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Voorwoord van medeoprichter en 8 jaar voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toerclub Nuenen, 10 jaar jong. 
 
En toch al zo volwassen.  
Een successtory welhaast.  
Een mooie bloem in het Nuenense sportieve verenigingsleven.  
Geboren onder een goed gesternte, de vorige eeuw op 23 april 1996. Alle ingrediënten 
waren daar om iets moois tot leven te brengen. De Tour de France zou door Nuenen 
komen, er waren ruim 20 enthousiaste liefhebbers om een tocht naar Zundert te 
organiseren, er waren een handjevol mensen om een tocht naar Zundert te organiseren 
en als logisch vervolg natuurlijk de plannen om een vereniging op te richten.  
En zie die vereniging werd werkelijkheid. Langzaam uitgegroeid naar een grote in de 
regio bekende en zeer gewaardeerde vereniging, die nu ruim 200 leden telt.  
Kameraadschap, gezelligheid, humor, veel actieve bruis, organisatietalent en een 
heerlijke uitstraling geven een gevoel van trots om erbij te zijn. 
Ik mocht dat vanaf het allereerste begin en ben daar verguld mee.  
Proficiat beste Toerclub met je 10e verjaardag. Er is heel veel bereikt, meer dan iemand 
op die 23e april van 1996 had kunnen dromen.  
Moge er nog vele goede jaren volgen.  
Het is u van harte gegund.  
Veel succes met de feestelijke activiteiten het komende jaar. 
Ik ben er graag bij. 
 
Jan Wesenbeek, oud voorzitter.   
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Voorwoord van 2de en huidige voorzitter 
 

 

 

TC Nuenen proficiat! 

 

 
Het is nu tien jaar geleden toen het allemaal begon. 

In deze passage is TCN geboren, opgevoed en heel snel uitgegroeid tot  

een complete en volwassen vereniging.  

Toerclub Nuenen is een vereniging die inmiddels een begrip is geworden,  

niet alleen binnen onze gemeentegrenzen maar ook ver daarbuiten.  

Natuurlijk is het gelukt om dat dwerse volk unaniem in een en dezelfde  

richting te laten rijden. Er staat een vereniging met een breed fundament 

waarbij velen een actieve rol vervullen. Ook groot in getal is onze  

achterban, een grote populatie liefhebbers die telkens graag gebruik  

maakt van de diverse clubritten en andere activiteiten.  

Met recht willen vele sportievelingen een onderdeel zijn van deze  

actieve toervereniging; zij die een zondag eens rustig willen gaan toeren,  

zij die eens lekker gaan biken door bos en velden, zij die eens flink gaan  

trainen om zich voor te bereiden voor een lange en/of zware tocht te rijden   

of zij die er gewoon alleen maar eens over willen praten. Zij allen zijn mensen  

die het toerfietsen een warm hart toedragen, zij horen thuis bij deze  

vereniging, zij horen thuis bij onze vereniging. 

Vast en zeker zijn er door al deze jaren heen verschillende TCN-ers die  

mooie prestaties hebben geleverd of uiteindelijk een lang besproken doel  

hebben bereikt. Een mooie impressie hiervan zal er zeker terug te vinden zijn. 

Nu, na tien jaar heeft TC Nuenen nog steeds de pretentie om nu en in de toekomst 

nog vele fietsvrienden bijeen te brengen om samen met hen nog  

veel meer sportieve prestaties en belevenissen te gaan volbrengen. 

 

TCN proficiat! 

 

Voorzitter 

Peter Linders   
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Verslag 1e-bijeenkomst 

Werkgroep Wielertoertocht Nuenen-Zundert  

 

In zaal Schafrat dinsdag 30 jan. 1996 . 

 

Aanwezig: 

Wim de Louw   berg 58  tel 2839595 

Theo de Louw   torenakker 8   2836516 

Leo Peters   ruusbroekstr. 2  2832042 

Theo Schepers   ruusbroekstr. 20  2834137 

Martijn v. Moorsel   de bogerd 1   2833451 

Jan Wesenbeek  sleedoorn laan 4  2836096 

Ad v. Hoogstraten   constantijnstr. 59  2833974 

Bericht van verhindering: 

 Henk Wagemakers  molvense erven 158  2833316 

 

Bovenstaande personen hebben een 1e Inventarisatie gemaakt teneinde de  

wielerrit Nuenen-Zundert te organiseren. 

De navolgende punten kwamen aan de orde: 

 

1. Datum/tijd wielertocht: 

gekozen is voor zaterdag 29 Juni 1996 

op deze dag zijn in deze regio nog geen toertochten gepland, mede  

met het oog op de grote Tour de France , die de 30e door Nuenen komt. 

geschatte lengte Nuenen-Zundert-Nuenen 160 km. 

het vertrek dient rond 7 a 8 uur te zijn, met een half uur rust te Zundert. 

 

2. Rijden onder licentie: 

mogelijk zou in overleg met of onder licentie van de Wielerclub Zundert de rit 

gereden kunnen worden. 

adres: R.T.C. Zundert 

 p/a Bruine Berk 25, 4881 XR Zundert 

  secr. Dhr. Broossens tel. 01696-3921 

voordelen: W.A.-verzekering 

 plaatsing op wielerkalender 

 deelnemers vanuit Zundert e.o. 

 ervaring van Zundert bij uitzetten route 

 hulp van Zundert bij uitpijlen 

  goede organisatie rustplaats/aankomst 

 indien Zundert meedoet dan dient de rit ook besproken te worden met 

 Aan de Wielen tel. ……(mogelijk kan gebruik gemaakt worden van 

 hun draaiboek van de Grote Rivierentocht). 

 

3. Uitvoering route: 

gekozen Is voor een uitgepijlde vrije toertocht bij voorkeur te rijden  

op B-wegen en in de natuur. 

Deelnemers krijgen daarnaast een routebeschrijving mee, met daarop vermeld 

"rijden voor eigen risico". 

de pijlen dienen rechts van de route opgehangen te worden op een hoogte van 2 

meter,liefst vastgezet met elastiek (mogelijk te verkrijgen bij "Aan de Wielen"). 
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uitgangspunt is om Nuenen-Zundert-Nuenen als rit aan te duiden, echter Nuenen-

Zundert moet ook tot de mogelijkheden behoren. 

ook valt te denken aan het organiseren van een kleine tocht in- en rond Nuenen 

voor achterblijvend gezinsleden van deelnemers en belangstellenden. 

 

4. Om de route heen: 

  gedachten over: 

  Inschrijven/vertrekpunt 

  Inschrijfgeld  +/- f 3.50  voor ritten >100 km. 

  f 5.00  incl. fietskaart 

  herinneringsmedaille +/- f 10.00. 

  douche-mogelijkheid in Zundert alsmede Nuenen na afloop 

 mogelijk brandweerkazerne. 

  stempelen onderweg 

  aanbieden herinnering en/of consumptie onderweg 

shirtje met Van Gogh embleem.  

 volgwagen,noodpost materlaal,reparatiewagen.  

 EHBO,noodposten 

aankomstplek 

uitzetten route 

uitpijlen route 

controleren route 

 

5. Publiciteit:  

 subsidiemogelijkheid?  

 sponsoren? 

 contact met Rond de Linde  

 bekendheid ten zuiden van Eindhoven (groot wieleraanbod) 

 

6. Aktielijst: 

 

-contact met R.T.C. Zundert/Aan de Wielen 

 aktie J. Wesenbeek 

-contact Rond de Linde 

 aktie J. wesenbeek 

-opzet route 

 aktie Theo Schepers/Leo Peters/Martijn v. Moorsel 

-relatie met organisatiecommitee Tour de France Nuenen. 

 aktie Wim de Louw 

-opbouwen netwerk van personen die mee willen werken aan 

  de uitvoering/realisering van de wielertocht. 

 aktie van alle deelnemers 

 

7. Volgende bijeenkomst voorbereidingswerkgroep:  

 Donderdag 15 februari 1996 

let op : zaal Apollo 

 

notulist: A. van Hoogstaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand het complete verslag van de eerste bijeenkomst. 

Verder zullen wij ons beperken met een samenvatting van de komende bijeenkomsten. 
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Verslag 2e bijeenkomst in zaal Apollo donderdag 15 februari 1996. 

 

 

De goede voornemens om samen met de Zundertse wielerclub T.T.C. de tocht te 

organiseren was niet haalbaar voor 1997 wel. 

Hier kwam toen de vraag om zelf een tourclub op te richten en zich aan te sluiten bij de 

NTFU of Buitenlust vragen om als licentiehouder op te treden. 

 

Theo, Leo en Martijn presenteerde hun Vincent van Goghtochtplan ± 175 km. 

Men had een pauzeplaats met geschikte horecagelegenheid ontdekt vlakbij de oude 

woning van Vincent van Gogh in Zundert. 

 

De tocht werd geïntroduceerd bij het comité Tour de France, deze waren enthousiast 

echter voor sponsoring was geen ruimte. 

 

Een begroting moest samengesteld worden want de werkgroep zal eigen kapitaal moeten 

verschaffen voor allerlei afdrachten.  

 

 

 

Verslag 3e bijeenkomst in zaal Apollo dinsdag 5 maart 1996. 

 

 

De tocht te rijden onder licentie was niet mogelijk dus men zou de verzekering zelf 

moeten regelen. 

De mogelijkheid was er via Nat. Ned. voor f 1,-- per persoon enkel een dekking van 

invaliditeit en overlijden. 

 

Betreft de route werd de afspraak gemaakt om alleen in Poppel een versnapering aan te 

bieden. 

Wim laat een sjablone maken om de tocht uit te pijlen.  

Ook de Nuenense EHBO benaderd om zich te vertegenwoordigen op een post. 

 

Inschrijfformulieren moesten worden aangemaakt ook dit werd een dure aangelegenheid 

terwijl die bij de NTFU voor een spotprijs te koop waren. 

 

Er moest ook een publiciteitscampagne worden gevoerd hiervoor had Jan, Cees van 

Keulen benaderd, en deze werd voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd. 

 

Theo Schepers had contact met Gazelle en zou sponsoring in de vorm van geld en/of 

petjes, vlaggetjes etc. aan de orde brengen. 

 

Wim ging voor de Tour de France-club naar Bavaria en zou zien of daar wat in het vat 

zat. 

Martijn zou kijken of er bij Maas automaten wat eruit te trekken was. 

 

Voor de gezinstocht werd contact opgenomen met dhr. Van Gils die goed bekend was 

met routes. 

 

Theo de Louw had contact met G.M.C. maar verwacht geen medewerking voor de te 

organiseren gezinstocht. 

De vergadering besluit de gezinstocht toch door te zetten. 
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Verslag 4e bijeenkomst in zaal Apollo dinsdag 26 maart 1996. 

 

Uitvoering van de route werd weer gepresenteerd met een van 175 km en met een 

verkorte route van 110 km. 

 

De wens van een herinnering kwam nogmaals naar voren om een medaille te maken ook 

voor de komende jaren waarbij men dan een ander jaartal ingeslagen behoefde te 

worden. 

Men zou zich gaan beraden over het maken van een routebeschrijving, reglement en 

presentatie van sponsors op een formulier. 

 

Cees van Keulen kwam met een doordacht op papier uitgewerkt voorstel. 

Dit was ondermeer vertrektijd, voorinschrijfadres, presentatie: o.a. logo en naam van de 

organisatie. 

Copy en/of persberichten bij Cees inleveren voor consequent naar buiten te treden. 

 

Theo S. heeft bij Gazelle 425 petjes voor de gezinstocht gekregen. 

Verdere verloop van sponsering verloopt traag. Besloten werd om een sponsorteam 

samen te stellen dit waren Henk, Martijn en Theo S. Men moest uitgaan van 100 – 200 

personen voor de toertocht en 300 – 400 voor de gezinstocht. 

 

Jan heeft zich laten informeren over het oprichten van een wielerclub. Was al in het bezit 

van een conceptstatuur van de NTFU. 

Bert Verdijk zou een toelichting komen geven van de kant van de NTFU 

Kosten inschrijving NTFU f 400,- Inschrijving Kamer van Koophandel f 61,- 

 

De vergadering is van mening op korte termijn een toerclub in Nuenen te 

moeten oprichten. 

De oprichtingsvergadering is belegd op 23 april 1996 in zaal Apollo. 

 

Jan Wesenbeek zal zorgdragen voor bekendmaking in Rond de Linde. Ook zal hij contact 

opnemen met Ton de Brouwer (gemeente) voor voorbeelden logo’s met Van Gogh erop. 

 

 

 

Verslag 5e bijeenkomst in zaal Apollo woensdag 10 april 1996. 

 

De sponsorcommissie komt met een publiciteitsplan waarmee de werkgroep zich akkoord 

verklaard. 

Er werden prijzen d.m.v. een loterij ter beschikking gesteld. Dit waren een ATB van de 

Concurrent Nuenen een kinderfiets van Batavus en een dames of herenrijwiel van de 

Gouden Leeuw, Valkenswaard. 

Wim gaat er vanuit dat de drank er komt, Bavaria of Dommelsch. 

Jan belt Piet Volen voor geluidswagen. 

Dhr Kersten zou mogelijk ergens kunnen masseren. 

 

Introductie dhr Van Gils  

Meerdaagse is succesvoller, medewerking scholen, bij gezinstocht wat voor kinderen 

doen, tocht lengte ± 30 km, kijken waar oversteekposten nodig zijn, vaantje of kaartje 

aan zadel hangen ter voorkoming van zwartrijders en inschrijvers doen mee aan een 

loterij. 

Bij controleposten EHBO, fietspomp en bandenreparatieset, 1 limonadepost, 1 

activiteitenpost (grabbelton en/of trektouwtent. Nog andere voorbeelden: bakker geeft 

koek of müslibroodjes weg, frietkraam onderweg, vuilnisbuiltjes met nummer erin voor 

verloten van taart. Puzzelvragen bv. over de TOUR en zorgen voor een materiaalwagen. 

Henk Wagemakers stelt zich beschikbaar om met dhr. Van Gils een route uit te zetten. 
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Verslag 6e bijeenkomst in zaal Apollo dinsdag 14 mei 1996. 

 

Jan had contact gehad met dhr Berkers uit Asten, deze zou zorgen voor landelijke 

bekendheid d.m.v. het fietsmagazine. 

Garage Jansen stelt volgauto beschikbaar, 2de volgwagen door Fa Intratuin. Douchen op 

de brandweerkazerne hiervoor verwijsbordje bij aankomsttafel. 

Sponsoren vermelden op routebeschrijving, Gazelle, Gouden Leeuw, Rijwielhandel 

Schepers, Visboer, Bavaria, Intratuin, Edah en Rabo. 

 

Ben de Wilde wil foto’s maken bij aankomstplek. 

 

20 juni is donderdag uitpijlen 22 juni voorfietsen. 

Café in Zundert is gereserveerd. 

 

Voor sponsoring zit bij Batavus nog wat in het vat. 

Voor loterijartikelen naar Sporthuis Nuenen Zuid. 

 

Een draaiboek voor de toertocht op 29 juni Nuenen – Zundert, inschrijven tussen 7.00 – 

9,00 uur, en voor de gezinstocht, 10.00 – 11.00 uur, werd gepresenteerd. 

 

Verslag 7e bijeenkomst in zaal Apollo …….. 4 juni 1996 

 

 

 

 

 

DRAAIBOEK PERSONELE BEZETTING 
TOERTOCHT NUENEN-ZUNDERT 

 

29 juni 6.30 uur meldt de totale bezetting zich bij het startpunt ………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zag de kop eruit van een 3 A4tjes tellende zeer gedetailleerd draaiboek zowel van de toertocht als 

van de gezinstocht. 

Voorafgaand een eveneens gedetailleerd programma voor vrijdag 28 juni voor het uitpijlen van de tocht. 

Publiciteit 

Er ging ook veel publiciteit aan vooraf, o.a. radio Nuenen, Omroep Brabant, TV-krant en verder via 

persberichten. 

Dit waren: Rond de Linde, Middenstandsbelangen, Gemerts Nieuwsblad, Groot Eindhoven, Traverse, 

Valkenswaard Weekblad, Kempenland Info en Eindhovens Dagblad. 

Toerwielerclubs aanschrijven en meeliften met de gratis publiciteit via comité Tour de France. 

 

Verder nog betaalde publiciteit: affiches, strooifolders (o.a. achter ruitenwissers en onder snelbinders) 

en advertenties. 

De publiciteit werd onder auspiciën van Cees van Keulen gedaan. 
 

Van deze bijeenkomst zijn naar alle waarschijnlijk geen notulen gemaakt omdat deze bij geen 
van de deelnemers is aangetroffen. 
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Nuenen. 8 mei 1996. 

 

 

Beste Toerfiets(t)er. 

 

U heeft zich aangemeld als aspirant lid, danwel belangstellende  

voor het lidmaatschap, van de Toerclub Nuenen. 

 

U wordt thans in de gelegenheid gesteld u als lid aan te melden. 

U kunt dit doen door overmaking van f 50.- op Raborekeningnummer  

1482-79-422 ten name van Toerçlub Nuenen. 

In dit bedrag zit tevens inbegrepen f 19,- voor een toerfietskaart  

van de NTFU. een Fietsevenementenprogramma en Toerfietsmagazine.  

De fietskaart is verplicht voor leden aangesloten bij de NTFU. 

 

Voor de aanvraag van de Toerfietskaart, die door het secretariaat zal  

worden aangevraagd, dient u onderstaande strook in te vullen, en  

deze voor 25 mei aan het secretariaat toe te sturen. 

Uw contributie zou het bestuur graag voor 1 juni a.s. overgemaakt 

zien. (Door allerlei verplichtingen in oprichtingsverband zitten we  

zodanig krap bij kas,dat wij u verzoeken niet langer dan noodzake- 

lijk met uw betaling te wachten.) 

 

Tevens maakt het bestuur, middels dit schrijven, van de gelegenheid 

gebruik u uit te nodigen voor de 1e officiële algemene ledenvergadering  

op maandag_10 juni a.s. om 20.00 uur in De Vank, kerkstraat 7  

te Nuenen. Als gastspreker is uitgenodigd dhr. Verdijk, districtsvoorzitter van de NTFU. 

 

Hiernaast mededelingen vanuit het bestuur, inclusief de stand van  

zaken van de voorbereiding op de Van Gogh Toertocht en de gezinstocht. 

 

Namens het bestuur,  

Secretaris A. van Hoogstraten  

 

Constantijnstraat 59 

5671 XD  Nuenen 

tel. 2833974 
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Toer- en Fietsclub in Nuenen? 
 
Toerfietsers opgelet! Op dinsdag 23 april a.s. vindt in zaal 'Apollo' de oprich-

tingsvergadering plaats van de toer- en fietsclub te Nuenen, aanvang vergade-

ring 20.00 uur. 

 

  

Onlangs werd in dit blad de van Gogh Toertocht aangekondigd, die op 29 juni a.s. wordt 

verreden. De organisatie daarvan is ver gevorderd. Hierover zal nog uitgebreid 

gepubliceerd worden. Het organisatiecomité is van mening, dat het organiseren van de 

van Goghtoertocht geen eenmalige gebeurtenis mag zijn. In Nuenen zijn vele toerfietsers 

actief die regelmatig deelnemen aan fietstoertochten, die door andere verenigingen 

worden georganiseerd. Het comité gaat er van uit, dat er grote belangstelling is onder 

toerfietsers om een toer- en fietsclub in Nuenen op te richten. Deze op te richten 

vereniging zal worden aangemeld bij de Nederlandse Toer en Fietsunie. Dit biedt vele 

voordelen. Zo ontvangen leden van de N.T.F.U-verenigingen (ca 400) een z.g. 

toerfietskaart. Deze geeft recht op: het Fiets Evenementen Programma (het handboek 

voor de toerfietser); zes maal per jaar toezending van het Toer Fiets Magazine, waarin 

veel nieuws en informatie op het gebied van toerfietsen; een verzekering tegen 

wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen bij deelname aan NTFU-fietstochten en korting 

bij deelname daaraan op de inschrijfkosten. Jaarlijks worden er ca. 6000 fietstochten 

georganiseerd. Deze variëren in afstand, zijn goed georganiseerd, meestel uitgepijld en 

vermijden drukke wegen. Het zijn geen wedstrijdtochten! De gemiddelde snelheid wordt 

door de deelnemer zelf bepaald. Wanneer de tochten in verenigingsverband verreden 

worden is het van belang afspraken over de maximum snelheid te maken.  

 

De vergadering van 23 april is bedoeld om: 

- aspirant-leden in te schrijven. 

- een bestuur te kiezen. 

- iets te vertellen over statuten en inschrijving bij de N.T.F.U. 

- een programma voor het komend jaar te maken. 

 

Voor meer informatie, of wilt u zich als aspirantlid melden? Bel dan naar 

2836096,2833974 of 2833451. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mededeling en oproep voor deelnamen aan de Toerclub van Nuenen in Rond de Linde voorafgaand 
van de 23ste april 1996 
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Clubnieuws Toerclub Nuenen. 
 

 

Na onze oprichtingsvergadering van 23 april 1996, hebben we er ondertussen de 1 e 

ledenvergadering ook opzitten. 

 

Namens het bestuur kan ik u mededelen, dat wij vereerd zijn te mogen  

konstateren dat de belangstelling en het enthousiasme voor de toerclub  

zo groot is : 

* Beide vergaderingen werden bijgewoond door zo'n 45-tal mensen. 

* We fietsen ondertussen al menige week met een grote groep op zondag,  

  en in wat kleinere getale op dinsdag en donderdag, en ..... we gaan  

  er behoorlijk voor. 

* We weten ons als groep te gedragen;bij een lekke band of materiaalpech  

  wordt keurig gewacht, we hebben steeds meer oog voor veilig fietsen,  

  en ..... we komen gezamenlijk thuis. 

* We hebben als officiële vereniging ondertussen al 47 betalende leden. 

 

Jammer genoeg hebben we recentelijk gedwongen afscheid moeten nemen van  

ons medebestuurlid Henk Wagemakers. Wij wensen zijn gezin veel sterkte 

toe in de verwerking van dit enorme verlies. 

 

 

Nu de 1e vergadering zelf. 

 

Ter_completering van het bestuur werd een bestuurslid gevraagd.  

Thans heeft zich nog geen gegadigde gemeld. 

Het bestuur zal zelf een mogelijk geschikte kandidaat benaderen,  

tenminste als zich niet alsnog een kandidaat meldt. 

 

We hebben met grote meerderheid het besluit genomen om op zondag,  

onze fietssnelheid op het huidige nivo te handhaven. 

Om instromers, en leden die op een meer ontspannen manier willen fietsen, tegemoet te 

komen (wat overigens de doelgroep van het bestuur is),zal  

wekelijks bekeken worden hoeveel leden in deze groep willen starten. 

Een 4 of 6-tal gegadigden is voldoende om een groep te laten vertrekken,  

die nagenoeg dezelfde route fietst als de snellere groep, en die  

mogelijk onder het genot van een kop koffie onderweg even pauzeert. 

Hopelijk is na enkele ritten de belangstelling voor deze groep gewekt,  

zodat we niet alleen bij Nuenenaren bekend staan als raceclub, maar ook  

als een vereniging met oog voor de recreant en startend toerfietser. 

 

Voor de snellere groep zijn een aantal wegkapiteins gevraagd die zich  

zullen gaan bezighouden met de snelheid, de veiligheid en de zorg dat alles  

bijeen blijft. 

Sjef Kisters, Peer Linders en Tonnie Merks hebben zich spontaan aange- 

meld. Henk Hageman zal door het bestuur nog gevraagd worden. 

Heren, succes met jullie taak. 

 

Besloten is om voor de wegkapiteins een EHBO-tasje te regelen, met ook wat  

klein geld voor de telefoon onderweg. 

Bij schade onderweg snel contact met het secretariaat voor afhandeling  

verzekeringsaanspraken. Tel. 040-2833974.  
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Het instellen van een kascommissie was snel geregeld, echter om met een  

aantal personen een tochtencommissie te vormen, was nog weinig belangstel- 

ling. 

Het bestuur zal achter de schermen een aantal mensen hiertoe benaderen,  

e.e.a. promoten, en hopenlijk toch snel met zo'n commissie aantreden. 

 

Een aantal afspraken blijft zoals ze waren: 

vertrektijd zondags 08.30 uur  

dinsdags 19.00 uur  

donderdags 19.00 uur 

 

 

Mededelingen: 

- op zaterdag 22 juni zal de Van Gogh Toertocht voorgefietst  

  worden; vertrek 08.00 uur bij apollo. 

- op 27 juni om 20.00 uur zal het bestuur en de medewerkers, aan  

  de tochten op zaterdag 29 juni, bijeen komen om het draaiboek  

  door te spreken. 

- datum volgende vergadering en agenda volgt nog. 

- suggesties en opmerkingen graag bij het bestuur: 

Jan Wesenbeek   voorzitter   tel. 2836096  

Ad van Hoogstraten   secretaris   tel. 2833974  

Martijn van Moorsel   penningmeester  tel 2833451  

Theo Schepers   lid    tel. 2834137 

 

 

Tot slot: 

- Zondag 23 juni wordt Le Tourtocht '96, georganiseerd door  

het Brabants- en Eindhovens Dagblad, verreden. 

Een aantal van onze leden zal hier ook aan deelnemen. 

Neem contact met elkaar op om zoveel mogelijk je ook hier  

gezamenlijk als Toerclub Nuenen te presenteren. 

-   Op zaterdag 29 juni vertrekken we daar waar mogelijk als  

   1 groep voor de Van Gogh Toertocht naar Zundert. 

  vertrek 07.10 bij Apollo. 

 Natuurlijk blijft het mogelijk op deze dag met vrienden  

 en kennissen op eigen titel aan de tocht mee te doen. 

 Geniet van de tocht, wees daar waar nodig behulpzaam en  

 wees een ambassadeur van de Toerclub Nuenen. 

 

 

Namens het bestuur,  

de secretaris  

Ad van Hoogstraten.  
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Jaarvergadering Toerclub Nuenen 

 
Op 21 november j.l., vond in "De Vank" de eerste jaarvergadering plaats van 

Toerclub Nuenen. Sinds de oprichtingsbijeenkomst in april 1996 heeft deze 

vereniging de wind in de rug gehad. Zij telt inmiddels 65 leden, organiseert in 

zomer en winter wekelijks club ritten en trainingsritten, neemt deel aan toert-

tochten en veldtoertochten en organiseert deze ook zelf. 

