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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 (hersteltrai-
ning), dinsdagmorgen (D en T-ploeg) en woensdag-
avond.  
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van de
voorzitter

Het is augustus, vakantietijd voor
een aantal van ons. Een ander deel
van onze leden kan al buiten de
schoolvakantie periode de teugels
even laten vieren en kan regelmatig
heerlijk op de fiets stappen.
Op het moment dat ik aan de slag
ben met dit voorwoord, komen
achter elkaar de foto's, berichtjes
en de nodige nieuwsitems binnen
via de sociale media.  Van deelna-
me aan stevige ritten in België, in
Frankrijk voor het goede doel,
prachtige tochten in ons eigen
Limburg of Italië, Oostenrijk en nog

onze tweede activiteit van 25 jaar
TCD. Zo laten we ons ook op een
andere zien binnen de gemeente
Duiven.
Kijk ik nog even wat verder vooruit,
dan wil ik jullie ook reeds informe-
ren dat wij als bestuur aan het
einde van het jaar graag met jullie
in gesprek gaan. Dit om onderwer-
pen, die je zo nu en dan in het pe-
loton, bij de koffie en op andere
plekken hoort, met elkaar te delen
en daar samen op basis van jullie
wensen een toekomstrichting aan
TCD te gaan geven.
Tot slot, het bestuur is naar aan-
leiding van de algemene leden ver-
gadering met de redactie van de
Derailleur in gesprek geweest. Doel
van de afspraak was om met elkaar
van gedachte te wisselen over de
toekomst van ons blad. Samen met
de redactie zijn wij tot de conclusie
gekomen dat wij de Derailleur ook
volgend jaar gaan voortzetten.
Complimenten aan jullie als leden
dat wij tijdens ALV op andere ge-
dachten zijn gebracht. Wel is het
aan ons allemaal om voldoende
copy bij de redactie aan te leveren.
Veel plezier en (veel) kilometers
fietsplezier.
 
Namens het bestuur
Geert Gieling

meer Frankrijk. Velen van ons zijn
in de gelukkige omstandigheid om
dergelijke avonturen te plannen,
van de voorpret ervan te genieten,
hard te trainen en dan ook daad-
werkelijk te hebben ervaren. Voor
zover mij bekend zijn alle avontu-
ren zonder noemenswaardige pro-
blemen tot een goed einde ge-
bracht.
In de afgelopen periode hebben wij
als TCD een heerlijke dag beleefd
met de eerste jubileumactiviteit in
het kader van ons 25-jarig bestaan.
De clinic met Gert Jacobs en Bart
Voskamp, gevolgd met het wieler
café en de barbecue, was een groot
succes. En wat te denken van ons
eigen clublied! Verderop in deze
uitgave van de derailleur lees je er
meer over. De clinic is voor een
belangrijk deel ook mogelijk ge-
maakt door onze hoofdsponsor van
die dag, Intratuin Duiven, waar we
heel gastvrij werden ontvangen
met koffie en iets lekkers!
Als we al weer een eindje in de
zomer zitten, betekent het ook dat
wij al weer over de helft van ons
seizoen zijn. Tijd om dan alweer
vooruit te kijken. Op 8 september
duimen wij voor mooi weer zodat
wij de bewoners van woonzorgcen-
trum Thuvine een leuke en gezelli-
ge middag kunnen bezorgen. Dit is
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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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regen

Strade Bianche, 5 maart 2017

Toscane

Ingezonden door:
Walter Bierens
 
Al een aantal jaren fietsen we in het
vroege voorjaar een klassieker. Het
motiveert je om in de winter door
te fietsen en jezelf op tijd fit te
maken voor die dag. Bij voorkeur
ieder jaar een andere koers. Zo
hebben we al Parijs Roubaix en de
Ronde van Vlaanderen mogen fiet-
sen. Over het algemeen zijn het
mooie goed georganiseerde evene-
menten. Je voelt je een beetje een
pro.
 
Al jaren heb ik De Strade Bianche
op mijn lijstje staan. Het is een
wielerkoers die je gedeeltelijk over
de witte Toscaanse grindwegen
voert. De wedstrijd wordt begin
maart gereden en de temperaturen
zijn dan over het algemeen al aan-
genaam. Echter de rit start in Siena
en dat is toch ruim 1300 km vanuit
Duiven. Dat is een eind rijden voor
één dag fietsen en dit heeft me dan
ook lange tijd weerhouden om te
gaan.

gravelpaden

 
Maar ja, elk jaar borrelt het weer
op. Ieder jaar heb je het er weer
over. Frank Nijsen (mijn beste fiet-
sende zwager) zei begin september
2016 dat hij ook wel mee wilde
maar dan in combinatie met een
paar extra dagen in Italië. Dus niet
alleen fietsen maar ook een beetje
cultuur snuiven met de dames
erbij. Al met al was het plan gebo-
ren. 
Afijn, hotelletje geboekt, inge-
schreven via de officiële site Gran
Fondo Strade Bianche en donder-
dag 2 maart rijden we naar San
Gimignano in hartje Toscane. Dit
stadje staat ook wel bekend als het
middeleeuwse Manhattan. Het
heeft deze bijnaam te danken aan
het grote aantal torens dat er in die
tijd te zien waren.
 
Vrijdag en zaterdag staan in het
teken van cultuur, hap en sap en
vermaak met de dames. Ik zal jullie
hier niet mee vermoeien. Natuur-
lijk zijn we vrijdag- en zaterdagoch-
tend de dag wel begonnen met een
uurtje de beentjes losfietsen. Al-
vast de omgeving en de wegen ver-
kennen.

