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Voorwoord 26e jaargang 06-08

Ga jij voor die leuke uitdaging!
Ben jij diegene die de redactie van het Vluggertje gaat versterken?

Ik wil dit voorwoord beginnen met de vermelding dat de redactie van ‘t vluggertje op zoek is naar een nieuw 
gezicht, als opvolger van redactielid Rob de Laat, die na de Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 
februari 2009, het stokje wil gaan overdragen.

Ik (Rob) ben inmiddels alweer 24 jaar lid van Vlug Trug en daarvan heb ik drie perioden van telkens vier jaar, in 
het redactieteam van ’t Vluggertje gezeten. Dit gegeven, dat ik bij elkaar zo’n twaalf jaar redactielid ben, geeft 
heel duidelijk aan, dat het erg leuk is om deel uit te maken van dit immer enthousiaste team. Als redactielid 
heb je namelijk altijd het clubnieuws uit eerste hand en kun je ook sturing geven aan nieuwe ideeën binnen 
onze vereniging. Bovendien ga je samenwerken met een top vormgever (Marc) en een animabel bestuurs- en 
redactielid (Jac) die eens in de twee maanden met veel flair het vluggertje samenstellen.

Na het vele schrijfwerk dat ik, overigens samen met de andere samenstellers, in het jubileumboek heb gesto-
ken, merk ik dat de inkt in mijn pen een beetje is opgedroogd. Bovendien vind ik, wordt het tijd dat er een 
nieuwe frisse wind door het redactieteam geblazen wordt. Zo heel geleidelijk aan, komen steeds meer jongere 
wielerliefhebbers, ons ledenbestand versterken. Mannen en hopelijk ook steeds meer dames, die nog heel gre-
tig zijn en het liefst de ene na de andere uitdaging, in hun jaarlijkse fietsprogramma opnemen. Zij hebben zich 
fantastisch geïntegreerd binnen onze vereniging en verdienen meer aandacht. 

Het  zou erg leuk zijn als een van hen, zich ook wil gaan profileren binnen de redactie van Vlug Trug. Tenslotte 
gaan vooral zij, het toekomstbeeld van Vlug Trug bepalen. Het digitale GPS tijdperk is aangebroken en de 
mogelijkheden hierin, zijn eindeloos. Onze webmaster Peter Goossens heeft een prachtige fonkelnieuwe web-
site ontworpen, die inmiddels live in de ether is en waarin ieder clublid met zijn eigen gebruikersaccount kan 
inloggen. Durf jij de uitdaging aan om het redactieteam te versterken en ook nieuwe initiatieven te nemen? 
Laat het Marc, Jac of mij even weten en we maken je graag ”Vluggertjeswijs”.  

Onze voorzitster Hilde probeert met behulp van het Fiets Fit programma nieuwe leden binnen onze club aan 
te trekken. Het risico dat ook dames zich gaan aanmelden, is daarbij zeker aanwezig. Dat zij daarmee al die 
aandacht van de Vlugtrug-mannen zal moeten gaan delen, neemt ze daarbij graag voor lief. Bovendien kan ze 
zich dan serieus gaan meten met andere vrouwen en onderling gaan uitvechten wie de beste vrouwelijke 
kampioen van Vlug Trug zal gaan worden. Ik heb begrepen dat inmiddels al een groepje dames de zondagse 
modder trotseert en op een robuuste ATB door de regionale bossen crost. Bravo dat moet vast een mooi 
gezicht zijn, zulke stoere meiden op zo’n dikke bandenfiets.

Tja als ik al deze gedachten zo weer op papier zet, moet ik uitkijken, dat ik het straks niet ga missen om telkens 
de eerste pagina van ieder vluggertje te mogen vullen. Ik begin toch wel te beseffen, dat dat altijd een heel 
voorrecht is geweest, om dat al die jaren te hebben mogen doen. Maar goed, tenslotte moet je een ander ook 
wat gunnen en dus nogmaals beste Vluggers…….. grijp je kans!

Vermoedelijk zullen jullie ergens tussen Kerst en Oudjaar dit vluggertje ontvangen. De Kerstzegen zal dus 
reeds vergeven zijn, maar gelukkig kan ik namens de gehele redactie jullie allemaal een gezond, sportief en 
gelukkig Nieuwjaar toewensen. Wij hopen jullie allemaal persoonlijk te mogen begroeten op de ALV op 
12 februari 2009 bij onze vertrouwde gastheer Huub den Boer. 

Rob de Laat
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Weekend België
 
 Het zit er weer op (te vlug) eigelijk. 
Maar ja lekker is maar een vinger 
lang.
Het was er heel goed , eten lekker 
volop keuze. Veel soorten drinken 
voor ieders wel wat.
Bedden waren ook goed en ruimte 
genoeg, Weer heel goed.
Bijna niets dan lof.
 
Een klein minpuntje, maar dan van de 
vluggers zelf, n.l. Zondagmorgen het 
betreft Jan Vissers. Jan staat altijd 
voor iedereen klaar als er geholpen 
moet worden of met pech of
Wat dan ook. Zondag,s morgen kreeg 
Ad. Zijn wagen niet aan het lopen, 
paar maal aangeduwd, maar niks.
Jan zijn startkabels gevraagd en 
wagen er naast…..
Maar wat bleek tot mijn grote verba-
zing. De groep vluggers reden weg 
Jan alleen achterlatend
Het duurde wel even maar dan noch, 
zoiets doe je toch niemand aan. Jan 
zal zich nou eerst wel even bedenken 
als iemand komt met pech of stukken 
.
Niet erg sociaal. Het kan ons ook 
gebeuren dat je met stukken staat 
dan ben je ook blij als je geholpen 
wordt.
 
Verders hoorde ik dat er jongens 
waren die onderweg pech hadden en 
de aansluiting met de groep misten 
en zodoende ook de te volgen route 
misten. En zelf de weg terug moesten 
zoeken. Dat kan gebeuren, daar moe-
ten we volgende keer ook iets op vin-
den. B.V. koppen tellen en voortdu-
rend even checken. Omdat de groep 
soms ( te ) groot is.
 
En dan wil ik iedereen die dit weekend 
georganiseerd hebben bedanken voor 
het vele werk vooraf en de goede zor-
gen. Het is voor herhaling vatbaar.
Nogmaals bedankt.      
 
 Groeten Rien v. Grinsven

ACTIVITEITEN 2009 
Het afgelopen seizoen heeft VlugTrug veel activiteiten georganiseerd. 
Naast de “reguliere”  activiteiten waren er ook lustrumactiviteiten. De 
Districtskampioenschappen werden afgelast als gevolg van te weinig 
deelnemende clubs. Ook voor het komende seizoen staan weer een 
aantal activiteiten op de fietskalender.

Als bestuur realiseren we ons 
dat we deze activiteiten 
alleen kunnen doen als ieder 

lid hieraan een bijdrage levert. En 
gelukkig gebeurt dat ook. Toch is 
het afgelopen jaar opnieuw geble-
ken dat de beschikbaarheid van 
mensen op de vastgestelde data 
moeilijk is, en moeten de organisa-
toren veel rondbellen om de posten 
bemand te krijgen. Dit legt een 
onnodige druk bij de mensen die de 
activiteit coördineren.

Er zijn een paar redenen om activi-
teiten gedurende het fietsseizoen te 
organiseren. Niet alleen levert het 
publiciteit voor onze club op. Het 
helpt het ook om op deze manier 
de kosten voor het lidmaatschap 
binnen de perken te houden. 
Sommige leden hebben aangege-
ven er geen probleem mee te heb-
ben om een extra financiele bijdra-
ge te leveren aan de club in ruil 
voor het meehelpen aan een activi-
teit.

Tijdens de ALV wil het bestuur een 
concreet voorstel neerleggen hoe 
VlugTrug in de toekomst met deze 

problematiek omgaat. De gedach-
ten gaan in de richting van het vol-
gende:

Er zal aan iedereen aan het begin 
van het jaar een bijdrage worden 
gevraagd. Als het lid dan meehelpt 
bij een activiteit, dan wordt deze 
bijdrage teruggestort. De hoogte 
van het bedrag zou dan 25 euro 
zijn. Het gevolg hiervan is dat ook 
kritisch zal worden gekeken naar de 
wijze waarom mensen ingedeeld 
worden per activiteit.
Nogmaals, dit is een voorstel in de 
maak. Vandaar dat wij graag jullie 
reacties hierop tegemoet zien, 
zodat het voorstel aangepast kan 
worden om het tijdens de ALV te 
behandelen.

Namens het bestuur, 
Hilde

15 maart: Openingstocht
Maart/april: Fiets-fit
5 juli: Rabo Actief
6 september: Snuffelmarkt
27 september: Cyclestar ATB tocht

I
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Contributie 2009
* * * * *

Hierbij roep ik alle leden op om hun contributie voor ʻt jaar 2009

ʻa € 75,oo ( M-lid : € 60,oo ) ( J-lid : € 60,oo )

over te maken naar onze vereniging rekening :

1129.25.758

* * * * *
Graag direct na 1 januari a.s. 

Maar min. ruim vóór onze Algemene Leden Vergadering op :

 Donderdag 12 februari 2009 - 20.oo u.

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.-1  Zoals je boven ziet , zijn de contributie bedragen m.i.v. 2009 verhoogt, 

e.e.a conform de beslissing van de ALV op 5 maart 2008.

P.S.-2  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 

==========================================================================

Gevraagd :

Nieuwe advertenties voor ʻt Vluggertje
4

De laatste jaren is het aantal advertenties in ons clubblad aanzienlijk gedaald, terwijl de kosten voor 
het drukken door de gewenste hogere kwaliteit die óók aanmerkelijk zijn gestegen.

Die hogere kwaliteit is een wens van leden en bestuur en is duidelijk af te lezen aan de mooie lay-out 
van de teksten, de zwart-wit en kleuren fotoʼs in ʻt Vluggertje. Dit kost ook de nodige zorg en moeite.

Om die hogere kwaliteit van ons clubblad te behouden en verder te kunnen verbeteren, is het 

nodig meer advertenties in ons clubblad te kunnen plaatsen om alles te kunnen blijven bekostigen.