 

Op de jaarvergadering werd nog eens teruggeblikt op het voorbije zomerseizoen. Door 

gemiddeld 22 leden werd aan de clubrit op de zondagen deelgenomen. Zij verreden 

gezamenlijk zo'n 50.000 kilometers.  

Verschillende leden namen in groepsverband deel aan toertochten zoals die  

van het Eindhovens Dagblad (225 km.), Diekirch - Valkenswaard (260 km.), Brabant 200 

(200 km.), de Berg en Dalroute (185 km.) en uiteraard aan de eigen van Goghtocht naar 

Zundert van 190 en 110 km. 

Daarnaast gingen een aantal leden in los verband naar Zuid Limburg om daar de 

Limburgse "kuitenbijters" te trotseren. 

Sinds half oktober is het winterseizoen gestart, uiteraard bedoeld om deel te nemen aan 

de talrijke veldtoertochten die in deze regio worden georganiseerd, maar ook bedoeld om 

d.m.v. trainingsritten de conditie goed op peil te houden voor het komende wegseizoen. 

De veldtoertochten zijn 25 tot 45 km. lang en een uitdaging om te rijden. 

Mentaal zijn ze zwaar, zeker wanneer de onverharde wegen modderig of bevroren zijn. 

Maar ze zijn ook mooi, soms heel mooi. De herfst, de winter en het hele vroege voorjaar 

hebben elk hun landschappelijke en natuurlijke charmes. Ook daarvan kun je genieten 

als veldtoertocht fietser. 

Overigens organiseert de Toerclub op 23 februari 1997 een eigen veldtoer tocht onder de 

naam "Nuenen rond". Naar verwachting zullen zo'n 250 à 300 veldtoerfietsers van start 

gaan en de mooiste stukjes van de Nuenense bossen, beekdalen en anderszins te 

genieten krijgen. 

 

"Krakende kettingen" is de naam van het clubblad, waarvan de eerste editie inmiddels 

verscheen en dat dankzij de adverteerders gratis onder de leden verspreid wordt. Een 

bijzonder fraai clubblad overigens, waarin over zeer uiteenlopende zaken het fietsen 

betreffend (van toertochtverslag tot een verhaal over het onderhoud van de derailleur) 

mededelingen worden gedaan. Het clubtenue, een eigen ontwerp gebaseerd op de "Zon 

van van Gogh", zal medio maart aan Nuenen gepresenteerd worden. De verstrekking 

daarvan vindt uitsluitend aan de leden plaats tegen gereduceerde prijzen. 

Heeft u belangstelling voor de activiteiten van de Toerclub Nuenen of wilt u eens nader 

kennis maken? Neem dan contact op met: Ad van Hoogstraten (tel. 2833974), Jan 

Wesenbeek (tel. 2836096), Martijn van Moorsel (tel. 2833451), Theo Schepers (tel. 

2834137) of Peter. Linders (tel. 2836991). 
 

 

 

 

 

 

Rond de Linde 05-12-1996 
Geeft veel informatie over ToerClub Nuenen 
De club presenteert, presteert en nodigt uit. 
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Een deel van het jaarverslag 1996 
Eerste bericht in de Krakende Kettingen 1ste jaargang nummer 
1, November 1996 
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De TTC-weg stelt zich voor. 

 

Op 19 augustus jl. heeft de TTC-weg het levenslicht aanschouwd. 

'TTC' staat voor ToerTochtenCommissie en 'weg' duidt aan, dat het tochten zijn die op 

verharde wegen gereden worden. Dit ter onderscheiding van de ATB-tochten, die onze 

Toerclub Nuenen gedurende de wintermaanden wil gaan rijden. 

De TTC-weg bestaat uit Martijn van Moorsel, Johan Cooymans en André Janssen.  

Zij heeft zich tot doel gesteld om een selectie van bestaande toertochten te maken en die in 

de vorm van een jaarkalender aan de leden van de Toerclub Nuenen aan te bieden. Deze jaar-

kalender zou dan in de algemene ledenvergadering besproken en vastgesteld kunnen worden. 

Daarnaast zou de TTC-weg een coördinerende rol kunnen vervullen v.w.b. aanmelding en 

vervoer. Bij wijze van start stelt een van de leden van de TTC-weg zijn telefoon ter 

beschikking. 

Diegenen, die aan een tocht willen deelnemen bellen dit uiterlijk één week van tevoren door 

aan het betreffende lid. Indien er 6 deelnemers of meer zijn, dan zal het lid van de TTC een 

voorstel doen voor het vervoer en het ontmoetingspunt. Als iemand een volgwagen ter 

beschikking wil stellen, dan is ook dit de plek om dat te melden. Mochten er minder dan 6 

deelnemers zijn, dan zal het TTC-lid de deelnemers de namen doorgeven vergezeld van het 

verzoek om zelf het vervoer te regelen. Voor de komende weken stelt de TTC u de volgende 

ritten voor: 

Zaterdag 7 september, fietsen in de Ardennen in de "Tocht rond de 5 Cols van la Roche", 86 

km. Informatie op pagina 15 van het *FEP-boek. Méér informatie wordt aangevraagd. 

Contactpersoon TTC-weg: Johan Cooijmans, tel 2833537. 

 

Zaterdag 21 september, fietsen in Zuid-Limburg in de "Mergelheuvelland" over 110 km. 

Informatie op pag. 184 *FEP-boek.  

Contactpersoon TTC-weg: Johan Cooijmans, tel 2833537. 

 

Zondag 6 october, wordt de "Acht van Heeze" gereden over 120 km. Informatie op pag 187 

*FEP-boek. 

Contactpersoon TTC-weg: Johan Cooijmans, tel 2833537. 

 

Voor alle duidelijkheid merkt de TTC-weg op, dat de normale ritten op dinsdag, donderdag en 

zondag gewoon doorgang vinden. Mocht u voor het komend jaar leuke toertochten weten of 

ideeen hebben over taken voor de TTC-weg, dan deze graag melden aan een van de leden van 

de TTC-weg. 

 

* FEP-boek staat voor FietsEvenementenProgramma-Boek, dat door de NTFU wordt 

uitgegeven. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief aan leden in augustus 1996 
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ToerClub Nuenen, 

    hoe het begon 

 
Het begon met een ontmoeting met Theo de Louw bij de Boerenbond in Nuenen. 

 

We hadden elkaar als een eerder gezien, op een crossfiets. Ik vertelde hem, dat er in Nuenen 

veel jongens waren, die in de zomer en winter deelnamen aan toertochten op de race- en 

crossfiets. 

 

Van hem kwam het idee om voor die sportievelingen een tocht te organiseren van Nuenen 

naar Zundert. Daarvoor zouden gemakkelijk 50 deelnemers uit Gerwen en Nuenen te vinden 

zijn. Dat leek mij wel wat. 

 

Het idee vond weerklank bij Wim de Louw, Henk Wagemakers †, die ik kort daarna ontmoette, 

Ad van Hoogstraten, en Theo Schepers. Van Martijn van Moorsel was bekend, dat hij in het 

verleden al eens een poging deed om een Toerclub op te richten. 

 

Eind januari vond een eerste bijeenkomst plaats. Als enige vraag stond op de agenda: Zijn wij 

in staat om een toertocht te organiseren in het Tour de France weekend eind juni 1996? Daar 

waren we snel uit: 

dat moest kunnen!! 

 

Toen eind maart de organisatie daarvan zo goed als rond was 

en we elkaar verrast aankeken, dat het allemaal zo vlot en 

enthousiast gegaan was, meenden een aantal door te moeten 

gaan als oprichters van een Toer- en Fietsclub. Hun namen; 

Martijn van Moorsel, Theo Schepers, Ad van Hoogstraten, 

Henk Wagemakers † en Jan Wesenbeek. 

 

 

De bedoeling was een Toerclub met statuten op te richten en deze aan te melden bij de NTFU. 

Dit laatste werd van belang geacht i.v.m. verzekeringen en het kunnen beschikken over veel 

informatie voor de leden van toertochten en veldritten. 

 

De oprichtingsvergadering op 23 april werd door circa 40 potentiële leden bezocht. Hun 

belangstelling was dermate groot, dat er voortvarend aan statuten 

en notariële akte werd gewerkt. Op 4 juni was de Toerclub Nuenen 

officieel een vereniging. 

De bijeengeroepen ledenvergadering werd hierover geïnformeerd 

en het bestuur geïnstalleerd. Helaas zonder Henk 

Wagemakers, die kort daarvoor overleed. Peter Linders is sinds 

kort de opvolger van Henk in het bestuur. 

 

Er is inmiddels veel gebeurd. Velen van ons namen deel aan de 

clubritten op de zondagmorgen en de dinsdag- en 

donderdagavonden. De van Gogh-toertocht op 29 juni was, 

ondanks het erbarmelijke weer op de vroege ochtend, een 

evenement waar we met trots op kunnen terugkijken. Ongeveer 125 deelnemers namen aan 

de diverse tochten deel. Ook in 1997 zal deze tocht wederom georganiseerd worden. 

 

 

 

 



 18 

 

En er moet nog veel gebeuren. Op dit moment zijn onder verantwoordelijkheid van Martijn 

van Moorsel een aantal leden druk bezig om de leden bij de start van het wegseizoen 1997 

van een cluboutfit te voorzien; wordt er gewerkt aan de realisering van een clubblad; er wordt 

gewerkt aan een programma voor zomer- en wintertochten; er wordt nagedacht over 

sponsoring via advertenties in het clubblad. 

 

Daarnaast zijn we er nog niet uit met de afspraken over de snelheid, waarmee wij onze 

clubritten rijden; moeten onze wegkapiteins de erkenning van hun taak en verant-

woordelijkheid krijgen van de deelnemers aan de clubritten (ook hun verantwoordelijkheid) . 

Samenvattend kan gesteld worden, dat we als Toerclub een grandioze start maakten. Met de 

leden (U dus) moet en kan daaraan een goed vervolg gegeven worden en zullen de 

gesignaleerde groeistuipjes snel tot de geschiedenis kunnen behoren. 

 

Jan Wesenbeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Krakende Kettingen 1ste jaargang nr 1, november 
1996 

Toch hield Jan van tijd tot tijd wel van 
snelheid zoals blijkt uit bovenstaande foto.  
 

(foto van de rodelbaan nabij Hammer) 
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voor: 

Toerrijders, trimmers en  

wielertoeristen 

 
zaterdag 29 juni 1996 

vanuit Nuenen naar Zundert en terug (170 km)  

of naar Poppel en terug (110 km) 

 
Vertrek: 
tussen zeven en acht uur naar Zundert 
tussen acht en negen uur naar Poppel 
vanaf  zaal Apoll,, Park 25, Nuenen 
 
Route: 
 prachtige landelijke route uitgepijld,  
via fietspaden, verharde wegen en B-weggetjes 
 
Kosten: 

vijf gulden, inclusief herinnering f 2,50 extra 
 
Voorinschrijving tot 30 mei (tussen 19.00 en 2Q.00  uur): 
Ad van Hoogstraten,  Nuenen tel. (040) 283 3974 
Jan Wesenbeek,   Nuenen tel. (040) 283 6096 
 
Organisatie:  
Toerclub Nuenen 
 
Gezinsfietstocht omgeving Nuenen 
(afstand ca. 45 km) 

vertrek: 

zaterdag 29 juni vanaf Apollo 

tussen tien en elf uur 

kosten: 

f 2.50 per deelnemer 

Kinderen onder 12 jaar gratis 
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Vincent van Goghtocht 1996 
 
Nuenen – Zundert v.v. ± 175 km 

 

Op 29 juni 1996 was het zover 2 uitgezette tochten konden worden gefietst. Er was een 

familietocht en een toertocht die vanuit café Apollo vertrokken. 

Ook was er een mogelijke afstand van 110 km daarvan was het keerpunt Poppel. 

De pauze plaats van de toertocht was in Zundert Hotel “De Roskam” 

 

De volgende sponsoren werden vermeld op de routebeschrijving: 

Batavus, De Gouden Leeuw, Gazellen en Rijwielhandel “De Concurrent” te Nuenen, 

Vishandel Reijnen, EDAH, Intratuin, RABO-bank en Sporthuis Zuid. 

 
 
 
 
 

 
 
Route gezinstocht 

 
 
 
 
 
 
 
 

Route toertocht
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Vaantje en een lotnummer, voor de loterij, die bij inschrijving  van de 

eerste Van Goghtocht werd uitgereikt. De toerfietskaarten van de NTFU  

zijn na 1996 op het formaat van een creditkaart uitgegeven. 
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Carnaval 

 

Toerclub Nuenen volledig de weg kwijt tijdens Carnaval 1997! 

Voorzitter duikt onder als “Adjudant Florijn” 

 

 

 

 

Wij hebben een prins... 
Terwijl, bij het schrijven van dit artikel, het gehele koningshuis vol spanning zit te wachten, 

kunnen wij roepen: wij hebben een prins!  

Vele aanhangers van onze vereniging en alle trouwe lezers van de plaatselijke krant Rond de 

Linde hebben ongetwijfeld inmiddels dit spectaculaire nieuws reeds vernomen. Op geheel 

onverwachte wijze werd, op de voorpagina van de editie van 20 november 2003, prins 

Janneman als de nieuwe prins van de Dwersklippels in het jaar 2004 onthuld.  

"Jan Wesenbeek ziet carnaval als het spelen van een thuiswedstrijd" was de aankondiging van 

het artikel waarin ook te lezen was dat hij al enige tijd de voorzittershamer van TCN hanteert. 

Een korte beschrijving geeft weer wie hij is en is en hoe prins Janneman de 

carnavalsfestiviteiten tegemoet ziet. Toch wel een prins met een speciale smaak, hij is n.l. de 

eerste die het voor elkaar heeft gekregen om die vervelende adjudanten van zich af te 

schudden, hij wil alleen maar dames om zich heen. Striepke Vur en Vitamien (2 leuke meiden) 

zullen hem al die tijd ondersteunen en vergezellen. Helaas is de bijgeplaatste foto niet in kleur 

zodat niet ieder een goede indruk kan krijgen van de schitterende kleurrijke uitdossing van dit 

carnavaleske trio. Maar natuurlijk een troost voor iedereen, we komen prins Janneman 

ongetwijfeld nog wel ergens tegen in ons dorp en dan kunnen we hem en zijn gevolg beslist 

uitgebreid bewonderen. 

Nu wil het toeval dat carnavalszondag in 2004 deze keer gaat samenvallen met onze 

georganiseerde veldtoertocht het Dak van Brabant. Wie weet misschien kunnen we het hele 

gezelschap nog wel verwelkomen op die plek. 

 

Jan, namens onze hele vereniging wensen wij jou en je gevolg een heel bruisend carnaval toe, 

enne hou 't recht!!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bovenstaand bericht in Krakende Kettingen van 7de jaargang nr 5, december 2003 

Ook met carnaval laat TCN zich niet onbetuigd. 
 In Krakende Kettingen van de 1ste jaargang nr 3 mei 1997 leest men er alles over 
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Prins Janneman 
snertopschepper bij 

Nuenense Toertocht _ 

 

Carnavalszondag begon voor Prins Janneman en zijn Striepke Vur en Vitamien wel op een heel 

bijzondere wijze. Als voorzitter van ToerClub Nuenen mocht" Janneman niet ontbreken bij de 

populaire veldtoertocht 'Dak van Brabant'. 

Normaal is hij tijdens deze tocht vlaggenist bij de drukke oversteek Geldropse-

dijk/Wettenseind, maar nu kwam hij 's morgens in alle vroegte met gevolg naar blokhut 

Hagrid van de Rudyard Kipling Groep aan de Papenvoortse Heide. Dat was de pauzeplaats 

voor de 800 deelnemers aan het door ToerClub Nuenen georganiseerde sportieve evenement. 

Prins Janneman nam als een ervaren snertopschepper de pollepel over van Ine van de 

Biggelaar. Opperorganisator Wim van Aken en de ruim vijftig TCNuenen-vrijwilligers ontvingen 

van de deelnemers vele complimenten voor de prachtige routes, de puike organisatie en de 

prima verzorging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand het bericht in Rond de Linde op 04-03-2004 
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Clubkleding, de stand van zaken 
 

Onder aanvoering van Martijn van Moorsel zijn een aantal 

leden op dit moment druk bezig om de leden in een eigen 

clubtenue het seizoen 1997 te laten starten. Een eigen outfit 

hoort bij een vereniging als de onze. Het geeft de club een 

eigen uitstraling en herkenbaar gezicht, wanneer de leden, 

hetzij in eigen clubritten, hetzij in ritten van andere 

verenigingen fietsen. 

 

Niet onbelangrijk is het kostenplaatje. Getracht zal worden om de leden tegen aantrekkelijke 

aankoopprijzen van een shirt en jack te voorzien. De opdracht is om op de kleding het eigen 

logo van de club prominent te presenteren. 

Bij diverse leveranciers zal een prijs worden opgevraagd, waarbij eisen aan kwaliteit en 

bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van belang zijn. 

 

Het dragen van het clubtenue heeft een verplichtend karakter, zoals dat ook bij andere 

sportverenigingen het geval is. 

 

Op de jaarvergadering van 21 november kan de club van Martijn, waarvan verder deel uit 

maken Ad van de Scheur, Anton van de Berg en Gerard van de Ven, waarschijnlijk ons verder 

inlichten over de stand van zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

De kledingcommissie heeft, zijn opdracht nagenoeg afgerond en komt met een betaalbaar 

advies voor een verplicht gesteld shirt. Indicatieprijs voor een shirt in clubkleuren Fl. 65,- 

Indien een sponsor gevonden wordt of wanneer nog aantrekkelijker kan worden ingekocht, 

komt dit de prijs nog ten goede. 

 

 

 

Clubtenue 

De kledingcommissie kreeg een welgemeend applaus van de vergadering voor hun inspanning 

en het resultaat. Een geslaagd ontwerp in schitterende kleuren. Op de weg zijn we nu als 

eenheid herkenbaar. 

 

Ondanks de ruime bestelling kon de kledingcommissie niet voorzien, dat de vereniging zo snel 

zou groeien, dat problemen zouden ontstaan bij het uitleveren van gewenste kleding. 

 

Het clubshirt is kennelijk wel in voldoende mate voorradig, echter v.w.b. de jasjes en de 

broeken moet men overgaan tot bijbestellen. De commissie zal eerdaags weer bijeenkomen 

om zich te beraden en de bijbestelling te regelen. Leden die nog in de "wachtkamer" staan, 

krijgen dus nog een reactie. Let op: op 4 mei wordt in het park een clubfoto gemaakt en wel 

om 9.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand uit de Krakende Kettingen 1ste jaargang nr 1, november 1996 
Onderstaand uit de notulen van jaarvergadering gehouden op 21-11-1996 

Bovenstaand uit de notulen van jaarvergadering gehouden op 03-04-1997 
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Van Gogh Toertocht op 5 juli 

 

ToerClub Nuenen presenteert 

professionele kleding 
 

ToerClub Nuenen heeft zich begin deze maand vol trots 

gepresenteerd in het officiële clubtenue. De kleurige kledinglijn is 

opgebouwd uit de tinten geel, oranjerood en paarsblauw. Het zijn 

kleuren, die Vincent van Gogh veelvuldig gebruikte op zijn 

schilderijen. Zo is het geel en oranjerood terug te vinden op de 

werken van Van Gogh met veel zonneschijn, terwijl het 

paarsblauw bekend is van de irissen van Vincent. De Nuenense 

ToerClub heeft, net als Vincent van Gogh, een voorliefde voor de 

zon. TC Nuenen bestaat nu ruim één jaar en heeft al 105 leden. 
 
 

 

 

 

 
Mededelingen vanuit het bestuur 

De voorzitter vermeld allereerst trots te zijn op zijn glimmende 

voorzittershamer, gemaakt door Geert Engelen. Dit brengt hem tot de 

opmerking dat Geert voorlopig niet op de racefiets kan meegenieten' 

van onze tochten. Toch wil Geert zich voor de vereniging blijven 

inspannen. We zullen een goede plek voor hem vinden. 

 

 

 

De aanhangwagen staat achter de poort bij Theo 

Schepers. In overleg met Theo dient deze op zaterdag 

opgehaald en op maandag weer schoongemaakt gebracht 

te worden. Veel leden geven er de voorkeur aan de 

aanhangwagen in de winter bij "De Zwaan" te stallen, 

waardoor het op het laatste moment op zondag mogelijk 

blijkt deze aan te koppelen. De aanhangwagen behoeft 

echter nog een overtrek. 

 

 

Bestuursuitbreiding 

Het bestuur is al tijden bezig een afgevaardigde uit de veldtocht-fietsers te recruteren. Benny 

Schrurs is bereid toe te treden, waarna de vergadering het besluit, om het bestuur uit te 

breiden met Benny Schrurs, ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand 2 artikelen komt uit KK 2de jaargang nr 5, 1998 verslag najaars vergadering 

Een deel van het bericht in Rond de Linde 22-05-1997 
tevens werd hierbij de 2de Van Gochtocht aangekondigd op 5 juli naar Etten-Leur 195 km 
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Nieuws van de ATB-afdeling 

 van Toerclub Nuenen 

 
Op de laatste ledenvergadering is afgesproken om met een aantal leden een bijeenkomst te 

organiseren, om te bekijken of een ATBafdeling binnen de toerclub zou kunnen functioneren, 

en zo ja, hoe dat er dat dan uit moest komen zien. Tevens wilden deze leden helpen met het 

op poten zetten van de ATB-rit op camavalszondag. 

 

Over het beginnen met een ATBafdeling hebben we een avond zitten "brainstormen" met de 

op de ledenvergadering opgegeven commissieleden: Ben Schrurs, Henk Kielenstijn, Alex 

Gevers en Frans van Dommelen. 

 

Deze commissie is tot de conclusie gekomen dat deze afdeling bestaansrecht zou kunnen 

hebben. 

 

Uiteraard is deze commissie er van uitgegaan, dat alles wat georganiseerd gaat worden, onder 

het vaandel van de TC Nuenen gebeurd. Een ATB-er wordt lid van de TC Nuenen. Een lid van 

TC Nuenen heeft- dus dadelijk de keus om, eventueel afwisselend, op de weg of in het veld te 

gaan fietsen. 

 

De op deze avond besproken punten zijn vastgelegd in een "praatstuk," wat aan het bestuur is 

voorgelegd. Inmiddels zijn er al een aantal akties geweest. 

Er is overleg geweest met de Razob, die plannen had om een ATB-parcours uit te zetten op 

haar terrein. Dit overleg is door de voorzitter en twee leden van de ATB-commissie bezocht. 

Uitleg hierover zal op de ledenvergadering plaats vinden. 

 

Verder is er een overleg geweest met het bestuur en de ATB-commissie met als inzet het 

"praatstuk", om te kijken of beide partijen op een spoor konden komen betreffende het ATB-

gebeuren. Ook dit punt zal verder behandeld worden op de jaarvergadering. 

 

Ook zal het opgevallen zijn dat er in Rond de Linde een stukje heeft gestaan over het 

voornemen rondom het A TB-gebeuren. Hierop hebben inmiddels ook al een aantal personen 

gereageerd. We zien nu ook dat er zich leden aanmelden die al altijd op de ATB gereden 

hebben en zich, door zich op te geven in de zomer, willen gaan oriënteren om op de weg te 

fietsen. 

 

Wel is er een minimum leeftijd afgesproken van 16 jaar i.v.m. verantwoordelijkheden, maar 

vooral met vervoersproblemen bij ritten die elders plaats vinden. Er zullen gezamenlijk tochten 

bezocht worden op zaterdagen/zondagen. Deze ritten zullen ook in overleg met de 

tochtencommissie vastgesteld worden. 

 

Tot zover een globaal overzicht van de aktiviteiten rondom het ATB-gebeuren. Het streven is 

om regelmatig via Krakende Kettingen en Rond de Linde van ons te laten horen. Groeljes en 

tot de volgende nieuwsflits! 

Namens de ATB-commissie,  

Frans van Dommelen. 
 

 

Ook de ATB groep begint vast vormen te krijgen waarbij de RAZOB al bij is betrokken 
Onderstaand bericht uit Krakende Kettingen 2de jaargang nr 1 
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Eerste veldtoertocht Toerclub Nuenen 

groot succes 
 

Op 23 februari organiseerde Toerclub Nuenen haar eerste veldtoertocht. Aan deze 

tocht namen ruim 300 ATB-ers deel. Onder hen onder andere 2 prominenten uit het 

Nuenense Carnaval: Prins Ducatius en zijn hofdignitaris Centius. 

 

Onder een lekker lentezonnetje verzamelden de deelnemers zich bij de Drietip aan de 

Sportlaan om een tocht van 30 of 45 kilometer te gaan fietsen in de mooie omgeving van 

Nuenen. Tussen 9 en 10 uur kon na inschrijving worden vertrokken. De veldtoertocht fietser 

heeft een zogenaamde ATB-fiets tot zijn beschikking. Met deze fiets kunnen paden bereden 

worden, die voor een normale fiets amper toegankelijk zijn. Via het Nuenens Broek, over 

veldwegen naar Stad van Gerwen en vervolgens over bospaden door de Lieshoutse en 

Stiphoutse bossen werd halverwege de tocht een tussenstop gemaakt om even te rusten.  

Na een kop soep, een bakkie thee of koffie ging de tocht via de Papenvoortse bossen en hei 

verder richting Nuenen. Ter hoogte van de Schoutse Vennen splitsten de 30-kilometerrijders 

zich van de 45-kilometervreters. Gingen de eerste weer terug naar de Drietip, de die-harts 

togen richting Razob om daar op het hoogste punt van Noord-Brabant even te genieten van 

een schitterend uitzicht. Na een scherpe afdaling gingen zij richting Urkhovense en Collse 

Zeggen om langs de schitterende Dommel van het zwaarste deel van hun tocht te genieten. 

Nog nagenietend van de tocht waren de deelnemers zonder uitzondering erg te spreken over 

de wijze, waarop de laatste veldtoertocht van het winterseizoen in Nuenen was georganiseerd. 