 
Het weer is op die dagen prima.
Droog en af en toe prikt de zon door
de bewolking heen. Een gemiddel-
de temperatuur van ca. 17 graden.
Best wel lekker. De wegen zijn
droog, de gravelpaden zijn stoffig
en voorzien van de nodige losse
stenen. Oppassen in de bochten
dus. De voorspellingen voor de
zondag zijn minder goed. Bewol-
king met af en toe een bui. Ik zei
nog tegen Frank.....het kan nooit
de hele dag regenen.
Eindelijk! Zondag 5 maart. De dag.
Totaal 135 km fietsen waarvan ca.
35 km onverhard op gravel, 1300
hoogtemeters en 5000 deelnemers
Voornamelijk Italianen. 6.30 uur
opstaan. Het weer lijkt mee te val-
len in San Gimignano. De racefiet-
sen op de dragers en rijden naar
Siena.

 
7.30 uur zijn we in Siena. We zijn
mooi op tijd want om 8.30 uur
mogen we vertrekken. Even wach-
ten nog. Helaas begint het nu te
regenen. Niet een beetje regen
maar flink. Regenkleding aan en
langzaam naar de start. Jammer
maar ik probeer het humeur goed
te houden. Voor de start staan we
met groepen van 500 man bij el-
kaar. Best gezellig tussen de Itali-
anen. Iedereen helpt elkaar met het
aantrekken van de regenkleding.
Veel renners ook zonder geschikte
kleding, die zie je nu al afbreken,
het is ook maar 8 graden.

 
Eindelijk mogen we vertrekken.
Het is 8.45 uur. De meeste hebben
al drie kwartier staan wachten en
zijn inmiddels doorweekt. Gaan
dus. De eerste kilometers dalen we
af. Oppassen. Het is glad en het
gaat hard. Diverse smakken al
tegen de grond. Ik snak naar de
eerste klim om warm te worden.
Mijn zwager begint te mopperen.
Na 15 km al zeiknatte poten. Heeft
ie een hekel aan.
Diverse coureurs zie je na de eerste
afdaling remmen, afdraaien en te-
rugrijden. Wij doen dit niet. We
hebben er 1300 km voor gereden
dus opgeven is geen optie. Ik ben
goed gekleed. Dat scheelt. Koud
heb ik het niet en de regen sijpelt
er niet doorheen.
 
 
Na viertien kilometer afdalen volgt
de eerste gravelstrook.
Alle goed gesoigneerde Italianen
zien er in 5 seconden allemaal
hetzelfde uit. De witte/beige blub-
ber spat op en maakt van mezelf
en iedereen rondom mij dezelfde
getekende coureurs. We zien er niet
uit. Wel gaaf. Heb wel medelijden
met de fiets. De groene kleuren zijn
niet meer te zien.  Over de witte
blubber wegen wordt flink doorge-
reden. Hoe harder hoe gemakkelij-
ker.
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Gran Fondo

Strade Bianche, 5 maart 2017 (vervolg)

Siena

 
De racefiets heb ik voorzien van 28
mm brede banden. Met deze ban-
den heb ik ook Roubaix gereden en
zijn me goed bevallen. De keuze
voor deze banden voor deze rit is
een goede keuze. De banden verte-
ren de witte slurrie prima.
Na 30 km kun je kiezen tussen
Medio Fondo (77 km) of Gran
Fondo (135 km). Het weer en de
blubber zeggen me dat ik een zoge-
noemd Waltertje moet nemen
(stukje afsnijden) maar je rijdt hier
maar één keer dus het wordt toch
de Gran Fondo.

Het weer begint langzaam beter te
worden. De zon laat zich af en toe
zien en we beginnen echt te genie-
ten. Het landschap is fenomenaal. 
We komen aan bij de bevoorrading.
Even bijkomen. Mijn zwager en ik

zien er niet uit. De kleur van de
kleding is niet meer zichtbaar.
 
We gaan weer verder. De klimme-
tjes zijn lang en venijnig. De afda-
lingen zijn te kort om te herstellen.
De hele rit is geen moment vlak.
Totaal maar 1300 hoogtemeters.
Het voelt toch anders. De laatste
witte strook is bizar. Binnen
slechts 1,2 km, 14% onverhard
klimmen. Met de laatste 200 meter
kaarsrecht omhoog met 18%.

We zijn in de laatste 25 kilometers
beland. De borden SIENA en CEN-
TRO verschijnen steeds vaker.
Door SIENA rijden is fantastisch.
Geheel afgezet en de tifosi zijn op
straat gekomen om je aan te moe-
digen. De laatste 200 hoogtemeters

door de stad verteren we. Nog één
keer 22% maar ook dat overleven
we.
 
Nog een paar bochten en dan de
dalende strook richting Piazza del
Campo. Een mooiere finishplaats
bestaat niet. Onze dames staan bij
de finish ons toe te juichen. Top!
 
De Stade Bianche is ondanks het
weer een geweldige ervaring ge-
weest. We hebben er van genoten.
Volgend jaar hopelijk een klassie-
ker met beter weer.
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clinic, 17 juni 2017 (Dorinda)

