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Rabobank Duiven, rekening nr
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De Ogtent cultuurcentrum, Remigiusplein 9, 6921 BL
DUIVEN

Clubritten:

Zaterdag - zondagmorgen, maandagavond (hersteltraining), dinsdagmorgen (D en T-ploeg) en woensdagavond.
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van de
voorzitter

Seizoen 2016 zit er weer op wat
betreft de clubritten. Ik vond het
een geslaagd jaar. Ondanks een
slechte start wat betreft het weer
“regen en nog eens regen”, werden
we afsluitend toch nog aangenaam
getrakteerd op mooi weer. Er wordt
wel eens gezegd, je krijgt wat je
toekomt.

Ledenmutatie
Nieuw lid per 1-1-2017
Erik van der Laan
Peter Bal
Opzegging per 31-12-2016

Zondag 30 oktober hebben wij
traditiegetrouw onze laatste clubrit
afgesloten met een gezamenlijke
lunch. Dit keer in Zaal Gieling in
Groessen. Helaas was de opkomst
niet zo groot. 29 leden van onze
club waren aanwezig. De gezelligheid was er echter niet minder om.
Ik moet zeggen, het was allemaal
perfect geregeld door Zaal Gieling.
De soep, broodjes en de warme
snack smaakte uitstekend. Mijn
dank gaat dan ook uit naar de
evenementencommissie. Ieder jaar
zorgen zij er toch maar voor dat wij
worden voorzien van een natje en
droogje tijdens het openen en sluiten van het seizoen.

Ondanks dat clubritten er weer
opzitten kan er niet gezegd worden
dat er niet meer gefietst wordt. Het
zijn dan wel geen clubactiviteiten
maar MTB'en, spinning en Zwiften
zijn prima activiteiten om de conditie in de winter op peil te houden.
De MTB groep bestaat uit een
harde kern van clubleden die iedere jaar naar het eind van het wegseizoen hun MTB van stal halen om
lekker in de modder de stoempen.
Ook buiten het clubseizoen verschijnt één keer per maand de
nieuwsbrief. Hierin staan alle clubactiviteiten en de laatste nieuwtjes.
Houd deze brief dus in de gaten.
De eerstvolgende clubavond is op
24 november in de Ogtent . Tijdens
deze avond wordt de tourkalender
2017 gepresenteerd en vastgesteld. Ik raad iedereen dan ook
aan om te komen. Deze avond is
namelijk de enige mogelijkheid om
je invloed te pakken op de tourkalender 2017.
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Ben Rijssemus
Gerrit van Ginkel
Plauschi Modica
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wie ben ik

Enkele zullen mij al kennen, maar
voor diegene die mij nog niet kennen. Ik ben Mark Verwaaij (31 jr)
en woon in Duiven samen met
Michelle en mijn zoon Finn. In het
dagelijks leven werk ik als projectmanager bij Tempodeur in Duiven.
Ik ben nu ruim een jaar lid bij TCD
en fiets mee met de B1-ploeg. Mijn
Cube heb ik nu ca. 6 jaar en die
heb ik weinig, tot totaal niet gebruikt. Dit jaar heb ik met o.a. Giel
en Dennis de Giro en Reichwald
toertocht gefietst en binnenkort
plannen we een dagje Limburg in.
Verder heb ik weinig ervaring met
de langere ritten, maar die wil ik
zeker wel gaan fietsen. In de winter
zal ik weer meedoen met de spinningslessen om mijn conditie op
peil te houden.

Ik ben Erik van der Laan. Ik woon
in Duiven samen met Mirjam en
onze drie kinderen, Mats, Merel en
Marijn.
Twee jaar geleden heb ik een racefiets (Focus Culebro) gekocht om te
kijken of ik het leuk zou vinden.
Het eerste jaar heb ik voornamelijk
op en neer naar mijn werk in Ede
gefietst. In het begin was ik voornamelijk een mooi weer fietser.
Poetsen was niet mijn hobby. Sinds
dit jaar ben ik meer gaan fietsen.
Ik heb ook een aantal leuke toertochten gefietst.

ook nog goed is voor mijn gezondheid. Sinds augustus fiets ik op een
Scott Solace 2.0. Er was al diverse
keren tegen mij geroepen dat ik een
keer mee moest fietsen met TCD.
Begin oktober heb ik mee gefietst.
Erg leuk om met een groep samen
te fietsen. Dat is wel wennen als je
altijd alleen fietst. Naast het fietsen
fluit ik nog regelmatig een voetbalwedstrijd. Ik hoop de komende
jaren leuke tochten met de TCD te
fietsen en mijn uithoudingsvermogen te vergroten.

