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Voorwoord 26e jaargang 01-08

Aanbieden van het eerste vluggertje van het 25-jarig jubileum

Het jubileumjaar is gestart met de receptie op 15 januari. Hiervoor waren alle leden, oud leden, sponsoren en wielerverenigingen in de 
regio uitgenodigd. Tevens waren de oud voorzitters Rien Meulenbroek. Giel van Dam, Robin Dukelo en natuurlijk Jan van de Ven 
aanwezig. Ook de burgervader liet zijn gezicht zien en overhandigde een donatie. Ook sponsoren, Wielerfederatie NTFU en anderen 
gaven een donatie die gebruikt zal worden voor de Jan Vink Stichting, het goede doel waaraan Vlug Trug graag een bijdrage wil 
leveren. De jubileumcommissie heeft heel bewust voor de Jan Vink Stichting gekozen, daar deze stichting vanuit onze eigen gemeente, 
heel doelgericht kleinschalige projecten realiseert in Indonesië. Theo van de Heijden, voorzitter van de Jan Vink Stichting heeft 
persoonlijk een toelichting gegeven op de jubileumreceptie waar het ingezamelde geld naar toe zal gaan. Vlug Trug gaat zich tijdens 
dit jubileumjaar inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de bouw van een school voor gehandicapten op Java. Dit is een 
project Patuk in de nabijheid van Yogyakarta op Java. De school aldaar voor doof-, blinde- en autistische kinderen is door een 
aardbeving geheel verwoest. Ze worden nu opgevangen in een stalen schuur die zo lek is als een zeef. De Jan Vink Stichting gaat de 
school herbouwen. Met de bijdrage van Vlug Trug zou het boardinghouse gefinancierd kunnen gaan worden. Dit gebouw is bedoeld 
voor kinderen met extra behoefte en aandacht.

De jubileumcommissie bestaande uit Jan van de Ven, Chris van de Oetelaar, Bert Nelissen, Rien Hairwassers en Rob de Laat heeft als 
doelstelling het 25 jarige bestaan van onze vereniging feestelijk uit te dragen naar uiteraard de leden, sponsoren, inwoners en bestuur 
gemeente Sint Michielsgestel en overige relaties van de vereniging. Vanuit deze gedachte is de jubileumcommissie gestart met zijn 
activiteiten. Inmiddels is op de receptie hier en daar al een tip van de sluier opgelicht ten aanzien van de overige activiteiten die tijdens 
dit jubileumjaar zullen gaan plaatsvinden. Het belooft een spetterend jaar te gaan worden. Daar wij als commissie het belangrijk vinden 
dat zoveel mogelijk leden willen en kunnen deelnemen, geven wij openheid van het programma en maken wij de datums van de 
activiteiten nu al bekend. Noteer ze alvast in je agenda, want dit alles wil je zeker niet gaan missen!

Op zondag 29 juni zal de zomeractiviteit plaatsvinden waarbij voor de leden en hun partners, naast een fietstochtje een aantal 
attracties bezocht zullen worden. Onder het motto ken uw eigen gemeente zal een bezoek worden gebracht aan het Brabants Museum 
in den Dungen en zullen er leuke en sfeervolle activiteiten zijn bij “Het Gilde”. Natuurlijk wordt iedereen voorzien van een hapje en een 
drankje. Het geheel wordt vervolgens afgesloten met een BBQ bij ”Het Gilde” waar ook een prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Het clubweekend vind dit jaar plaats op 12, 13 en 14 september en daarbij heeft de jubileumcommissie met toestemming van het 
bestuur behoorlijk uitgepakt. Om het wegseizoen van dit jubileumjaar waardig af te sluiten is er gekozen voor een prachtige locatie in 
het mooie Vlaamse land. Zowel voor klimmers, maar zeker ook voor de niet klimmers zijn hier talloze mooie routes te rijden. Boven op 
een heuvel, in bosrijke omgeving, gelegen, in het plaatsje Kluisbergen, hebben we een voor locatie gekozen waarbij toerfietsers, 
mountainbikers en wandelaars zich kunnen uitleven. Deze locatie ligt pal aan de route van de ronde van Vlaanderen met de bekende 
Oude Kwaremont, de Paterberg en natuurlijk de Kluisberg op enkele (kilo)meters afstand. In het teken van het 25 jarig bestaan zal 
slechts een eigen bijdrage van 25 euro voor het gehele weekend en een bijdrage van 25 euro voor o.a. de vervoerskosten worden 
gevraagd (totaal 50 euro). In het programma is op vrijdagavond tevens een bezoek gepland aan het bekende museum Centrum Ronde 
Van Vlaanderen van Freddy Maertens. Op zaterdagavond is er een ambiance diner met royaal vlees en visbuffet, muziek die het publiek 
op sleeptouw neemt en garant staat voor een bruisende dansavond en als klapper gratis drank tot 02.30 uur. We zijn reuze benieuwd 
of er voor de zondag nog genoeg liefhebbers zijn, voor het afsluitende fietstochtje. Laat deze kans niet aan je neus voorbij gaan en geef 
je zo spoedig mogelijk op.

Verder heeft de jubileumcommissie besloten om een jubileumboek uit te brengen over 25 jaar geschiedenis van Vlug Trug. Het boek 
dient geen opsomming te worden van alleen feitelijke gegevens, maar de uitgave zal ook bestaan uit een of enkele samenvattingen 
van aansprekende verhalen per jaar, met fotomateriaal ter ondersteuning. Deze verhalen zullen gebundeld worden. Het geheel zal in 
boekvorm dus met harde kaft verschijnen. Op de afsluitende feestavond zal dit boek aan alle leden, oud voorzitters en sponsors gratis 
verstrekt worden. Jan Vissers zal hierin de research doen, Marc van Gastel de vormgeving en Pieter Rijnbeek en Rob de Laat zullen de 
redactionele inhoud en samenstelling van het boek gaan verzorgen. Mochten er met name onder de oud-leden nog foto’s in het bezit 
zijn die mogelijk leuk zijn voor het jubileumboek houden wij ons van harte aanbevolen. 

Als slotstuk zal een grote afsluitende feestavond plaatsvinden waarbij naast de leden en partners ook de sponsoren uitgenodigd zullen 
worden. Gezien ons 25 jarig bestaan zal deze avond extra feestelijk aangekleed gaan worden. Als openstaande verrassing zal aan alle 
leden een fietsgerelateerde kortingsbonnenboekje worden uitgereikt met aantrekkelijke aanbiedingen. Wat dit verder inhoud houden 
we nog even geheim.

Op woensdag 5 maart 2008 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden bij Boer Goossens. De agenda van deze vergadering staat 
in dit vluggertje. De redactie doet een dringende oproep aan alle leden om op deze belangrijke vergadering aanwezig te zijn. 
Belangrijk, omdat na 19 jaar voorzitterschap, Jan van de Ven zijn voorzittershamer gaat neerleggen. Zoals we allen weten heeft Jan zeer 
veel werk voor onze vereniging gedaan. We mogen rustig stellen dat Vlug Trug nooit zo’n bloeiende en financieel gezonde club zou zijn 
geweest zonder de inbreng van Jan. Natuurlijk zal tijdens de ledenvergadering hier uitgebreid aandacht aan geschonken worden.
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Dit houdt automatisch in dat er nieuwe bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden. Aftredend is dus onze huidige voorzitter Jan van de Ven. 
Hij stelt zich niet meer verkiesbaar. Conform artikel 11 van de statuten wordt de voorzitter in functie gekozen. Voor deze bestuursfunctie 
kunnen kandidaten zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. Al met al belooft het dus een enerverende avond te 
worden. 

Verder is het bestuur, mede door het ernstige ongeluk dat een clublid het afgelopen jaar overkwam, van mening, dat bij alle ritten van Vlug 
Trug, de hemplicht ingevoerd dient te worden. De meeste leden dragen de helm al. En voor een ieders veiligheid zullen zij dus de 
helmplicht in gaan voeren. Het huishoudelijk reglement zal daartoe als volgt aangepast worden: De leden dienen tijdens de clubactiviteiten 
de door de club verstrekte clubkleding, zijnde het wielershirt of wielerjack voorzien van de sponsornamen te dragen, alsmede een goedgekeurde 
fietshelm, tenzij door het bestuur anders is bepaald.

In dit vluggertje staan de fietskalenders van de A en B-groep voor 2008. De ambities voor de C-groep zijn op dit moment niet helemaal 
duidelijk en zal op de ledenvergadering nader toegelicht worden.