Ingezonden door:
Dorinda
 
17 juni de dag van de clinic met
oud prof rijders en Hans zijn ver-
jaardag.  's Ochtends zei hij nog
tegen mij; “je gaat niet zeggen dat
ik jarig ben hoor”.  Daar hield ik
mij uiteraard NIET aan en daar
kwam hij 's avonds achter.
We werden eerst bij INTRATUIN
verwacht voor koffie/ thee met wat
lekkers. Daar aangekomen bleek
dat de organisatie al goed voor el-
kaar was; de fietsen konden be-
waakt neergezet worden. Er was
een klein jongetje die vol verbazing
keek naar  de fietsen en wielren-
ners in de Tourclub Duiven-kle-
ding en riep: “Kijk mama daar
komen er nog meer!”
Na de koffie moest er natuurlijk een
groepsfoto gemaakt worden. Dit
had wat voeten in aarde. Fotografe
op de trap, kleding netjes, brillen
en helmen af. Toch weer wat dich-
ter bij elkaar. En staat Intratuin er
wel goed op? Maar het resultaat
mag er zijn.
Daarna een introductie van Gert
Jacobs die zijn team ging voorstel-
len en vertelde wat we zouden gaan
doen. Er kwamen nu al termen
voorbij waar ik als beginnende
wielrenner nog nooit van gehoord
had. En daar vertrokken we in een
lange sliert door Duiven richting
Rheden. Er waren 2 volgauto's en
4 begeleiders.  
Het eerste stuk werd er nog flink
gekletst en gelachen. Totdat we
langs de IJssel gingen oefenen in
het waaier rijden. Ik hoorde dat dat
ook wel bekend staat binnen de
club als molentje draaien. Weer
wat nieuws voor mij.  Er werden 3
groepen gemaakt en ik ging met
Gert Jacobs mee. En ja dan wordt
het serieus. Het geklets hield op en

iedereen was heel gefocust en luis-
terde naar de aanwijzingen van
Gert. Het eerste rondje was nog
even inkomen op rustig tempo
maar de tweede ronde moesten we 
“derrrannn”.  Super ging het!
Toen zetten we koers richting de
Posbank en moesten we al een stuk
klimmen om bij de parkeerplaats
te komen. Daar stonden de volgau-
to's klaar met drinken en wat lek-
kers. Hierna was het de bedoeling
dat we gingen oefenen in klimmen
en afdalen. Mijn groep mocht als
eerste starten, omdat we toch wel
ingehaald zouden worden door de
snelle renners. Bij het afdalen
moesten we volgens Gert erop let-
ten dat je de trappers horizontaal
hebt en knieën en ellebogen naar
binnen en onderin de beugels. 
Hierna weer een mooie klim en
uiteraard nog een rondje omdat het
zo lekker ging.
Nadat we nog wat gedronken had-

den gingen we weer met de hele
club via een mooie route op Duiven
aan. Ik fietste achteraan en  moet
zeggen dat ik erg onder de indruk
was,  van het zien van zoveel wiel-
renners voor me.
Om  18.00 uur werden we alweer
verwacht bij Zaal Gieling voor de
wielertafel. Wat een mooie verhalen
kregen we te horen van Bart en
Gert. En jawel Remco had Gert
ingefluisterd dat Hans jarig was,
dus werd hij nog even mooi in het
zonnetje gezet. En kreeg hij een
lekker biertje met een mooi glas
erbij en werd uiteraard toegezon-
gen.
Afsluitend was er een heerlijke
BBQ. En niet te vergeten de try-out
van het clublied! Geschreven , ge-
zongen en gespeeld op gitaar door
Gert en Robert. SUPER.
Ik vond het een geweldige dag en
voel me weer wat meer een
“wielrenmeisje” 
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Administratie voor Midden- en Kleinbedrijf
telefoon: 0316-267238
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toerkalender, september 2017
Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

zaterdag 2 september 2017 09:00 ±100
Doesburg - Zutphen - Gorssel - IJssel 

terug
Vlak Noord

zondag 3 september 2017 08:30
A/ B1 ±110

B2/ C ±100

T ±80

Nijmegen - Groesbeek - Reichswald - 

Kleve - Emmerich - Elten
Heuvelachtig Zuid

maandag 4 september 2017 18:00 Ja 20:18 ±50 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 5 september 2017 09:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!

woensdag 6 september 2017 18:00 Ja 20:13
A-C ±55

T ± 40

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis (18:30 

u). Westervoort - Loo - Doesburg
Vlak West

zaterdag 9 september 2017 09:00 ±100
A50 Loenen - Klarenbeek - Apeldoorn - 

Stroe - Otterlo
Heuvelachtig

Noord-

West

zondag 10 september 2017 08:30
A-C ±100

T ± 75

Driel - Herveld - Ewijk - Beuningen - 

Nijmegen
Dijken Zuid-West

zondag 11 september 2016
Fietsevent in verband met 60 jarig 

bestaan NTFU.

maandag 11 september 2017 18:00 Ja 20:02 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 12 september 2017 09:00 ±80 Route in onderling overleg! 0

woensdag 13 september 2017 18:00 Ja 19:57
A-C ±50

T ± 40

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis (18:30 

u).

Giesbeek - Angerlo - Hummelo - Didam

Vlak Noord

zaterdag 16 september 2017 09:00 ±100
Wehl - Zeddam - Mechelen - Anholt - 

Emmerich - Elten
Vlak Oost

zondag 17 september 2017 ±125
2e Binnenlandtocht TCD.

