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BESTUUR.
Voorzitter

Geert Gieling 0316-262750
voorzitter@tourclubduiven.nl

Secretaris

Bea Riekerk 0316-262761
secretaris@tourclubduiven.nl

Penningmeester:

Jan Altena 0316-267911
penningmeester@tourclubduiven.nl

Bestuurslid:

vacature

Bestuurslid:

Peter Kok 0316-265831
pekok@planet.nl

COMMISSIE
Evenementen:
25-jarig jubileum:
clubweekenden:

jubileum25jaar@tourclubduiven.nl
binnen- en buitenland

Toercommissie:
Toerkalender:
Spinning:

toercommissie@tourclubduiven.nl
spinning@tourclubduiven.nl

Communicatie:
facebook
nieuwsbrief
website
clubblad

o.v.wassink@planet.nl
secretaris@tourclubduiven.nl
v.modica@upcmail.nl
clubblad@tourclubduiven.nl

Lappenmand:

voorzitter@tourclubduiven.nl

Financiën:
sponsor:
kleding:
kascontrole

sponsor@tourclubduiven.nl
kleding@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 (hersteltraining), dinsdagmorgen (D en T-ploeg) en woensdagavond.
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organogram TCDuiven

- Pagina 3 -

van de voorzitter

Waar en hoe begin je als nieuwbakken voorzitter met je eerste bijdrage aan het clubblad?
Misschien toch nog gewoon even
kort met het uitspreken van het
dankwoord dat ik tijdens de ALV
van februari jongstleden ook heb
gedaan: Dank voor het vertrouwen,
dat ik van de leden heb gekregen,
om de voorzittershamer van Oswald over te nemen. Ik wil graag
mijn bijdrage gaan leveren om de
vereniging, die er gewoon goed
voorstaat, zeker zo goed te laten
blijven draaien.
Samen met mede bestuursleden en
de vele vrijwilligers binnen TCD
heb ik er alle vertrouwen dat wij er
in zullen slagen om als vereniging
de komende jaren lekker sportief
met onze hobby bezig te kunnen
zijn.

De eerste twee maanden van ons
seizoen zitten er al weer op. Wij zijn
fantastisch gestart. Met prachtig
weer de eerste weken en daarmee
ook een groot aantal deelnemers
voor de verschillende routes, was
het heerlijk om ook de nieuwe leden
goed kennis te laten maken met
TCD. Het weer is echter wisselvallig
gebleken, naast korte broeken in
maart hebben we in april regelmatig met winterhandschoenen moeten rijden. De eerste buitenlandse
avonturen en ritten van een aantal
leden liggen ook al weer achter ons.
Als ik alleen al kijk naar de geregistreerde ritten op strava in de week
van 17 tot en met 23 april, dan
vraag ik me af hoe vaak wij met ons
allen in het seizoen de wereld rond
fietsen. De teller in die week staat
op 8.138 kilometer. Als de omtrek
van de aarde circa 40.000 kilometer is en lang niet iedereen zijn
ritten registreert, op welk aantal
komen we dan uit? Twee keer de
aarde rond of misschien wel drie
keer met onze iets meer dan100
leden?
Wanneer jullie dit voorwoord lezen,
is de termijn van inschrijving voor
onze jubileumactiviteiten in zo
ongeveer net ten einde. De reacties
en aanmeldingen in de eerste paar
weken liepen goed door. Wij hopen
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als bestuur natuurlijk op een zo
hoog mogelijke deelname. Verderop in deze editie van de Derailleur
kunnen jullie er meer over lezen.
Bij deze nogmaals het verzoek om
van je te laten horen als je nog niet
hebt gereageerd.
De clinic van 17 juni wordt een hele
bijzondere dag in het bestaan 25
jarig bestaan van TCD. Deze wordt
afgesloten met een wielertafel met
anekdotes van Gert Jacobs en een
gezellige BBQ. Het belooft een
unieke dag te worden, we maken
er samen een actieve en gezellige
dag van!
Mede namens de overige bestuursleden, wens ik jullie heel veel plezier en veilige kilometers de komende periode.
Geert Gieling

wie ben ik
deze beklimmingen steeds weer
Peter Kok op mijn schermpje tegen.
Op zijn PR's bijt ik mijn tanden nog
stuk.
Tot de volgende kuitenbijter.

Arnold Hoogenkamp
Fiets: Wilier Izoard XP
Kilometrage: 2500 km/jaar (dat
kan omhoog)
Prestatie waar ik trots op ben:
Luik – Bastenaken – Luik, toertocht met collega's – zilveren
jubileum
Mijn passie voor het wielrennen is
ontstaan tijdens het fietsen naar
de middelbare school in Nijmegen.
Elke dag op en neer vanaf Millingen
aan de Rijn, 32 km per dag. Met
aan het einde natuurlijk nog een
leuke klim naar Nijmegen.
Mijn wortels liggen dan ook in die
buurt. Beek/Berg en Dal/Groesbeek à Beekmandalseweg/van
Randwijkweg/Zevenheuvelenweg. Maar
ook nog het Reichswald. Je zou
bijna gaan denken dat ik een klimgeit ben. Ondertussen weet ik wel
beter.
Op en neer, dat kun je ook zeggen
van mijn passie. Vanwege werk en
liefde soms meer dan weer minder
tijd aan wielrennen kunnen besteden.

