Met de binnen(buiten)land tocht
waren er maar vijf deelnemers en
de rest heeft een heleboel gemist.
Begrijp me goed als je niet kan dan
kan je niet maar als je even een
gaatje hebt doe dan mee.
 
 
Verderop in deze uitgave vinden
jullie meer informatie over de
binnenlandtocht van september.
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                                                -
                                                
- datum: Zaterdag 9 september
2016
- vertrek Duiven: 7.30 uur

Even alles op
een rijtje

Linden” gebruiken we de lunch en
rijden dan door tot de Efteling.
Mochten er liefhebbers zijn voor de
Python of Baron 1898, dan wach-
ten we daar even op. Zo niet dan
gaan we ten zuiden van “ De Loon-
se en Drunense Duinen” aan de
terugweg beginnen. We rijden
onder 's-Hertogenbosch en Vught
door om de drukte van deze plaat-
sen te vermijden. Wel stoppen we
even in Sint-Michielsgestel om een
drankje te pakken; daarna zijn de
laatste 20 km naar Nuland een
makkie.                                     -

 
Voorbij het buurtschap Veluwe
( waar kennen wij die naam van)
fietsen we tussen de Maas en de
Waal, waar we langs het fort Sint
Andries en over het kanaal met
dezelfde naam gaan. Voorbij het
“Gat van Sientje” komen we al snel
bij het pontje Herpt-Bern. Hier
steken we over naar de zuidzijde
van de Maas. Na een ommetje door
vestingstad Heusden waar we in de
“De Pannenkoekenbakker” een
heerlijke kop koffie drinken, ver-
volgen we onze weg naar het nati-
onaal park “De Loonse en Drunen-
se Duinen”. In restaurant “De Drie

Het (leven) fietsen is (goed) mooi in het
Brabantse land

- vertrek op de fiets in Nuland:
± 8.30 uur
- koffie in “ De Pannenkoekenbak-
ker” op ± 45 km
- lunch in “De Drie Linden” op ± 75
km
- natje in St Michielsgestel op ± 115
km
- totale lengte; ± 136 km
- terugkomst Nuland: ± 17.00 uur
- terug in Duiven: ± 18.00 uur
 
Zoals in de Nieuwsbrief van juli al
is vermeld, zou het leuk zijn als er
meer belangstelling wordt getoond
voor de binnenlandritten. Het fiet-
sen in de omgeving van Duiven
doen we al zoveel. Het buitenland-
weekend en de binnenlandtochten
zijn daar een mooi alternatief voor.
Net als het buitenlandweekend,
gaan ook de binnenlandtochten
door een heel ander gebied. Het is
echt genieten van het landschap,
de dorpjes en de bezienswaardig-
heden; maar zeker ook van de ge-
zelligheid tijdens en na de ritten.
 
Hopelijk tot ziens op 9 september.
 
Bert en Siem.

Na de binnenlandtocht die in het
buitenland werd verreden, komt er
nu een echte binnenlandtocht. We
gaan naar het land van Thijs van
der Molen die het mooie lied “Het
leven is goed in m'n  Brabantse
land” schreef.
 
Eerst even een klein uurtje in de
auto richting 's-Hertogenbosch.
We stoppen in Nuland waar we op
de parkeerplaats van het Van der
Valk hotel op de fiets stappen. Om
op gang te komen, beginnen we met
een kort stukje naar de veerpont
Alphen-Lith. Hier varen we de
Maas over en vervolgen onze weg
aan de noordzijde van deze rivier.

binnenlandtocht, september 2016
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MAJOOR & PARTNERS  
Parallelweg 36
6922 HR  Duiven
Telefoon 0316 - 34 33 00
info@majoorpartners.nl
www.majoorpartners.nl

“Ze nemen bij 
Majoor & Partners 
echt de tijd voor je”

Een kantoor met serieuze interesse in de klant, dat het 
verhaal achter de ondernemer kent en een complete 
dienstverlening aanbiedt. Dat is Majoor & Partners, 
Accountants & Adviseurs. 

