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Bestuur ToerClub Nuenen 
 
Voorzitter: Maarten Klomp 06-19442849 
E-mail: voorzitter@tcnuenen.nl  
 
Secretaris: Harrie van den Boogaard 06-24280820 
 Heikampen 73 
 5672 SV  Nuenen 
E-mail: secretariaat@tcnuenen.nl 
 
Penningmstr: Thea von Kriegenbergh 2835977 
 Keizershof 140 
 5672 PC  Nuenen 
E-mail: penningmeester@tcnuenen.nl 
 
Bestuurslid: Frank de Jong 2838362 
E-mail: frank.de.jong@onsnet.nu 
 
Bestuurslid: Toon van der Krieken 06-12704786 
E-mail: toonenlian@gmail.com 
 
Bestuurslid: Frank Gijsbers 06-12384221 
E-mail: f.gijsbers@outlook.com 
 
Algemeen: 
Opgericht: 23 april 1996 
Bank: Rabobank, rek.nr. NL74RABO01482.79.422 
NTFU info: http://www.ntfu.nl 
NTFU inschrijfnummer TC Nuenen: 111098 

 
Commissies: 
Toertochten: Frank de Jong  2838362 
 John Olsthoorn  2842782 
 Peter van Os   2440384 
E-mail: Toertochtencommissie@tcnuenen.nl 
 
Contactpersoon wegkapiteins: 
 Robert ten Velde 2840082 
 
ATB: Toon van der Krieken 06-12704786 
 Frank Gijsbers                   06-12384221  
 
E-mail: ATBcommissie@tcnuenen.nl 
 
Veldtoertocht: Maarten Klomp    06-19442849 
 Joop Roijakkers     2906470 
 Toon van der Krieken    06-12704786 
 
E-mail: veldtoertochtencommissie@tcnuenen.nl 
 
Vaste route: Eric Aarts      2838748 
 Jan van Gestel      2832503 
 Gerard Vrijhoeven              0492-785587 
 
E-mail: vasteroutecommissie@tcnuenen.nl 
 
Kleding:  Johan Cooijmans      2833537 
 Ad van Hoogstraten      2833974 
 Martijn van Moorsel      2844890 
  
 Kleding-beheerders: 
 Martijn van Moorsel en  
 Tanja van Zon     2844890 
 Wout vd Waterlaan 8 
 5674 XP  Gerwen 
E-mail: kledingcommissie@tcnuenen.nl 

Vervolg commissies: 
 
Activiteiten: Ingrid Renders-Aerdts   2843065 
 Hans Sanders     06-22337212 
E-mail: activiteitencommissie@tcnuenen.nl 

 
Mediacommissie: 
KK WS Huub Strijbos 2834119 
FB Frank Pas 7870121 
KK WS Gerard Schellekens 2843524 
KK = Krakende Kettingen 
WS = Website 
FB = Facebook 
 

E-mail: mediacommissie@tcnuenen.nl 
Website: www.tcnuenen.nl 
Facebook: www.facebook.com/tcnuenen 
 
Klik hier voor het Clublied van TCN. 
 
Archief: Johan Pullens 2837174 
Opslag archief: Maarten Klomp 06-19442849 
Digitaal archief:  Huub Strijbos 2834119 
 
Ledenadmi.: Marja van Aken 06-53753798 
Contact / mutaties 
E-mail: ledenadministratie@tcnuenen.nl 
 
Aanmelden nieuwe leden: 
www.tcnuenen.nl - Clubinformatie 
 
TCN agenda: Neel Rijnders 2906290 
E-mail:   kalender@tcnuenen.nl  
 
Materiaalbeheer:  Hans van de Berk 7870403 
 
GPS 
Informatie: Frank Pas 7870121 
E-mail:  gps@tcnuenen.nl 
 

Contributie per jaar bij automatisch incasso 
A-leden € 52,50 (hoofdlid) 
B-Ieden € 47,50 (medegezinslid) 
T-leden € 17,50 (niet NTFU-lid) 
Nieuwe leden € 87,50 (A lid + shirt) 
September leden € 117,50 (contributie lopend 
 + nieuwe jaar + shirt) 
Voor bestaande leden zonder automatische 
incasso is de contributie € 5,- hoger. 
Nieuwe leden uitsluitend betaling per automati-
sche incasso. 
 