Hè hè, eindelijk een keer als eerste
boven. Ronde van Arnhem 2017,
Rozenbos)

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

Sinds de Giro vorig jaar heeft het
wielrennen me weer helemaal te
pakken. Enkele jaren ouder en
enkele kilo's zwaarder fiets ik nu
met de club (B2) mee. Ik heb zelf
het idee dat me op het vlakke redelijk goed afgaat, maar zodra de weg
eventjes omhoog loopt moet ik al
snel afhaken.
Toch blijft mijn favoriete trainingsrondje de Veluwezoom. Ik probeer
met mijn Garmin en de Strava-segmenten mijn PR's op de beklimmingen Rozenbos/Emma-Piramide/Zijpenberg/Snippenberg/Posbank
te verbeteren. Dat gaat me redelijk
af. Alleen de laatste tijd kom ik bij

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

www.eltenerfahrradprofi.de
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wie ben ik (vervolg)
Ik werk in Ede, als manager operations & finance bij Lameris
Ootech BV. Groothandel in optische instrumenten voor ziekenhuizen en de optiekbranche. Andere
hobby's dan fietsen zijn reizen en
mijn oude Citroën 2CV!
Fietservaring: vanaf mijn 38ste na
een voetbalperiode van 31 jaar ben
ik gestart met een MTB en daarna
ook op de racefiets. Mijn MTB is
een Cannondale Flash3 en de racefiets is een Cannondale Synaspe
Ultegra.

Mijn naam is Geert Ottens en ben
woonachtig in Duiven. Geboren te
Gorssel op 16 december 1968.
Getrouwd met Yvonne Hoogveldt
samen hebben wij 2 lieve kids,
Jeroen (17 jaar) en Vera (19 jaar).

Fietsen voor goede doelen geeft mij
heel veel energie. De goede doelen
zijn bijv. de Ride for Life van Tempo
Team, Duchenne Heroes (MTB-tocht) en de Alpe d'Huzes. In onze
buurt, De Woerd, fiets ik af en toe
met een paar maten. Wij maken
dan leuke tochten, zo ook die van
Haarle de 200km op de MTB van
19 maart jl. en de Amstel Gold Race
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van 15 april. Ik heb me aangesloten
bij de Tourclub voor het fietsen in
groepsverband en natuurlijk de
gezelligheid rondom een vereniging. Fietsen is voor mij ontspanning, een uitdaging en zo af en toe
je grenzen verleggen, maar natuurlijk ook voor de gezelligheid!

wie ben ik (vervolg)
Ondertussen ben ik al een paar
keer meegefietst en het valt mij op
dat je als nieuwe fietser erg welkom
bent. Ik fiets vooralsnog mee met
B2. Gaandeweg het seizoen, zal ik
mezelf eens tarten om aan te haken
bij de B1.
Ik fiets op een Giant TCR 0. Ondertussen zit ik al eens voorzichtig om
me heen te kijken naar een volgende fiets. Ik zie genoeg om me heen
om me door te laten inspireren.
Ik ben Kurt Schmitz, en sinds 1
april dit jaar officieel lid van TC
Duiven. In het voorjaar van 2015
ben ik weer begonnen met fietsen.
Ik fietste eigenlijk altijd alleen, af
en toe met een kleine groep. Ondanks dat dit goed bevalt, kreeg ik
wel de tip van andere fietsers om
lid te worden van een toerclub. Dit
is niet alleen gezellig, maar maakt
je ook sterker. Daarom ben ik lid
geworden. In de winterperiode ga
ik 3 tot 4 keer per week spinnen bij
Aerofitt. Hiermee probeer ik de
conditie een beetje op niveau te
houden.

opgeven is
geen optie
KWF waarmee ik geld inzamel voor
een onderzoek door het Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis.Vorig jaar
heb ik ook tbv het KWF meegedaan
met Grootverzettegenkanker. Toen
heb ik de Mont Ventoux beklommen.
Ik zal meteen de verwachtingen wat
temperen, ik ben alles behalve een
klimgeit. Maar, zoals de slogan van
een ander evenement zegt: Opgeven is geen Optie”.

Omdat ik nog niet in de fietskleding
van TC Duiven kan fietsen, zal het
soms wel opvallen welk doel ik dit
jaar voor mezelf heb gesteld. Ik ga
op 2 september meedoen met Stelvio for Life. Een fietstocht tbv het

Ik hoop met jullie veel gezellige, en
vooral veilige kilometers te mogen
maken. En behalve dat, inspiratie
en motivatie om lekker bezig te
blijven met deze mooie sport.
We gaan elkaar zien.
Kurt

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



Altijddelaatstetipsenideeën?WordtlidvanIntratuinBl@dvia
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www.intratuin.nl

wie ben ik (vervolg)