Het draait in onze branche om zorgvuldigheid en  kwaliteit. 
Het zijn details die het verschil maken, net als een stuk 
betrokkenheid. In onze ogen is een goed  advies in alle 
gevallen maatwerk. Samen met onze partners  beschikken 
we over kennis op het gebied van  administratie, 
 belastingadvies, bedrijfsadvies, accountancy en salaris-
administratie. We zijn niet alleen kritisch in ons werk, 
maar ook op onze klanten. Pas als er een klik aanwezig is, 
kun je echt iets voor elkaar betekenen. `
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Vrijdagmiddag, helaas is nog niet
iedereen aanwezig door een grote
brand op de A3, vertrekken we in
drie groepen. Het weer is goed, de
bomen lachen ons weer vriendelijk
toe en de weg ligt klaar. Het land-
schap doet me denken aan vorig
jaar alleen was het toen stukken
warmer. Na de eerste bocht uit het
dorp komt de eerste uitdaging er al

vrijdagmiddag
in zijn tred zorgt voor een prettig
gevoel bij mij. Het is gewoon leuk
om te zien hoe ontspannen hij de
klim doorkomt. En eenmaal boven
volgt de onvermijdelijke beloning;
de afdaling. De wind suist langs
mijn oren als ik me voorover mijn
stuur buig. Handen onder in de
beugel en, ja Peter, knieën dicht
tegen het frame. Het gaat zo lekker

volgende dag

Ingezonden door:
Remco Vonk
 
Vrijdag 7 juni het is weer zover,
mijn tweede clubfietsweekend gaat
beginnen. In vergelijking met vorig
jaar is mijn mindset totaal veran-
derd. Van spanning of ik het wel
volhoud is geen sprake, nee ik moet
eerder waken voor overmoed. De
afgelopen maanden heb ik flink
getraind om mijn uiteindelijke doel
te gaan realiseren. Ik wil wel eens
ervaren hoe het is om een echte
berg op te fietsen. Het weekend in
de Moezel is een uitstekende trai-
ning om een klein beetje te ervaren
hoe klimmen voelt. Is dat nou echt
zo zwaar als iedereen me vertelt?
En ga ik de heroïek ervan ervaren
of ga ik zoals Maarten Ducrot zo
vilein roept; “Kijk ze roepen alle-
maal om hun moeder nu!” Ik heb
ieder jaar bewondering voor al die
mensen die getraind en zelfs onge-
traind de bergen in trekken. De een
voor een goed doel, in het achter-
hoofd een verloren familielid, de
ander gewoon voor de lol, omdat
het kan. Omdat het kan, daar sta
ik de laatste tijd nog wel eens bij
stil. Omdat het kan. De vrijheid die
we hier kunnen beleven, de vrijheid
in je hoofd en uiteindelijk de vrij-
heid in je lichaam. Het is mijn
stellige overtuiging dat die drie
zaken met elkaar verbonden zijn.
Tegelijkertijd is iedereen een indi-
vidu met zijn of haar eigen gedach-
ten en motivatie.  Niet alleen omdat
je het kan maar ook omdat je het
wil. Je wilt iets bereiken met je
hobby van genieten tot presteren
zonder rem.

dat ik me bij tijd en wijle permitteer
de ideale bocht te nemen. Als het
kan moet je genieten gewoon om
dat het kan. Bij elke bocht eerst
even kijken of er geen auto of an-
dere tegenligger aankomt. Het in-
schatten van risico is mensen na-
tuurlijk wel toevertrouwd. Tijdens
mijn studie Risicomanagement
bleek het tegenovergestelde, maar
dat telt niet bij het wielrennen na-
tuurlijk. Het telefoontje naar Fiona
wil ik een ander besparen. Ik neem
de opmerking van Wouter op de
tweede dag ter harte en ik houd
toch maar een extra meter naar
binnen aan bij de volgende afdalin-
gen.
Mijn benen zijn goed op vrijdag
ondanks het zeurende gevoel onder
in mijn rug. Zit me toch niet hele-
maal lekker. Met mijn historie aan
rugproblemen moet ik elk signaal
serieus nemen. En dus besluit ik
tijdens de rit al dat ik morgen met
een rustiger groep ga rijden. Even
op de rem dus.  Kan ik nog wat
meer genieten van de omgeving, die
zeker uitnodigt om nog eens terug
te komen hier.