Deze was uitstekend uitgepijld en er was veel aandacht voor de veiligheid. Bij de oversteek 

van doorgaande wegen werden de fietsers gewaarschuwd en gevaarlijke kruispunten werden 

uitstekend aangegeven. Voor menig ATB-er, die aan de tocht deelnam, zal deze een vaste 

plaats in zijn winterkalender krijgen. 

Of dit ook het geval zal zijn voor prins en hofdignitaris is de vraag. Nadat zij uitgeput bij de 

Drietip arriveerden, daar een donker biertje dronken, werd na dien op deze mooie zondag 

weinig meer van hen vernomen. 

 

De Toerclub Nuenen mag tevreden terug kijken. Vele leden waren als vrijwilliger die dag bezig 

om van hun eerste veldtoertocht een succes te maken. Een tocht, die zij zelf maar wat graag 

gefietst hadden. De vele goede reacties van de deelnemers aan hun adres maakte echter veel 

goed. Oprechte waardering dus voor hen en de Drietip-mensen overigens, die in velerlei 

opzicht hun gastvrijheid toonden. De volgende veldtoertocht zal op 22 oktober verreden 

worden. Gelet op het enthousiasme en het succes van de 23e februari belooft die alvast wat 

voor de sportieve fietser. 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht in Rond de Linde 06-03-97 over “Nuenen Rond” 
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Zonnige toer rond Nuenen 

Groot deelnemersveld bij  

veldtoertocht 'Nuenen Rond' 

 
Honderden sportieve fietsers (v/m) bevolkten zondag 19 oktober in alle vroegte het 

recreatiecentrum Enode. Niet om te water te gaan, maar om te starten voor de 

veldtoertocht 'Nuenen Rond'. ToercIub Nuenen organiseerde op die dag haar 

jaarlijkse veldtoertocht 'Nuenen Rond'. Vanaf half negen die ochtend was het een 

drukte van belang op Enode. De ervaren organisatoren slaagden erin om iedereen op 

tijd in te schrijven. Uiteindelijk vertrokken er 650 toerrijders voor deze zonnige 

tocht. Een record aantal deelnemers voor dit evenement van de jonge Nuenense 

ToercIub. 

 

Prachtig parcours 

Er waren in en rond Nuenen twee routes uitgepijld voor liefhebbers van toertochten per fiets, 

zoals veldrijders, mountain-bikers en ATB-ers. De afstanden waren 30 kilometer voor de 

minder ervaren deelnemers en 45 kilometer voor de geoefende veldtoertochtrijders. Het 

prachtige parcours was prima uitgepijld door bossen, velden en beekdalen. Deelnemers deden 

onder meer de volgende plaatsen aan: Nederwetten, een stukje Eindhoven, Gerwen, Lieshout, 

Stiphout, Eeneind en Nuenen. 

 

Gastvrije politiehondenvereniging 

De routes liepen via (half)verharde veldweggetjes en beekdalen, over bospaden en langs 

dreven. Halfweg koers kregen de deelnemers soep en thee met koek aangeboden. Die stop 

was bij het clubhuis van de 

politiehondenvereniging (PHV) 'Nooit Volleerd' 

aan de Mikboomweg in Gerwen. Deze vereni-

ging bood de Toerclub Nuenen een gastvrij 

onthaal op hun mooie terrein. De pittige 

toertocht werd door de deelnemers, genietend 

van het najaarszonnetje op het Enode-terras, 

gewaardeerd met teksten zoals: gaaf, te mooi 

om waar te zijn, machtig prachtig, genoten van 

heerlijke Van Goghachtige herfstkleuren, prima 

uitgezette tocht. Kortom, de Toerclub Nuenen 

kan terugzien op een zonnige, geslaagde 

veldtoertocht 'Nuenen Rond'. Voor nadere in-

lichtingen over de Toerclub Nuenen kan men 

terecht bij secretaris Ad van Hoogstraten, 

telefoon 283 3974. 
Veldtoertochtrijders komen op adem bij PHV  

“Nooit volleerd” in Gerwen 
(foto: Cees van Keulen) 

 

 

 

 

 

Rond de Linde 30-10-1997 
Veel lof werd er geuit met de tweede tocht “Nuenen Rond’ 

Vanuit Enode had men 2 tochten uitgezet 30 en 45 km 
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IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE 

 AFDELING NUENEN C.A. 

 
 
Aan: Toerklub Nuenen 

T.a.v. Dhr. van Hoogstraten  

Constantynstraat 59  Secretariaat: 

5671 XD Nuenen Postbus 55  5670 AB Nuenen CA. 

  5670 AB Nuenen CA   

  Postgiro 6238665   

Datum: 12 maart 1997 

 

Geachte Heer van Hoogstraten, 

 

Onlangs vonden een aantal mensen van het IVN in de Nuenense buitengebieden sporen die 

daar zeker niet thuishoorden. Bij 

navraag bleek dat er door uw vereniging een toerevenement door deze gebieden was 

georganiseerd. 

Voor zover wij kunnen nagaan is er, noch door de Gmeente, noch door Brabants Landschap, 

toestemming verleend voor een dergelijke activiteit. 

Zoals u bekend moet zijn gaat het hier om kwetsbare en kostbare natuurgebieden. De 

Nuenense bevolking en in het bijzonder de Natuurverenigingen zijn daar dan ook zeer zuinig 

op. 

 

Wij verzoeken u met klem om in, de toekomst deze natuurgebieden 

te ontzien bij het organiseren van uw activiteiten. 

Bij twijfel over de, draagkracht van een bepaald gebied zal de gemeente, het IVN, 'Brabants 

Landschap of Staatsbosbeheer u 

graag van advies dienen. , 

Aan genoemde instellingen zal een afschrift van deze brief 

worden gezonden. . C 

 

In het vertrouwen dat u van dit schrijven goede nota zult nemen verblijven wij, 

 

Hoogachtend, 

 

 

Namens het IVN Nuenen.c.a. 

 

 

 

 

In afschrift aan: Gemeente Nuenen 

  Brabants Landschap 

Staatsbosbeheer 
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Brabants Landschap 
NATUURBESCHERMING DICHT BIJ HUIS 

 

 

 

 

Toerclub Nuenen  

T.a.v. de heer Van Hoogstraten 

(secretaris) 

Constatijnstraat 59 

Uw kenmerk: 5671 XD NUENEN 

 
 

Ons kenmerk:DO. 40/7230390   Datum:24 februari 1997 

 

 

Geachte heer Van Hoogstraten, 

 

Wij hebben geconstateerd dat op zondag 23 februari jongstleden een deel van het Nuenens 

Broek was opgenomen in de route van een door uw vereniging georganiseerde veldtoertocht. 

 

Als eigenaar van een groot deel van dit natuurgebied maken wij ernstig bezwaar tegen het 

zonder overleg en toestemming opnemen van eigendommen van onze stichting binnen deze 

route. 

 

Wij achten het van groot belang dat in voorkomende gevallen de route vóóraf wordt 

afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

Zonder overleg en toestemming is het gebruik van wegen en paden binnen eigendommen van 

Brabants Landschap niet toegestaan. 

 

Wij gaan ervan uit dat u in voorkomende gevallen deze spelregels in acht zult nemen. 

Hoogachtend, 

 

i 

 

 

 

 

 

Cc: College B&W Nuenen/EvI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat het in de beginperiode niet allemaal even gemakkelijk ging om een tocht ”Rond Nuenen” te 
organiseren blijkt wel uit deze 2 brieven. 
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ToerClub Nuenen organiseert Van Gogh Toertocht 

 

Gezinsfietstocht van 45 km en 

Toertocht van 110 of 195 km 
 

 

Zaterdag 5 juli organiseert ToerClub Nuenen een gezinsfietstocht van zo'n 45 
kilometer. Deelnemers - jong en oud - kunnen die dag tussen tien en elf uur vanaf 
café Schafrath aan het Park vertrekken voor deze toeristisch aantrekkelijke tocht 
door de mooie omgeving van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De 
kosten zijn f 3,50 per deelnemer en kinderen onder dan 12 jaar betalen f 1,75. 
Deelnemers doen gratis mee aan een loterij. Het duurt nog een paar weken, maar 
belangstellenden doen er goed aan de datum alvast te reserveren in hun agenda. 
 

Naar Etten-Leur via Poppel 

Op die dag staat ook de tweede Van Gogh Toertocht op het programma. Vorig jaar werd, juist 

voordat de Tour de France door Nuenen reed, de eerste Van Gogh Toertocht gehouden. 

Ondanks het slechte weer reden toen 125 mensen deze tocht. Dit jaar heeft ToerClub Nuenen 

samen met de Toer- en Wielervereniging De Turfrijders uit Etten-Leur een prachtige landelijke 

route uitgepijld over twee afstanden. Vanuit Nuenen kan men bij café Schafrath tussen zeven 

en acht uur van start gaan naar Etten-Leur. 

Heen en terug is in totaal 195 km; er wordt 

ook vanuit Etten-Leur richting Nuenen 

gestart. Ook de tocht Nuenen-Poppel kan 

verreden worden en dat is in totaal 110 km. 

Vertrek richting Poppel is tussen acht en 

negen uur. De Van Gogh Toertocht is 

bestemd voor toerrijders, trimmers en 

wielertoeristen. Deelnemers betalen f 6,- en  

NTFU-leden f 4,-. Belangstellenden kunnen 

voor meer informatie terecht bij: secretaris 

Ad van Hoogstraten telefoon 2833974 of 

voorzitter Jan Wesenbeek telefoon 2836096. 

  
 Nuenen in actie Enkele leden van ToerClub  

(foto Cees van Keulen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond de Linde 12-06-1997 
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 TC NUENEN 
 

organiseert op zondag 31 

augustus een: 

 "Dikke banden fietstocht" 
Bestemd voor al onze leden met zijn/haar gezinsleden. De tocht gaat langs 
mooie landelijke punten rondom Nuenen. De afstand zal ongeveer 35 
kilometer bedragen. Er zijn enkele rustplaatsen gepland waar voor een kleine 
versnapering zal worden gezorgd. De start is die dag tussen 10.00 uur en 

11.00 uur. Het vertrekpunt wordt u nog nader bekend gemaakt. De kosten 

zijn f 5,00 per gezin (onafhankelijk de samenstelling). Wij verzoeken u 
onderstaande strook in te vullen en zo snel mogelijk, maar voor 1 juli a.s., af 
te geven op een van onderstaande adressen of tijdens een van onze ritten 
bij: 
 
Gerard Vrijhoeven   Beth v/d rijtlaan 6 Tel. 2837681 
Ben Bisseling   De Vroente 134  Tel. 2839064 
Jan Boudewijns    Bernhardstraat 31 Tel. 2837316 
Frans van Dommelen  Draviklaan 36  Tel. 2836665 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Dikke banden fietstocht in 1997 

 

Aan deze tocht hebben 68 personen 

deelgenomen waarvan 11 kinderen. 

Het vertrek was vanuit LONU, gelegen aan 

het sportpark “Wettenseind” 

Er waren 2 afstanden 30 en 40 km. 

Onderweg en na afloop van deze tocht werd 

gezorgd voor een kleine versnapering dus 

de broodtrommel kon men thuis laten aldus 

het bevestigingsformulier van deelname. 
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Carnavalszondag 22 februari: 25 of 45 km  

Veldtoertocht 'Nuenen Rond'  
van Toerclub Nuenen 

 
Zondag 22 februari (Carnavalszondag!) organiseert Toerclub Nuenen de 

veldtoertocht 'Nuenen Rond'. Er zijn in en rond Nuenen twee routes uitgepijld voor 

liefhebbers van toertochten per fiets, zoals veldrijders, mountain-bikers en ATB-ers. 

De afstanden zijn 25 kilometer voor de minder ervaren deelnemers en 45 kilometer 

voor de geoefende veldtoertochtrijders. Het parcours is uitgepijld door beekdalen en 

bosgebied en ook langs velden. Deelnemers rijden door het Dommeldal tussen 

Eindhoven en Nederwetten, gaan via Gerwen richting Lieshout/Stiphout en dan over 

Vaarle weer terug naar Nuenen-Wettenseind. 

 

Beekdalen en bossen 

De twee routes van 45 en 25 kilometer lopen via (halt)verharde veldweggetjes en beekdalen, 

over bospaden en langs dreven. Halfweg koers (bij het Huysven in Gerwen) krijgen de 

deelnemers soep en thee met koek aangeboden. De ligging van de gemeente Nuenen, Gerwen 

en Nederwetten en haar omgeving staan borg voor een prachtige toertocht, die verreden in 

een winters (?) landschap ook wel pittig genoemd kan worden. 

 

Inschrijven bij kantine EMK/Wettenseind 

Er kan zondag 22 februari gestart worden tussen negen en tien uur vanaf de kantine van 

voetbalclub EMK op het sportpark Wettenseind, gelegen tussen Nuenen en Eeneind. Daar is 

kleedruimte en er zijn ook douches. Deelnemers betalen zes gulden inschrijfgeld (jongeren 

onder 18 jaar f 2,50) en dat is startgeld inclusief consumptie onderweg. Leden van de 

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) betalen vier gulden. Na afloop kunnen zowel de 

deelnemers als de fietsen een douche nemen. Liefhebbers van een fijne, pittige veldtoertocht 

zijn zondagmorgen 22 februari welkom bij Toerclub Nuenen op het Wettenseind. De echte 

carnavalsvierders kunnen 's middags ruim 

op tijd binnen zijn voor de grote optocht 

door Nuenen. De organisatoren van de 

Toerclub Nuenen laten nog weten, dat de 

veldtoertocht slechts 25 of 45 kilometers 

lang is en dat Carnaval wel vier dagen (en 

vier nachten) kan duren. Voor nadere inlich-

tingen kan men terecht bij de organisatoren 

van 'Nuenen Rond': Ad van Hoogstraten, 

(040) 283 3974 of Alex Gevers (040) 283 

1843. 

 
Een groepje ATB-ers tijdens de pauze van de 

vorige 'Nuenen Rond'.... 

(foto: Cees van Keulen) 

 

 

 

 

 

 

Bericht in Rond de Linde op 22-01-1998 
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Wielerweekeinde sportief succes  

Toerclub Nuenen in Ardennen en Eifel 

 
Met snelheden van boven de 70 km per uur suisden de leden van Toerclub Nuenen 

door de Duitse Eifel en de Belgische Ardennen. Kitty Maatje stelde het 

snelheidsrecord voor dames scherper en Martijn van Moorsel werd uitgeroepen tot 

nachtburgemeester van Bütgenbach. De eerste hoogtestage voor 

een dertigtal leden van de Nuenense Toerclub is een sportief succesvol en gezellig 

weekeinde geworden. 

 

Snelle afdalingen 

Wim 'Intratuin' de Louw is een kei in het uitzetten van routes en de Tourclubwielerhelden 

waren vol lof over het prachtige, heuvelachtige parcours. Soms steeg de weg zo steil, dat 

enkele Nuenense benen het lieten afweten. De benenwagen bood dan uitkomst. Vooral op de 

goed geasfalteerde afdalingen in de Duitse Eifel werden snelheidsrecords gebroken. Voorzitter 

Jan Wesenbeek dook als een kamikazepiloot naar beneden met de teller ruim boven de 70 km, 

maar zijn ruim honderd kilogram was 

niet voldoende om lichtgewicht Kitty 

Maatje achter zich te houden. De 

supersnelle Kitty kletste uit het hol 

van Jan en bracht het damesrecord 

op 77 km. Zowel zaterdag als 

zondag werd een traject van om en 

nabij de honderd kilometer afgelegd. 

Plaatsen die onder de wielen 

doorgingen waren onder meer: 

Schoneseiffen, Dalhem, Hellenthal, 

Hammer, Höfen, Kalterherberg, 

Udenbreth en Scheuren. Een klein 

groepje ATB-leden trok onder leiding 

van Bennie Schrurs een spoor door 

Het onderkomen van TCN 
In het gastenverblijf 

“Rurhof” in Bütgenbach in 

de Ardennen tijdens de 

weekeinden van 16/17 mei 
1998 en 05/06 juni 1999 
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de omgeving van Bütgenbach/Sourbrodt. Reisleider Sjef Kisters verzorgde de trip tot in de 

puntjes. Alle deelnemers aan dit eerste wielerweekeinde van Toerclub Nuenen hopen op een 

herhaling in het komend seizoen. 

 

Gastvrije Rurhof met Dorpsmuzikanten 

Het verblijf in de rustige Rurhof in Bütgenbach werd zaterdagavond 16 mei muzikaal 

opgeluisterd door de Gerwense Dorpsmuzikanten. Dit muziekgezelschap uit Gerwen was op 

doortocht voor een gastoptreden in Luxemburg en plande een repetitie-avond in de gastvrije 

Rurhof van Mieke en Jos Weikamp. Mede daardoor bleef het lang onrustig in en rond de 

Rurhof. Martijn van Moorsel verbaasde zichzelf en dook als allerlaatste in zijn slaapzak. 

 

Toertochten 

De komende weken staan er weer mooie tochten op het programma. Zondag 7 juni neemt een 

grote delegatie van Toerclub Nuenen deel aan de Eindhovens Dagblad Toertocht, georgani-

seerd door toerclub Wilhelmina. Zaterdag 4 juli wordt de Van Gogh Toertocht verreden. Dit 

keer organiseert de Toerclub Nuenen de tocht in samenwerking met Toerclub Waalwijk. De 

Van Gogh Toertocht doet streken aan als de Bommelerwaard, Land van Altena, de Campina, 

de Drunense Duinen en ook Woudrichem. 

Vanaf 'De Zwaan' kan die dag vertrokken worden voor een tocht over 180 km (tussen zeven 

en acht uur) of over 120 km (tussen acht en negen uur). Vanaf café 't Snoekske in Waalwijk 

zijn de vertrektijden tussen acht en negen uur (180 km) en tussen negen en tien uur (120 

km). Binnenkort volgt meer informatie over de Van Gogh Toertocht. 

 

 

 

 

 

 

Lambert Aarts van Toerclub Nuenen over Ronde van ED: 

'We hadden ook naar het zwembad kunnen gaan’ 
 

EINDHOVEN - Toerclub Nuenen, althans de eerste groep, zit achter een dampende kop koffie 

in het wielercafé, dat Majestic blijkt te zijn. De club heeft gekozen voor de 150 in plaats van 

de 200 kilometer. "En als we dit hadden geweten, hadden we het afgeblazen, zoals we dat op 

een gewone zondag ook zouden doen", zegt een eerlijke Lambert Aarts van TC. Even daarvoor 

heeft  hij buiten zijn moderne eivormige helm leeggegoten: "We hadden net zo goed naar het 

zwembad kunnen gaan, waren we ook zo nat geweest." 

"Maar dit zijn wel de échte fietsers, en wij horen erbij", grapt Jan Bakemans uit Veldhoven. in 

de stromende regen. Met een groepje van het Regionaal Opleidingscentrum rijdt hij de 

honderd. "Ach, wat echte fietsers, het is onze broodwinning niet", zegt TC'er Leo Renders. En 

dat geldt voor alle deelnemers. Het moet wel leuk blijven. Een enkeling denkt aan opgeven, 

alle anderen proberen de lol erin te houden. "We hadden ook in bed kunnen blijven liggen 

vanmorgen. Dan is dit wel leuker", zeggen Bob van den Heuvel en Linda van den Hurk uit 

Eindhoven. Op toerfietsen rijden ze de honderd: "als voorproefje" voor een vakantie in 

Oostenrijk. 
 

 

 
 

 

 

 

Dit verslag/aankondiging  staat in Rond de Linde van 11-06-1998 

Tocht van het Eindhovens Dagblad op 08-06-1998. Een gedeeltelijk verslag van deze 8ste editie.  
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In de startblokken 

 

De dagen zijn inmiddels alweer duidelijk aan het lengen. 

De temperatuur loopt gestaag op naar een aangenamer gevoel. 

De eerste voorjaarsklassiekers kondigen zich al aan op de vroege kalender van het 

profpeloton. 

Dit betekent dat de oorkleppen en geitenwollen sokken weer zo langzamerhand de koffer in of 

de zolder op kunnen. 

Uiteraard gaat onze vereniging zich ook opmaken voor het nieuwe wegseizoen van 1999, we 

staan al in de startblokken. 

Het zal menig toerfanaat intussen al behoorlijk aan de billen kriebelen, om met deze in het 

winterseizoen stevig aangespekte hammen, wederom in het zadel te springen. 

Een aantal onder ons die daar beslist geen last van zullen hebben zijn onze a.t.b.ers, zij 

hebben het slechte en zeer natte winterseizoen behoorlijk moeten trotseren. 

Wat zijn er veel weekenden geweest die bar en boos waren, hierbij werden de fiets, de kleding 

maar vooral de fietser flink op de proef gesteld. Maar niet voor niets want je schijnt hier 

bikkelhard van te worden, zeggen ze. Men zegt ook dat er enkele van deze fanaten behoorlijk 

zijn afgetraind, zij zullen ongetwijfeld ook klaar staan voor het nieuwe wegseizoen. 

Natuurlijk zijn de diverse voorbereidingen voor dit wegseizoen 99 alweer in volle gang. De 

toertochtencommissie zal de toerkalender weer bekend maken. De wegkapiteins zullen de 

afspraken nog eens nalopen en opfrissen. 

Iedereen gaat zelf, of samen met anderen, weer zijn wegprogramma samenstellen om weer 

de nodige kilometers voor het Brabantse (of daarbuiten) te gaan maken. . 

 

Maar voordat we al deze ritten weer gaan rijden, wil onze vereniging dit jaar voor het eerst 

het wegseizoen van 1999 officieel in gaan wijden met een 

OPENINGSRIT OP ZONDAG 14 MAART VERTREK 8.30 BIJ DE ZWAAN. Afhankelijk van de 

opkomst gaan we evenals vorig seizoen in een of meerdere groepen ons eerste rondje 

draaien. 

De lengte van deze opwarmronde is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, het 

tempo zal uiteraard rustig worden opgebouwd. De echte liefhebber zal hier zeker niet verstek 

laten gaan. 

Na afloop van deze openingsrit treffen de diverse groepen elkaar weer in de Zwaan. Onder het 

genot van een kop koffie met vlaai, dat wordt aangeboden door de club, kan ieder weer zijn 

eerste belevenis of gevoel van deze dag vertellen. 

Samen moeten we er weer een mooi wegseizoen van kunnen maken met ongetwijfeld diverse 

sportieve hoogtepunten. 

Laten we met zijn allen hopen dat de weergoden ons dit jaar wat gunstiger gezind zijn. 

Misschien moeten we op deze openingsrit beter een kappelletje aandoen of een worst afgeven 

bij een nog bewoond klooster. 

 

Vanaf deze datum zijn er weer de wekelijkse clubritten op zondag, telkens vertrek vanaf de 

Zwaan om 8.30 uur. 

De avondritten op dinsdag en donderdag kunnen na invoering van de zomertijd aanvangen. 

Vanaf dinsdag 30 Maart 18.30 uur,ook vanuit de Zwaan, gaan we hier van start. 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht voor het seizoen 1999 van Peter Linders. 
 Alle leden werden uitgenodigd voor koffie en vlaai bij De Zwaan na de tocht. 
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Toerclub Nuenen in beeld  

Van Gogh-toertocht over 130 km  

door Brabants landschap 

 
Toerclub Nuenen komt steeds meer in beeld in het Brabantse land en soms ook 

daarbuiten. De kleurrijke club, opgericht in 1996 telt inmiddels 140 leden, 

waaronder enkele dames. Ieder seizoen worden diverse activiteiten georganiseerd. 

Evenementen die ook voor niet-leden interessant zijn: de uitgepijlde Van Gogh-

toertocht (dit jaar 3 juli) en de ATB-tochten naar het Dak van Brabant (twee keer 

per jaar, komend najaar 17 oktober). 

 

Van Gogh- Toertocht voor liefhebbers  

Wat is de Van Goghtoertocht 1999? Een mooie rit naar de Langstraat (Waalwijk) en via een 

andere prachtige route terug. De rit gaat over rustige landweggetjes, door het typisch Bra-

bantse landschap en over een afstand die voor geoefende liefhebbers (m/v), op een racefiets 

of een gewone toerfiets, goed te doen is. Op de toerkalender staat de Van Goghtoertocht voor 

zaterdag 3 juli genoteerd als officiële NTFU-tocht. Toerc1ub Nuenen is aangesloten bij de 

Nederlandse Toer Fiets Unie, afgekort tot NTFU. Start en aankomst vanuit Nuenen-dorp bij 

café De Zwaan. Een greep uit de bekende fietsgebieden die in de route zijn opgenomen: de 

Campina, de Drunense Duinen, de Sonse Heide, de IJzeren Man en de Geelders. 

De door Toerclub Nuenen prima uitgepijlde route van de Van Goghtocht is niet echt zwaar te 

noemen, maar zeker de moeite waard. Er zijn onderweg twee posten, waar een kleine 

versnapering genuttigd kan worden. Toerrijders kunnen aan de mooie rit beginnen zaterdag 3 

juli tussen acht en negen uur vanaf café De Zwaan in Nuenen-dorp. Na de nodige uurtjes 

toerfietsen komen de deelnemers op diezelfde plek weer terug. 

Ardennen en Eifel 

Behalve toerrijders voor de weg is er ook een groep ATB-ers. Leden van TC Nuenen zijn 

regelmatig actief bij uitgepijlde ritten van andere toerclubs, met name in Zuid-Limburg en bij 

de zuiderburen. En België werd onlangs ook bezocht door een delegatie van 35 leden. 

Verblijfslocatie was het gastvrije Rurhof van het echtpaar Mieke en Jos in Bütgenbach in de 

Belgische Ardennen. Toerclub Nuenen volbracht tijdens het weekeinde van 5 en 6 juni enkele 

golvende routes tot zo'n honderd kilometer door de Ardennen en de Duitse Eifel en de ATB-

afdeling noteerde zware veldtochten van 30 tot 50 kilometers. 