Bert Voets geeft een terugblijk op het eerste clubkampioenschap nieuwe stijl. Zowel de organisatie als de deelnemende clubleden en het 
bestuur is de nieuwe opzet bijzonder positief ontvangen. Hoewel je de diverse onderdelen en puntentellingen op verschillende manieren 
in kunt kleden, is de wijze, zoals die dit jaar gehanteerd is goed bevallen. Want als je de eindlijst en de afzonderlijke klasseringen gaat 
bekijken, dan blijkt dat eigenlijk iedereen, die regelmatig komen fietsen in clubverband, deelneemt aan clubactiviteiten, hun steentje 
bijdraagt aan het clubblad en de organisatie van onze evenementen, kampioen had kunnen worden.

Twee leden hebben helaas onze club verlaten. Zoals bekend is Emil Uriot verhuist naar Mierlo. Stefan kreeg onderstaande mail van Emil:  
"met pijn in mijn hart ga ik jullie inderdaad verlaten, je kunt mij dus schrappen van de lijst. Ik heb mij alleen nog niet ingeschreven bij een nieuwe 
club, maar ik denk dat ‘t tourclub Mierlo wordt". Ik wens Vlug Trug weer een heel mooi jaar toe en ik zie jullie vast wel eens voorbij komen tijdens de 
vele tochten door het Brabantse en daarbuiten. En, bedankt voor de goede zorgen de afgelopen jaren.
Ook Ilona Sleutjes heeft besloten na 11 jaar lidmaatschap te stoppen. Na een vervelende valpartij is Ilona toch wat bang geworden om in 
groepsverband te blijven fietsen. Wel Jammer want we zouden graag wat meer vrouwen in het gele peloton willen zien. Bedankt voor jullie 
lidmaatschap en wij wensen beide veel geluk en voorspoed."

Op de feestavond maakte Perry, namens de kampioenscommissie, bekend dat Chris van de Oetelaar, de eerste nieuwe clubkampioen van 
de nieuwe opzet was geworden. Chris, namens de redactie van harte proficiat.

Dat was best een hoop informatie. Lees alles nog eens aandachtig door en geef je op voor de activiteiten die dit jaar plaats gaan vinden. 
Beste leden, plezier onze penningmeester en denk aan het tijdig overmaken van de contributie. 

De redactie wenst iedereen een fantastisch jubileumjaar met veel fietsplezier. Nieuwe kopij graag voor 1april 2008 aanleveren.

Rob de Laat.

Meehelpen bij de Openingstocht, 75 en 50 km, d.d. 16-03-2008.
Vorig jaar is deze tocht uitgezet terwijl het super slecht weer was, de weergoden werden getrotseerd en uiteindelijk hebben nog 42 fanatieke 
fietsers deze tocht gefietst.
Gezien het zeer slechte weer toen en daardoor de geringe opkomst, is de toertocht van 75 en 50 km dezelfde als vorig jaar.
Het werkt altijd prettig als je zo veel als mogelijk met dezelfde “ploeg “ mensen kan werken daarom verzoek ik de volgende leden zich weer 
opnieuw beschikbaar te stellen voor een goede organisatie van deze tocht.

Het narijden van de tocht: Willy Spierings, Peter Goossens en Marc Spierings ?

Aan alle helpers nadrukkelijk de vraag: laat tijdig weten als je niet zou kunnen en probeer zelf voor een vervanger te zorgen. Evt. reacties bij: Jac.

Groetjes, Jac Biemans

Bij Huub den Boer, inschrijving:
Jan de Beer, Stefan, Tiny en Robin. 
In plaats van Ilona: Henk Slim

Uitzetten tocht: 
Henny Kerssens en Will Siebers
Jac en in plaats van Ruud: Bart Brinkman

Pauzeplaats: 
Johan Schouten en Rien van Grinsven

Ophalen pijlen: 
Jan Sleutjes en Harry Olislagers
Jos Mertens en ipv Emiel: Peter van Grinsven.
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Uitgezonderd de leden die reeds hun contributie 2008 al uit zich zelf hebben overgemaakt.

Daarvoor mijn grote dank !

* * * * *

Hierbij roep ik alle leden op om hun contributie voor ‘t jaar 2008
à € 65,00 ( M-lid : € 55,00 ) ( J-lid : € 52,00 )

over te maken naar onze vereniging rekening :

1129.25.758

* * * * * 
Graag ruim vóór onze Algemene Leden Vergadering op :

Woensdag 5 maart 2007
in de grote Harmoniezaal van HCR Boer Goossens

* * * * *
Mensen a.u.b. , vergeet het niet !

Jullie besparen mij een hoop moeite door het op tijd te regelen.
Bij voorbaat mijn dank.

* * * * *
P.S. Indien er onverhoopt leden zijn die hun lidmaatschap willen opzeggen,

of willen omzetten naar een individueel NTFU-lidmaatschap,
laat het mij dan ook op tijd weten.

* * * * *
Met vriendelijke groet,

Stefan Wonders - Penningmeester en ledenadministratie.
E : info@vlugtrug.nl

Oproep 
betalen Contributie 2008

Van harte gefeliciteerd!
12/02 Toon Broeren

28/02 Rien van Grinsven

06/02 Rien Hairwassers

03/02 Hans Hairwassers

16/02 Jo de Laat

24/02 Mari Nelissen

14/02 Jürgen Otten

14/02 Johan Schouten

07/02 Pieter Rijnbeek

27/02 Hilde van der Velde

21/02 Bert Voets

10/02 Jasper Wordragen

09/03 Paul van Dam

04/03 Paul Hesen

12/03 Jos van Kaathoven

24/03 Rob de Laat

06/03 Mark de Laat

11/03 Harrie Perebooms

30/03 Jan vd Ven
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Kraanverhuur  
voor al uw  
grondwerk

Jan Goossens
Rijwielen en
bromfietsen

F. v.d. Bersselaar
Litserstraat 85
5275 BT Den Dungen
Telefoon 073-5942777 - 06-53413183

Gazelle, Batavus en Puch
Litserstraat 65

5275 BT Den Dungen
Telefoon 073-5942566

Bakkerij Ben Voermans

Telefoon 073-5943474  Den Dungen

Tegenover ‘t Schotsveld

Als specialiteit: Suikerstollen  
Dagelijks een groot  

assortiment brood en gebak

Kwaliteit is onze reclame

 Maaskantje 47

Van de Ven B.V.
Betonijzervlechtersbedrijf
Betonstaal-buigcentrale

Verkoop betonstaal
Bouwstaalmatten

Ook aan particulieren
Het Schild 19 5275 EB Den Dungen 

073 - 5941494

MAJORCA BAR
Uw adres voor feestjes of partijen.
Info: 073 5942955
Poeldonk 17 Den Dungen

HERBERG

“DE POELING”
Openingstijden:.
Woe. en Do. van 8 tot 1.00 uur
Vrijdag  van 8 tot 2.00 uur

Zaterdag  van 14.00 tot 2.00 uur
Zondag van 12.00 tot 2.00 uur
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Agenda Algemene Leden Vergadering Vlug Trug
Datum: Woensdag 5 maart 2008 • Locatie: Boer Goossens • Aanvang: 20:00 uur

Opmerking: Breng dit Vluggertje mee naar de vergadering

Agenda:

1:  Opening
2:   Mededelingen 

Stand vast ATB-route (vrijwilligers nodig voor de aanleg)
3:  Ingekomen stukken / uitgaande stukken
4:  Vaststellen notulen ALV-2007
5 : Overzicht activiteiten / evenementen Jubileum jaar
6:  Financieel verslag 2007 en begroting 2008
7:  Verslag kascontrole en kiezen controleurs 2008
8:  Contributie 2009
9:  Bestuursverkiezingen.   

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan van de Ven
Aftredend en herkiesbaar: Perry van Oorschot en Jac Biemans
Volgens de statuten/reglementen dient een nieuwe voorzitter in functie gekozen te worden

10: Resultaten enquête en actieplannen 
11: Evaluatie weg- en ATB-seizoen 2007 , vaststellen kalenders 2008 en kiezen wegkapiteins
12: Invoeren helmplicht.
13: Rondvraag
14: Sluiting

Toelichting agendapunt 5:
Door een lid van de jubileumcommissie zal het programma wat zij voor het jubileumjaar in elkaar gezet hebben toegelicht worden.

Toelichting agendapunt 6 en 7.
Door de penningmeester zal een korte toelichting gegeven worden omtrent de financiele situatie van de vereniging.