aan. Een viaduct waar het verbo-
den te fietsen is, maar ja we kun-
nen geen Duits, dus we gaan door.
Onder begeleiding van het geluid
van de claxon van de plaatselijke
buschauffeur rijden we achter el-
kaar door de tunnel. Toch aardig
dat hij anderen waarschuwt dat we
er aan komen.
Ondanks dat het af en toe zoeken
is loopt de rit voorspoedig en genie-
ten we van lange klimmen, mooie
vergezichten en worden af en toe
zelfs aangemoedigd door wande-
laars.
Het valt me iedere keer weer op in
Duitsland dat de mensen zo vrien-
delijk zijn en je voor laten en ruim-
te geven. Het lijkt net of ze zo
ruimdenkend zijn als, ja warempel
als Nederlanders. Of ben ik nu in
de war met de Nederlanders van
twintig jaar geleden? Hoezo wet van
de remmende voorsprong!
 
De hellingen zijn wel een stuk pit-
tiger dan in de Eifel merk ik,  on-
danks dat mijn hartslag niet erg
hoog is. Behalve bij de kapellenweg
dan maar die is 9% dat wil wel. Die
alp heeft ook stukken van 9% dus
dat kan ik ook wel rijden.  Lekker
om te weten. Bij het omhoog rijden
merk ik dat Wilco wel heel erg
makkelijk rijdt. En wat is hij afge-
vallen zeg. Ik kan me niet aan de
indruk ontrekken dat dit veel met
elkaar te maken heeft. De lichtheid

buitenlandtocht Moezel, juni 2016

 
De volgende dag merkte ik aan de
reacties aan de start dat mijn
switch van groep met laten we
maar zeggen gemengde gevoelens
werd ontvangen. Ook hier geldt de
wet van de remmende voorsprong
blijkbaar. Desondanks verliep de
dag prima met weer mooie klim-
men waarbij ieder in zijn eigen
tempo omhoog kon rijden. Zo hoort
dat ook met dit soort tochten en
boven wachten is een ongeschre-
ven regel. Opmerkelijk is dat wan-
neer je gezellig met een ander kletst

- Pagina 7 -



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

tijdens het omhoog rijden het veel
makkelijker voelt dan wanneer je

alleen naar boven ploetert en de
voorganger langzaam uit je blikveld
rijdt. Uiteindelijk kun je nog zo
goed getraind hebben maar het
moet op de dag zelf wel lukken.
Een leuk vooruitzicht was elke keer
wel de glimlachende snuit van Rick
te zien die weer klaar stond met
water en andere, inmiddels op Epo
lijkende, hulpmiddelen. Het deed
me plezier om te zien dat hij echt
genoot van zijn rol als volger. Het
zal mij benieuwen of hij dat volgend

vervolg buitenlandtocht Moezel, juni 2016
jaar weer gaat doen of dat hij ook
mee gaat rijden. Na 130 km kwam
iedereen gezond en wel aan in het
hotel en kon weer genoten worden
van een verfrissende douche en
daarna gezellig tafelen. Terwijl ik
zou aan tafel zat en om me heen
keek dacht ik genieten kan er wel
eens zo uitzien. Zou het morgen
weer zo'n dag worden?  Eerst mijn
remblokken maar eens vervangen
die zijn wel op nu, gewoon omdat
het kan!
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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

Toelichting

Algemeen: De aangegeven routes en afstanden zijn indicatief. Per groep kan hiervan 

afgeweken worden.

We starten dit jaar vanaf het plein aan de Kastanjelaan. (voor het 

Gemeentehuis.) 

Afwisseling: windrichtingen hanteren (noord - zuid - west - oost)

afwisseling in ritten (hoogte versus dijkjes versus vlak)

uitdaging in afstand (genoemde afstanden zijn indicatief)

Starttijden: Bij starttijd 09:00 uur wordt er rekening gehouden met eindtijd tussen 12:30 en 

13:00 uur. Dit geldt voor de A- t/m de T- groep.

