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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  september 
Verschijning uiterlijk:  oktober 
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 25 jarig jubileum TC Nuenen. 
 
 
Uitnodiging aan alle leden en hun partners. 
Op zondag 11 september viert TC Nuenen op feestelijke wijze het  
25-jarig jubileum.  
Zoals elk lustrumfeest organiseren wij een leuke dag voor jullie met o.a. een 
niet al te inspannende activiteit.  
Daarna met z’n allen proosten op onze club en een gezellige BBQ.  
We beginnen met koffie en een stukske vlaai bij Schafrath, gaan een eindje  
toeren op de gewone fiets (e-bikes uiteraard ook welkom) en slui�ten af bij het 
Antoniusgilde op het Eeneind, Mulakker 23.  
 
 
 

Programma: 
 

 11.30 uur : Ontvangst bij Schafrath. 

 22.00 uur : Einde feestdag.  
 
 
Meer informatie volgt later. Wij nodigen iedereen van harte uit om er samen  
een onvergetelijke dag van te maken.  
Graag (ivm vlaai en BBQ) aanmelden via onderstaande link:  
 
 

Inschrijfformulier 
 
Met de feestelijke groeten van de Activiteitencommissie en het bestuur.  
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Foto’s van het 12,5 jarig bestaan van TC Nuenen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKtEbzmNrbSPD4geQQkZcQOgKU4ETJsubwkvndPOZTJld4cw/viewform
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http://www.kootstra-therapie.nl/
https://osteopathienuenen.nl/
https://markswachtersnotarissen.nl/
http://www.geversplanten.nl/
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Whats-app groepen binnen TC-Nuenen. 

 
Binnen Toerclub Nuenen zijn diverse App-groepen waarbinnen informatie wordt 
uitgewisseld over de te rijden tochten. 
Ook kan hier melding gemaakt worden wanneer er een langere tocht gepland 
staat, of wanneer vertrektijden wijzigen. 

Kortom, alle informatie die handig is voor deelnemers aan die tochten en  
groepen. 

In totaal zijn er 7 App groepen, te weten: 

• ATB clubke 

• DDW (dur de week) 

• Groep 24 

• Groep 26 

• Groep 28 

• Groep 30 

• Groep 30+ 
  

Wil je lid worden van een of meerdere App-groepen dan kun je een mailtje  
sturen naar: 

appgroepen@tcnuenen.nl 
 

Geef in je mail aan: 

• Voornaam achternaam 

• Telefoonnummer 

• Welke groep(en) je toegevoegd wilt worden. 
 
 
Toegevoegd worden aan een Groep is lastig als je niet weet wie de beheerder 
van een groep is. Daarom is er één nieuw E-mail adres om je aan te melden. 
Stuur hier je gegevens naar toe en wij zorgen er dan voor dat je gegevens bij 
de beheerder van de juiste App groep(en) terechtkomen zodat deze beheerder 
je kan toevoegen. 
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mailto:appgroepen@tcnuenen.nl
https://www.icone.nl/
https://beterrijden.nl/
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Blik onder de helm van 
 
Naam: Hans Habraken 
Leeftijd: 76 (11 maart 1946) 
Beroep: pensionado  
Gewicht: vergeten te vragen! Bij nadere na-
vraag aan Hans: je mag het raden! 
Gezinssituatie: al ruim 55 jaar getrouwd met 
Annie. Hebben 2 kinderen gekregen Michiel en 
Linda, 5 kleinkinderen en ook 2  
achterkleinkinderen van 5 en 8 jaar. 
 

1. Wanneer ben jij lid van Toerclub Nue-
nen geworden? 

Op 1 september 2017 en daarmee is 
Hans een zogenaamd “september lid”. 
Reed daarvoor altijd met een vaste 
groep samen met Gerard (zeg maar 
Gradje) Hageman en een aantal politieagenten. Maar die waren 20 jaar 
jonger dan wij en reden eigenlijk veel te hard voor ons. Jan Snijders 
adviseerde ons lid te worden van TC Nuenen. Ik heb me eerst aange-
meld en Gerard daarna. Voorheen was ik ook al een jaar of 10 lid van 
Woensel maar met TC Nuenen klikt het prima.  

