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

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

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

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

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

Contributie per jaar bij automatisch incasso 
A-leden € 52,50 (hoofdlid) 
B-Ieden € 47,50 (medegezinslid) 
T-leden € 17,50 (niet NTFU-lid) 
Nieuwe leden € 87,50 (A lid + shirt) 
September leden € 117,50 (contributie lopend 
 + nieuwe jaar + shirt) 
Voor bestaande leden zonder automatische 
incasso is de contributie € 5,- hoger. 
Nieuwe leden uitsluitend betaling per automati-
sche incasso. 
 
Volgende Krakende Kettingen: 
Aanleveren kopij:    t/m  juli 
Verschijning uiterlijk:  juli 
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 App groepen TC Nuenen 
 
Binnenkort verschijnt er een overzicht van alle App-groepen die gebruikt  
worden binnen Toerclub Nuenen. 
Ook wordt er een apart e-mail adres gemaakt om je voor een App-groep te 
kunnen opgeven. 
Houdt hiervoor de website in de gaten. 
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https://www.icone.nl/
https://beterrijden.nl/
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Oude plaatjes 
 
 
Ik zag in de laatste KK ‘oude plaatjes’ staan. Ik kwam er ook nog twee tegen. 
De ene tijdens een stop vanuit het Hammer-weekend.  
Volgens mij een uitkijktoren bij kamp Vogelsang. 
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De andere foto is tijdens een van de eerste veldtoertochten, en de eerste  
beklimming naar het ‘Dak van Brabant’ wat toen nog niet zo heette.  
Die term heb ik wat later bedacht. Er was het weekend ervoor een ‘open dag’ 
op de Razob-stort geweest en hebben we eens geïnformeerd of we die 
‘wandelpad’ ook mochten gebruiken. We waren toen al volop in gesprek met 
Razob (Wim van Beers) en met het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindho-
ven) (Laura van de Kreeke) over een vaste mountainbike route over ‘onze’ bult. 
Later is die er dan ook gekomen. 
 
  
 
Groetjes, 
Frans van Dommelen 
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Onderhoud vaste ATB-route rood en blauw. 
 
Beste Leden, 
 
Onze vaste ATB-route heeft door het intensieve gebruik steeds meer en met 
enige regelmaat onderhoud nodig. Op dit moment wordt het onderhoud groot-
schalig/ incidenteel aangepakt. We merken steeds meer door oa meldingen dat 
deze huidige aanpak onvoldoende is. We willen jullie vragen om samen met ons 
dit op een andere manier op te gaan pakken.  
  
Onze vaste route heeft door oa de regen van de afgelopen weken/maanden en 
het steeds drukker en dus intensiever gebruik erg veel slijtage. We krijgen 
steeds meer meldingen dat de route er slecht bij ligt. Dit geldt niet alleen voor 
de route op de bult Gulberg, maar ook voor de route in de bossen. We begrij-
pen dat er een verschil in onderhoud is tussen de bult en de overige delen van 
de route. We willen het onderhoud van de route op de bult Gulberg blijvend 
grootschalig aanpakken. Dit onderhoud vergt een heel andere inzet. We blijven 
de route op de bult met grof materieel zoals loaders en graafmachines onder-
houden en daarbij hebben we ook de hulp van vrijwilligers nodig. De route op 
de bult willen we +/- 1 x per jaar onderhouden. We moeten deze onderhouds-
werkzaamheden ook aanvragen en melden bij de beheerder van de bult.  
Het onderhoud op de bospaden ed willen we wel op een andere manier gaan 
organiseren. Ons voorstel is om met groepjes met enige regelmaat de route na 
te lopen en deze op de gewenste plaatsen op te knappen. Denk hierbij aan 
snoeiwerk, gaten vullen en waar nodig afwateringsgleuven graven zodat water 
weg kan stromen naar de zijkanten. Waterplassen geven immers een versnelde 
verslechtering van de route. Je ziet bij steeds meer clubs een actief route be-
heer en onderhoud ontstaan. Kijk maar na de vaste routes van Best en Hel-
mond. Ook de route in Geldrop wordt met enige regelmatig intensiever onder-
houden. Deze routes blijven dan ook veel beter begaanbaar bij regenval en  
intensief gebruik. 
 
We vragen jullie of er leden bereid zijn om in groepjes een deel van de vaste 
route te annexeren voor beheer en onderhoud. We denken zelf de totale route 
op te delen in 4 stukken en deze stukken met een groepje van +/- 4 vrijwilligers 
te gaan beheren.    
 
Als je dit wilt gaan doen, meld je dan aan op een van onderstaande email-
adressen.  
We gaan dan een bijeenkomst verzorgen om dit met elkaar verder uit te wer-
ken.   
 
Schroom niet en meld je aan. Als je het fijn en nuttig vindt om bij te dragen aan 
ieders mountainbike-plezier, neem dan contact op met: 
  
Gerard Vrijhoeven tel 0651582041 of g.vrijhoeven59@gmail.com     
Maarten Klomp tel. 0619442849 of m.klomp02@onsnet.nu 
  
Wij rekenen op jullie medewerking. 
 