Bij deze dus een oproep aan alle leden en andere lezers, om een advertentie te (laten) plaatsen van 
je bedrijf, onderneming of winkel waar je werkt, meewerkt of anderszins in deelneemt.

De kosten voor een advertentie zijn afhankelijk van de grootte, in zwart-wit zijn de prijzen :

In kleur gelden andere, hogere prijzen.                         --> 1/8 pagina = €   25,oo
                                                                                       --> 1/4 pagina = €   50,oo

Interesse :   neem contact op met ons : --> 1/2 pagina = €   85,oo
 --> 3/4 pagina = € 115,oo

Stefan Wonders   of   Marc van Gastel. --> 1/1 pagina = € 150,oo
073-594 2384                 073-594 3263

E : info@vlugtrug.nl    --    clubblad@vlugtrug.nl                                       Bij voorbaat onze hartelijke dank ! !

* * * * * * * * *
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Clubkampioenschap 2008
Net als vorig jaar mochten wij ook in 2008 weer een verrassende winnaar huldigen. Als je gaat kijken waar 
de punten gescoord zijn is het natuurlijk niet zo verrassend, net als vorig jaar is ook dit jaar een echte kam-
pioen naar voren gekomen. Maar omdat er op zoveel verschillende onderdelen punten te verdienen zijn 
blijft het tot en met het laatste onderdeel spannend.

Helaas hadden we dit jaar door de 
droevige omstandigheden rond 
Toon van Boven een onderdeel min-
der, we hebben de oriëntatie rit niet 
meegenomen in de telling.
Opmerkelijk is het gegeven dat de 
telling die dit jaar gehanteerd werd 
slechts geringe verschillen geeft in 
de einduitslag. Als je het slechtste 
resultaat schrapt (zoals we vorig jaar 
deden) veranderd er nauwelijks iets 
in de klassering van de eerste 3, 
alleen Jac Biemans komt op een 
gedeelde derde plaats, samen met 
Wim Houdijk.  Maar het blijft een 
feit dat degenen die alle onderdelen 
meedoen niet te achterhalen zijn 
door iemand die door omstandig-
heden een keer niet mee kan doen. 
En dat blijft jammer, want als je er 
nu door een griepje het eerste 
onderdeel niet deelneemt ben je al 
bij voorbaat kansloos voor een top-
klassering.
Maar dat neemt niet weg dat we 
toch weer een waardig kampioen 
hebben, want zowel met het 
systeem van vorig jaar als wat nu 
gehanteerd is staat Rob bovenaan. 
Tekenend is ook dat juist Rob zich 
dit jaar op zoveel fronten ingezet 
heeft voor de club. Naast zijn redac-
tie werkzaamheden heeft hij ook 
veel tijd gestoken in de organisatie 
van de jubileum evenementen, en 
het prachtige boek. Maar met zijn 
nieuwe fietsen was hij zowel op de 
weg als in het terrein voorin te vin-
den. Met name zijn tweede plaats 
achter de ongenaakbare Mark 
Spierings in de klimtijdrit was zeer 
overtuigend en geeft zijn kampi-
oenschap extra glans.
Jo Sanders en Wim Houdijk, ex-
buren die al decennia lang meestrij-
den om de hoogste eer eindigen 

dicht achter Rob op de tweede en 
derde plaats, heel knap gedaan. Op 
de vierde plaats Jac Biemans, altijd 
goed scorend in het clubkampioen-
schap. Vijfde werd Chris van de 
Oetelaar (kampioen 2007)  en 
Stefan Wonders wist de  zesde 
plaats te veroveren. Als eerste van 
de (inmiddels niet meer zo) nieuwe 
lichting clubleden zien we Roland 
Hein. In verband met de voorberei-
dingen voor de Marmotte heeft 
Roland een keer niet mee gedaan, 
en dan zie je verschillen al snel gro-
ter worden met de mensen daar-
voor.
Ook voor Jan Sleutjes staat een nul 
in het rijtje, toch wist hij nog beslag 
te leggen op de achtste plek.  Edwin 
de Graaf wist zich nog voor Wil 
Spierings bij de eerste 10 te plaat-
sen, waarbij de laatste natuurlijk 
pech heeft dat hij als lid van de 
organisatie maar beperkt mee kan 

doen. Ook  Hilde, onze voorzitster, 
heeft zich ook in het clubkampioen-
schap uitstekend gepresenteerd. 
Net als Jeanne trouwens, die zorgt 
er voor dat we twee vrouwen bij de 
eerste 20 zien. Voorspelling voor 
2009: (minstens) een vrouw in de 
top 10?
 In de tabel staan de eerste 20 aan-
gegeven. Als je er niet bij staat komt 
dat omdat je te weinig van jezelf 
hebt laten zien. Kom op leden, als 
goed voornemen voor 2009 mis-
schien?

Organisatie clubkampioenschap 
2008
Rien Hairwassers, Perry van 
Oorschot, Wil Spierings, Bert Voets



04/12 Tim Tersmette

10/12 Herman de Haas

25/12 Frans Kouwenberg

27/12 Bert Nelissen

28/12 Carleen Baas 

28/12 Richard Broeren

01/01 Erik Broeren

04/01 Hans vd Doelen

06/01 Ad van Breugel

14/01 Cees van Vreede

15/01 Jo Sanders

18/01 Wim Houdijk

20/01 Erik van Genabeek

26/01 Edwin de Graaf

27/01 Ritsaert Sloet

30/01 Frank Mertens
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FIETS-FIT met VlugTrug 
Het afgelopen seizoen heeft VlugTrug veel activiteiten georganiseerd. Naast de “reguliere”  activiteiten 
waren er ook lustrumactiviteiten. De Districtskampioenschappen werden afgelast als gevolg van te weinig 
deelnemende clubs. Ook voor het komende seizoen staan weer een aantal activiteiten op de fietskalender.

Fietsen wordt steeds populairder. 
Gemiddeld hebben Nederlanders 
2,6 fiets per persoon. En de verkoop 

van nieuwe fietsen blijft maar door-
zetten. Hoe mooi zou het zijn als wij 
als VlugTrug gebruik kunnen maken 
van deze trend?

Vandaar dat VlugTrug in samenwer-
king met de NTFU de kennisma-
kingscursus FIETS-FIT gaat organise-
ren voor beginnende fietsers. Dit is 
niet alleen een mooie manier om 
publiciteit te krijgen voor VlugTrug; 
het is ook een uitgelezen kans om 
door middel van dit Fiets-Fit pro-
gramma om nieuwe mensen te wer-
ven voor de club.
De cursus zal plaatsvinden in maart 

en april 2009 op een zestal aanslui-
tende zaterdagen of zondagen. 
Tijdens de 2 uur durende trainingen 

zal de fietsers de beginselen van het 
toerfietsen en fietsen in een groep 
worden bijgebracht. Uiteraard met 
de bedoeling dat de cursisten na 
afloop mee kunnen fietsen met een 
van de VlugTrug ploegen.

Vanaf Den Dungen en Vught zal 
gestart worden. Als blijkt dat er te 
weinig aanmeldingen zijn, zal 
gestart worden in Den Dungen.
Tijdstip: zaterdag of zondag morgen 
(duur is 2 uur per keer). De eerste 
training zal op 7 maart plaatsvinden.
De instructeurs krijgen vanuit de 
NTFU een korte cursus, waarin ook 

het “lesmateriaal”  wordt toegelicht.
Voor meer informatie, kijk ook op 
www.fiets-fit.nl, en meld je aan bij 

Hilde (06-16395112). Grijp deze 
kans om al jouw fietskennis over te 
dragen en zo een nieuwe mensen 
enthousiast te maken voor 
VlugTrug.

Hilde

GEZOCHT: Instructeurs die de beginselen van het fietsen 
willen bijbrengen aan een enthousiaste groep nieuwelingen.

Van harte gefeliciteerd!
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Vaste ATB-Route een feit
Zondag 30 november was het dan zover. Na ruim vijf jaar van overleg  en wederom overleg  is ge route fietsklaar 
opgeleverd en heeft de officiële opening plaats gevonden.  Hoe is het allemaal begonnen. In de winter van 2002 op 
2003 verscheen er een stukje in een regionaal blaadje over het feit dat The Whoopers bezig waren met een vast 
ATB-parkoers. 

De toenmalige voorzitter van 
Vlug Trug raakte hierover in 
gesprek met W Verhoeven van 

de wielervereniging Mon Plaisir uit 
GemondeNa een avondje 
“brainstormen”werd het plan opge-
pakt om vanuit de NTFU een aantal 
omliggende verenigingen te benade-
ren om deel te nemen aan een project 
wat zou moeten lijden tot een uitge-
breid route netwerk van ATB-routes. 
Er werd een vergadering belegd bij 
The Whoopers waarbij eerst werd aan-
gegeven waarom we tot dit initiatief 
gekomen waren en dat we The 
Whoopers, die als met hun plannen 
bezig waren, niet wilde dwarsbomen 
maar dat wij meer toekomst zagen in 
het gezamelijk optrekken. In een aan-
tal daaropvolgende vergaderingen 
werden de plannen verder uitgewerkt. 
In 2003 sloot de Regionale VVV ook 
aan. Dit was van groot belang omdat 
zij de connecties en kennis hadden 
om financiele bronnen aan te boren. 
Vanaf deze periode bestond de Vlug 
Trug delegatie voort uit Jan van de 
Ven, Jan Sleutjes en Jan Vissers. De 
routes werden uitgetekend op papier 
en er werd overleg gevoerd met de 
grondeigenaren. Daarna weer 
opnieuw intekenen met de aanpassin-
gen die zij weer wilde. Weer een rond-
je langs de grondeigenaren en weer 
aanpassen. Zo ging dit verschillende 
keren totdat uiteindelijk in 2007 de 
route definitief op papier stond. 
  