2. Voorkeur voor weg of ATB? 

Heb wel een tijdje ATB gehad en ook gereden. Maar vanwege rugklach-
ten indertijd daarmee gestopt. Ik rijd nu alleen op de weg, zomer en 
winter. 

3. Hoeveel kilometers fiets je ongeveer per jaar? 

Schat zo’n 8.000 km per jaar. Ik probeer 3 keer per week te fietsen al 
lukt dat de laatste tijd niet altijd meer vanwege de medische toestand 
van Annie. Annie heeft longfibrose en COPD en ben  al ruim een jaar 
haar vaste mantelzorger. In de winter fietsen we ook, vaak ook 3 keer 
per week en vertrekken dan meestal met een vast groepje w.o. Jan en 
Gradje, vanaf ca. 13.00 uur.  

4. Wat is voor jou het ideale tempo en welke afstand? 

DDW groep en groep 28. Afstand ca. 80-100 km en af en toe een lange 
tocht op de derde dinsdag van de maand.  
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 5. Op welk terrein voel jij je het beste thuis? 

Fiets zoals gezegd alleen nog op de weg. 

6. Wat is je favoriete rondje vanuit Nuenen? 

Als de wind uit het oosten komt is dat een rondje De Rips. Dat kun je 
naar behoefte en kunnen uitbreiden met verschillende lussen waardoor 
je met de afstand kunt variëren. 

7. Doe je binnen de Toerclub mee aan activiteiten? 

Nee, houd ik eerlijk gezegd niet zo van. Heb uiteraard wel eens de Snert 
tocht en Van Gogh tochten gereden. 

8. Heb je GPS, zo ja wat zijn jouw ervaringen? 

Heb een Mio maar gebruik hem niet!  

9. In welke groep(en) fiets je mee. Vertel daar eens wat van. 

Fiets voornamelijk met DDW groep en op zondag met de 28 groep. Dat 
zijn wel 2 verschillende groepen wat snelheid betreft. De 28 groep van 
zondag rijdt met in principe met een gemiddelde snelheid van 28 alhoe-
wel dat vaak niet gehaald wordt. Er wordt altijd wel rekening gehouden 
met de zwakste schakel.  

De DDW groep past zich aan de behoefte en het vermogen van de deel-
nemers en komt daarom altijd wel met een lagere gemiddelde snelheid 
dan 28 binnen. En als het bij DDW te hard gaat dan kan dat worden 
aangegeven en wordt er rekening mee gehouden.  

10. Ben je fan van een sporter/wielrenner (v/m) en zo ja van wie? 

Vroeger was dat Joop Zoetmelk en Eddy Merckx. Op dit moment  MVDP 
ofwel Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. 

11. Waar geboren ? 

Ik ben een rasechte Eindhovenaar, geboren in de Stuiverstraat in het 
stadsdeel Stratum. Daarna zijn mijn ouders verhuisd naar de Gouden 
Regenstraat. Na ons huwelijk hebben we nog enige jaren bij mijn ou-
ders in huis gewoond. Wij waren 19 toen we trouwden en ik had een 
begin salaris van 50 gulden per week als bijrijder chauffeur bij Schuite-
ma. Dat was daarom vroeger heel gewoon dat je nog in huis bleef na je 
trouwen en ook omdat er eenvoudig geen woningen waren. Hans en 
Annie wonen in de Generaal Dibbetslaan 77 in Eindhoven-Woensel. 
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 12. Graag iets meer over je beroep of wat je zoal hebt gedaan? 

