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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: 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           
automatische incasso. 
 
Volgende Krakende Kettingen: 
Aanleveren kopij tot het einde van het kwartaal 
Verschijning begin van het volgend kwartaal  
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Tour de France 2022 
 
Op woensdag 13 juni heb ik TC Nuenen op de wereldkaart gezet en hoe. 
Op die dag keken wereldwijd tientallen miljoenen mensen naar één van de, 
zo niet de, zwaarste touretappe van dit jaar, en deze zal nu ook legendarisch  
worden omdat hier de onverslaanbaar geachte Pogadjar uit het geel werd gere-
den. 
Ik was daarbij, en duidelijk zichtbaar op live televisie te zien, zo’n 3,5 kilometer 
voor de finish, vlak na het moment dat Vingegaard zijn beslissende versnelling 
plaatste. 
Ik zag Vingegaard voorbij vliegen op het gedeelte waar wij met moeite 7 Km per 
uur bij elkaar harkten. 
Verschillende mensen hadden het opvallende blauw-geel shirt op de TV herkend 
waaronder mijn buurvrouw die me al snel een appje stuurde met een foto. 

Ik was daar met mijn fietsmaatje voor onze jaarlijkse weekje fietsen in de Alpen 
of Dolomieten. Dit jaar hadden we als uitgangsbasis een appartement in het leu
ke toeristische plaatsje Guillestre, en dat bleek een geweldige keuze.  
Van hieruit kun je direct de mooiste col beklimmen maken zoals: Risoul,  
Col d'Izoard, Col du Granon, Col d'Agnel 
(waar Kruiswijk de Giro verloor) en Col du Vars.  
Het weer was geweldig de cols adembenemend en de beklimming van de  
Granon meer dan spectaculair. 
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Duizenden wandelaars, vooral Fransen, en nog meer wielrenners uit de hele 
wereld die op deze loodzware col omhoog ploeterden.  
Dan is het wachten geblazen maar vanwege de carnavaleske sfeer op de berg  
gaat de tijd snel voorbij.  
 
Aan de top (waar het heel druk was) was een groot scherm met live verslag,  
maar we ging liever weer een stuk naar beneden omdat je dan een veel betere 
overzicht vanuit het dal had.  
Uiteraard volgt iedereen het live verslag op de mobieltjes en dan hoor je  
in de verte de helikopter aankomen, tijd om in actie te komen. Vergeleken 
met ons vliegen die renners de berg op, maar de Granon is gemiddeld meer dan
 9% dus ook zij gaan niet heel hard en omdat het een waar slagveld was  
met aan kop alleen maar eenlingen, kun je al die renners goed onderscheiden.  
 
Al met al een onvergetelijke ervaring. 
 
Robin Bakkerus 
 

Doorkomst van Jonas Vingegaard van de  Jumbo-Visma ploeg 



 

 

7 

  

 

8  

Kleding nodig? 
 
Er is weer gelegenheid om kleding te bestellen. Ga eens na of er nog iets aan je 
wielertenue ontbreekt, een broek of shirt aan vervanging toe is of dat je je  
fietsmaat bij gelegenheid (verjaardag, Sinterklaas of feestdagen) iets cadeau 
wilt doen. 

Als je wilt weten wat ons assortiment inhoudt en wat een en ander kost, moet 
je in onze Webwinkel zijn.   
Je vind er onder meer de vervanger van het bij de oudere leden nog bekende 
gamex-jasje, nu onder de naam van het multi-jack* (€ 55,00). 

* Dit is een superdun jack, gemakkelijk op te vouwen en mee te nemen in een 
zak van je bovenkleding. Het  jack is ademend, winddicht en waterafstotend. 
Prima voor de vroege ochtend en later op de avond. 

In de webwinkel kun je tot zondag 30 oktober 2022, 23.59 uur bestellen. 
 
Prijzen en betaling 
De prijzen die in de webwinkel staan vermeld, zijn de prijzen die je bij bestelling 
gefactureerd krijgt (inclusief btw en bijkomende kosten). 

Levering 
De bestelde kleding wordt nog dit jaar uitgeleverd. Hierover ontvang je te zijner 
tijd een e-mail. 

Wij wensen je veel plezier met je aankoop! 
De Kledingcommissie. 

https://vanlieshout-interieur.nl/
http://www.musanparket.nl/
https://www.rinyvankessel.nl/
https://www.balanssport.com/nl/webwinkel-tcnuenen/heren-kleding/multi-jack-(opvolger-gamexjasje)-heren.html
https://www.balanssport.com/nl/webwinkel-tcnuenen/home.html
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Fietsweekeind Zeeland 2022 
 
 
Het was voor de deelnemers zeer de moeite waard om op 8 juli te verzamelen 
bij de Clemens kerk om de fietstocht naar Zeeland te ondernemen.  
De bagage en proviand was een dag van tevoren al verzameld zodat deze door 
Mario, die zich had opgeofferd om te chauffeuren met de auto kon worden 
meegenomen. Coen had voor dit weekeind wederom zijn bus beschikbaar  
gesteld waarvoor dank. Zonder bus wordt een dergelijke onderneming een stuk 
moeilijker en kostbaarder. 
 
De heenreis verliep soepel en bijna zonder tegenslagen, Vincent vond het zo 
nodig om een dubbele flikflak te maken met de fiets omdat een niet oplettende 
voetganger zonder te kijken overstak.  
Gelukkig viel de schade zowel bij Vincent als de fiets mee zodat hij de reis kon 
vervolgen. Er waren twee groepen gecreëerd zodat er een goede verdeling was 
qua sterkte van de diversen renners.  
We waren al vlug op onze lunchlocatie waar Frank al had gereserveerd zodat 
alles was geregeld voor de lunch. 
 