Route en verder informatie volgt!

zondag 17 september 2017 08:30
A-C ±100

T ± 75

Hoenderloo - Ugchelen - Hoog soeren - 

Kootwijk - Harskamp - Otterlo - Arnhem
Heuvelachtig

Noord-

West

maandag 18 september 2017 18:00 Ja 19:45 ±45 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 19 september 2017 09:00 ±80 Route in onderling overleg! 0

woensdag 20 september 2017 18:00 Ja 19:40
A-C ±45

T ± 40

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis (18:30 

u). Pannerden - Elten - Zevenaar.
Vlak Oost

zaterdag 23 september 2017 09:00 ±90
Driel - Kesteren - Ochten - Lent - 

Bemmel - Gendt
Dijken Zuid-West

zondag 24 september 2017 09:00
A-C ±90

T ± 75

Rheden - Rozenbosje - Lange Juffer - 

Brummen - Zutphen - Vorden - 

Steenderen - Doesburg

Klimrit Noord

maandag 25 september 2017 18:00 Ja 19:29 ±40 Herstel rit, in onderling overleg.
Herstel 

training.

dinsdag 26 september 2017 09:00 ±80 Route in onderling overleg! 0

woensdag 27 september 2017 18:00 Ja 19:24
A-C ±40

T  ±35

Lus 1: Dijken en retour Clubhuis (18:30 

u). Lathum - Angerlo.
Vlak Noord

zaterdag 30 september 2017 09:00 ±90 Posbank - Hoenderloo - Otterlo Heuvelachtig Noord

NTFU Fietsevent in Papendal
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toerkalender, oktober 2017

                  

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 
 

Datum Vertrek Verl. Zon onder Afstand Route Type

zondag 1 oktober 2017 09:00
A-C ±90

T ± 75

Huissen - Bemmel - Nijmegen - Kleve - 

Emmerich - Elten 
Vlak Zuid

dinsdag 3 oktober 2017 09:00 ±100 Lange route in onderling overleg! Lange tocht!
zaterdag 7 oktober 2017 09:00 ±80 Rondje Zutphen (Baltazar-tocht) Vlak Noord

zondag 8 oktober 2017 09:00
A-C ±90

T ± 75

s Heerenberg - Rees - Kalkar - 

Emmerich - Elten
Vlak Oost

dinsdag 10 oktober 2017 09:00 ±80 Route in onderling overleg! 0

zaterdag 14 oktober 2017 09:00 ±80
Emmerich - Nijmegen - Doornenburg - 

Pannerden (pontje)
Vlak, dijken Zuid-Oost

zondag 15 oktober 2017 09:00
A-C ±90

T ± 75

Oosterbeek - Heveadorp - Ginkelse 

Heide - Otterlo - Hoenderloo - 

Schaarsbergen

Heuvelachtig West

dinsdag 17 oktober 2017 09:00 ±80 Route in onderling overleg! 0
zaterdag 21 oktober 2017 09:00 ±80 Rondje Rhenen Vlak West

zondag 22 oktober 2017 09:00
A-C ±80

T ± 70

Posbank - Brummen - Zutphen - 

Bronkhorst - Steenderen - Doesburg 

(Dickensroute)

Vlak Noord

dinsdag 24 oktober 2017 09:00 ±80 Route in onderling overleg! 0

zaterdag 28 oktober 2017 09:00 ±70 Elten - 's Heerenberg - Zeddam - Wehl Heuvelachtig Oost

zondag 29 oktober 2017 09:00 ±60 Kopje Eltenberg (sluitrit) Klimrit Oost

zaterdag 4 november 2017
Feestavond 25 jaar bestaan TCD

Informatie volgt
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Alpe d'Huzes 2017

Frankrijk
Ingezonden door:
Peter Bakker
 
Een paar maanden geleden hoorde
ik tijdens een vergadering bij ons
op de Koninklijke Militaire School,
dat de mogelijkheid bestond om
mee te doen aan de Alpe d'Huzes.
Omdat dit een goede gelegenheid is
om Defensie positief uit te dragen,
stelde de commandant iedereen die
wilde deelnemen in de gelegenheid
dit te doen, mits de werkzaamhe-
den het toelieten. Vervoer, voeding
en slaapgelegenheid werden gere-
geld. Nu wist ik niet zoveel van het
evenement, maar ik wist wel dat dit
voor mij een unieke kans was om
een keer in de Alpen te fietsen en
daarnaast het maatschappelijk
belang te dienen, door geld in te
zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Na overleg met- en toestem-
ming van de collega's die mijn werk
moesten overnemen, heb ik me dan
ook aangemeld.
 
Als training heb ik elke zondag
netjes mee gereden met de B1
makkers, heb ik met het werk in
Limburg lus 3 van de Amstel Gold
Race gereden en ben ik solo een
paar keer intensief op de Posbank
gaan klimmen. Dat moest (in mijn
ogen) genoeg zijn, want meer tijd
was helaas niet beschikbaar. De
aanloop naar het evenement be-
stond verder vooral uit het werven
van sponsors. Vanuit de organisa-

ook niet echt dat een aantal colle-
ga's die eerder aanwezig waren en
al stukje gefietst hadden, bezig
waren met het vervangen van de
cassette. De eerste nacht werd dan
ook onrustig doorgebracht. Niet
alleen vanwege de stress, maar ook
omdat we met 14 collega's op een
gezellige kamer met stapelbedden
elkaar probeerden wakker te snur-
ken.
Na een Frans ontbijtje, bestaande
uit een stukje taai stokbrood met
(hoe kan het ook anders) Franse
kaas, werden op dinsdagmorgen de
stalen rossen van stal gehaald en
begon de eerste try-out. Samen met
een collega ben ik (als een steen)
afgedaald naar bocht 7, om vervol-
gens rustig naar boven te peddelen.
Het kleine blad van mijn triple met
30 tandjes voor, in combinatie met
het grote tandwiel achter, eveneens
met 30 tandjes, bleken prima te
werken. Zonder veel moeite kwam
ik dan ook  opgelucht boven. De
kop was er af!
Na een onduidelijke lunch van een
niet schoongemaakte vis en iets
met tomaat, was er dan ook meer
dan genoeg aanleiding om het bul-
tje helemaal te veroveren. Die mid-
dag wilde ik mijn eerste doel halen,
namelijk zonder stoppen in 1 keer
omhoog rijden. Tijdens de afdaling
bleek wederom dat dalen duidelijk
meer mijn specialisme is dan klim-
men. De zwaartekracht trekt dui-
delijk harder aan mijn lichaam dan
aan dat van die irritant magere