Van mijn maten die bij Beton Son werkten hoorde ik op enig moment 
dat ze personeel zochten. Heb daar als chauffeur gesolliciteerd en werd 
gelukkig aangenomen omdat ik daar meteen 150 gulden per week ging 
verdienen in plaats van de schamele 50 die ik tot dan toe verdiende. 
Ook kreeg ik van Beton Son een huurhuis aangeboden in de Generaal 
Dibbetslaan onder de voorwaarde dat ik 10 jaar bij Beton Son zou wer-
ken. Dat huis konden we na verloop van tijd kopen en daar wonen we 
nog steeds. In 1975 ben ik bij Organon Oss op de locatie Boxtel gaan 
werken als chauffeur. Op mijn 59 jarige leeftijd ben ik met vervroegd 
pensioen kunnen gaan. Ook dat was nog mogelijk in die tijd.  

13. Zijn er overeenkomsten tussen jouw werk en (toer) fietsen? 

Als chauffeur moet je voor de veiligheid van andere weggebruikers en 
die van jezelf steeds goed opletten, anticiperen op verkeerssituaties en 
uiteraard goed kunnen rijden. Die vaardigheden neem je als fietser ook 
mee en doe je je voordeel mee. 
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 14. Heb je nog andere hobby’s? 

Hans schildert al zo’n 40 jaar en is autodidact. De eerste 10 jaar heb ik 
op aanvraag en via mond op mond reclame vele winterlandschappen 
geschilderd. Die gingen voornamelijk naar Belgen die bij Philips werk-
ten. Daarna ben ik begonnen met het schilderen van stillevens. Ook dat 
feitelijk in opdracht. Ik heb zo’n 30 jaar geleden iemand ontmoet die mij 
vroeg om eens een aantal stillevens te schilderen. Die bezocht en be-
zoekt nog steeds regelmatig kunstgalerijen om o.a. mijn werken (“Hans 
Habraken stillevens”)  te verkopen. Dat schilderen zat er al vroeg in en 
was eigenlijk een logisch vervolg op mijn tekenkunst. Ik tekende vroe-
ger al graag en oefende al op jonge leeftijd met perspectief tekenen.  

15. Ben je ook bij andere verenigingen of op andere gebieden actief of ac-
tief geweest? 

Ben op mijn 18de met racefietsen begonnen als KNWU nieuweling. Daar-
na een tijdje gestopt. Op mijn 23 of 24ste aangemeld bij de NWB, een 
Limburgse vereniging. Heb veel wedstrijden in Limburg gereden en op 
enig moment bij de ploeg van Schoenmakers aan kunnen sluiten waar 
ik 10 jaar wedstijden heb gereden. Bij Schoenmakers reden in die tijd 
ook Gerard Hageman en zijn oudere broer Henk. Ook ken ik van die tijd 
Henrie Maatje die bij Smits reed.  

16. Volg je  passief andere takken van sport? 

Alleen wielrennen. 

17. Graag iets bijzonders uit jouw sportbelevenissen, actief of passief. 

Een voorval zal ik niet snel vergeten. Het materiaal was vroeger niet van 
het niveau waarop ik nu rijd (Pinarello !). Vergat een keer mijn voorwiel 
vast te zetten. Dat was vroeger niet zo geborgd als het nu is. Reed in 
een wedstrijd helemaal achterin en ging door een bocht en had nog 
goed uitzicht op de toeschouwers en had ook nog oog voor wat dames 
waar ik enthousiast naar zwaaide. Vervolgens schiet mijn voorwiel er uit 
en kwam ik voluit op het asfalt terecht. Gevolg: 3 gebroken rugwervels.  

Later, om precies 14 jaar geleden heb ik ook nog een zwaar ongeluk 
gehad omdat ik werd aangereden door een busje dat uit de uitrit van 
het St. Jozefdal kwam. Ik hield nog in omdat ik dacht dat hij wilde stop-
pen of inhouden. De chauffeur had mij helaas niet gezien en reed door. 
3 rugwervels gebroken, 1 gescheurd , borstbeen gebroken en vocht 
achter de longen waren het gevolg. Al bij al heeft me dat bijna een jaar 
revalidatie gekost. Na een half jaar toch weer voorzichtig begonnen met 
fietsen met een corset aan. 
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18. Welke muziek heeft jouw voorkeur? 