De VVV startte vanaf dat moment ini-
tiatieven om geld voor de realisatie 
van de routes binnen te halen. 
Europesche, provinciale gen gemeen-
telijke gelden werden toegekend. 
Vervolgens werden door de deelne-
mende partijen afspraken gemaakt 
over de manier hoe de routes uitge-
pijld zouden worden. Iedere vereni-

ging ging vervolgens op pad om aan 
de hand van de afspraken te bepalen 
hoeveel palen, routebordjes, verbin-
dingsbordjes, waarschuwingsbordjes 
en bordje voor de verkorte route men 
nodig had. Ook moest opgeven wor-
den hoeveel stuks betonijzer, stickers, 
lijm etc men nodig had. Daarnaast 
stelden we na een langdurige discus-
sie een vaste vrijwilligers- vergoeding 
per uur vast. Er diende een calculatie 
gemaakt te worden van het benodig-
de aantal uren dat men nodig had om 
de route uit te zetten. Na al deze infor-
matie omgezet te hebben in een con-
cept begroting werd de totale begro-
ting vastgesteld en werden de beno-
digde gelden binnengehaald. Alle 
benodigde spulletjes werden besteld 
en uitgeleverd naar de verenigingen.   
Juli 2008 konden we de eerste paal de 
grond in doen. Jan Sleutjes, Jan 
Vissers, Jan van de Ven, Herman de 
Haas en Coen Theunissen zijn gedu-
rende drie weken bijna elke avond, 
van 18.00 tot 22.00 uur, en de zaterda-
gen in de weer geweest om de palen 
in de grond te krijgen. Gat boren, 
plaatje op de paal lijmen, betonijzer 
onder in de paal, vastslaan in de 
grond met een moker, en het gat rond 
de palen weer opvullen en aanstam-
pen. Ruim 250 palen gingen de grond 
in. Daarna nog enkele keren overleg 
over de opening en het onderhoud 
van de paden. Voor de officiële ope-
ning werd geconstateerd dat een 
stukje van de route wel heel erg nat 
was. Door Jan Sleutjes en Jan Vissers 
werd donderdags voor de opening 
nog twee volle aanhangers met hout-
snippers in dit stuk gewerkt zodat ook 
dit stukje weer redelijk begaanbaar 
werd.
Zondag 30 november, pokke weer, 
maar ondanks dat toch bijna geen 
afzeggingen. Rond 13.30 verzamelde 

de besturen van de 6 deelnemende 
verenigingen en de vrijwilligers van 
de verengingen die meegeholpen 
hadden zich in een grote tent bij 
Theehuis Rijkers aan het Petrus 
Dondersplein. Terwijl de voorzitter 
van de regionale VVV het woord voer-
de kwamen een wat ouder echtpaar 
binnen om een fietspomp te lenen. Zij 
bleven ook maar even “plakken”omdat 
er zoveel bekende Nederlanders aan-
wezig waren en bovendien waren zij 
toch aan een koffiepauze toe. Zij zou-
den op ludieke wijze de gehele ope-
ning opluisteren. Vervolgens werden 
de Nederlandse Top Renners/sters 
Bart Brentjens, Rick van den Hanenberg 
en Anouk Kesseleer alsook Marianne 
Vos, voorgesteld aan de aanwezigen. 
Voor Marianne Vos was er zelfs nog 
een verrassing. De NOS maakte film-
opname van de uitreiking van de gou-
den enveloppe, waarmede werd aan-
gegeven dat zij genomineerd was 
voor de titel sportvrouw van het jaar. 
Deze beelden werden woensdag 2 
december uitgezonden. Deze 
“bobo’s”kregen telkens een route aan-
gereikt en reden vervolgens naar een 
groot bord waarop alle zes de routes 
als een puzzel in elkaar gelegd wer-
den en de realisatie van een ATB route 
netwerk van 245 km gerealiseerd was. 
Voor de feestelijk opening zorgde het 
eerder genoemde echtpaar door een 
ballon op te blazen vol confettie, want 
zoals door hen werd medegedeeld 
mocht het allemaal niet te veel kos-
ten. Bijna klaar. We zullen in ieder 
geval nog een keer bijeen komen om 
te stoeien over het onderhoudscon-
tract maar het eind is in zicht. 
Toegezegd is dat dit jaar alles financi-
eel afgewikkeld zal worden.
  
Jan Sleutjes/ Jan Vissers/ Herman de 
Haas/Coen Theunissen/Jan van de Ven.
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Verslag Leden Vergadering Vlug Trug dd 05-03-2008
Ledenvergadering 
Plaats    : Hotel Boer Goossens
Aanvang   : 20.00
Aanwezig/afwezig : opgenomen in aparte lijst

1. Opening
Jan van de Ven opent de vergadering met ieder welkom te heten en meldt dat dit de laatste vergadering is die hij 
zal voorzitten. Dit voelt toch wel heel bijzonder na al die jaren.

2. Mededelingen
•  Vaste ATB route 

Hoewel het geheel heel traag verloopt, lijkt het dit jaar toch te gaan lukken. De route ligt vast (akkoord met 
grondeigenaren). Er wordt nog gediscussieerd over vergoedingen voor de activiteiten van de deelnemende 
clubs. De verwachting is dat in september de palen voor de route-aanduiding de grond in gaan.

•  Rabo Actief 
In tegenstelling tot eerder berichten, gaat deze tocht wel door en namelijk op de 1e zondag van juli. 
In verband met de nog af te handelen zaken zal de bestuursverkiezing naar het einde van de vergadering wor-
den geschoven.

• NTFU boeken (TEP) in pauze en na vergadering af te halen.
• De ''meehelplijst'' gaat nu rond, graag ieder invullen.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Behalve de gebruikelijke stukken, die in de pauze op verzoek kunnen worden ingezien, is er een  schrijven over 
ondersteuning van blinde fietsers op een tandem(race). Meerder leden blijken hieraan te willen meewerken. Dit 
zal worden teruggekoppeld. Later wordt dan bekeken wat haalbaar is.

4. Notulen ALV 2007
Op pagina 3 staan een tweetal punten mbt verkeersregelaars waarop het bestuur actie moest nemen. Dit is nog 
niet gebeurd. Het bestuur verontschuldigt zich hiervoor. Gaat door naar nieuw bestuur.

5. Overzicht activiteiten 2008
De activiteiten zijn opgenomen in het Vluggertje onder ''Vlug  Trug'' Agenda 2008. Deze worden nader toegelicht, 
er zijn geen nieuwe punten.

6. Enquête en acties daarop
Perry geeft een presentatie over de vorig jaar gehouden enquête, de voorstellen daaruit en de acties daarop (zie 
bijlage). 
Alleen over de puntentelling voor het clubkampioenschap, wat telt wel en wat telt niet mee en hoe zwaar,  ont-
staat enige discussie. Over de doelstelling, het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij alles wat in de 
club omgaat is men het snel eens. Vandaar wordt besloten om in principe elke activiteit mee te laten tellen vol-
gens het door de commissie bepaalde systeem en na afloop van het komend seizoen het geheel te evalueren. 

7. Financieel overzicht en verslag kascontrole commissie
De stukken die de kascontrole beoordeeld heeft zien er goed uit, erg gespecificeerde en kloppend. De compli-
menten aan de penningmeester namens de kascontrole commissie.
Stefan geeft aan de hand van een overzicht (zie bijlage) een toelichting op in- en uitgaven van afgelopen jaar 
gerelateerd aan de begroting.
Er blijkt een op dit moment niet te achterhalen fout te zitten rondom de inkomsten en uitgaven van evenemen-
ten. Daarom wordt afgesproken dat Stefan deze post nader zal uitwerken en dit aan de kascontrole commissie zal 
terugmelden. Zij zullen op hun beurt hiervan verslag doen in het volgende Vluggertje.
Daarnaast merkt Rob de Laat op dat het prettig zou zijn indien er per evenement een financieel overzicht is. Dit 



13

kan een onderdeel zijn van de argumenten om een bepaald evenement wel of niet te laten doorgaan. Stefan zal 
dit in de toekomst meenemen.

8. Verkiezing kascontrole commissie
Jan de Beer zat afgelopen jaar voor de tweede keer in de commissie en is dus aftredend (hiervoor dank namens 
de club). Toon van Boven stelt zich beschikbaar, hetgeen akkoord wordt bevonden door de vergadering. Samen 
met Hennie Kerstens zal hij komend jaar de commissie vormen.

9. Contributie
In het Vluggertje is melding gemaakt van het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2009 te verhogen 
van € 65,= naar € 75,=. De gegeven argumenten worden door de vergadering als redelijk beoordeeld en de verho-
ging wordt derhalve akkoord bevonden.

10. Evaluatie afgelopen seizoen door de wegkapiteins
De opkomst in A, B en ATB groep wordt als redelijk tot goed beoordeeld. Bij de C groep was deze aanvankelijk ook 
goed, echter liep later in het seizoen erg terug.
Wegkapiteins voor komend jaar. Bij de A groep stelt Bert Voets zich naast Rien Hairwassers beschikbaar (Emile ver-
huisd en lidmaatschap opgezegd). Bij de B en C groep zijn er geen wijzigingen. Christ, Jan respectievelijk Rien en 
Willem zijn komend jaar beschikbaar. Bij de ATB groep blijft Wim de kar trekken, Christ is als reserve beschikbaar.
Jan Sleutrjes doet het voorstel om komend seizoen de fietszegening in maart te Dinther in de kalenders op te 
nemen. 

11. Pauze

12. Helmplicht
In het Vluggertje is het voorstel gedaan om over te gaan tot invoering van de helmplicht (mede naar  aanleiding 
van het noodlottig ongeval van ons lid Ruud Bosman). De vergadering gaat hiermee akkoord. Het bestuur vraagt 
de wegkapiteins hierop toe te zien. Indien leden weigeren dan kunnen de wegkapiteins dit doorgeven aan het 
bestuur. Er zal gelijk worden gesanctioneerd als bij het niet dragen van clubkleding.

