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van de voorzitter
heden vacant. Dus als je het leuk
vindt om actief mee te denken waar
wij als vereniging in de toekomst
naar toe willen is de functie als
bestuurslid misschien iets voor
jou. Heb je interesse, neem dan
contact op met één van de bestuursleden en vraag wat de functie als bestuurslid allemaal precies
inhoud.

Is fietsen in deze periode eigenlijk
wel leuk? Het is vaak koud en nat.
Deze vraag spookt regelmatig door
mijn hoofd. Velen van jullie zullen
zeggen, dat hoort bij het jaargetijden en stel je niet aan. Om niet net
als Jan Ullrich te zwaar uit de
winter te komen (Jan heeft namelijk een zwak voor chocolade) heb
ik toch besloten om de spreekwoordelijke elektrische handschoen (Ik
heb zins kort verwarmde handschoenen) op te pakken. Wat ook
helpt zijn de sportieve doelstellingen die ik mijzelf dit jaar heb opgelegd. Ik ben benieuwd wat jullie
persoonlijk in 2017 voor uitdagingen in de agenda hebben gezet.

Dit is mijn laatste voorwoord als
voorzitter. Na vier jaar in het bestuur vind ik het tijd dat iemand
anders met frisse ideeën het stokje
overneemt. Ik wil jullie allemaal
bedanken voor deze fijne periode
en heb dit dankzij jullie met veel
plezier gedaan. Jullie blijven mij
dan ook regelmatig tegenkomen
tijdens de clubritten.
Zoals altijd wens ik jullie veel veilige en gezonde fietskilometers toe.
Oswald Wassink

Als we het nu toch hebben over
2017 schiet mij als eerste te binnen
dat dit jaar een bijzonder jaar is
voor TCD. TCD bestaat 2 november
namelijk 25 jaar. De jubileum-commissie is druk bezig met het
voorbereiden van een aantal activiteiten die wij dit jaar willen organiseren. Tijdens de ALV willen zij
hun ideeën voorleggen aan de
leden. Het programma wat de commissie gaan presenteren is leuk en
gevarieerd kan ik jullie alvast verklappen. Uiteindelijk beslissen wij
met ons allen wat wij dit jaar gaan
doen. Komt dus allen naar de ALV
donderdag 16 februari a.s.

jubileumcommissie
De jubileumcommissie heeft een
aantal vergaderingen achter de rug
met als doel om voor dit jubileumjaar 2017 een aantal evenementen
te gaan organiseren. Het plan staat
volledig in de steigers.
Allereerst heeft de commissie aan
het bestuur gevraagd met welke
bedragen er gewerkt kon gaan
worden gedurende het jubileumjaar.
Er is gekozen voor een drietal evenementen.
Ieder evenement met zijn eigen
signatuur. We willen iets terugdoen voor de gemeenschap van de
gemeente Duiven. Een evenement
dus met een sterk sociaal karakter.
Daarnaast, wij zijn immers een
sportvereniging, een activiteit aan
onze gezamenlijke hobby of passie,
het fietsen. Dit wordt een hele mooi
en speciale dag. Een dag die begeleidt word door ex-prof wielrenners
en prachtige herinneringen zal
gaan opleveren.
Tot slot, als je jubileert, is er ook
ruimte voor een mooie avond of
middag om het glas te heffen en het
jubileum te vieren.
Onze voorstellen zijn goed ontvangen door het bestuur! Tijdens de
algemene ledenvergadering zullen
wij de verschillende onderdelen
aan jullie presenteren. Vervolgens
vragen wij jullie goedkeuring om
alle onderdelen definitief te kunnen gaan organiseren.
Hier en daar vragen wij natuurlijk
ook jullie support om het te doen
slagen!
Daarom aan jullie via deze manier
nog een keer de uitnodiging om je
gezicht te laten zien en te stemmen
tijdens de ALV van 16 februari.
Sportieve groeten van de jubileum
commissie,
Karel, Remco & Geert