Duitse schlagers en Elvis. 

19. Waaraan heb je een verschrikkelijke hekel? 

Aan mensen die liegen of zich dikker voordoen dan ze in werkelijkheid 
zijn. 

20. Beschrijf eens (maak een indeling van) jouw favoriete avondje-uit. 

Casino bezoek met een hapje en een drankje. Vinden we allebei leuk en 
hebben daar erg van genoten.  

21. Stel dat je drie personen mag uitnodigen voor een etentje, wie zitten er 
dan bij jou aan tafel? 

Aan tafel voor een etentje ga ik graag met mijn kinderen en uiteraard 
ook met de kleinkinderen. 

22. Wat is je favoriete vakantieland en waarom? 

Italie, Spanje en Zwitserland. Wij gingen met de kinderen toen ze nog 
klein waren met de auto, eerst een Kever, met aanhanger en 2 fietsen 
op het dak al naar het Gardameer in de omgeving van Riva. Zo’n kever 
haalde net de 50 kilometer per uur berg op en de reis duurde dan ook 
meestal een uur of 15.  
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http://www.musanparket.nl/
https://www.cycletrend.nl/
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Vrijwilligers gevraagd voor Fietsmaatjes Nuenen! 
 
Fietsmaatjes Nuenen.nl is een stichting  die zich inzet om mensen met een  
lichamelijke of geestelijke beperking in onze maatschappij actief te blijven  
betrekken, doordat vrijwilligers met hen gaan fietsen in ons mooie dorp, kernen 
en regio. 
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit niet 
meer alleen willen of kunnen. Dit kunnen ouderen, mensen met een beperking 
of tijdelijke blessure zijn. Zij, de “gasten”, fietsen samen met een vrijwilliger op 
een duofiets met een elektrische trapondersteuning. De vrijwilliger stuurt en de 
gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als hij dat wil.   
 
Door Fietsmaatjes komen mensen met een beperking vaker buiten, zijn ze meer 
in beweging en hebben ze meer sociale contacten en activiteiten.  
 
Na een succesvolle start in 2020 bezit de stichting Fietsmaatjes Nuenen.nl een 
viertal duofietsen en een rolstoelfiets, mede dankzij donaties en giften van de 
gemeente, sponsoren, maatschappelijke fondsen en particulieren. 
 
Vanwege de grote vraag om gebruik te mogen maken van de duofiets en de 
rolstoelfiets is onze stichting op zoek naar vrijwilligers om samen met onze 
“gasten” onze mooie omgeving te verkennen. 
 
Als vrijwilliger fietst u met een “gast” en samen kiest u een tijdstip en route uit 
voordat u een optie neemt op een van de vier duofietsen of de rolstoelfiets. 
 
Indien u zich meldt als vrijwilliger wordt u uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek met een van onze coördinatoren waarin nadere informatie zal worden 
verschaft. 
 Nadien gaat hij of zij met u een proefrit maken. Voor u zal een VOG worden 
aangevraagd. 
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 Enkele reacties van onze vrijwilligers: 
 
 Kleinzoon fietst met opa, gezellig een blokje om! 
• Ik vind het fijn om met opa te kunnen fietsen en op deze manier contact 
 te hebben. 
 

• "Ik vertel van alles over de omgeving. De tijd die ik erin steek is het  
 dubbel en dwars waard en hoop dit nog jaren te kunnen doen". 
 
• “Ik word blij als ik buiten beweeg sámen met iemand die er ook blij van 
 wordt. 
     Samen de stad, het bos of een knooppuntenroute verkennen met een 
 duofiets!” 
 
Indien u interesse heeft kunt u bellen met 06.22776595 of mailen naar  
info@fietsmaatjesnuenen.nl 
 
De stichting Fietsmaatjes Nuenen rekent op uw medewerking om onze  doel-
groep veel plezierige ritten te kunnen bezorgen in onze mooie regio. 
 