In augustus heb ik een nieuwe fiets
gekocht omdat ik erin tussen achter was gekomen dat fietsen wel erg
leuk is (verslavend) en daarnaast

deadline kopij volgende uitgave:
1 februari 2017
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“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 a
 dvies in alle
gevallen maatwerk. Samen met onze partners beschikken
we over kennis op het gebied van administratie,
 elastingadvies, bedrijfsadvies, accountancy en salaris
b
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.

MAJOOR & PARTNERS
Parallelweg 36
6922 HR Duiven
Telefoon 0316 - 34 33 00
info@majoorpartners.nl
www.majoorpartners.nl
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binnenlandtocht, september 2016
Ingezonden door:
Jan Altena
Na in de afgelopen jaren steeds te
hebben moeten passen, was het dit
keer wel mogelijk om mee te gaan
met een binnenlandtocht. En dat
is zeer goed bevallen! Sowieso een
bijzonder jaartje, want ook met het
buitenlandweekend kon ik voor het
eerst van de partij zijn. Natuurlijk
is er een fors verschil in de hoogtemeters, maar met de rest was het
ook nu te voorzien, dat het een leuk
en sportief evenement zou gaan
worden. De weersverwachting was
bovendien uitstekend (zon, droog
en zo'n 25 graden) , ook niet onbelangrijk.

oproep
Geheel in de geest van de oproep
van Karel (zie Derailleur van augustus) werd tot de dag vóór de
tocht het aantal deelnemers nog
met twee uitgebreid tot een totaal
van 12. Op de 10e september was
het eerst verzamelen bij het gemeentehuis. Ondanks het verslapen van niet de minste (we noemen
geen namen) zijn we toch volgens
plan rond half 9 aangekomen op
het startpunt bij Van der Valk in
Nuland.

Al het rollend materieel werd vervolgens liefdevol van en uit de auto's gepeuterd. Een paar deelnemers verdwenen nog even uit zicht
achter bosjes en struiken en daarna konden we ter fiets. Begin september, dan is het 's ochtend nog
een tikkie fris, maar al snel steeg
de temperatuur tot zeer draaglijke
waarden. En dat is de hele dag zo
gebleven: volop zon, weinig wind,
een super weertje.

rivierenland
Eerst ging het door het Brabantse
rivierenland. Geheel vlak, overduidelijk in het verleden ruilverkaveld
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en met grote boerenbedrijven. De
veerpont bij Oijen bracht ons over
de Maas weer terug naar ons eigen
Gelderland. We doorkruisten het
veelbezongen Land van Maas en
Waal over dijken en mooi fietspaden. Daar waar de beide rivieren
vlak bij elkaar lopen staken we het
verbindingskanaal van Sint Andries over met de sluis van dezelfde
naam. Verder ging het door dorpjes
en buurtschappen als Rossum en
Rome en meer plaatsen waar je
doorgaans geen weet van hebt. Ooit
bijvoorbeeld van Hoenzadriel gehoord? Bij het gehucht Bern werd
wederom de Maas per veerpont
overgestoken en keerden we terug
in het Brabantse.

binnenlandtocht, september 2016 (vervolg)
soms zelfs wat Veluws aan deed.
Vanwege het mooie weer waren we
natuurlijk niet meer de enigen die
op de fiets aan het genieten waren.
Mede ook door de smalle en bij
vlagen hobbelige paden, was hèt
woord van dit deel van de route:
“tegen”!