Tijdens de ALV vindt er een bestuurswisseling plaats. Jan Joosen heeft besloten om naar drie
jaar in het bestuur te hebben gezeten te stoppen als algemeen bestuurslid. Deze functie is tot op
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agenda algemene ledenvergadering TCD 2017
Datum en tijd: Donderdag 16 februari 2017, 20.00
Locatie: De Ogtent, zaal 'Bij de Kinderen'
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2016
4. Verslag kascontrole
5. Financieel jaarverslag (contributie, begroting)
6. Overzicht ledenontwikkeling
7. Presentatie CD 25 jaar commissie
Pauze

9. Presentatie bestuur 2017
10. Presentaties van de commissies
- Sponsorcommissie
- Kledingcommissie
- Tourcommissie
- Binnenlandtocht
- Spinningcommissie
- Lappenmandcommissie
- Communicatiecommissie
(facebook, website,
nieuwsbrief, what's app)
- Clubbladcommissie
- Evenementencommissie
- Buitenlandcommissie
Rondvraag
Sluiting: 23.00

see better.
be better.

Silhouette International Schmied AG, adidas Global Licensee, adidas, the 3-Bars logo, and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group Silhouette International Schmied AG, adidas Global Licensee. Le nom adidas, le logo 3-Barres et la marque aux 3 Bandes sont des marques deposées par le Groupe adidas.

8. Bestuursverkiezing:
Het bestuur maakt bekend dat Oswald Wassink (voorzitter) na een bestuursperiode van vier jaar en Jan
Joosen (algemeen bestuurslid) na een bestuursperiode van drie jaar, aftredend zijn. Het bestuur draagt Geert
Gieling voor als nieuwe voorzitter. Voor de functie algemeen bestuurslid blijft de vacature open staan.
Een voordracht door leden moet vóór de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
E.e.a. conform artikel 13 welke vermeld staat in de statuten van Tourclub Duiven.

Lens Lock™ System
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System lets you quickly change your lenses to
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16.02.12 18:30

Zwift, indoortraining

Ingezonden door:
Gerard Lodder
Ik weet niet meer hoe ik met Zwift
in aanraking ben gekomen, mogelijk via de What's app groepen in
TCD. Vroeger ooit nog eens aan
handbal gedaan en Zwift was toen
een handbal vereniging in Arnhem.
Afijn, de wereld ziet er nu heel anders uit en met handbal heeft het
dus niets te maken.

regen
Wat bijvoorbeeld als het regent,
maar je wilt toch echt niet nat
worden, laat staan om na de rit de
fiets schoon te moeten maken? In
dat geval zou Zwift weleens dé uitkomst kunnen bieden. Wat is
Zwift? In het kort: Zwift is een relatief nieuwe fietstrainersoftware
met een online fietswereld. Klinkt
saai? Verre van! Ondanks dat Zwift
pas sinds oktober 2014 online is
heeft het in een korte periode een
groot aantal fans over de hele wereld weten te vergaren. En deze
fans zijn niet de minste! Want wat
dacht je bijvoorbeeld van een ritje
met Laurens ten Dam, Jens Voigt
of Simon Yates? Het zou zomaar
kunnen, want ook zij fietsen met
Zwift. Sinds een jaartje zit ik ook
op Zwift. Eerst nog met enig aarzeling, als spinninginstructeur heb je
natuurlijk jouw eigen spinning
indoor geloofsovertuiging.