 

Clubritten 

Toerc1ub Nuenen houdt wekelijks 

clubritten op zondagochtend (vertrek 

vanaf de kiosk om half negen) en de 

avondritten op dinsdag en donderdag 

(vertrek vanaf de kiosk om zeven 

uur). Deze ritten zijn voor de leden 

en belangstellende toerrijders kunnen 

op proef enkele keren meerijden met 

een dergelijke clubrit. De trotse 

Toerclub Nuenen is onlangs weer op 

beeld vastgelegd bij het Klooster (zie 

foto) en bij de Nuenense windmolen 

De Roosdonck. 

 

 
Een deel van de ruim 140 leden van Toerclub Nuenen bij het Klooster 1998. (Foto: Cees van Keulen) 
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Voor meer informatie over de Toerclub Nuenen: secretaris Ad van Hoogstraten,  

telefoon 283 3974 en over de Van Gogh-toertocht bij Peter Linders, telefoon 283 6991. 

 

 

 

 

 

 
Sjef Kisters geeft aan voor volgend jaar in plaats van Butgenbach te denken aan een tocht in 

de Eifel, omgeving Ruhrsee. Samen met Wim de Louw gaat hij op zoek naar een geschikte 

locatie, waarna er tochten kunnen worden uitgezet. 

Men heeft het voornemen om de vrijdagavond al een rit ( na 17.00 uur) aldaar te rijden. 

Qua kosten moet men rekening houden met +/- f 150,- per persoon, met 1 overnachting en 1 

ontbijt extra. Voorlopig denkt het organisatie-duo aan 19, 20 en 21 mei 2001. 

Evenals afgelopen jaar worden de mountainbikers ook verwacht. Inschrijf gegevens en 

verdere informatie volgt. 

 

 
 

 

 

 

Millenniumtocht TC NUENEN 
 
Op zondag 3 januari zal door TC Nuenen een nieuwe eeuw (ATB)tocht georganiseerd worden. 

Om 10.00 uur stipt wordt er vertrokken vanaf de kiosk aan het Park. Afhankelijk van de 

weersgesteldheid wordt er anderhalf tot twee uur in een groep, op een voor iedereen te volgen 

snelheid door de bossen rondom Nuenen gereden. Hierdoor hoeft niemand thuis te blijven. 

Gezelligheid gaat hierbij boven snelheid. 

 

Aansluitend op deze tocht wordt er in "De Zwaan" vanaf 12.00 uur een nieuwjaars- cq nieuwe 

eeuwsbijeenkomst gehouden. 

 

Deze is natuurlijk ook te bezoeken door niet-ATB-ers. Laat echter niets in de weg staan om 

het rijden door de bossen, velden en dreven eens te proberen. Met enkele lichte aanpassingen 

aan uw wegfiets, vooral banden, kunt u met onze groep mee. U zult versteld staan van het 

mooie natuurschoon wat u onderweg tegenkomt. 

Graag allen tot ziens op zondag 3 januari 2000 om 10.00 uur scherp bij de kiosk aan het Park. 

 

Namens toerclub Nuenen,  

de ATB-commissie. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bovenstaan een bijna compleet programma in Rond de Linde van 17-06-1999 

Uit de Krakende Kettingen 3de jaargang nr 4, december 1999 
Het ontstaan van de Snerttocht. 

Bovenstaand bericht uit verslag najaarsvergadering 1999 
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De Dames!!!! 

 
Op 31 augustus ‘s avonds om 18.30 u was het zover! De damesgroep ging van start! De 

zondag ervoor was tijdens de DikkeBandenTocht afgesproken dat we de koe bij de horens 

zouden nemen, of liever gezegd: de fiets bij het stuur. 

 

Ine van de Biggelaar, Jeanne Donkers, Marja Schrurs, Carmen van Dommelen, Kitty Maatje en 

ik waren om 18.30 u bij de kiosk, waar Gerard van de Biggelaar ons eerst maar vast op de 

foto zette. Daarna konden we vertrekken. Kitty was onze wegkapitein en we reden een 

schitterend rondje van ± 40 km. Natuurlijk werd er volop gekletst en zolang als dat goed ging 

kwamen de dames geen adem tekort. Bij terugkomst hadden we toch een gemiddelde van 

25,5 km per uur, niet slecht hè? De start is dus gemaakt maar in het voorjaar van 2000 horen 

jullie meer van ons. 

 

Als er nog dames zijn die volgend jaar mee willen, dan kunnen zij kontakt opnemen met: 

José, tel.: 285 7024 of 

Joke tel.: 283 25 03 

 

Joke van Gestel 
 
 
 
 

Vanuit de Damesgroep. 

 

We starten medio Maart weer op de weg, en gaan op vaste tijden een tocht maken: op 

Dinsdag om 18:30u, Vrijdag om 13:15u. (terug voor de school uit is) Zondag om 8:30u 

Vertrek elke keer vanaf de kiosk in het park. 

 

Mochten er heren zijn die zich aangetrokken 

voelen tot onze groep dan hebben wij dames 

daar geen bezwaar tegen mits je aan de vol-

gende criteria voldoet: 

 

A: Je dient plasstops te aanvaarden 

B: Om kunnen gaan met stem-

mingswisselingen 

C: Onderbrekingen voor de koffie prettig 

vinden 

 D: Op de hoogte zijn van de laatste 

nieuwtjes, en deze uit willen wisselen. 

E: Liefst in bezit te zijn van ban-

denplakdiploma. 

F: Gewoon een aardige vent zijn.  

G: Strak in het vel zitten. 

 

Voldoet U als man aan bovenstaande criteria, hebt u een flexibele instelling en bent U bereid 

in teamverband te werken, fiets dan met ons mee. 

 

Voor informatie kun je bellen naar:  

Joke van Gestel tel: 2832503  

José van Hees tel: 2857024 

 

We hopen op een prima fietsseizoen met veel kilometers en plezier. 

Ine, Marja, José, Joke en Marian. 

 

Bericht in de Krakende Kettingen 3de jaargang nr 3, oktober 1999 

Bovenstaand deel van een bericht uit Krakende Kettingen 4de jaargang nr 2, maart 2000 
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Damesgroep bij Toerclub Nuenen 

 
Enkele dames die actief zijn binnen de Toerclub Nuenen gaan de komende maanden 

als groepje de weg op. De Toerclub telt een tiental dames bij de in totaal 150 leden. 

Belangstellenden voor een dergelijke damesgroep, ook zij die nog geen lid zijn van 

TC Nuenen, kunnen voor meer informatie terecht bij onderstaande leden. 

 

Het is de bedoeling om wekelijks drie keer als groepje een fietstocht te gaan maken. Dat kan 

naar keuze op zondagmorgen om half negen, dinsdagavond om half zeven en op 

vrijdagmiddag vertrekt de dames groep 

om kwart over één. Het plan is om die 

middag weer terug te zijn voordat de 

school uit is. De dames groep start steeds 

vanaf de kiosk in het Nuenense Park. 

Natuurlijk kunnen dames ook deelnemen 

aan tochten, die voor alle leden 

georganiseerd worden. Het damesgroepje 

wil graag mooie tochten fietsen in een 

eigen tempo met wat extra aandacht voor 

gezelligheid. 

 

Voor meer informatie: 

Joke van Gestel, telefoon 283 2503 en 

José van Hees, telefoon 285 7024 

 

 
(zie foto) Enkele actieve dames van Toerclub Nuenen gaan als damesgroep de weg op met v.l.n.r. 

de twee initiatiefnemers Joke van Gestel en José van Hees met daarnaast Truus Wouters en Kitty 

Maatje. 

 

 

 

Zonnige en drukke Lentetocht 

van Toerclub Nuenen 
Veel deelnemers, prima weer, een prachtige route en een gezellige nazit. Dit is een 

greep uit de meest in het oog springende ingrediënten van de Lentetocht van 

Toerclub Nuenen. Een kleine tachtig toerfietsers (v/m) waren zondagochtend 7 mei 

present bij café De Zwaan voor de traditionele tocht op de eerste zondag in de 

maand mei. 

 

Lommerrijke klinkerweggetjes 

Na de diverse groepskiekjes togen de fietsers op pad voor een tocht over 75 kilometers door 

Zuidoost-Brabant. Zonovergoten dreven, lommerrijke klinkerweggetjes en kronkelige paden 

schoten onder de wielen door. Voordat het gastvrije terras van café De Zwaan werd 

opgezocht, brachten alle deelnemers een sportieve groet aan Theo Pijs en zijn vrouw Hennie. 

 

Bovenstaand bericht in Rond de Linde op 23 maart 2000 
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Ongelukkige val 

Theo Pijs is een actief en gewaardeerd 

lid van Toerc1ub Nuenen die eind vorige 

maand zo ongelukkig ten val kwam 

tijdens een fietsweek in het Spaanse 

Benidorm dat hij een heupbeen brak. 

Extra gemotiveerd door de massale be-

langstelling werkt hij hard aan zijn her-

stel, dat tot nu toe voorspoedig ver-

loopt. Hopelijk is Theo in de loop van dit 

seizoen weer op de fiets tussen zijn 

fietsmaten te vinden. Rond twaalf uur 

zag het terras van café De Zwaan geel 

en blauw van de vele Toerc1ubleden en 

het was er nog tot laat in de middag on-

rustig. Belangstellenden voor TC Nuenen 

kunnen contact opnemen met voorzitter Jan Wesenbeek, telefoon 283 6096 of met secretaris 

Ad van Hoogstraten telefoon 283 3974. 

 

 
 
 

 

 

Bestemming v Gogh toertocht 

 
Inmiddels heeft onze vereniging al 5 jaren op rij de v Gogh toertocht georganiseerd. 

Ondanks de matige weersomstandigheden hebben we meestal toch aardig kunnen genieten 

van ritten door mooie en rustig gelegen gebieden met afwisselende bestemmingen. 

 

In 1996 werd onze eerste rit via het Belgische Poppel naar Zundert verreden. Zundert, een 

bestemming met een bewuste keuze, onze Vincent is tenslotte ook daar geen onbekende. 

Het was die eerste keer bar en boos, het regende die ochtend onophoudelijk tot ongeveer 10 

uur, daarna klaarde het enigszins op. 

 

Het tweede jaar zijn we weer via Poppel naar Leur bij Etten geweest. 

In samenwerking met toerclub Leur hebben we een lange maar mooie rit via landgoed de 

Utrecht en boswachterij Chaam gereden. 

Helaas werden we ook tijdens deze rit enige keren aangenaam verrast door enkele fikse 

regenbuien. 

 

Het derde jaar 1998 is er gekozen voor een hele andere hoek van Brabant en Gelderland. 

Ditmaal hebben samenwerking gevonden bij toerclub Waalwijk. 

Ook toen een lange rit langs 't snoekske in Waalwijk en 2 keer met het veer over de Maas om 

het land van Altena te bewonderen en later langs de Schuif in Gemonde weer naar huis. 

Allemachtig, waarachtig, prachtig, de weersomstandigheden waren heel aardig die dag. 

 

Het vierde jaar een aangepaste en ingekorte versie van het voorgaande jaar. Giersbergen in 

de Drunense Duinen was een nieuwe geschikte pauzestek. 

Geloof het of niet, het was flink warm deze dag, het leverde heel wat puffende, bezwete, en 

bruine of rode hoofden op, maar het was tenminste droog. 

Bovenstaande uit Rond de Linde van 18-05-2000 
Foto is genomen na terugkomst van de Lentetocht 
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Tenslotte in het jaar 2000 weer dezelfde bestemming als voorgaande jaren maar nu voor het 

eerst (op veler verzoek) op zondag. 

Dit hadden we achteraf beter niet gedaan, met uitzondering van het eerste uur na de start 

heeft het de gehele rit geregend, het was erg nat en daardoor heel koud. 

 

Helaas hebben we het niet getroffen met onze v Gogh zomertoer, nou ja! 

Het is echter opvallend te noemen dat onze ATB tochten in februari en oktober telkens met 

een weelde aan zonneschijn en in een heerlijke terrastemperatuur verreden worden, gelukkig 

maar. Het geeft toch wel te denken, zullen we dan toch maar ruilen? 

 

Inmiddels zijn we reeds 3 jaren naar en in de omgeving van Waalwijk geweest, een mooie 

bestemming, maar een die enigszins bekend bij ons begint te worden. Misschien zou het 

interessant zijn om weer eens een nieuwe weg te gaan zoeken naar een heel ander oord. 

Onze vereniging beschikt beslist over vele fanaten die bijna overal de weg kennen, en de 

mooiste fietsplekjes weten te vinden. 

Waarschijnlijk zijn er nu lezers die denken het lijkt mij wel een uitdaging om eens, alleen of 

samen met een ander, een nieuwe route te bedenken en uit te stippelen. 

Dus mensen, grijp deze mogelijkheid met beide handen aan en laat even iets horen bij 

onderstaande. 

 

Peter Linders 
 

 
 

 

 

Toerclub Nuenen fietst Diekirch - 

Valkenswaard 
 

 

De actieve Toerclub Nuenen heeft met zeventien leden deelgenomen aan de 

klassieker onder de toertochten: "Diekirch-Valkenswaard”. Een tocht voor 

toerrijders over 260 km met als startplaats Diekirch in Luxemburg. 

Zaterdag 26 augustus werd vanaf 7.00 uur het startsein gegeven. Na een zonovergoten dagje 

fietsen kwamen de toerrijders vanaf 16.00 uur aan op de Markt te Valkenswaard. In totaal 

reden ruim 800 toerrijders deze tocht. De Zeventien van Toerclub Nuenen volbrachten alle de 

prachtige tocht. Belangstellenden voor 

Toerclub Nuenen kunnen voor info 

terecht bij Ad van Hoogsttaten (tel. 

2833974) of Jan Wesenbeek (tel. 

2836096). TC Nuenen telt momenteel 

150 leden, zowel mannen als vrouwen, 

die toertochten rijden op de weg of in het 

veld, de zogenaamde ATB-ers. 

 

 
Een aantal TC Nuenen-leden klaar voor de 

start te Diekirch. Vlnr: Gerard van den 

Biggelaar, Frans van Dommelen, Tiny 

Dommels en Rob Sterenburg. 

(foto, Cees van Keulen) 

 

 Bovenstaand bericht uit Rond de Linde op  07-09-2000  

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 4de jaargang nr 5, december 2000 
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Een eigen Archief 

 
Het bestaan van onze vereniging en het organiseren van de diverse aktiviteiten is niet alleen 

bij onze leden bekend. Je treft met regelmaat een bericht of een foto aan in een nieuwsblad of 

een ander schrijven over ons clubje. Zo zijn er al diverse van deze berichten of foto's als 

knipsel in het bezit van onze leden. 

 

Omdat wij het jammer vinden wanneer dit materiaal ooit zou verdwijnen, zijn wij op zoek 

gegaan maar iemand die zich als archivaris voor onze vereniging beschikbaar wil stellen. 

 

Na een afwijzing van de inmiddels gepensioneerde notaris L.J. Weebers, hebben wij historicus 

J. Bouwdewijns (beter bekend als Wouter) bereid gevonden deze serieuze taak op zich te 

nemen. 

 

Dus iedereen die denkt nog wat interessant materiaal voor het archief te hebben, en hiervan 

afstand kan en wil doen, kan daarmee terecht bij Jan. Hij zal hier verder zorg voor dragen. 

 

Het bestuur heeft Geert Engelen bereid gevonden een verenigingsarchief op te zetten en alle 

clubmateriaal op te slaan respectievelijk te gaan beheren. Alle leden worden derhalve verzocht 

het nog bij hen aanwezige clubmateriaal bij Geert aan te leveren. Geert woont aan de 

Vondelstraat 14 te Nuenen tel. 3832962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een archief voor de ToerClub Nuenen? 

 

Voor de een misschien overbodig, gezien het nog jonge leven van onze vereniging, voor mij 

een must. 

 

Waarom een must? 

Pratend met mensen, die gevraagd worden bij gelegenheid van de viering van lustra, een 25-, 

een 50, een 75of een 100 jarig jubileum, een gedenkuitgave te maken voor een vereniging, 

instelling of bedrijf, doet die mensen vaak verzuchten, dat er zoveel bekend is over de laatste 

geschiedenis, doch zo weinig over de vroegste geschiedenis. Jammer is dat, omdat met name 

voor onze "nafietselingen" de vroegste geschiedenis immers zoveel interessanter is dan de 

laatste!! Daar weet men dan immers nog zoveel van. 

 

Omdat onze Toerclub niet als modegril is opgericht, maar als vereniging die een goede en 

lange toekomst zal krijgen, is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium de meest be-

langrijke zaken te archiveren, te bewaren voor de toekomst. 

 

In de vorige editie van Krakende Kettingen werd door Peter Linders een eerste aanzet 

gegeven. Hij introduceerde zowaar een archivaris uit de hoed: niemand minder dan Jan 

Bouwdewijns. Van Jan is bekend, dat hij inmiddels een aardige verzameling van 

krantenknipsels over de Toerclub heeft aangelegd. Maar een archief dient meer te zijn dan het 

archiveren van krantenknipsels. Deze zijn niet meer dan een onderdeel daarvan. 

 

 

Bovenstaand bericht uit de Krakende Kettingen 3de jaargang nr 1, april 1999  
Volgende bericht uit de Krakende Kettingen uit de notulen van voorjaarsvergadering 3de 

jaargang nr 2, juni 1999 

 



 44 

Wat hoort in een archief thuis? Een willekeurige opsomming: 

 

de oprichtingsakte; 

het huishoudelijk reglement; 

de samenstelling van het bestuur en de wisselingen daarvan; 

overlijdénsdata van leden; 

verslagen van bestuur- en ledenvergaderingen; 

alle gevoerde correspondentie, intern en extern; 

begrotingen, jaarrekeningen van de penningmeester; 

de verslagen van de kascontrolecommissie; 

de samenstelling van de kascontrolecommissie; 

de intern gevoerde correspondentie, zoals onderliggende stukken voor bestuur- en 

ledenvergaderingen; 

de onderliggende stukken van en voor de commissies; 

de namen van de commissieleden en de mutatie's; 

draaiboeken van de tochten; 

de data van de tochten; 

de organisatie van de tochten; 

de aantallen deelnemers van de tochten 

de sponsors; 

de deelname aan de clubtochten, zoals Ardennenweekend; 

alle uitgaven van het clubblad; fotomateriaal; 

de wegkapiteins; etc. etc. 

 

De archivaris 

Onlangs heeft het bestuur met Jan Bouwdewijns en Geert Engelen gesproken over de vraag 

wie als eerste archivaris de jongste geschiedenis van onze vereniging gaat archiveren. Omdat 

Geert Engelen in zijn beroepsleven al wat ervaring opdeed als archivaris en hij zijn 

betrokkenheid bij onze vereniging in die hoedanigheid ook graag inhoud zal geven, is Geert 

gevraagd het archief te gaan opzetten. 

 

Jan Bouwdewijns blijft gegevens over de vereniging verzamelen. Het betreft artikelen, foto's, 

gegevens van tochten etc. Geert krijgt de beschikking over de verslagen, bestuursstukken 

etc., die 

 

Geert en Jan, succes!, ... en sterkte! 

 

nu nog bij secretaris, penningmeester, diverse commissies etc. aanwezig zijn. Als start gaat 

hij het materiaal archiveren van de jaren 1996 en 1997 en jaarlijks het daaropvolgende jaar. 

Uiteraard kunnen ook de leden interessant materiaal bij hem bezorgen. 

 

Tot slot nog wat formaliteiten: 

Het archief is eigendom van de vereniging. Het archief is alleen met toestemming van het 

bestuur toegankelijk voor derden. 

 

Jan Wesenbeek. 

 

 

 

 
Nieuwe Archivaris 

 

Na een moeizame, maar zorgvuldige procedure hebben we een nieuwe archivaris gevonden in 

de persoon van Jan Verkuijlen. 

Jan, een nieuwbakken vut-ter, heeft inmiddels de beschikking over een uitgebreid arsenaal 

aan zinnig en minder zinnig materiaal uit onze toch nog niet zo oude TCN-archiefdoos. 

 

Bovenstaand bericht in Krakende Kettingen 3de jaargang nr 3, oktober1999 
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Tot midden vorig jaar had Geert Engelen dit alles onder zijn hoede. Daar Geert al eerder 

afstand had willen doen heeft Ben Bisseling alles bij hem opgehaald en op zijn eigen zolder 

opgeslagen, zonder er verder iets mee te doen. 

Dus zijn we blij dat Jan het 'archiefschap' nieuw leven in gaat blazen. We wensen hem daarbij 

veel plezier en succes! 

 

Geert, jij bedankt voor al jouw zorgen voor ons archief. 

 

Het Bestuur. 

 

 

 

 

 

Toerclub Nuenen i.o. voltooit met 

 succes Diekirch- Valkenswaard 

 
Zaterdag 28 augustus j.l. hebben 10 deelnemers namens toerdub Nuenen i.o. 

Diekirch- Valkenswaard met succes afgelegd. Dit jaar telde de organisatie van deze 

wielertoertocht een record aantal deelnemers van 1250. Namens de Nuenense 

Toerdub i.o. hebben deelgenomen: Jeroen Dam, Erik Dassen, Sjef Kisters, Joost 

Kroonenburg, Hans v.d. Linden, Joris v.d. Linden, Bart v. Moorsel, Martijn v. Moorsel, 

Geert v. Rooy en Peter Korremans. 

 

Na een goede nachtrust in een uitstekend hotel te Hossingen begonnen de tien deelnemers uit 

Nuenen om 07.15 uur aan de loodzware tocht over 260 kilometer. In de Belgische Ardennen 

moesten diverse hellingen genomen worden. Hans v.d. Linden raakte even in de problemen op 

de muur van Stavelot, maar herstelde later goed. Voor Bart van Moorsel sloeg het noodlot 2 

km. voor het einde nog toe. Hij raakte betrokken bij een valpartij zonder verdere gevolgen. De 

tocht werd onder prima weersomstandigheden verreden en kende verder weinig problemen. 

Jeroen en Erik arriveerden alom 

15.30 uur in Valkenswaard, Sjef 

met klimgeit Joost 30 minuten 

later. De rest van de groep 

arriveerde uiteindelijk om 18.00 

uur. Dit was de eerste deelname 

van de Nuenense toerclub i.o. aan 

een georganiseerde wielertoer-

tocht. De gehele tocht was een 

eigen materiaalauto beschikbaar, 

zodat er continu verzorging 

aanwezig was. De tien Nuenense 

deelnemers kunnen met genoegen 

terugkijken naar de 15e editie van 

Diekirch- Valkenswaard. 

 

 

 

Zes van tien Nuenens deelnemers aan de tocht Diekirch-Valkenswaard 

 
 

 

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 7de jaargang nr 1, februari 2003 

1990 Waren er al fietsfanaten van de latere ToerClub Nuenen 
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TWEE ZUSJES 

    IN GEVECHT 

    OM DE TRU 

 
1968 

Zus Keetje had lange tijd het 
aanvalswerk gedaan, maar het 
was tenslotte Bella Hage die uit de 
kopgroep ontsnapte en een wiel-
lengte vóór Henny Hondeveld 
(rechts) flitste! Dit staaltje 
zusterlijke rivaliteit speelde zich op 
27 juli af in het Limburgse Beek 
waar de Nederlandse wegtjtel voor 
dames werd verreden. Voor de 
derde keer mocht Zeeuwse Bella 
de kampioenstrui aantrekken, 
Truus Smulders (midden) werd 
derde en Keetie Hage zesde. 

 
 
 

 

 

 

 

Overgenomen uit het “Aanzien van 1968” 
Met deze foto ingelijst en een bosje bloemen is Truus 35 jaar nadien gehuldigd tijdens de 

feestavond van 2003 door haar clubgenoten van ToerClub Nuenen 
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Website 
 
Toerclub Nuenen is voornemens een eigen website te gaan bouwen. Hierop willen we 

clubtochten, info etc op vermelden 

Belangstellende leden die een site kunnen bouwen en ontwerpen worden verzocht zich te 

richten tot het secretariaat. 

 

 
 

 

 
web site: 

Jan is met een aantal leden -Dick Tabor, Peter Verkuylen, Kees van Keulen, Erik Snijders, 

Frans van Dommelen en Peter Korremans bijeen geweest. 

Op eigen kracht werd een website ontwikkeld, welke middels een beamer, in de pauze, op een 

projectiescherm werd getoond. Tevens werd ook een video-film over het atb-parcours op de 

Razob getoond. 

De web-groep verwacht dat de website voor eenieder vanaf jan 2002 raadpleegbaar zal zijn. 

 

WEB-SITE TC-Nuenen 

 

Vanaf vorig jaar oktober/november is onze web-site drastisch veranderd. Sinds Martijn van 

Moorsel van het bestuur hiervoor "opdracht" heeft gekregen, is er veel gebeurd. 

 

Martijn heeft de volgende personen uitgenodigd om over de vernieuwde web-site te komen 

praten: 

* Frans van Dommelen  

* Dick Tabor 

* Peter verkuijlen 

* Erik Snijders 

* Peter Korremans 

 

Na vele avonden overleg en werken is de nu ontstane website tot stand gekomen. Belangrijker 

is dat we deze vernieuwde web-site in leven houden. M.a.w. elk nieuwtje aangaande onze 

vereniging moet hierop snel te lezen zijn. 

Besloten is als volgt te werk te gaan: 

Elke commissie krijgt een contactpersoon. Zodra een commissie iets te melden heeft wat op 

onze web-site moet verschijnen, wordt de contactpersoon ingeschakeld. De contactpersoon 

zorgt dat de copij op de web-site, onder de juiste rubriek, gepubliceerd wordt. 

Hieronder een overzicht wie voor welke commissie zorg draagt: 

Frans van Dommelen:  

ATB 

Dames 

Peter Korremans:  

Krakende Kettingen Bestuur 

Dick Tabor: 

Toertochten  

Aktiviteiten  

Kleding 

Peter Verkuijlen: 

 Webmaster 

 

Erik Snijders heeft zich afgemeld i.v.m. drukke werkzaamheden. 

Bovenstaand bericht in Krakende Kettingen 5de jaargang nr 1, januari 2001 
Onderstaand bericht vanuit de notulen van de najaarsvergadering 15-10-2001 
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De gehele site is voor iedereen toegankelijk op één rubriek na: leden. 

Hierin staan artikelen waarvan wij vinden dat alleen leden deze mogen inzien (om privacy 

redenen). Voor toegang tot het leden gedeelte moeten de leden éénmalig een gebruikersnaam 

en wachtwoord indienen bij de webmaster. Je bepaalt zelf gebruikersnaam en wachtwoord. 