tie wordt je daarin door veel infor-
matie, voorbeeldbrieven en mai-
lings ondersteund. Het streefbe-
drag is voor iedereen gesteld op
€ 2.500,-. Voorheen was het een
vereiste om dit bedrag binnen te
halen voordat je mocht deelnemen.
Dit is nu dus niet meer zo. Helaas
heb ik het streefbedrag niet ge-
haald, maar heb ik wel een mooie
bijdrage kunnen realiseren. Dit
jaar is er door alle deelnemers
samen uiteindelijk meer dan € 10
miljoen opgehaald voor de strijd
tegen kanker. Vanaf het begin was
het duidelijk dat het binnenhalen
van geld het hoofddoel was van dit
evenement. Toch wil ik me in dit
verhaal voor het grootste deel be-
perken tot het fietsen, want de TCD
is tenslotte een fietsclub.

 
Op maandagochtend stapten we
met fiets en al in onze busjes om
naar Franrijk te rijden. Na een
voorspoedige reis stapten we 11
uur later, boven op een zonnige
Alpe d'Hues, uit. Tijdens het met
de auto naar boven rijden bekroop
mij het gevoel dat dit toch net iets
anders was als de Posbank en de
Cauberg. De beroemde 22 bochten
werden afgewisseld met stukken
die erg stijl of heel erg stijl omhoog
liepen. Ik vroeg me dan ook af hoe
ik in vredesnaam naar boven kon
komen. Eenmaal boven hielp het
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3-de klim

1-ste klim

reveille
2-de klim

klimgeiten. Er ontstond wel enige
zorg in het achterhoofd, omdat er
na bocht 7 echt geen eind kwam
aan de afdaling. Maar dat was ui-
teraard voor later zorg! Beneden
aangekomen bleek het gemoedelij-
ke zonnetje de berg in een oven van
ronde 33 graden te hebben omge-
toverd. Dit was echter geen pro-
bleem, want ik had tenslotte een
week eerder op de Posbank ook
dergelijke ontberingen ondergaan!
Vanaf de start bleek natuurlijk dat
dit toch even andere koek was. Mijn
hartslag bleef in de hitte extreem
hoog en zelfs het 30/30 verzetje
kwam lastig rond. Het feit dat het
eerste deel van de klim erg steil is,
hielp overigens ook niet. Maar ja,
opgeven is geen optie, dus op wils-
kracht kwam ik tot bocht 7, waar
bleek dat de klim daar toch enigs-
zins milder wordt, om vervolgens
genadeloos toe te slaan vanaf bocht
5, met het steilste stuk tot aan de
top. Totaal gesloopt bereikte ik
onze legering, waar de masseur het
nodig vond om op alle pijnlijke
plekken in mijn benen te gaan
drukken. Ondanks de ontbering
heb ik die dag wel mijn doel gehaald
en ben dus zonder te stoppen
boven gekomen. Een prestatie
waar ik nog steeds trots op ben!

 
De woensdag bestond uit het lief-
kozen van de fiets, sfeer proeven bij
de binnenkomsten van de Alpe
D'Huzus (1 keer omhoog), bood-
schappen doen om het dramati-
sche Franse militaire voer aan te
vullen en vooral rusten. In de vroe-
ge avond werd het plan voor de
donderdag uit de doeken gedaan.
Omdat de berg al vroeg voor alle
verkeer zou worden afgesloten
moesten we op tijd beneden zijn.
Reveille stond gepland om 01.30
uur, na het onduidelijke ontbijt
vertrek om 02.30 uur, aankomst
beneden om 03.00 uur, gereed
maken, melden in het start vak en
starten om 04.30 uur. Ik dacht
eerst dat dit een grap was, maar de
bevestigende knikjes van de oud-

gedienden haalden me snel uit de
droom. Uiteraard lukte het niet om
snel in slaap te komen, dus van een
goed uitgeslapen voorbereiding
kon helaas geen sprake zijn.

 
Met militaire precisie werd de tijd-
balk uitgevoerd. Aangekomen in
het start vak bleken we letterlijk de
eersten te zijn! De ijskoude nacht
zorgde er gelukkig voor dat we niet
in slaap vielen terwijl we op de
stoepjes in het dorpje aan de voet
van de berg tegen elkaar aan ge-
kropen zaten in een poging om 1 ½
uur lang warm te blijven in afwach-
ting van de start. Gelukkig bleek
deze ontbering meer dan de moeite
waard, want na de start heb ik, wat
mij betreft, het mooiste deel van dit
avontuur beleefd. De eerste klim
met de lampjes aan en in elke bocht
kaarsjes ter herinnering aan over-
leden familieleden en vrienden
maakten dit tot een onvergetelijk
avontuur. Vreemd genoeg bleef in
de frisse ochtend de hartslag wel
acceptabel en reed ik eigenlijk
probleemloos naar boven. Het doel
van de dag was minimaal drie
klimmen, maar in het achterhoofd
wilde ik eigenlijk toch stiekem de
magische 6 vol maken.