software. Zwift gebruikt dezelfde
technologieën als computerspellen. De aantrekkingskracht zit
hem wellicht in het feit dat het
makkelijk toegankelijk is, iedereen
met een bluetooth of ANT+ snelheidsmeter, wattagemeter en fietstrainer (al dan niet “smart”) kan
meedoen, of wellicht in de mooie
3D-omgeving waarin je fietst, maar
het sterkste punt is het sociale
aspect van Zwift. In Zwift fiets je
namelijk nooit alleen. Er zijn altijd
vele anderen op de wereld aan het
fietsen op Zwift. En het welbekende
spreekwoord 'gedeelde smart is
halve smart' gaat ook zeker op voor
de fietstrainer, want afzien is altijd
makkelijker als je naast iemand
fietst (of liever: iemand probeert in
te halen) uit Australië, Canada,
Engeland, België of gewoon Nederland wanneer je weet dat deze persoon ook zwetend zijn rondjes aan
het maken is.

trainingsritten
Georganiseerde trainingsritten, community en profrenners: een sterke
mix. De community die Zwift in
zo'n korte tijd heeft weten op te
bouwen geeft aan dat het concept
aanslaat. Meerdere malen per
week worden er online trainingsritten, wedstrijden en 'social rides'
georganiseerd voor verschillende
tijdzones. Je kunt strijden voor de
oranje trui (snelste ronde), groene
trui (snelste sprint) en bolletjestrui
(snelste klim) en alle ritten en resultaten kunnen worden geüpload
naar Strava.

aantrekkelijk
Wat maakt Zwift nu eigenlijk zo
aantrekkelijk? Eigenlijk is Zwift
veel meer dan simpele trainings- Pagina 5 -

hoe en wat
Hoe werkt het? Zwift kost 10 dollar
per maand. Naast het gebruik van
een fiets en fietstrainer zijn er drie
manieren waarop Zwift te gebruiken is en die verschillen eigenlijk
alleen in type sensors en daarmee
prijsklasse. In alle gevallen is bluetooth of een ANT+ USB stick nodig
en daarnaast één van de volgende
drie set-ups:
1) Een simpele fietstrainer (zoals
een simpele Tacx) en een bluetooth/ANT+ snelheidssensor (zoals de
Garmin snelheid- en cadanssensor).
2) Een simpele fietstrainer en een
wattagemeter (bijvoorbeeld Garmin Vector, Stages, Power2max,
etc.) op je fiets. Voordeel: een wattagemeter geeft de correcte wattages door aan Zwift (en je kan de
wattages vergelijken met trainingen buiten), terwijl bij gebruik van
een snelheidssensor het wattage
door Zwift benaderd wordt (Zwift
noemt dit “Zpower”).
3) Een 'Smart Trainer', zoals de b.
v. een smart trainer van Tacx.
Voordelen: een smart trainer geeft
het wattage door en daarnaast regelt Zwift automatisch de weerstand van de trainer, zodat je ook
echt het gevoel krijgt dat je bergop
fietst zodra het parcours omhoog
begint te lopen.

Zwift, indoortraining (vervolg)
koppeld via een USB ANT+ met
USB verlengkabel aan een laptop.
Om het nog indrukwekkender te
maken koppel je de laptop aan een
TV. Zwift.com software wordt geïnstalleerd op jouw laptop, account
aanmaken, inloggen en “Ride On”.
Het wattage dat je trapt (al dan niet
virtueel bepaald of direct gemeten)
wordt door Zwift vergeleken met je
gewicht om vervolgens je snelheid
binnen het spel te bepalen. Je cadans (indien gemeten door een
cadanssensor of een wattagemeter)
wordt gebruikt om de benen van de
renner in het spel op hetzelfde
tempo als jouw benen te laten
draaien. Wederom heeft Zwift hier
op de details gelet, want klim je met
een lage cadans dan staat de renner dansend op de pedalen als Alberto Contador en doe je een sprintje dan hengst de renner met het
stuur tussen de tanden zoals Peter
Sagan. Dus; een smarttrainer ge-