Ik ben Edwin Berends, geboren ca.
51 jaar geleden in Doetinchem,
mijn jeugd doorgebracht in Giesbeek en vervolgens al weer 25 jaar
woonachtig in Loo. Getrouwd, 2
dochters die ook fietsen (van huis
naar school en terug), werkzaam
als projectleider brandveiligheid.
Uitgevoerde sporten:
Fietsen, - tennis, -windsurfen, power kitten, - buggy rijden (aan
de kust), -tafelvoetbal J, -skeeleren.
Actuele sporten;
Schaatsen, -skiën, - curling en
sinds kort weer fietsen.
Als 14/15 jarige jongen heb ik mijn
eerste racefiets gekocht waar ik
enkele keren per week na schooltijd en in de weekenden mijn rondes mee heb gereden. Na enkele
jaren heb ik promotie gemaakt en
kwam er een brommer, waardoor
er wat minder tijd op de fiets werd
doorgebracht. Uiteindelijk werd ik
steeds zuiniger op de fiets en is hij
bij een familielid in de garage aan
de spijker komen te hangen.
Nadat ik enkele jaren geleden een
knieblessure opliep heb ik het
skeeleren moeten laten voor wat
het was. Schaatsen ging beter
maar wel rustig aan. Daarbij heb
je in de zomer weinig ijs hier in de
buurt. Toen kwam er een moment
waarop je denkt “en nu dan...”.
Tijdens de kermis in Groessen op-

ging het goed (onbegrijpelijk met
zulke banden J).
Mijn keuze om weer te gaan fietsen
was gemaakt. Maar om weer te
gaan fietsen was het wel noodzakelijk dat er een andere fiets zou
komen. Koop je dan nieuw of gebruikt. Zoeken dus. Uiteindelijk is
het een nieuwe gebruikte Wilier
geworden (voor mij dus als “nieuw”).
Twee weken voor het seizoen begon
was de fiets er. Even flink trainen
voor de openingsrit is ook gelukt (1
keer). Tot nu toe bevalt het me
prima en ben ik blij met het advies
van Jan.
(De motobecane is inmiddels niet
meer in mijn bezit. Verkocht aan
een Duitser en ik weet niet of hij er
nieuwe bandjes op gelegd heeft,
dus pas op daar!)

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.

perde Jan Weernink “ga dan weer
fietsen”.
Eind 2016 heb ik mijn oude blauwe
Motobecane racefiets bij mijn familie weer van de spijker gehaald. De
fiets was niet blauw maar grijs.
Nadat deze met de compressor “schoon” gemaakt was bleek hij
toch weer blauw te zijn. Remmen
deed hij niet echt meer. De banden
waren enkele jaren geleden door
mijn neef vervangen en waren in
top conditie al zaten er haarscheurtjes in de band waarbij je
kunt concluderen “ga hier niet mee
rijden”. Toch ben ik op de fiets gestapt naar Giesbeek gereden en
weer terug naar Loo. Kijken wat de
reactie van mijn knie was maar dat
ging goed. Dit heb ik daarna nog 2
keer gedaan om te kijken of het
goed bleef gaan. Zowel met mijn
knie als met de banden op de fiets

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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wie ben ik (vervolg)
jaar heb ik met Hans een rondje
Montferland op de ATB gedaan met
een leenfiets. Ik vond dit zo leuk
(Hans heeft mij toen ook besmet
met het fietsvirus) dat ik meteen
een eigen fiets heb gekocht.
Na een cursus ATB bij de NTFU
“start to bike” heb ik me aangesloten bij een vrouwengroep ATB'ers.
Na een voorjaar en zomerperiode
gezellig te hebben gefietst bleek het
in de wintermaanden toch moeilijk
te zijn om een groepje bij elkaar te
krijgen.

Graag wil ik mij voorstellen als
nieuw lid van de Tourclub Duiven.
Mijn naam is Dorinda van
Breugel. Ik ben getrouwd met
Hans Veenstra en wij wonen samen
in Arnhem Zuid samen met mijn
dochter Indy en Rik de zoon van
Hans.
Hans fietst al jaren bij de tourclub
op de racefiets en de ATB. Vorig

Hans ging in november met de “moddermannen” van TCDuiven
weer het bos in en stelde voor dat
ik met hun mee zou gaan. Dat bleek
een schot in de roos want ik heb
met heel veel plezier vrijwel alle
zaterdagen meegefietst. Mannen
nog bedankt voor jullie geduld, gezelligheid en ondersteuning!
Afgelopen maart ging Hans weer de
weg op en de openingsrit kwam
naderbij. Ik vond het jammer dat
ik dan geen fietsmaten meer had

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

en op aandringen van Hans heb ik
toen een racefiets aangeschaft. Een
CUBE dames racefiets met shimano 105 11 speed compact.
Ik vond mezelf altijd meer een ATB
meisje (dat vond ik stoerder) en
wist niet of het mij wel zou bevallen
op de racefiets. De eerst keer dat
ik meeging was de openingsrit en
al op de heenweg reed ik lek! Gelukkig waren we nog net op tijd bij
de start. Het was even wennen aan
de fiets, het dicht op elkaar rijden
en het rijden van lange stukken in
dezelfde houding (ATB'en is veel
dynamischer). Maar al na een paar
keer (en met een beter zadel) heb
ik de smaak aardig te pakken gekregen. Ik voel me ook al thuis in
de B-groep en ook nu ervaar ik hoe
leuk het is om met een groep samen
te fietsen.
Ik verheug me al op het aankomende buitenlandweekend en hoop
nog vele jaren mee te kunnen fietsen: zomers op de racefiets en in
de winter op de ATB.