Volgende Krakende Kettingen: 
Aanleveren kopij:    t/m  maart 
Verschijning uiterlijk:  maart 
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Nieuwjaarswens 2022 
 
Beste mensen,  
 
Nu ik dit stukje schrijf, zitten we net weer in een strengere lockdown.  
Daar was dan ook alle aanleiding toe gezien de besmettingscijfers.  
Terugkijkend op 2021 kun je zonder overdrijving stellen dat corona het meest 
besproken onderwerp was. Heel vervelend, en voor veel mensen erg ingrijpend. 
Wij als fietsers hadden natuurlijk ook last van de regels,  met max 2 personen, 
dan 4, en toen mocht alles weer, en nu weer terug bij af. Maar fietsen hebben 
we steeds gemogen, gelukkig.  
Er zijn sporten die veel meer beperkt waren en zijn. 
Er zijn clubleden die corona hebben gehad, maar voor zover bekend geen  
ziekenhuisopnames of nog erger.  
Hopelijk is dat inderdaad zo en hebben degene die ziek zijn geweest geen nare 
restverschijnselen.  
Helaas hoort bij de wielersport dat af en toe iemand tegen de grond slaat.  
Dat was dit jaar niet anders, meerdere keren zelfs, maar voor een clublid met 
echt ernstige gevolgen. Wij wensen Hans alle herstel, en Coen trouwens ook 
met zijn schouder. Daarbij zijn ook mensen ziek geworden, ook hen wensen wij 
beterschap en sterkte.  
Ik zou ze graag willen benoemen hier, maar het risico iemand te vergeten is me 
te groot, dus nogmaals voor iedereen beterschap. 
 
Kortom, een raar jaar : 2021 zouden we een jubileum vieren want TCN was 25 
jaar geleden opgericht. Niks feestje, erg jammer.  
Geen thema-avond met Danny Nelissen, geen Benidorm, geen Van Goghtocht, 
ook geen Snertocht. En nu weer geen oergezellige Snerttocht begin januari.  
Het zij zo. Deze dingen zijn klein bier vergeleken de veel ernstiger  
gebeurtenissen in de wereld zoals de overstromingen, grote branden, oorlogen 
en vluchtelingencrisis.  
Maar uiteraard halen wij onze schade in zodra alle seinen op groen staan.  
Onze feestcommissie is qua bezetting verdubbeld vanwege de te verwachten 
festiviteiten in 2022, dat belooft dus heel wat.  
Ondanks het gekke jaar hebben we mooi kunnen fietsen. We hebben ons  
aangepast door met kleinere groepen af te spreken, al dan niet in clubverband. 
Er wordt veel in de bossen gereden, met diverse snelheidsgroepen. Ook op de 
weg was het weer erg plezierig. En niet te vergeten, we hebben een geweldig 
Dak van Brabant gehad in oktober met, uiteraard, mooi weer en veel echt  
dankbare deelnemers. Ik hoop dan ook echt dat komend jaar weer meer leden 
de weg naar onze clubritten weten te vinden zodat we voor iedereen een pas-
sende snelheidsgroep kunnen vormen.  
 
Dank aan alle mensen in de commissies die ervoor zorgen dat we als club  
kunnen bestaan, dank ook aan alle vrijwilligers bij het Dak, dank aan mijn  
collega’s in het bestuur. 
 
Ik wens iedereen, ook namens het bestuur,  een heel goed, gezond en sportief 
2022. 
 
Maarten 
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http://www.kootstra-therapie.nl/
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We zijn er nog niet vanaf. 
 
Het is alweer 2022 en bijna 2 jaar geleden dat we met Corona te maken  
kregen. De ene na de andere activiteit werd afgelast.  
Zo ook de bestuursmededeling die we in november kregen: 
 
 
 
Beste leden, 
 
Afgelasting TCN-jaarfeest en Algemene Ledenvergadering 
 
Het zal je niet ontgaan zijn dat corona alweer aan een opmars begonnen is. 
Vanwege de oplopende besmettingscijfers en de kabinetsmaatregelen hebben 
wij besloten dat het nu niet verantwoord is om het jaarfeest op 20 november 
door te laten gaan.  
Zelfs met de corona-check is onze veiligheid beslist niet gegarandeerd. 
En afstand houden op een feest gaat ons zeker niet lukken. 
Wij hopen natuurlijk dat we dit meer dan goed kunnen maken in 2022 en dan  
onder de noemer van het 25-jarig Jubileumfeest. 
 
Ook de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op 22 november wordt 
afgelast. Omdat we niet kunnen inschatten wanneer we de ALV wel veilig zou-
den kunnen houden, gaan we een jaarverslag maken zoals we dat in een nor-
male situatie ook zouden doen. Dat verslag zullen we binnenkort naar jullie stu-
ren waarbij je ook gelegenheid hebt om vragen te stellen aan het bestuur. 
 