De vaste route commissie. 
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Sponsoren van Toerclub Nuenen 

  Naam Bedrijf KK/WS 

  Berk, Gebr. v.d. Grondwerk KK 

  Cycletrend Rijwielen KK / WS 

  Marks Wachters Notariskantoor KK 

  Van Gastel & Neijnens Accountants en Belastingadv. KK 

  Gevers Gevers planten Asten-Heusden KK 

  Heijden van der Tonnie Autobedrijf Gerwen KK 

  Icone Orthopaedie en sportlesels KK / WS 

  Kessel van Groenten en fruit KK 

  Kootstra Fysio Fysio-, manuele therapie KK 

  Osteopathie Nuenen Manuele therapie KK 

  Langenberg, Jan vd Verbouw en Nieuwbouw KK 

  Lieshout van Woninginrichting KK 

  Musan parket Parket-Laminaat-Restaureren KK 

  Renders, Bert Houten vloeren KK 

  Rubino Rijwielen KK / WS 

  Schafrath Feestjes en Partijen KK / WS 

  Van Bruggen Financieel adviseur KK / WS 

mailto:g.vrijhoeven59@gmail.com?subject=Aanmelden%20onderhoud%20vaste%20ATB-route%20rood%20en%20blauw
mailto:m.klomp02@onsnet.nu?subject=Aanmelden%20onderhoud%20vaste%20ATB-route%20rood%20en%20blauw
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Groep 26 test het nieuwe Tegenbosch 
fietsersviaduct. 

 
Op zondag 13 maart  heeft Groep 26 een keer een tocht gemaakt in een  
vertrekrichting die niet vaak wordt genomen. 
Via de Boordseweg naar de Sterrenlaan om vervolgens Winkelcentrum Woensel 
en het Catharina Ziekenhuis voorbij te zien komen. 
Dit doen we niet elke week. 
De Boschdijk over en toen werd het beter. De Oirschotsedijk, waaraan vroeger 
Frits Philips woonde op landgoed de Wielewaal is tegenwoordig een mooie  
fietspad geworden. 
Hierna vonden we al snel de weg omhoog naar het viaduct met de naam het 
Tegenbosch viaduct, genoemd naar een hoeve die hier vroeger stond. 
Op het nieuwe viaduct stoppen we natuurlijk even om enkele foto’s te maken. 
Het Tegenbosch viaduct is het viaduct met de langste overspanning van  
Nederland. Het viaduct overspant een lengte van 130 meter.  
Onder het viaduct liggen 14 rijstroken zonder dat er ergens een pilaar geplaatst 
is, en dat is vrij uniek. 
We zijn toeristen in onze eigen omgeving! 
 
Hierna rijden we verder via Wintelre naar Vessem waar we even stoppen voor 
een lekker kopje koffie. 
Na de koffie gaan we door richting Middelbeers en volgens we het kanaal  
richting Oirschot en Best.. 
 
Bij Best pakken we nog een nieuwe brug, de fietsersbrug die hier is gemaakt 
over het Wilhelmina Kanaal als vervanger voor de ingestorte houten brug die 
hier eerst lag. 
Met prachtig weer komen we weer terug in Nuenen na een rit van 58 km. 
Een mooi begin van een nieuw seizoen! 
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De route van Groep 26 gereden op 13 maart 2022. 
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 Trappende 80'ers hebben immuun- 
systeem van 20'er: ‘Als bewegen een 

pil was, nam iedereen hem. 

 
Gelezen in de Eindhovens Dagblad. 
 
Ouderen zouden vaker de fiets moeten pakken, denken wetenschappers in  
Londen. Zij volgden 125 ouderen, sommigen van in de 80, die regelmatig lange 
afstanden fietsen. Daaruit bleek dat deze trappende tachtigers door te bewegen 
weer het immuunsysteem van een twintiger hadden. 
 
Het effect van bewegen op oudere leeftijd is nog groter dan gedacht, schrijven 
de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Aging Cell.  
Professor Norman Lazarus (82) van het King's College in Londen, een van de 
auteurs van het artikel, vertelt de BBC: “Als bewegen een pil was, dan zou  
iedereen hem nemen. Het heeft zo veel voordelen voor het lichaam, de geest, 
voor onze spieren en ons immuunsysteem.” 
 
De 125 kandidaten maakten allemaal deel uit van Audax, een organisatie die 
fietstochten van meer dan 100 kilometer organiseert. Er werd bij hen gekeken 
naar het aantal T-cellen in het bloed vergeleken met hun inactieve leeftijdsge-
noten. T-cellen speuren ziektes op zodat ze bestreden kunnen worden, een be-
langrijk deel van het immuunsysteem, maar daar krijgt het menselijk lichaam er 
met de tijd normaal steeds minder van. Bij de fysiek actieve ouderen bleek juist 
dat ze nog evenveel T-cellen in hun bloed hebben als iemand van 20, met alle 
positieve gevolgen van dien. 
 