 
Na een korte stop met een krenten-
bol, een banaan en een warm jasje
werd vol goede moed de afdaling
ingezet. Dalen moest aanmerkelijk
rustiger dan voorheen, want het is
dan erg druk op de berg en de
maximaal toegestane snelheid is
45 km per uur. Zonder veel proble-
men kwam ik beneden, werd het
jasje opgeborgen in een busje dat
beneden stond en begon klim
nummer 2. Op honderd meter na
de start van de klim haalde ik
Chantal Janszen in, die zonder
enige vorm van voorbereiding naar
boven wilde fietsen. Een hele ge-
ruststelling dat er mensen zijn die
een nog slechtere voorbereiding

hadden dan ondergetekende.
Chantal besloot na 100 meter
klimmen te voet, met de fiets aan
de hand, verder te gaan, terwijl ik
de koffiemolen weer inschakelde.
Ook de tweede klim verliep eigen-
lijk zonder problemen, al merkte ik
wel dat de beentjes vol begonnen
te lopen en ik behoorlijk last kreeg
van mijn rug. Boven op de berg
stond echter onze masseur die een
uitermate pijnlijke, maar zeer ef-
fectieve behandeling in petto had,
waarmee ik weer omgetoverd kon
worden naar een baksteen en de
afdaling kon worden ingezet.

 
Tijdens de derde klim was het
warm en benauwd. Vanaf de start
merkte ik dat een beetje meer trai-
ning geen overbodige luxe was ge-
weest. Gedurende de klim raakte
het optimistische voornemen om 6
keer naar boven te trappen vervan-
gen door de schier onmogelijk uit-
voerbare wens om voor de derde
keer boven te komen. Bloedirritant
als je dan links en rechts voorbij
wordt gefietst door gezellig babbe-
lende jongens en meisjes. U be-
grijpt dat mijn mannelijkheid een
behoorlijke deuk heeft opgelopen
tijdens deze gedenkwaardige klim.
Vraag me niet hoe, maar het is dus
toch gelukt om de 14,5 km naar
boven te komen. Terwijl ik net na
de finish naar huis zat te bellen om
te vragen wat mijn naam ook al-
weer was, wandelde Chantal de
finishlijn over. Tijdens mijn tweede
en derde klim was zij, met de fiets
aan de hand, naar boven gewan-
deld. Knap hoor!
Terug in onze legeringsgebouw op
de berg volgde massage, winegums
en rust, in een poging om een vier-
de klim mogelijk te maken. Alles in
mijn lijf schreeuwde echter dat dit
echt geen goed idee was, dus moest
de conclusie zijn dat het, net als
voor een aantal van mijn collega's,
mooi genoeg was geweest.
De vierde klim zou de saamhorig-
heidsklim geweest zijn. Terwijl wij
boven uit zaten te puffen kwamen
de deelnemers aan de saamhorig-
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heidsklim terecht in een enorme
regen- en onweersbui, die de orga-
nisatie er toe dwong om de berg te
sluiten en te stoppen met het eve-
nement. Het grootste deel van de
mensen die toen nog op de berg zat,
werd gestopt bij bocht 7. Op ver-
zoek van onze gestrande collega's
en de organisatie zijn we met onze
busjes gaan rijden om mensen met
onderkoeling zo snel mogelijk van
de berg te halen. Achteraf gezien
ben ik blij dat ik dus niet de vierde
klim heb gemaakt en dat ik iets heb
kunnen betekenen voor mensen
die onderkoeld waren.
De volgende dag konden de fietsen
die bij bocht 7 waren achtergelaten
boven worden opgehaald, waarna
wij de thuisreis konden aanvaar-
den. Terug kijkend heb ik een
prima gevoel over gehouden aan
deze belevenis. Ik raad iedereen
aan om, als je in de gelegenheid
bent, een keertje mee te doen. Ook
zonder training en als slechte
klimgeit, kom je met een stuk wils-
kracht en het juiste verzet een heel
eind. Als je daar bent, begrijp je pas
echt waar het evenement om gaat.
Het gaat namelijk niet om het aan-
tal keren dat je naar boven fietst of
loopt. Het gaat vooral om het col-
lectief verwerken van het verlies
van één of meer geliefden en de
gezamenlijke wil om kanker te
verslaan. Als je dat eenmaal door-
hebt, dan is alleen het aanwezig
zijn eigenlijk al meer dan genoeg.
Er zijn dus echt veel belangrijkere
zaken dan kilometers maken, ge-
middelde snelheden en een nieuwe
fiets. Ik wens jullie en iedereen om
je heen alle goeds en vele kilome-
ters in een blakende gezondheid! 
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Ingezonden door:
Ronald Roerdink
 
Zaterdag 17 juni was het zover,  -
groot aantal leden van Tourclub
Duiven hadden zich aangemeld om
een clinic van Gert Jacobs en Bart
Voskamp te volgen met het idee dat
we hierna net zo zouden fietsen als
in een professioneel wielerpeloton.
Bij een aangenaam temperatuurtje
met iets bewolking,  begaf ik mij
naar het verzamelpunt  Intratuin
van waaruit de clinic zou starten.
Daar aangekomen stonden de no-
dige fietsen al tegen de gevel gepar-
keerd . Onze fietsen werden geluk-
kig door de organisatie bewaakt
 om niet al in het begin een belang-
rijk onderdeel van het wielrennen,
namelijk de racefiets, te moeten
missen. Binnengekomen in centra-
le hal zaten al verschillende  deel-
nemers aan de koffie met appelflap
om zo de eerste reserves te kweken
voor alle inspanningen die in de
middag zouden volgen. Tijdens de
koffie kon ook als eerste contact
gemaakt worden met onze “trai-
ners”  Gert Jacobs en Bart Vos-
kamp.
Om ook de sponsor nog even op de
voorgrond te plaatsen en voor een
“kiekje” in de Duiven Post ter pro-
motie van onze club, werd vervol-
gens buiten nog een foto geschoten
van het hele aanwezige TC Duiven
gezelschap . Nadat deze officiële
parade was afgerond, kon start van
de clinic beginnen.
Gert  Jacobs introduceerde op de
parkeerplaats voor de Intratuin de
andere begeleiders en begon het
gezelschap meteen al  enigszins
met zijn anekdotes  en (sterke)
verhalen warm te draaien en dan
voornamelijk de lach spieren . Zijn
vraagstelling over fietsen en positie
op de volgauto's waren voor de
meeste onder ons eenvoudig te
beantwoorden gezien dit ook meest
logische posities waren. De wijze
waarop de fietsen  echter op de
auto's stonden gefixeerd gaf de
nodige jaloerse gezichten bij ieder
die dit helaas niet op eigen auto zo
eenvoudig had uitgevoerd. Scheelt
toch nodige tijd  en frustratie bij
het volpakken van de auto wanneer
vakantie uittocht weer van start