Mail deze naar: webmaster@tc-nuenen.nl 

 

Wij, webmaster en contactpersonen, nodigen iedereen uit de TC-Nuenen web-site te bekijken 

en er je informatie te halen. 

Voor diegenen die het nog niet wisten: http://www.tc-nuenen.nl 

 
 

 

 
Website TC Nuenen 

 
Juli j.l. werd ook onze website getroffen door het Blaster virus. We waren genoodzaakt de site 

down te brengen en de provider, Ladote, hiervan op de hoogte te brengen. Ook de leden, 

waarvan het e-mail adres bij de secretaris bekend was, zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

Begin augustus kregen we van Ladote te horen dat het contract binnenkort af zou lopen. 

Aangezien de mogelijkheden bij Ladote erg beperkt waren, de gelegenheid naar een andere 

provider uit te kijken. 

De websitecommissie is hierin geslaagd: de nieuwe provider is Odon. Hier hebben we meer 

opslag mogelijkheid , meer e-mail adressen etc. etc. 

 

Het nieuwe adres van de web-site is: www.tcnuenen.nl 

 Het verbindingsstreepje tussen tc en nuenen is er uit!!! 

 

Op dit moment wordt er hard aan de nieuwe site gewerkt. Alle gebruikersnamen en 

wachtwoorden moeten weer opnieuw ingebracht worden. Zodra dit gebeurd is, zal dit door de 

secretaris via de mail bekend gemaakt worden. 

 

De Web-site commissie 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Onze hernieuwde web-site: 

De commissie.(bestaande uit Peter Verkuijlen, Peter Korremans, Frans van Dommelen, Dick 

Tabor en Huub Strijbos) heeft besloten om met nieuw élan een herstart te maken. De eerste 

resultaten zijn al zichtbaar. 
 

 

 

 

 

 
 

Bovenstaand bericht in Krakende Kettingen 7
de

 jaargang nr 1, februari 2003 

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 7de jaargang nr 4, september 2003 

Bekendmaking tijdens Najaarsvergadering 18 oktober 2004 

Krakende Kettingen 8ste jaargang nr 5, december 2004 

http://www.tcnuenen.nl/
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Lustrumviering 2001 

De voorzitter deelt namens het bestuur de intentie mede om ons eerste lustrum op een 

bijzondere manier te vieren. Hij stelt voor een speciale commissie te installeren die samen met 

1 vertegenwoordiger van het bestuur, eigen ideeën en mogelijke spontane ideeën van leden 

gaat uitwerken. 

Hierop reagerend hebben zich de volgende personen voor zitting in deze commissie 

opgegeven: 

Sjef Kisters, Hein Donkers, Rinie van Gastel, Tonnie Merks, Jan Hoekstra en Geert Engelen. 

 

 

 

 

 

Lustrumfeest 2001 

 
Voor hen die het nog niet wisten: 2001 zal in het teken staan van de viering van het eerste 

lustrum van onze Toerclub. 

 

De lustrumcommissie heeft op de najaarsvergadering van oktober een aantal 

lustrumactiviteiten aan de vergadering voorgelegd. 

Op 8 april wordt een uitgebreide brunch voor de leden en hun partners georganiseerd in de 

Vank. Uiteraard mag deze brunch met tal van activiteiten aangekleed worden. U wordt van 

harte uitgenodigd!!!! 

 

Op 1 juli is een ATB-spektakel gepland. Het zou mooi zijn als dat in het centrum van ons 

mooie dorp zou kunnen plaatsvinden. Met de gemeente is hierover inmiddels contact geweest. 

In principe is medewerking toegezegd. 

 

Voor de organisatie van een aansprekend spektakel zal overigens nog het nodige werk verzet 

moeten worden. U wordt dan ook van harte uitgenodigd hieraan medewerking te verlenen. 

 

Voor de brunch van 8 april kunt u zich opgeven middels bijgaand formulier. Het leek ons wel 

handig aan de Vank te kunnen meedelen op hoeveel gasten zij kunnen rekenen. Vandaar. 

 

 
 

 

 

 

 

Welkom, Welkom, Welkom 

 

Een welkom voor jullie allemaal, die de Toerclub, jullie club goed gezind zijn 

 

Een welkom voor jullie allemaal, die de Toerclub Nuenen een warm en sportief hart toe dragen 

 

Een welkom ook voor Theo Schepers en Henk Wagenmakers, die bij de oprichting van onze 

club waren betrokken en niet meer onder ons zijn. Desondanks een welkom omdat zij met ons 

zijn en met ons blijven 

 

Een welkom voor diegenen, die 5 jaar geleden het alleszins de moeite vonden om ons mooie 

Nuenen te verrijken met een thans volwassen geworden vereniging van 160 leden, een 

Bovenstaand bericht in Krakende Kettingen 4de jaargang nr 5, december 2000 
 
 

 

 

Bovenstaand bericht uit verslag najaasrvergadering 1999 
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vereniging zo gezond, zo vitaal, zo vol van levenslust en ambitie 

 

Een welkom voor diegenen, die hun inzet voor de club beloond zien met grote opkomsten op 

toertochten, clubritten, ATB-tochten, feestavonden, vergaderingen, weekenden in Ardennen 

en weken in Spanje, voor diegenen die het hart, het luid kloppende hart van onze vereniging 

zijn, 

 

Een welkom voor de kinderen, wiens vaders tijd noch moeite sparen om het vaderschap zo 

gezond als mogelijk, fietsend dus, te kunnen uitvoeren, 

 

Een welkom voor de moeders, die de vaders van hun kinderen, de tijd gunnen om hun 

conditie voor het vaderschap, met fietsen dus, op peil te houden 

 

Een welkom voor de moeders, die straks de tijd gaan nemen om met hun mannen aan de 

tochten van Toerclub Nuenen te gaan deelnemen 

 

Een welkom voor onze leden uit Nuenen, 

 

Een welkom voor onze leden die hun rijke fietstalenten zo gaarne en met passie tonen, onze 

leden uit Gerwen, 

 

Een welkom voor onze leden uit Nederwetten, die op een wat nederiger wijze dan de 

Gerwense als juist gezegd, ook hun plaats in het rijke pallet van onze club hebben 

 

Een welkom voor onze leden van buiten Nuenen, voor onder meer Sjef Baas, die als een groot 

voorbeeld voor vele 60-plussers kan gelden 

 

Een welkom voor Jan van Hoek, die wij zolang niet gezien hebben 

 

Een welkom voor de muzikanten van Carte Blanche, die deze lustrum brunch gaan omlijsten 

met welluidende klanken 

 

Een welkom voor de muziek van UNIT Four, vrolijk van klankkleur, passend bij deze brunch 

 

Een welkom voor de artiesten uit eigen gelederen die straks voor ons gaan optreden 

 

Een welkom voor diegenen, die gaan nog gaan optreden, maar het nu nog niet weten 

 

Een welkom voor Gees van Keulen, die de zo fraaie fototentoonstelling voor ons samenstelde 

 

Een welkom voor onze leden de ATB-ers, die straks ongetwijfeld wat zullen nablijven om onder 

het genot van een pilsje te vertellen hoe het Mond - en Klauwzeervirus de laatste weken ook 

hun leven zo ingrijpend deed veranderen 

 

Een welkom voor Geert Engelen, die zo graag iedere zondag nog met ons mee zou willen gaan 

op de fiets, maar helaas met minder genoegen moet nemen, welkom Geert en Marian 

 

Een welkom voor jullie allemaal, man of vrouw, jong of oud, dik of dun, het maakt niet uit. 

Welkom lieve mensen, lieve kinderen, laat het jullie smaken, geniet van dit korte samenzijn, 

speel met elkaar, praat met elkaar, geniet met elkaar. 

 

Het is jullie meer dan gegund. 

 

Ik besluit met een gedicht, het heet "hartstocht", dat werd geschreven door een goede vriend 

van mij, Marcel van Buijtenen, een vriend die zichzelf in gedachten moet hebben gehad, hij 

weegt immers amper 60 kilogrammen in volle wieleruitdossing, en niet mij toen hij het 

schreef.. 
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Ik maak dat op uit de eerste regel die begint met 

 

Hartstocht 

 

de dunlange beenspieren pijnigen pezig 

de knellende toeclips de lange zadelpunt verdort het leven 

de derailleur martelt 

de ketting 

ratelt woorden 

te vlug 

krassend slaan de ogen  

al wat weigert gade 

juichend ga je op weg naar huis 

waar de grote liefde lacht 

 

Marcel 

 

 

 

ATB-tocht van Toerclub Nuenen prima evenement 

Schaatstweeling uit nationale  

kernploeg op 'Dak van Brabant' 

 

Ruim negenhonderd ATB-liefhebbers 

hebben onlangs genoten van de Nuenen-

se veldtoertocht 'Dak van Brabant'. Er 

was keuze uit twee routes over afstan-

den van 30 tot 45 kilometer met als extra 

attractie een beklimming over het 'Dak 

van Brabant' bij de Gulbergen. Bij de 

deelnemers ook een deel van de na-

tionale selectie van de KNSB-

shorttrackploeg onder leiding van 

verzorger Frans van Stipltout. De 

talentrijke schaatstweeling Maureen en 

Melanie de Lange uit Leiderdorp 

zwaaiden de organiserende Toerclub 

Nuenen veel lof toe. 

Prachtige tocht 

De 22-jarige schaatsende tweeling was onder de indruk van het aantal deelnemers en vooral 

van de vele vrijwilligers van de organiserende Toerc1ub die een dergelijk evenement mogelijk 

maken. "Een prachtige tocht door een mooie omgeving met een schitterende beklimming en 

fijne afdaling. Alles prima uitgepijld en van start tot finish tot in de puntjes verzorgd. Deze 

ATB-tocht paste goed in het trainingsschema voor de wereldkampioenschappen in Japan  

Korea. Wat ons betreft is een dergelijke  tocht in Nuenen voor herhaling vatbaar," aldus de 

enthousiaste tweeling in koor.  

 

Bovenstaand de openingsspeech die de toenmalig voorzitter Jan Wesenbeek, ter gelegenheid van 
het eerste lustrum, op de brunch tot de gasten sprak. 

 

Een deel van het verslag in Rond de Linde van 08 maart 2001 



 52 

 

Eerste lustrumtocht van TC Nuenen 

Fietstoertochten naar America  

en Limburgse Maasgebied 

 
De actieve Toerclub Nuenen bestaat vijf jaar en organiseert zaterdag 30 juni de 

eerste lustrumfietstocht over twee afstanden: 100 en 160 kilometer. Iedereen kan 

hieraan meedoen. In verband met de MKZ-problemen zijn er in de afgelopen 

maanden niet veel toertochten gehouden. Vandaar dat TC Nuenen veel animo 

verwacht voor deze lustrumtochten door een voor toerfietsers uit deze regio nog vrij 

onbekend gebied. 

 

De prima uitgepijlde routes lopen door het prachtige Peelgebied naar America en terug. De 

langere route van 160 kilometer voert de deelnemers ook over fraaie weggetjes door het 

Limburgse land langs de Maas naar Gennep. In de buurt van Venray sluit die tocht weer aan 

op het kortere traject van 100 kilometer. 

 

'Gewone' fietsers 

Beide routes zijn voor toerrijders op racefietsen 

goed te doen. Ook steeds meer sportieve 

deelnemers op 'gewone' fietsen schrikken niet 

van afstanden van honderd kilometer of meer. 

Beide tochten zijn uitgezet over verharde 

fietspaden en landbouwweggetjes. De routes 

doen o.a. de volgende dorpen aan: Lierop, Liessel 

en via de Peel naar America en naar het keerpunt 

Meterik. Daarna gaat de tocht ten westen van 

Venray door Merselo en dan via een mooi 

bosgebied richting Milheeze en via Bakel weer 

terug naar Nuenen.      Foto van een van de Lentetochten 

Op de route van 160 kilometer liggen dorpen zo als Oirlo, Wanssum, over de Maasbrug naar 

Well richting Gennep. Daarna via dorpjes als Aijen, Bergen, Afferden, Heijen, Beugen en 

Boxmeer door Sambeek naar de tweede pauzeplaats Overloon. Deelnemers aan de honderd 

kilometertocht pauzeren halverwege in het dorpje Meterik. Voor de langere tocht is er een 

extra stempelpost in Overloon. 

 

 

 

Inschrijven 

Startplaats en ook finish zijn bij Eetcafé De Zwaan, Parkstraat 1 in Nuenen-centrum. 

Inschrijven kan zaterdagmorgen 30 juni tussen 8 en 9 uur voor beide tochten. Deelnemers 

betalen zes gulden, leden van de Nederlandse Toer Fiets Unie vier gulden. Voor inlichtingen 

kan men terecht bij de organiserende TC Nuenen, telefoon (040) - 283 9872 of 284 4890. 

 

 

 
 

 

Een bericht uit Rond de Linde van 21-06-2001 
De eerste Van Goghtocht die oostelijke richting gaat m.n. naar Noord Limburg. 
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Fietstocht voor iedereen vanuit Nuenen 

 
De actieve Toerclub Nuenen organiseert zondag 26 augustus een fietstocht voor 

iedereen die graag over rustige wegen in en rond Nuenen rondtoert. 

 

Het is een oriëntatietocht op gewone fietsen voor sportieve mensen van jong tot oud. 

Gezinnen met jonge kinderen, opa's en oma's, kortom iedereen is welkom. Er is keuze uit 

twee afstanden: 32 of 45 kilometer. Er kan zondagmorgen vertrokken worden tussen half tien 

en elf uur in het sportpark Wettenseind vanaf het c1ubgebouw van de Nuenense 

korfbalvereniging (NKV). Per gezin kost deelname vijf gulden. 

 

Feestelijk lustrumtintje Toerclub Nuenen bestaat vijf jaar en vanwege de viering van dit eerste 

lustrum krijgt de dikke bandentocht een feestelijk lustrumtintje. De organisatoren hebben 

twee mooie trajecten uitgekozen en er wordt gezorgd voor koffie en diverse versnaperingen. 

In de route van de fietstocht is ook een gezellig terrasje opgenomen. De organisatoren laten 

weten dat belangstellenden zich niet vooraf hoeven aan te melden.  

"Gewoon zondag 26 augustus naar Wettenseind komen met familie, buren, kennissen, 

collega's en vrienden", aldus TC Nuenen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TC Nuenenleden gaan van start 
voor en van de toertochten.  
(foto: Cees van Keulen) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.v.m. het eerste lustrum staat er een bericht in Rond de Linde op 09-08-2001. 
Een uitnodiging voor de  “Dikke banden tocht”. 
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Naschrift van een fietsster 

 

Op mijn roodbruine benen valt zout van mijn kop. 

Nog zes kilometer, zes naar de top. 

 

Dooje vingers, tinteltenen, de maag speelt vals op.  

Nog vijf kilometer, vijf naar de top. 

 

Je-had meer-moe, ten-trainen piephijg ik hardop.  

Nog vier kilometer, vier naar de top. 

 

Zure dijen, kuiten, schenen, schroeikreunen: stop, stop! 

 Nog drie kilometer, drie naar de top. 

 

Alle kracht is nu verdwenen, al het water op.  

Nog twee kilometer, twee naar de top. 

 

Stap toch af  zingen sirenen, nee, nooit, donder op!  

Nog één kilometer, één naar de top. 

 

Duizend meter denk ik bang, duizend meter, dat is te lang, ik ga dood 

Hoe ging het? Vraagt men boven. Ach, je zult het niet geloven: ik genoot. 

 

 

Bedankt 
 

Sjef Kisters 

 
Tijdens de voorjaarsvergadering van maart jongstleden heeft Sjef Kisters meegedeeld zijn 

activiteiten als lid van de kledingcommissie en de verkoop van clubkleding te staken. Een 

woord van oprechte dank is meer dan op zijn plaats. 

Sjef heeft zich vanaf den beginne op voortreffelijke wijze van deze taken gekweten. 

Dienstbaarheid en serviceverlening stonden hoog in het vaandel. Overigens deed Sjef meer 

goede werken voor de club. Hij was een van de initiatiefnemers om het inmiddels jaarlijkse 

Ardennenweekend te organiseren, zorgde ervoor dat Valkenswaard-Diekirch voor een flink 

aantal leden van onze club tot een jaarlijkse happening uitgroeide en was vorig jaar de 

geestelijke vader van onze zomertocht. 

Bedankt Sjef voor de tijd en energie die je vanaf den beginne in onze club hebt gestoken. 

Voor Sjef hebben we inmiddels een plaatsvervanger gevonden als lid van de kledingcommissie 

en de verkoop van clubkleding in de persoon van Wim Reijnen. 

Vanaf 1 juli neemt hij de taken van Sjef over. 

 

Ad van Hoogstraten 

 

Ad van Hoogstraten nam tijdens de voo_aarsvergadering afscheid als secretaris, een taak die 

hij vanaf de oprichting van de toerclub heeft vervuld. 

 

Zijn werk als secretaris heeft hij gedaan zoals we hem kennen; zorgvuldig, met veel hart voor 

de club. Ad is een clubman van het goede soort. Naast zijn veelomvattende werk als secretaris 

Bovenstaand bericht gelezen in Krakende Kettingen 5de jaargang nr 5, december 2001 



 55 

was hij bij veel andere activiteiten in de toerclub betrokken. 

 

 

Hij was een van de drijvende krachten achter ons clubblad de Krakende Kettingen, verleende 

bij de toertochten allerlei hand- en spandiensten. Zo is hij een vaste kracht op de rustplaats 

bij zowel de ATB- als de wegtochten. Tevens vertegenwoordigde Ad onze club bij vele 

districtsvergaderingen van de NTFU. 

Een clubman in hart en nieren. 

 

Bedankt Ad voor je vele en goede werk. 

Namens het bestuur, Jan Wesenbeek 

 

 

 

 

 

 

 

TCN Nuenen tijdens strandrace Egmond 

 
Voor het 6e achtereenvolgende jaar werd op zaterdag 11 januari in Egmond aan zee 

de mountainbike-strandrace georganiseerd. Sinds drie jaar is hier ook een delegatie 

van de TC Nuenen aanwezig. Dit jaar waren dit Harrie van de Heijden, Wim van 

Aken, Gerard Vrijhoeven, Henri en Kitty Maatje en Frans en Carmen van Dommelen. 

 

De strandrace wordt voor 98% verreden over het strand, dit in tegenstelling met de 

Scheveningen strand-race die veel door het duinengebied gaat. Regelmatige bezoekers van de 

zee weten dat het strand per uur kan verschillen en dat het dus maar iedere keer afwachten is 

hoe het strand er bij ligt en waar gereden kan worden.  

De tijdsregistratie vindt plaats met behulp van een chip die aan de mountainbike wordt 

bevestigd. 

 

Omdat het strand dit jaar, door de vorst, meer leek op een geasfalteerd fietspad zijn er snelle 

tijden gerealiseerd en dus dikke persoonlijke records neergezet. Winnaar bij de heren was 

Andy van Capelle in de tijd van 1.02.27 uur met als tweede Bart Brentjens en bij de dames 

Suzanne de Goede in een tijd van 1.12.06 uur met als goede tweede Leontien van Moorse!. 

 

De tijden gerealiseerd door onze TC Nuenen - bikers zijn als volgt: Henri Maatje ( 1.21.31), 

Frans van Dommelen (1.22.35), Gerard Vrijhoeven (1.30.09), Kitty Maatje (1.31.15), Wim 

van Aken (1.31.29), Harrie van de Heijden (1.39.35), Carmen van Dommelen (1.55.47). Voor 

de goede orde moet gezegd worden dat van bovenstaande personen door Carmen, Gerard en 

Wim de volgende dag ook nog de halve marathon in Egmond werd volbracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 6de jaargang nr 3, juni 2002 

Deze prestatie stond in Rond de Linde van 23 januari 2003, is enigszins ingekort 
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'Dak van Brabant' naar nieuw record  

Grandioos evenement van Toerclub Nuenen 

 

Langzaam maar zeker groeit de Nuenense veldtoertocht 'Dak van Brabant' uit naar 

een meer dan lokaal sportevenement. Zondagochtend 16 februari stonden ruim 

vijftig vrijwilligers gereed om de vele sportieve mountainbikers het naar de zin te 

maken. En er kwamen er heel veel, 1298! Dit betekent een nieuw record in het 

zesjarig bestaan van de actieve Toerclub Nuenen. Er waren drie prachtige routes 

uitgepijld, te weten over 30, 40 en 50 kilometer. 

 

Geen watjes 

Het was redelijk koud op die vroege zondagmorgen, maar bekend is dat ATB' ers geen watjes 

zijn. Met af en toe een zonnetje aan de hemel gingen de fietsers van start vanaf de NKV-

sportkantine aan het Wettenseind. De vrijwillige leden van TC Nuenen fungeerden onder meer 

als parkoersuitzetter, parkeerwachter, oversteekhulp, theezetter en soepopschepper. Ook het 

inschrijven van de deelnemers verliep snel en vlekkeloos en de blokhut Hagrid van de Rudyard 

Kipling aan de Papenvoortse Heide was die dag een gezellige pauzestop. 

 

Vriendelijke bediening 

Een van de deelnemers schreef op de internetsite Wanadoo het volgende over deze 

pauzeplek: "De pauze na 27 km bood een ruime keuze uit erwtensoep, thee, sportrepen, 

appel, sinaasappel en voor diegenen die uit de veren waren geweest, de ontbijtkoek. Hekken 

voor de fiets, bankjes voor de deelnemers en het heerlijke zonnetje, maar vooral de 

vriendelijke bediening, maakten het tot een genot om effe uit de puffen." Zo hoor je het ook 

eens van iemand anders. 

 

De routes waren snel en technisch eenvoudig, maar hadden een erg hoog fun gehalte. Vooral 

op het hoogste punt van deze provincie, het Dak van Brabant op de Gulbergen, werd flink wat 

afgelachen. Prachtige tracks slingerden zich tussen de bomen door, op tijd afgewisseld door 

brede inhaalpaden. De bevroren vennetjes waren een lust voor het oog. Nog even terug naar 

de internetschrijver Marc Haast: "Snelle en plezierige tocht met Dak van Brabant als toetje. 

Kortom, een prima organisatie van een uitstekende tocht" Met dank aan alle vrijwilligers, 

mede namens de 1298 deelnemers. 
 

 

 

 
 

Respect, waarden en normen 

 
Zaterdag komt mijn zoon thuis met een kapotte fiets. Met twee vrienden fietste hij naar de 

stad. Ze werden gepasseerd door wielrenners met een shirt van Wielerclub Nuenen. Eén riep 

dat ze moesten opflikkeren, de andere duwde de drie vrienden omver. Gevolg: drie kapotte 

fietsen. 

Gelukkig mankeerden ze zelf niets. 

Zover zijn lezing van het verhaal. Maar moeder trapt daar niet in. In gedachte ziet ze zichzelf, 

vroeger, met drie, vier vriendinnen naast elkaar op de fiets, geitend en giebelend tot grote 

ergernis van de andere weggebruikers.  

Dus zoonlief krijgt een donderpreek over respect, waarden en normen, moet de schade aan 

zijn fiets zelf betalen en hij mag nog blij zijn dat hij carnaval mag vieren. Moeder voelt zichzelf 

goed. Tot ze zich een incident verleden jaar herinnerde. Wielerclub Nuenen racete vanaf het 

Bovenstaand bericht uit Rond de Linde van 27-02-2003 wil je niemand onthouden! 
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Park over de Boordseweg richting Woensel.  

Zij kwam met de auto uit een zijstraat en had dus voorrang. Gelukkig kon ze nog hard op de 

rem trappen en met bonzend hart zag ze de wielrenners voorbij suizen. Zal ze de volgende 

keer nog remmen, of? Neeeeh, foute gedachte. Ze is vandaag een beetje chagrijnig vanwege 

de overgang. Trouwens, hoe zit dat eigenlijk bij mannen, de overgang? 

 

Met vriendelijke groet, Gera Bax, Boordseweg 5,5671 AP Nuenen 

 
 

 

 

TC Nuenen reageert 
 

Reactie van TC Nuenen op de ingezonden mededeling "Respect, waarden en normen". Het 

betrof hier een vervelend incident waarbij enkele wielrenners in het tenue van TC Nuenen op 

een negatieve manier betrokken waren. 

Het in dat artikel genoemde woordgebruik en de daarop vermelde duwreactie horen beslist 

niet in het activiteiten- en/of het sportbeoefeningsprogramma van deze vereniging thuis. 

Het lijkt mij vrij moeilijk om te achterhalen of het genoemde voorval op deze wijze heeft 

plaatsgevonden, maar ik wil dit zeker ook niet goed gaan praten. 

Wanneer blijkt dat er leden van de vooraf genoemde toerclub zijn, die zich op deze wijze meer 

ruimte proberen te verschaffen op het fietspad of de openbare weg, zal dit gedrag door deze 

vereniging beslist niet kunnen en worden getolereerd en zullen er onherroepelijk maatregelen 

worden ondernomen tegen betrokken personen. Een tweede genoemde situatie betrof het niet 

voorrang verlenen van een groep renners van dezelfde vereniging aan een auto die van rechts 

kwam. Ook dit incident valt niet goed te keuren. 

 

Helaas wordt TC Nuenen door beide vermelde voorvallen nogal negatief belicht. 

Op diverse wijze wordt er binnen deze vereniging jaarlijks veel aandacht besteed aan de te 

volgen gedragsregels onderling, in het verkeer en tijdens de veldtoertochten. Tevens worden 

alle clubritten gereden onder begeleiding van wegkapiteins die erop toezien dat deze 

gemaakte afspraken ook worden nageleefd. 

Hoewel wij wel hiernaar streven heeft toerclub Nuenen bij het maken van deze afspraken 

natuurlijk niet elke afzonderlijke situatie in de hand. Graag wil ik de vele clubleden vernoemen 

die zich dagelijks wel keurig aan de gedrags- en verkeersregels houden. Inmiddels is TC 

Nuenen met 208 leden de grootste toerclub van het zuiden, daarbij is het een gezonde en 

actieve vereniging met vele betrokken leden, en dit willen we graag zo houden. 

Namens het bestuur TC Nuenen, Peter Linders.   