de praktijk
Zwift in de praktijk. Je kan op jouw
eigen niveau ritjes maken of aan
social rides mee doen waarbij de
groep zoveel mogelijk gezamenlijk
een ritje maakt. Als je wilt kan je
ook aan wedstrijden deel nemen.
Hiervoor kan je in de Zwift app de
Events raadplegen en je opgeven
voor een wedstrijd op A, B, C of D
niveau, afhankelijk welk gemiddelde wattage je kan trappen (FTP).
Let op, het is als in een echte wedstrijd. De eerst keer stond ik aan

de start en ik heb de groep niet
meer gezien. Advies is om ong. 10
minuten vooraf aan de wedstrijd
warm te rijden, wattage op te voeren van 100, 200 naar 300 W en
dan uit de startblokken sprinten.
Even doorzetten, op je tanden bijten, er bij blijven en dan proberen
de wedstrijd uit te rijden. Binnen
24 uur na de wedstrijd kan je jouw
uitslag op Zwift Races internet
pagina nakijken.
Ben je nieuwsgierig, heb je vragen?
Neem dan contact op met de TCD
Zwift rijders. Laat desnoods een
berichtje achter op TCD What's
App groep en je wordt benaderd.
Nog even overwinteren en dan zien
we elkaar vanaf maart weer op de
weg, uiteindelijk meest ultieme
manier van wielrennen, ik geef het
toe…….
In dit artikel is gebruik gemaakt
van bronnen op CyclingStory.

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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van de toercommissie
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. Belangrijke 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 omschreven 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 onderstaande 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.
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van de toercommissie (vervolg)
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
Stoppen:

STOPPEN!!

Als de weg vrij is:

VRIJ!!

Bij Rechtsaf:

RECHTS!!

Arm naar Rechts.

Bij Linksaf:

LINKS!!

Arm naar Links.

Bij rechtdoor:

RECHTDOOR !!

Gevaar op straat:

PAS OP!!

Gat in de weg:

GAT !!

Arm recht omhoog. (Niet twee tegelijk!)
Arm omhoog en naar voren wuivend.

Arm schuin naar beneden en naar achteren.

Obstakel rechts v/d weg of inha- VOOR !!
ler:
Obstakel links v/d weg of tegen- TEGEN !!
ligger:
Ingehaald worden door fietser/ ACHTER !!
auto:
Obstakels in of op de weg:

TAK!! / PAALTJE!! / ROOSTER!! / HEUVEL!!

Technisch probleem:

LEK !!

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!
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van de toercommissie (vervolg)
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toerkalender maart 2017
Datum

Vertrek

Verl.

Zon
onder

Afstand Route

zondag 5 maart 2017

09:00

±60

dinsdag 7 maart 2017

09:00

±70

zaterdag 11 maart 2017

09:00

±70

zondag 12 maart 2017

09:00

A-C ±70
T ± 65

dinsdag 14 maart 2017

09:00

±80

zaterdag 18 maart 2017

09:00

±80

zondag 19 maart 2017

09:00

dinsdag 21 maart 2017

09:00

A-C ±80
T ± 70
±80

zaterdag 25 maart 2017

09:00

±90

zondag 26 maart 2017

09:00

dinsdag 28 maart 2017

09:00

Kruissnelheid per groep
A- groep
B1- groep
B2- groep
C- groep

>34 km/uur
31-34 km/uur
29-32 km/uur
26-29 km/uur

T- groep: In onderling overleg

A-C ±80
T ± 70
±80

Type

Lus 1: Pannerden Lobith - Elten - Duiven
Vlak, dijken
(35 km)
Lus 2: Angelo Route in onderling
Posbank - Brummen Zutphen - Bronkhorst - Vlak
Steenderen - Doesburg
Lus 1: Rheden - De
Vlak,
Steeg - Doesburg heuvelachtig
Duiven (35 km)
Lus 2: Didam - Zeddam Route in onderling
Oosterbeek Heuvelachti
Heveadorp - Ginkelse
g
Heide - Otterlo Rondje Zutphen
Vlak,
(Baltazar-tocht)
buitengebie
Route in onderling
Rheden - Rozenbosje - Heuvels
Lange Juffer - Brummen heen, terug
- Zutphen - Lochem vlak
Emmerich - Nijmegen Relatief vlak
Doornenburg Route in onderling

Wegkapiteins
A:

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

B1:

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

B1:

Peter ten Cate; Wilco ter Voert.