Toelichting agendapunt 8
Contributieverhoging: ( = aanpassing van artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement). Door het bestuur wordt voorgesteld om de contributie 
met ingang van 2009 te verhogen naar een bedrag van 75 Euro per jaar. Het bestuur heeft gemeend deze verhoging door te moeten voeren 
omdat het huidige contributiebedrag al weer enkele jaren vaststaat en gedurende deze jaren zijn de kosten van het lidmaatschap van de 
NTFU met ongeveer 7 Euro per lid gestegen. Door  de contributie nu te verhogen naar 75 Euro komen we weer ongeveer op een zelfde bedrag 
uit, als het bedrag dat er van de contributie overbleef voor de vereniging voor alle NTFU- verhogingen.
 
Toelichting agendapunt 9
Bestuursverkiezingen:
Aftredend is de voorzitter Jan van de Ven. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar. Conform artikel 11 van de statuten ( zie tevens art 8 van het 
Huishoudelijk reglement) wordt de voorzitter in functie gekozen.Voor deze bestuursfunctie kunnen kandidaten zich tot aanvang van de 
vergadering melden bij het bestuur.

Toelichting agendapunt 10:
Door de voorzitter zal een toelichting gegeven over hoe we al een aantal punten die vermeld werden in de enquette ingevoerd hebben en 
welke andere acties inmiddels ondernomen zijn en/of in gang gezet zijn.

Toelichting agendapunt 12.
Als bestuur zijn wij, mede door het ernstige ongeluk dat een clublid het afgelopen jaar overkwam,van mening dat we de hemplicht in dienen 
te voeren, De meeste leden dragen de helm al. Voor een ieders veiligheid zullen we dus de helmplicht in gaan voeren.

Artikel 13 sub A, punt 2 van het huishoudelijk reglement zal daartoe als volgt aangepast worden:
De leden dienen tijdens de clubactiviteiten de door de club verstrekte clubkleding, zijnde het wielershirt of wielerjack voorzien van de 
sponsornamen te dragen, alsmede een goedgekeurde fietshelm, tenzij door het bestuur anders is bepaald.
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Om dit jubileumjaar in 2008 te vieren is gestart met een receptie. Hiervoor waren alle leden met 
vrouw of man en kinderen uitgenodigd. Tevens waren de oud leden speciaal uitgenodigd, met name 
het bestuur dat destijds de initiatieven heeft genomen. We werden ontvangen in een zaal die leuk 
“versierd” was met wat Vlug Trug wilde uitdragen: de club over de afgelopen 25 jaar  in de meest 
verschillende shirts en het goede doel waar Vlug Trug dit jubileumjaar voor wil gaan.  Tevens was er 
een groot scherm waarin meteen zichtbaar werd hoe en waar er gefietst werd.

Heel mooi hingen alle shirts vanaf het 
prille begin. Weinig tot geen recla-
me van her eerste shirt , wel héél 

duidelijk achter op het shirt VLUG TRUG, 
Den Dungen. 
Zo is Vlug Trug begonnen, daarna kwamen 
nieuwere shirts en steeds meer reclame. Dit 
was mooi zichtbaar omdat ze in de juiste 
volgorde waren opgehangen. Jan Vissers 
heeft al deze shirts bewaard en mede dank 
zij Jan heeft iedereen dit nu goed kunnen 
zien.
Een prima ambiance om de genodigden te 
ontvangen en dit gebeurde in een ontspan-
nen stijl.
Her en der stond iedereen verspreid, gezel-
lig kletsend met elkaar.
Rien Meulenbroek was er samen met Ad 
Broeren, zij waren diegene die aan de basis 
hebben gestaan van de oprichting van de 

club Vlug Trug. Aldus Rien  waren toen ook 
Henk Kersten en Koen Plieger bestuurslid. 
Omdat zij allen geen echte fietsers waren 
die er voor gingen hebben ze Herman de 
Haas  gestrikt om iemand in het bestuur te 
hebben die zich echt veel met fietsen bezig 
hield en daar ook iets van wist. 
Ad wist nog  te vertellen dat zij toen contact 
hebben gehad met de fietsclub in Berlicum, 
“Efkes Weg”. Deze naam van de Berlicumse 
fietsclub was de inspirator voor de huidige 
naam en zo werd VLUG TRUG geboren !
Giel van Dam was de tweede voorzitter van 
Vlug Trug, ook hij was er en al snel werden 
er samen weer oude verhalen opgedist van 
vroeger.  Met name het grote evenement: 
Trier-Leuven-Den Bosch, was een grote hap-
pening in het kader van Den Bosch 800 jaar. 
Dat dit ook nog tegelijkertijd uitgebreid te 
zien was, was helemaal schitterend. 

Ook dat deze zelfde (oud)voorzitter, Giel, bij 
aankomst in het drukke centrum van Den 
Bosch, hij nog namens Vlug Trug lovende 
woorden heeft gesproken over de organisa-
tie. 
Dat hiermee alle voorzitters uit het verleden  
allemaal aanwezig waren; Rien 
Meulenbroek, Giel van Dam en Robin 
Dukelo en uiteraard Jan van de Ven. 
Gezamenlijk zijn onze voorzitters van Vlug 
Trug uit het verleden;  Rien, Giel, Robin en 
Jan op de gevoelige plaat vastgelegd voor 
de toekomst.
Heel passend hierbij en dit tot ieders verras-
sing was een DVD uit de beginjaren van 
Vlug Trug, Jan de Beer had hiervoor 
gezorgd. Juist “de oudjes” van de club van 
Vlug Trug zagen toen hoe jong zij er toen 
uitzagen. Donkere haren en donkere baar-
den, die kleur is nu allemaal wat lichter 
geworden. Dat de echte Vluggers van toen: 
Henk, Hans, Herman, Rien, Toontje, Rob, Jan 
3x, Jac, Ad, Pieter, Jo, Toon, Wim  etc. weer 
even te zien  waren, was heel mooi speciaal 
voor de “oud”leden.
De Jan Vink Stichting, het doel waar Vlug 
Trug zich dit jaar voor wil gaan inzetten, was 
goed zichtbaar in de zaal.
Dat de voorzitter van de Jan Vink Stichting 
het doel voor de komende periode nog 
even mondeling toelichtte, was heel prima. 
Vlug Trug gaat zich tijdens dit jubileumjaar 
2008 

inzetten om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de bouw van een school voor 
gehandicapten op Java. Een prima doel. 
Zelfs de burgemeester liet zich nog even 
zien op deze receptie en hij had ook een 
donatie voor het goede doel. 
Hierna werd er nog gezellig gekletst, de 
sfeer was er. Het was een zeer geslaagde 
receptie, een goede start van het jubileum-
jaar 2008.

Jac Biemans

Jubileumreceptie    25 jaar vlug trug
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Beste Vluggers, wat was het toch weer leuk georganiseerd, afgelopen receptie, 20 Januari 2008. 
Zelfs de Dungense burgemeester was aanwezig, het was ook een gedenkwaardige receptie; 25 jaar 
bestaan! Een dag waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Er zijn altijd leden, die op die dag nou net 
niet kunnen, ziek zijn, of andere belangrijke dingen te doen hebben. Ik kan alleen maar zeggen; 
JAMMER, zowel voor diegene die er niet geweest zijn, als voor het organiserende comité. Vooral 
onze voorzitter, die een respectabele periode van voorzitterschap, er bijna op heeft zitten.

Hij gaat zijn hamer overdragen en hij 
vond het jammer dat niet alle leden 
aanwezig waren. Zo zei hij in een 

gesprekje onder vier ogen.   Er hingen shirt-
jes van het eerste uur tot en met de huidige 
gesponsorde shirtjes. De Jan Vink Stichting 
heeft nog een woord van dank uitgespro-
ken en iemand van de wielerfederatie sprak 
een felicitatie uit voor het 25 jarig bestaan. 
Het hele gezin van Perry, werd ingezet voor 
wat oude attributen aan de man te brengen. 
Jan de Beer had oude filmbanden, met 
onder andere, de monsterrit TRIER- LEUVEN- 
DEN BOSCH en de uitreiking van de bolle-
tjestrui in 1987. Hij heeft deze over laten 
zetten op DVD. Bert Voets speelde ze af op 
een groot scherm, midden in de zaal. Frans 
Broekxs met zijn vrouw waren aanwezig, je 
weet wel, van ons eerste honk in de 
Paterstraat, café Jos Hellings. De eerste 
voorzitters Meulenbroek en van Dam waren 
er ook. Een Wooperdelegatie was er ook, die 
vieren binnenkort ook een lustrum. Prachtig, 

ik heb onder het genot van wat hapjes en 
drankjes, genoten en met mij, vele anderen.   
Het was een leuke geslaagde Zondag en ik 
bedank iedereen die hieraan meegewerkt 
heeft. Dit jaar staan ons nog veel meer leuke 
dingen te wachten, dus blijf alert en laat je 
neus allemaal zien, dan wordt dit jaar, een 
waardig lustrumjaar en kunnen we JAN vd 
VEN eens lekker in de bloemetjes zetten.   
Dan moet mij nog even van het hart en ik 
spreek namens de betrokken leden, dat we 
dank zij onze sponsors, dit allemaal kunnen 
verwezenlijken, dus ook Huub en Corry 
Goossens, ben je ervan bewust, dat wij jullie 
enorm waarderen en dat zonder jullie, het 
er heel anders uit zou zien! 