Constant blijven zitten gaat tegen onze evolutie in. Mensen zijn gemaakt om 
fysiek actief te zijn. 
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Trappen maar 
 
Bewegen loont dus echt, denken de wetenschappers. “Het immuunsysteem 
wordt vanaf je 20ste ieder jaar zo'n 2 tot 3 procent slechter”, legt onderzoeker 
Janet Lord uit. “Hierdoor zijn ouderen vatbaarder voor infecties, aandoeningen 
als artritis en zelfs ook kanker. De fietsers hebben betere bescherming tegen al 
deze problemen, doordat ze het immuunsysteem hebben van iemand van 20 in 
plaats van iemand van 70 of 80.” Zo beargumenteren de wetenschappers ook 
dat door de hoge mate van T-cellen, vaccins beter zouden moeten werken. 
 
Veel problemen die komen met ouderdom kunnen dus simpelweg voorkomen 
worden door veel te bewegen. De derde en laatste onderzoeker,  
Steve Hardridge, vindt deze vondst niets meer dan logisch, vertelt hij aan de 
BBC. “Constant blijven zitten gaat tegen onze evolutie in. Mensen zijn gemaakt 
om fysiek actief te zijn.”  
Hij voegt toe dat je niet per se iedere dag 100 kilometer hoeft te fietsen om  
verbetering te zien. Ook een dagelijks fietstochtje naar de supermarkt kan al 
helpen. “Alles wat je maar aan het bewegen zet en je conditie verbetert, helpt.” 

Ouderen die fietsen hebben een sterker 
immuunsysteem 
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De wetenschap spreekt:  
goede sporters drinken meer alcohol 

dan slechte sporters. 
 

De wetenschap is een prachtig iets. Zeker als je wielrenner bent en van een 
biertje/wijntje houdt. Want dan is de kans volgens een onderzoek van het  
gerenommeerde Cooper Institute in het Amerikaanse Dallas groot dat je een 
goede wielrenner bent. 

Het instituut onderzocht namelijk het verband tussen de hoogte van de VO2max 
en alcoholinname. Ze deelden mensen in drie groepen in, te weten: 
- lichte drinkers (3 of minder alcoholische consumpties per week) 
- gemiddelde drinkers (tussen de 4 en 14 alcoholische consumpties per week) 
- zware drinkers (meer dan 14 alcoholische consumpties per week) 

Vervolgens keken ze naar de resultaten van een inspanningstest die de mensen 
uit het testpanel (ruim 38.000 mensen, dus ze gingen niet over één nacht ijs) 
van het onderzoek deden. 

Daar kwam toch wel enigszins verrassend uit dat er correlatie bleek te zijn  
tussen de alcoholinname van mensen en hun fitheid.  
Een bijzondere correlatie, want: hoe fitter, hoe meer mensen dronken per 
week. De personen die zich na de test gemiddeld tot zeer fit mochten noemen. 

Voor vrouwen geldt dat de kans verdubbelt dat je een gemiddelde of zware 
drinker bent als je je kwalificeerde als gemiddeld of zeer fit, terwijl dat voor 
mannen zelfs 63 procent is. 

Een theorie voor de uitkomst van dit onderzoek is dat mensen die veel sporten - 
en dus fitter zijn - zichzelf na afloop of op een ander moment ook belonen met 
een een alcoholische versnapering - of twee, of drie... 

Hoe dan ook, het lijkt ons goed nieuws met het weekend voor de deur. Proost! 
(Maar er wel bij blijven fietsen hè!). 
 
Bron: Wielerrevue 
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https://www.outsideonline.com/health/running/exercise-alcohol-research/
http://www.geversplanten.nl/
https://www.cycletrend.nl/
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 Toertochten commissie 2022 
 
Nu het wegseizoen binnenkort weer van start gaat en de Corona pandemie  
achter ons lijkt te liggen gaan we weer met heel veel clubleden “de weg”  op. 
 
Maaaaar: 
We hebben de afgelopen jaren helaas moeten constateren dat er steeds minder 
leden aanwezig zijn bij de clubritten EN we zien ook dat steeds meer leden  
(alleen of met een paar) buiten TC Nuenen een rondje in ons mooie Brabantse 
land fietsen. Zeker tijdens de Corona pandemie is dit (en dat snappen we ook 
nog) meer geworden. 
 
Wat heeft bovenstaande o.a. tot gevolg: 
 

• Er zijn te weinig leden aanwezig om verschillende snelheidsgroepen te 
maken. 

• Groep 30 heeft afgelopen jaar geen enkele rit gemaakt. 

• Op de avonden (dinsdag, woensdag en donderdag) zijn er maar enkele 
tot geen leden aanwezig. 

• Het aantal deelnemers op de DDW ritten zakt tot een te laag aantal 
waardoor er weer leden afhaken. 

• Sommige leden sluiten aan bij een snelheidsgroep die ze eigenlijk niet 
willen en blijven de volgende keer dus weg. 

• Nieuwe potentiële leden hebben te weinig keuze en haken na een paar 
keer af.  

• Het “sociale” karakter van onze toerclub komt in het geding. 
 
Daarom wil de toertochten commissie een dringend beroep doen aan alle TC 
Nuenen leden om zo veel mogelijk aan te sluiten met de clubritten zodat we 
samen weer vele veilige kilometers kunnen fietsen. 
 