Bij starttijd 08:30 uur wordt er rekening gehouden met eindtijd tussen 12:30 en 

13:00 uur. Dit geldt voor de A- t/m de T- groep.

zaterdag maximaal 100 km 

midzomerrit ca. 100 km, 22 juni. 18:30 vertrekken (geen wedstrijd)

De wegkapiteins worden voor de ritten bekend gemaakt.
gecombineerd A en B, tempo op B-niveau

gecombineerd C en T, tempo op T-niveau

Voor- najaar: maandagavond en woensdagavond, ivm verzekering in voor- en najaar 

verlichting op fiets aanwezig

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

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

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

zaterdag 3 september 2016 09:00 ±100
Doesburg - Zutphen - Gorssel - 

IJssel terug
Vlak

zondag 4 september 2016 08:30
A/ B1 ±110

B2/ C ±100

T ±80

Nijmegen - Groesbeek - 

Reichswald - Kleve - Emmerich - 

Elten

Heuvelachtig

maandag 5 september 2016 18:00 Ja 20:17 ±50 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 6 september 2016 09:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!

woensdag 7 september 2016 18:00 Ja 20:12
A-C ±55

T ± 40

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis 

(18:30 u). Westervoort - Loo - 

Doesburg

Vlak

zaterdag 10 september 2016 09:00 ±100
A50 Loenen - Klarenbeek - 

Apeldoorn - Stroe - Otterlo
Heuvelachtig

zaterdag 10 september 2016
Fietsevent in verband met 60 jarig 

bestaan NTFU.

zondag 11 september 2016 08:30
A-C ±100

T ± 75

Driel - Herveld - Ewijk - Beuningen 

- Nijmegen
Dijken

maandag 12 september 2016 18:00 Ja 20:01 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 13 september 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 14 september 2016 18:00 Ja 19:56
A-C ±50

T ± 40

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis 

(18:30 u).

Giesbeek - Angerlo - Hummelo - 

Didam

Vlak

zaterdag 17 september 2016 09:00 ±100
Wehl - Zeddam - Mechelen - 

Anholt - Emmerich - Elten
Vlak

zondag 18 september 2016 08:30
A-C ±100

T ± 75

Hoenderloo - Ugchelen - Hoog 

soeren - Kootwijk - Harskamp - 

Otterlo - Arnhem

Heuvelachtig

maandag 19 september 2016 18:00 Ja 19:44 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 20 september 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 21 september 2016 18:00 Ja 19:40
A-C ±45

T ± 40

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis 

(18:30 u). Pannerden - Elten - 

Zevenaar.

Vlak

zaterdag 24 september 2016 09:00 ±90
Driel - Kesteren - Ochten - Lent - 

Bemmel - Gendt
Dijken

zondag 25 september 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75

Rheden - Rozenbosje - Lange 

Juffer - Brummen - Zutphen - 

Vorden - Steenderen - Doesburg

Klimrit

maandag 26 september 2016 18:00 Ja 19:28 ±40 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 27 september 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

woensdag 28 september 2016 18:00 Ja 19:23
A-C ±40

T  ±35

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis 

(18:30 u). Lathum - Angerlo.
Vlak

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:  

BertJan Steenbeek;  Jan Weernink;  Ruud Bouwmeester.Bert van Wieren.

Jan Lubbers

Jan Willems;  Hennie Hoogervorst; Siem Hoogervorst.

NTFU Fietsevent in Papendal

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

zaterdag 1 oktober 2016 09:00 ±90 Posbank - Hoenderloo - Otterlo Heuvelachtig

zondag 2 oktober 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75

Huissen - Bemmel - Nijmegen - 

Kleve - Emmerich - Elten 
Vlak

dinsdag 4 oktober 2016 09:00 ±100 Lange route in onderling Lange tocht!
zaterdag 8 oktober 2016 09:00 ±80 Rondje Zutphen (Baltazar-tocht) Vlak