 

mailto:info@fietsmaatjesnuenen.nl
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https://www.rinyvankessel.nl/
https://www.vg-n.nl/
https://vanlieshout-interieur.nl/
https://www.tcnuenen.nl/vangoghtocht
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 Opvallend veel vrouwen bij zonnige 
van Gogh fietstochten. 

 

Een mooi zonnetje en een licht briesje karakteriseerden de Van Gogh-
fietstoertochten vanuit Nuenen. Ruim honderdvijftig sportieve fietsers gingen 
zondag 12 juni van start bij café Schafrath in het Nuenense Park.  
Er was keuze uit vier afstanden: 50, 85, 115 en 150 kilometer.  
De 50km-tocht ging naar Vlierden en via een andere route weer terug naar 
Nuenen. 
De wat langere tochten voerden de toerfietsers naar de Loonse en Drunense 
duinen en retour naar het Nuenense Park. 

De eerste sportieve fietser meldde zich zondagochtend al om half acht bij de 
organisatoren van ToerClub Nuenen, een kleurrijke club die al ruim 25 jaar  
actief is in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.  

 

Deelnemers aan de Van Goghfietstoertochten gingen van start vanaf café 
Schafrath…..  
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 Toerclubs café Wilhelmina uit Eindhoven en Gerrie van Gerwen uit Olland waren 
met tientallen renners prima vertegenwoordigd. 

Fietsvriendelijke routes: vol lof… 

Opvallend was het grote aantal vrouwen onder de deelnemers, waaronder ook 
Velocity Ladies Eindhoven (zie foto) die de 115km-tocht zonder malheur  
volbrachten.  
Een kwartet vrouwen van onze ToerClub (zie foto) fietsten vrolijk en blij de 

50km-tocht en beleefden veel plezier op de route Nuenen-Vlierden vice versa. 
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Groep 26 reed de 85 Kilometer, hier na de pauze bij Boshuis Venkraai 

De 85 kilometer ging richting Oisterwijk, en als pauzeplaats werd gebruik  
gemaakt van Den Heijkant of Boshuis Venkraai. 
De 150 Km ging nog verder naar Kaatsheuvel en maakte een lus om Waalwijk 
heen. 

De deelnemers waren vol lof over de fietsvriendelijke routes door het mooie 
Brabantse landschap. 
Na de terugkomst bleef het nog tot laat in de middag gezellig op het ruime  
terras bij clubhuis Schafrath. 

Hieronder zijn kaarten te zien van de gereden afstanden: 

50 Kilometer 
 
85 Kilometer 
 
115 Kilometer 
 
150 Kilometer 
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De Gerwense Renners actief bij de Nuenense ToerClub….  
 
En natuurlijk ook eigen TCN leden gingen van start 

https://www.tcnuenen.nl/sites/default/files/GPSroutes/HTML/vanGogh_2022_50km.html
https://www.tcnuenen.nl/sites/default/files/GPSroutes/HTML/vanGogh_2022_85km.html
https://www.tcnuenen.nl/sites/default/files/GPSroutes/HTML/vanGogh_2022_115km.html
https://www.tcnuenen.nl/sites/default/files/GPSroutes/HTML/vanGogh_2022_150km.html
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 Gevraagd Fietsvrijwilliger  
Knooppuntennetwerk 

 
 
Beste leden van Toerclub Nuenen,  
 
Onlangs heeft een fietsvrijwilliger ons laten weten te gaan stoppen.  
Dat betekent dat er in de regio Eindhoven/Nuenen een cluster vrij komt van 
ongeveer 80 km.  
Nu weet ik dat jullie twee mtb-routes controleren als vereniging.  
Ik wilde vragen of er binnen de vereniging of vanuit de vereniging interesse is 
om hier een cluster regulier fietsnetwerk bij te nemen.  
 