(redactioneel ingekort.) 

 

Respect, waarden en normen - deel 2. 

 

Twee weken geleden heb ik een stukje geschreven over het 'fiets incident met mijn zoon en 

zijn twee vrienden. Ten onrechte heb ik vermeld dat het wielrenners waren van wielerclub 

Nuenen. Sterker nog, een van hen heeft ze geholpen! Ze vroegen aan hem of hij de 

wielrenners kende, die dit gedaan hadden. Hij antwoordde dat hij zoveel renners kende, "ik 

BEN van de wielerclub Nuenen". Mijn zoon verstond: 

"ik KEN ze van de wielerclub Nuenen." 

Een letter maakt een wereld van verschil en vooral bij zoiets naars. Ik wil dan ook mijn 

excuses aanbieden en diegene die ze geholpen heeft: bedankt!!! 

 

Gera Bax. 

 

Bovenstaand bericht staat in Rond de Linde van 6 maart 2003 
Waarop de onderstaande reacties kwamen in Rond de Linde van 20 maart 2003 
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Activiteiten ToerClub Nuenen 

 

Ride for the roses en Diekirch-

Valkenswaard 

 
Vorige week werd met een grote delegatie deelgenomen aan de monsterrit Diekirch-

Valkenwaard over 260 kilometer. Met vijftig toerrijders was TC Nuenen de grootste 

club aan de tocht vanuit het Luxemburgse Diekireh naar Valkenswaard. Omdat het 

de 25ste editie was van deze klassieker onder de toertochten werd het maximum 

aantal deelnemers opgeschroefd van 1000 naar 1500. Ruim voor de vertrekdatum 

was de tocht al volgeboekt. Alle TCN-ers volbrachten de tocht. 

 

Een week eerder, zondag 24 augustus, reed een groep van twaalf Nuenense toerrijders de 

Ride for the Roses vanuit Waalwijk. Deze sponsortocht voor de Nederlandse kankerbestrijding 

trok een record aantal deelnemers (5.800). De totale opbrengst voor het Koningin Wilhelmina 

Fonds bedraagt 220.000 euro. 

 

Dak van Brabant 

Volgend maand staat de veldtoertocht Dak van Brabant op het programma. Deze tocht wordt 

door TC Nuenen georganiseerd op 

zondag 19 oktober. Deze keer 

krijgt het sportieve evenement 

een extra feestelijk tintje door de 

officiële opening van een nieuw 

parcours over het Dak van 

Brabant bij de Gulbergen in 

Nuenen. Hierover volgt 

binnenkort meer informatie. 

 

Voor contact met ToerClub 

Nuenen. secretaris Ben Bisseling, 

Vondelstraat 31 Nuenen, telefoon 

040 283 9064. 

 
 

Een van de groepen van ToerClub Nuenen tijdens Diekirch- Valkenswaard 
(foto Cees van Keulen)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaand bericht in Rond de Linde op 11 september 2003 
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Huwelijken die in de kijker zijn gevallen! 
 

 

 

Aan alle Clubleden, 

 

Via deze weg willen wij jullie hartelijk 

danken voor de belangstelling die 

iedereen getoond heeft in ons trouw-

avontuur. De verassing was groot toen 

bleek dat de halve toerclub op 

"audiëntie" kwam tijdens het avondeten. 

Wij vonden dit heel fijn. Zoals velen 

hebben kunnen zien was ook ons pa 

zeer verheugd met jullie bezoek. 

Nogmaals bedankt iedereen. 

 

Groetjes, 

Ivan en Suzanne Kielenstijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaan bericht in Krakende Kettingen van de 7de jaargang nr 4, september 2003 

Op dinsdag 10-06 traden Ivan en Suzanne in het huwelijk en TCN leden traceerde hen in 
de “Mispelhoef” in Acht. 

Dinsdag 31 januari 2006 zijn bestuurslid 
Maarten Migo en zijn lieftallige Eveline in 

het huwelijk getreden. 

Wij wensen het bruidspaar veel geluk voor 
de toekomst toe. 

(Bericht op website van TCN op 31 januari) 
 (foto Dick Tabor) 
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Nieuwe Merkkleding TCN 
 
Sommigen van ons hebben al kennis kunnen maken met onze 

nieuwe clubkleding van het merk Bio-Racer, die sinds kort 

verkrijgbaar is bij onze kleding beheerder Wim Reijnen. 

Misschien is het bij anderen opgevallen tijdens het fietsen dat 

een vreemd embleem op het shirt van de voorrijder stond. 

In de voorjaarsvergadering heeft de kledingcommissie al een 

vooraankondiging gedaan van een mogelijke verandering. Wij 

hebben onder andere prijzen, voorraad kosten, levertijden en 

de kwaliteit vergeleken met onze vorige leverancier. Uiteindelijk 

heeft dit geleid tot een eerste bestelling bij BioRacer waarvan 

de eerste exemplaren al verspreid zijn. 

Ondanks inflatie, verhoging van het BTW tarief en de invoering van de Euro, hanteren wij al 

jaren vaste prijzen voor onze clubkleding, waardoor onze verkoopprijzen ver onder de 

inkoopprijzen zijn komen te liggen. 

 

Om de verkoopprijs meer in overeenstemming te brengen met de thans te bereiken. laagste 

inkoopprijzen, hebben we in overleg met het bestuur de kledingprijzen aan moeten passen. De 

nieuwe prijzen van het assortiment Bio-Racer zijn als volgt: 

 

Shirt KM   € 30,- 

Shirt LM  € 37,- 

Gamex Jack   € 48,- 

Wielerbroek kort  € 38,30 

Wielerbroek lang  € 50,- 

Iso-winterjack € 75,- 

 

De kledingcommissie meent met de keuze voor de nieuwe leverancier een goede kwaliteit 

kleding aan te kunnen bieden met bovendien een grotere flexibiliteit qua bestelmogelijkheden. 

Wij kunnen nu met kleinere hoeveelheden bestellen en buiten de gangbare maten, welke we 

voldoende op voorraad houden, aan speciale wensen van leden voldoen; praat bv. eens met 

onze kledingbeheerder over kleinere en grotere maten, een speciale zeem of voor de "dames 

damesshirt" of "damesbroek". 

Wij denken met het huidige assortiment en voorraad, grotendeels aan de kledingvraag te 

kunnen voldoen. Nagenoeg ieder lid kan hierdoor met clubkleding aan onze tochten deel 

nemen. 

Laat u aanmoedigen onze clubkleding aan te schaffen en zoveel mogelijk in clubkleding tijdens 

onze fietstochten te verschijnen. 

 

De Kledingcommissie 

 
 

 

 

 
 
 
 

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 7de jaargang nr 4, september 2003 
Men is overgegaan van het merk Campagnola naar Bioracer 
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Feestelijke opening vaste routes 

”Dak van Brabant” 

klassieker onder de veldtoertochten 

 
Eindelijk is het dan zover, Nuenen is twee vaste bikeroutes (papenvoortroute en Gulbergroute) 

rijk. De realisatie is vooral te danken aan de inzet van ToerClub Nuenen. Dat werd wel 

duidelijk tijdens de officiële ingebruikstelling op zondag 19 oktober. En dan was er die dag ook 

nog de zoveelste aflevering van de veldtoertocht "Dak van Brabant". Niet minder dan 

dertienhonderd mountainbikers kwamen naar Nuenen om het Dak van Brabant te rijden. 

Kortom, een spectaculaire, feestelijke dag op 'onze' gemeentelijke bodem met in de hoofdrol 

TC Nuenen! 

 

Nieuw record aantal deelnemers 

 Zondagmorgen 19 oktober was het op sportpark Wettenseind al vroeg een drukte van belang 

(zie foto hieronder). Om half acht waren al ruim vijftig leden van TC Nuenen present in de 

kantine van de gastvrije Nuenense korfbalvereniging NKV. Dat is het inschrijfadres en 

startpunt voor de veldtoertocht Dak van Brabant over naar keuze 30, 40 of 50 kilometer. 

Prima uitgepijld door het dankzij de mooie herfstkleuren schilderachtige Nuenense landschap 

en ook via het grondgebied van enkele aangrenzende gemeenten. Dat blijkt in trek bij 

liefhebbers van toertochten per fiets, zoals 

mountainbikers en andere terrein rijders. Om precies 

te zijn 1294 sportieve fietsers, jong en oud, afkom-

stig uit nabije en verre omtrek, uit binnen- en 

buitenland en natuurlijk uit Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten zelf. Een nieuw record in de korte 

geschiedenis van de Nuenense Toerclub. Het Dak van 

Brabant kan inmiddels gezien worden .als een echte 

klassieker onder de veldtoertochten. 

Halfweg de veldtoertocht was een pauzeplaats 

ingericht bij de Blokhut Hagrid van de Rudyard 

Kipling Groep aan de Papenvoortse Heide. Op deze 

schitterende locatie van de bereidwillige scoutinggroep was het goed toeven. De TCN-

gastvrouwen en heren onthaalden de vele honderden deelnemers op warme soep, hete thee 

en koude koek. Twee sportieve bikers uit De Mortel maakten op ietwat ongelukkige wijze 

kennis met de mooie Nuenense grond. De ambulance was vrij snel ter plekke en na grondig 

onderzoek in het ziekenhuis werden beide deelnemers weer ontslagen. Lichte kneuzingen die 

thuis met rust kunnen herstellen en inmiddels zitten beide ATB-ers waarschijnlijk wel weer op 

de fiets. De organisatie onder de vlag van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) was bij onze 

Nuenense ToerClub wederom in prima handen. 

 

Geen hinder kwetsbare gebieden 

Het parcours van de veldtoertocht liep ook over een 

deel van de vaste mountainbikeroutes die Nuenen 

sinds kort rijk is. De puntjes moeten nog op de i 

gezet worden, onder meer door het plaatsen van de 

informatieborden op de vertrekplaatsen bij de 

sportparken in Gerwen en Stiphout en bij het par-

keerterrein van zwembad Enode. Een enthousiaste 

Henk Kielenstijn, dagelijks bestuurder van het 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en 

verantwoordelijk voor recreatie en toerisme, lichtte 

de rol van de SRE aldus toe: "Deze vaste routes zijn bedoeld om de terreinfietsers een 

aantrekkelijke route te bieden en tevens te zorgen dat de kwetsbare bos- en natuurgebieden 
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daarvan geen hinder ondervinden". De SRE is in zijn nopjes met de nieuwe terreinfietsroutes, 

die een aanwinst zijn voor Nuenen, de regio en de provincie Noord-Brabant. Kielenstijn betrok 

in zijn hulde de tomeloze inzet van de actieve Nuenense Toerclub. Hij vormde samen met 

Geldrops burgemeester Cees Leijten en Nuenens wethouder Martien Jansen het trio bestuurs-

bobo's die de officiële opening bijwoonde. Ook directeur Bert van Beers van 

beheermaatschappij Gulbergen bevond zich in dit gezelschap. Bikesport Bart van de Boomen 

stelde ATB-fietsen beschikbaar voor de bobo's die ook het Dak van Brabant beklommen. 

 

Beren op de weg 

Na de lintenknipperij en de spectaculaire sprong van Martin van den Oever door een grote 

wand (gelukkig werkte dit allemaal, ondanks het ontbreken van de aangelegde elektriciteit), 

beklom het gezelschap de stalen rossen en volgde de route richting Gulbergen. Wethouder 

Jansen kwam redelijk ongeschonden aan op de top 

van het Dak op een hoogte van 60 meter boven 

Amsterdams Peil en genoot zichtbaar van het 

prachtige uitzicht. Burgemeester Leijten, een van 

de snelst-fietsende burgemeesters in ons land, 

werd het te steil en zag zich gedwongen de laatste 

meters te voet af te leggen. De gastheer van de 

dag, voorzitter Jan Wesenbeek, zag beren op de 

weg en stapte met schrik in de stramme benen af. 

Bovendien bleek er aan zijn fiets gerommeld te 

zijn. Twee oorzaken dus voor het noodgedwongen 

afhaken van onze voorzitter. Hij is maar wat trots 

op de vaste routes en betrok in zijn dankwoord alle 

leden van Toerclub en noemde met name de 

'kartrekkers' Ben Schrurs en Frans van Dommelen. Het Dak van Brabant wordt gezien als het 

toppunt van het Landgoed Gulbergen, gelegen in het mooie gebied tussen Nuenen en Mierlo. 

De voormalige vuilstort van de regionale afvalverwerking ZuidoostBrabant (vandaar RAZOB) 

krijgt langzaam maar zeker een recreatieve bestemming voor mountainbikers, parasailers, 

golfspelers, en wie weet wat er in de toekomst nog meer mogelijk is. De contouren van het 

Natuurpark annex Dierenpark Gulbergen tekenen zich af en in de maand mei gaat deze 

publieksattractie officieel open. Of de mountainbikers dan tussen de beren en apen hun weg 

moeten zoeken is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat het multifunctionele 

karakter van Landgoed Gulbergen steeds breder wordt ingevuld. Een goed initiatief destijds 

om in die omgeving een vaste route uit te stippelen. Dagelijks zijn er sportievelingen te vinden 

op de klim naar het Dak. Een aanwinst voor deze regio in het algemeen en voor ToerClub 

Nuenen in het bijzonder. 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cees van Keulen  

(tekst en foto's) 

 

 
 

 
 

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 7de jaargang nr 5, december 2003 
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Busreis naar Vlaanderens Mooiste 
 
Hier wil ik wel een hele dag vertoeven …… 

De ziel, de helden en het epos in het belevingsmuseum ......... 

Een koude of warme Kriek van Liefmans in Oudenaarde ….... 

En het hoogtepunt beleven in 't Hemelrijk na de beklimming van de Muur in Geraardsbergen! 

 

Met deze en nog vele andere emoties keerden de deelnemers aan de dagtrip van reisbureau 

Fra-Ja-Pe terug op aarde in het Nuenense, zo ergens tussen het Elisabeth-Klooster en de 

Clemenskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ronde van Vlaanderen  
Aankondiging in Krakende Kettingen van de 7de jaargang nr 5, december 2003 
zaterdag 27 maart 2004. Bovenstaand een impressie van die dag dat werd georganiseerd 
door Jan Wesenbeek Peter Linders en Frans van Nunen.  
 
Het gehele verslag staat in Krakende Kettingen in 8ste jaargang nr 2, april 2004 

 

Bij brouwerij Liefmans werd zaakkundig uitleg van het brouwen gegeven 
waardoor nadien het bier voortreffelijk deed smaken.  
 
De muur van Gerardsbergen werd ook beklommen waarna men in het 

Hemelrijk de gelegenheid kreeg om hiervan bij te komen 
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Nieuw kwam deze 1ste tocht in 2004 op de Toerkalender. 

Aantal deelnemers was 14, terug in Nuenen had men 220 km gefietst! 
Op 3 juli 2005 is deze tocht ook gereden met 9 deelnemers. 
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Op de snerttocht/nieuwjaarsreceptie van  TC Nuenen hebben de leden consumpties 

ingeleverd en een pot gevormd. Het leverde 300 euro op, wat door de club op de 

toertocht van 13 februari wordt aangevuld tot 555. 

  

 

 

 
 

 
Helden voltooien veldtoertocht Dak van Brabant 

 
Ruim tweehonderd deelnemers zijn zondag 13 februari als ware helden bin-

nengehaald in de NKV-kantine op het Nuenense sportpark Wettenseind. Ruim 200 

helden volbrachten de veldtoertocht Dak van Brabant. De slechte 

weersomstandigheden dwongen zo'n 50 liefhebbers voortijdig het parcours te 

verlaten. 

 

Tijdens de tocht, met naar keuze ook een beklimming over het Dak van Brabant, veranderde 

het weer van redelijk koud en droog, in winters weer met zware hagelbuien en flinke sneeuw. 

Binnen een uurtje was het parcours veranderd in een 

modderlaag, bedekt met sneeuw. Halfweg de routes van 30, 40 

of 50 km dook de pauzeplaats als een geschenk uit de hemel op 

voor de bikers. Met hete thee en warme snert uit de prima 

keuken van keurslager Evert Tebak (ook TC Nuenen-lid) 

kwamen de deelnemers weer op temperatuur. De kortste route 

naar de finish werd zo een fluitje van een eurocent. 

Bike verloot 

Na afloop werd in de NKV-kantine onder de deelnemers en 

helpers de trekking verricht van de prachtige mountainbike, 

geschonken door de Nuenense Wieiershop Rubino van een 

ander TC Nuenen-lid, namelijk Sjef Kisters. Nuenenaar Gerard 

van den Biggelaar is de gelukkige winnaar van de bike van het 

Spaanse merk BH met een prijskaartje van € 679,-. De 

organisatie van de veldtoertocht Dak van Brabant was bij de 

ervaren leden van Toerclub Nuenen weer in goede handen. Voor 

belangstellenden is meer informatie te vinden op de sites 

www.tcnuenen.nl en www.rubino.nl  
 

Sjef Kisters feliciteert de gelukkige 
 Gerard van den Biggelaar, zittend  op zijn 

nieuwe fiets.... 
 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand bericht uit Rond de Linde 24-02-2005 over de barre tocht van 

 zondag 13 februari 

Bericht uit Eindhovens Dagblad op 06-01-2005 
Een spontane actie ontstond bij TCN  tijdens de snerttocht voor de slachtoffers van de tsunami 

op 26 december 2004 (555 was het gironummer voor deze actie) 
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TCN breidt clubritten uit 

 
Het hoge ledenaantal van TCN is de laatste tijd aardig stabiel te noemen. Vele leden hebben 

inmiddels een aardig stekkie binnen onze vereniging gevonden. 

 

Door het rijden van vele kilometers tijdens de diverse clubritten kunnen velen van hen een 

aardig ritme vinden. Wij denken dat het aanbod van onze clubritten hierbij aardig aansluit bij 

de behoeftes van de uiteenlopende deelnemers. 

Maar toch schuilt er echter wel een klein addertje in het groene gras. 

Juist door de stabiliteit in het ledenaantal worden wij wel geconfronteerd met het feit dat de 

gemiddelde leeftijd langzaam hoger en hoger wordt. 

Volgens uitzonderlijke rekenkundige en de landelijke statistieken neemt dit gemiddelde met 

een levensjaar per jaar toe! 

Dit betekent dat het natuurlijke verloop van de vergrijzing dus ook bij ons toeslaat, er komen 

steeds meer volwassenen die overdag over wat meer vrije tijd beschikken. 

 

Om deze reden denken wij er goed aan te doen om het aanbod van clubritten uit te breiden en 

enigszins op deze doelgroep aan te passen. 

Met onderlinge afspraak werd er al enkele jaren op elke dinsdagmorgen met zo'n groep 

gestart. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om hieraan deel te nemen willen we dit 

wegseizoen officieel met de toevoeging van deze clubrit gaan beginnen. 

Evenals bij onze reeds bestaande clubritten zal er telkens in onderling overleg afstemming zijn 

over de route, afstand en de snelheid. Het vertrek van deze groep is 9.00 uur (na de 

ochtendspits) vanaf de gebruikelijke startplaats bij de kiosk. 

De benaming "vutters" is al enkele malen genoemd en/of gehoord in deze groep, maar om de 

drempel voor eventueel jongere liefhebbers wat te verlagen lijkt ons de keuze voor een 

"vitaalgroep" hierbij beter op zijn plaats. Dit staat voor "tot het leven behorend" en "leven 

bevorderend". Verdere informatie volgt later nog op onze voorjaarsvergadering van 21 maart. 

Een dag later op dinsdag 22 maart gaat om 9.00 uur vanaf de kiosk de eerste vitaalgroep van 

start. 

 

Eveneens gaan we dit jaar de koffiegroep in ons programma opnemen. 

Het is de bedoeling dat er, tijdens het wegseizoen, op elke zondagmorgen met deze groep 

gereden gaat worden. Het spreekt voor zich dat er tijdens deze rit enige tijd wordt opgenomen 

voor een kop koffie, daarna wordt de terugrit ingezet. 

 

Momenteel zijn er nog enige ontwikkelingen gaande betreffende de definitieve invulling van 

deze nieuwe groep. Ook hier zal nog enige informatie volgen tijdens de vooraf genoemde 

voorjaarsvergadering. 

 

Het Bestuur 

 

 
 
 

 

 

 

Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen in de 9de jaargang nr 1, februari 2005 
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TCN introduceert nieuwe clubritten 

 
In de negen jaar van haar bestaan is wieler-toerclub Nuenen (TCN) met 215 leden 

gegroeid tot de grootste vereniging van Zuid-Nederland. Zowel mountainbikers als 

wegtoerfietsers uit Nuenen en omstreken nemen met vaste regelmaat deel aan de 

diverse eigen clubritten. Nieuw: TCN organiseert voortaan ook een "koffiegroep" en 

een "vitaalgroep". 

De ritten van TCN worden zoveel mogelijk afgestemd op de uiteenlopende behoeftes en 

mogelijkheden van de diverse leden. Onder begeleiding van wegkapiteins vertrekken op vaste 

momenten in de week telkens meerdere groepen die elk een andere snelheid en afstand 

(variërend van 50 tot 100 km) afleggen. Na afloop van elke rit kan men gezellig uitrusten 

enlof nakletsen bij café de Zwaan.  

Juist door de stabiliteit in het ledenaantal wordt TCN geconfronteerd met het feit dat de 

gemiddelde leeftijd hoger wordt. Er zijn steeds meer leden die overdag over vrije tijd gaan 

beschikken. Voor hen organiseert TCN op zondagochtend de "koffiegroep" (met halverwege de 

rit een koffiestop) en op de doordeweekse dinsdag de "vitaalgroep". 

 

Het gehele programma van TCN: 

* vanaf 20 maart elke zondag 8.30 uur vertrek met 5 verschillende groepen 

waaronder de vaste ATB-groep en de reeds genoemde "koffiegroep" 

* vanaf 22 maart gaat wekelijks de "vi taalgroep" om 9.00 uur op weg. 

* 5 april is de aanvangsdatum voor de avondritten, op elke dinsdag- en donderdagavond 

wordt er telkens met minimaal 2           

   groepen gereden.  

Startlocatie: kiosk in het Park te Nuenen 

 

Deelname voor leden TCN. Anderen kunnen na toestemming een kennismakingsrit meerijden. 

De beste gelegenheid hiervoor is beslist de infietsdag van zondag 3 april, aanvang 8.30 uur. 

Op deze dag is er extra aandacht en uitleg voor elke nieuweling, een mooie kans om eens 

kennis te komen maken, nadere info hierover volgt later in dit weekblad. 

Info: www.tcnuenen.nl of bij Peter Linders tel: 2836991. 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking met ToerClub Nuenen 
op Infietsdag 

 
Een kleurrijk lint fietsers door het Brabantse landschap. Zijn de kleuren geel en blauw, dan 

zijn de fietsers (m/v) meestal lid van Toerclub Nuenen. Zo'n tweehonderd leden telt TC 

Nuenen nu. Mensen die graag fietsen en dit in clubverband willen gaan doen worden door de 

Nuenense Toerclub uitgenodigd om kennis te maken met deze sportieve club tijdens de 

Infietsdag op zondag 3 april. 

Bovenstaand bericht in Rond de Linde op 17-03-2005 
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Dames en heren kunnen die dag deelnemen aan een tocht die begeleid wordt door ervaren 

leden van Tourclub Nuenen. Men kan deelnemen met een racefiets voor op de weg of heeft 

men interesse om met een mountainbike de bossen in te gaan, dat kan ook.  Na de tocht is er 

onder het genot van een welverdiende consumptie bij De Zwaan volop gelegenheid om vragen 

te stellen en zich eventueel te laten inschrijven. ToercIub Nuenen is aangesloten bij de 

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), vandaar dat men tijdens, de fietstocht als aspirant-

toerfietser verzekerd is tegen schade. Vertrek zondag 3 april om 8.30 uur vanaf de kiosk in 

Nuenen. 

Voor informatie kan men terecht op de website: www.tcnuenen.nl en bij Martien van den 

Biggelaar (040) 2463811 of via e-mail m.vdn.biggelaar@chello.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acht Nuenense transalpers fietsen voor India. Foto ]urriaan Balke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht in Eindhovens Dagblad 20-05-2005 
 “Fietsen over de richels van de alpensteenbok” 

Hierin hebben alle acht hun bijdrage geleverd m.n. Jan van Gestel, hier komt onze droom uit. 
Rini Sanders en Hein Donkers, het wordt ongelofelijk zwaar.  Gerard van den Biggelaar en Berrie 

Leurink, dag vier wordt het spannendst, 2400 mtr hoogte. Tiny Dommels, soms fietsen we over 
geitenpaadjes naar het terrein van de steenbok. Bennie Schrurs, al het geld gaat naar het 
kindertehuis. Frans van Dommelen, informatie over transalp en het tehuis van zuster Marie 
Lourdes in Jokalandi: www.nuenentransalp.nl 
 

Vertrek vrijdag 10 juni, na 450 km met 11.000 hoogtemeters, weer terug op 19 juni. 

 

 

Bovenstaand bericht op 31-03-2005 in Rond de Linde. 
Eerste Infietsdag om kennis te kunnen maken met TCN. 

mailto:m.vdn.biggelaar@chello.nl
http://www.nuenentransalp.nl/
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De Transalpers v.l.n.r.: Frans, 

Jan, Tiny, Gerard, Hein, Benni, 

Rini en onder onze "Benjamin" 

Berrie. 

 
 

 

 

 

Nuenen herdenkt met taptoe  
 
De gemeente Nuenen houdt vanavond de 61e bevrijdingsherdenking bij het monument 

'Wederopstanding is Bevrijding' op de 

hoek van de Parkstraat en de 

Europalaan. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst bij het monument is er 

om 19.00 uur een bezinningsdienst in 

de Clemenskerk met zang en 

gedichten. Onder begeleiding van 

brassband De Vooruitgang vertrekken 

de deelnemers vervolgens naar het 

monument. Daar wordt om 20.00 uur 

het bevrijdingsvuur ontstoken dat door 

de Toerclub Nuenen is opgehaald op 

het Stadhuisplein in Eindhoven. Om 

20.30 uur begint de bevrijdingstaptoe 

op het Vincent van Goghplein met een 

gezamenlijk optreden van de Nue-

nense muziekgezelschappen. 