Hierna werd de heenreis vervolgd en werd het vlakke parcours naarmate het 
bereiken van de kust geconfronteerd met een stevige wind. Gezien de fitheid 
van onze ploeg was ook dit geen enkel probleem en werd er met enige  
regelmaat kop over kop doorgereden. 

Eenmaal aangekomen op ons onderkomen ‘’Flaauwershof‘’ was iedereen direct 
enthousiast. Deze locatie lag schitterend omgeven door een uitzonderlijke 
mooie natuur aan de dijk van de Oosterschelde.  
Dit had echter ook zijn nadelen want we moesten echter 5 kilometer lopen om 
in het centrum van Zierikzee een hapje te gaan eten onder het genot van een 
alcoholische versnapering.  
Uitzonderingen daargelaten want volgens diversen deelnemers is fietsen en  
lopen geen goede combinatie en gingen zij dus met de bus.  
  
Gelukkig had onze chef-kok coureur John goed zijn huiswerk gemaakt en had 
alles na behoren ingekocht zodat we niets te kort kwamen.  
Dagelijks werd er  een goed ontbijt verzorgd en in de eerste  avond een gewel-
dige maaltijd geserveerd waar menig chef-kok jaloers op zou zijn.  
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De tweede dag was een geweldige BBQ geregeld met een grote diversiteit aan 
vlees, vis en salades. Wat we de derde dag hebben gegeten volgt later in dit 
verslag. 
 
De verdeling van de slaapkamers was al vlug geregeld en uit voorafgaande  
uitjes wist iedereen dat ze niet bij Kees op de kamer wilden liggen.  
Mijn god wat kan die snurken, dat zijn geen stille nachten kan ik jullie  
verzekeren, vandaar dat Kees de privileges had om hele kamer met zich zelf te 
delen. 
 
Er waren voor dit weekeind door Frank en Robbert wederom geweldige routes 
uitgezet met een geweldige omgeving afwisselend van bosrijke landschappen en 
vergezichten over zee die we niet snel zullen vergeten.  
Er werd met enige regelmaat gestopt voor koffie met gebak en niet te vergeten 
de overheerlijke kibbeling. 
 
Tijdens de avonduren na het eten werd onder het genot van een bierke en een 
wijntje de dag geëvalueerd en werd er smakelijk gelachen om diversen moppen 
en anekdotes. Binnen onze gelederen hadden we met Vincent ook nog een  
geweldige quizmaster voorhanden die een hele leuke pub-quiz had  
georganiseerd.  
 
Het laatste avondmaal werd genuttigd in een Portugees restaurant in Zierikzee, 
tja ge moet er maar opkomen he,’’Portugees in Zierikzee’’  
We gingen dus te voet naar Zierikzee (phoe phoe 5 km) waar het restaurant 
was gereserveerd om een Portugese maaltijd te nuttigen .  
Over de kwaliteit van dit menu had menigeen zijn oordeel maar wat wil je als je 
de voorafgaande dagen bent verwend door onze eigen chef-kok.  
Mede hierdoor is er unaniem besloten dat John de volgende keer drie avonden 
zijn kunsten vertoond.  
 
Na een goede nachtrust en een goed verzorgd ontbijt werd de terugreis naar 
Nuenen ingezet met de wind in de rug. 
Eenmaal aangekomen in Nuenen is dit fietsweekeind gezamenlijk afgesloten op 
het terras van de Stam in Gerwen en zijn er nog diversen verhalen de revue 
gepasseerd. 
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Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de deelname van dit gezellige en 
sportieve weekeind. 
Complimenten naar de organisatie en verzorging. 
 
Met sportieve groeten, 
Matje van Bragt 
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https://www.vg-n.nl/
https://beterrijden.nl/
https://www.icone.nl/
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 Lange tocht groep 26. 
 
Door Huub Strijbos. 
Op 28 augustus was het zo ver. 
De lang verwachtte tocht van groep 26 ging door. 
In 2020 was deze tocht al gepland, maar door Corona werd dit uitgesteld. 
Zondagmorgen om 08:00 uur werd er verzameld bij het Klooster. 
Met 11 personen gingen we fietsen door de Bomen. Vanuit Nuenen een tocht 
van 125 kilometer. 
Neel en Anton gingen echter ook mee met de bedoeling om ergens onderweg 
om te draaien. We vertrokken in Nuenen richting Hulst, daar kon Rinus nog 
aansluiten. 
Na een mooie tocht met veel bosrijke wegen en paden kwamen we rond 10:15 
aan bij Fietsen door de Bomen in de Belgische gemeente Eksel. 
Het fietspad hier is een grote cirkel die op bijna 1000 palen gezet is en die 10 
meter de lucht in gaat. De totale lengte van het fietspad is 700 meter.  