gaat.
Gezien de grootte van de groep
werd een verdeling gemaakt  door 
snellere deelnemers achteraan de
lange colonne te positioneren om
niet al meteen na de start gaten in
het peloton te creëren. Het blijft
lastig om met zo'n grote groep te
koersen omdat het zicht op de weg
 dan een stuk kleiner is.
Via Velp en de Steeg begaven wij
ons bij startpunt waar clinic echt
zou beginnen. In meerdere groepen
werp een poging gedaan om het
waaierrijden onder de knie te krij-
gen in een rondje om kasteel Mid-
dachten. Eerste rondje was be-
doeld als verkenning om vervol-
gens het doordraaien in de groep
echt in de praktijk te brengen met
verhoogde snelheid. Telkens in de
gaten houden wanneer je aan
mocht sluiten bij het doordraaien
en om benen stil te houden na van
kop te zijn geweest  moest aan-
dacht er wel bij blijven.
 
Na aantal rondjes stond het heuvel
rijden op het programma. Aan voet
van de Posbank werd even gerust
om alle groepen bij elkaar te hou-
den waarna vervolgens ieder op zijn
eigen tempo naar boven klauter-
de.  Boven aangekomen werd ver-
zorgingsteam ingeschakeld om ie-
dereen van nieuwe energie te voor-
zien door de nodige reepjes en Cola
uit te delen.
Van Gert Jacobs kregen wij de
nodige adviezen hoe af te dalen en

voorral hoe niet af te dalen. Logi-
sche wijsheid maar goed om nog
eens aan te horen dat  afdalen “op
zijn Froomisch” niet altijd zo even
verstandig is.  In groepjes werd
vervolgens de 1e afdaling ingezet
waarna iedereen zijn eigen klim-
vaardigheid op Snippendaalseweg
kon testen.  De één ging het ge-
makkelijk af, de ander had wat
meer moeite maar iedereen kwam
toch met voldaan gevoel weer
boven aan de heuvel. Voor degene
die er geen genoeg van kon krijgen
was er een 2e kans om zijn of haar
tijd te verbeteren.
De afdaling kon vervolgens weer
massaal ingezet worden en met
vriendelijk tempo werd richting
Doesburg, Didam en Duivense
broek gereden. In het Centrum
werd de clinic afgesloten. 's Avonds
 bij zaal Gieling werden de anekdo-
tes uit  prof carrières van Gert Ja-
cobs en Bart Voskamp  door hen
uit de mouw geschut alsof het gis-
teren nog gebeurd was. Denk dat
meeste mondhoeken in de zaal die
avond meerdere keren  naar boven
kropen om de soms hilarische ta-
ferelen die zij meemaakten.
Na een vraag en antwoordrondje
kon de BBQ aangestoken worden
om halverwege de avond Gert en
Bart Voskamp te bedanken voor
uitvoeren van deze clinic en af-
scheid van hen te nemen
Eind van de avond konden we met
zijn allen met veel plezier terugkij-
ken op deze sportieve dag.

clinic 17 juni 2017 (Ronald)
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Ingezonden door:
Erik van der Laan
 
De spanning werd langzaam opge-
voerd. De speciaal aangemaakte
app groep was lange tijd slapende
maar in de week ervoor namen de
berichtjes toe. Vrijdagmiddag
druppelde iedereen het hotel bin-
nen terwijl het buiten niet echt
druppelde. Het kwam met bakken
uit de hemel. In de hotellobby werd
buienradar continu gecheckt of er
ergens een periode van droogte zou
komen zodat de spieren op span-
ning gebracht konden worden.
Helaas zag het er niet goed uit.
Toch waren er vier helden, waar-
schijnlijk in een vlaag van ver-
standsverbijstering, die de regen
trotseerden en op pad gingen.

kaarten
 
Een aantal bleven in het hotel om
te kaarten (er werd gespeeld met
het mes op tafel) en anderen gingen
in Bad Bertrich op zoek naar een
leuke locatie om iets te drinken.
Weinig kans, Bad Bertrich is een
dorpje bestaande uit één straatje
met weinig mogelijkheden. Maar
toch werd er iets gevonden waar je
lekker een biertje kon drinken en
echt Duits gebak kon nuttigen.
Maar ja, dat moet je de dag erna

wel mee omhoog zeulen.
Opeens verschenen er foto's op de
app van onze fietsers, de fietsen
waren zo smerig dat ze onder de
douche werden gezet om schoon te
worden. De schoonmaakploeg is
nu nog bezig om het zand van de
muren te halen.
 
Vrijdagavond hoge verwachtingen
van het diner. Fotootje naar het
thuisfront gestuurd van het eten,
waarna zoonlief terug appte, het
lijkt wel …. van onze hond. Het
smaakte daarentegen veel beter
dan dat het eruit zag.
 