Ik hoor graag van jullie  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marleen de Jonge 
Projectmedewerker VisitBrabant Routebureau 
marleendejonge@visitbrabant.com 
 
https://www.visitbrabant.com 
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 Charmeoffensief 
  
Hallo ,mijn naam is Evert  Tebak  en ben ong. 21 jaar lid van Toerclub Nuenen  
Ik vind fietsen nog steeds een van de mooiste sporten en wielrenners nog 
steeds een van de gezelligste mensen . 
Zelf fiets ik bijna altijd solo omdat ik i.v.m. werk op de meest gekke tijden tijd 
heb om te gaan. 
Ik lees altijd alles van de club en ben erg gecharmeerd van de manier waarop 
alles geregeld wordt,en waarop er afspraken gemaakt worden. 
Toch moet mij iets van het hart . 
Op mijn vakantie las ik in de krant het stuk over de automobilist die twee  
wielrenners van de weg reed. waarschijnlijk expres. 
De dag erna bleek er wel iets meer voorgevallen te zijn maar de waarheid zal 
wel in het midden gelegen hebben . 
Wat mij erg verdrietig maakte waren de 400 reacties die onder het bericht  
stonden . 
Heb ze allemaal gelezen (vakantie he) welgeteld 2  !!!!!  die het opnamen voor 
de fietsers en 398  !!!!!  die hun ongenoegen uiten over het tuig, op die wieler-
fietsen. 
Hoe je het ook bekijkt, ook ik als solo fietser raak regelmatig geïrriteerd van 
grote groepen fietsers die allemaal denken dat het harder en gekker moet (waar 
hebben we het over), en de regels aan hun laars lappen. 
Ik moet dit even kwijt omdat ik het jammer zou vinden als er straks een verbod 
komt op groepen fietsers . 
 
Laten wij als club eens het voortouw nemen en een soort van charmeoffensief 
houden op de fiets, extra aandacht voor de medeweggebruiker. 
Wielerliefhebbers, het is maar een mening van een mede clubgenoot, doe er 
mee wat je wil weet dat iedereen het beste voorheeft, laat zien dat fietsen een 
leuk sociaal  gebeuren is wat we hopelijk nog lang mogen blijven doen. 
  
Gr  Evert Tebak  
 

https://www.visitbrabant.com
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 Steun het Hersentumorfonds 
 
Elke week krijgen 28 mensen in Nederland de diagnose primair hersentumor en 
elke week sterven 28, vaak jonge, mensen aan deze ziekte.  
De kans op genezing is relatief klein.  
Meer onderzoek is nodig om betere kansen op genezing te bewerkstellingen. 
Maar, voor onderzoek is geld nodig.  
Stichting Ventoux3 organiseert voor de 10e keer een uitdagende fietsklim met 
als doel geld in te zamelen voor het Hersentumorfonds.  
Dit jaar fiets ik ook mee, samen met mijn zoon Michiel.  
Samen beklimmen we de Kale Berg, de Mont Ventoux in Zuidoost Frankrijk.  
We willen deze reus van 1912 meter hoog beide twee keer beklimmen.  
In totaal zo’n 3000 hoogtemeters over ruim 40 kilometer klim. 
Recent ben ik zelf in familiekring met de dramatische gevolgen van een  
hersentumor geconfronteerd wat me extra motiveert om een bijdrage te  
leveren. 
Het zou mooi zijn als je mij wilt sponsoren en zo het Hersentumorfonds steunt. 
De donaties komen geheel ten goede van dit fonds.  
In eerdere edities werd al 2.5 miljoen euro ingezameld. 
Uiteraard betalen wij zelf reis en verblijf en het inschrijfgeld waarmee de  
organisatiekosten gedekt worden.  
Doneren kan via de steunpagina van Ventoux3 (www.Ventoux3.org/steun)  
 
Veel dank! 
 