Het spijt ons deze beslissingen te moeten nemen, maar ieders gezondheid 
is toch veel belangrijker. 
 
Jullie bestuur. 
 
 
 
Ook de Snerttocht en de Nieuwjaarsreceptie zullen weer een jaar opschuiven. 
Wie weet wat we nog meer moeten afzeggen. 
 
Feit is wel dat er door alle afgelastingen ook niet veel leesvoer wordt  
aangeboden om te plaatsen in dit blad. 
We hebben toch geprobeerd om er weer iets leuks van te maken. 
Zijn er mensen die iets hebben dat interessant is voor TCN-leden dan kan dit 
gestuurd worden naar mediacommissie@tcnuenen.nl 
 
 
 
 
De Mediacommissie 
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mailto:mediacommissie@tcnuenen.nl?subject=Artikel%20voor%20de%20volgende%20KK
https://www.icone.nl/
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Fietsen door het water. 
 
In de 4e editie van de Krakende Kettingen van 2019 hebben we het al eens  
gehad over “Fietsen door de Bomen” in België. 
Wellicht komt groep 26 hier nog eens in 2022. 
Om hierheen te fietsen vanuit Nuenen kom je ongeveer op 120 km 
In België ligt nog een ander fietspad wat heel bekend is bij onze zuiderburen. 
Dit fietspad heet “Fietsen door het Water”. 
Dit ligt in Bokrijk, in de buurt van Hasselt, en de afstand om er vanuit Nuenen 
heen te fietsen is wel iets hoger dan de 120 Km om te Fietsen door de Bomen, 
maar op een mooie zomerdag moet dit voor de lange tochten fietsers te doen 
zijn. 
Vandaar dit artikel in de KK. 

'Fietsen door het Water' in Bokrijk is een unieke fietsbeleving waarbij je meer 
dan 200 meter dwars door een vijver fietst. Het fietspad werd geopend in april 
2016 en sindsdien hebben al veel fietsers en wandelaars de magie van deze 
plek gevoeld. 
 
Het fietspad leidt je dwars door een vijver, helemaal van de ene oever tot aan 
de andere. In het midden staat het water aan weerszijden op ooghoogte. Je 
voelt, ziet en ruikt het water. Een mooi en uniek zicht over dit stukje natuur. 
Wanneer je vanop een afstand toekijkt is het grappig om al die hoofden op het 
wateroppervlak voorbij te zien gaan. Ook al heet het 'Fietsen door het Water', 
het pad is ook toegankelijk voor wandelaars en joggers. 
 
Waar ligt 'Fietsen door het Water' in Bokrijk? 
 
Fietsen door het Water ligt aan knooppunt 91 van het fietsroutenetwerk in het 
domein van Bokrijk, wat dan weer deel uitmaakt van het uitgestrekte  
vijverlandschap van De Wijers.  
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De exacte GPS-coördinaten van dit fietsknooppunt zijn 50.963069, 5.392711. 
 
Ga je met de auto, dan kan je die achterlaten op een van de twee ruime  
parkeerplaatsen van Bokrijk (betaald).  
Geef Bokrijklaan 1, 3600 Genk als gps-adres in.  
Ook met het openbaar vervoer is het gemakkelijk bereikbaar:  
Bokrijk heeft een eigen treinstation en de bus stopt net voor de deur. 
 
Om een Youtube film te zien kun je hier klikken. 
 
Dus of je vanuit Nuenen gaat fietsen of het eerste stuk met de auto wilt doen, 
het is een mooi doel voor een dagje uit. 
Plaatsen om koffie (of iets anders) te drinken zijn er voldoende in de buurt. 

Ook Bokrijk zelf is de moeite waard om een keer te bezoeken, en het is  
vergelijkbaar met het Nederlandse Openluchtmuseum. 
 
Kijk voor meer informatie op de volgende link: 
https://www.visitlimburg.be/nl/fietsendoorhetwater 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ghb9UbGi21c
https://www.visitlimburg.be/nl/fietsendoorhetwater
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https://markswachtersnotarissen.nl/
https://www.rinyvankessel.nl/
https://www.cycletrend.nl/
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 Blik onder de helm van …….  
 
Joost van Laarhoven 
Leeftijd: 57 (1 mei 1964) 
Beroep: Programma manager bij ASML 
Gewicht: 88 kg 
Gezinssituatie: getrouwd met Irma en  
3 zonen; Koen (woont in Brandevoort), 
Sjors (Amsterdam), Michiel (woont nog 
thuis maar gaat in februari 4 maanden 
naar Canada voor TUe WTB stage aan 
einde van zijn Master).  
Irma is bekend van een foto in een  
advertentie die wekelijks in Rond de 
Linde staat (red.) 
 