Whatsapp groepen 
De verschillende whatsapp (https://www.tcnuenen.nl/index.php/whatsapp) zijn 
een perfect middel voor de communicatie om te komen fietsen.  
Het is de bedoeling dat alleen fiets/tocht gerelateerde en relevante informatie 
via deze whatsapp groepen gedeeld wordt. Het is niet de bedoeling dat in deze 
whatsapp groepen praatgroepen worden. Alleen aanmelden van speciale  
fietstochten (bv > 100km) en relevante communicatie omtrent aan-afwezigheid 
is wenselijk, zeker bij bv. twijfelachtige weersomstandigheden.  
Aanmelden voor reguliere tochten bij normale omstandigheden is niet nodig om 
overbodige communicatie te minimaliseren. 
Dus indien je een “ speciale” tocht wil gaan fietssen, zet dit dan in een van deze 
whatsapp groepen zodat meerdere leden zich aan kunnen sluiten. 
 
Spelregels & uitleg toertochten 
De Toertocht commissie wil graag onderstaand een nadere uitleg geven over de 
verschillende mogelijkheden die er zijn om gezellig met elkaar door ons mooie 
Brabantse land te fietsen. 
 
 

http://www.kootstra-therapie.nl/
https://osteopathienuenen.nl/
https://www.vg-n.nl/
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 Verschillende fietsmogelijkheden: 
• Zondagmorgen (snelheidsgroepen 24 26 28 30 & 30+) 

• DDW (dinsdag & donderdagmorgen & vrijdagmiddag) 

• Avond (dinsdag en donderdagavond voor groep 30/30+ en 
woensdagavond voor groep 28) 

 
Zondagmorgen: 
• Vertrektijden: tussen 9:30 en 8:30 uur, afhankelijk van seizoen, zie 

toerkalender en nieuwsbrieven. 

• Afstand: tot ongeveer 90 km, pauzeplaats in overleg. 

• App groep: Indien meer dan 100 km dan wordt dit gemeld in de 
verschillende app groepen, iedereen kan/mag hier initiatief voor nemen. 

 
DDW: 
• Vertrektijden: 9:00 uur, in de winterperiode 9:30, zie toerkalender en 

nieuwsbrieven. 

• Indien er voldoende deelnemers zijn wordt de groep opgesplitst in een 
snellere en en langzamere groep. Dit in overleg. 

• Afstand: tot ongeveer 90 km, pauzeplaats in overleg. 

• Elke derde dinsdag van de maand een langere tocht van ongeveer 
140km (met pauze). 

• App groep: voor nadere info of initiatief. 
 
Avond: 
• Vertrektijden 18:30 of 19:00 uur, afhankelijk van seizoen, zie 

toerkalender en nieuwsbrieven. 

• Afstand: tot ongeveer 60 km. 

• App groepen:  
 - Aangezien het aantal deelnemers vaak laag is het dringend advies 
  om te melden in de verschillende app groepen als je gaat 
 - Indien je meer dan 60 km wilt fietsen dit melden in de app  
  betreffende app groep 
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 Kalender 2022 
 
Reguliere clubritten 
Zondag   9h30  6 maart  start van het wegseizoen 
  9h00 3 april  aanpassing van begintijd 
  8h30 1 mei  begintijd tot einde seizoen 
  
Di/Wo/Do 18h30 29 maart zoveel mogelijk gebruikmaken van  
     app-groepen 
  19h00 3 mei  tot einde van seizoen 
 
DDW Di/Do 9h30 8 maart   
  9h00 5 april  tot einde zomerseizoen 
  9h30 27 september begin winterseizoen 
Vrijdag  13h00 doorlopend  
 
Tochten en evenementen 
 
Zondag 3 april  Lente-tocht 9:00 uur met foto in groepen 24,26,28,30  
   en 30+ 
Zondag 16 juni  Van Gogh tocht  50, 85, 115, 150 km GPS 
8-11 juli  Zeelandtocht 
27 augustus  Diekirch-Valkenswaard 
23-25 sept.  Limburg weekend 
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 Overleg van de wegkapiteins. 
 
Het wegseizoen is stilaan begonnen. Om de veiligheid tijdens de ritten zo goed 
mogelijk te waarborgen hebben onlangs onze wegkapiteins de afspraken en 
regels nog eens kritisch bekeken.  
Omdat het herhalen, herhalen, en herhalen het beste werkt, zie je hieronder de 
belangrijkste punten. 
 

• houd je altijd aan de verkeersregels,  

• bij kruispunten steken we allemaal tegelijk over. Lukt dat niet, dan wach-
ten degenen die al wel zijn overgestoken 

• bij kruispunten tempo sterk verlagen, neem geen enkel risico 

• bij tegenliggers of wegobstakels : waarschuw elkaar. En vooral , geef de 
waarschuwing naar achteren door 

• in dorpsstraten of andere drukke punten, tempo verlagen.  
Volle bak rijden waar veel verkeer is, vraagt om ongelukken 

• smalle (bos)paden vermijden wanneer het later op de ochtend wordt. 
Vooral bij mooi weer wordt het veel te druk 

• als we andere fietsers inhalen : de voorste van onze groep belt, zegt 
daarbij hoe groot de groep is en de laatste bedankt vriendelijk. Dit is 
goed voor ons aller veiligheid en goed voor ons imago 

• het maximale aantal per groep is 16. Ideaal is 10. Bij meer dan 16 split-
sen we de groep, eventueel met flinke afstand tussen de 2 groepen 

• de gemiddelde snelheid voor de groep is een richtgetal. Degene met de 
slechtste benen die dag, bepaalt het tempo 

• ga niet fietsen in een voor jou te snelle groep. Wees eerlijk naar jezelf. 
Dat is beter en gezonder voor jezelf en fijn voor de groep. 