Joost van Laarhoven 
06 55490101  
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Diekirch-Valkenswaard 
 
Dit jaar wordt Diekirch weer georganiseerd en daarom we willen we als TCN 
hier weer aan deel nemen. De tocht is zoals altijd op de laatste zaterdag van 
augustus, 27 augustus en zal zoals gebruikelijk ongeveer 260km lang zijn.  
De inschrijving is inmiddels geopend.  
De route staat nog wel niet helemaal vast, maar zal vanuit Diekirch in  
noordelijke richting  lopen.  
Bij Dasburg wordt meestal Luxemburg verlaten en gaat de route verder over 
Duits grondgebied. Hier buigt de route een stukje oostelijk af om in Duitsland te 
kunnen blijven. Sinds een aantal jaren heeft de organisatie geen toestemming 
meer om via België te rijden.  
 
Bij de eerste editie over Duitsland, die ik zelf gereden heb, bleek het lastigste 
stuk voor de organisatie de route om Aken te zijn.  
Hier zijn meerdere aanpassingen geweest, waardoor dit een stuk beter gaat dan 
de eerste keer. Andere jaren passeerde we de grens met Nederland in de buurt 
van Nieuwstad.  D 
e eerste ~160 km is rijden door het heuvellandschap van Luxemburg en de  
Eifel, daarna moet er nog ~ 100km over vlakke wegen gereden worden.  
De route wordt uitgepijld en is ook beschikbaar als GPX.  
Door de gezamenlijke start om 7.00 in Diekirch en het scannen is een lang lint 
van renners vanuit het vertrek. Van te voren spreken we als TCN af hoe we 
gaan rijden uiteraard rekening houdend met de verschillen in snelheid.  
Onderweg is er assistentie vanuit de volgauto.  
In deze auto zit reserve kleding/materiaal en natuurlijk ook eten.  
Op een extreem lange tocht als Diekirch moet veel gegeten en gedronken  
worden, zeker omdat de eerste helft niet vlak is en uit de wind rijden daarom 
weinig voordelen op levert.   
De verzorging door de organisatie is altijd van een zeer hoog niveau geweest. 
Best handig voor het geval je onze volg auto mist op de pauze plek.  
Zeker aan het eind kan het verschil tussen de eerste en de laatste flink oplopen. 
De eersten zijn rond 15.00h in Valkenswaard en de laatsten mogen  
binnenkomen om 19.30h.  
Na afloop is het traditioneel verzamelen in Valkenswaard aangevuld met familie 
en vrienden. 
Plan is verder om op vrijdag middag met een bus naar Luxemburg te rijden en 
in een hotel te overnachten. Daarnaast is er vaak een groep die donderdag al 
op de fiets naar Diekirch gaat.  
 
Heb je zin meld je aan!  
 
Groeten, 
Peter van Os 
 
 
 
 

http://www.Ventoux3.org/steun
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TC Nuenen ondersteunt VVN 
 
Het is inmiddels een jarenlange traditie. 
Een aantal TCN-leden ondersteund, als vrijwilliger, het verkeersexamen dat ge-
organiseerd wordt door VVN (veilig verkeer Nederland).  
Op woensdag 13 april was het weer zover, ‘s-morgens om 8.15 uur stonden 5 
TCN-ers paraat op de parkeerplaats bij sportpark De Lissevoort.  
Het is fris, maar de voorspellingen zijn redelijk goed, het blijft voorlopig droog, 
en dat is prettig voor ons maar vooral voor de vele kinderen, de deelnemers. 
 
Als alles in gereedheid is gebracht, neemt ieder zijn positie in; Henri en Neel 

controleren de fietsen van de deelnemers, na goedkeuring voorziet Henk hen 
vervolgens van een hesje met nummer en Hans en Harrie maken een gerust-
stellend praatje om vervolgens het startsein te geven. 
Klokslag 8.45 gaat de eerste deelnemer van start, hij heeft er zin in en is niet 
zenuwachtig, zegt ie. 
Elke deelnemer rijdt een vast rondje van 5 km door Nuenen dat is  
aangegeven middels bordjes. 
Er zijn diverse punten in de route waar goed moet worden opgelet. Rechts heeft 
voorrang, hand uitsteken, over de schouder kijken, enz.  
En dan ook nog al die controles onderweg, dus maar goed opletten.  
Best moeilijk maar de meeste kinderen zijn toch vrij ontspannen en zij doen 
allen ontzettend goed hun best. Dat geldt overigens ook voor  
andere weggebruikers. Binnen het zicht van de diverse controleposten gedragen 
die zich ook geheel volgens de geleerde regels, moeten we toch maar eens va-
ker doen. 
In totaal ondergaan 315 kinderen de test, afkomstig van de groepen 7 + 8 van 
6 Nuenense basisscholen. Na afloop was er sprake van een heel goed resultaat, 
313 kinderen mochten het verkeersdiploma in ontvangst nemen, 2 helaas niet, 
zij waren door rood gereden. 
 