Gegroet; Wim Houdijk

Jubileumreceptie    25 jaar vlug trug



Wat               .      Waneer                    .   Waar               .       

Algemene Ledenvergadering  Woensdag  5 maart   20.oo u. Boer Goossens

OpeningsTochten Vlug Trug  Zondag 16 maart   Boer Goossens
  50 en 75 km ; inschrijven en vertrekken van 8.30 tot 10.oo u.

Aanvang Zomertijd    zondag 30 maart / week 14

  Aanvang avondritten op dinsdag en donderdag avond vanaf 19.oo u.

  voor alle clubleden ; A-groep , B-groep en C-groep ; ca. 60 km.

Vlug Trug Jubileum Feestdag  zondag 29 juni     info volgt

RABO ACTIEF gezinstocht*  zondag 6 juli  10.oo u.  Rabo banken

  Een fietstocht voor het hele gezin.       info volgt 
  Afspraak is om met zoveel mogelijk leden , met echtgenoten en evt. kinderen ,   
  deze tocht samen in groepen te rijden en er ‘n gezellige clubdag van te maken.

NTFU -Nederl. Kampioenschap*    zaterdag 23 augustus  ??   info volgt

NTFU-District Kampioenschap* en 

Open Brabants Kampioenschap* zondag 7 september  Vlug Trug Den Dungen

! ! bekendmaking en inschrijving via ‘t Vluggertje!! ! ! info volgt

Vlug Trug Rommel- Fietsenmarkt zondag 7 september  Bosscheweg D.Dungen

  Grote Snuffelmarkt met ca. 100 kramen, terras, muziek, springkussen  - info volgt

Vlug Trug Club Fietsweekend  12-13-14 september   Kluisbos-Belgié 
             info volgt

“Cycle-Star”MTB-VeldToerTochten zondag 28 september  Boer Goossens

  MTB-VeldToerTocht  van ca. 35 - 45 - 60 km.     info volgt
! ! Inschrijven en start van 8.3o tot 10.oo u.

Aanvang eigen ATB-Veldritten  zondag 5 oktober  9.oo u.  Boer Goossens
             Kalender - info volgt

Vlug Trug Club Feest   zaterdag 18 oktober   Boer Goossens

  Uitwerking door jubileumfeestcommissie     info volgt

* Deze evenementen zijn onder enige voorbehoud, moeten nog worden goedgekeurd.

Vlug Trug Club Kampioenschap onderdelen en datum : zie groep kalenders, info volgt.

ALGEMEEN
Pasen      zon-./ maandag  23 - 24  maart
Koninginnendag    woensdag   30     april
Hemelvaartsdag    donderdag    01     mei
Pinksteren      zon-./ maandag  11 - 12  mei
Basisschool vakantie (B.O.-zuid) zat.   05 juli t/m zon. 16  aug. - V.O. t/m 23 augustus
Aanvang Wintertijd     zondag     26   oktober ( week 44 )

“Vlug Trug”  Agenda 2008
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LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008LEDEN OPGAVE EVENEMENTEN HULP  W.T.T.C."VlugTrug" Den Dungen , 2008

A B C D E F G

    ACTIVITEITEN    ACTIVITEITEN -> OPENSTOCHT ANWB fietsdag RABO ACTIEF NTFU-DK OBK ROMMELMARKT CycleStar-MTB Uitzetten

D A T U M -> 18 maart 8 juni 6 juli 7 sept. 7 sept. 28 SEPT Vaste ATB-r

HELPT MEE -> .

   OPMERKING ->                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

N A A M :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OMSCHRIJVING VAN DE CLUB-EVENEMENTEN  2008

INTEKENEN VOOR HELPEN BIJ EVENEMENTEN

   HET ONDERSTAANDE FORMULIER INVULLEN A.U.B.   

  INLEVEREN  VOOR  DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING OP  5 maart  A.S.  

OF PER E-MAIL NAAR : INFO@VLUGTRUG.NL

Kolom  A: Zondag 16 maart : Openingstochten  50 en75 km. op de weg. (Coördinatie : Jac Biemans  )

         

Kolom  B: Zondag 08 juni : ANWB KAMPIOEN FIETSDAG     Nieuw Evenement ( eenmalig ? )

Tijdens de Kampioen Fietsdag is er één centrale locatie waar groots zal worden uitgepakt 

(o.a. tests, shows, parcours, landelijke pers). Daarnaast zullen in 11 andere provincies 

verspreid over het land ook fietsactiviteiten en tochten worden georganiseerd. Recreatieve 

fietsers kunnen deelnemen aan drie uitgepijlde fietstochten van! 20, 30 of 50 km. Onderweg 

worden de deelnemers voorzien van versnaperingen. De start/finish locatie zal aangekleed worden 

met standjes en entertainment. ANWB en NTFU-leden met introducés kunnen gratis deelnemen 

aan de Kampioen Fietsdag. Niet-leden betalen " 2,50.

Kolom  C: Zondag 06 juli : RABO Actief Fietsdag. (Coördinatie : )

aktief totaal nodig : 10 leden in samenwerking met RABO-bank Dommel en Aa

Aktiviteiten :  voorbereidingen en besprekingen., verkenning en uitzetten tocht 

start/controle bij Rabo-bank St.Michielsgestel / Boxtel ? ?

Kolom D: Zondag 7 sept.: NTFU DISTRICT-(DK) en OPEN BRABANTS KAMPIOENSCHAP(OBK)

voor NTFU-groep van 5 a 9 pers. en individuele pers / groepen ? (Coördinatie: )

Activiteiten : Inschrijven en tijdcontrole (2 posten onderweg), op pauze en finish in Den Dungen

bij Boer Goossens, Grote Harmoniezaal, inschrijving, start, finish en prijsuitreiking

Kolom E: Zondag 7 sept.: ROMMEL-en FIETSENMARKT Den Dungen. (Coördinatie: )

Activiteiten : toewijzen maktkraamplaatsen, helpen opbouwen en stallen auto’s

toezicht bij fietsenstalling en springkussen, terrein helpen inrichten en na afloop opruimen.

Kolom  F : Zondag 28 september : CycleStar-MTB-VeldToerTocht (Coördinatie : )

aktief totaal nodig ca. 35 leden.

Aktiviteiten : verkennen tocht vooraf , op zaterdagmiddag uitzetten van pijlen in het veld

Op zondag verder uitpijlen , controle uitzetten/peilen , inschrijven , controle ,

buiten regelen van stalling, vertrekken, afspuiten e.d., controle-rustpunt halfweg tocht

Kolom  G: Uitzetten van de vaste, Meijerij-ATB-route. Dit voorjaar 2008, voor de zomervakanties.

P.S. De Evenementen B, C en D zijn nog niet definitief vastgesteld. Dit dus onder enige voorbehoud.

Voor clubactieviteiten kun je je terzijnertijd opgeven, na oproep en info in ons clubblad en e-mail nieuwsbrief.

Clubactiviteiten worden georganiseerd door Bestuur, ClubKampioen Commissie en Wegkapiteins (groepstochten)

_____________________________________________________________________________

DIT STROOKJE INVULLEN EN VOOR AANVANG v.d. A.L.VERGADERING -5 maart- INLEVEREN BIJ EEN v.d.BESTUURSLEDEN

     !!  -  MINIMAL 2 ACTIVITEITEN OPGEVEN  S.V.P.  -  !!
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Programma A-Groep   2008
Datum Tocht Afstand Tijd Opmerking

2-mrt-2008 Eigen Tocht 75  8.30 u.

9-mrt-2008 Eigen Tocht 100  8.30 u.

16-mrt-2008 Openingstocht ? 75  8.30 u.

23-mrt-2008 Eigen Tocht 1e Paasdag 100  8.30 u.

24-mrt-2008 Eigen Tocht 2e Paasdag 100  8.30 u.

30-mrt-2008 Eigen Tocht Berg en Dal 125  8.00 u.

6-apr-2008 Eigen Tocht 100  8.00 u.

13-apr-2008 Eigen Tocht Diefdijk 135  8.00 u.