B2:

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

C:

Jan Lubbers; ??

T:

Jan Willems; Hennie Hoogervorst; Siem Hoogervorst.
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Richting

Oost

Noord
NoordOost

West
Noord

Noord
Oost

toerkalender april 2017
Datum

Vertrek

Verl. Zon onder

±90

zaterdag 1 april 2017

09:00

zondag 2 april 2017

09:00

maandag 3 april 2017

18:30

dinsdag 4 april 2017

09:00

woensdag 5 april 2017

18:30

zaterdag 8 april 2017

09:00

zondag 9 april 2017

09:00

Zondag 9 april 2017

9:30 u
8:30 u
8:00 u

maandag 10 april 2017

18:30

dinsdag 11 april 2017

09:00

woensdag 12 april 2017

18:30

zaterdag 15 april 2017

09:00

maandag 17 april 2017

09:00

2e Paasdag

maandag 17 april 2017

18:30

Ja

dinsdag 18 april 2017

09:00

woensdag 19 april 2017

18:30

zaterdag 22 april 2017

09:00

Zaterdag 23 april 2015
Zondag 24 april 2015

8:00 10:00

zondag 23 april 2017

09:00

maandag 24 april 2017

18:30

dinsdag 25 april 2017

09:00

woensdag 26 april 2017

18:30

zaterdag 29 april 2017

09:00

zondag 30 april 2017

08:30

Afstand

Route

A-C ±90
Posbank - Hoenderloo - Otterlo
T ± 75
Ja

Ja

20:13
20:16

Mantel
Ja

Ja

Ja

20:25
20:28

20:37
20:40

TC de Liemers

±40

Type

Richting

Huissen - Bemmel - Nijmegen - Kleve Dijken
Emmerich - Elten

Herstel rit, in onderling overleg.

ZuidOost
NoordHeuvelachtig
West

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ± 55
Oosterbeek
Heuvelachtig West
T ± 45
Hoenderloo - Ugchelen - Hoog soeren Noord±90
Heuvelachtig
Kootwijk - Otterlo - Arnhem
West
A-C ±90 Wehl - Zeddam - Mechelen - Anholt Buitengebied Oost
T ± 75 Emmerich - Elten
75 km
110 km
150 km

±40

"De ronde van Arnhem"
Start vanaf Mantel Superstore,
De Overmaat 72, Arnhem-Zuid

NTFU
toertocht

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ± 55
Posbank
T ± 45
's-Heerenberg - Rees - Kalkar ±90
Emmerich - Elten
A-C ±90 Driel - Kesteren - Ochten - Lent T ± 75 Bemmel - Gendt
±45

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ± 55
Heteren
T ± 45
Driel - Herveld - Ewijk - Beuningen ±90
Nijmegen
100 km
125 km
165 km

"TC de Liemers Classic" Zevenaar
Start vanaf Zalencentrum Staring,
Grietakkers 3, Zevenaar

Heuvels

Noord

Vlak

Oost

Dijken

Zuid-West

Herstel
training.

Vlak, dijken

West

Dijken

Zuid

NTFU
toertocht

A-C ±100 A50 Loenen - Klarenbeek - Apeldoorn Hoge veluwe Noord
T ± 75 Stroe - Otterlo
Ja

Ja

20:49
20:52

±45

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±60
Elten - Stokkum
T ± 50
Wehl - Zeddam - Mechelen - Anholt ±90
Emmerich - Elten
A-C ±100 Nijmegen - Beuningen - Ewijk - Herveld
T ± 80 - Driel

Herstel
training.