zondag 9 oktober 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75

s Heerenberg - Rees - Kalkar - 

Emmerich - Elten
Vlak

dinsdag 11 oktober 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

zaterdag 15 oktober 2016 09:00 ±80
Emmerich - Nijmegen - 

Doornenburg - Pannerden 
Vlak, dijken

zondag 16 oktober 2016 09:00
A-C ±90

T ± 75

Oosterbeek - Heveadorp - 

Ginkelse Heide - Otterlo - 

Hoenderloo - Schaarsbergen

Heuvelachtig

dinsdag 18 oktober 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!
zaterdag 22 oktober 2016 09:00 ±80 Rondje Rhenen Vlak

zondag 23 oktober 2016 09:00
A-C ±80

T ± 70

Posbank - Brummen - Zutphen - 

Bronkhorst - Steenderen - 

Doesburg (Dickensroute)

Vlak

dinsdag 25 oktober 2016 09:00 ±80 Route in onderling overleg!

zaterdag 29 oktober 2016 09:00 ±70
Elten - 's Heerenberg - Zeddam - 

Wehl 
Heuvelachtig

zondag 30 oktober 2016 09:00 ±60 Kopje Eltenberg (sluitrit) Klimrit
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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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wie ben ik
Ellende op het werk (gebeurt in de
praktijk overigens regelmatig).
Wat heb je altijd bij je?
Mobiel
Wie zou je het liefst voor een
dagje willen zijn?
Dan blijf ik toch even in het wieler-
wereldje…Peter Sagan. Showman
en toch presteren. Prachtig!
Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Grote mond maar klein hart
Waarover kun jij je druk maken?
Naarmate ik ouder word over
steeds minder…
Favoriete voetbalclub?
Vitesse
Favoriete televisieprogramma/
film?
All time favoriet: Sopranos
Welk boek ligt naast je bed?
E reader met veel Scandinavische
thrillers.
Favoriete vakantie?
Alpen in de zomer.
Favoriete eten?
Verse frites van Aviko.
Wat wilde je vroeger graag
worden?
Dierenarts
Wat voor werk zou je nog wel
eens willen doen?
Ben tevreden met mijn huidige
functie.
 
Motto?
Aude audenda

deadline kopij volgende uitgave:
1 november 2016

Opleiding:
HTS Chemische Technologie
Beroep:
Production manager bij Aviko
Steenderen
Auto:
VW Golf 6
Huisdieren:
Een hond genaamd Wolf, een Bos-
ton Terrier van bijna twee jaar oud.
 
Sport:
Fietsen. Zowel MTB als racefiets.
Heb een Santos SCC 03 als MTB
en een Cannondale Supersix als
racefiets. Fiets al jaren rond de 3 a
4.000 km per jaar (bijna altijd solo).
Ben sinds enkele weken lid van
Tourclub Duiven met als voor-
naamste reden om meer km's te
maken.
Paar keer voor proef meegereden
en dat beviel mij goed. In een groep
rijden is nog wel even wennen (ex-
cuses voor de bijna ongevallen)
maar dat zal nog wel op zijn plaats
vallen.
 
Hobby:
Fietsen en wandelen met de hond.
Lekker naar buiten!
Waar blijf je voor thuis?
Om de laatste twee uur van een
mooie wielerklassieker te volgen op
tv.
Waarvoor mag je 's nachts uit bed
gebeld worden?

Naam:
Caspar Maan
 
Geboren:
19 mei 1976 te Mporokoso
(Zambia)
Woonplaats:
Duiven
Partner/familie:
Getrouwd met Kim.
Lengte en gewicht:
1.74 m en 64 kg
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Ingezonden door:
Remco Vonk
 
We mogen bij een tweede editie al
bijna spreken over een traditie, dus
dat doen we dan ook maar. Waar
we in 2015 voorzichtig begonnen
met in de rij staan voor wat de chef
ons voorschotelde werd het dit jaar
tijd om zelf de armen uit de mou-
wen te steken.
Er kon zelf worden gekokkereld en
daar werd ook gretig gebruik van
gemaakt. Opvallend was dat hier
en daar gerechten op andere bor-
den terecht kwamen. Er werd ook
goed voor elkaar gezorgd door zo-
genaamde zelfbenoemde vlees-
draaiers.
 
