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Voorwoord
Het wegseizoen is begonnen!!  En het is direct afzien. De rest heeft ook niet 
stil gezeten tijdens de winter en het lijkt erop dat het sneller gaat dan afgelo-
pen jaar. Het mooie voorjaars weer zal daar zeker aan bij hebben gedragen. 
Het is ook leuk om te merken dat er wat meer wordt overgelopen tussen de 
groepen. 

Het is altijd afwachten wat het weer doet tijdens de openings tocht. Dit jaar 
waren de weergoden ons positief gezind en had Jac (en iedereen die mee 
heeft geholpen) een prachtige tocht opgezet. De opkomst was dan ook erg 
goed. Na afloop waren er dan ook veel positieve reacties.

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe gezichten te zien in het peloton. Bart 
Stevens, Lisette Schuurmans, Marcel Michels, Hans van Bers en Folkert van 
den Hoogen komen de club versterken. De redactie roept de nieuwe leden 
op om zich spoedig voor te stellen in één van de komende uitgaves van dit 
clubblad.

Ook binnen Vlugtrug maakt de social media (via het forum) zijn opmars. Er 
wordt veel afgesproken om tochten buiten de agenda van de club te fietsen 
en de verhalen daarover worden later gepost. Zo heb ik me via het forum 
aangemeld om mee het ‘Rondje zuider zee’ mee te gaan fietsen. In het stam-
cafe (onderdeel forum) werd er ook meegedacht om de leuke/grappige fiets-
verhalen die op het forum worden geplaatst ook toegankelijk te maken voor 
de ‘’niet forum gangers’’. De redactie wil daarom een greep uit het forum 
gaan plaatsen in het clublad. 

Het duurt nog even maar de fiets markt staat weer op de agenda. De markt 
zal plaats vinden op 19 juni.

Graag ontvangt de redactie nieuwe copij vóór 1 juni a.s. via clubblad@vlugtrug.nl

Jochem Huibers

Wegens het vertrek van Jac 
Biemans uit de redactie van 
Vlug Trug zoekt het huidige 
team versterking!

Jac heeft de afgelopen jaren zijn 
aandeel geleverd met het verza-
melen van nieuwtjes en copij 
voor ons clubblad. Hij heeft 
besloten een beetje gas terug te 
nemen, en de kans te gunnen 
aan 'nieuw bloed' om er elke 2 
maanden weer een prachtige uit-
gave van te maken.
Daarom zoeken we naar een 
Vlugger, die graag zijn of haar 
neus steekt in zaken die onze 
club aangaan en die het vermel-
den waard zijn in ons magazine.

Het blad verschijnt 6x per jaar en 
voor elke uitgave houden we een 
redactie-overleg van +/- 1 uur, 
waar de verzamelde copij wordt 
besproken. De redactieleden vra-
gen binnen de club leden te 
schrijven over club-evenementen 
en verreden tochten. Ook herrin-
neren wij nieuwe leden er aan 
om een stukje over zich zelf te 
schrijven in het kader van 'even 
voorstellen'.

Ben jij die vrouw of man die het 
leuk vindt om wat extra's voor de 
club te doen in de vorm van bij-
dragen en ideeën voor het club-
blad, meld je dan bij het redactie-
team:

Jochem Huibers,
Marc van Gastel of Jac Biemans

Kom jij de redactie 
versterken?
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www.rabobank.nl/dommel-en-aa

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen sta je sterker.

Het idee is dat we samen
rijden.
De Rabobank is een bank met ideeën. Ons eerste, oudste en meest unieke idee is het idee

om samen te werken. Om samen een bank op te richten zonder aandeelhouders. Het idee

van de coöperatie. Samenwerken zorgt er voor dat ieder mens zich kan ontplooien en

ontwikkelen zoals hij of zij dat zelf wil. Al onze ideeën en opvattingen komen hieruit voort.

Dat is ook het idee achter de sportsponsoring van Rabobank Dommel en Aa.