asfalt

Het eerste rustpunt was het pittoreske vestingstadje Heusden, waar
koffie en iets lekkers op ons stond
te wachten. Niet raar dat het hier
zo mooi is in het Land van Heusden
en Altena (snap je?). En denk je als
nieuwbakken lid van het dagelijks
bestuur (ahum) nog redelijk incognito mee te kunnen fietsen, als er
twijfel is of er een 2e kopje koffie af
kan, weet ineens iedereen dat jij de
penningmeester bent. Op een zonnig terras bespraken we onder
andere het economische verdienmodel van Heusden, waarbij het
vermoeden bestond dat er naast
een taartje uit Oma's keuken meer
geestverruimend spul te halen
moest zijn. We hebben het maar
gelaten voor wat het is. Via dezelfde weg terug over een soort van
'kluunbruggetje' vetrokken we uit
Heusden, op weg naar meer mooie
paden en natuurlijk de lunch.

zandgronden
Het landschap van de rivieren werd
verlaten en ingeruild voor de Brabantse zandgronden. Landerijen
en bossen wisselden zich af en na
een flink recht stuk langs het kanaal van 's-Hertogenbosch naar de
Maas trokken we via Cromvoirt
vanaf de oostkant het prachtige
natuurgebied van de Loonse en
Drunense duinen binnen.
De lunch in Kaatsheuvel - heerlijk
buiten op het terras - was uitstekend. Alleen tellen bleek lastig voor
het personeel: we hadden met één
gratis lunch kunnen vertrekken,
maar netjes als we zijn hebben we
dat maar niet gedaan. En verder
ging het, door de mooie natuur die

Weer terug in het agrarische landschap, met voor het zitvlak verademende stukken nieuw asfalt, reden
we door het stroomgebied van de
Dommel naar het laatste rustpunt
in Sint-Michielsgestel. In een heerlijke zomerse namiddag sfeer werd
bij een plaatselijk uitspanning nog
de laatste dorst gelest of energie
aangevuld, om de laatste pakweg
20 kilometers te kunnen volbrengen. Een enkeling waagde zich aan
zijn eerste Radler en met gevulde
bidons werden de spieren weer
aangespannen.
Rond half zes waren we terug in
Nuland met de voorspelde ruim
136 kilometer op de teller. Het was
een heerlijke dag en een mooie
tocht. Alle dank gaat dan ook uit
naar Siem en Bert voor de organisatie. Ik kijk uit naar een volgende
binnenland tocht. Hoop dat ik dan
ook weer mee kan. En ik kan het
iedereen aanraden!

Koffie terras
binnen & buiten

Koffie terras
binnen & buiten

Annemarie Welling

06 - 3070 6539

Rijnstrangenweg 15 - 6923 SL Groessen

Annemarie W
elling
0316
- 342 396

annemarie@tekenburo-welling.nl
06 - 3070 6539

- Pagina 8 -

Lens Lock™ System

evil eye halfrim pro. The patented Lens Lock™
System lets you quickly change your lenses to
®VCNNVTCKNCPFNKIJVEQPFKVKQPU

support your vision — adidas.com/eyewear
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see better.
be better.

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

IntratuinDuiven
Lithograaf1
6921VADuiven
Tel:0316-262136
Fax:0316-262545



Altijddelaatstetipsenideeën?WordtlidvanIntratuinBl@dvia
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www.intratuin.nl

de vrouw achter de renner
Ik ben Berna Evers , geboren in
Arnhem als derde kind in het gezin
Wiggers. Na de kleuterschool en de
lagere school ben ik naar de Kardinaal de Jong ULO gegaan. Daar
zat Geert ook op, maar hij viel nog
niet op !! Dat kwam pas jaren later.

plamuur
Na school ben ik bij de GIRO in
Arnhem gaan werken. En dan ga
je 's avonds uit, helemaal opgepoetst; moest ik van mijn vader
terug naar boven om de plamuur
zoals hij dat noemde van mijn gezicht te halen. Mijn moeder vond
het wel goed, maar ja.
Bij mijn vriendin heb ik het weer
er op gedaan, dus gezellig naar de
Korenmarkt naar “GIJS”. Daar heb
ik Geert ontmoet die was met
vrienden uit. Mijn vriendin kreeg
verkering met een vriend van
Geert, dus gingen we met zijn vieren uit. Ook met zijn vieren op
vakantie, Geert moest wel even bij
mijn vader komen voor een gesprekje. De klik bleef en we zijn in
1972 getrouwd. Geert werkte toen
bij CIAGO op het laboratorium.
In 1973 is onze zoon Michel geboren en in 1976 onze dochter Suzanne. Kleine kinderen worden
groot en nu hebben wij twee kleindochters en een kleinzoon.
Geert heeft 30 jaar bij Sempre