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
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toercommissie
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toerkalender, juni 2017
Datum

Vertrek

zaterdag 3 juni 2017

09:00

maandag 5 juni 2017

08:30

dinsdag 6 juni 2017

09:00

woensdag 7 juni 2017

19:00

zaterdag 10 juni 2017

09:00

zondag 11 juni 2017

08:30

maandag 12 juni 2017

19:00

dinsdag 13 juni 2017

09:00

woensdag 14 juni 2017

19:00

Verl. Zon onder

2e Pinksterdag

21:52

21:56
21:57

zaterdag 17 juni 2017

zaterdag 17 juni 2017

09:00

zondag 18 juni 2017

08:30

maandag 19 juni 2017

19:00

dinsdag 20 juni 2017

09:00

woensdag 21 juni 2017

19:00

woensdag 21 juni 2017

18:30

zaterdag 24 juni 2017

09:00

zondag 25 juni 2017

08:30

maandag 26 juni 2017

19:00

dinsdag 27 juni 2017

09:00

woensdag 28 juni 2017

19:00

22:00
22:00
Ja

22:00

22:00

22:00

Afstand

Route

Type

Doetinchem - Varsseveld - Aalten ±100
Vlak
Winterswijk - Dinxperlo - Zeddam
A/ B1 ±120 Ellecom - De Steeg - Rheden
B2/ C ±110 Rozendaal - Oosterbeek - Wageningen Klimrit
T ±80
- Ede - Arnhem
±100
Lange route in onderling overleg!
Lange tocht!
A-C ±75
Dijken,
Doorwerth
T ± 60
heuvels
Oosterbeek - Heveadorp - Heelsum ±100
Wageningen - Hoenderloo - Loenen - Heuvelachtig
Posbank (Airborn)
A/ B1 ±120
B2/ C ±110
T ±80

s Heerenberg - Rees - Kalkar Emmerich - Elten

Vlak

±50

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±75
Nijmegen - Ewijk
T ± 60
TCD Clinic / Barbecue avond.
Informatie volgt!
Didam - Varsseveld - Lichtenvoorde ±100
Groenlo - Zelhem - Hoog Keppel Doesburg (Wijnroute)
A/ B1 ±120 Bemmel - Oosterhout - Dodewaard B2/ C ±110 Ochten - Echteld - Kesteren T ±80
Opheusden
±50

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±75
Loenen - Beekbergen
T ± 60
A-D ±100 Midzomerrit Rijn- en Waaldijken
Nijmegen - Berg en Dal - Ooijpolder ±100
Emmerich - Elten
Keppel - Doetinchem - Slangenburg A/ B1 ±120 Varsseveld - Harreveld - Lichtenvoorde
B2/ C ±110 - Bredevoort - Aalten - Dinxperlo - (AT ±80
Strang) Gendringen - Netterden Emmerich - Elten
±50

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±75
Doetinchem
T ± 60
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NoordOost
NoordWest

West
West
Oost

Vlak

Zuid

Vlak,
achterhoek

NoordOost

Dijken

Zuid-West

Herstel
training.

Vlak,
Noord
heuvelachtig
Vlak
ZuidVlak, heuvels
Oost

Vlak

NoordOost
Achterhoe
k

Herstel
training.

Vlak

Oost

toerkalender, juli 2017
Datum

Vertrek

Verl. Zon onder

Afstand

±140

zaterdag 1 juli 2017

zaterdag 1 juli 2017

09:00

±100

zondag 2 juli 2017

08:30

A/ B1 ±120
B2/ C ±110
T ±80

maandag 3 juli 2017

19:00

dinsdag 4 juli 2017

09:00

woensdag 5 juli 2017

19:00

zaterdag 8 juli 2017

09:00

zondag 9 juli 2017

08:30

maandag 10 juli 2017

19:00

dinsdag 11 juli 2017

09:00

woensdag 12 juli 2017

19:00

zaterdag 15 juli 2017

09:00

±100

zondag 16 juli 2017

08:30

A/ B1 ±120
B2/ C ±110
T ±80

maandag 17 juli 2017

19:00

dinsdag 18 juli 2017

09:00

woensdag 19 juli 2017

19:00

zaterdag 22 juli 2017

09:00

zondag 23 juli 2017

08:30

maandag 24 juli 2017

19:00

dinsdag 25 juli 2017

09:00

woensdag 26 juli 2017

19:00

zaterdag 29 juli 2017

09:00

±100

zondag 30 juli 2017

08:30

A/ B1 ±120
B2/ C ±110
T ±80

maandag 31 juli 2017

19:00

21:59
21:58

21:55
21:53

21:48
21:46

21:39
21:36

21:29

±50

Route

1e Binnenlandtocht TCD.
Woensel - Breda via België.
Informatie volgt.
Otterlo - Kootwijk - Stroe - Uddel Apeldoorn - A50

Vlak

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±75
Valburg
T ± 60

±50

Lange tocht!
Vlak,
Oost
heuvelachtig
Vlak

Zuid-West

Heuvelachtig Oost
Herstel
training.