Zaterdagochtend strakke kopjes
aan het ontbijt. Je kon merken dat
er met spanning uit gekeken werd
naar de tocht. Meteen na vertrek
een pittige klim; je wist direct dat
het vandaag menens zou worden.
De route was erg afwisselend en erg
mooi. Kilometerslang fietsen met
alleen maar het geluid van de wind
en de vogels. Voor één groep was
dat zo rustgevend dat ze maar be-
sloten om echt het bos in te gaan.
Er was namelijk iemand in de groep
die zeker wist dat dat de goede
route was. Bij de rustpauze werd
duidelijk dat ze de volgende keer
dan beter de mountainbike mee
konden nemen.

lunch

 
's Middags een uitgebreide lunch
bij de Italiaan. De drie groepen
kwamen niet lang na elkaar aan.
Heerlijke pasta en pizza waarbij de
eerste verhalen al loskwamen.
Vervolgens weer snel op de fiets
voor het tweede deel van de zater-
dagrit. Je kon merken dat na zo'n
lekkere lunch iedereen weer even
op gang moest komen, veel tijd had
je daar trouwens niet voor want je
mocht weer aan de bak, klimmuh!
Met spanning werd uitgekeken
naar de laatste klim van de dag. De
klim die vorig jaar alleen door de
B2 rijders was gedaan, of het waar
is weet ik niet maar het gerucht
ging dat vorig jaar de A- en B1-
rijders het niet aangedurfd had-
den. De laatste klim van de dag was
de mooiste. Een mooie lange klim
met hier en daar een steil stuk.
Boven aangekomen kon je genieten
van een fantastisch uitzicht.
 
Toen iedereen boven was kon de
afdaling beginnen. Aan het begin
stond een bord dat de weg “gesper-
rt” was. Dat waren we al vaker te-
gengekomen die dag dus ook nu
negeerden we het bord. Fout! Hal-
verwege de afdeling kwamen we
een losgekoppelde caravan tegen
waar een stel bezig was om te
draaien. Het bleek dat een paar
honderd meter verder op de weg
echt opengebroken was. Na gehol-
pen te hebben met het draaien en
aankoppelen van de caravan kon-

buitenlandtocht Bad Bertrich, mei 2017
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buitenlandtocht Bad Bertrich, mei 2017
(vervolg)

den we een paar honderd meter
verder beginnen met klunen. De
TCD leden draaien daar hun hand
niet voor om. Er was zelf iemand
die het op sokken wilde gaan doen
om zeker te weten dat het mooie
breekwerk van de Duitse wegwer-
kers niet beschadigd zou worden.
Als ware koene ridder stond Peter
iedereen naar beneden te begelei-
den op het laatste stukje.
 
Aangekomen in het hotel was aan
de kopjes af te lezen dat het een
mooie maar ook vermoeiende dag
was geweest. Na een biertje en
lekkere douche, gezellig samen
eten; ik ben benieuwd of we vol-
gend jaar weer welkom zijn met
zo'n hongerige bende. Alhoewel
Joop zich van zijn beste kant liet
zien door aan te schuiven bij een
eenzame leeftijdsgenoot voor een
goed gesprek. Zoals verwacht is het
's avonds niet erg laat geworden in
het nog altijd “bruisende” Bad
Bertrich en dat lag niet aan de
vermoeidheid…

 
Zondagochtend met stramme spie-
ren in het zonnetje aan het ontbijt.
De dag kon niet mooier beginnen.
Spullen inpakken en de auto inla-
den. Daarna kon de rustige zondag
rit beginnen. Fout gedacht. Meteen
vanaf het begin lag het tempo hoog.
Het appelgebak en de wafel met ijs
en slagroom halverwege de och-
tend hadden meteen al een grote
aantrekkingskracht. De rit voerde
ons langs de mooie Moezel en langs
nostalgische plaatsen. Zelfs dwars
over een camping waar de mensen
langzaam ontwaakten en zich rot
schrokken van die Nederlandse
wegpiraten. Bij de koffiepauze
werd in het zonnetje genoten van
alles wat de omgeving zo mooi
maakt. Water, bergen, mooie ge-
bouwen, appelgebak (wat meteen
uitverkocht was), koffie en Swiffer
hondjes.

zondag
 
Na de pauze de laatste serieuze
beklimming van het weekend. En
wat voor één. Het begin was veel
belovend, 28%. Altijd positief den-
ken. Wat je omhoog gaat mag je ook
weer dalen. Na de klim, met een
kleine omweg, de mooiste afdaling
van het weekend. 8 km lang dalen
met lopende bochten. Een genot
om zo naar beneden te kunnen
zoeven. Jammer dat het dan ook
weer zo snel voorbij is. Na de afde-
ling het laatste stuk terug naar Bad
Bertrich. Het weekend was voorbij-
gevlogen. Alles was door de organi-
satie perfect geregeld. Joost en
Marc, namens iedereen hartelijk
bedankt voor de organisatie van
het weekend. Goed hotel, mooie
routes, lekker eten en bovenal een
super bestuurder van de volgauto.
Stijn heeft mooie foto's en filmpjes
gemaakt en ons op de juiste mo-
menten van bevoorrading voorzien.
Deze buitenland debutant gaat
volgend jaar zeker weer mee en
neemt al het klimwerk dan weer
voor lief.
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Eltener Fahrrad Profi • Groenlandstraße 31a 
46446 Emmerich am Rhein • Tel 00 49 (0)2828 90 21 11

www.eltenerfahrradprofi.de

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

mutaties
nieuw lid
 
Wouter Nusselder
 
Joost Wieseman
 
Jorien Veenstra
 
Nieuwe sponsors
 
Zaal Gieling Groessen

deadline kopij volgende uitgave:
1 november 2017
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clinic, 17 juni 2017 met Gert Jacobs en
Bart Veldkamp
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