Avanti gevoetbald en dat was ook
een leuke tijd met onze kinderen er
bij. Na een poosje te hebben hardgelopen kocht hij de race fiets van
zijn zus.

Sempre Avanti
Wij zijn in 1995 naar Duiven verhuisd , en na een aantal jaren is
Geert bij Tourclub Duiven terecht
gekomen, waar hij met veel plezier
fietst met een leuke groep mensen.
Dat merk ik zelf ook; op de BBQ
avond is het altijd gezellig.
Zelf ben ik niet zo sportief, ook
nooit geweest. Ik vond bomen
klimmen veel leuker. Ook vond ik
tekenen en kleuren leuk. Nu schil-
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der ik graag. Wel lopen we ieder
jaar de Airborne wandeltocht met
z'n allen, wat heel leuk is, maar ook
omdat de kleinkinderen zodoende
weten wat er gebeurd is. Het is zeer
indrukwekkend dat ze op het Airborne kerkhof stil zijn.
We fietsen wel veel, vooral sinds ik
een e-bike heb .Tussendoor een
weekje vakantie boeken en dan er
lekker op uit en met een terrasje
onderweg hebben wij het prima
naar onze zin. Mijn beste fietsprestatie is de beklimming van de Holterberg, ppff wat een bult!!!!! Ook
komen we onderweg paadjes en
weggetjes tegen die Geert weer gebruikt voor de dinsdag.
Ik hoop samen met Geert nog heel
lang te kunnen genieten!

nieuwsbrief
Hulp gevraagd

Het bestuur doet wederom een dringende oproep aan de leden om actief te worden in (onder andere) de
sponsorcommissie. Versterking is nodig om bestaande sponsoren te behouden en mogelijk nieuwe bijdragen
te werven. Naast de contributie is sponsorgeld de enige bron van inkomsten voor onze club, daarmee van
cruciaal belang om al onze activiteiten in de huidige vorm ook in de komende jaren voort te kunnen zetten.
Minder inkomsten betekent een mogelijke heroverweging van onze agenda.
Wie zet de stap om het niet zover te laten komen?
Niet alleen voor de sponsorcommissie wordt hulp gevraagd. Ook voor de evenementencommissie en de lappenmandcommissie zoeken wij nog leden die hierbij willen ondersteunen.
En dan ook niet te vergeten; de vacatures in het bestuur, daar zoeken wij namelijk een voorzitter en een
algemeen bestuurslid. Graag jullie reacties naar: secretaris@tourclubduiven.nl

GEPASSIONEERD
Wielerhuis de Pedaleur heeft een
passie voor ﬁetsen! In onze winkel
van 2.000 m² en in 8 webshops
laten we u zien wat die passie
inhoudt. Raceﬁetsen, mountainbikes, e-bikes, stads- en trekkingﬁetsen, kinderﬁetsen, kleding,
tassen en heel veel accessoires;
wij hebben het allemaal voor u!
Welkom bij
Wielerhuis de Pedaleur

Doetinchemseweg 71 • 7007 CB Doetinchem
0314 - 330921 • www.pedaleur.nl
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nieuwsbrief (vervolg)
Toerkalender 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de presentatie van de Toerkalender 2017. Deze wordt donderdag 24 november
gegeven in De Ogtent, in zaal Opa. De aanvang van de presentatie is om 20.00.