13. Rondvraag
Jo Sanders doet het voorstel om in de ATB kalender meer georganiseerde tochten op te nemen. Wim antwoord 
dat hij de mogelijkheden zal bekijken, uitgangspunt is wel dat we van “huis” uit vertrekken (zonder auto).
Naar aanleiding van een vraag van Jan Vissers over mogelijke betalingsachterstand van leden antwoordt het 
bestuur dat er een opzetje is gemaakt over hoe te handelen bij langdurige ziekte. Op korte termijn zal dit via het 
Vluggertje worden toegelicht.
Henny Kertens meldt dat hij bij de puntentelling voor het clubkampioenschap punten mist voor het werk van de 
kascontrole commissie. Het bestuur adviseert hem hierover contact op te nemen met de trekker van het systeem, 
Perry.
Jan Sleutjes signaleert nogmaals het probleem van de afhakers bij het meewerken aan activiteiten. Het bestuur 
roept ieder dringend op om bij verhindering voor vervanging te zorgen. Immers anders maak je van jouw pro-
bleem een groot probleem voor anderen en dat kan nooit de bedoeling zijn.
Peter Goossens vraagt aandacht voor de indeling van leden bij activiteiten. Hij vestigt de aandacht op het belang 
van een vroege en definitieve indeling. Stefan meldt dat de lijst in het eerstkomende Vluggertje komt.
Rob de Laat doet een oproep aan ieder voor oude foto's of verhalen van de club, dit in verban met het jubileum-
boek. Graag aanleveren aan Rob of Pieter. Eerder is een nieuwsbrief verschenen, Rob vindt dit een goede zaak en 
vraagt het nieuwe bestuur of dit niet structureel in het Vluggerjte kan worden meegenomen.
Perry van Oorschot meldt dat hij weer de beschikking heeft over lange broeken. Deze behoren niet standaard in 
het kledingpakket, maar zijn voor € 40,= bij hem verkrijgbaar. 
De DVD van Vlug Trug is bij Jan de Beer verkrijgbaar.
Jan van de Ven maakt melding van een kortingskaart voor leden die voor leden beschikbaar is vanwege het 
jubileum.
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14. Bestuursverkiezing
Jan van de Ven treedt na 20 jaar voorzitter te zijn geweest af. Aangemeld voor een functie in het bestuur hebben 
zich Peter Goossens en Hilde van de Velde, waarbij Hilde heeft aangegeven  bereid te zijn het voorzitterschap op 
zich te nemen. Daar de anderen deze functie niet ambiëren en zich verder geen kandidaten beschikbaar stellen, 
wordt Hilde gekozen tot voorzitter. Peter zal het secretariaat op zich nemen terwijl Tiny zich meer gaat bemoeien 
met de tochten, De overig functies blijven zoals ze waren met dien verstande dat Perry de functie van vice voor-
zitter van Stefan overneemt.
Vervolgens spreekt Stefan de scheidende voorzitter toe. Hij staat daarbij o.a. stil bij het feit dat de club onder Jan 
een geweldige groei heeft doorgemaakt. Bij zijn aantreden hadden we 30 en nu ca 160 leden (incl. de NTFU-
leden). Sterke punten van Jan waren zijn organisatie- en improvisatietalent gekoppeld aan een niet aflatende 
inzet. Hij was dan vaak ook de motor die de vele evenementen tot een succes maakte. Een ander sterk punt van 
Jan was zijn koopmanschap, onder Jan heeft de club dan ook een geweldige financiële bloei doorgemaakt. 
Behalve bij deze serieuze elementen uit Jan zijn carrière stond Stefan ook stil bij de enkele van de vele hilarische 
herinneringen waarbij Jan een sleutelrol speelde. Om deze redenen heeft het bestuur besloten Jan te benoemen 
tot erelid, hem volgende keer met zijn vrouw uit te nodigen bij het etentje van het bestuur en een speciaal voor 
hem vervaardigde (door ons lid, de goudsmid Wim Houdijk)  speld van verdienste op te spelden. Uiteraard hoor-
den de bloemen erbij. Daarnaast krijgt hij van Jan de Beer als eerste het DVD'tje van vlug Trug (met dank aan Bert 
Voets voor de realisatie).
Jan dankt het bestuur voor de hulp die hij bij de uitoefening van zijn functie van hun heeft ontvangen en dankt 
alle leden voor het vertrouwen dat ze steeds in hem hebben gesteld.

15. Sluiting
Hilde deelt als nieuwe voorzitter mee dat het bestuur (in ieder geval de voorzitter) niet het plan heeft om met 
ingrijpende veranderingen te komen. Wel hoopt zij de instroom van jongeren en vrouwen te kunnen vergroten. 
Als fietsende voorzitter hoopt zij voor ieder steeds bereikbaar te zijn.
Met deze opmerkingen sluit zij de vergadering.
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Hunting 
the old man
Tekst Leon van den Schoor - foto's Agnelo Quelhas

Do 29 mei
De vliegangst is weer terug.
Een beetje met  gammele benen 
kom ik het vliegtuig uit in Lissabon. 
Veel turbulentie gehad en bij het 
dalen nog in een of andere luchtzak 
terechtgekomen. Niet iets wat er 
toe bijdraagt om van mijn vlieg-
angst af te komen. 
Ik word afgehaald door Louise Hill 
die de logistieke taken van de trans 
Portugal op haar neemt. Elke deel-
nemer die met het vliegtuig komt 
wordt hoogst persoonlijk afgehaald 
en door haar en naar het Barcelona 
hotel vervoerd. Louise leeft de laat-
ste dagen zowat permanent in haar 
busje. 
De kamer deel ik met Toru 
Watanabe een beetje vreemde 
japanner die amper engels spreekt 
of verstaat. Hij heeft blijkbaar al 
meerdere malen de crocodile trop-
hy in Australië gereden. Iemand met 
een reputatie.  

Vr 30 mei
Sight seeing in Lissabon.
Vandaag kunnen besteden aan 
sight seeing in Lissabon. Een fan-
tastisch mooie oude stad. De stad 
ligt over de heuvels aan weerszijde 
van de Tagus rivier. In het oude 
centrum rijden klassieke tramme-
tjes tegen steile heuvels op wat 
tegen m’n gevoel in gaat. Dit moet 
zowat tegen het maximum aan zit-
ten waarop stalen wielen door slip-
pen op de rails.  Laat op de middag 
vertrekt de bus voor een rit van 
550km naar Braganca in de uiterste 
NO hoek van Portugal. Diep in de 
nacht komen we er aan.

Za 31 mei
De Rocky Mountain wordt 
gezegend.
Onder in de garage staan de fiets 
boxen. De fiets uitgepakt en in 
elkaar gezet.  Testritje gemaakt  
samen met Jos Engelen, de enige 

andere deelnemer uit Nederland. 
De route hebben we al op ons GPS 
staan en dat moet even uitgepro-
beerd worden. De route volgen is 
kinderlijk eenvoudig. 
Op een terrasje eten we wat. Die 
fietsers zullen vast honger hebben 
zullen ze gedacht hebben. Een bief-
stuk die aan beide zijde over het 
bord uit steekt krijgen we voorge-
schoteld. De ober is een beetje ver-
ontwaard als we niet eens de helft 
weten op te krijgen. Jos z´n Rocky 
Mountain wordt door de rondschar-
relende zoon van de eigenaar als 
pispaaltje gebruikt. Als Jos quasi 
verontwaardigd tegen dat manneke 
uitvalt snapt hij blijkbaar totaal niet 
wat hij heeft fout gedaan. Hij heeft 
toch keurig z´n broek droog weten 
te houden of niet soms. Donkere 
wolken jagen ons terug naar het 
hotel. Deze wedstrijd verliezen we 
van het onweer. Drijfnat rijden we 
onze bikes de hotel lobby in.

Trans Portugal Garmin

De Trans Portugal Garmin is een 8 daagse moun-
tainbike marathon wedstrijd van de noord oost 
punt naar het meest zuid westelijke puntje van 
Portugal. Een afstand van 1003 km met ca 
21.000 hoogtemeters. Er zijn een paar zaken die 
deze wedstrijd anders maken dan de gebruike-
lijke etappe wedstrijden.
-GPS: De route is niet gemarkeerd. Elke deelne-
mer zal moeten navigeren met behulp van een 
GPS. Erg makkelijk bleek later.
-Self supporting: Er zijn geen verzorgingsposten 
onderweg. Alles wat je denkt nodig te hebben 
aan voedsel en reservespullen zelf meenemen.
-Een klassement: De resultaten van de deelne-
mers wordt ondergebracht in een enkel klasse-
ment. Er is een handicap systeem ingevoerd op 
leeftijd en geslacht.
-Kleinschalig: Max. 50 deelnemers. Een totaal 
andere sfeer met zo’n beperkte groep. Meer dan 
50 pers zijn niet onder te brengen in de hotels. 
Na een paar dagen ken je iedereen.
-Hotel overnachting: Na de zware etappes geen 
gehannes met overnachting in tenten of sport-
hallen met eveneens slechte sanitaire voorzie-
ningen. Je overnacht met de luxe van prima 
hotels.
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Zo 1 juni
Hunting the old man
Braganca / Freixo
141km 3750 hm
Enkele seconden voor de start lig ik 
nog met m´n GPS te klooien. Net op 
tijd krijg ik hem gereset. We starten 
met het groepje oude mannen zo´n 
45 min voor de jonkies zonder han-
dicap. Na 8km geeft Greg de 
Canadees als laatste van mijn 
groepje het op en moet ik het ver-
der alleen doen. De regenval die 
Portugal de voorgaande 3 weken 
getroffen heeft hebben er een blub-
ber zooi van gemaakt. De voorspel-
de buien voor vandaag blijven 
gelukkig uit. Deze eerste etappe die 
de regio Tras-os-Montes doorkruist 
is ook een van de zwaarste. Het is 
continu klimmen en dalen over 
modderige paden. Het gebied ligt 
op een uitloper van de Spaanse 
meseta. Je fietst over een soort 
hoogvlakte van 600-700m. De dorp-
jes die we passeren hebben hun 
beste tijd wel gehad.  De 4 dames 
die nog voor ons gestart waren 
begin ik een voor een in te halen. 
De laatste is de Amerikaanse Kim 
Bear. Ik rij nu dus virtueel in het 
geel. Antonio Malvar, de race direc-
tor duikt op de meest onverwachte 
plekken op. You are the leader. Hij 
spreekt leader zo grappig uit. Het 
klinkt als Lidle. Telkens als ik ´m zie 
vraag ik wie er aan de leiding ligt. 
Niet dat ik het zelf niet weet maar ik 
hoor het hem zo graag naar me roe-
pen, you are the leader. De hele dag 
en ook de rest van de week voel ik 
dat er op me gejaagd wordt. Het 
duurt erg lang voor de echte snelle 
mannen me begonnen in te halen. 
Ik had de Belgische Reevax jongens 
verwacht. Het zijn echter de snelle 
Portugezen Joao Marhino en Jose 
Silva. Tijdens de Cape Epic had ik ze 
al ontmoet en hadden ze me al 
vrees ingepraat over deze wedstrijd. 
De Belg Pepe komt me als laatste 
voorbij niet zonder z'n grote verba-
zing. De regio waar we door rijden 
is erg arm. Slaperige dorpjes met de 
in zwart geklede weduwes. 
Jongeren zie je er weinig. 