Ondanks een goed verloop en een goede samenwerking onderling was het toch 
enigszins stilletjes op de startplaats die werd bemand door onze TCN-ers. Dat 
kon ook niet anders, een van onze vaste vrijwilligers moest op genoemde dag 
helaas verstek laten gaan vanwege ziekte, zijn naam Willie Hoens.  
Hopelijk is hij de volgende keer weer van de partij. 
Peter Linders 
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Groot onderhoud Gulbergen 
 
Zaterdag 21 mei zijn verschillende leden onder leiding van Gerard aan de slag 
gegaan om het stuk vaste ATB-route wat over de Gulberg loopt, een goede 
beurt te geven.  
Vanwege hevige regenval en slijtage door heel veel gebruik, was onderhoud 
hard nodig.  
Met de geweldige hulp ( en vakmanschap) van Hans van de Berk en zijn  
materieel was de klus in enkele uren geklaard.  
Noortje zorgde wederom uitstekend voor het inwendige van de mensen, en  
natuurlijk was het gezellig. 
 
Namens alle leden en gebruikers danken wij onze vrijwilligers en Hans hartelijk 
voor hun inzet. 
 
De vaste routecommissie. 
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Aan de leden van TC Nuenen:  
een fijne vakantie-wens. 

 
Vanwege zekere leeftijd hebben meerdere leden hun vakantie al achter de rug 
of nog tegoed na de schoolvakanties.  
Iedereen die nog weg mag gaan, wensen wij een fijne, zonnige vakantie.   
Ook een sportieve natuurlijk, want de conditie moet op peil blijven!  
En natuurlijk een veilige reis.  
Weet echter dat jullie commissies niet stil zullen zitten in de komende  
maanden: 
 
De klassieker Diekirch-Valkenswaard , zaterdag 27 augustus staat weer op het 
programma. 
 
We zijn druk bezig met een geweldig jubileumfeest te organiseren. Schrijf je 
daarom in (zie in deze Krakende Kettingen) en zet de datum 11 september met 
grote letters in je agenda.   
 
Op zaterdag 3 september organiseert TCN in samenwerking met NGN200 
een wieler-evenement voor scholieren op het feestterrein bij de Nuenense  
molen. 
 
Vrijdag 23 septembergaan we het bevrijdingsvuur ophalen in Eindhoven. 
 
Op 9 oktober openen we het mountainbike seizoen met onze jaarlijkse Dak van 
Brabant-tocht. 
Kortom, ook na je vakantie is er genoeg te beleven. 
 
 
 
Nogmaals, fijne dagen/weken/maanden gewenst en heel graag tot ziens op  
onze komende activiteiten. 
 
Jullie bestuur. 
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PAPERCLIP 
 
 

Wij wensen alle TCN-leden een fijne vakantie met veel 
fietskilometers, en kom gezond weer terug. 
 
Denk aan het inschrijven voor het Jubileumfeest  van 11 
september. 

Binnenkort op de kalender 

 
 

27 augustus Diekirch - Valkenswaard 

3 september Wielerevenement voor scholieren 

11 september Jubileumfeest TC Nuenen 

23 september Ophalen bevrijdingsvuur 

9 oktober Dak van Brabant 
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https://schafrath.nl/
http://www.bertrenders.nl/
https://www.vanbruggen.nl/