Van Cees van Keulen hoorde ik dat al dit ijzerwerk is geleverd door Smulders uit 
Gerwen.  
Na deze een paar keer gefietst te hebben was het tijd voor koffie. Een goede 
plek hiervoor vonden we bij camping De Lage Kempen, een paar kilometer  
verderop. Nadat iedereen was voorzien van koffie ging het al snel weer verder. 
Deze regio in België heet Bosland en dat bleek ook wel door de vele mooie  
wegen die we reden om naar de 2e stop te rijden in Sint Huibrechts Lille. 
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Hier bleek Cafe de Klok echter gesloten. Doorrijden dus, naar Hamont. 
Daar was nog  niets te beleven, cafe’s gingen om 14:00 uur pas open. 
Dan maar een pauze in Soerendonk, dat was nog ongeveer 10 kilometer. 
Hier vonden we een mooie plek bij café restaurant de Bout.  
Met de teller bijna op 100 kilometer werd het tijd voor de 2e pauze.  
Degenen die wilden konden hier ook een hapje eten, en dat ging er bij de 
meesten wel in. 
Na een heerlijke lunch kwam het laatste stuk. Na nog ongeveer 25 kilometer 
kwamen we aan in Nuenen en stond de teller op 125 kilometer, en de klok op 
half drie. 

Omdat de tocht zoveel mooie wegen bevat is deze onlangs ook toegevoegd aan 
de GPS routes die op onze website te vinden zijn. 

Klik hier om de foto's te zien. 

Hans, Gerard, Wim, Willemijn, Astrid, Monique, Rinus, Wim, Harrie, Tiny  
bedankt. Het was een mooie dag. 

https://photos.app.goo.gl/qPfwCw4rVDSJpNkx8
https://www.tcnuenen.nl/sites/default/files/GPSroutes/HTML/125Km-FDDB.html
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http://www.kootstra-therapie.nl/
https://osteopathienuenen.nl/


 

 

17 

 Rondje Nederland op de fiets met  
Marijn de Vries 

 
Door Willemijn van Werkum 
Ik kwam de advertentie tegen van Ride Along en wist meteen: “Dit wil ik doen”. 
Precies drie jaar geleden ben ik begonnen met fietsen op mijn tweedehands 
Merida Speeder. Eerst een half jaar zelf getraind en vanaf februari 2020,  
in Corona tijd, gestart bij de Toerclub Nuenen en met veel plezier meegefietst 
eerst met de 24groep en tegenwoordig op mijn nieuwe Sensa Emilia met de 26 
groep.  
Veel geleerd de afgelopen jaren en al verschillende uitdagingen aangegaan.  
Dit zou de volgende worden. 
Daar stond ik dus maandag 1 augustus om 8.00 uur in Amsterdam-Noord met 
21 mij onbekende medewielrenners, klaar voor de eerste etappe naar  
Enkhuizen.  
We werden gesplitst in een snelle groep (28) en een langzamere groep(26), 
waar ik in zat en vertrokken snel, want we moesten om 12.45 uur de boot halen 
van Enkhuizen naar Stavoren.  
 
 
Via o.a. Volendam en Edam  
bereikten we op tijd Enkhuizen en 
hadden er de eerste 65 kilometer 
op zitten. In Stavoren kon je nog 
kiezen tussen een extra lus langs 
de Friese meren of op de fiets 
naar het hotel in Lemmer (30 
extra km). Ik ging met een 
groepje rechtstreeks naar het 
hotel in Lemmer en had er die 
eerste dag dus al meteen 95 km 
opzitten. 
Dag twee was wederom een 
prachtige route door de  
Weerribben, Giethoorn en Blokzijl naar eindbestemming Zwolle.  
Vanaf deze dag fietste Marijn mee na haar verplichtingen bij de Tour de  
Femmes. Dag drie was voor mij de zwaarste dag.  
Warm en de heuvels van de Veluwe. Behoorlijk pittig, vooral voor mij als  
niet-klimmer! Ik merkte dat het belangrijk was regelmatig en op tijd te eten en 
te drinken, anders hield ik het niet vol. Overnachting op Papendal.  
Dag 4 reden we door het mooie rivierenlandschap naar Den Bosch voor de 
lunch. Naar keuze kon je verder fietsen naar het hotel in Breda of met de taxi. 
Ik vond die 75 km naar de lunch wel voldoende. Dag vijf was een flinke route 
van 100 km naar Goes, lunch bij 75 km. Deze heb ik helemaal volbracht.  
Ook de laatste dag was weer genieten: met prachtig windstil weer over de  
Oosterscheldekering, de Brouwersdam en de Haringvlietsluizen naar  
Hellevoetsluis, waar we de week afsloten met een lunch.  
Daarna werden we met de bus weer teruggebracht naar Amsterdam.  
Totaal had ik de afgelopen 6 dagen zo’n 506 kilometers gefietst. 
En zo was er weer een eind gekomen aan deze prachtige week.  
Geweldig georganiseerd met als doel om het jou als gast naar de zin te maken.  
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 Je had geen omkijken naar alle randzaken en kon je volledig op het wielrennen 
richten. Hotels waren geregeld, net als al het eten en drinken. Er was zelfs een 
volgauto voor de bevoorrading en de bagage en een top mechanieker voor pro-
blemen aan je fiets. Wat wil je nog meer? Dit smaakt naar meer! 

Boven: de Ridealong volgwagen 
 
Rechts: Willemijn en Marijn de Vries 
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 Jubileumfeest 11 september 2022 
 
 
Door Huub Strijbos 
In 2021 bestond onze Toerclub 25 jaar, en het werd tijd om dat na een paar 
jaren met weinig activiteiten eens goed te gaan vieren.  
Dat moest dan gebeuren op 11 september 2022. 
Om 11:30 werd er verzameld bij Schafrath waar iedereen welkom werd geheten 
met een kop koffie en een stuk vlaai.  
Toen dit op was werd het tijd om de fiets te pakken.  
Gewone fietsen dit keer. 
Op papier stond een te volgen route en die voerde ons via Lieshout en Maria-
hout naar Hoeve Strobol in Nijnsel. 
Heel mooi om allerlei machines en apparaten uit het verleden te kunnen bekij-
ken. 
Heel groot of klein, er is van alles te 
vinden, oude auto’s, tractoren, oud ge-
reedschap en nog veel meer. Toen Pe-
ter de jukebox bediende begon iedereen 
tegelijk “put your head on my shoulder” 
mee te zingen. 
 