• ten slotte : gedraag je verantwoordelijk voor de groep en voor jezelf. 
Volg dus nooit blindelings bij gevaarlijke punten 

 
Voor een compleet overzicht van de gedragsregels verwijzen we graag naar 
onze website TCNuenen.nl/toer/wegkapiteins 
 
Wij wensen iedereen een bijzonder fijn, gezellig, sportief en vooral veilig weg-
seizoen.  
 
Verder de oproep aan alle leden om tijdens clubritten te verschijnen in een  
clubtenue. 
Het is zoveel mooier om iedereen in eenzelfde shirt te zien rijden. 
 
 
 
Met sportieve groeten van jullie wegkapiteins. 
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App-groepen 
 
We gaan nog meer gebruik maken van bestaande app-groepen. Dit communica-
tiemiddel, naast de website en de toerkalender, 
werkt uitstekend. 
Voor de reguliere clubritten zetten de wegkapiteins al vaak een oproep in de 
app met de geplande afstand en snelheid. 
Overigens kan iedereen initiatief nemen om een rit aan te kondigen. Daarbij is 
het goed als enkele mensen positief reageren zodat 
de initiatiefnemer weet dat er belangstelling is. Afmelden hoeft niet, dat leidt tot 
onnodig berichtenverkeer. 
 
Er zijn inmiddels app-groepen voor ATB en weggroepen 26 - 28 - 30 - 30+ en 
DDW ( DoorDeWeek op dinsdag- donderdag-vrijdag) 
 
Zit je nog niet in een of meer app-groepen, geef dat even door aan de beheer-
der van die groep. Zodoende mis je niks. 
 
Lentetocht 3 april 
 
We roepen iedereen nogmaals op om zondag 3 april deel te nemen aan onze 
officiele seizoensopening De Lentetocht. 
Deze staat dit jaar in het teken van ons 25-jarig jubileum. 
Om 9.00 verzamelen bij het Klooster, we nemen er de traditionele groepsfoto en 
de lokale omroep LON komt opnames maken. 
We rijden in diverse snelheidsgroepen ATB en op de weg tot 12.00 uur. Daarna 
after-party bij Schafrath.  
Ook niet-meefietsers zijn van harte welkom om te proosten op ons jubileum en 
de start van het nieuwe wegseizoen. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 

https://www.tcnuenen.nl/wegkapiteins
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 Lentetocht 3 april 2022 
 
Zondagmorgen 9 uur. Er wordt verzameld bij het Klooster voor de Lentetocht 
editie 2022. Meerdere malen hoor ik dat er getwijfeld was om thuis weg te gaan 
i.v.m. de temperatuur. Bij vertrek thuis stond de thermometer op 0,5 graden. 
Toch zijn er ruim 50 deelnemers op komen dagen om de Lentetocht te gaan 
rijden. 
We gingen het dit jaar wel anders doen, en dat begon al bij de start. Werd er 
voorheen in een lang lint met alle deelnemers door de regio gefietst, dit keer 
had elke groep zijn eigen route en eigen snelheid. Voorwaarde was wel om rond 
12:00 uur terug te zijn. 
Eerst moesten er echter 3 rondjes rond het Park gefietst worden, want de pers 
was ook aanwezig. Door LON werd er gefilmd, en onze huisfotograaf Cees van 
Keulen maakte de nodige plaatjes in en rond het Park. De ATB-ers hadden het 
geduld verloren en besloten de rondjes rond het Park over te slaan.  
Ze gingen meteen het bos in. Jammer. 
Met groep 26 reden we een tocht die eerst richting Zijtaart ging en dan door 
richting Liempde. Met een noordwesten wind was dit de richting om het laatste 
stuk geduwd te worden door de wind in de rug. 
Meestal hebben we onderweg even een koffiestop, nu was er onderweg een 
kleine stop in het buitengebied van Schijndel om even een banaan te eten en 
wat te drinken. 
Daarna weer verder en na 60 kilometer gereden te hebben kwamen we tegen 
12 uur aan bij Schafrath. Het weer was wel stukken beter geworden, heerlijk 
fietsen met een zonnetje als verwarming. 
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 Omdat ook het uitgestelde 25-jarige bestaan van onze Toerclub nog gevierd 
moest worden, deden we dit na de tocht. 
Iedereen werd ontvangen bij Schafrath met consumptiebonnen en een heerlijke 
kop soep. 
John en Simone hadden dit zoals altijd weer goed verzorgd, alleen nu wel voor 
de laatste keer omdat ze stoppen op 1 mei. 
Bij Schafrath was het gezellig nakletsen onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
Huub Strijbos 

https://vanlieshout-interieur.nl/
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 De toekomst van Landgoed Gulbergen  
 