 

 

 

 
Bovenstaand bericht uit Eindhovens Dagblad van vrijdag 23 september 2005 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Advertentie in het TEP blad van 
de NTFU 2004 

Peter Linders ontsteekt het, 
vanuit Eindhoven, opgehaalde 
bevrijdingsvuur bij het 

Monument in Nuenen 
(23 september 2005) 

Hans van de Berk met shovel 
bezig op het Razobgedeelte met 
de jaarlijkse opknapbeurt van de 

vaste ATB route. 
 
(1 oktober 2005) 
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Slogans 
 

TCN: geeft je lucht en vrijheid.   (1e prijs Hein Donkers) 

Fietsen, ôk moi.     (2e prijs Henrie Maatje) 

Ik vind het voor de thuisblijvers jammer, 

maar wij zitten gezellig in Hammer.   (3e prijs Jan Boudewijns) 

“Krakende Ketting” om nooit te vergeten! 

Kort en Krachtig, fiets eendrachtig. 

De groep hoeft minder te zweten als allen vooraf de afspraak weten. 

Fietsen is fijn maar dan zonder pijn! 

Houdt jij ook rekening met de zwakste schakel? Ooit zul je dat zelf zijn! 

In krakende kettingen wordt jij ook eens de zwakste schakel. 

Fietsen in mei Frank en vrij. 

Kom óók fietsen bij TCN. Bij ons geldt: “Samen uit Samen thuis” 

Ik wil geen kannidale en ik vind een Scott voor domme maar op mijn Giant kan ik 

goed voorruit komme. 

Met helm, bril en verkeersmiddelen in het vizier maken wij in Hammer zelfs op de fiets veel 

plezier. 

Bij TC Nuenen kun je in vele buurten altijd weer met velen buurten. 

Verstand op nul, lol op oneindig! 

Ook al liggen we nog zo ver uit elkaar, fietsen brengt ons weer bij elkaar. 

Een fiets zonder band is als een biker zonder drank. 

Met een elsje in je kraag, fiets je met een verkrampte maag. 

Fiets veilig, zet een helm op je kop. 

Wij rijden over bergen en door dalen door binnen en buitenland maar wat tegen viel was de 

afstand. 

Over de snelheid mag je klagen maar je helm moet je altijd dragen. 

Al is de groep groot of klein het is goed dat er bezemwagens zijn. 

Al is de veurste nog zo snel de juiste route achterhaalt hem wel. 

Snel de top zien te halen en met de remmen in de hand dalen. 

Van fietsen krijg je een black out! 

Met vrouwen fietsen o zo fijn, maar de mannen mogen er ook wel zijn! 

 

Limerick 

Er was eens een dame in Hammer, 

Die liep met haar jaren steeds strammer. 

Ze zei tegen de heren, 

Op een “ouw” fiets moet je ’t leren 

Maar ze sliep steeds alleen, ach wat jammer! 
 

 

 Slogans en limerick bedacht tijdens weekend Hammer 16-17-18 mei 2003 
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Hey Bikers, 
 

Nou waar ik het afglopen weekend toch in de Ardennen en wa denkte, is die ATB-club van de 

TCN daor ok. 

Ik denk laot ik da mar es van 'n afstandje bekijke. Nou kwam die alling groep op 

donderdagaovend al an. Tenminste de misten want twee hadden er ál kwartier gemakt op de 

middag. Zo lag het bier tenminste koel voor de rest na zonne zwaore reis me d'n oto. 

 

D'n ursten aovond waor vur un aantal al ene bonten aovond, die kannen nie nar bed 

natuurlijk, zinnewen vur. de volgenden dag. Dien ursten dag waoren ze toch al vroeg uit de 

veren want na het lopend ontbijbuffet, wa waor da en zootje, zaten ze toch alom negen uur op 

zenne fiets, nee bajk, mi bijna dertig mans- en vrouwskerels. Nou begonnen ze de ochtend 

waor der een aantal d'n aovond mee gestopt waoren, mee REKKEN. Na die zwaore inspanning 

zen ze maor gaon fietse. Berg op natuurlijk langzaam maar da stuiteren naor beneden war 

geweldig. Dees keer kwam d'n urste lekke band un stuk laoter dan vurig jaar riepen ze. D'r 

zouwen er toch nog wel een paor volgen. Ok nog wa kettingen die braken en wa volluk wa van 

zunne bajk kegelde maor alles "viel" toch wel mee. Ene al wa ouwere mins, ge kont da nie 

zien want ie had gin haor op zunne kop, wilde ger nog enen keer stunten mar da liep wa fout 

af. Hettie ut hele wiekent me un bandje om z'n been gelopen, de stumper. Dien dag hajen ze 

zo'n 85 km gebaajkt en ze riepe da ze 1700 meter geklommen hajen dien dag. Ja te voet! 

 

Vrijdagenaovonds waor 't na het voetballe uit Portugaal op un gegeven moment unne klere 

herrie. Gaon ik kijke, zie ik me daor un wicht staon. Dar hadden ze ner hendig twee van 

kennen maoken. In unnen oostenrijkse jurk stond da ding, Andrea, te zingen da ze wel 1000 

maol was bedrogen. Nou ik ken er iets bij vurstellen. Toch ha ze ne bekende kop, ok unne 

grote, war heb ik die meer gezien?? 

Na da optrede liep ut in inne keer vol mee 5 stukken mee geweldige benen. 0 ja en gekleurde 

kleedjes. Da noemde ze K5, waor staot die K dan vur?? Ze zongen dasse kleine gele visjes 

waoren maar ze stonden der in het rood en het blauw, mee schoon vlechten en gekleurde 

petten. Die vlechten zen den hele aovond van kop gewisseld haj ik wel gezien. 

Op ut lest lieten die vijf deren bats zien. Vijf zwarte batsen mee unne letter mar zonder da 

gele visje. Ons Annie he dezelfde boxen mar dan in het wit mee inne gekleurde veeg. Ge kont 

merke dagget toch wel had angepakt dien dag want ut wier nogal snel wa rustiger. Nou ja, 

afgezien van die leikes die op het dak lagen te rammele. Goeiendag, d'r zen d'r bij die un 

alling bos hebben omgezaoge. 

 

D'n zaterdag waor het 's ochends ut zelfde laoken een pak; ontbijt, omkleeje, rekken en weer 

op die fiets, nee bajk, en weer langzaam omhoog (1500 meter) en stuiteren naor beneje. Zo 

rond de 's middags stond er 'n vrouwke mee broodjes klaar, om da gewicht wa op peil te 

houwe zeker. Toen ze dien dag weer thuis kwaomen na zo'n 80 km waor ut een doorlopend 

program. Mee an het bier, effe poeliejen in de douche en hup an den barbeknoej mee nog 

meer drank. Ze moessen wel opschiete want ze hadden un laken gehangen waar unne grote 

televisie op geprotekjeerd wier. Daor konnen ze naor het Nedrlands elftal kijken. Allemaol in 

wa oranje en d'r waor d'r inne die dee smienke in ut rood wit blauwen ornje. Nou, dienen 

aovnd is ut toch wel wa laoter geworre. Da konde op zondagenmergen wel zien, tenminste die 

nog wa zagen. 

 

Op zondagenmergen zen ze toch nog un end gaon bajken, da is fietse. Zo'n 45 km en weer 

800 omhoog geklauterd. Na de friet met kippe-ballen?? zen ze na unne lange reis weer op ut 

terras van ut Zwaantje gevallen. 

 

Nie om ut een of ander maor der waor der ginne inne die ik da weekend nie heb zien lachen of 

die unne kwaoie bui haj. Ik denk da die vier, Ben, Jowe, Cees en Tiny zun best wel weer 

gedaan hebben. Ik denk da'k ut volgen jaor es mee gaaj bajken, tenminste as ons Annie da 

goe vind. Ken ik messchien un stukske in hurre box doen. 
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Oja, ze hebben ut bijna iederen dag wel over un paor menneke's gehad die er nie bij waoren. 

Mar twee sprngen eruit die allebei onder andere omstandigheeje er nie bij waoren. Unne 

Martien en die Jowe. Wel hadden ze ut erover da ze waarschijnlijk toch nie op da nivoo mee 

hadden kennen baajken, ja ik weet ut nie. Messchien da ik da volgend jaar wel ken zien. 

 

Hey de groeten, ik gaoi het nog wel un andere keer bezien in de Ardennen.  

 

ATBeerke 
 

 

 

Toch maar een triple... 
Enigszins vermoeit zit ik op een klein Limburgs terras wat uit te rusten en na te genieten van 

een schitterende fietstocht door het plaatselijke heuvelland. 

 

Ik zit nog wat na te denken over de route die ik zojuist heb gereden. 

Een groot deel van de door de A.N.W.B. uitgezette mergellandroute, een rit waarin een aantal 

pittige beklimmingen voorkomen. 

De liefhebber die deze omgeving kent is hierbij zeker in het voordeel, diegene weet precies 

wat er komen gaat en zal hierdoor ongetwijfeld makkelijker een keuze kunnen maken om het 

juiste verzet te kiezen. 

 

Meteen moet ik hierbij nog even terug denken aan de keuze die ik onlangs moest maken bij 

de aankoop van mijn nieuwe racefiets. Voor welke groep zou ik kiezen, welk merk, eventueel 

een triple, en ga zo maar even door. Vooral over deze al genoemde triple heb ik toch enige 

tijd zitten twijfelen. 

Natuurlijk ga je hierover links rechts wat informatie en 

advies inwinnen. 

Een uitgebreide informatiebron waarbij de handelaar, de 

kenner, de nodige lectuur, Internet, en zelfs een leek aan 

bod kwamen. Ik heb hierbij zeer uiteenlopende reacties 

gehoord. Positieve geluiden van personen die niet meer 

zonder triple zouden willen of kunnen rijden, maar ook 

negatieve reacties van anderen die vinden dat her er niet 

uit ziet, naar hun mening ontbreken dan alleen de 

zijwieltjes nog! 

 

Nou, ieder begrijpt dat het met deze informatie niet echt 

makkelijker voor mij is geworden, de meningen waren 

hierin nogal erg verdeeld. 

Uiteindelijk heb ik toch maar gekozen voor een triple, een 

keuze waarmee ik tot op heden beslist geen spijt heb 

gehad. Als liefhebber van enige oneffenheden op mijn fietsroute heb ik al diverse keren profijt 

van gehad. 

 

En zo ook deze dag, op beklimmingen als de Eyserbosweg en de Keuterberg schakel ik maar al 

te graag over naar het binnenste blad(je). En als het dan toch eenmaal lekker loopt dan achter 

maar een tandje zwaarder. 

 

Plotseling word ik op het terras aangesproken door een jongeman die mij komt vragen wat ik 

wil drinken. Hierover hoef ik deze keer niet lang na te denken, voor mij een triple graag, dit 

zal mij zeker smaken. 

 

Peter Linders 

 
Bovenstaand bericht uit Krakende Kettingen 9de jaargang nr 2, mei 2005 

Uit Krakende Kettingen 8ste jaargang nr 3, juli 2004. 
N.a.v. weekend Filly 25 t/m 27 juni 2004 
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Fietspraat  
 

Met ongeveer 85 km achter de hielen, op een warme zondagmorgen, en nog ’n km of 10 te 

gaan was het stil in de groep. We waren op een stil weggetje met hier en daar een huis en 

boerderij met bomen en struiken langs de weg. Plotseling werd er “let op” geroepen, ieder op 

z’n hoede want men zag een hondje trekkend aan zo’n lange lijn van 

achter wat struiken de weg oversteken. Hierbij nog geen baasje te 

bekennen, totdat deze er ook achteruit kwam. Het baasje, in een 

keurig kostuum, schrok hevig van het snel naderende peloton zodat 

hij niet alleen de lijn snel naar zich toe haalde maar liep daarbij ook 

zelf snel achteruit. Juist op het moment dat we voorbij fietste was 

zijn hondje van de weg maar was zelf achterover gevallen en lag hij 

met z’n benen in de lucht. Gelukkig kon hij er met ons hartelijk om 

lachen en hiermee was de groep na dit gebeuren weer geheel 

herleefd. 

 
 

 

 

 

 

 

Zondagmorgen 

 
De doorsnee Nederlander ligt op elke zondagmorgen  

nog diep en warm onder de wol verborgen. 

En terwijl deze luilak zich nog eenmaal gaat omkeren  

is een echte TCN-èr beslist al vroeg uit de veren.  

Als vanzelfsprekend staat deze echte fietsfanaat  

op elke zondagmorgen alweer vroeg paraat.  

Natuurlijk nog even uitgebreid gebruik maken van het toilet  

zodat alle overbodige ballast over boord wordt gezet.  

Op tijd verzamelen en met z'n allen bij de kiosk in het gelid  

voor alweer een verrassende en verfrissende zondagmorgenrit.  

Vrij eenvoudig, zonder al te hard te hoeven roepen  

maakt ieder een uitgekiende keuze voor een van de groepen. 

En dan exact tijdens klokslag half negen  

vertrekt het hele gezelschap over verschillende wegen.  

En ja hoor, daar gaan dan al onze helden,  

rijdend door mooie streken, dorpen en velden.  

Uiteraard allen in de schitterende clubkleuren rood, geel en blauw  

trotseren we telkens wind, mist, regen en kou.  

Met onze kapiteins en kopmannen vol in de wind  

volgt achter hen getrouw het lange kleurrijke lint.  

De meesten zullen ongetwijfeld merken  

links en rechts passeren we dan heel wat kerken.  

Waar menig pastoor luidruchtig luidt met zijn klokken  

om daarmee zijn wekelijkse klanten naar binnen te lokken.  

Wederom wordt de terugrit naar Nuenen ingezet  

goed uitgekiend, met de wind in de rug, wat een pret.  

Het gehele peloton rijdt dan mee kop over kop  

zelfs de zwakste schakel voelt zich dan weer helemaal top.  

Door Martien van den Biggelaar in  Krakende Kettingen 9de jaargang nr 1, februari 2005 
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Als afronding terug bij de zwaan aangekomen  

kan ieder even nakletsen, relaxen en bijkomen.  

Genietend van een kopje koffie concludeert ieder heel tevreden  

dat er wederom voldoende kilometers zijn gereden.  

Tenslotte kan ieder weer naar huis met een goed gevoel  

tot volgende week, zondagmorgen, daar ligt ons volgende doel. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Een terugblik van ………… een oud Voorzitter 
 

 
Martien van den Biggelaar vroeg mij enige tijd geleden een stukje te schrijven voor 

de Krakende Kettingen van september. Een terugblik moest het zijn over 8 jaar 

voorzitterschap van wat nu een van de meest vitale verenigingen van ons mooie 

dorp is.   

Graag ga ik op dit verzoek in. Het is immers ook een manier van bijpraten van heel 

veel van onze leden, die de beginjaren van ons klupke niet mee maakten.  

 

De mobiele telefoon was in opkomst. Een leuk apparaatje bedoeld voor de jup of voor de man 

die wou laten zien hoe druk hij was of voor hoe belangrijk hij was voor zijn baas. Je moest 

immers overal bereikbaar zijn in de 24-uurseconomie. Een statussymbool. Nu, nog geen 10 

jaar later slingeren de mobieltjes in ieder huis rond, maken ouders zich boos over de hoge 

rekeningen van het belplezier, die ze maandelijks van KPN en vele andere aanbieders binnen 

krijgen.  

Het is maar om aan te geven hoe snel de tijden veranderen. 

 

Zo vergaat het ook een toerclub als de onze. Karretjes toen met de versnelling nog aan het 

frame was alledaags, nu een rariteit, een verzamelobject bijna. Stalen frames, de gewoonste 

zaak, nu een antiek vehikel, op de lachspieren werkend. Ze worden bijna niet meer gemaakt. 

Carbon, aluminium, dat zijn ze. Daar kun je mee voor de dag komen.  

 

Zo kan ook de kleding, de helm, het schoeisel, de toeclip van destijds het museum in. Om nog 

maar te zwijgen over de drankjes, de reepjes en wat nog meer. En dan praten we nog steeds 

over het sportief voortbewegen van een fiets met twee pedalen, een stuur en twee wielen. Oh 

ja, die sturen, ik vergat ze bijna. 

 

Dat maakten we allemaal mee of je vanaf het begin meedeed of je wat later aansloot. Niets 

nieuws onder de zon. 

 

In onze club is het enorm snel gegaan.  

We begonnen met zo’n 25 mannen, vrouwen deden nog niet mee, of durfden nog niet zo 

goed. 

 

 

 

Door Peter Linders in Krakende Kettingen 9de  jaargang nr 1, februari 2005 
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We hadden ons jaarfeest, waar zowat iedereen was en tot in de kleinste uurtjes plezier 

maakten en elkaar vermaakten met een schetsje, een liedje. Nog steeds zijn het bijna altijd 

die mensen van toen, van de eerste jaren, die je ieder jaar weer terug ziet op dat feestje. 

Gezellig bij elkaar zijn, je lid voelen van jouw vereniging. 

 

 

Zo ook op de jaarvergaderingen, altijd een opkomst van heb ik jouw daar. Je wist bijna te 

vertellen wie er niet was. Meestal met een reden. Het is nog steeds die vaste club van de 

beginjaren, die je treft. Het verloop is gering; een ijzeren voorraad, een machtig sterk 

fundament. 

 

We fietsten Berg en Dal, de Wilhelminatocht en bijna met zijn allen naar de Ardennen en onze 

eigen toertocht in de zomer. En een paar waagden zich aan Diekirch. Kijk nu eens. We zijn 

inmiddels in bijna alle werelddelen bekend. De Transalp, Spanje, Frankrijk, Thailand, Vietnam 

om eens wat te noemen. 

 

Oh ja, ook kenden we de bijnamen van elkaar. De Witte van Nuenen, de Pijs, de Koen, het 

Kappertje, de Wees, de Louwkes, de Poek, ‘t Schepertje, de Knoest, de Kim, Pipo. 

Ook wisten we wie de beste zuipers waren. Dat waren er nog al wat en ze zijn het nog steeds. 

ATB-en is immers een zwaar onderdeel, vreet energie en vocht. 

En anekdotes zijn er ook. De orthopedisch chirurg, die werd afgewezen voor de EHBO-post, 

omdat iedereen wel kan zeggen dat hij een EHBO-diploma heeft; de valpartijen van Hans van 

Lieshout; het vaantje van Jos Blatter; de haringen van Wimke Reijnen; de zondag van Truus 

Smulders, die alle mannen naar adem deed snakken en die sterke verhalen van Henk 

Hageman en de Kennedytocht van Jan van Gestel op zijn werkschoenen en de romances in 

Spanje. 

       

We zijn nu met ruim 200. Een geweldig aantal. En dat in een paar jaar tijd. En daar mocht ik 

bij zijn. En ik voelde me daar goed bij. En nog steeds. Dat wens ik iedereen, die ons klupke 

een warm hart toe draagt, toe.  

Geen bestuurlijke terugblik dus op onze vereniging, maar een poging tot een sfeertekening. 

Laten we die sfeer vooral houden, zodat over 10 jaar ook weer met een glimlach kan worden 

teruggeblikt.  

 

Mijn mobieltje speelt een jingle van Mozart. Sorry Amadeus, draai je gerust nog eens om.  

Ik leg mijn pen neer. 

 

Jan Wesenbeek, oud voorzitter. 

   

      

 

 

 

 

 

In Krakende Kettingen van de 9de jaargang nr 4, september 2005 

Voor de vierde achtereenvolgende keer een terugblik van ….. 
Ieder jaar in de Krakende Kettingen van de september uitgave. 
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Sjef Baas is niet meer 

 
Geheel onverwachts is op 22 april jongstleden Sjef Baas overleden. Sjef was vanaf het eerste begin lid van onze club. Hij 

werd 69 jaar oud. 

We verliezen aan Sjef een fijne en voorbeeldige clubman. Hij was een bescheiden man. Hij werd verlegen als wij onze 

bewondering uitte over zijn prestaties als fietser. Want Sjef deed ondanks zijn hoge leeftijd" zijn werk" . Geen zondag ging 

voorbij of hij had het nodige kopwerk gedaan waarbij: hij soms te horen kreeg dat het gerust wat langzamer mocht. 

Met een blik van onbegrip in zijn ogen keerde hij zich dan om, liet zich terugvallen om wat later dit kunstje nog eens te 

herhalen. 

Sjef was ook een sociaal en hartelijk man. Deze eigenschappen kreeg hij van zijn vader en moeder mee, twee mensen die ik 

als jongetje goed gekend heb. Op de woensdagmiddag was het bij de familie Baas een drukte van belang. Alle kinderen uit 

de Beatrixstraat mochten daar naar het kinderuurtje komen kijken, omdat er bij hun thuis nog geen televisie was. Voor die 

ene keer per week was het huis van Sjef, het huis van de kinderen uit de Beatrixstraat. 

 

Voor Sjef was onze toerclub meer dan zomaar een clubje om te fietsen. Onze club was ook een beetje zijn thuis, waar hij 

niet alleen zijn zwager en vaste fietsmaatje Wim de Louw trof, maar ook andere Nuenense bekenden, met wie hij tijdens het 

fietsen kon kletsen over vroeger. Over zijn periode als voetballer in het eerste elftal van Nuenen en over veel andere 

Nuenense mensen en dingen. 

 

Voor Miet, zijn vrouw is het verlies van haar Sjef enorm groot. Enkele dagen na zijn overlijden zouden Miet en Sjef 45 jaar 

getrouwd zijn. Een ongelukkiger moment is haast niet denkbaar. Veel kracht zal zij nodig hebben om zijn verlies te kunnen 

dragen. Een troost moet het ongetwijfeld voor haar, de kinderen en de kleinkinderen zijn, dat zij Sjef als een fijne man, een 

fijne vader en fijne opa zullen herinneren. 

 

Wij, de toerclub, zullen hem als een fijne kameraad missen. 

 

Jan Wesenbeek, voorzitter. 

 

Miet verliest een grote kameraad. 

Altijd waren ze samen. 

Begin juni zouden Miet en Sjef 45 jaar getrouwd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

In Krakende Kettingen 2de jaargang nr 5, december 1998    []    In Krakende Kettingen 6de jaargang nr 3, juni 2002 

Theo Schepers is overleden op 26 oktober 1998 
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In Memoriam 
 

Maandag 20 november is Marjan Engelen-Kappel, echtgenote van Geert 

Engelen, na een kort ziekbed op 66 jarige leeftijd overleden. 

 

De laatste periode van haar leven verbleef ze samen met Geert in 

verpleeghuis De Landrijt.   

 

Marjan en Geert zagen we een aantal jaren als vrijwilligers bij onze van 

Goghtocht. Dit deden ze altijd met veel plezier en enthousiasme. Wij 

zullen ze missen. 

 

Wij wensen Geert en de kinderen heel veel sterkte toe om dit grote verlies 

te verwerken. 

 

In Krakende Kettingen 8ste  jaargang nr 2, april 2004       []  In Krakende Kettingen 9de jaargang nr 5, december 2005  

 

In Memoriam 
Henk Wagenmakers overleden op 23 mei 1996 op 58 jarige 

leeftijd, medeoprichter en bestuurslid van TCN 
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Dhr. Mr. A.A.M. van Agt  

Catharinaweg 3 

6523 MT Nijmegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuenen, 18 oktober 2005, 

 

Geachte heer van Agt, 

 

Via deze weg ben ik zo vrij om mij aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Peter Linders en ben woonachtig in het gezellige Brabantse dorp Nuenen. Als 

geboren Geldroppenaar zal dit dorp u beslist niet onbekend in de oren klinken. 

Met enige trots mag ik door het leven als voorzitter van wielertoerclub Nuenen, een grote 

maar vooral een gezonde vereniging met maar liefst 230 leden, enige informatie hierover kunt 

u vinden op www.tcnuenen.n1. TCN is een jonge en dynamische toerclub die in het komende 

jaar 2006 haar 10-jarig jubileum uitbundig wil gaan vieren. 

In het kader van deze gebeurtenis zijn er in het komende jaar diverse activiteiten met een 

feestelijk tintje gepland. Een activiteit die hierbij als hoogtepunt op het programma staat is 

een feest-/thema avond op zaterdag 18 maart 2006. Volgens het voorlopige plan willen wij 

gedurende deze gehele avond meerdere items de revue laten passeren. Wij presenteren op 

deze avond uiteraard diverse verzamelingen en herinneringen uit het prille verleden van onze 

eigen vereniging, maar ook een oude film, met Fausto Coppi en Jean Robic in de hoofdrol, zal 

beslist de nodige aandacht krijgen.  

Maar als echte aandachtstrekker willen wij maar al te graag wat tijd reserveren voor een 

bekende Nederlander die tevens bekend staat als bewonderaar en beoefenaar van de 

wielersport. Een echte liefhebber die de opgedane kennis en ervaring ongetwijfeld kan 

omzetten in een leuk en interessant betoog. 

U begrijpt misschien inmiddels waar ik heen wil. 

Graag zou ik u willen uitnodigen om zaterdag 18 maart 2006 de thema-/feest avond als 

spreker luister bij te zetten middels een korte conference over de wielrennerij in het 

algemeen. Ongetwijfeld zult u er een aardig volle agenda op na houden, maar toch hoop ik 

van harte dat ik u op 18 maart naar het nuenense kan lokken om hiermee onze vereniging 

met een onvergetelijk moment te vergasten. . 

Natuurlijk hoop ik van harte dat u positief op deze uitnodiging zult reageren en wacht met 

spanning op uw reactie. 

 

Uiteraard zijn alle onkosten voor onze vereniging. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Peter Linders 

Juffr. Tempelmanlaan 7  

5673 AD Nuenen 

tel: 040 - 2836991  

p.linders@onsnet.nu 
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mr. A. A. M. van Agt      31 oktober 2005 

 

 

 

 

De heer Peter Linders  

Juffr. Tempelmanlaan 7  

5673 AD  Nuenen 

 

 

 

 
 

Helaas moet ik u teleurstellen. Ik heb het sinds enige tijd zo overmatig druk gekregen dat ik 

heb moeten besluiten de uiterste terughoudendheid te moeten betrachten bij het doen van 

toezeggingen omtrent het houden van spreekbeurten en het schrijven van artikelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharinaweg 3, 6523 MT, Nijmegen, Nederland  
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Dhr. Mr. AAM. van Agt 

Catharinaweg 3 

6523 MT Nijmegen. 

 

 

 

 

 

 

Weledelgestrenge heer Van Agt,     Nuenen,14 december 2005 

Beste Dries, 

 

Om met de deur in huis te vallen, ik stuur nu alvast deze brief per fax. Wij hebben vorige 

week een prettig gesprek gehad tijdens de KBO-dag in het mooie Nuenen. 