 
 
 

1. Wanneer ben jij lid van Toerclub Nuenen geworden? 
2015 (we reden al met een klein groepje maar wilden graag meer  
regelmaat – zeker ook voor training voor Ethiopië trip (zie later)  
Officieel aangemeld voor de NTFU 01-03-2015 (red.) 

2. Voorkeur voor weg of ATB? 
Weg, omdat je meer variatie in routes hebt, maar als we met  
wegkapitein gaan is ook ATB genoeg variatie.  

3. Hoeveel kilometers fiets je ongeveer per jaar? 
3000  (1 keer per week) + normaal 4000 naar werk (maar met Corona 
veel minder nu). 

4. Wat is voor jou het ideale tempo en welke afstand? 
Groep 28. 90 km op de weg en 50 km ATB. 

5. Op welk terrein voel jij je het beste thuis? 
Ik merk dat ik heuvelop wel leuk vind en redelijk meekan. Maar heb nog 
te weinig serieuze klimmen gedaan om te weten of dat stand houdt.  

 Gewoon een keertje meegaan naar Spanje of je aanmelden voor week-
einde Duitsland of Limburg en je kunt het ervaren. Moet je dan wel tijd 
voor hebben! En dat is nu nog een probleem zegt Joost (red.) 

6. Wat is je favoriete rondje vanuit Nuenen? 
Kampina en Liempde; mooie weggetjes, langs waar mijn roots lagen (De 
Vleut) en de voetbalvelden waar ik vroeger speelde in Best,  
Oirschot, Liempde, Sint Oedenrode. 
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7. Wat is jouw langste fietstocht tot nu toe geweest? 
120 km MTB op een dag in Ethiopië (sponsor-trip voor Cycle-for-Light / 
voor zonnecellen in stroom loze gebieden in 2015). Was onderdeel van 
een week met in totaal 450 kilometer op de ATB fietsen voor dit goede 
doel samen met o.a. Willian Groenen. 

8. Doe je binnen de Toerclub mee aan activiteiten? 
Eigenlijk niet, tot nu toe blijft het bij 1 keer in de week fietsen. Teveel 
andere bezigheden nog. 

9. Heb je GPS, zo ja wat zijn jouw ervaringen? 
Nee, ik vertrouw op anderen en een goed richtingsgevoel en bekend-
heid in de omgeving als ik het zelf moet redden. 

10. In welke groep(en) fiets je mee. Vertel daar eens wat van. 
Ik fiets eigenlijk altijd mee in de groep van Theo, goed tempo, mooie 
routes. Inmiddels mensen die ik wat beter ken. 

11. Ben je fan van een sporter/wielrenner (v/m) en zo ja van wie? 
Sporters die bescheiden en zichzelf blijven, ; wielrenners zoals bijvoor-
beeld Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel. 

12. Waar geboren en hoe in Nuenen terecht gekomen? 
In Best (de Vleut). In Nuenen terecht gekomen door onze zoektocht 
(eind jaren 80) naar een woning nabij ons beider werk in Helmond en 
Mierlo: eerst Barisakker, later de Beekse Tuin en sinds 16 maart 2021 
op het adres Houtrijk 4. 

13. Graag iets meer over je beroep of wat je zoal hebt gedaan? 
Bij ASML leid ik wereldwijde projecten die gericht zijn op standaardisatie 
en verandering van de service processen en IT tools. Voor 6-7000 colle-
ga’s wereldwijd. Dit ook om de enorme groei te ondersteunen (toen ik 5 
jaar geleden bij ASML begon was de service afdeling 1/3 van wat het nu 
is. Om mensen te laten ‘meedoen’ en voor implementatie was ik nogal 
eens op reis. Maar sinds Covid moeten we die veranderingen op afstand 
voor elkaar krijgen. Uitdaging. 

 Als vooropleiding heeft Joost de HLO in Eindhoven van Fontys gedaan 
en de HBO opleiding Scheikunde afgerond. Hij heeft daar volgens eigen 
bewoordingen niets mee gedaan. Vanaf zijn eerste functies coördine-
rende taken en functies gehad en daarvoor vele bedrijfskundige oplei-
dingen en cursussen gevolgd. (red.) 