20-apr-2008 Eigen Tocht Berg en Dal 135  8.00 u.

27-apr-2008 Klimmen-Banneux-Klimmen 135  6.00 u. auto

30-apr-2008 Oranjetocht Schijndel 115  8.00 u. 

1-mei-2008 Eigen tocht 80 8.00 u. Hemelvaart

4-mei-2008 Grenslandklassieker 135-200km  6.00 u. auto

11-mei-2008 Eigen Tocht 100 8.00 u. Pinksteren, Moederdag

12-mei-2008 Eigen Tocht 100 8.00 u. 2e Pinksterdag

18-mei-2008 Mon Plaisir Gemonde 130  8.00 u.

25-mei-2008 Rondje Limburg (met klimtijdrit,club k.) 100  7.00 u.

1-jun-2008 Eigen Tocht 100  8.00 u.

8-jun-2008 Eigen Tocht 140  8.00 u.

15-jun-2008 Koppeltijdrit (Club kamp.) ??? 8.00 u. vaderdag

22-jun-2008 Eigen Tocht Amerongse berg 160  8.00 u.

29-jun-2008 Jubileumtocht Vlugtrug ?  8.00 u. info volgt

6-jul-2008 Rabo Actief gezinstocht ca.30-50 km  8.00 u. info volgt

6-jul-2008 Eigen Tocht 90  8.00 u.

13-jul-2008 Eigen Tocht 125  8.00 u.

20-jul-2008 Eigen Tocht 100  8.00 u.

27-jul-2008 Eigen Tocht 125  8.00 u.

3-aug-2008 Eigen Tocht 100  8.00 u.

10-aug-2008 Eigen Tocht 125  8.00 u.

17-aug-2008 Leye tocht 150  8.00 u.

24-aug-2008 Orientatietocht (Club kamp.) ???  8.00 u. info volgt

31-aug-2008 Eigen Tocht  8.00 u.

7-sep-2008 Rommelmarkt / VlugTrug Gezinstocht  8.00 u. info volgt

14-sep-2008 Eigen Tocht  8.00 u.

12,13 en 14 sept. Clubweekend Info volgt info volgt

21-sep-2008 ATB proef (Club kamp)  8.00 u.

28-sep-2008 Cycle star ATB tocht 30/45/60  8.00 u. info volgt

Ahankelijk van de omstandigheden en suggesties kunnen er op deze kalender aanpassingen

plaatsvinden. Voor suggesties en informatie: Rien Hairwassers 073 5942878 / 06 49754778
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DATUM  TOCHT   VERTREKPLAATS  TIJD        OPMERKING

02-03   Eigen Tocht   Den Dungen 75 km         08.30 uur 
09-03   Eigen Tocht   Den Dungen 80 km   08.30 uur
16-03   Vlug Trug Tocht   Den Dungen   50 - 75 km    08.30 uur info volgt
23-03 pasen 1 Eigen Tocht   Den Dungen   100 km       08.30 uur
24-03 pasen 2 Eigen Tocht   Den Dungen   100 km       08.30 uur
30-03   Eigen Tocht   Den Dungen   100 km       08.00 uur

06-04   Eigen Tocht         Den Dungen 100 km       08.00 uur  
15-04               Eigen Tocht                   Den Dungen   110 km       08.00 uur          
20-04   Berg en Dal Tocht                Den Dungen 135 km       08.00 uur fiets
27-04   Eigen Tocht   Den Dungen 125 km       08,00 uur
27-04   Klimmen/Ban/Klim.         Klimmen         135 km       06.00 uur     auto         
30-04   Oranje Tocht          Schijndel 115 km       08.00 uur        fiets    

01-05 hemelv. Eigen Tocht                        Den Dungen   100 km       08.00 uur
04-05     Eigen Tocht                       Den Dungen   125 km       08.00 uur
11-05 pinkst. 1     Eigen Tocht                 Den Dungen   100 km       08.00 uur
12-05 pinkst. 2 Eigen Tocht                   Den Dungen   125 km       08.00 uur         
18-05   Mon Plaisir              Gemonde       120 km       08.00 uur     fiets          
25-05              Rondje Limburg                  Den Dungen   100 km       07.00 uur      fiets

01-06   Eigen Tocht                     Den Dungen   126 km      08.00 uur
08-06   Rondje Culemborg    Den Dungen   135 km      08.00 uur      fiets
15-06  Vaderd. Koppeltijdrit               Den Dungen    ---  km       08.00 uur  info volgt  
22-06            Rondje Amerongse Berg    Den Dungen   160 km       08.00 uur        
29-06   Feest Club Activiteit  Den Dungen         08.00 uur  info volgt

06-07   Eigen Tocht      Den Dungen 125 km      08.00 uur     
06-07   Rabo Actief Gezinstocht Rabobanken 30-50 km 10-14.00 u info volgt
13-07  Bouwv.  1   Eigen Tocht                        Den Dungen   100 km       08.00 uur
20-07  Bouwv.  2   Eigen Tocht                        Den Dungen   100 km       08.00 uur
27-07  Bouwv.  3  Eigen Tocht                        Den Dungen   100 km      08.00 uur

03-08   Eigen Tocht                        Den Dungen   125 km       08.00 uur
10-08   Eigen Tocht          Den Dungen   125 km       08.00 uur
17-08   Leyen Tocht                      Den Dungen   150 km       08.00 uur       fiets
23-08   Nederl.Kamp.Tijdrijden      Den Dungen    ----              --  ---         info volgt
24-08   Orientatietocht Vlug Trug   Den Dungen    ----              --  ---         info volgt
31-08   Eigen Tocht                         Den Dungen   125 km       08.00 uur
 
07-09   Rommelmarkt/Fietstocht  Den Dungen     ----             - - -    info volgt
12-13-14 sept. Club Weekend  Den Dungen     ----                     info volgt
14-09   Eigen Tocht   Den Dungen  110 km      08.00 uur
21-09   Eigen Tocht                          Den Dungen    100 km      08.00 uur
21-09   ATB Proef Club Kamp       Den Dungen    30 - 60        08.00 uur    info volgt                  
30-09    Vlug Trug ATB Tocht       Den Dungen    30 - 45 - 60    08.00 uur info volgt

Fiets – Auto en Vet afgedrukte teksten : 
Hierbij vertrekken we vanaf Den Dungen of met de fiets of met de auto naar de aangegeven tocht. 

Let ook op de andere vet aangekondigde tochten, deze wijken af van de normale vertrektijd.

In de Zomertijd ( vanaf eerste week van April ) wordt er elke Dinsdag- en Donderdag avond gefietst vanaf 
H.C.R.  Boer Goossens van 19.00 uur.

Informatie over deze toerkalender :         Chris van den Oetelaar   Tel: 073 – 5513646 /  5514857

Toerkalender B – Ploeg voor het seizoen 2008
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B – Groep Wegseizoen 2008
Hallo Vlug Truggers, jullie hebben in dit vluggertje de lijst gezien met de tochten die we dit seizoen met de B groep gaan rijden.  
We beginnen op 2 maart a.s. om vervolgens op 16 Maart onze eigen tocht te gaan rijden, naar ik hoop met beter weer dan in 2007.  
Zoals jullie zien valt Pasen dit jaar erg vroeg,  er wordt op alletwee de Paasdagen gereden. Tot nu steeds het vertrek om 08.30 uur.
Op dinsdag 1 april, de klok is dan verzet , kunnen we beginnen met het avondfietsen op dinsdag en Donderdagavond om 19.00 uur.   
Op 20 april rondje Berg en Dal en een week later Klimmen – Banneux – Klimmen, drie dagen hierna op 30 April Oranje Tocht in Schijndel en 
een dag later op 1 Mei ( Hemelvaartdag ) weer een tocht van 100 km. Dus in deze week kunnen we heel wat kilometers maken.
De maand  mei,  11 en 12 Mei Pinksteren waar ook op alletwee de dagen wordt gefietst, 18 Mei Mon Plaisir in Gemonde en op 25 Mei 
Rondje Limburg wat georganiseerd wordt door de clubkampioenschap commissie.
Op 1  Juni beginnen we met de Rabo Aktief Tocht, en een gewone tocht in de ochtend. Het Rondje Culemborg is  8 Juni een week later op 
15 juni de Koppeltijdrit welke ook meetelt voor het clubkampioenschap. Weer een week later de hele mooi tocht Amerongse berg en de 
laatste Zondag van juni  een evenement dat wordt georganiseerd door de Jubileum-commissie i.v.m. het 25 jarig jubileum, hierover volgt 
nog nadere informatie.
Juli is over het algemeen een stille maand omdat hierin de meeste vakanties vallen,  op 17 Augustus gaan we weer de Leyentocht rijden en  
24 Augustus een orientatietoch welke staat  in het kader van de Clubkapioenschappen.
In september beginnen we met onze jaarlijks terugkerende Rommelmarkt om vervolgens een week later een spectaculeir weekend 
tegemoed te gaan wat is georganiseerd door onze Jubileumcommissie  wat plaats gaat vinden op 12 – 13 – en 14 September in 
Kluisbergen ( Belgie ) gelegen midden in de “Vlaamse Ardennen” Tijdens dit weekend gaan met z,n alle een bezoek brengen aan Het Ronde 
van Vlaanderen Museum in Oudenaarden, en hebben op Zaterdagavond een spetterend feest tot in de kleine uurtjes.  Op 21 september 
gaan we weer een ATB proef doen, welke ook weer mee zal tellen voor de clubkampioenschappen. Een week later wordt onze eigen Vlug 
Trug ATB tocht gereden. Vergeet niet 18 Oktober te noteren, dan houden we ons knallend eindfeest van het jubileumjaar
Dit is dan weer in vogelvlucht het programma van de B groep. Op verzoek van een aantal leden hebben we de vertrektijden aangepast en 
vertrekken zo veel mogelijk om 08.00 uur, afwijkende tijden staan in de toerkalender, welke je het hele seizoen moet bewaren. Probeer ook 
dit jaar weer rekening te houden met elkaar, en te bekijken wat wel en wat niet kan. Laten we er met z,n alle een sportief, gezond, sociaal , 
mooi weer en vooral een ongeluk vrij seizoen van  maken en uiteraard ( het kan niet vaak genoeg worden gezegd)  
ALTIJD HELM OP! Voor vragen of opmerkingen even bellen met de wegkapitein. Een heel fijn seizoen toegewenst,