Vlak, dijken

Zuid
NoordOost

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

Klimrit

West

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±65
Posbank - Oosterbeek
T ± 50

±50

West

Didam - Varsseveld - Ruurlo - Barchem Vlak,
- Lochem - Vorden - Doesburg
achterhoek

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±70
Renkum
T ± 55
Bemmel - Oosterhout - Dodewaard ±100
Ochten - Echteld - Kesteren Opheusden
A/ B1 ±120 Didam - Varsseveld - Lichtenvoorde B2/ C ±110 Groenlo - Ruurlo - Zelhem - Hoog
T ±80
Keppel - Doesburg (Wijnroute)
±50

Hoge Veluwe Noord

Huissen - Kesteren - Rhenen
(Lingeroute)

±100
Lange route in onderling overleg!
A-C ±75
Netterden - Mechelen
T ± 60
Huissen - Kesteren - Rhenen
±100
(Lingeroute)
A/ B1 ±120 Elten - Emmerich - Kalkar - Totenhugel
B2/ C ±110 - Kleve - Millingen - Pannerden
T ±80
(Totenhugel)
±50

Type

Wehl - Doetinchem - Zelhem Doesburg - Posbank

Dijken,
heuvels

West

Vlak

Zuid-West

Vlak

NoordOost

Herstel
training.

Heuvelachtig Noord
Vlak,
heuvelachtig Oost
terug

Oosterbeek - Renkum - Wageningen Rhenen - Amerongen - Veenendaal - Heuvelachtig West
Bennekom - Ede - Otterlo
Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

deadline kopij volgende uitgave:
1 augustus 2017
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toerkalender, augustus 2017
Datum
dinsdag 1 augustus 2017

Vertrek

woensdag 2 augustus 2017

19:00

zaterdag 5 augustus 2017

09:00

zondag 6 augustus 2017

08:30

maandag 7 augustus 2017

19:00

dinsdag 8 augustus 2017

09:00

woensdag 9 augustus 2017

19:00

zaterdag 12 augustus 2017

09:00

zondag 13 augustus 2017

08:30

maandag 14 augustus 2017

18:30

dinsdag 15 augustus 2017

09:00

woensdag 16 augustus 2017

18:30

zaterdag 19 augustus 2017

09:00

zondag 20 augustus 2017

08:30

maandag 21 augustus 2017

18:30

dinsdag 22 augustus 2017

09:00

woensdag 23 augustus 2017

18:30

zaterdag 26 augustus 2017

09:00

zondag 27 augustus 2017

08:30

maandag 28 augustus 2017

18:30

dinsdag 29 augustus 2017

09:00

woensdag 30 augustus 2017

18:30

Verl. Zon onder

09:00

21:25

Ja

Ja

21:17
21:13

Afstand

Ja

21:03
20:59

Type

Lange tocht!
Vlak,
Oost
heuvelachtig
Vlak,
Noordheuvelachtig
West
terug

A/ B1 ±110
B2/ C ±100
T ±80

Nijmegen - Berg en Dal - Ooijpolder Emmerich - Elten

Relatief vlak

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±50

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±60 Angerlo - Oude IJssel - Doetinchem T ± 50 Beek
Ginkelse Heide - Ede - Kootwijk ±100
Hoenderloo - Eerbeek
A/ B1 ±110
B2/ C ±100
T ±80

Ja

Route

±100
Lange route in onderling overleg!
A-C ±65
Elten - Stokkum
T ± 50
Ellecom - De Steeg - Rheden
±100
Rozendaal - Oosterbeek - Wageningen
- Ede - Arnhem

±50

Zuid-Oost

Vlak

NoordOost

Vlak

Noord

Doetinchem - Varsseveld - Aalten Winterswijk - Dinxperlo Zeddam

Vlak,
achterhoek

NoordOost

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

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

Heuvelachtig

NoordWest

Vlak,
Elten - Emmerich - Ooijpolder - Berg en
heuvelachtig Zuid-Oost
Dal - Nijmegen
terug
Oosterbeek - Doorwerth - Wageningen A/ B1 ±110
Ede - Barneveld - Kootwijkerbroek NoordB2/ C ±100
Vlak
Apeldoorn
Hoenderloo
Kop
van
West
T ±80
Deelen
±100

Ja

20:49

Ja

20:43

Ja

20:33

Ja

20:29

±50

Herstel rit, in onderling overleg.

Herstel
training.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±55
Arnhem (Hoogte 80) - Doesburg
Heuvels
West
T ± 40
Nijmegen - Beuningen - Ewijk - Herveld
±100
Vlak
Zuid-West
- Driel
A/ B1 ±110 Rozendaal - A50 - Loenen - Eerbeek B2/ C ±100 Posbank - Doesburg - Laag Keppel Heuvelachtig Noord
T ±80
Wehl
±50

Herstel rit, in onderling overleg.

±80
Route in onderling overleg!
A-C ±55
Angerlo - Zeddam
T ± 40
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Herstel
training.

Vlak

NoordOost

“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,
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.

MAJOOR & PARTNERS
Parallelweg 36
6922 HR Duiven
Telefoon 0316 - 34 33 00
info@majoorpartners.nl
www.majoorpartners.nl
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de vrouw achter de renner
ning (e-bike). Verder wandel ik
dagelijks met Urban en volleybal ik
recreatief bij Aktief '81 in Westervoort.
Ons gezamenlijke sportmoment is
de wintersport, waarbij Fiss/Serfaus al enkele jaren onze vaste
bestemming is. Heerlijk in de
sneeuw, inmiddels geen lessen
meer dus lekker vrij door het gebied
toeren.
Zoals volgens mij bij alle leden van
de TCD vindt Jan het prachtig om
in fietszaken rond te lopen en te
kijken naar nieuwe fietsen of fietskleding. Gelukkig is het meer kijken dan kopen. Ik ga wel eens mee
naar een speciaalzaak zoals Mantel
of de Grimpeur, maar ben hier al
snel uitgekeken.