Het is jammer dat er in zo'n stukje
tekst geen geluid gekoppeld kan
worden want het was me een geka-
kel tot en met. Iedereen praatte met
iedereen en als snel zat de sfeer er
al goed in. Dit kwam uiteraard niet
alleen door het lekkere vlees, ver-
zorgd door Rob Gieling en zijn
team, maar was ook mede het ge-
volg van de nodige vloeibare ver-
snaperingen.
 
Nadat iedereen zijn buik gevuld
had was het tijd voor een quiz op, 
mag ik dat zeggen Mart ja dat mag
ik zeggen, hoog niveau. De eerste
9 vragen hadden als gevolg dat ie-
dereen nog in de race was. Als
quizmaster begin je dan enige zor-
gen te maken over het totaal aantal
vragen maar uiteindelijk kwam dit
toch goed. Vragen als wat betekent
een “wapper” tot wie was de eerste
Nederlander in de gele trui in de
Tour de France. De prijzen,  ter
beschikking gesteld door Grim-
peur Wielersport te Babberich,
Goossens Velp en Mantel te Arn-
hem, werden gewonnen door Hen-
nie Hoogervorst, Geert Evers en
 Louise Docter.
 
Voor degene die er dit jaar niet bij
kon zijn, volgend jaar doen we het
gewoon dunnetjes over.
Tot dan!

onder en over de pannen (BBQ)
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Milaan

Pim Goos is vorig jaar als zelfstan-
dig ondernemer begonnen met
www.wielerbus.nl. Een goede fiet-

Het begon al in het najaar van
2015. Terugkijkend op het wieler-
seizoen van dat jaar, begon ik (Jan
Joosen) alweer nieuwe plannen te
maken. De klassieker Parijs - Rou-
baix was succesvol volbracht en
dat smaakte naar meer. Naast  een
jaarlijkse cyclosportieve uitdaging
wilde ik ook de klassiekers gereden
hebben. Ik hield immers wel van
een uitdaging dus was ik snel
overtuigd dat Milaan San Remo dat
wel was. Een Grand Fondo over
290 kilometer met ook nog de no-
dige hoogtemeters. Mijn eerste doel
voor 2016 was geboren. Nu nog
maar eens gaan informeren hoe dat
te gaan organiseren Ik had nog
steeds contacten met de fietsers
van de wv "de Vrije Coureur" een
groep fietsers waarmee ik de tocht
vanuit Bardonecia naar Gilze Rijen
heb gereden. Een tocht van negen
dagen van zo'n 1200 kilometer met
20.000 hoogtemeters. kortom heel
wat meegemaakt met die groep.
Ook zij hadden wel oren naar het
idee om Milaan San Remo te fiet-
sen. Het idee kreeg steeds meer
vorm.

Milaan - San Remo

 
Om half acht klonk het startschot
en werden wij geacht te vertrekken.
Motoren zorgde ervoor dat de
wegen werden afgezet en wij vrije
doortocht hadden. Het tempo werd
lekker opgevoerd en de koers was
begonnen. En koersen was het,
met snelheden van tussen de 40 en
50 kilometer per uur zorgde ervoor
dat het peloton steeds dunner
werd. Zo werden de eerste 120 ki-
lometer afgewerkt. Ik kan niet zeg-
gen dat het allemaal probleemloos
is verlopen die 120 kilometer. Ik
heb verschillende valpartijen ge-
zien en dat was ook mijn grootste
angst. Een peloton fietsers die el-
kaar niet kennen maar wel met 40
kilometer p/u door Italie raast. Ik
zag de beelden van een vallend
peloton al voor me. Dat is gelukkig
niet gebeurd. Wel kleine ongemak-
ken, zoals een losse remhoef van
Vincenzo. Een paar lekke banden
en een kleine onfortuinlijke val van
mijzelf.
 