Groet, Chris van den Oetelaar
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Met voldoening kijken wij, als organisatie, 
terug op het eerste clubkampioenschap 
nieuwe stijl. En niet alleen wij, maar ook de 
deelnemende clubleden en het bestuur is uit 
de reacties gebleken. 

Hoewel je de diverse onderdelen en 
puntentellingen op verschillende 
manieren kunt in kunt kleden is de 

wijze  zoals wij die dit jaar gehanteerd heb-
ben achteraf toch goed bevallen. Want als je 
de eindlijst, en de afzonderlijke klasseringen 
gaat bekijken dan blijkt dat eigenlijk ieder-
een kampioen had kunnen worden. Nou, 
niet iedereen natuurlijk, maar wel diegenen 
die ;
-regelmatig komen fietsen in clubverband
-deelnemen aan de clubactiviteiten die voor 
het kampioenschap tellen
-hun steentje bijdragen aan clubblad en de 
organisatie van onze evenementen.

En dan kun je uit de uitslagen nog diverse 
wetenswaardigheden destilleren:
Bijvoorbeeld dat meedoen belangrijk is. 
Want je sprokkelt altijd veel punten bij 
elkaar, ook al win je niet. Er wordt immers 
terug geteld vanaf de 100 punten voor de 
winnaar, dus zelfs de laatste van bijvoor-
beeld 25 deelnemers aan een onderdeel 
scoort nog altijd 76 punten. Bij een gelijk 
aantal punten krijgt iedereen dezelfde score. 

En dan blijkt regelmaat belangrijk, maar ook 
al wordt er niet deelgenomen aan alle 
onderdelen, kampioen worden blijft dan 
mogelijk. Want het slechtste resultaat van 
de fietsonderdelen telt niet mee. Een keertje 
verstek laten gaan maakt iemand dus niet 
bij voorbat kansloos. In het afgelopen jaar 
was dat pech voor Wil Spierings. Samen met 
Jo Sanders heeft hij  aan alle evenementen 
deel genomen. En dat leverde hem in totaal 
546 punten op, van de maximaal 600 die er 
te halen waren!! Maar omdat het slechtste 
resultaat geschrapt werd ging Wil liefst 89 
punten achteruit, zodat hij op de 4e plaats 
eindigde. Wel heel sportief dat hij zijn kan-
sen voor het komende jaar opoffert om de 
organisatie te versterken, dat waarderen wij 
zeer.
Het aandeel van de B-groep is overigens 
opvallend groot, liefst 8 fietsers die overwe-
gend in de B-groep rijden staan bij de eerste 
10. Rick Uptegrove hield samen met Jo 
Sanders de eer hoog voor de A-groep. En 
voor 2008 hopen we ook wat meer mensen 
die overwegend in de C  plegen te rijden in 
de voorste regionen te zien.

Voor 2008 is het organisatie team nu al 
enigszins gewijzigd. Rob de Laat stopt 
ermee, hij heeft een druk jaar voor de boeg 
in de jubileum commissie, en is daarnaast al 
actief als redactielid. Rob, bedankt voor je 
bijdrage. Gelukkig is Wil Spierings zoals eer-
der al vermeld bereid om mee te gaan doen. 
Verder is het nog even afwachten tot de 
ledenvergadering wat de te verwachten wij-
zigingen in het bestuur voor consequenties 
met zich meebrengt. Het zou best eens kun-
nen dat Perry zijn taken moet gaan herbe-
zien, en dat het clubkampioenschap dan 
niet de hoogste prioriteit zal krijgen.

Als de ledenvergadering het goed vind gaan 
we dit jaar verder op de ingeslagen weg. In 
het voorlopige programma zijn de diverse 
evenementen opgenomen. Wat ons betreft 
met een nog grotere deelname dan vorig 
jaar. Alle deelnemers, bedankt voor jullie 
deelname en positieve inbreng.

Namens de organisatie ;
Rien Hairwassers, Perry van Oorschot,  
Wil Spierings, Bert Voets

Terugblik op het  
clubkampioenschap
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Wielersport, 
fietsonderdelen 
en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE 
Schijndel

Tel: 073 - 611 28 33
Fax: 073 - 611 28 34
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Verslag Leden Vergadering Vlug Trug 2007
Ledenvergadering 
Datum  : 26 februari 2007
Plaats   : Hotel Boer Goossens
Aanvang   : 20.00
Aanwezig/afwezig : opgenomen in aparte lijst

1. Opening
De voorzitter opent om 20.05 de vergadering.

2. Mededelingen
Stefan memoreert de afmeldingen, deze zijn op de lijst van aan- en afwezigen apart vermeld.
Jan verzoekt de aanwezigen tijdens de vergadering niet te roken.
Jan meldt nu reeds dat er geen notulen beschikbaar zijn van de vorige algemene ledenvergadering, de USB-stick met betreffende notulen 
is zoek geraakt.
Jan verzoekt ieder die activiteitenlijst in te vullen (voor zover nog niet gebeurd) en deze in de pauze bij Stefan in te leveren.
Dit jaar zijn geen van de bestuursleden aftredend, volgend jaar verstrijkt van 3 leden de termijn en zeker 1 lid zal zich niet herkiesbaar stel-
len. Daarom vraagt Jan eventuele gegadigden zich nu rees te melden, zodat het inwerken vergemakkelijkt kan worden.
Bij clubevenementen is de hulp van de leden onontbeerlijk. Veruit het merendeel van de leden vervullen hun taak uitstekend, echter steeds 
zijn er ook weer leden die zich wel heel gemakkelijk van hun taken afmaken. Jan doet een dringend beroep op eenieder om zijn taken seri-
eus te nemen.
De Gemeente St. Michielsgestel biedt een gratis verzekering aan voor vrijwilligers in clubverband. Jan zal uitzoeken wat de meerwaarde is 
t.o.v de NTFU verzekering en vervolgens hierop terugkomen.
De vaste ATB route kampt nog steeds met problemen. Over de voortgang zal in het Vluggertje gerapporteerd worden.

3. Ingekomen en uitgegane stukken 
De stukken van het afgelopen jaar worden daar zij niet structureel afwijken van voorgaande jaren niet expliciet behandeld 
Belangstellenden kunnen ze tijdens de pauze inzien bij de secretaris. De vergadering is hiermee akkoord.

4. Notulen vorige ledenvergadering
Zoals eerder gememoreerd zijn er geen notulen. 

5. Financieel overzicht 2006 en begroting 200
Stefan geeft m.b.v. een Power Point presentatie een gedetailleerde toelichting op het overzicht van 2006 en de begroting van 2007. 
Blijkbaar was het een duidelijk verhaal, er waren geen op- of aanmerkingen.