Vlak,
Oost
heuvelachtig
Buitengebied Oost
Vlak

deadline kopij volgende uitgave:
1 mei 2017
Voor de C- groep zoeken wij nog enkele
wegkapiteins. Wie durft?
Meld je aan bij de Toercommissie.
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Zuid-West

toerkalender mei 2017
Datum

Vertrek

maandag 1 mei 2017

18:30

dinsdag 2 mei 2017

09:00

woensdag 3 mei 2017

18:30

zaterdag 6 mei 2017

09:00

Verl. Zon onder

Ja

Ja

21:00
21:04

Afstand

±45

08:30

maandag 8 mei 2017

19:00

dinsdag 9 mei 2017

09:00

woensdag 10 mei 2017

19:00

zaterdag 13 mei 2017

09:00

±100

zondag 14 mei 2017

08:30

A/ B1 ±110
B2/ C ±100
T ±80

maandag 15 mei 2017

19:00

dinsdag 16 mei 2017

09:00

woensdag 17 mei 2017

19:00

21:12

21:15

21:26

21:29

Type

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±100
Lange route in onderling overleg!
Lange tocht!
A-C ±60
Posbank - Loenermark
Heuvels
T ± 50
Rozendaal - A50 - Loenen - Eerbeek - Heuvels
±100
Posbank - Doesburg - Laag Keppel heen, terug
Wehl
vlak
Beek - Peeske - 's-Heerenberg - Etten A/ B1 ±110
Ulft - Aalten - Lichtenvoorde Heuvelachtig,
B2/ C ±100
Harreveld - Halle - Zelhem - Hummelo - vlak
T ±80
Nieuw-Wehl

zondag 7 mei 2017

Ja

Route

±50

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±60
Heteren
T ± 50

±50

Richting

Noord
Noord
NoordOost
Achterhoe
k

Herstel
training.

Vlak, dijken

West

Nijmegen - Groesbeek - Kleve Emmerich - Elten

Heuvels
heen, terug
vlak

ZuidOost

Ginkelse Heide - Ede - Kootwijk Hoenderloo - Eerbeek

Vlak

West

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±70
Posbank - Hoenderloo
T ± 55

Heuvels

Noord

Buitenlandweekend in Bad Bertrich
(Moezel)

Vrijdag 19 mei tot en met
zondag 21 mei 2017
zaterdag 20 mei 2017

09:00

±100

zondag 21 mei 2017

08:30

A/ B1 ±110
B2/ C ±100
T ±80

maandag 22 mei 2017

19:00

dinsdag 23 mei 2017

09:00

woensdag 24 mei 2017

19:00

zaterdag 27 mei 2017

09:00

zondag 28 mei 2017

08:30

maandag 29 mei 2017

19:00

dinsdag 30 mei 2017

09:00

woensdag 31 mei 2017

19:00

21:33

21:36

±50

21:45

West

Elten - Emmerich - Ooijpolder - Berg
en Dal - Nijmegen

Vlak

Zuid-Oost

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±70
Terborg
Vlak
T ± 55
Elten - Emmerich - Kalkar - Totenhugel
±100
- Kleve - Millingen - Pannerden
Vlak
(Totenhugel)
A/ B1 ±110
B2/ C ±100
T ±80

21:43

Oosterbeek - Renkum - Wageningen Vlak, dijken
Rhenen - Bennekom - Ede - Otterlo

±50

Wehl - Doetinchem - Zelhem Doesburg - Posbank

Vlak, heuvels

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±70
Posbank - Ginkelse Heide
T ± 55
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Oost
ZuidOost
NoordOost

Vlak,
Noord
heuvelachtig

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

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

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

wie niet!
Ingezonden door:
Remco Vonk
De afgelopen weken voel ik een
ongelofelijke onrust in mijn lijf.
Niet alleen omdat ik druk ben met
het in de benen krijgen van mijn
eigen bedrijf. Ik zal geen reclame
maken, hoor! Ik heb geen doel voor
2017. Iets om voor te gaan, een
uitdaging waarvoor je moeite moet
doen. Een cyclosportieve, nee dat
is het niet. Dan wordt het een
wedstrijd. Daar fiets ik niet voor.