 
Nadat hier iedereen rond had  
gekeken was het weer tijd om de terug-
weg te gaan fietsen. 
Tussen Nijnsel en Son moesten we het 
viaduct van de A50 over en  
kwamen we een andere groep  
TCN-ers tegen.   ?????? 
Zou iedere groep een andere route ge-
kregen hebben? 
Dit bleek toch niet zo te zijn, dus ie-
mand was even de weg kwijt. 
We zijn maar gewoon doorgefietst en 
de beschrijving van de tocht bleek toch 
wel te kloppen. 
Na een mooi tochtje kwamen we aan bij 
het clubhuis van de  
Sint Antoniusschut op het Eeneind. 
 
Natuurlijk moet er bij een Schut ook 
geschoten worden en daarvoor kon ie-
dereen zich inschrijven. 
De houtblok die van de paal geschoten moet worden was nu voorzien van een 
fietser. Een blok voor de dames en een voor de heren. Veel mensen deden hier-
aan mee. 
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 Rond 17:00 uur was het tijd om de barbecue aan te steken. Gelukkig was het 
een barbecue met een flink oppervlak want iedereen had honger gekregen van 
het fietsen. 
 
Onder het bakken kwam Hein Donkers geheel omgekleed een prachtig verhaal 
vertellen over de club. Oude koeien werden uit de sloot gehaald en er werd flink 
gelachen. 
 
Hierna kwamen er ook nog 6 dames naar voren die ons een indruk gaven hoe 
onze verzorgingsstaat er over een aantal jaren uit zou komen te zien. Dit was 
erg mooi om te zien en lachwekkend, en wie weet komt het nog eens zo ver. 
 
In de avond zag je het langzaamaan rustiger worden en de laatste  
bezoekers waren iets na 22:00 uur naar huis. 
 
Wat een prachtige dag waar ook alles mee zat, zelfs het weer was  
perfect. 
 
Complimenten aan de organisatoren:  
Ingrid, Hans, Peter, Frans en Maarten. 
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https://markswachtersnotarissen.nl/
http://www.geversplanten.nl/
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 Spanjereis 2023. 
 
Beste fietsvrienden van TC Nuenen, 
Het is inmiddels al weer drieënhalf jaar geleden dat we Benidorm aandeden als 
bestemming van onze traditionele voorjaars Spanje reis.  
Velen hebben te kennen gegeven Benidorm behoorlijk gemist te hebben de  
afgelopen jaren.  Dat is een van de redenen waarom we als organisatiecomité 
besloten hebben om een nieuwe poging te wagen voor het organiseren van een 
Spanjereis in 2023. 
Uiteraard kunnen we niet in de toekomst kijken en daarom ook geen garanties 
afgeven dat de reis ook daadwerkelijk doorgang kan vinden.  
Veel hangt af van de ontwikkelingen m.b.t verspreiding van Covid varianten in 
de komende herfst- en wintermaanden. 
Zoals we vorig jaar al van plan waren willen we een Spanjereis gaan  
organiseren met als bestemming Benidorm eind maart 2023.   
We kiezen voor touroperator Solmar en als verblijf voor hotel Poseidon Palace 
met een all inclusive verzorging en First class stoelen. 
Pasen 2023 valt weer laat valt en het weer in Benidorm op lange termijn heeft 
in april de beste vooruitzichten met het minste aantal regendagen.  
Datum van vertrek is vrijdag 31 maart en we zijn terug op Paaszondag 9 april. 
De kosten voor een First Class (drie stoelen per rij  in plaats van 4) busreis op 
basis van all inclusive (volpension en drankjes en hapjes vanaf 10.30 uur tot 
24.00 uur) bedragen ca. € 700,- op basis van 2 personen op één kamer.  
Toeslag eenpersoonskamer ca. € 100,-. 
De kosten van de aanhanger voor de fietsen zijn bij deze prijs ook inbegrepen. 
Wat moet je doen om je aan te melden voor deze geplande voorjaarsreis? 
 
Graag een mailtje naar:  
j.jochems1@upcmail.nl  
en/of naar  
g.vrijhoeven59@gmail.com  
 
met je naam en naam van je partner en of je wel of niet een fiets meeneemt.  
En vóór 31 december 2022 een aanbetaling van € 200,- p.p. naar de RABO  
rekening van TCNuenen.  
IBAN: NL 74RABO0148279422 onder vermelding van Spanjereis 2022. 
Op basis van de datum van de bankoverschrijving wordt de plaats op de  
aanmeldingslijst genoteerd. De bus kan maximaal 48 personen vervoeren. 
 
Begin januari moeten we definitief het aantal personen opgeven aan Solmar. 
Dan moet voor het vervolg van de organisatie van de reis ook duidelijk worden 
dat deze reis door kan gaan.  
Zo niet dan kunnen de voorschotbedragen door de vereniging ook weer worden 
gerestitueerd.  
 