Zoals bekend, zeker bij onze ATB'ers, is de Gulberg een trekpleister van  
jewelste. Als een van de eerste vaste gebruikers van de Gulberg hebben wij als 
TC Nuenen een zeker belang bij goede ontwikkeling van het 325 hectaren grote 
Landgoed tussen het kanaal en de A270.  
Wij moeten er niet aan denken dat straks het hele gebied volgebouwd wordt 
met huizen, recreatievoorzieningen en/of windmolens en zonnepanelen. 
Wat blijft er dan nog over van ons mooie landelijke gebied waar wij graag 
mountainbiken? Kunnen c.q. mogen wij daar dan überhaupt nog wel gebruik 
van maken? 
In de media is al geschreven over de plannen, en op maandag 28 maart j.l. 
hadden belanghebbenden de gelegenheid hun mening en ideeen te uiten.  
Om die reden zijn Frans en ik naar deze bijeenkomst gegaan. 
De metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft onlangs Attero uitgekocht voor 17 
miljoen. Dat geld moet terug naar de 21 aangesloten gemeentes. Hoe?  
Daarover wordt eind dit jaar beslist door het MRE nadat de uitgewerkte plannen 
zijn voorgelegd aan de gemeentes. 
Ontwikkeling van het gebied is de enige mogelijkheid om het geld terug te ver-
dienen. 
 
Er zijn 4 hoofdopties bedacht:  

 laten zoals het is.  (Dit levert geen geld op). 

 energiepark met zonnepanelen en windmolens 

 recreatiegebied  

 wonen  
 
De randvoorwaarden zijn o.a. dat de afvalberg Gulberg intact moet blijven, wel 
zijn recreatie-voorzieningen mogelijk. 
De Golfbaan en Dierenrijk blijven hetzelfde. Bebouwing mag alleen ten noorden 
van de spoorlijn en dan maximaal 62 hectaren. En het gebied moet grotendeels 
vrij toegankelijk blijven voor fietsers, wandelaars en lopers. 
Onze zorgen betreffen vooral het commercieel benutten van het gebied door 
ontwikkelaars en investeerders. 
Als die hun gang mogen gaan, staat het straks vol met vakantiewoningen (met 
grote kans omgeven door een hek) of grote dure huizen, of is het een grote 
vlakte met zonnepanelen/windmolens. 
Wij mochten in het kader van burger-participatie (tegenwoordig wettelijk  
verplicht) ideeën aandragen voor ontwikkeling, maar ook de huidige staat van 
het gebied beoordelen op wat goed is en wat beter kan. 
Binnenkort zal een verslag van deze bijeenkomsten (er is nog een sessie op 31 
maart) gepubliceerd worden. 
 
 
Wij houden jullie op de hoogte. 
 
Frans en Maarten 
 
 

http://www.musanparket.nl/
https://www.rinyvankessel.nl/
https://markswachtersnotarissen.nl/
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 Blik onder de helm 
van: 
 
Naam: Marlies Gijsbers 
Leeftijd: 69 (*17 december 1952) 
Beroep: pensionada 
Gewicht: geen gram te veel (red.) 
Gezinssituatie: Samenwonend met Ton 
Cox.  
Zoon Ruud en dochter Ingrid en  
kleinzoon Tom en 2 bonuskinderen. 
 

1. Wanneer ben jij lid van Toerclub 
Nuenen geworden?   
Ben eind jaren 90 ook al lid  
geweest maar weet niet meer  
hoelang. Zwager Jan en zus Jo-
ke van Gestel waren al lid en er werd in die tijd 2 keer s’ avonds ge-
fietst. Eind 2016 (NTFU inschrijving via TCN 05-01-2017 red.) ben ik 
weer lid geworden en bij de NTFU door TC Nuenen ingeschreven als  
zogeheten T-lid. Daarnaast was en ben nog lid van TC Mierlo.  

2. Voorkeur voor weg of ATB?  
Ik vind beide leuk om te doen en pas me aan het seizoenschema van 
weg en ATB.  

3. Hoeveel kilometers fiets je ongeveer per jaar?  
Tussen de 8.000 en 10.000 kilometers. Door de week 2 keer met TC 
Mierlo en zondags met TC Nuenen. Door de week met TC Mierlo is  
ontstaan uit eigen initiatief van een aantal mensen omdat Mierlo  
officieel alleen zondagsritten kent.  
We fietsen dan met een groep waarbij iedereen zich in principe kan 
aansluiten: dinsdag vanaf Mierlo en donderdags vanaf Geldrop. Een 
persoon bepaalt de route van ca. 100 kilometer (vaak meer), plant 
een pauzeplaats en fietst de route uit zijn hoofd. Zoals ook bij TC 
Mierlo wordt vanwege de veiligheid een fluitje gebruikt om aandacht 
te vragen voor verkeerssituaties waarbij aandacht vereist is.  
Toerclub Mierlo en Nuenen zijn twee totaal verschillende verenigin-
gen. Mierlo fietst feitelijk alleen op zondagen en kent veel meer groe-
pen: 16, 22 en 25 voor de elektrische fiets; 28, 30 en 33 voor de 
weg. Soms worden de groepen 30 en 33 gecombineerd.  
Een door de weeks programma kent TC Mierlo niet. 
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4. Wat is voor jou het ideale tempo en welke afstand ?  
Is afhankelijk van de fiets. Atb 50 km en af en toe een lange tocht.  
Racefiets 80 tot 120 km.  