Spinnen

Om in de winter toch fit te blijven en door te kunnen blijven fietsen is er de mogelijkheid om te gaan spinnen,
zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld. Spinning vindt elke woensdagavond plaats bij Cordia in Zevenaar,
van 19:00 tot 20:00 uur. De kosten bedragen 120€ voor een half jaar (eind maart 2017). Het is nog steeds
mogelijk om je hiervoor aan te melen bij: karelheij@hotmail.com of g.lodder8@upcmail.nl

Website

De website van www.tourclubduiven.nl heeft er even uit gelegen. Er is hard aan gewerkt om deze weer in de
lucht te krijgen. Als jullie weer eens een kijkje nemen op de website dan kunnen jullie zien dat nu ook de
nieuwsbrieven zijn toegevoegd op de website.
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Het was op 18 april 1999, bij huisnummer 256, op de Côte de Saint-Nicolas, daar eiste Frank Vandenbroucke zijn plaats in de wielerhistorie op. Hij demarreerde er, liet
Michael Boogerd moedeloos achter
en won op weergaloze wijze Luik-Bastenaken-Luik. In oktober 2009
overleed de Belg aan de gevolgen
van een longembolie. Vandenbroucke was op vakantie in Senegal. Hij
was een van de grootste talenten
van zijn generatie. Op 20-jarige
leeftijd werd hij prof bij Lotto, onder
de vleugels van zijn oom Jean-Luc.
VdB, zoals zijn troetelnaam in het
peloton luidde, was in België de
nieuwe Eddy Merckx, zeker na zijn
optreden in Luik-BastenakenLuik.

Niemand anders dan Merckx voorspelde dat hijzelf ging winnen, en
deed het dan ook nog. Vlaanderen
én Wallonië omarmden het nieuwe
troetelkind en knuffelden het dood.
Want de carrière van de renner
raakte in het slop. Nimmer kon hij
de hooggespannen verwachtingen
waarmaken. VdB vond dat hij
paste in 'het wereldje met zijn specifieke regeltjes en zijn bizarre karakters', schreef hij in zijn biografie
Ik ben God niet. De titel was bewust
gekozen, omdat, zo wilde hij zijn
landgenoten duidelijk maken, hij
ook niet volmaakt is. In het boek
doet hij uit de doeken waarom hij
als renner heeft gefaald. Vandenbroucke viel ten prooi aan de maffia van de wielersport en kon door
niemand worden bevrijd. Hij was
verslaafd aan cocaïne, amfetamines, alcohol en aan de roem van de
fiets.
Twee weken na de grootste zege uit
zijn loopbaan raakte de nieuwe
wielergod al verzeild in zijn eerste
dopingschandaal. Er zouden er
vele volgen. In 2002 vond de politie
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bij een huiszoeking verboden producten. VdB kreeg een schorsing
van zes maanden. Het werd met de
mantel der liefde bedekt. Vandenbroucke kondigde keer op keer zijn
rentree aan. Deze keer zou het
lukken, beloofde hij altijd, maar de
pogingen strandden in goede bedoelingen. In eigen land bleef hij
opgejaagd wild. Want de innemende Vandenbroucke, hij vertederde
met zijn Franse accent als een
kind, verkocht kranten, trok televisiekijkers en bleef geliefd, ook al
tuimelde hij lang geleden van zijn
voetstuk. In 2007 deed hij een poging zich van het leven te beroven.
Het verraste niemand. In 2004
dreigde hij in het bijzijn van zijn
vrouw Sarah al eens met een zelfmoord. VdB wilde nog maar één
keer de renner worden uit 1999,
die van Luik-Bastenaken-Luik. Bij
huisnummer 256 demarreerde hij.
Het is hem nooit meer gelukt.
Bron:
Marije Randewijk,
Volkskrant

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

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

www.eltenerfahrradprofi.de
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Reerink Arnhem Zuid
Huissensestraat 45
6833 HL Arnhem
Telefoon: (026) 321 82 84
E-mail:info@reerinkarnhemzuid.nl

Reerink Arnhem Noord
Geitenkamp 4
6823 HE Arnhem
Telefoon: (026) 351 36 15
E-mail:info@reerinkarnhemnoord.nl

Reerink Rijwielen
Dorpsstraat 90
6931 BM Westervoort
Telefoon: (026) 311 67 43
E-mail:info@reerinkwestervoort.nl