Als 6e kom ik vandaag over de 
Meta. (Portugees voor finish) Erg 
goed gereden vandaag, 12 min na 
de winnaar. Met een smile geef ik 
m’n GPS af ter controle. Hoe ik het 
vond vandaag? Hunting the old 
man! De beste omschrijving wat ik 
d’r aan kan geven. Heb vandaag het 
gevoel gehad dat de hele meute op 
jacht was naar me. Het eten en drin-
ken van de uitgestalde picknick laat 
ik me goed smaken. Een voor een 
druppelen de andere binnen. Jos op 
een 8e plek ruim 30min na me is 
hoogst verbaasd dat ik hem voor 
heb kunnen blijven. Die 9% handi-
cap had geen 1% meer hoeven zijn 
of ik had de etappe gewonnen. 
De 4 hotelletjes die het stadje rijk is 
worden volledig door ons bezet. 
Tot onze stomme verbazing zijn 
onze tassen afgeleverd op onze 
kamers. Prima service van het logis-
tieke team. We worden verwend.

Ma 2 juni
BMX parcours rond een fort
Freixo – Alfaiates
113km 2343hm
Om 9.33u mag ik starten. De ande-
re 3 ouwe mannen blijven lang bij 
me. Na een stuk klimmen is er een 
spectaculaire afdaling richting de 

Douro rivier. Een oude Romaanse 
pad volgt een kloof. Helaas is het 
pad dicht begroeid met brem strui-
ken. De brem geeft op de momen-
ten dat het echt niet goed uit komt 
een ruk aan je stuur. Niet zo handig 
met een steile afgrond naast je. Het 
zou een fantastische afdaling zijn 
geweest als de struiken er niet 
geweest waren. Steil en met flink 
wat drops. Het hele feest duurt 
slechts een 2km. We schampen hier 
net tegen de grens met Spanje aan. 
Nog voor de zeer steile klim naar 
castelo Rodrigo komen de kop-
mannen me al weer voorbij. Een 
soort BMX parcours voert ons rond 
en door het gefortificeerd stadje. 
Weer zo’n geintje van Antonio om 
ons de  leuke sights van Portugal te 
laten zien. Het zwaarste van het 
parcours hebben we achter de rug. 
Wat nog rest zijn lange rechte 
paden met veel wind schuin van 
voor. Lastig om in je eentje tempo 
te houden. Jos is vandaag 10 min 
ingelopen op me. Hij staat nu 
direct achter me in het klassement. 
Elke dag moet hij zich het apezuur 
trappen om me in te halen om 
daarna iets van m’n voorsprong af 
te knagen.
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Di 3 juni
Over de graat rijden
Alfaiates – Ladoeiro
107km 2100hm
Eindelijk mooi weer. Bij km26 ga ik 
Kim voorbij en lig weer op kop. De 
route loopt over de toppen van een 
heuvelketen. Prachtige vergezich-
ten. Over het brede pad wat de 
graat van de heuvels zowat volgt 
kan hard worden afgedaald. Wel 
opletten voor die verraderlijke 
spoelgeulen. Op 50 km komt Joao 
me voorbij. In de afdalingen kan ik 
hem goed bijhouden en ga hem 
zelfs nog even plagend voorbij. Bij 
Pepe kan ik nog een paar km aanha-
ken mede doordat hij een keer fout 
rijdt. Een rivier kruising met kont-
diep water. Als Jos met z’n 1.60m 
hier maar niet verzuipt. Vanaf de 
Serra da Malcata zie je de kegel van 
Monsanto al liggen. Daar was ik al 
bang voor hier moeten we tegen 
op. Stampen op het kleinste 22-34 
verzet en het voorwiel aan de grond 
houden. Een Romaans keienpad leid 
naar het hoogste punt van 
Monsanto. In het dorpje zowaar nog 
een applaus van een stel kinderen. 
Camelbak gevuld bij een tergend 
traag lopend straaltje van een bron. 
Over een Romaans pad met wel 

heel erg grote keien terug naar 
beneden. Gras tot kniehoogte zorgt 
voor vele verrassingen. Het lijkt wel 
op paaseieren zoeken in het gras. 
De eieren (keien) zijn wel een stuk 
groter. De rest van de route is wat 
ze hier noemen Portugees plat. Ik 
kan zowaar (en tot zijn niet geringe 
verbazing) weer aanpikken bij Jos.  
In een listige afdaling ben ik hem 
een tijdje kwijt. Net voor ik me zor-
gen begin te maken zie ik Jos weer 
naderen. In de jacht op mij is hij 
over de kop gegaan. De laatste 35 
km werken we samen. Bij het zien 
van de meta is dit voorbij. In de klim 
verlies ik natuurlijk de sprint. Jos 
verdient het, de hele dag liggen te 
jagen op mij en dan slechts 6 sec 
winnen. 

Wo 4 juni
Poortje open. Poortje dicht.
Ladoeiro – Castelo de Vide
108km 2283hm
Het loopt  voor geen meter van-
daag. Geen power in de benen. De 
prijs die ik moet betalen om bij Jos 
te blijven gisteren. Greg blijft irritant 
lang bij me en doet geen meter 
kopwerk. We maken gebruik van 
paden door landbouwgebied.  De 
poorten in de omheiningen hebben 

vernuftige sluit mechanismen. 
Telkens even uitvogelen wat de 
boeren nu weer verzonnen hebben. 
Bij elke passage ben je verplicht het 
hek weer te sluiten achter je. Het 
landschap is het bekende Portugees 
plat, veel kurkeiken en weilanden 
met klaprozen. Op de schoorstenen 
van verlaten gebouwen nestelen 
ooievaars. Het begint al vroeg lek-
ker heet te worden. Bij 75 km moet 
ik mijn camelbak vullen en knalt Jos 
voorbij. De klimmen vallen best 
mee. De slotklim naar Castello de 
Vide over de beruchte Romaanse 
keienpaadjes, zwaar en lastig. 
Redelijk gesloopt bij de meta. 

Do 5 juni
Romaanse paden
Castelo de Vide – Monsaraz
160km 3650hm
Een prachtige dag, maar wel eentje 
waar ik ontzag voor had; 160km op 
de bike doe je niet zo vaak. De eerste 
km van het parcours bij het inrijden 
alvast goed verkent. Bij de start volle 
bak vertrokken, niet hoeven te zoe-
ken en prutsen met de GPS. Ik wist 
precies welke steegjes er genomen 
moesten worden. Al snel ben ik weer 
alleen. De eerste 15 km zijn het 
zwaarst. Het zijn weer een paar lasti-
ge klimmen en afdalingen op de 
bekende Romaanse keienpaadjes. 
Dit moet vorig jaar in de regen verra-
derlijk glad zijn geweest. Je hebt er 
met droog weer al je volle 100% con-
centratie voor nodig. Tot m’n verba-
zing is het niet Kim maar de Zuid 
Afrikaanse Estie die ik als laatste 
dame voorbij ga. Ze heeft een super-
dag. De natuur is mooi. Ik zie weer 
de nu al vertrouwde ooievaars. Een 
voor mij onbekend beest een soort 
fret of bunzing sprint een stuk voor 
me uit. In de struiken schiet een vos 
weg, of was het een wolf? 
Dakranden zijn dichtgemetseld met 
zwaluwnestjes. Je ziet hier in een 
dag meer wild dan een hele week in 
de Cape Epic. Een ouwe man ploegt 
met z’n paard een stenig veldje. 
Stapels gestripte bast van kurkeiken 
wachten voor ze tot kurken voor 
wijnflessen worden gestampt. 
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Onzichtbaar hoog boven me zingt 
een leeuwerik. Havervelden met 
klaprozen tussen de kurkeiken. 
Slaperige dorpjes met in zwart 
geklede weduwes. Het lijkt wel 
Nederland 50 jaar terug.
Antonio haalt me weer uit het dro-
men. You are the leader. De voor-
sprong slinkt echter snel. Als op 
80km de kopgroep van 5 pers me 
inhaalt weet ik zowaar in hun tempo 
te kunnen meedraaien. Moet wel 
toegeven dat er gewacht werd op 
Pepe die z’n remschijf moet richten 
nadat een tak ertussen was geko-
men. De fotograaf op de fiets sluit 
aan. Met een hand aan het stuur en 
in de andere z’n dure camera. Hij 
neemt het risico voor een serie 
pracht platen. Die foto die hij van mij 
neemt samen met de kopgroep zal ik 
inlijsten. Bij de klimmen moet ik tel-
kens lossen. Dit tempo van die top-
pers die minimaal 15jr jonger zijn, 
kan ik niet aan. In de keien afdalin-
gen kan ik telkens het gat weer dicht 
rijden met m’n full suspension (en 
een beetje lef). Bij km 105 ben ik 
weer alleen. Antonio geeft me de 
tussentijd door van Jos. Hij zit al op 2 
min. Ik pers er alles uit wat er nog in 
zit. Jos is echter in goed gezelschap 
van de Portugese beer Renato. Met 
nog 8km te gaan sluiten ze aan. 
Vastbijten en niet meer loslaten. De 
laatste 900m gaan steil omhoog naar 
het kasteel van Monseraz. Renato 
demarreert en Jos klampt aan. In de 

laatste 100m sluipt Luis Gomez nog 
aan me voorbij. 160km knokken en 
Jos is weer 36 sec  ingelopen op me. 
Nog een kleine 8 min en ik moet 
mijn 7e plek in de totaal ranking inle-
veren aan hem. Hij zal er wel voor 
moeten knokken elke dag. Totaal 
gesloopt zit jos in een stoeltje bij te 
komen. In een prachtig pousadda 
hotel, een oude boerderij overnach-
ten we. Bij de receptie zie ik de 
kamerprijs €200!!