 Alle klanten van ASML, zoals bijvoorbeeld Samsung en Intel om er maar 
2 te noemen zijn op zich zelfstandige multinationals met een eigen be-
drijfscultuur. Bij elke klant heeft ASML een eigen servicebedrijf met 
alscore business service verlenen.  
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Joost heeft als uitdaging om programma manager de ASML service te 
standaardiseren en binnen deze verschillende bedrijven te integreren. 
En dat al enige tijd en nog steeds voornamelijk op afstand! (red.) 

 Voor ASML, heb ik 13 jaar bij Philips Lighting, 11 jaar bij Ramaer (toen 
onderdeel van Neways) en 4 jaar Philips Research gewerkt. 

14. Zijn er overeenkomsten tussen jouw werk en (toer) fietsen? 
Stoempen; volhouden ondanks tegenwind. Als je echt voor een doel 
gaat, lukt het ook. 

 En samen presteren, in een groep fietst het toch wel makkelijker dan 
alleen en kun je de mensen die het lastiger hebben helpen. 

15. Heb je nog andere hobby’s? 
Tennis; beetje klussen in en om huis. De laatste jaren genoeg te doen 
gehad met renovatie van ons nieuwe /oude huis.  

 Joost en Irma bewonen sinds 16 maart het in 2007 als gemeentelijk 
monument aangewezen pand Houtrijk 4. Houtrijk telt uitsluitend aan 
één zijde een viertal huizen. Aan de andere kant staat een oud  
vervallen oud koelhuis en het “Van Gogh kerkje”. In augustus 2020 
hebben zij het pand gekocht van de oude eigenaar die naast dit pand 
een nieuw huis heeft gebouwd op de plek waar eerder een mosterd-
fabriekje heeft gestaan. De voorzijde van het pand, met aan de linker-
kant een aanbouw die eerder dienst deed als azijnfabriekje, is geheel in 
tact gelaten. Ook de ingang met een authentieke entree en hal is in 
tact gelaten. Maar verder is het pand volledig uitgebouwd aan de ach-
terzijde en op en top gerenoveerd met onder andere als gevolg dat de 
oorspronkelijke bedstee is verdwenen en voor een doorsteek zorgt naar 
de tuin. Dat moet inderdaad een langdurige en uitdagende klus zijn 
geweest. De architect heeft mede om aan de richtlijnen van de monu-
mentencommissie te moeten voldoen een complete boekwerk gemaakt 
van de historie en de huidige staat van het pand. Uniek pand op een 
unieke plek in Nuenen. (red.) 

 Verder vind ik kunst en architectuur interessant en hoop (abstract) 
schilderen weer eens op te pakken. 

16. Ben je ook bij andere verenigingen of op andere gebieden actief of  
actief geweest?            
Bestuursfunctie in buurtvereniging; jeugd Commissie lid tennis; nu nog 
secretaris StichtingSamenGaan (wooninitiatief voor 15 jongeren met 
autisme – in Helmond) 
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 17. Volg je  passief andere takken van sport? 
Ik kijk graag naar sporten waar op dat moment competitie in zit en  
Nederlanders het goed doen. Vooral balsporten en ook wielrennen (dus) 

18. Graag iets bijzonders uit jouw sportbelevenissen, actief of passief. 
Voetbal – tafeltennis – volleybal – tennis – fietsen. Leek hierin wel enig 
talent te hebben- maar nooit doorgepakt daar meer uit te halen – dan 
wel er achter te komen dat talent niet het goede woord is. 

19. Welke muziek heeft jouw voorkeur? 
Top 2000. 

20. Waaraan heb je een verschrikkelijke hekel? 
Schreeuwers (letterlijk en figuurlijk) en mensen die bij voorbaat / van 
nature wantrouwend zijn. 

21. Beschrijf eens jouw favoriete avondje-uit. 
Geen haast – Lekker eten met vrienden en/of bezoek theater (concert) 
– naar huis voor nog een borrel. 

22. Stel dat je drie personen mag uitnodigen voor een etentje, wie zitten er 
dan bij jou aan tafel? 
Irma en iemand die uit een andere cultuur uit de misère is opgestaan 
en iemand die van uiterst succesvol afgegleden is en bereid zijn om 
naar elkaars verhaal te luisteren. Joost vindt het boeiend om naar ver-
halen te luisteren of te lezen over de achtergrond van verschillende 
mensen met een andere achtergrond (red.) 

23. Wat is je favoriete vakantieland en waarom? 
Noorwegen – schitterende landschappen, rustig en relatief dichtbij. In 
de V.S. is hij die avontuurlijke landschappen ook wel tegengekomen 
maar dat was tijdens zijn werk en is ver van huis. (red.) 