Met sportieve groet, 
Gerard en Hans. 
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Foto’s van de Spanjereis 2017 
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Mattieu van de Poel en het WK Australië 
 
Zoals de meesten wel gehoord zullen hebben heeft Mattieu in Australie wat 
pech gehad door 2 meisjes die op de gang herrie aan het maken waren. 
Of zoals de Belgen het omschreven: 
 
Mathieu Van der Poel kreeg een zware straf opgelegd van een Australische 
rechter na een ruzie met twee jonge meisjes in zijn hotel. Het verdict viel de 
Nederlander zwaar, gelukkig vond hij een goede uitlaatklep.  
 
De Belgische zanger Raymond van het Groenewoud heeft in 1995 een liedje 
uitgebracht met de titel “twee meisjes”. 
Dit liedje is te horen door hier te klikken. 
 
Nu is er in België is er een parodie gemaakt op dit liedje en dat is te beluistern 
door te klikken op de foto hieronder. 
Zoals te verwachten gaat ook dit liedje over twee meisjes maar dan met een 
aangepaste tekst. 

https://www.cycletrend.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=bjxCCx6RYhA
https://www.youtube.com/watch?v=cczTj-9nT0I
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 Afsluiting wegseizoen DDW 2022. 
 
Met het weekeinde van 23 tot 25 september in Eijsden Limburg wordt het  
wegseizoen 2022 afgesloten.  
Volgens de kalender is het de bedoeling dat deelnemers van de DDW-groep zich 
op dinsdag 27 september om 9.30 uur weer mogen melden voor de start van 
het ATB-seizoen. 
De DDW-groep kan terugkijken op een geslaagd wegseizoen in de zin dat velen 
zich gelukkig weer op dinsdag- en donderdagmorgen hebben gemeld voor een 
rit in de regio. Gelukkig omdat we de afgelopen jaren vaak met tweeën of met 
vieren op pad moesten vanwege de Covid pandemie en daaruit voortvloeiende 
regels en aanbevelingen.   
De opkomst op de vrijdagmiddag liet te wensen over en daarom zijn vele ritten 
op vrijdagmiddag figuurlijk in het water gevallen. Aan het weer kan het niet  
gelegen hebben.  
We hebben kunnen terugkijken op een wegseizoen met uitzonderlijk goed weer 
en prima fietstemperaturen. 
Ook dit jaar heeft de DDW lange tochten gereden.  
 
De eerste rit was niet op de 3de dinsdag van de maand maart.  
Vanwege het prille begin van het wegseizoen is die rit verplaatst naar een week 
later.   
Onder begeleiding van Jan van Gestel zijn we op een zonovergoten 22e maart 
richting Lommel gereden langs het Duitse kerkhof bij Lommel Kattenbos en de 
proefbaan van Ford. Gepauzeerd hebben we in Lommel zelf buiten op het terras 
in het zonnetje. Een eerste langere tocht met ruim 100 km op de teller.  
Jammer alleen dat Ton zich niet top voelde en uiteindelijk Covid onder de leden 
bleek te hebben en na hem ook Tiny en ondergetekende.  
 
Voor april had Peter Linders het voorstel om een tocht naar de Loonse en  
Drunense duinen te rijden. Hij reed die tocht in het verleden meerdere keren 
voor uit het hoofd en kan dat nog steeds.  
De afstand was ca. 105 km. 
 
Mei maand is Maria maand en daarom een goede reden om dan traditioneel 
naar Kevelaer te rijden. Het gezelschap was beperkt en omdat Gradje gastrijder 
was trakteerde hij ons op “Kuchen”.  
Op de terugweg was er sprake van een klein accidentje maar de kaarsen die 
Gradje had meegenomen bleken heel te zijn aangekomen.  
Die waren kennelijk gewijd al gelooft Tjeard niet dat dit de werkelijke reden kon 
zijn. Kevelaer werd vanwege de afstand feitelijk de eerste echte lange tocht: 
145 km. 
 
In juni werd wederom onder aanvoering van Peter Linders een lange tocht  
gereden dit keer naar Berg en Dal. Kan daar alleen uit de tweede hand over 
vertellen omdat ik er niet bij was.  
Hans Habraken moet kennelijk nog wat oefenen in de heuveltjes zo heb ik  
begrepen.  
Op 26 juli had Theo voor ons een lange tocht in de planning richting Maaseik. 
Voordat we Maaseik bereikten was nog een koffiestop gepland bij een café waar 
de dorpel scheef lag. De lunchpauze was in Nederweert.  
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Vlak voordat we Someren Eind inreden werden we nog getrakteerd op een  
heuse lokale onweersbui.  
 
Op 16 augustus heeft Jan van Gestel ons naar de Maas geleid en via Well naar 
Blitterswijck waar we zouden pauzeren bij Tante Jet aan de Maas. Helaas was 
dat niet mogelijk omdat de locatie was gereserveerd voor een gezelschap. We 
hebben toen kort daarna een pauze gehad bij Forellenkwekerij Keijzersberg, 
genaamd naar de molen die op het terrein staat. Ze hebben daar frites met fo-
rel op de menukaart staan. Een aanrader volgens Maarten.  Het was die dag 
behoorlijk warm en met een totaal van ruim 140 km op de teller meer dan vol-
doende gepresteerd.  
 
Op 20 augustus hebben we een lange tocht gereden die de 26 groep kort  
daarvoor ook heeft gereden: Door de bomen bij Hechtel-Eksel. Gepauzeerd 
hebben we in Pelt tegenover de kerk bij het 8ste Sacrament, bij menigeen  
bekend vanwege de huisgemaakte kaastaart.  
Een afsluitende tocht van zo’n 125 kilometer.  
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Missie volbracht! 
 