Vrij 6 juni
Portugees plat
Monsaraz – Albernoa
145km 2394hm
De eerst 30km met Greg de 
Canadees gereden. Hij nam zowaar 
over. De minst spectaculaire etappe. 
Een recent aangelegd stuwmeer 
heeft de leuke trails opgeslokt. 
Graan en haver velden, zonnebloe-
men, kuddes koeien met gevaarlijk  
grote horens, vervallen verlaten 
huisjes, gevaarlijk uitziende honden 
die driftig aan hun ketting liggen te 
trekken. De spuitbus peperspray 

heb ik altijd bij de hand. Een beetje 
saai maar lang niet zo eentonig als 
de saaie Cape Epic etappes van dit 
jaar. Op 68km komt Pepe voorbij 
knallen. Een enorme smile op z’n 
bakkes en het tempo van een TGV. 
Deze lange relatief vlakke etappe is 
een prooi voor hem. Het is lang 
wachten op de achtervolgers met 
Joao maar ook Jos. De lange etappe 
van gisteren heeft mij blijkbaar 
meer gesloopt dan Jos. Als Jaumes 

Casademont, een Catalaan op zijn 
Santa Cruz, me voorbij komt zetten 
moet ik aanpikken. Aan Jos wil ik 
nog wel een positie afstaan maar 
niet aan deze, overigens sympathie-
ke, vent. Het lukt me niet Jaumes 
kruipt van me weg. De Spanjaard 
Nathan die met een enkel blessure 
tobt haalt me in. Ik pik aan maar het 
kraakt in alle voegen. Hij rijdt het 
gat met Jaumes voor me dicht. 
Nathan raken we kwijt, later ook 
Jaumes met een aflopende voor-
band. Even ben ik alleen tot de ster-
kere Jaumes weer aansluit. Samen 

klauteren we over de stuwdam waar 
de GPS ons toch echt naar toe leid. 
Ik  kan weinig overnemen en met 
een aflopende voorband had ik 
Jaumes er in het bochtige gedeelte 
voor de meta er makkelijk uit kun-
nen rijden. Ik laat hem voor gaan en 
push niet te hard om zo een moge-
lijke valpartij van hem te voorko-
men. Met de mooie Sandra Lopez 
wil het maar niet lukken in de Trans 
Portugal. Vorig jaar moeten uitval-

"Er zijn momenten geweest dat ik vrolijker 
keek als een meid me uit de kleren hielp..." 
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len met een sleutelbeenbreuk. 
Vandaag alweer pech. Een tak in 
haar voorwiel en ze maakte een flin-
ke smak. Alweer moeten opgeven 
met een dit keer gekneusd sleutel-
been. Ik zal haar glimlach missen 
morgen. Het eten is vanavond weer 
de overtreffende trap. Jos is me 
ruim (5 min) voorbij in het klasse-
ment en ik zak nu naar plaats 8. 
Klasse Jos, je hebt er voor moeten 
zwoegen. Het zal nog knokken wor-
den om nr 9 Luise Gomes die 35 
min achter me staat en de laatste 
dagen super sterk rijdt van me af te 
houden, ook Domie van het Reevax 
team begint hard in te lopen.

Za 7 juni 
Gebroken!!
Albernoa – Monchique
134km 2552hm
Drama dag, een etappe met een 
slecht einde. In het begin heuvelach-
tige landbouwgrond met af en toe 
druivenvelden. De zinderende hitte 
giert vandaag ook weer tot achter in 
de 30 graden. De eerste 50km zijn 
gemakkelijk. Glooiend terrein met 
eucalyptus bos.  Na 65 km in een 
afdaling schiet ik met 30-40 km/u 
door een watergeul met een scherpe 
rotskant. Te laat om te springen, ver-

moeidheid en de hitte beginnen hun 
tol te eisen. Een rotklap. De latex 
anti-lek vloeistof spuit me tegen de 
benen. Voor en achter in één klap 
lek. Twee velgen van m’n Crossmax 
SLR wielen naar de filistijnen. Met 
veel kunst en vliegwerk kom ik zon-
der te crashen tot stilstand. Als ik net 
een band op druk heb komt de kop-
groep voorbij razen met o.a. Luise 
Gomez en ook Jos. 
Hierna nog 2x lek gereden. Heb 
deze week vrienden gemaakt want 
ik krijg telkens een reserve bandje 
aangereikt. Zelden rij ik lek en nu 
binnen 10 km al 4x. De laatste 
zware klim over asfalt naar 
Monchique. Ik herken enkele 
gebouwtjes van 8 jaar terug toen 
we hier een gefietst hebben met 
vakantie. Ook toen was het afzien in 
de hitte. Bij een stroompje vul ik de 
bidon, moet maar genoeg zijn tot 
de finish. 8km voor Monchique een 
laatste technische afdaling. Ruw en 
veel los spul. Ik wil nog even knallen 
en m’n frustraties van 4x lek rijden 
en een stel wielen ruineren van me 
af knallen. Bij een goot knijp ik om 
één of andere suffe rede veel te 
hard in de voorrem. Dat zo’n 
180mm pizza wil stoppen heb ik 
gemerkt. Ik  word over het stuur 

gelanceerd en land met een rotklap 
op m’n hoofd en schouder. Pijnlijke 
nek en schouder. Na een beetje 
jammeren en aanstellen maar weer 
opgestapt en rustig doorrijden voor 
de laatste 8km naar de finish. De 
helse pijn en knakkende geluiden in 
m’n R-schouder beloofde niks 
goeds. Krimpend van de pijn word 
ik uit m’n shirtje geholpen door 
Louize. Er zijn momenten geweest 
dat ik vrolijker keek als een meid me 
uit de kleren hielp. Jan Bear, de 
Amerikaanse chirurg en Antonio 
onderzochten de schouder. 
Sleutelbeen kan niet gebroken zijn, 
anders zou je niet dat hele stuk nog 
hebben kunnen rijden. Stel me dus 
gerust dat het AC gewricht een flin-
ke klap heeft gehad en ik dus mor-
gen “gewoon” kan starten. Laat op 
aan dringen van Antonio wel een 
X-ray maken in het ziekenhuis. 
Drama… Toch gebroken. Kon wel 
janken. Met de Transalp over 6 
weken voor de deur besluit ik op te 
geven. Jos heeft in de tijd dat ik in 
het ziekenhuis was mijn fiets weer 
startklaar gemaakt. Voor de laatste 
etappe van slechts 95km zal ik vol-
gend jaar voor moeten terug 
komen. Na 910km op een 9e plek in 
het klassement moeten stoppen is 
erg zuur.

Zo 8 juni
DNS (Did Not Start)
Monchique – Sagres
95km 1950hm
Ik mag vandaag met Antonio en de 
fotograaf Agnelo mee in de volgwa-
gen. Een 4 wiel aangedreven  
VW-Touareg. Antonio gebruikt dat 
ding waarvoor hij gemaakt is. 
Raggen over off-road paden. Geen 
feest voor mij achterin met een arm 
die ik zo goed mogelijk probeer te 
ondersteunen. Ik kan de hele wed-
strijd nu wel eens zien uit een heel 
ander perspectief. Tjonge wat wordt 
er geknokt in deze laatste etappe. 
Jos rijden we voorbij met het 
schuim op z’n mond en een wilde 
blik in de ogen. Zo wil je hem ‘s 
nachts niet tegen komen in een 
donker steegje. Wat gaat hij weer 
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diep. Ik krijg een barend van hem 
toegeworpen. In een crash afgebro-
ken. Er zit ook nog een stuk carbon 
van het stuur aan. Hierbij is zijn arm 
flink opengehaald. De meta is op 
het strand. Als laatste wordt Bruno 
op de finish foto gezet. Bruno een 
Portugees die in Amsterdam woont 
en werkt, rijdt deze tocht gespon-
sord. Het geld wat hij hier mee 
ophaalt, ik dacht zo’n €3000,- gaat 
naar een goed doel. Zonder deze 
drive zou deze 130kg+ beer het niet 
gehaald hebben geeft hij eerlijk toe.
Voor het klassement krijg ik de max. 
tijd van 7:30 voor deze etappe en 
duikel naar de 39e plek in het klas-
sement.

Post race.
Is deze wedstrijd aan te bevelen?
Zelf ben ik dol enthousiast. Leuke 
sfeer, niet zo massaal, mooi land, 
prima verzorging en overnachting.  
Een alternatieve manier om dit 
prachtige land te bekijken. Het han-
dicap systeem is uniek. Hopelijk 
blijft het zo kleinschalig en gaat het 
niet zoals bij andere aan hun eigen 
succes ten onder.
Wel moet een enkele voetnoot 
maken: 
-Het is niet goedkoop, incl. aanschaf 
GPS ben je toch ca €2500,- kwijt.
-Niet alle trajecten zijn even leuk.  

Er zitten ook saaie stukken tussen.
-Je moet er tegen kunnen lange 
stukken alleen te rijden.
-Je moet er maar tegen kunnen dat 
elke dag de jacht op je wordt 
geopend.

Leon van den Schoor
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Velomediane Criquielion 2008
Tijdens de winter 2007 had ik van diverse Vlug Truggers grote verhalen gehoord over de Marmotte, de Mont 
Ventoux, klimmen in de Alpen en andere grootse klimprestaties. Hoe zou ik nou in hemelsnaam die mannen bij 
kunnen houden als het fietsseizoen echt in volle gang is? En dat terwijl de brug bij Zaltbommel al een onoverkome-
lijke barrière is? Nee, hier moest duidelijk verandering in komen. En snel ook. Dus, waarom niet het “vak” leren van 
iemand die bekend staat als een goede klimmer? Juist, hoog tijd om Rob de Laat te vragen voor een lesje klimmen. 

Op een frisse zondagmorgen in 
februari zijn we naar Berg en 
Dal getogen. Maar niet voor-

dat Rob meerdere malen uitdrukkelijk 
had toegezegd (hij hoefde het nog 
net niet op papier te zetten!) dat hij 
niemand iets zou vertellen als de 
Oude Holleweg voor mij een berg te 
hoog zou blijken. Gelukkig viel dat 
allemaal erg mee en zonder afstappen 
(maar ook met niet bijzonder veel 
adem meer) ben ik de heuveltjes naar 
boven gegaan. Was best trots. Maar 
hoe vervelend is het dat er iemand 
naast je fietst die uitgebreid verhalen 
vertelt terwijl jezelf nog maar nauwe-
lijks op de fiets kunt blijven zitten? En 
als hij dan ook nog vragen gaat stel-
len? Heel irritant.