6 Kascontrole en verkiezing kascommissie.
Ilona (van Aarle-Sleutjes) en Jan (de Beer)  hebben samen de controle van de kas gedaan. Zij concluderen dan dat Stefan alles op een over-
zichtelijke en duidelijke wijze geregeld heeft, daarvoor de complimenten van de commissie en de gehele vergadering.
Ilona is aftredend en Jan blijft. Bert Nelissen was reserve en is nu afwezig. Vandaar wordt een tweede kaslid gevraagd. Hiervoor stelt Hennie 
Kersten zich beschikbaar. Jan verzoekt Stefan de controle van volgend jaar op een vroeger tijdstip dan dit jaar mogelijk te maken.

7. Uitslag van de enquête
Jan verzorgt aan de hand van een grafische Power Point presentatie een toelichting op de uitslag van de enquête. Deze is als bijlage aan 
het verslag toegevoegd. Er is een expliciete vraag van Rob (de Laat); we kennen nu de uitslag, maar wat gaan we ermee doen? Gezien het 
tijdstip van de enquête in relatie tot deze vergadering is het bestuur nog niet in staat geweest een volledige evaluatie te doen. Jan egt toe 
dat het bestuur gefaseerd de uitslag van de enquête zal bestuderen en over de resultaten daarvan verslag zal doen in het Vluggertje.

8. Pauze

9. Kalenders
Van alle groepen staan zijn de kalenders in het Vluggertje opgenomen. Van de A- en B-groep is deze geheel correct, in die van de C-groep 
zijn de clubactiviteiten nog niet verwerkt. Zo vervalt o.a. de vermelde tocht op 24 juni en komt daar de clubactiviteit in Limburg voor in de 
plaats. In het komende Vluggertje zal een nieuwe versie van de C-kalender worden opgenomen.
Op een vraag van Hennie Kerssens om in april en september wat korter te fietsen ivm de vroeger invallende duisternis, wordt door de weg-
kapiteins positief gereageerd.



20

M.J. Foolen-Smits
Groot Grinsel 9,

Den Dungen
Tel. 073-5941578Sassenheimseweg 56

5258 HL Berlicum
073 - 503 3349



21

Wegkapiteins:
A-groep: Voor de plaats van Perry van Oorschot, stelt Emiel Uriot zich beschikbaar. Hij doet dit dan samen met Rien Hairwassers.
B-groep: Dit jaar stellen zich Jan Sleutjens en Christ van de Oetelaar wederom beschikbaar.
C-groep: Rien van Grinsven zal in ieder geval voorlopig hier de kar trekken. Gevraagd wordt om een actievere benadering om zo tot een 
hogere opkomst te komen.
ATB=groep: Wim Houdijk is niet aanwezig. Daar er geen signalen zijn dat Wim er mee zou willen stoppen, dus gaan we er van uit dat hij ook 
komend seizoen de coördinatie verzorgt.
Het clubkampioenschap in de oude vorm gaat dit seizoen niet door (opvatting leden, o.a. verwoord in de uitslag van de enquête). 
Een groepje komt met een voorstel om het kampioenschap in een nieuw jasje te steken. 

10. Bestuursverkiezing
Jürgen Otten heeft zich i.v.m. drukke privé werkzaamheden niet langer verkiesbaar gesteld. Bij zijn afwezigheid dankt Jan hem virtueel 
voor zijn inspanningen voor de club in de afgelopen periode en doet hem wederom virtueel een attentie van de club toekomen. Daar het 
bestuur de afgelopen periode met 1 persoon boventallig was, is het nu geen must om een extra lid te keizen. Echter volgend jaar zijn drie 
bestuursleden aftredend en zeker één (Jan van de Ven) niet herkiesbaar), vandaar dat toch nu al kandidaten worden opgeroepen om zich 
beschikbaar te stellen. Op en vooraf aan deze vergadering melden zich geen gegadigden.

11. Vooruitblik jubileumjaar 2008
Volgend jaar bestaat de club 25 jaar en behoeft extra aandacht. Hiervoor bestaat reeds een klein comité (Rob de Laat, Bert Nelissen en Jan 
van de Ven). Uitbreiding met een tweetal personen is gewenst. Christ van de Oetelaar meldt zich spontaan. Verdere belangstellenden als 
ook mensen met ideeën voor dit jubileum kunnen zich melden bij een van de commissieleden.

11. Rondvraag.
Hennie Kersten:
- Wanneer komt de winterjack ter beschikking? Deze is vanaf morgen bij Perry van Oorschot verkrijgbaar (eigen bijdrage 25 euri).
-  Bij de ATB-tocht  hebben leden altijd dezelfde taken, zou wisseling niet meer animo opleveren? De organisatie houdt zoveel mogelijk 

reeds rekening met de wensen van de medewerkers.
Toon van Boven:
-  Haakt op bovengenoemde opmerkingen van Hennie en het bestuur in door op te merken dat wel eens iets anders wil dan de verzorging. 

Ook deelt Toon mee dat Wim Houdijk en hij dit jaar niet in zijn om wederom het jaarfeest te organiseren. Hierop ontspint zich een discus-
sie over het wel of niet eenmalig laten vervallen van het jaarfeest. Uitkomst is dat Stefan Wonders (als pleiter voor het feest) de organisatie 
op zich neemt en dat Emiel Uriot en toch ook weer Toon hem daar waar nodig zullen ondersteunen. Toen doet de suggestie om ook de 
vrouwen van de leden te betrekken bij feestcomités e.d.

Emiel Uriot:
-  Emiel verontschuldigt zich dat hij bij het ATBen in de winter vaak niet zijn clubjack draagt. Reden hij is bang zijn clubjack te sterk te vervui-

len en kiest dan voor een minder besmettelijk jack. Vele leden trachten hem te overtuigen dat de clubkleding ondanks die vervuiling toch 
weer in nette toestand is te herstellen.

Rien Hairwassers:
-  Rien deelt mee dat helpende leden bij de Gemeente Gestel aangemeld kunnen worden als verkeersregelaar. Jan van de Ven zal dit mee-

nemen bij de discussie over al dan niet verzekeren via de Gemeente zie ook punt 1). Ook bestaat de mogelijkheid om “beroeps” verkeers-
regelaars in te huren voor evenementen (Ad van Caulil), deze optie zal in een komende bestuursvergadering worden meegenomen).

Marc van Gastel:
- Marc doet een oproep aan alle (nieuwe) leden om een leuk verhaal in het Vluggertje te publiceren.
Jan Vissers:
-  Jan doet een oproep om dit jaar bij het clubweekend wat meer rekening te houden met de wat mindere fietsers (dus zowel mogelijkhe-

den voor de wel en niet klimmers). 
-  Ook vindt Jan de snelheid bij onze tochten hoog, mogelijk verklaart dit de wat mindere opkomst.  

Niet ieder kan zich in deze opmerkingen vinden en derhalve ontstaat er enige discussie met een weinig concrete uitkomst.
- Ook zou Jan graag wat meer aandacht van het bestuur willen voor de vergaderingen van de NTFU.  Dit is een punt voor het bestuur.
Jan de Beer:
-  Jan constateert dat er regelmatig clubs aan onze tochten deelnemen, waar wij nooit naar toe gaan bij hun tochten. Gezien ook de opmer-

kingen in de enquête komt het bestuur hier op terug.
Bert Voets:
-  Bert uit zijn lof voor het clubweekend van het afgelopen jaar en vind het juist vanwege dit geweldige karakter jammer dat de opkomst zo 

gering was.