Vorige week had ik bezoek van een
vriend van me. Hij fietst ook en al
pratende komen we tot de conclusie dat we allebei hetzelfde hebben.
Ik wil iets onvergetelijks doen op de
fiets. Iets waar een historie ligt.
Waar bloed, zweet en tranen zijn
gelaten. Waar winnaars zijn opgestaan en verliezen zijn geleden.
Waar Theo letterlijk zou kunnen
komen. Waar Mart Smeets nog
steeds niet kon bewijzen, dat er
gebruikt werd. Waar Wilfried de
Jong wordt aangemoedigd door

Toegegeven ik vind het best leuk
als ik een sprintje win van iemand
of net even eerder boven ben dan
de ander. Wie niet, denk ik dan. En
soms vind ik het nog leuk ook als
ik het net niet red. Als ik zie dat
iemand die met de week beter
wordt me ineens voorbij rijd. Leuk
om te zien dat hij hier ook plezier
aan beleeft. En de volgende keer
doe ik nog even beter mijn best of
niet. Talent versus trainingsarbeid. Werklust heb ik wel, talent
niet. Het zij zo.
Wat ik vorig jaar gedaan heb was
best mooi, maar dat herhalen. Ik
weet het niet? Die hoge bergen
hebben wel een enorme aantrekkingskracht op mij. Hoewel het me
niet gelukt is om de Grossglockner
helemaal op te rijden, weet ik niet
of ik dat in 2017 wel kan doen. Door het tijdsgebrek voelt het niet
als falen. Zonder licht in het donker
door de Alpen rijden is gewoon veel
te gevaarlijk. Misschien verzacht ik
het wel voor mijzelf om deze gedachte te hebben. Mijn vrouw en
kinderen is die week in Oostenrijk
zo goed bevallen dat ze daar weer
heen willen. De fiets mag ook weer
mee dus dat wordt wel weer genieten. Maar toch is dat het niet. Wie
kan er zo een berg opnoemen in
Oostenrijk die het bedwingen
waard is. Iets wat op de bucketlist
van iedere tourfietser hoort te
staan.
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zijn zoon in de auto achter hem.
Zoiets zou een mooi uitdaging zijn.
We keken elkaar met een blik alsof
we het licht gezien hebben. De
Mont Ventoux, de kale pukkel die
voldoet wel aan al de criteria voor
een bucketlist. Ik hoor de mooie
verhalen van anderen die deze
machtige berg al hebben beklommen. Straks heb ik mijn eigen verhaal. Mijn onrust is weg. Ik mag
weer van mijzelf.
Wie wil dat niet!
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ledenmutaties
Opzegging per 31-12-2016
Alard Peters
Aloys Janssen
Arno Hofstede
Gerrit van Ginkel
Marco van Alst
Plauschi Modica

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

Willem Peeks

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

www.eltenerfahrradprofi.de
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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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UCI wielerkalender 2017
Januari
Datum
di. 17 – zo. 22 jan.

Omschrijving
Santos Tour Down Under
Cadel Evans Great Ocean Road
Race

Land
Australië

Februari
Datum
wo. 23 – za. 26 feb.
ma. 6 – vr. 10 feb.
wo. 16 – ma. 21 feb.
wo. 16 – zo. 20 feb.
za. 25 feb.
zo. 26 feb.

Omschrijving
Ronde van Dubai
Ronde van Qatar
Ronde van Oman
Ruta del Sol
Omloop Het Nieuwsblad
Kuurne – Brussel – Kuurne

Land
V.A.E
Qatar
Oman
Spanje
België
België

Maart
Datum
za. 4 mrt.
zo. 5 – zo. 12 mrt.
wo. 8 – di. 14 mrt.
wo. 15 mrt.
za. 18 mrt.
ma. 20 – zo. 26 mrt.
wo. 22 mrt.
vr. 24 mrt.
za. 26 – zo. 27 mrt.
zo. 26 mrt
di. 28 – do. 30 mrt.