Irritant of niet. Ik had de smaak van 
het klimmen te pakken. Dankzij de 
goede tips van Rob bleek dat het 
klimmen misschien toch ook wel voor 
mij weggelegd is. Zou die brug bij 
Zaltbommel dan toch nog gemakke-
lijker worden? En kan er dan heel stie-
kem gedacht worden aan de klimtijd-
rit in Limburg?

Op 25 mei was er dan de klimtijdrit. 
Hierover is al meer dan voldoende 
geschreven in vorige Vluggertjes. Voor 
mij gold dat ik zeker als snelste (want 
enige) vrouw boven zou komen. Maar 
dat was uiteraard niet voldoende. Ik 
had mijn zinnen gezet op een plek in 
de top 10. Helaas was de blessure aan 
mijn been nog helemaal niet genezen 
en spanden de mannen tegen mij 
samen. Heel effectief hebben Peter en 

Jochem mij alle heuvels opgejaagd. 
Het beste was er daardoor wel een 
beetje af tegen de tijd dat de prestatie 
geleverd moest worden. Slim 
gespeeld, heren. Ik moest het doen 
met een 11de plek. Les voor mezelf: 
laat je toch niet zo gek maken door 
die mannen!

Helaas bleek in juni en juli de blessure 
zich van het rechterbeen naar het lin-
kerbeen te verplaatsen, waardoor ik 
die 2 maanden heel weinig heb kun-
nen fietsen. Heel vervelend, want niet 
alleen was de Ronde van Nederland 
hierdoor in het water gevallen, nu 
leek het er zelfs op dat het fietsen in 
Frankrijk niet door kon gaan. En dat 
terwijl er net een gloednieuwe Ridley 

in de schuur stond. Aangemoedigd 
door Frank en Rob heb ik uiteindelijk 
toch de racefiets naast de tent op de 
achterbank van de auto gezet en ben 
ik naar Frankrijk getogen. En gelukkig 
maar. De combinatie van rust en zon 
deed wonderen en op 31 juli was de 
Mont Ventoux mijn prooi.

Teruggekomen was mijn overwin-
ningsstemming zo groot dat ik maar 
graag een nieuwe uitdaging aanging: 
zou het niet leuk zijn om de 
Velomediane Claudy Criquielion te 
fietsen? Volslagen gestoord natuurlijk: 
welke gek gaat nu zo’n monstertocht 
fietsen als je nog maar een jaar op de 
racefiets zit en een deel van het sei-
zoen geblesseerd bent geweest? 
Tja… Deze gek dus…

La Roche, zaterdag 30 augustus, 
8uur45.
Met een bleek gezicht sta ik naast de 
rivier de Ourthe te wachten op het 
startsignaal. Weet ik wel zeker dat ik 
hieraan moet beginnen? Zal ik niet 
beter de fiets weer in de auto zetten 
en naar huis rijden? Misselijk van de 
zenuwen kijk ik om me heen: wat ziet 
iedereen er getraind uit. En waar zijn 
eigenlijk de vrouwen? Wat als ik bij de 
eerste heuvel al door het ijs zak? 
Waarom moet ik nou zo nodig weer 
“presteren”?

En dan is het zover. Er komt beweging 
in de groep van bijna 2000 wielren-
ners. Slechts 48 vrouwen zijn net zo 
gek als ik en doen ook een poging om 

deze tocht (175km en 3300 hoogte-
meters) uit te fietsen. Piep, de chip 
doet het. Rechts de brug over en daar 
begint de eerste van 24 heuvels al. 
Rustig aan doen, was het advies van 
Rob en Cees. Laat je niet gek maken. 

Vooraf had ik met mezelf afgesproken 
dat ik de tocht wilde uitrijden. 
Ongeacht welke tijd. Nou ja, binnen 9 
uur zou toch wel mooi zijn. En mocht 
het nu echt niet gaan, dan kom ik na 
70km terug in La Roche en dan kan ik 
altijd nog afstappen. Toch? 
De eerste beklimmingen gaan van 
een leien dakje. Als het zo doorgaat, 
dan ben ik snel bij de finish. Dat is te 
optimistisch, want bij het afdalen ben 
ik iets te gretig en schuif zo de ketting 
eraf. Tja, niet zo handig. Gelukkig heb 
ik dankzij Jan Vissers een klein beetje 

"Het is me opeens volstrekt duidelijk waarom 
een klim een Mur heet. Wat is deze heuvel steil, zeg"!
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een idee hoe een racefiets in elkaar zit 
(ja, ik weet dat dit redelijk basic is…), 
dus de ketting lag er zo weer op. Hup, 
op het zadel en verder maar weer. Het 
gaat super. 

Wat was dat advies ook alweer van 
Claudy? Bij de Mur de la Velomediane 
flink terugschakelen? Het is me 
opeens volstrekt duidelijk waarom 
een klim een Mur heet. Wat is deze 
heuvel steil, zeg! In de berm staan 
mensen de wielrenners aan te moedi-
gen. Dat helpt. Hoewel de vele zin-
gende dames bij hun draaiorgel spe-
lende mannen toch ook wel op de 
lachspieren werken. En dat helpt dan 
weer niet. Komt er ooit nog een eind 
aan deze klim? Een heel klein stukje 
vlak, maar daar zie ik het alweer: gaat 
‘ie weer omhoog! En weer zo steil. 
Gelukkig niet zo ver meer en dan ben 
ik boven. Ach, dat viel ook wel weer 
mee, hijg ik. De eerste pauzeplaats 
heb ik heelhuids gehaald.

De spanning is er af. Van de nervosi-
teit is geen spoor meer te bekennen. 
Een afdaling en ik ben alweer in La 
Roche. Dat is snel. Afstappen? Nee, 
natuurlijk niet! Een snelle berekening 
leert me dat ik het eerste stuk erg snel 
heb gefietst. Als ik zo doorga, heb ik 
nog goud… Maar dat zal wel niet. 
Want nu wordt het een stuk zwaarder. 
De hoofdstraat door, scherpe bocht 
naar rechts, piep over de mat van de 
tijdwaarneming, en daar gaat de 
smalle weg weer omhoog. O ja, dit is 
kennelijk dat stuk met die 4 beklim-
mingen achter elkaar. Dat is pittig. 
Doseren dus. En lachen voor de foto. 
Verder dan een geforceerde grimas 
kom ik niet. Och, daar begint de twee-
de klim al. Hier zie ik al wat mensen 
lopen of langs de weg staan met 
kramp. Vervelend, maar ik moet door. 
Klim 3. Klim 4. Deze is lang, maar daar-
mee heb ik toch maar weer het zwaar-
ste deel van de tocht gehad. Denk ik. 

De temperatuur is ondertussen flink 
gestegen en reikt nu bijna aan de 30 
graden. Mijn hoofd staat bij iedere 

heuvel op ontploffen. En nu zijn mijn 
bidons ook al bijna leeg. Wanneer is 
toch die 2de pauze? Wat is het warm. 
Mijn maag doet zeer. Ik heb dorst. Ben 
ik er bijna?

Bij de pauzeplaats kan de organisatie 
het water bijna niet aanslepen. Ik ben 
duidelijk niet de enige die lege bidons 
heeft. Ik heb het nog steeds warm. 
Laat dat goud maar zitten. Ik moet 
echt even uit de zon. Een kwartiertje. 
Schoenen uit en in de schaduw. Even 
bijkomen. Poeh, ze hadden toch wel 
gelijk dat het zware tocht is. Naast mij 
zit een vrouw. Zij weet me te vertellen 
dat het echt nog niet voorbij is. Nee, 
we moeten nog 1000 hoogtemeters. 
Wat??? Zijn ze helemaal gek gewor-
den??? En dat in de laatste 50 kilome-
ter??? Het gaat zwaar worden. De 
moed zakt me wat in de sokken. Ik 
trek mijn schoenen aan en stap maar 
weer op de fiets. Ik moet toch terug. 
En nu ik al zover ben, dan laat ik me 
toch niet meer kisten. En zeker niet 
door een paar van die stomme heu-
vels.

Daar waar ik in het eerste deel continu 
in goede groepjes mee kon komen, 
gaat het nu anders. Het beste is er 
duidelijk bij veel mensen af. Mijn 

benen gaan nog goed rond. Toch han-
dig dat ik van Hans van de Doelen 
altijd zo klein moest gaan fietsen. Heb 
nu toch maar weer mijn voordeel bij. 
Ik haal nog wat mensen in. Helaas 
kunnen zij mijn wiel niet houden en 
het lijkt erop dat ik het laatste zware 
stuk alleen moet fietsen. De klimmen 
zijn nu niet meer zo steil. Ze zijn alleen 
een stuk langer. Gewoon klein blijven 
rijden, dan kom je vanzelf boven. De 
meters tikken voorbij. En komt geen 
einde meer aan. Ik zit er doorheen. 
Mijn benen willen nog wel, maar mijn 
hoofd heeft er genoeg van. Toch maar 
doorzetten. Kom op, het is niet ver 
meer.
Ik vind een medestander en samen 
besluiten we om nog een keer de tan-
den op elkaar te zetten. Een beetje 
praten helpt. Dan kijk je niet steeds 
op je tellertje of je al aan het einde 
van de klim bent. Voordat we het 
doorhebben komen we bij de laatste 
lange afdaling. Ik kijk op mijn horloge. 
Nog geen 8 uur onderweg geweest. 
Maar dat betekent dat ik “gewoon” zil-
ver voor het grijpen heb. Doorfietsen 
dus. Nog even doorzetten. Piep. 
Applaus. Ik ben er. Ik heb het gehaald. 
Zilver. Nooit meer. Of toch? 