Ik ben Karin Weernink en al bijna
25 jaar getrouwd met Jan. We
komen allebei uit Twente en wonen
sinds 1992 in Duiven. We hebben
2 zonen, Twan en Cas en een hond,
Urban.
Jan is sinds 2008 lid van TCD,
zomers wielrennen en 's winters
spinning. Inmiddels is hij dus aardig bekend met alle weggetjes in de
regio. Ik vind het een fijn idee dat
hij niet alleen wielrent, maar
samen met een groep de wegen
onveilig maakt. De zondagochtend
is zo wel snel voorbij en daarna
heeft Jan tijd nodig om bij te praten
en uit te rusten. Het tenue van een
wielrenner is trouwens wel makkelijker te wassen dan de voetbalkleding van mijn zoon. De fiets heeft
ook onderhoud nodig en bij het nat
spuiten en sleutelen is Urban altijd
van de partij

We hebben ook met de hele familie
de Vuelta in Zutphen bezocht in
2009, wat een mooie happening
was. Ook bij de Giro in Westervoort in 2016 stonden we aan de
kant. Leuk om de sfeer te proeven,
maar de renners zoeven voorbij
voordat ik het in de gaten heb.
Als we zomers op vakantie gaan, zit
de wielrenfiets standaard achter op
de auto. Tijdens de vakantie gaat
Jan een paar keer op verkenning
in de omgeving, zoals in de Auvergne, Oostenrijk, Zuid Frankrijk en
bij het Gardameer. De oudste zoon
Twan ging in het verleden mee op
de racefiets, maar inmiddels zoekt
hij zijn eigen weg en gaat niet meer
met ons op zomervakantie. Cas, de

Jan heeft mij wel eens gevraagd of
ik mee wil fietsen met de dames van
de TCD, maar wielrennen is niet
mijn ding. De lichaamshouding
van gebogen op de fiets zitten op
een te smal zadel is voor mij niet
uitnodigend. Ik fiets wel 4 dagen
per week naar mijn werk in Giesbeek. Dat is door weer en wind,
maar wel met een lichte ondersteu- Pagina 16 -

jongste, heeft weinig met fietsen en
is daar niet voor te porren.
Ik vermaak me tijdens het fietsen
prima met een leesboek en Jan is
zijn energie kwijt. Ik ben dan wel
blij als hij zonder ongelukken weer
terug is op de camping. Het is een
heel gedoe om de racefiets beschermd achter te laten op de
camping. Volgens Jan kan dat alleen als de racefiets in de caravan
staat. Wat mij betreft is dat niet de
meest ideale plek maar ik wil ook
niet verantwoordelijk zijn voor het
kwijt raken van de fiets, dus is de
caravan toch de “beste” plek.
De komende periode staan er ook
2 weekenden gepland voor het
wielrennen. Jan gaat deelnemen
aan Limburgs Mooiste en aan het
Clubweekend in Duitsland. De
verhalen over de clubweekenden
zijn altijd enthousiast, hoewel ik
geloof dat het klimmen wel afzien
is voor iemand met zijn lichaamsbouw. Even bijtanken na een
weekend is voor hem dan ook wel
nodig. Als ikzelf een weekendje weg
ga kies ik ervoor om met een paar
vriendinnen een stad te bezoeken.
Voor Jan is het wielrennen met de
TCD een gezellige bezigheid waarbij hij zijn conditie op peil kan
houden samen een aantal enthousiaste TCD leden. Ik hoop voor hem
dat hij op deze manier nog een
lange tijd de wielrensport kan beoefenen. Zelf heb ik aan onze hond
Urban een goed wandelmaatje
waarmee ik mijn beweging heb.

in de waaier van TCDuiven
Ingezonden door:
Ferry Schuiling
Zaterdag 22 april 2017. Samen met
2 van mijn clubgenoten van WTC
de Betuwe vertrek ik om 8:30 uur
richting Zevenaar om de TC Liemers Classic te gaan fietsen. We
zijn in voorbereiding voor ons voorgenomen doel dit jaar want we gaan
met een groep van 7 personen naar
de Vogezen om de “Les Trois ballons” te fietsen. Een deel van de
groep zal daar de korte afstand
gaan rijden (125 km) maar de echte
“die hart” rijders zijn van plan om
de 218 km te gaan fietsen. Deze
onderneming vind plaats in het
weekend van 9 juni dus de Liemers
Classic past mooi in de voorbereiding daar naartoe.

aanhaken
Omdat er een klein niveau verschil
zit tussen de 2 andere rijder en
mijzelf stel ik voor dat ik het eerste
uur bij ze aanhaak en daarna op
eigen gelegenheid verder ga. Om
9:10 uur starten we en zoals verwacht hebben we de snelheid er
gelijk al aardig in. Het eerste uur
kan ik nog prima het wiel houden
maar na ruim 30 km merk ik toch
dat het allemaal een tandje te hard
gaat. Met nog ruim 120 km te gaan
beslis ik dan ook om mijn eigen
koers te gaan rijden. Op dat moment hebben we nog wind mee dus
dat is in je eentje nog wel te doen.
Maar er staat die dag een behoorlijk
wind en ik voorzie dan ook best wel

wat lastige momenten als ik alleen
blijf rijden met de laatste 60 km
van de tocht een fikse wind tegen
in het vooruitzicht.
Na een km of 10 alleen te hebben