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

6. Wat is je favoriete rondje vanuit Nuenen?  
Heb ik niet. 

7. Wat is jouw langste fietstocht tot nu toe geweest?  
Valkenswaard-Valkenburg en terug. Dat was ruim 200 kilometer.  
Dat was eind jaren 90. 

8. Doe je binnen de Toerclub mee aan activiteiten?  
Helpen bij de pauzeplaats van het Dak, inschrijving tochten, Limburg, 
Benidorm, Snerttocht en bij feestavonden altijd van de partij. 

9. Heb je GPS, zo ja wat zijn jouw ervaringen?  
Ik heb al jaren een gps en kan er redelijk goed mee uit de weg.  
Zowel zelf routes maken als van internet afhalen.  

10. In welke groep(en) fiets je mee. Vertel daar eens wat van.  
In de winter fiets ik voornamelijk met het groepje van Theo Baudoin.  
In de zomer fiets ik vaker met toerclub Mierlo. Daar ben ik ook al zo’n 15 
jaar lid van. Op donderdag fiets ik dan om de 2 weken met de DDW 
groep mee.  

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

12. Waar geboren en hoe in Nuenen terecht gekomen?  
Ik ben geboren op de Eeineindseweg 68 (later is dat Oude Kerkdijk 48 
geworden). Daar heb ik gewoond tot 1975. Met mijn ouders en zus Joke 
verhuisd naar de Vondelstraat 3. December 1975 getrouwd met Jan en 
naar Geldrop verhuisd. In 2011 ben ik weduwe geworden. Ton leren ken-
nen tijdens een Spanjereis naar Benidorm in 2017. Waar een clubactivi-
teit al niet goed voor kan zijn! (red.) Zus Joke tipte me dat er nog be-
perkt plaats was in de bus. (De allerlaatste die zich overigens aanmeldde, 
ruim buiten de tijd die daarvoor was gesteld, was Jo Theunisse. Dat jaar 
bleef er welgeteld één stoeltje onbezet-red.)   
In 2021 hebben we samen een huis gekocht in de Schepen Smitslaan 2 
en dat helemaal naar onze wensen verbouwd en ingericht.  
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13. Graag iets meer over je beroep of wat je zoal hebt gedaan?  
Ruim 20 jaar 3 dagen per week en vaak de weekenden bij een recre-
atieboerderij gewerkt in Helenaveen. De eigenaar daarvan was de 
vroegere eigenaar van Grotel’ s hof en ging zich bezighouden met het 
organiseren van groepsrecreatie zoals bijvoorbeeld langlaufen in de 
Ardennen. Deed de administratie en de personeelsplanning. Heel ge-
zellige jaren gehad. Van 2012 tot mijn pensioen op mijn 66ste bij Laco 
in Deurne gewerkt bij de receptie en bardiensten. 

14. Zijn er overeenkomsten tussen jouw werk en (toer) fietsen?  
Nee. De redacteur kan overigens wel een overeenkomst ontdekken. 
Bij het werk wat Marlies heeft gedaan zijn initiatief nemen en sociale 
vaardigen natuurlijk welkome skills. Je ziet dat terug in het “op kop 
rijden” dat ze zo af en toe en nog meer met Ton samen doet. 

15. Heb je nog andere hobby’s?  
Wandelen, puzzelen en lezen. 

16. Ben je ook bij andere verenigingen of op andere gebieden actief of 
actief geweest?  
Van 2012 tot 2021 lid geweest van KVO, later Vrouwen van NU, in 
Geldrop. Hiervan ben ik 6 jaar penningmeester geweest. Sinds enkele 
weken vrijwilligerswerk bij Zonhove in Son. Duiken (onder water 
zwemmen met zuurstof) met jongeren met een beperking. Doe ik 
samen met Jos van Bree. 

17. Volg je passief andere takken van sport?  
Voetbal en wielrennen. 

18. Graag iets bijzonders uit jouw sportbelevenissen, actief of passief.  
Actief is nogal divers geweest en varieert van hardlopen met de buur-
vrouw tot zwemmen en badminton spelen. 

19. Welke muziek heeft jouw voorkeur?  
Evergreens.  

20. Waaraan heb je een verschrikkelijke hekel?  
Ruzie en oneerlijkheid. 

21. Beschrijf eens (maak een indeling van) jouw favoriete avondje-uit.  
Een avondje kaarten of spelletjes doen met vrienden vind ik heel ge-
zellig. Ook een avondje theater of concert. 

22. Stel dat je drie personen mag uitnodigen voor een etentje, wie zitten 
er dan bij jou aan tafel?  
Drie is te weinig. Dan kan ik geen keuze maken. 
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23. Wat is je favoriete vakantieland en waarom?  
Frankrijk. Mooi fietsland.  