Omschrijving
Strade Bianche
Parijs – Nice
Tirreno – Adriatico
Nokere Koerse
Milaan – San Remo
Ronde van Catalonië
Dwars door Vlaanderen
E3 Harelbeke
Critérium International
Gent-Wevelgem
Driedaagse De Panne-Koksijde

Land
Italië
Frankrijk
Italië
België
Italië
Spanje
België
België
Frankrijk
België
België

Omschrijving
Ronde van Vlaanderen
Ronde van het Baskenland
Scheldeprijs
Parijs Roubaix
Brabantse Pijl
Amstel Gold Race
Giro del Trentino
Waalse Pijl
Luik – Bastenaken – Luik

Land
België
Spanje
België
Frankrijk
België
Nederland
Italië
België
België

Ronde van Turkije

Turkije

Ronde van Romandië

Zwitserland

zo. 29 jan.

April
Datum
zo. 2 apr.
ma. 3 – za. 8 apr.
wo. 5 apr.
zo. 9 apr.
wo. 12 apr.
zo. 16 apr.
di. 18 apr.
wo. 19 apr.
zo. 23 apr.
zo. 18 apr. – zo. 23
april
di. 25 – zo. 30 april
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Australië

UCI wielerkalender 2017 (vervolg)
Mei
Datum
ma. 1 mei
wo. 3 – zo. 7 mei
vr. 6 – zo. 28 mei
zo. 14 mei - zo. 21
mei
wo. 17 – zo 21 mei
wo. 24 – zo. 28 mei

Omschrijving
Rund um Eschborn-Frankfurt
Vierdaagse van Duinkerke
Giro d’Italia

Land
DLD
Frankrijk
Italië

Tour of Californië

USA

Ronde van Noorwegen
Baloise Belgium Tour

Noorwegen
België

Juni
Datum
zo. 4 – zo. 11 jun.
za. 10 – za. 18 jun.
wo. 14 – zo. 18 jun.
vr. 16 – za. 24 jun.

Omschrijving
Critérium du Dauphinë
Ronde van Zwitersland
Ster ZLM Toer
NK Goeree – Overflakkee

Land
Frankrijk
Zwitersland
Nederland
Nederland

Juli
Datum
za. 1 – zo. 23 jul.
di. 29 jul. – ma 4 aug.
za. 22 – wo 26 jul.
za. 29 jul.
zo. 30 jul.

Omschrijving
Tour de France
Ronde van Polen
Ronde van Wallonië
Clásica San Sebastián
Ride London-Surrey Classic

Land
Frankrijk
Polen
België
Spanje
Engeland

Omschrijving

Land

Eneco Tour

België/Ned

La Vuelta
Artic Race of Norway
Cyclasscis Hamburg
Bretagne Classic – Ouest-France

Spanje
Noorwegen
Duitsland
Frankrijk

September
Datum
za. 2 sept.

Omschrijving
Brussels Cycling Classic

zo. 3 – zo. 10 sept.

Tour of Britain

vr. 8 sept.
zo. 10 sept.
za. 30 sept.

Grote Prijs van Quebec
Grote Prijs van Montreal
Ronde van Lombardije

Land
België
GrootBrittannië
Canada
Canada
Italië

Augustus
Datum
ma. 7 aug. - zo. 13
aug.
za. 19 – zo. 10 sep.
do. 10 – 13 aug.
zo. 20 aug
zo. 27 aug

Oktober
Datum
Omschrijving
zo. 9 okt. – zo. 16 okt. WK Doha
zo. 9 okt
Parijs – Tours 2016
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Land
Qatar
Frankrijk

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