24. Wie zou je graag een keertje willen ontmoeten? 
Gaudi: interessante combinatie van natuur/ architectuur. (Ook Barcelo-
na al vaak aangedaan). 

25. Waarop ben je zelf heel trots? 
Hoe mijn kinderen zich ontwikkeld hebben en mij op steeds meer gebie-
den het nakijken geven 
(Wat we van ons huidige huis gemaakt hebben) 

26. Voor welk persoon of personen heb je veel respect en waarom? 
Mijn vader; die met weinig tevreden is en liefst geeft. Met bijna 90 jaar 
nog overal vrijwilligerswerk doet en tuinen bijhoudt  
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 27. Welke vraag heb je tot nu toe gemist? 
Wat mijn fiets ambitie (nog) is? Misschien nog een keer een sponsor-
tocht tegen het lijf lopen waarmee een nieuw trainingsdoel opkomt. 

28. Wil je ten slotte nog iets kwijt? 
Is er weleens nagedacht over het ontwikkelen van initiatieven om 
(gewenst) om (jonge) leden te werven. Bijvoorbeeld aanbieden van 
proeftrainingen? 

 Ook een belangrijk item vindt Joost om een soort van mentorschap  
binnen de vereniging te ontwikkelen om mensen wegwijs te maken  
binnen de vereniging, de verschillende groepen en initiatieven, te  
begeleiden en ook mogelijk te coachen m.b.t. bijvoorbeeld  
fietsonderhoud en fietstechniek.  
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 Spanje-Benidorm reis 2022. 
 
Tot nog toe hebben zich 23 mensen aangemeld voor de Spanje reis 2022 en wel 
van 1 tot 10 april. 
Aanmelden en een aanbetaling doen is verlengd tot uiterlijk 10 januari a.s. 
Dat heeft alles te maken met de onzekerheden m.b.t. het organiseren en  
uitvoeren van deze reis. 
  
Hieronder is een bericht opgenomen dat is verzonden aan degenen die zich al 
hadden aangemeld maar nog niet hebben betaald. 
  
Jullie hebben een tijd geleden al aangegeven per mail dat je mogelijk mee zou 
willen met de Spanje reis 2022 naar Benidorm. 
Een aantal weken geleden heb ik van onze penningmeester een overzicht  
ontvangen van de aanbetalingen van € 200,-.  
Volgens onze informatie zou je deze aanbetaling moeten doen voor het einde 
van het jaar zodat wij op basis daarvan verdere voorbereidingen zouden kunnen 
treffen voor de organisatie van deze reis.  
Mogelijk heb je in de tussentijd al wel deze aanbetaling gedaan.  
Voor degenen die dat nog niet gedaan hebben en nog steeds geïnteresseerd 
zijn wil ik vragen om deze aanbetaling z.s.m. nog te doen op de RABO rekening 
van TC Nuenen o.v.v. Spanje 2022. Rekeningnummer NL 74 RABO 0148 27 
9422. 
  
Medio januari willen Gerard en ik, bij voldoende belangstelling, met de Solmar in 
gesprek gaan over de kansen van het doorgaan van deze reis,  
de mogelijke  voorwaarden die aan reizigers gesteld worden, de beperkingen en 
de richtlijnen die in acht moeten worden genomen in de bus en met betrekking 
tot de landen die worden aangedaan naar Spanje.  
En uiteraard welke voorwaarden er gelden indien de reis wederom zou moeten 
geannuleerd. We hebben dus, in tegenstelling tot andere jaren, nog geen voor-
lopige opgave gedaan van belangstellende personen. De aanbetaling die wordt 
gedaan wordt dan ook meteen terugbetaald indien we met de organisatie van 
de reis op enig moment gaan stoppen. 
  
Indien je geen belangstelling meer hebt, wil je dat ons met een reactie op deze 
mail even laten weten ? 
 
Bij voorbaat dank. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans en Gerard. 

http://www.musanparket.nl/
https://vanlieshout-interieur.nl/
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 Afgelaste activiteiten van najaar 2021. 
 
De feestavond en de jaarvergadering zijn, zoals iedereen weet, niet  
doorgegaan. 
Het bestuur heeft ons hiervoor enige tijd geleden de onderstaande mededeling 
gestuurd. 
Deze mededeling heeft destijds ook op de website gestaan. 
 