Op 9 september was het dan zo ver: dát doen waar ik de laatste maanden voor 
getraind had: 2 keer de Mont Ventoux op en af (vanuit Bedoin en Sault).  
Het gevreesde ‘bos van Bedoin’, met 9 km klim tegen 9-10% viel erg mee.  
Het maanlandschap na Chalet Reynard was zwaarder, maar ik kwam de eerste 
keer behoorlijk fris boven (zie foto).  
Het was daar steenkoud (gevoelstemp. onder 5C), snel naar beneden dus, 
richting Sault. Na een korte pauze weer in de wielen voor de tweede klim.  
De eerste 20 km ging nog wel, hoewel de koude spieren begonnen op te 
spelen. Het stuk na Chalet Reynard was nu echt afzien.  
Gelukkig was ik niet alleen: nog meer half dode renners die hetzelfde of erger 
doormaakten. 
 
Ook mijn zoon Michiel haalde zijn doel, 3 keer op en af.  
En de dag erna, om ‘uit te rijden’ nog een keer vanuit Malaucene. 
Voor het goede doel: het Hersentumorfonds droegen wij samen ruim € 3000,- 
bij. In totaal brachten 92 deelnemers € 163.000,- bijeen.  
Het kleinschalig evenement werd uitstekend georganiseerd door Stichting 
Ventoux3. Op www.ventoux3.org  is meer informatie en mijn updates te vinden. 
Ook volgende jaar is een editie gepland….. 
Dank TCN en leden voor de de sponsorbijdrage, trainingsritten en de vele 
adviezen! 
 
Groet, 
Joost van Laarhoven 
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https://www.ventoux3.org
https://www.ventoux3.org/
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23 september 2022 
TCN haalt Bevrijdingsvuur op 

 
Ter gelegenheid van de 78e verjaardag van de Bevrijding van Nuenen is onze 
club wederom gevraagd om het bevrijdingsvuur in Eindhoven op te halen.  
En natuurlijk doen we graag mee aan aan deze traditionele rit. 
Deze keer was het nog leuker omdat we op de heenweg een geweldige escorte 
kregen van 25 oude legervoertuigen. 
Daarbij enkele motorrijders die voor een onbelemmerde doorgang zorgden door 
alle wegen af te zetten. En dat nog wel in de spits met alle drukte vandien. 
Heel fijn, veilig en leuk. Zo voelen dus de echte profs zich als ze een koers  
rijden.  
Gelukkig lag ons tempo niet op prof-niveau en konden we in echte ouderwetse 
benzine- en dieseldampen achter de jeep naar Eindhoven. 
Deze keer niet naar het Stadhuisplein waar normaal het Bevrijdingsvuur brandt, 
door de huidige gassituatie dit jaar geen fakkel daar, maar naar de  
Catherinakerk.  
Eigenlijk een veel leukere locatie want meer belangstelling van winkelend  
publiek. 
Ook onderweg staan veel mensen naar onze colonne te kijken.  
In Nuenen waren we 1 uur te vroeg, de mis in de kerk moest nog beginnen. 
Geen probleem: Schafrath lag op loopafstand van de pauzeplaats en daar  
hebben we ons moed ingedronken voor de laatste 300 meter naar het Klooster 
waar het vuur overhandigd werd aan de burgermeester.  
Na afloop hebben we de hersteldrankjes ook maar bij ons stamcafé 
annex clublokaal genomen. 
Dank aan de 13 leden die aanwezig waren bij dit mooie en zinvolle evenement.  
 
Maarten 
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Sommige leden konden niet mee-
fietsen door andere verplichtingen. 
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Blik onder de helm 
van 
 
Naam: Tiny Dommels 
Leeftijd: 69 (14 juni 1953) 
Beroep: inmiddels en eindelijk, genietend 
van mijn pensioen 
Gewicht: te zwaar naar mijn zin 
Gezinssituatie: al heel lang gelukkig met 
Marij en trotse vader van 2 dochters  
Marieke en Janneke en 4 kleinkinderen, 
Dex, Vik, Elif en Sena. 
 
 

1. Wanneer ben jij lid van Toerclub Nuenen geworden? 
weet ik niet precies maar denk ergens rond 1999? 
Volgens de ledenlijst al wat eerder: 1 januari 1997! 

 
2. Voorkeur voor weg of ATB? 

Duidelijk ATB, voorheen reed ik vaker mee op de weg maar dit is er de 
laatste jaren, mede door corona niet meer van gekomen. 

 
3. Hoeveel kilometers fiets je ongeveer per jaar? 

Ik schat op de ATB zo’n 4 a 5000 km. Daarnaast fiets ik veel met Marij, 
ik denk ook nog zo’n 2000 km per jaar. 

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

Dat is heel verschillend, afhankelijk van de omstandigheden zoals 
groepssamenstelling, het terrein waar we biken, het weer en niet te 
vergeten, hoe ik me voel de day after. Daarom heb ik eigenlijk geen 
ideaal tempo en afstand. Ik vind het vooral prettig om met een groep 
lekker te biken. Meest ideale omstandigheden zijn volgens Tiny, droog 
weer, temperatuur van zo’n 16 tot 18 graden en harde ondergrond. 
Voorheen reden we vooral in de winter ritten in de regio bij andere 
tourverenigingen. Dat zit er, zeker sinds corona, niet meer in. Gelukkig 
is de kern van onze Atb’ers weer actief met eigen ritten (red.). 