Wij, Jan en ik, kenden Frankrijk als fietsland van eerdere vakanties in de 
Vogezen, Ardèche en bij de Mont Ventoux. Vanaf de camping in Mazan 
(Mont Ventoux) hebben wij een keer een fietstocht met de gewone fiets 
gedaan van 80 kilometer langs de Gorges de la Nesque.  
Dat kwam omdat we daar niet korter terug konden naar de camping. 
Jan wilde zijn fiets het liefste weggooien! 

Daarnaast ken ik Frankrijk vanwege deelname aan de Franse fietsweek 
(Semaine Fédérale) van 2012 tot en met 2016 onder andere 3 keer  
samen met mijn zoon Ruud. En vaak in het gezelschap van mijn zussen 
en partners en leden van TC Nuenen. In 2012 Niort, in 2013 Zwitserland 
Europese fietsweek samen met Ruud, in 2014 Saint Pourcain sur Sioule, 
in 2015 Albi en in 2016 Dijon.  
In 2017 de Europese fietsweek in Luxemburg gedaan. In 2018 Epinal 
met een eigen groep van o.a. mijn zussen met partners. 

Redactie: de laatste Franse fietsweek die enkele leden van TC Nuenen 
hebben gedaan was die van 2018 in Epinal.  Dit jaar wordt de Semaine 
Fédérale na een pauze van 2 jaar in Loudéac (Bretagne) georganiseerd. 
De Franse fietsweek is traditioneel in de eerste week van augustus.  

24. Waarop ben je zelf heel trots?  
Op mijn kleinzoontje Tom van 8 jaar. 
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Overleden oud TCN leden 
 
Op 27 januari is ons oud-lid Theo de Louw op 77-jarige leeftijd overleden. 
Theo was vanaf 23 april 1996 lid van TC Nuenen. Hij behoorde daarmee tot de 
eersten die vanaf de oprichting actief waren. Theo was daarmee een prima 
wegkapitein die enkele bekende rondjes in zijn repertoire had, zoals naar  
Siberië in het land van Cuyk. 
Theo is tot 2019 lid geweest, daarna liet zijn gezondheid fietsen in clubverband 
niet meer toe. 
Namens alle leden wensen wij zijn vrouw Maria de Louw-Bunthof, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte. 
 
 
Het Bestuur 
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Ook dit jaar overleden is oud TCN-lid Gerrit Roijackers uit Lieshout. 
Gerrit is overleden op 25 maart en is 78 jaar geworden. 
Hij was bekend omdat hij de bouwer was van een houten fiets, waar zelfs de 
Concurrent in Lieshout belangstelling voor had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden van TC Nuenen 
 
Langs deze weg wil ik jullie van harte bedanken voor de vele kaarten die ik heb 
ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn man Gerrit.  Ook wil ik 
graag de leden bedanken die aanwezig waren bij de afscheidsdienst. 
De vele blijken van medeleven zijn een grote steun voor mij en ons gezin. 
 
Jo Roijackers 
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Elektrische Mountainbike 
 
Weet dat je in goed gezelschap bent, als je voor een elektrische mountainbike 
kiest.  
Ook Bart Brentjens, de Nederlander die in 1996 in Atlanta de allereerste  
olympisch kampioen mountainbiken werd, maakt tegenwoordig geregeld  
gebruik van een e-mtb.  

Voor een ieder die de aanschaf van een elektrische mountainbike overweegt – 
kampioen of recreant – zetten we een en ander op een rijtje.  
 
De ANWB heeft een artikel gepubliceerd dat interessant kan zijn voor mensen 
die nadenken over de aankoop van een E-MTB. 
 
Wil je hier meer van weten klik dan op deze link. 
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PAPERCLIP 
 
SPREUK: 

 
De pessimist heeft altijd een paraplu bij zich. 
De optimist heeft altijd een zonnebril bij zich 
De realist checkt het weerbericht. 
 
Een veel te vroege lente, geeft brood zonder krenten. 
 
De optimist ziet in elke moeilijkheid een mogelijkheid, de 
pessimist in elke mogelijkheid een moeilijkheid. 
 
Vallen is niet erg, zolang je altijd maar 1x vaker opstaat 
dan dat je valt. 
 
Niet zeuren over de koffie, je wordt zelf ook oud en slap.  

Binnenkort op de kalender 

 
 

Vanaf zondag 1 mei Vertrek om 08:30 uur 

Vanaf 3 mei Avondritten om 19:00 uur 

Zondag 12 juni Van Gogh tocht 

  

  

  

  

  

  

  

https://www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/mountainbike/elektrische-mountainbikes?utm_term=informeren_artikelpagina&digitalehandtekening=QjcaRMXlI%2Fp25ZcuuIU07BjNac%2FEyJUPguzk9l4WR3lG7zp7ej0MyV1GJwTP9MGugoZvOPOVHZ7kGHZNXiP9OC%2BLHECujIqgVl%2BHZEORqRs%3D&
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https://schafrath.nl/
http://www.bertrenders.nl/
https://www.vanbruggen.nl/