 
Beste leden, 
 
Afgelasting TCN-jaarfeest en Algemene Ledenvergadering 
 
Het zal je niet ontgaan zijn dat corona alweer aan een opmars begonnen is. 
Vanwege de oplopende besmettingscijfers en de kabinetsmaatregelen hebben 
wij besloten dat het nu niet verantwoord is om het jaarfeest op 20 november 
door te laten gaan.  
Zelfs met de corona-check is onze veiligheid beslist niet gegarandeerd. 
En afstand houden op een feest gaat ons zeker niet lukken. 
Wij hopen natuurlijk dat we dit meer dan goed kunnen maken in 2022 en dan  
onder de noemer van het 25-jarig Jubileumfeest. 
 
Ook de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op 22 november wordt 
afgelast. Omdat we niet kunnen inschatten wanneer we de ALV wel veilig zou-
den kunnen houden, gaan we een jaarverslag maken zoals we dat in een nor-
male situatie ook zouden doen. Dat verslag zullen we binnenkort naar jullie stu-
ren waarbij je ook gelegenheid hebt om vragen te stellen aan het bestuur. 
 
Het spijt ons deze beslissingen te moeten nemen, maar ieders gezondheid 
is toch veel belangrijker. 
 
Jullie bestuur. 

 

 

20  

 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan was in de laatste editie van de KK 
2021 deze foto geplaatst. Foto genomen op zondag 16 maart 2014. 
Hierop kregen we een reactie die we jullie niet willen onthouden: 
 
N.a.v. de laatste KK met daarin o.a. een foto van het  ‘standbeeld’ van Leontien 
van Moorsel wil ik een korte anekdote vertellen over mijn werk (misschien leuk 
voor de TCN-ers die bij dat beeld in Boekel waren). 
 
Elk schooljaar begonnen wij (op V.C. Den Dorpel in Gemert) met  
intakegesprekken met nieuwe leerlingen….  
In die tijd gold er een gedeeltelijke leerplicht tot 16 jaar. 
Tijdens een van de eerste gesprekken heette ik een onbevangen meiske uit 
Boekel (ze was 14) welkom en we begonnen een alleraardigst gesprek met  
elkaar…. 
‘Hallo, Ik heet Leontien van Moorsel en kom uiyt Boekel’, enz. enz.! 
Wat me het meest deugd deed was de mededeling dat ze net was begonnen 
met wielrennen, want gesport werd er door die klassen nauwelijks of niet. 
Dus ik zei tegen haar, dat ik dat hartstikke goed vond, waarop ze mij vertelde 
dat ze mogelijk niet altijd aanwezig kon zijn…….Ik toonde daarvoor enig,  
voorzichtig begrip…… 
 
IK HEB ZE NOOIT MEER GEZIEN! 
 
De rest is geschiedenis! 
 
Ben Bisseling 
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 FIETSSPREUK 
 
 
 
 
 
 

Wie altijd maar kiest voor wind in de 
rug, gaat ‘s ochtends van huis en komt 
nooit weer terug. 
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 Plaatjes uit de oude doos 
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 Trainen: Hardlopen in de winter, goed voor 
wielrenners? 
  
Er zijn verschillende manier om als wielrenner de winter door te komen: 

• Stug doorfietsen op de weg, met gladheid, natheid en kou als 
gevolg 

• Overstappen op de MTB waar vooral de gladheid een kleiner pro-
bleem vormt. Ook van de natheid en kou heb je een stuk minder 
last. 

• Spinnen (zie ook: Trainen: Spinning) of op een andere manier 
binnen fietsen (rollen, tacx) 

Verder zijn er mensen die in de winter het fietsen op een lager pitje zet-
ten om daarnaast te gaan hardlopen. Maar is dat wel goed voor een 
wielrenner? 
 
Conditie blijft op pijl 
Bij hardlopen blijft je algemene conditie goed op pijl. De gemiddelde 
hartslag bij hardlopen is hoger dan de gemiddelde hartslag bij  
wielrennen. Bij hardlopen is het zelfs heel goed mogelijk om de hartslag 
vrij constant te houden. Iets wat bij wielrennen, alleen of in een groep 
en zeker in een heuvelachtig gebied, moeilijk te realiseren is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