 
5. Op welk terrein voel jij je het beste thuis? 

Een heuvel- of bergachtig en vooral technisch parcours vind ik heerlijk 
uitdagend om met de ATB te rijden. Kijken wie er het langste op blijft 
zitten, haha. En daar heeft Tiny in een persoonlijke toelichting aan toe-
gevoegd: en dat vooral naar boven en natuurlijk ook naar beneden. 
Terwijl hij dat vertelde kwam er een lach op zijn gezicht die waarschijn-
lijk heel herkenbaar is en boekdelen sprak voor insiders (red.) 

 
6. Wat is je favoriete rondje vanuit Nuenen? 

Heb ik niet maar we hebben met de ATB groep zelf enkele leuke rond-
jes van zo’n 80 km samengesteld naar o.a. Achelse kluis en Peerkesbos 
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7. Wat is jouw langste fietstocht tot nu toe geweest? 

In afstand op 1 dag is dat Diekirch-Valkenswaard geweest van zo’n   
280 km. Die heb ik meerdere keren gereden, zowel op de race- als ook 
op de mountainbike. Ben ook 2 keer mee geweest naar Benidorm. De 
ritten op de racefiets waren volgens Tiny voornamelijk ter voorbereiding 
op het grotere werk op de ATB (red.). Daarnaast heb ik denk zo’n 8 
keer meerdaagse ATB tochten gereden in de Alpen, Dolomieten, de Py-
reneeën en Staufen. 

 
8. Doe je binnen de Toerclub mee aan activiteiten? 

Als die er zijn, ben ik er meestal wel bij of ik moet verhinderd zijn. 
Daarnaast ben ik altijd actief betrokken bij de organisatie van onze ATB 
tochten. Ook ben ik mede initiatiefnemer geweest van het ATB-
weekend (Ardennen offensief) in Filly wat ik meerdere jaren mee geor-
ganiseerd heb. In het verleden ben ik ook lid geweest van de kleding-
commissie. 

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

Ik rijd al enkele jaren met GPS, zoals velen in de ATB groep en kan er 
inmiddels redelijk goed mee overweg, mede doordat ik enkele goede 
leermeesters in de groep heb. Vooral in het buitenland vind ik het ge-
weldig, omdat ik zo altijd precies weet waar ik ben en hoe ik de kortste 
weg terug kan vinden, mocht dat nodig zijn. 

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

Ik ben niet echt fan van iemand, maar ik vind Mathieu van de Poel, Ma-
rianne Vos en natuurlijk Max Verstappen van uitzonderlijke klasse waar 
ik veel bewondering voor heb. 

 
12. Waar geboren en hoe in Nuenen terecht gekomen? 

Geboren in Heeze tijdens de jaarlijkse sportdag, vandaar waarschijnlijk 
mijn sportieve inslag. Doordat we vroeger veel op stap gingen in Nue-
nen bij Vincent en Cintonjo, heb ik daar Marij leren kennen en wonen 
we alweer heeeel lang in de Marijkestraat. 

 
13. Graag iets meer over je beroep of wat je zoal hebt gedaan? 

Ik heb een elektrotechnische opleiding gedaan en na mijn diensttijd ben 
ik in Eindhoven bij een vestiging van een Duits wereldconcern gaan 
werken. Ik heb me daar hoofdzakelijk bezig gehouden met de elektri-
sche energievoorziening van (hele) grote projecten in zowel binnen- als 
buitenland en heb daar meer als 25 jaar een geweldige tijd gehad. 
Daarna heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn eigen bedrijf 
DTS Inspectie en Adviesbureau Elektrotechniek gehad totdat ik van mijn 
pensioen mocht gaan genieten. De door Tiny en zijn personeel opge-
bouwde expertise is inmiddels onderdeel geworden van Mansveld Tech-
niek in Eindhoven (red.). 

 
14. Zijn er overeenkomsten tussen jouw werk en mountainbiken? 

Voor mij zijn dat onmiskenbaar doorzettingsvermogen en niet bang zijn 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
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15. Heb je nog andere hobby’s? 
Naast lezen en sporten is muziek altijd mijn grote hobby geweest. Ik 
heb vanaf mijn tienerjaren in allerlei bands gespeeld, begonnen in een 
beatband, daarna bruiloften en partijen, een big band, rock- en roll en 
daarna kwam countryband Phoenix. Hiermee heb ik veel optredens ge-
had in Nederland, België en Duitsland en het podium mogen delen met 
enkele bekende artiesten, wat enorm leuk was, vooral de after party. Ik 
ben een groot liefhebber van diverse countrymuziek en uiteindelijk heb-
ben we met Phoenix ook een cd in eigen beheer kunnen maken waarop 
ook enkele eigen nummers staan waar ik erg trots op ben. 

 
16. Ben je ook bij andere verenigingen of op andere gebieden actief of actief 
 geweest? 

Heel vroeger was ik bij een turnvereniging. Tegenwoordig mag ik naast 
het fietsen af en toe graag een balletje op de golfbaan slaan. 

 
17. Volg je passief andere takken van sport? 

Ik kijk meestal de bekende sportprogramma’s op tv. 
 