TC Duiven
gereden zie ik een behoorlijke groep
renners rijden waarbij ik aansluit.
Ik hang er een tijdje achter en merk
dat dit een prima snelheid voor mij
is. Dat maakt de rit toch een stuk
aangenamer. Aan de wielershirt zie
ik dat de groep uit Duiven afkomstig is en ik raak in gesprek met
enkele mensen van de groep. Ik
merk al snel dat er veel plezier en
saamhorigheid heerst in de ploeg
en ik voel me ook direct opgenomen
in het geheel. Als vervolgens het
idee wordt gelanceerd om de eerste
geplande stop even kort wat eten
te pakken en vervolgens door te
rijden om ergens koffie te gaan
drinken hoef ik niet lang na te
denken en vraag of het probleem is
als ik mee ga. Geen probleem, hoor
ik een aantal rijders zeggen, ga
maar gezellig mee! Tijdens het vervolg van de tocht en de koffie bespeur ik en echt team gevoel. Met
name in het deel na de koffie,
waarbij we te maken kregen met
een flinke tegenwind, zie ik de solidariteit in de ploeg. De enige dame
in de ploeg, die overigens prima
fietste, werd nauwlettend in de
gaten en uit de wind gehouden door
haar mannelijke teamleden. De
tocht vordert en de slijtageslag is
zichtbaar op de gezichten van de

meeste fietsers al waren er ook een
paar die maar door bleven buffelen
voorop in de wind. Zelf kon ik merken dat dit de eerste lange afstand
is voor mij dit seizoen. Ik moet de
krachten goed verdelen maar probeer toch ook even op kop te rijden,
al is het maar kort. Toch schiet aan
het einde van de rit de kramp in
mijn bovenbeen. Ik had mijn drinkflessen zo goed als leeg en geen
voeding of andere supplementen
meer. Direct werd er gereageerd
door de ploeg. We stopten om de
kramp te laten wegzakken en van
alle kanten werden mij preparaten
toegestopt die op dat moment
nodig waren om het laatst stuk te
volbrengen. Na een paar minuten
kon ik de rit weer voortzetten en
hebben we gezamenlijk de rit uitgereden. Ik heb TC Duiven meegemaakt als een gemoedelijke groep
renners met een flinke dosis
humor. Solidariteit en plezier staat
voorop. Een voorbeeld voor iedere
toerclub zou ik zeggen en niet te
vergeten allemaal prima fietsers.
Een extra pluim voor de dame in
het gezelschap die tot het laatst toe
onverzettelijk door bleef gaan. Ik
wil TC Duiven dan ook bedanken
voor jullie gastvrijheid en de leuke
dag en wie weet tot volgend jaar!

Administratie voor Midden- en Kleinbedrijf
telefoon: 0316-267238
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mutaties
Nieuw lid
Arnold Hoogenkamp
Dorinda van Breugel - Veenstra
Edwin Berends
Geert Ottens
Jord Peters
Kurt Schnitz
Peter van Brandenburg
Kurt Schmitz
Opzegging per 31-12-2017
Herman Holtes
Nieuwe sponsoren
Liemers Caravan
Lombok advies
Glazenwasserij P. van Brandenburg
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Bron: Mag.Mantel
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koffie moment
ren ook de lachspieren regelmatig
op de proef worden gesteld, het dan
ook erg gezellig binnen deze groep
die me prima hebben opgevangen.
De samenhorigheid is groot en we
zorgen voor elkaar als ik een keertje het moeilijk heb om het bij te
houden.

Na meer dan een jaar van afwezig
te zijn geweest ben ik weer gestart
bij de C/T groep, dit om weer ritme
en conditie op de doen. Ik moet
bekennen dat buiten de been spie-

Vooral de dinsdag ochtend kijk ik
uit naar de tocht, dit geeft een groot
gevoel van vrijheid, iedereen aan
het werk behalve dan de C/T groep.
Er wordt net even meer tijd besteed
aan koffie, (vaak 2 kopjes) en plezier. Toch is het nog aardig aanpo-

ten voor iemand die op de weg terug
is, maar hier houden we wel rekening mee.
Helaas waren we afgelopen zondag
net te laat voor het maandelijkse
koffie momentje na de rit bij de
Ochtent, die we dus jammerlijk
gemist hebben. Ik hoop op 28 mei
dat het weer ons iets gunstiger
gestemd is en dat we elkaar dan
even zien.
Groeten Winny (voorlopig C/T rijder).