 

Wij spraken over de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het lO-jarig bestaan van 

ToerClub Nuenen op zaterdagavond 18 maart 2006 in Nuenen. 

En u stelde mij de wedervraag: hoe ga ik die datum onthouden? Uw zus Tineke, nog niet zo 

erg lang inwoonster van onze prachtige gemeente, zou u ook een handje helpen. En ik 

beloofde u om een en ander per fax vast te gaan leggen. 

 

De ruim tweehonderd toerclub-leden zullen het zeer op prijs stellen om u die avond te 

ontmoeten. Natuurlijk wachten wij vol ongeduld om uit uw mond alles te horen over uw 

toertochten naar Rome,Santiago de Compostela en Lourdes. En natuurlijk ook over uw 

legendarische ontmoeting met Tourwinnaar Joop Zoetemelk op het podium in Parijs. 

 

Hopelijk kunt u nu reeds in uw nieuwe agenda 2006 noteren dat u die bewuste zaterdagavond 

reserveert voor Toerclub Nuenen. De feestrede van ca. een half uur wordt dan uitgesproken 

door oud-premier mr. A.A.M. van Agt, geen onbekende in het Nuenense, die zeker als ervaren 

toerfietser Dries van Agt zijn wederwaardigheden wil delen met de leden van Toerclub Nuenen 

(dat staat nu dus nog in ons concept-programma). 

 

Graag horen wij een dezer dagen van u of zaterdagavond 18 maart u schikt. Dan kunnen wij 

met een gerust gemoed de Kerstdagen vieren, 2005 gepast afsluiten en het nieuwe jaar 

aanvangen met een mooi vooruitzicht op een feestelijke viering van het tienjarig bestaan van 

Toerclub Nuenen. U zult zeker een onvergetelijke bijdrage kunnen leveren aan deze 

feestavond. Over de invulling van uw verhaal met eventuele multimediale ondersteuning 

komen wij elkander nog te spreken. 

 

In afwachting van uw antwoord teken ik namens Toerclub Nuenen, met sportieve groeten en 

tot ziens in Nuenen, 

 

 

Cees van Keulen  

Gerwenseweg 28  5674 SH Nuenen 

062013 4321 

Fax 040 246 3120 
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A. A. M. van Agt     19 december 2005 

 

 

 

De heer Cees van Keulen  

Gerwenseweg 28 

5674 SR Nuenen 

fax 040 246 3120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het verzoek vervat in uw fax van 14 december heb ik mij nog eens beraden, mede in 

verband met een heel aantal andere min of meer vergelijkbare invitaties van elders. HeJaas 

ben ik tot de conclusie moeten komen dat ik mij in het houden van toespraken als door u 

beoogd ten uiterste moet beperken. Graag wil ik het volgend jaar eindelijk eens toekomen aan 

het schrijven van althans een boek of boekje. Dat kan alleen wanneer ik rigoureus ga snoeien 

in mijn agenda. 

 

 

 

 

 

 

Carharinaweg 3, 6523 MT, Nijmegen, Nederland  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na twee verzoeken aan Mr A.A.M. van Agt voor een conference op onze feestavond van 
ons tweede lustrum moesten we vaststellen dat we niet op Dries mochten rekenen. 
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Activiteiten en gegevens van 10 jaar TCN 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bestuursleden TCN 1996 - 2006 
Naam    

   

Functie Periode Opmerking 

Jan Wesenbeek   

   

Voorzitter 1996  2004  

Ad van Hoogstraten  

   

Secretaris 1996 2002  

Martijn van Moorsel  

  

Penningmeester 1996 2001  

Theo Schepers  

            

Bestuurslid 1996 1998   † 26-10-1998 

Henk Wagemakers  

   

Bestuurslid  1996 1996           † 23-05-1996 

Peter Linders   

  

Bestuurslid  1996 2004  

Peter Linders   

   

Voorzitter 2004 heden  

Bennie Schrurs  

   

Bestuurslid 1998 2003  

Martijn van Moorsel  

   

Bestuurslid 2001 2004  

Perry Wijnhoven   

  

Penningmeester 2001 2003  

Ben Bisseling   

   

Secretaris 2002 2005  

Maarten Klom p  

  

Penningmeester 2003 heden  

Frans van Dommelen 

   

Bestuurslid 2003 2005  

Frans van Dommelen 

   

Secretaris 2005 heden  

Martien van den Biggelaar 

   

Bestuurslid 2004 heden  

Geert van Rooij  

   

Bestuurslid 2004 heden  

Maarten Migo   

  

Bestuurslid  2005 heden  

Leden vergaderingen 
Jaar Datum Plaats Datum Plaats 

1996   21-11 De Vank Kerkstraat 7 

1997 03-04 De Vank 10-11 LONU 

1998 09-03 LONU 14-10 LONU 

1999 15-03 LONU 11-10 LONU 

2000 13-03 Clubgebouw NKV 16-10 Clubgebouw NKV 

2001 05-03 Clubgebouw NKV 15-10 Clubgebouw NKV 

2002 11-03 Clubgebouw NKV 14-10 Clubgebouw NKV 

2003 24-03 Clubgebouw NKV 13-10 Clubgebouw NKV 

2004 15-03 Clubgebouw NKV 18-10 Clubgebouw NKV 

2005 21-03 Clubgebouw NKV 24-10 Clubgebouw NKV 

2006 20-03 Clubgebouw NKV   

Huishoudelijk Reglement gepubliceerd in Krakende Kettingen 7de jaargang nr 5, 
december 2003, goedkeuring in ledenvergadering op 15-03-2004 
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Leeftijden en ledenaantallen 
Aantal leden 220 (januari 2006) 

Aantal Dames 20 is 9% 

Gemiddelde leeftijd leden is 50 jaar 

Aantal leden buiten de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 47 is 21% 

Geboorten jaar 

vanaf – tot 

Leeftijd 

van – tot 

Aantal 

leden 

Procent Jaar Totaal aantal 

leden 

1930 – 1940 76 - 66 4 1,82 1996 45 

1940 – 1945 66 - 61 14 6,36 1997 93 

1945 – 1950 61 - 56 48 21,82 1998 125 

1950 – 1955 56 - 51 43    19,55 19,55 1999 145 

1955 – 1960 51 - 46 39 17,73 2000 156 

1960 – 1965 46 - 41 30 13,64 2001 180 

1965 – 1970 41 - 36 19 8,64 2002 199 

1970 – 1975 36 - 31 12 5,45 2003 206 

1975 – 1980 31 - 26 8 3,64 2004 212 

1980 – 1986 26 - 20 3 1,36 2005 217 

    2006 220 

 

 
Aantal aanmeldingen van huidige TCN leden per jaar 

1996 45 1997 26 1998 1 1999 13 2000 17 2001 15 

2002 33 2003 17 2004 16 2005 19 2006 januari 7  

 

 
Feestavond 

Jaar Datum Plaats Aant. deelnemers Opmerking 

1997 15-03 LONU 55  

1998 07-03 Café De Zwaan 92  

1999 06-03 Café De Zwaan 90  

2000 18-03 Strandbad Enode 125  

2001 10-03 De Luistruik Kantine RKSV 140  

2001 08-04 De Vank 120 Brunch Lustrum 

2002 09-03 De Luistruik 108  

2003 22-03 De Luistruik 105  

2004 13-03 De Luistruik 110  

2005 05-03 De Luistruik 104  

2006 18-03 Berkenbosch  Lustrumfeest 
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Vaste rubrieken Krakende Kettingen 
 

De mens achter de fietser (door Jan Wesenbeek) 
 Jaar Naam Jaargang Nr Maand 

1 1997 Henk Hageman 1 2 februari 

2 1997 Truus Wouters Smulders 1 3 mei 

3 1997 Jos Blatter 1 4 juli 

4 1997 Theo Pijs 1 5 oktober 

5 1997 Geert Engelen 1 6 december 

6 1997 Willie Hoens 1 6 december 

7 1998 Gerard Vrijhoeven 2 1 maart 

8 1998 Sjef Baas 2 2 juni 

9 1998 Joke van Gestel Kooijmans 2 3 juli 

10 1998 Peter Beurskens 2 4 oktober 

11 2000 Martijn van Moorsel 4 2 maart 

12 2000 Frans Verhagen 4 3 juni 

 

 
Een blik onder de helm van ………. 

 Jaar Naam Jaargang Nr Maand 

1 1997 Jan Bouwdewijns 1 5 oktober 

2 1997 Frans van Dommelen 1 6 december 

3 1998 Anton van den Berg 2 1 maart 

4 1998 Peter Korremans 2 2 juni 

5 1998 Hein Donkers 2 3  juli 

6 1998 Leo Renders 2 4  oktober 

7 1998 Edwin Klaversma 2 5 december 

8 1999 Hans van Kuringen 3 1 april 

9 1999 Iwe Buis 3 2  juni 

10 1999 Dick Tabor 3 3 oktober 

11 1999 Wim de Louw 3 4 december 

12 2000 Rob Sterenburg 4 1 januari 

13 2000 Kitty Maatje 4 2 maart 

14 2000 Martien van den Biggelaar 4 3 juni 

15 2000 Jan van Haastert 4 4 september 

16 2000 Wim van Aken 4 5 december 

17 2001 Ad van Hoogstraten 5 1 januari 

18 2001 Ad van Dooren 5 2 maart 
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19 2001 Jaap Rossen 5 3  juni 

20 2001 Peter Jansen 5 4 september 

21 2001 Kees de Jong 5 5  december 

22 2002 Marja Schrurs Peek 6 1 januari 

23 2002 Jan Verkuylen 6 2 maart 

24 2002 Henry de Goeij 6 3 juni 

25 2002 Maarten Klomp 6 4 september 

26 2002 Ruud van den Elsen 6 5 december 

27 2003 Johan Cooijmans 7 1 februari 

28 2003 Ine van den Biggelaar  7 2 mei 

29 2003 Frank de Jong 7 3 juli 

30 2003 Huub Strijbos 7 4 september 

31 2003 Hans Swinkels 7 5 december 

32 2004 Wim van Uum 8 1 februari 

33 2005 Jan Wesenbeek 9 1 februari 

34 2005 Cees van Keulen 9 4 september 

35 2005 Neel Rijnders 9 5  december 

36 2006 Peter Linders 10 1 februari 

 
 

Terugblik van een …….. 

 Jaar Naam Jaargang Nr Maand Onderwerp 

1 2002 Martien van den Biggelaar 6 4 september Wegkapitein 

2 2003 Ronald Spijkers 7 4 september 1ste jaar TCN lid 

3 2004 Jowé Bekkers 8 4 september Mountainbiker 

4 2005 Jan Wesenbeek 9 4 september Oud Voorzitter 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

1997 zondag 4 mei eerste “Lentetocht” en eerste clubfoto 9.00 uur. 

 

2005 dinsdag 22 maart nieuwe groep gaat van start “Vitaalgroep”  

 
2005 zondag 3 april eerste “Infietsdag” voor kennismaking met TCN.  
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Meerdaagse tochten 
 
 

SPANJE 
 
Eerste Spanjefietsers 1997 

De eerste die kennis maakte, als fietsers van TCN, met Spanje waren Hein Donkers en Jan van 

Gestel. Zij stapte bij café Groenewoud (Olland/Liempde) op 28 april 1997 in de bus van 

Solmartours met nog zo’n 45 fietsfanaten die samen 4 clubs vertegenwoordigde. 

Vanuit de badplaats Calella hebben Hein en Jan, in een reis van 10 dagen, respectievelijk 650 

en 750 km al fietsend afgelegd.  

 

 

Telkens vertrek op vrijdag voor Pasen voor 10 dagen 

Jaar Plaats in Spanje Aantal deelnemers 

2000 Benidorm 26 

2001  Benidorm 32 

2002  Malgrat de Mar 29 

2003  Salou 28 

2004  Benidorm 30 

2005  Benidorm 29 

2006  Salou 35 

 
 

Weekend Ardennen / Eifel 

Bütgenbach  “Domain Rurhof” 1 overnachting 

 Jaar Datum Maand Aantal deelnemers 

1 1998 16/17 mei 26 

2 1999 05/06 juni 20 

Hammer “Haus Waldblick” 2 overnachtingen 

3 2000 19/20/21 mei 28 

4 2001 18/19/20 mei 30 

5 2002 31/01/02 mei/juni 40 

6 2003 16/17/18 mei 45 

7 2004 14/15/16 mei 36 

8 2005 27/28/29 mei 36 

9 2006 12/13/14 mei  

 
Zeeland Nuenen 

 
Zeeland (Den Banjaard, Kamperland) > Nuenen 220 km 1 overnachting 

2004 10/11 juli 14 personen 

2005 02/03 juli   9 personen 
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Semaine Federale (Geen TCN activiteit) 

2002 Fietsweek Frankrijk Bretagne 64ste telkens de eerste week van augustus  

2003 Fietsweek Frankrijk Aurillac 

2004 Fietsweek Frankrijk Vogezen in Cernay 

2005 Fietsweek Frankrijk Oloron-Sainte-Marie 

 

 
Damesgroep weekend (ieder jaar omstreeks maart) 

 
Jaar Plaats Aantal deelnemers 

2002 Herkenbosch  (Limburg) 4 

2003  Berg en Dal 4 

2004 Euverem (Z. Limburg) 7 

2005 Domein Bokrijk (bij Hasselt, België) 8 

 
 

 
Ardennen Mountainbike tour (Ardennenoffensief) 

 
Weekend Plaats Aantal deelnemers 

2003 27 t/m 29 juni  Filly 28 

2004 25 t/m 27 juni Filly 27 

2005 09 t/m 11 september Filly 31 

 

 
 

Eendags tochten 
 
 

Van Goghtocht 

 
1996 zaterdag 29 juni. 

1ste Van Goghtocht Totaal deelnemers toer 74, gezinstocht 39 deelnemers. 

Via Poppel naar Zundert, 170 km of keerpunt Poppel 110 km, gezinstocht 45 km. 

Regen tot 10 uur.  

 

1997 zaterdag 5 juli.  

2de Van Goghtocht 190 km. 

Vanuit Leur 50 en vanuit Nuenen 150 deelnemers, gezinstocht 40 deelnemers. 

Via Poppel naar Leur bij Etten i.s.m. toerclub Etten-Leur “Turfrijders” 

Via Landgoed de Utrecht en boswachterij Chaam, fikse regenbuien. 

 

1998 zaterdag 4 juli.  

3de Van Goghtocht  45 Leden Totaal 180 deelnemers 

60 voor 180 km, 120 voor 120 km 

180 – 120 km I.s.m. met Toerclub Waalwijk. 

Naar Waalwijk, langs ’t Snoekske in Waalwijk en 2 keer met het veer over de Maas om in het 

land van Altena te kunnen fietsen. Dan via de Schuif in Gemonde naar Nuenen. 

Goed weer. 
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1999 zaterdag 3 juli.   

4de Van Goghtocht.  45 Leden 160 deelnemers. 

Nuenen – Waalwijk 130 km 

Ingekorte versie van het voorgaande jaar. 

Via Drunense Duinen naar Giersbergen en via Gemonde (beide pauze) naar Nuenen. Warme 

dag. 

 

2000 zondag 9 juli   

5de Van Goghtocht.   45 Leden 160 deelnemers. 

Zelfde tocht als 1999. Nu 2 afstanden 130 en 100 km. 

Gehele tocht regen en koud. 

 

 

2001 zaterdag 30 juni  

6de Van Goghtocht.   60 Leden 175 deelnemers. 

Tocht in oostelijke richting met als keerpunt Meterik en voor de langere tocht keerpunt 

Gennep. Via brug over de Maas 160 – 100 km. 

 

2002 zaterdag 22 juni  

7de Van Goghtocht.   47 Leden 152 deelnemers. 

Zoals 2001 alleen maakt men hier gebruik van het pontje in Afferden voor oversteek Maas 150 

- 100 km. 

 

2003 zondag 22 juni 

8ste Van Goghtocht.   75 Leden 270 deelnemers. 

Evenals 2002. 

 

2004 zondag 20 juni   

9de Van Goghtocht.   67 Leden 203 deelnemers. 

Evenals 2003 maar nu met 3 afstanden met als keerpunt Vlierden voor de 50 km. 

 

2004 zondag 8 augustus  

Lange versie (200 km)  13 deelnemers.  

Via Duitsland een lus van 50 km erbij gemaakt.  

Dit gedaan als voorbereiding voor de tocht Diekirch – Valkenswaard. 

 

2005 zondag 19 juni   

10de Van Goghtocht.  67 Leden 200 deelnemers. 

Evenals 2004. 

 

2005 zondag 7 augustus  

Lange versie (200 km) 11 deelnemers 

 

 

 

Diekirch > Valkenswaard aantal deelnemers TCN 
 

1997  9 personen,  1998 25 personen,  1999 21 personen,  2000 16 personen,  

2001 30 personen,  2002 23 personen,  2003 38 personen (25ste editie),  

2004 35 personen,  2005 19 personen. 
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Ride for the Roses  
 
In het leven geroepen door Lance Armstrong t.b.v. Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de 

bestrijding van kanker. 

 

2002 Ride for the roses 25 augustus  Landgraaf   2 deelnemers 

2003 Ride for the roses 24 augustus  Waalwijk  9 deelnemers 

2005 Ride for the roses 21 augustus  Naaldwijk 7 deelnemers 

 

 

 

Elfstedenrijwieltocht  
 

Aantal deelnemers 

2003 11 Stedentocht 2  

2004 11 Stedentocht  9 

2005 11 Stedentocht  7 

 
 

 

Ronde van Vlaanderen (met de bus) 

 

2004 Zaterdag 27 maart  

(Aankondiging zie Krakende Kettingen december 2003 pag. 13) 

(Verslag zie Krakende Kettingen april 2004 pag. 14) 

 

 

 

Dikkebanden fietstocht 

Jaar Datum Startplaats Aantal deelnemers Opmerking 

1997 31-08 LONU 90  

1998 30-08 LONU 63 Ochtend slecht weer 

1999 29-08 LONU 180  

2000 27-08 NKV ± 70  

2001 26-08 NKV ± 70  

2002 01-09 NKV ± 70  

2003 31-08 NKV 60  

2004 29-08 NKV 66  

2005 28-08 Blokhut Papenvoortse 

Heide 

40  “Dikke zolen tocht” 
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ATB tochten TCN 

Jaar Datum Deelnemers Datum Deelnemers Opmerking 

1997 23-02 321 19-10 654 “Nuenen Rond” > 

1998 22-02 720 18-10 780  

1999 21-02 850 17-10 947 “Dak van Brabant” > 

2000 20-02 1275 22-10 1300  

2001 18-02 900 21-10 1200  

2002 17-02 1050 20-10 1292  

2003 16-02 1298 19-10 1294 19-10 Opening vaste route  

2004 22-02 824 17-10 1300 Kwaliteitskeuring NTFU 

2005 13-02 250 16-10 1100 13-02 Sneeuw-, hagelbuien 

2006 12-02 900    
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Laatste woord 
 

Op een verzoek van onze huidige voorzitter Peter Linders of ik 10 jaar ToerClub Nuenen in 

beeld wilde brengen ben ik graag ingegaan. Vooraf heeft hij al velen benaderd wat voor mij 

een gemakkelijke toegang tot allerlei gegevens gaf. 

 

Wie zich in de geschiedenis van deze vereniging verdiept, raakt in de ban van een boeiende 

bezigheid. 

De speurtocht naar gegevens uit het verleden brengt de ene na de andere activiteit in beeld. 

Het was in het algemeen nog niet zo’n kunst om de benodigde gegevens te vinden van deze 

tien jaar jonge vereniging “ToerClub Nuenen”. 

 

De eerste gegevens van vóór de oprichting kreeg ik van Theo de Louw die een van de 

grondleggers was van deze vereniging maar ook als eerste al zijn informatie aan mij 

overhandigde. Theo bedankt. 

 

Heel veel informatie mocht ik gebruiken van Jan Bouwdewijns die krantenberichten, flyers en 

attributen die betrekking hadden op TCN heeft verzameld. Jan bedankt. 

 

Verder heb ik veel directe en indirecte informatie gekregen o.a. d.m.v. de vele berichten die 

van zijn hand waren m.n. van oud voorzitter Jan Wesenbeek die evenals Theo debet is aan de 

oprichting. Jan hiervoor mijn dank. 

 

Ook heb ik veel gebruik kunnen maken van foto’s en gegevens via en d.m.v. van Cees van 

Keulen, die ook aan het prille begin heeft gestaan. Cees bedankt. 

 

Een logische benadering en heel belangrijk was natuurlijk het archief wat is beheerd en 

verzorgd door Geert Engelen en nu door Jan Verkuylen. Hiervoor mag je als vereniging voor 

het bestaan van een archief trots en dankbaar zijn. En mag deze uitgaven een stimulans zijn 

voor commissie- en bestuursleden om het archief steeds van gegevens te voorzien. 

 

Heel veel informatie had ik door het mededelingenblad / informatieblad de “Krakende 

Kettingen”, dat vanaf het begin in belangrijke mate is verzorgd door Peter Korremans. Peter 

bedankt voor die grote bijdrage. 

 

Voor de technische uitvoer heb ik advies en hulp gekregen van Dick Tabor die veel van de 

verdere digitale uitvoer van 10 jaar TC Nuenen voor zijn rekening heeft genomen. Maar ook de 

vele foto’s, uit eigen hand, die hij ter beschikking heeft gesteld. Dick bedankt. 

 

Zonder iemand tekort te willen doen dank ik iedereen die mij hebben bijgestaan, op wat voor 

manier dan ook, om van deze terugblik van 10 jaar ToerClub Nuenen een succes te kunnen 

maken. 

 

Dan vernoem ik nog m.n. mijn vriendin die vele uren alleen heeft doorgebracht. Hopelijk vindt 

zij, met mij, het genoegen van dit resultaat en bedank haar voor het geduld dat zij hiervoor 

heeft opgebracht. 

 

Dan wens ik iedereen die deze uitgaven van 10 jaar TCN in handen of op scherm krijgt veel 

lees en kijk plezier. En mogen de komende tien jaren weer even veel inspireren dan heeft 

deze club een fortuinlijk bestaan voor zijn lang zal het leven. 

 

Martien van den Biggelaar 

Maart 2006 

 

 

 



 94 

     Inhoud 
 

Titel Blz 

 

Voorwoord 1ste voorzitter 2 

Voorwoord huidige voorzitter 3 

Verslag 1ste bijeenkomst 4-5 

Verslag 2de 3de bijeenkomst 6 

Concept begroting 7 

Verslag 4de 5de bijeenkomst 8 

Verslag 6de bijeenkomst 9 

Draaiboek toertocht  9 

Inschrijfformulier 9 

Bericht voor aanmelding lid 10 

Voor oprichting, RdL 11 

Verslag 1ste ledenvergadering 12-13 

1ste jaarvergadering, RdL 14 

Uitnodiging jaarvergadering, KK 15 

Secretarieel jaarverslag, KK 15 

TTC stelt zich voor 16 

Hoe het begon, KK 17-18 

Aankondiging Van Gogh toertocht 19-20 

Vaantje, lotnr, toerfietskaart 21 

Carnaval, KK, RdL 22-23 

Clubkleding, RdL, KK 24-25 

Voorzittershamer, aanhangwagen 25 

ATB nieuws 26 

Eerste veldtoertocht, RdL 27 

Nuenen Rond, RdL 28 

Brief IVN 29 

Brief Brabants Landschap 30 

Gezins en toertocht 1997 31 

Dikke banden fietstocht 1997 32 

Nuenen Rond, RdL 1998 33 

TCN in Ardennen en Eifel 34-35 

Ronde ED, Ehv Dgbl  35 

In de startblokken 36 

Van Goghtocht 1999, RdL 37-38 

Millenniumtocht, KK 38 

De Dames 39-40 

Lentetocht TCN, RdL 40-41 

Bestemmingen Van Goghtocht 41-42 

TCN Diekirch-Valkenswaard, RdL 42 

Eigen Archief, KK 43-44-45 

Diekirch-Valkenswaard 1990 45 

Truus Smulders 3de 46 

Website, KK 47-48 

Lustrum 2001 49 

Welkom 49-50-51 

Schaatstweeling DvB, RdL 51 

Lustrumtocht 2001, RdL 52 

Dikke banden tocht 2001, RdL 53 

Naschrift van een fietster, KK 54 

Bedankt, KK 54-55 

Strandrace Egmond, RdL 55 

Dak van Brabant 2003, RdL 56 

Respect, waarden en normen, RdL 56-57 

 

Titel Blz 

 

Ride for the Roses 2003 en D-V, RdL 58 

Huwelijken 59 

Nieuwe merkkleding, KK 60 

Opening Dak van Brabant, KK 61-62 

Busreis Vlaanderen 63 

Programma busreis Vlaanderen 64 

Zeeland-Brabant tocht 2004 65 

Tsunami bericht Ehv Dgbl 66 

Helden voltooien DvBtocht 2005, RdL 66 

Uitbreiding clubritten, KK 67 

Nieuwe clubritten, RdL 68 

Infietsdag, RdL 68-69 

Nuenense Transalpers, Ehv Dgbl 69-70 

Bevrijdingsherdenking, Ehv Dgbl 70-71 

Advertentie Van Goghtocht, TEP 71 

Opknapbeurt vaste ATB route 71 

Slogans Hammer 72 

Hey Bikers, KK 73-74 

Toch maar een triple, KK 74 

Fietspraat, KK 75 

Zondagmorgen, KK 75-76 

Terugblik van een voorzitter, KK 76-77 

In Memorium 78-79 

Brief aan Dries van Agt 1 80 

Antwoord brief Dries van Agt 1 81 

Brief aan Dries van Agt 2 82 

Antwoord brief Dries van Agt 2 83 

Activiteiten/gegevens 10 j TCN 84/92 

Laatste woord 93 

Inhoud 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