Hilde van der Velde
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Dat d.d. 28-09 de Cycle-Star- Atb  tocht weer is verreden,
Dat vanwege het jubileumjaar extra veel reclame is gemaakt voor deze tocht,
Dat de opkomst een record werd in de clubgeschiedenis, meer dan 500 inschrijvingen !
Dat het schitterende weer zeker een positieve factor is geweest voor deze grote opkomst,
Dat de organisatie goed was en er daarom vele complimenten waren over deze ATB - tocht,
Dat we daarom kunnen terugzien op een zeer geslaagde laatste activiteit in dit feestjaar,
Dat d.d. 18-10 als afsluiting van het seizoen weer een schitterend feest werd georganiseerd,
Dat dit feest helemaal in het kader stond van 25 jaar Vlug Trug,
Dat bij binnenkomst in de zaal de genomineerden ’08 verrast werden met de mooie grote foto,
Dat Jac zeer verrast was met een  kei mooie foto die hij nog nooit gezien had, 
Dat voor hem het clubkampioenschap al geslaagd was met dit mooie cadeau,
Dat deze speciale avond begon met een voortreffelijk diner,
Dat  iedereen het zich goed liet smaken, een prima begin met een goed gevulde maag, 
Dat de jarige club een speciaal cadeau’s heeft weggeven op deze avond, 
Dat Hilde, onze voorzitster, 2500 euro kon overhandigen aan de Jan Vink Stichting,
Dat onze club als sponsor van de te bouwen school in Indonesië in een tegel is vermeld,
Dat de Jan Vink Stichting dit aan al de leden kon laten zien,
Dat Vlug Trug daarom in Indonesië ook al naam heeft gemaakt als wielerclub,
Dat het doel, het ondersteunen van de nieuwe school voor gehandicapte kinderen prima was,
Dat hierna werd overgegaan op de uitreiking van het boek “25 jaar Vlug Trug”,
Dat Wim en Rob op zeer humoristische wijze terugkeken op de clubhistorie van Vlug Trug,
Dat opnieuw weer duidelijk werd dat de club zeer veel onontdekte talenten heeft,
Dat na deze schitterende opvoering het boek als eerste aan Rien Meulenbroek werd uitgereikt,
Dat Rien hiermee de eer kreeg die hem toekwam, hij was namelijk de oprichter van deze club,
Dat de andere voorzitters in het verleden, Giel, Robin, Jan en Hilde ook persoonlijk het boek
       kregen uitgereikt,
Dat Giel niet vergat Jan Vissers nog een historisch cadeau te geven als archivaris van de club,
Dat hij de rode stift kreeg waarmee in het verleden de “Vluggertjes” mee werden ingekleurd,
Dat de redactie in de eerste 5 jaar flink gestift heeft om het voorblad op te fleuren,
Dat Rob, Pieter en Marc de drijvende krachten zijn geweest voor het maken van het boek,
Dat zij giga veel waardering verdienen vanwege het vele werk en het schitterende resultaat,
Dat dit boek ook qua inhoud zeer lezenswaardig en gevarieerd is opgezet,
Dat het daarom schitterend cadeau is voor alle leden van de jarige club Vlug Trug,
Dat de pers heel goed heeft meegewerkt met een heel mooi artikel in het Brabants Dagblad,
Dat iedereen heeft kunnen zien en lezen dat Vlug Trug een actieve en levendige club is,  
Dat na deze festiviteiten ook nog de clubkampioen bekend gemaakt moest worden,
Dat de commissie alle activiteiten heeft geregeld om tot de enige echte kampioen te komen,
Dat dit zeker ook veel waardering verdient, dit kost de nodige tijd en inventiviteit,
Dat een aantal leden er helemaal voor zijn gegaan voor die eerste plek als Kampioentje,
Dat Wim als derde en  Mr. Jo als tweede zijn geëindigd, zij waren de echte kanshebbers,
Dat Rob de verrassende winnaar is geworden en hij dus de kampioen van het jubileumjaar is,
Dat Rob voor mij de passende kampioen was vanwege zijn prestaties op de fiets,
Dat dit ook zeker geldt  voor zijn prestaties/activiteiten voor de club Vlug Trug,
Dat de feestavond verder weer heel gezellig en muzikaal werd opgevrolijkt door de QBB,
Dat we met z’n allen terug kunnen kijken op een gezellige feestavond,
Dat jubileumjaar 2008, 25 jaar Vlug Trug, hiermee prima is afgesloten.

Jac

Wist u?
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Le Tour Ultime, Korenschuur 35, 5066 EX, Moergestel-tel. +31(0)653520432 

                                 KVK nr. 18084029     BTW nr.: NL817511143B01  Banknr. 1212.86.479 
www.LeTourUltime.nl  info@LeTourUltime.nl   www.GuusMoonen.nl  info@GuusMoonen.nl 

www.Moergestel.nl  info@MoergestelFietsdorp.nl 

                                                                   &    
     
 
  
 
Beste wielerliefhebbers, 
 
 
Ongetwijfeld zullen de meeste onder jullie het afgelopen jaar wel iets hebben meegekregen van de 
enorme prestatie die Guus Moonen in Moergestel heeft geleverd. 
De 10.000 km rondom Moergestel hebben in de landelijke media veel aandacht gekregen. 
Ook Guus was zelf zéér tevreden over zijn evenement. Kort daarna heeft hij zelfs besloten om in 2009 
niet af te reizen naar Amerika voor zijn vierde deelname aan de Race Across America maar, wederom 
in Moergestel, een fietsprestatie neer te zetten. 
Op dit moment draait de organisatie al volop en het belooft dan ook weer een fantastisch spektakel te 
worden. Vanaf 7 Juni tot en met 28 Juni zal Moergestel weer bol staan. 
 
Naast de dagelijkse activiteiten op het gebied van de wielersport c.a. is nu het plan opgepakt om ook 
drie weken iets met teams te gaan werken. 
We willen 10 teams van 6 personen één week in estafettevorm hetzelfde rondje laten rijden als Guus 
dit jaar gedaan heeft. Maar dan van ’s morgens 9.00 uur tot en met ’s avonds 23.00 uur.  
Er zou dan steeds één renner op het parcours moeten rijden. 
Elk team krijgt een eigen pitstop-tent. De wissels moeten gebeuren bij de finishlijn op het zogenaamde 
‘Guusplein’. 
Elke dag komt er een klassement en na een week wordt de balans opgemaakt welk team het meeste 
rondjes heeft gereden.  
De tweede week vertrekken wederom 10 andere teams en deze rijden ook weer een week.  
 
Het laatste weekend 25 tot en met 28 juni, vanaf donderdag 17.00 uur tot en met zondag  
14.00 uur rijden alle teams de finale. Op deze manier blijft de wedstrijd spannend tot op het laatst. 
 
Uw vereniging/wielerteam is één van de geselecteerde teams welke in aanmerking komt om aan dit 
regiospektakel deel te nemen. 
We willen vooral teams uit de regio hebben welke recreatief fietsen. 
De teams moeten bestaan uit 6 renners. Het inschrijfgeld is  600,- per team. 
De reglementen en voorwaarden zijn vermeld in het bijgevoegde formulier. 
 
Indien uw vereniging of team interesse heeft om deel te nemen aan dit evenement laat het ons dan 
z.s.m. weten.  
Eventueel kunnen wij voor uw team een plaats in optie nemen. 
 
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. 
Guus Moonen 06-53520432 
info@MoergestelFietsdorp.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Organisatie Moergestel Fietsdorp, 
Guus Moonen 
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ESTAFETTE TEAMRIJDEN: DE VOORWAARDEN/REGELS 

 

1. Elk team rijdt in estafettevorm, er is dus steeds één renner op het    
parcours. 

      2. Aantal renners per team : 6. ( reserverenners i.o.m. de organisatie) 

3. Inschrijfgeld:  100,-- per persoon. 
4. Een renner van het eerste team start op zondag 7 juni om 15.00 uur en   

      vervolgens elke 2 minuten een renner van het volgende team. 

     ’s Morgens is de start steeds om 09.00 uur.  

            Elke 2 minuten start weer de volgende. 
            Ergens op de dag worden de tijden gecorrigeerd.    

       5. Voor de laatste ronde van die dag moet de renner vóór 22.30 uur de finish  

      gepasseerd zijn.  
6. Na 22.30 uur moet de renner stoppen en wordt de tijd geregistreerd.  

 7. Komt een renner na 23.00 uur binnen dan wordt die tijd genoteerd. 

 8. De laatste dag worden alle tijden verrekend. 

9. Wissels geschieden op het “Guusplein” en de renner moet zich bij de organisatie    
      hebben gemeld. Wissels mogen zo vaak gebeuren als de renners willen. 

10. Elke renner mag een volgauto achter zich laten rijden voor verzorging. 

             Dit is echter niet verplicht. Na zonsondergang is het verplicht om een volgauto te  
             hebben.  

11. Renners moeten een redelijke afstand van elkaar in acht nemen, tenminste 100 

meter. Het rijden in slipstream is verboden. De jury kan bij overtreding een tijdstraf 
opleggen van 15 minuten. De tijdstraffen zijn cumulatief. Dus de eerste tijdstraf is 15 

minuten, de tweede een half uur, enz.. 

12. Als een renner wordt ingehaald moet hij de achteropkomende renner voor laten gaan 

en tenminste 100 meter afstand in acht nemen. 
13. Na 2 ronden moet deze afstand groter zijn, anders vindt er een verplichte stop van 5 

minuten plaats bij de finishlijn. Deze tijd wordt dan niet verrekend. 

14. De fiets/renner moeten zijn voorzien van een deugdelijke verlichting. 
15. Een valhelm is verplicht. 

16. De renner is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. 

17. De verzorging moet geschieden vanuit de volgwagen of vanaf de pitstop. 
18. Elk team krijgt de beschikking over een pit-stop tent. 

19. Elke deelnemer dient de verkeersregels te respecteren.  

20. De organisatie is niet aansprakelijk voor het rijgedrag van de renner of derden. 

21. Een beslissing van de organisatie is bindend. 
22. Een team rijdt van Zondag 15.00 uur tot en met Zondag 14.00 uur. 

23. Van donderdag 25 Juni 14.00 uur tot en met zondag 28 Juni 14.00 uur wordt de 

finale gereden. 
 

Hier strijden dan alle teams samen voor de overwinning. 
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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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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.