deadline kopij volgende uitgave:
1 augustus 2017
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jubileum commissie
.
2 november 2017 is een bijzondere datum in een bijzonder jaar voor onze vereniging want:
We bestaan 25 jaar!
Even ter herinnering aan wat we hebben besloten op de algemene ledenvergadering wat we gaan doen dit
jaar:
WielerExperience met Gert Jacobs en Bart Voskamp.
Ons Jubileum met Thuvine
Onze Jubileumavond
Alle activiteiten zijn voor en door de leden. Dit is ook zeker van toepassing op de clinic die de heren Jacobs
en Voskamp met hun team voor ons in petto hebben. Laat dit alsjeblieft geen belemmering voor je zijn om
niet deel te nemen!
Om van alle activiteiten een succes en natuurlijk een onvergetelijke gebeurtenis te maken hebben we wel
jullie hulp nodig! Dat geldt ook zeker voor de samenwerking met Thuvine. Laat je hart spreken en gebruik
een middag vrije tijd om een medemens aandacht te geven en zo een blijvende herinnering te geven. We
willen je dan ook vragen om je aan te melden of als je echt niet kunt je af te melden. Vul het formulier in,
ook als je niet kunt deelnemen!
Meer informatie kan je vinden door de onderstaande link te gebruiken op je pc, tablet of telefoon.
https://sites.google.com/site/jubileumtcd/
We stellen het zeer op prijs als je voor 14 mei laten weten aan welke activiteiten je wel of niet wilt deelnemen. Opgeven is meedoen uiteraard!
Mocht je nog vragen hebben die je niet kunt vinden bij de informatie op de link kun je je vraag mailen
naar: Jubileum25jaar@tourclubduiven.nl
Namens het bestuur,
Jubileumcommissie TCD 25 jaar
Geert, Karel en Remco

NTFU fietsverzekering

De NTFU heeft de fietsverzekering voor haar leden enigszins aangepast,
Hieronder vind U een schematische opstelling met de standaard dekking.
Ook zijn er enkele opties aangegeven.
Sectie B; fietsverzekering
Hoedanigheid
 Als daadwerkelijk deelnemer aan wielerevenementen goedgekeurd door NTFU, KNWU
en NTB, alsmede fietsen buiten de NTFU verband;
Wat is verzekerd
 Materiële schade aan fiets ten gevolge van een ongeval
 Standaard dekking max. EUR 1.000,00
 Europa dekking
 Persoonlijke eigendommen max. EUR 350,00
 Eigen risico EUR 50,00
Diefstal, eigen gebrek, slijtage, onvoldoende onderhoud, krassen en schrammen (sec),
geleidelijke weersinvloeden en banden zijn uitgesloten van dekking.
Fun klasse (KNWU) is ook verzekerd. Tevens de elektrische fiets, mits deze is afgesteld op
max. 25 km per uur.
Sectie C; introduce verzekering
Service voor Verenigingen
 Voor potentiële leden die van plan zijn lid te worden
 Vereniging kan het gebruiken voor werving nieuwe leden
 Uitkering max. €500,• Voor een maand en pas geldig wanneer aangemeld via
intranet

Sectie D; ongevallenverzekering
Verzekerden NTFU leden
 Alleen wanneer zij deelnemen aan een fietsevenement onder auspiciën van de NTFU,
KNWU en NTB
 Privé ritten zijn buitengesloten
 Buitenlandse reis om deel te nemen aan een fietsevenement
Bedragen:
€ 12.500,00 in geval van overlijden door een ongeval
€ 25.000,00 in geval van blijvende invaliditeit door een ongeval

Sectie E; reisverzekering (Optioneel)
Voor NTFU leden:
 Daadwerkelijk deelnemen aan een buitenlands fietsevenement onder auspiciën van
de NTFU
 Max 15 dagen • Uitkering medische kosten, hulpverlening, redding en
transportkosten vervoer stoffelijk overschot.
 Verzekerde bedragen €10.000,
 Alleen Europadekking
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NTFU fietsverzekering (vervolg)
Sectie G; vrijwilligersverzekering
Voor vrijwilligers wel of geen lid NTFU Bijvoorbeeld:
 Uitpijlers
 Verzorging
 Inschrijving
 Controlepost
 Verkeersregelaars
Sectie H; stallingverzekering
NTFU leden en alsmede niet NTFU leden. Diefstal van de fiets is verzekerd.
Mits:
 Bewaakte fietsenstalling, voldoende afgezet en ontvangstbewijs gelijk aan bewijs aan
fiets
 Afgesloten ruimte met ten hoogste 5 aaneengesloten dagen
 € 1.000,00 per fiets en maximum € 4.500,00 per gebeurtenis (eigen risico € 50,00)
Sectie I; fietsen op fietstrailers van verenigingen
Voor NTFU leden:
 Schade aan de fietsen tijdens een ongeval met het voertuig
 Maximaal € 15.000,00 per fietstrailer per gebeurtenis
 Eigen risico € 250,00 per gebeurtenis
Verzekering geldt ook voor fietsen op fietsdrager.
Sectie J; Rechtsbijstand
Voor NTFU leden:
 Bij een geschil (financieel) op waardeerbaar belang
 DAS rechtsbijstand
Vakantie verzekering (Optioneel)
Exclusief voor NTFU leden
 Doorlopende vakantieverzekering
 Extra aanvulling fiets mogelijk voor €25,- per fiets maar wel fiets gebonden
 Maximaal €2750,
 Verzekerd zijn schade, diefstal en transport
 Werelddekking
Annuleringsverzekering (Optioneel)
 Doorlopende annuleringsverzekering met max. dekking van €1200,- pp – per reis
Dag verzekering
Voor niet NTFU leden:
 Alleen via NTFU site of voorinschrijving via programma NTFU
 Alleen bij tochten onder auspiciën van de NTFU
 Verzekerd voor materiële schade van max. €750,
Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Peter Kok
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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