18. Graag iets bijzonders uit jouw sport belevenissen, actief of passief. 

Dat zijn voor mij de onvergetelijke meerdaagse, zware maar ontzettend 
mooie mountainbike tochten geweest in de Dolomieten, Alpen en Pyre-
neeën, samen met mijn fietsvrienden, allen lid van TCN. Insiders weten 
wel wie ik bedoel. Om dit soort tochten te kunnen volbrengen, ben je 
steeds tot op het einde op elkaar aangewezen, wat er mede voor ge-
zorgd heeft dat we tot op de dag van vandaag een zeer hechte vriend-
schapsband met elkaar hebben. Een vriendengroep die steeds opnieuw 
het beste in ieder van ons naar boven haalt en waarvan ik gelukkig deel 
van mag uitmaken. 

 
19. Welke muziek heeft jouw voorkeur? 

Zoals eerder gezegd is dat countrymuziek, o.a. The Eagles vanwege het 
geweldige meerstemmige samenzang, maar ook traditionele country, 
wat eigenlijk de blanke blues is, vind ik mooi. Maar daarnaast kan ik 
genieten van heel veel genres, van klassiek tot pop, zeker wanneer het 
life gebracht wordt. Zolang het maar geen elektronische muziek van 
tegenwoordig is, zoals o.a, techno, dance, hip hop, hardcore etc. Dat is 
niet meer aan mij besteed.  

 
20. Waaraan heb je een verschrikkelijke hekel?  
   Al dat gekus met nieuwjaar en dikke nekken en borstklopperij. 
 
21. Beschrijf eens (maak een indeling van) jouw favoriete avondje-uit. 

Een etentje vooraf en daarna gezellig met zijn allen naar een concert en 
tot slot een afzakkertje om nog lekker wat te ouwehoeren. 

 
 
23. Wat is je favoriete vakantieland en waarom? 

Voor mij staat Frankrijk nog steeds op 1 en Italië op 2 vanwege de na-
tuur, het lekkere eten en om de gastvrije mensen. Sinds kort hebben 
we een huis in Spanje waar we dan ook regelmatig vertoeven om het 
land te ontdekken en wat ons tot nu toe telkens positief verrast heeft. 
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Inmiddels zijn Tiny en Marij voor een kleine 2 maanden afgereisd naar 
hun nieuwe verblijf nabij Valencia. Binnenkort kan iedereen een indruk 
krijgen van hun verblijf, villa met zwembad, door te kijken op een web-
site waaraan de laatste hand wordt gelegd (red.) 

 
25. Waarop ben je zelf heel trots? 

Trots op wat ik tot nu toe heb mogen en kunnen doen om mijn dromen 
te verwezenlijken en daardoor te zijn wie ik ben. 

 
26. Wil je ten slotte nog iets kwijt?  
   TCN is een geweldig fijne club met veel activiteiten maar jammer dat er 
   de laatste jaren veel versplintering plaats vindt. Ook zouden meerdere 
   leden zich in moeten zetten voor diverse activiteiten en niet alleen de 
   vereniging gebruiken maar ook een bijdrage leveren, zodat niet altijd 
   alles op dezelfde personen neerkomt. Clubsfeer creëer en onderhoud je 
   gezamenlijk. 
 

 

 

 

 

Hieronder nog een keer de advertentie die we van Tiny lang hebben  
geplaatst. Tiny, nogmaals dank hiervoor. 
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Dak van Brabant 9 oktober 2022 
 
Tussen 7:45 en 8:00 werd er weer verzameld in de kantine van NKV op het 
Wettenseind. 
Het was weer tijd voor de jaarlijkse editie van het Dak van Brabant.  
De ATB-tocht die via de Gulbergen leidt tot het hoogste punt van onze  
provincie, 60 meter boven NAP. 
Nadat alle vrijwilligers ingelicht waren over het hoe en wat ging ieder naar de 
aangewezen plekken, en dat kon variëren van het posten bij een oversteek tot 
het wijzen van een parkeerplaats bij Intratuin.  
Deze winkel was vandaag gesloten dus we hadden de hele parkeerplaats voor 
de bezoekers van de ATB-tocht. 
Met een thermometer die aan het begin van de dag nog niet veel kwik liet zien, 
maar een zonnetje dat zich constant liet zien liep de temperatuur al vrij snel op 
naar zo'n 19 graden. 
Ideaal ATB-weer dus, en dat konden we ook wel zien aan het aantal  
deelnemers, ongeveer 600 deelnemers hadden zich aangemeld om "het Dak" te 
gaan beklimmen.  
 
De afstanden die gereden konden worden waren 35, 50, 60 en 70 kilometer. 
Voor de langste afstanden werd gebruik gemaakt van de nieuwe fietsbrug over 
het kanaal die de mogelijkheid bood om een extra lus richting Mierlo te maken. 
Al waren er een paar pechvogels, een enkele lekke band en een gebroken  
ketting is deze editie weer goed verlopen en kunnen we terugkijken op een  
geslaagde editie van het Dak van Brabant.  
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Boven: de voorzitter verdeelt de taken. 
 
Onder: De ATB-ers beginnen aan de tocht. 
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Boven: Er wordt op tijd gewaarschuwd voor een “Drop off”. 
 
Onder: Er wordt nog een deel van de tocht uitgepijld. 
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Boven: op de pauzeplaats werd goed gezorgd voor alle deelnemers. 
 
Onder: Ook de jeugd liet zich zien. 
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Boven: een drooggevallen vijver diende als een single track. 
 
Onder: Met een training op de Mont Ventoux is dit een peulenschil. 
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https://schafrath.nl/
http://www.bertrenders.nl/
https://www.vanbruggen.nl/