24  

 Eenzijdig sporten 
Wielrennen is geen belastende sport voor gewrichten. Daarom krijg je bij 
wielrennen (onder normale omstandigheden) ook niet snel blessures.  
Dit heeft als nadeel dat bepaalde pezen en spiergroepen bij wielrennen 
totaal niet getraind worden en als gevolg hiervan flink verzwakken.  
Ga je dan toch een keer een andere sport doen, dan is het risico op  
blessures onevenredig hoger. Professionele wielrenners trainen in de 
winter vaak de rest van hun lichaam, dat heet dan core stability.  
Hierdoor is het lichaam in het wielerseizoen toch iets sterker (stabieler), 
waardoor andere klachten wegblijven.  
Hardlopen is niet meteen een core stability sport/training, maar bij  
hardlopen worden wel duidelijk andere spiergroepen en delen van je  
lichaam gebruikt, waardoor je algehele 'fitheid' zal toenemen.  
Let wel op als je begint met hardlopen dat je dit geleidelijk doet.  
Een wielrenner kan qua conditie best een halve marathon lopen.  
Zijn loopspieren, maar vooral enkel- en kniegewrichten kunnen dit  
absoluut niet aan.  
Langzaam opbouwen van de afstand en duur bij hardlopen zijn dus erg 
belangrijk. Ervaren wielertrainers raden hardlopen in de winter zelfs af, 
tenzij je als sporter een hardloop-achtergrond hebt of het echt heel erg 
langzaam opbouwt. Zelf ren ik in de winter wel, maar ik begin dat al in 
augustus op te bouwen met afstanden van twee tot drie kilometer.  
In de aanloop naar de winter bouw ik dat dan verder op tot een afstand 
van tien kilometer. 
 
Triatlon 
De combinatie hardlopen en wielrennen is absoluut geen verkeerde.  
Het zijn beide duursporten, dus iemand die goed kan wielrennen kan 
voor wat betreft conditie ook goed hardlopen.  
Het beste bewijs dat beide goed samengaan is te zien in de duatlon en 
triatlon sport. Hierbij wordt hardlopen en wielrennen zelfs in één keer 
achter elkaar beoefend. 
 
Weersomstandigheden en gevaar in het donker 
Hardlopen in de winter kan onder vrijwel alle omstandigheden goed  
gedaan worden. Waar je met wielrennen in extreme vrieskou of flink  
natte omstandigheden als snel in de problemen komt is dit bij hardlopen 
minder het geval.  
Bij -10 graden Celsius gaan nog maar weinig mensen twee uurtjes  
fietsen, terwijl een uurtje hardlopen bij dezelfde temperatuur best goed 
te doen is. Hetzelfde geldt voor hardlopen tijdens een regenbui en  
hardlopen in het donker. Veel wielrenners trainen door de week in de 
avonduren. In de winter betekent dit automatisch trainen in het donker. 
Los van het feit of dit leuk is of niet en dat er tegenwoordig steeds  
betere verlichtingsmogelijkheden zijn voor fietsers blijft het toch  
gevaarlijk. Overdag weten veel automobilisten de snelheid van  
wielrenners al vaak niet goed in te schatten.  
In het donker wordt dit alleen nog maar erger. 
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 Toch niet gaan hardlopen 
Hardlopen is bijna de ideale sport om de winter te overbruggen zou je 
bijna denken. Toch is dat niet helemaal waar. Voor wat betreft training 
kan een wielrenner in de winter het beste werken aan zijn  
duurvermogen. Dat betekent extensieve duurtrainingen, of veel uren op 
de fiets maken bij lage intensiteit.  
Hardlopen daarentegen doe je één a twee uurtjes.  
Daarbij is het bijna niet mogelijk om te hardlopen bij een lage intensiteit. 
Hierdoor loop je als sporter juist in de winter korte trainingen bij hoge 
intensiteit. Hier heb je op dat moment niet heel veel last van, maar  
wanneer je juist wel die extensieve trainingen gedaan zou hebben, zou 
je juist in de zomer meer basisinhoud hebben. 
 
Conclusie 
Hardlopen is een prima alternatief voor de donkere wintermaanden. 
Hierdoor blijft je conditie op pijl en werk je een beetje aan je algemene 
fitheid.  
Waak er echter voor om niet teveel te gaan hardlopen of alleen maar te 
hardlopen.  
Probeer desnoods door de week één of twee keer te hardlopen om  
vervolgens in het weekend als het weer het toelaat een langere  
extensieve duurtraining af te werken op de fiets.  
Als je wilt gaan hardlopen, zorg er dan voor dat je dit langzaam opbouwt 
door met een korte afstand te beginnen en deze afstand steeds iets  
verder uit te breiden. Dit omdat je gewrichten de belasting niet gewend 
zijn en hier langzaam aan moeten wennen. 
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PAPERCLIP 
 
 

Hebben jullie mededelingen, artikelen of websites gezien 
die voor clubleden interessant kunnen zijn, geef het door 
aan de Mediacommissie zodat we dit kunnen plaatsen of 
een link kunnen plaatsen. 

https://www.vg-n.nl/
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https://schafrath.nl/
http://www.bertrenders.nl/
https://www.vanbruggen.nl/