12. Sluiting.
Met de leden te bedanken voor hun aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering.
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Dat de feestavond van Vlug Trug nu op 15 december ’07 heeft plaatsgevonden,
Dat dit uniek was, normaal wordt de feestavond altijd in oktober gehouden,
Dat er weer een speciale feestcommissie voor deze avond in het leven was geroepen,
Dat de organisatoren: Marc, Peter en Stefan  er in zijn geslaagd in prima avond te organiseren,
Dat weer opnieuw duidelijk is geworden dat er binnen Vlug Trug meer dan alleen fietstalenten zijn,
Dat we werden ontvangen door 3 Paters in echte kledij, rechtstreeks uit het “bierklooster”,
Dat Peter héél veel weet over de meest verschillende bieren,
Dat ook is gebleken dat hij goede verteller is, die wist waarover hij sprak,
Dat alles wat hij vertelde ondersteund werd door prima beeldmateriaal,
Dat je je dan afvraagt, kan hij dan ook nog zo goed fietsen?
Dat Marc en ook Stefan met hun outfit bijdroegen aan een sfeervolle kloosterbeleving,
Dat ze aan hun uiterlijk weinig hebben hoeven ondernemen,
Dat dit alles zeker heeft bijgedragen om in een passende stemming te komen,
Dat er daarna ook echt geproefd kon worden,
Dat er naar mijn idee nog nooit zoveel bier is weg gespuugd en of voor de smaak is weggespoeld,
Dat dit hoort bij het proeven, 
Dat er ook geluiden waren die het zoete bier erg lekker vonden,
Dat er ook nog echte kampioentjes waren die de verschillende smaken konden benoemen,
Dat daarna weer gedronken werd van het bier uit de tapkast van Den Boer, 
Dat  Perry, mede namens de “kampioenscommissie” de enig echte nieuwe clubkampioen bekend  maakte,
Dat hij dit op een “voorbeeldige” manier heeft gedaan,
Dat de vele foto’s lieten zien hoe de clubleden allemaal bezig zijn geweest met de verschillende onderdelen,
Dat dit niet alleen leuk was om te zien, maar vooral om er samen aan mee te doen,
Dat er veel lol aan beleefd werd, was weer zichtbaar,
Dat de verschillende kampioentjes op onderdelen te samen een nieuwe echte kampioen moest opleveren,
Dat het  een prima idee was om de eerste 10 van het klassement met een medaille  te vereren,
Dat daardoor iedereen al wist, wie wel of geen kans meer maakte om de nieuwe clubkampioen te worden,
Dat de clubkampioen van 2006, Jan, ook weer kanshebber was,
Dat het verrassend en leuk was voor Chris dat hij de eerste echte kampioen van de nieuwe opzet is geworden,
Dat Chris bijna in het jargon terecht was gekomen van eeuwige tweede, 
Dat het daarom heel jammer was dat hij zelf niet aanwezig kon zijn op deze feestavond,
Dat als dat wel was geweest hij ook echt als kampioen gehuldigd had kunnen worden,
Dat als Chris dat geweten had, was hij er zeker wel geweest !!
Dat Jac nu als tweede eindigde
Dat onze enige echte bierenkenner van deze avond , Peter, op de  derde plaats eindigde,
Dat dus weer gebleken is veelzijdigheid je de echte punten oplevert voor dit kampioenschap,
Dat nu terugkijkend op het afgelopen seizoen het clubkampioenschap weer helemaal levendig is geworden,
Dat we daarom het komende seizoen we er weer helemaal voor kunnen gaan,
Dat dit het enige echte JUBILEUMJAAR van Vlug Trug gaat worden,
Dat de fietsclub dan 25 jaar bestaat,
Dat we als club dit ook willen weten en dit heel duidelijk naar buiten willen dragen,
Dat we daarom in januari 2008 van start zijn gegaan met een bruisende receptie om dit feestjaar te willen vieren,
Dat er nog veel meer georganiseerd zal gaan worden om dit 25 jarig bestaan van Vlug Trug te vieren,
Dat we dit jaar er samen als clubleden een gedenkwaardig, feestelijk fietsjaar van gaan maken,
Dat ondergetekende daarom iedereen feliciteert met dit jubileum en een schitterend fietsjaar in 2008.
Jac

Wist u?
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Is er weer iets onder de leden? Nou, er is altijd wel iets aan de hand, maar deze keer was het toch 
opmerkelijk. Ga ik Zondag 13 Januari, gewoon een tourtochtje rijden in Nuland en ik raak de jongens 
kwijt. Ik had nog zo gezegd; "tot de pauze bij elkaar blijven", maar meteen in het begin, lag ik al op een 
paar honderd meter. Zorg dat je je spullen in orde hebt, dat is mijn vaste uitspraak en nadat ik die week 
ervoor, een keer doortrapte, over mijn tandjes heen, heb ik alles vernieuwd. Eerst geprobeert, of het 
schakelsysteem nog funcioneert, gepoetst en op weg naar Nuland.

Maar in het terrein, is het toch even 
wat anders dan droog in de gara-
ge. Bij de eerste bult, kwam mijn 

ketting al tussen het frame en de tandwie-
len. Bats, gelijk al op achterstand en terwijl 
je daar in het zand ligt te hannesen, denk je; 
heb ik daar nou zoveel voor betaald?
Harder dan dat je gewend bent, storm je 
achter de boys aan, met in de haast nog wat 
misschakelingen. Loopt lekker, dacht ik tij-
dens het gekraak. Ik trooste me met de 
gedachten, dat het spul wat ingereden 
moest worden. Gelukkig, daar zag ik een 
geel shirtje. Stefan, die de laatste tijd niet zo 
goed in zijn velletje zit. Lekker even op 
adem komen achter Stefan, terwijl ook Perry 
zich laat zakken van de grote groep.
Met drieën fietsten we gezapig door het 
bos, maar dit was niet echt de bedoeling.
Na het voorstel van Perry, om Stefan de 30 
km te laten rijden, suisden Perry en ik achter 
de gele trein aan.
Ik was even vergeten, dat hij op de harde 
weg, on-tie-ge-lijk hard kon rijden en jawel 
hoor, je voelt hem al aankomen: ik moest 
eraf!! Zo sluw als een vos sneed ik een stuk 
af, maar dat deerde Perry niet en met nog 
meer overtuiging, reed hij opnieuw bij me 
vandaan.
De rest van de dag, had ik een enorme kater.
En ik was nog wel bijtijds naar bed gegaan, 
ik had maar één wijntje op die avond 
ervoor. Ik had geen griep, ik was zelfs niet 
verkouden, ik had goed gegeten, ik was 
goed gekleed, niet te warm, niet te koud, ik 
had toevallig alleen geslapen, dus daar lag 
het ook niet aan en dan toch...
Affijn, bij de pauze zag ik de boys weer en 
onder het genot van soep, frisdrank, peper-
koek, bananen en thee zorgde een discjoc-
key voor de geweldige sfeer.
 
Samen begonnen we aan de tweede helft 
van de tourtocht.
Prachtig, die gele trein te zien rijden, als je 
zelf in de laatste coupe zit.
Maar het leek alsof de treinstellen niet goed 
aan elkaar gekoppeld waren, tenminste het 

laatste stuk- dat was ik dus-, liet automa-
tisch los. De rest van de tocht laat zich 
raden, je raakt je elan kwijt, je benen willen 
niet meer en zit van alles te verzinnen, om 
het te verklaren.
Dan maar een tandje terug, maar als je dan de 
kans ziet, om een stuk binnendoor te rijden, 
om weer een stuk verder op het parcours uit 
te komen, grijp je die met beide handen aan. 
En nou de hele meute voorblijven!
Ik slaagde erin tot de vuilnisbelt, ik was 
goed en wel boven en daar zag ik in mijn 
ooghoeken de ietwat versplinterde trein 
beneden langs denderen. Ze moeten 
gedacht hebben: "wat jij kunt, kunnen wij 
ook!". Het liefst zou ik toen begraven willen 

worden onder de vuilnisbelt.
Zonder ook nog maar enige kracht, volgde 
ik gedwee de pijlen.
Stefan stond zijn fiets al af te spuiten en ik 
ging nog even naar binnen om te kijken of 
ik nog prijs had in de loterij.
Niet dus. Vlug een droog shirtje aangetrok-
ken en met zín allen naar huis, 13 km, tegen 
de wind in, vast geplakt tussen de wielen en 
Willy maar lachen....
Ik had me heel iets anders voorgesteld van 
deze Zondag.
Tot de volgende keer, dan zijn mijn tand-
wielen ingereden!!
 
Wim Houdijk.

Iets onder de leden?
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Marinus Spierings Gereedschapmakerij
Hambakenwetering 19

5231 DD ’s Hertogenbosch
tel.:073-644 52 10 • fax:073-642 99 08

www.vofmsg.nl • info@vofmsg.nl

MSG is een dynamisch toeleveringsbedrijf gespeciali-
seerd in metaalbewerking voor industriële toepassingen. 
U kunt bij ons terecht voor perfect maatwerk in metaal-
bewerking. Of het nu gaat over stempels of machineon-
derdelen wij maken het. U treft bij ons een flexibele 
organisatie. Alles is erop gericht om zo efficiënt mogelijk 
een goed product voor u te vervaardigen. U praat recht-
streeks met de mensen die voor u aan de slag gaan. 
Vanaf het eerste contact tot de aflevering wordt met u 
meegedacht. Door ons kennisniveau kennen wij,als het 

gaat over metaalbewerking, geen problemen maar uit-
sluitend uitdagingen. U kunt een volledig uitgewerkt 
ontwerp aanleveren, maar het is ook mogelijk dat MSG 
dit verzorgd. De CNC frees-en draadvonkmachines zijn 
door een intern netwerk op deze computers aangeslo-
ten. Voor 
het modelleren kunt u meerdere 
bestanden aanleveren.