ser die  zijn hobby en vak als bus-
chauffeur heeft gecombineerd. Ik
heb samen met Pim heel wat klim-
kilometers gereden. En het valt ook
niet mee om toe te geven maar ik
heb mijn meerdere moeten erken-
nen in een buschauffeur. Gewel-
dig.
Met de wielerbus.nl hadden we dan
ook het vervoer en organisatie er-
omheen rond. Pim heeft dat goed
opgepakt. We hadden nog wat
plaatsen over dus heb ik ook bin-
nen onze vereniging de vraag uit-
gezet om mee te gaan naar Milaan
- San Remo. En zo gebeurde het
dat Vincenzo, Oswald en Virginie
mee gingen naar Milaan.

wielerbus

 
Zaterdagmiddag kwamen we aan
in Milaan. We zijn direct onze
startbewijzen gaan ophalen want
dat wilde we toch wel geregeld
hebben. Niet elke inschrijving is
vlotjes verlopen zullen we maar
zeggen maar uiteindelijk had ieder-
een een startnummer. Er werd
gestart in groepen van 200 fietsers.
De meeste van ons hadden een
starttijd van 07.30 uur en degene
die dat niet hadden sloten zich bij
ons aan. Weer snel terug naar het
hotel voor een diner en een nacht-
je slapen.
 
Het is stil in de ontbijtruimte, het
tijdstip van 05.00 uur zal daar wel
de schuld van zijn. Ook heerst er
een gezonde spanning. Het is de
dag waar het moet gaan gebeuren.
Een kleine 300 kilometers met
meer dan 2000 hoogtemeters. Door
een steenlawine is de route ver-
plaatst en is er nog een klim bijge-
komen met 900 hoogtemeters. Ook
het gemiddelde percentage van 10
procent over een klim van 11 kilo-
meter heeft op het laatste moment
want deelnemers doen afhaken.

startschot

 
Vrijdagnacht of liever gezegd zater-
dagochtend vroeg werd er op drie
verschillende plaatsen verzameld.
Vanuit Utrecht, via Rijen en dan
Eindhoven werd er richting Milaan
gereden. De eerste uren vlogen
voorbij. Er werd geslapen,oude
herinneringen opgehaald en ken-
nis gemaakt met fietsers die je nog
niet eerder had gezien. Maar zoals
gewoonlijk is het al snel een grote
fietsfamilie. In mijn geval ook let-
terlijk omdat naast mijn broer ook
mijn neefje en zwager zijn meege-
gaan.
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Na de eerste 120 kilometer moch-
ten de deelnemers het zelf uitzoe-
ken, de motoren hadden hun werk
gedaan en iedereen ging door op
zijn eigen tempo. De reden was
eerst een bevoorradingspost met
daarna direct gevolgd het klimge-
deelte van de tocht. Zo werden er
allerlei kleine groepen gevormd die
allen op weg waren naar San Remo.
Een mooi gedeelte door fantasti-
sche natuur en een mooie beklim-
ming reden we richting de kust. De
laatste 100 kilometer loopt langs
de kustlijn waar je continu zicht
hebt op de zee en de mooie krijtrot-
sen. Op weg naar de Cipresse en
de Poggio. De laaste beklimmin-
gen, die vaak de finale inluiden bij
de profs.
 
Wat een heerlijk gevoel is en blijft
het als je je doelstelling weer hebt
volbracht. Het bereiken van de fi-
nish verliep in San Remo wat cha-
otisch omdat je door het drukke
verkeer moest maar het gevoel was
er niet minder om. Iedereen van
onze groep heeft de tocht volbracht
en een mooie dag op de fiets door-
gebracht.
Nadat we allen van de pastamaal-
tijd hadden genoten zijn we weer
richting de bus gegaan. Die stond
aan het strand waar we ons opge-
frist hebben en de fietsen weer
hebben ingeladen.
Wegrijdend uit San Remo, langs de
boulevard met allerlei leuke terras-
sen, had ik wel het gevoel dat het
beter was geweest nog een nachtje
daar te blijven en de volgende dag
terug te rijden.
 
Een goede reden om terug te
komen.
 
Jan Joosen

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!

vervolg Milaan - San Remo
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Lens Lock™ System 
evil eye halfrim pro. The patented Lens Lock™ 
System lets you quickly change your lenses to 

support your vision — adidas.com/eyewear

see better.
be better.

adidas_BIKE2012_COOPAD_A5_hoch.indd   1 16.02.12   18:30
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