Keukens
Badkamers
Tegels
Natuurs teen
Natuurs teenzageri j 

w w w . p a r T i c o l a r e . N l

ruim 1800m2

keukens, tegels
e n  b a d k a m e r s
in één showroom

parTicol are Bedrijvenweg 11 •  5272 pa Sint -Michielsgestel •  T 073-534 09 30 •  F 073-534 09 31 •  e info@par ticolare.nl
opeNiNgSTijdeN ma-do: 09.00-18.00 uur  vr :  09.00-20.00 uur  za: 10.00-16.00 uur
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Tijdens de laatste algemene leden-
vergadering trad, Hilde van de 
Velde, als voorzitter van onze ver-
eniging terug en werd een nieuwe 
voorzitter gekozen. Door de secre-
taris werd de vergadering verder 
geleid en werd de voorzitter de 
gelegenheid gegeven om aan zijn 
nieuwe taak te wennen. 

Inmiddels zijn we al weer enkele 
weken verder en heb ik mijn eerste 
officiële handtekening al mogen 

zetten onder een 7-jarige sponsorcon-
tract wat wij afgesloten hebben met 
Mouwrik Waardenburg, een aanne-
mersbedrijf dat zich ook bezig houdt 
met de wegenbouw. ( o.a. in Den 
Dungen)  Tevens zijn we in gesprek 
met de heren Goossens, i.v.m. verlen-
ging en aanpassing van het bestaan-
de contract. Cas en zijn broer Huub 
zullen op korte termijn de zaak over-
nemen van Huub senior. We hopen 
half maart tot overeenstemming te 
komen. Zoals een ieder al wel 
gehoord zal hebben is sportinstituut 

Berlicum afgehaakt en heeft ons met 
een flinke vordering laten zitten. Of de 
ontstane reclame uiting nog opge-
vuld zal worden is niet enkel een 
vraag van het vinden van een sponsor 
maar eerder de vraag hoe groot is het 
risico voor de vereniging bij een derde 
sponsor. Op de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal dit onder-
werp van gesprek zijn. Op het 
moment dat jullie dit lezen is hier 
waarschijnlijk al over beslist. Zodra 
alle contracten getekend zijn zal de 
kleding besteld gaan worden. Mark 
van Gastel is inmiddels bezig om een 
opzet te maken voor het nieuwe shirt. 
Naast de sponsorperikelen is er half 
maart een overleg met de leden van 
de werkgroep Clubkampioenschap 
Vlug Trug, waarbij de opzet van dit 
evenement nog eens nader bekeken 
wordt. Dit zelfde geldt tevens voor de 
werkgroep die zich bezighoudt met 
onze vaste ATB-route. Ook met hen 
zal nog een overleg gevoerd gaan 
worden over hoe we dit efficiënter 
kunnen aanpakken den de lasten 

beter over de leden kunnen verdelen.
Daarnaast wordt van een 
“nieuwe”voorzitter verwacht dat hij 
een bepaalde visie heeft met betrek-
king tot de richting waarin de club 
zich zou moeten bewegen. De afgelo-
pen maand is mij duidelijk geworden 
dat er binnen de vereniging een flink 
aantal activiteiten in gang gezet zijn, 
maar dat deze nog niet allen optimaal 
verlopen. Mijn eerste aandacht zal dus 
hierop gericht zijn. Daarnaast zal de 
communicatie binnen de vereniging 
tussen de verschillende groepen 
onderling en het bestuur meer aan-
dacht moeten krijgen. Naast deze 
speerpunten zal de organisatie van 
het NK in 2014 al geruime tijd van te 
voren reden zijn om acties in gang te 
zetten. Maar met steun van de leden 
gaat ons dit lukken.

De voorzitter: J.W.M.M.v.d.Ven

Van de bestuurstafel

	  

Al enkele jaren organiseert Vlug 
Trug de FIETSENMARKT. Voor vele 
Dungenaren en Gestelnaren inmid-
dels al een begrip. Vorig jaar was 
het een geslaagde dag op de 
Braderie, nu gaan we er voor om 
nog meer te verkopen !
U kunt uw fiets brengen of uw fiets 
kopen: op het adres:  Maaskantje 
42. op zondag 19 juni. 
 
Voor ’t brengen van uw fietsen kunt 
dit doen via de  Brouwerstraat, 
(ingang Braderie) vlak bij de school de 
Wegwijzer, rechts om de hoek is 
Maaskantje 42.
Heeft u een  fiets, (heren/dames/kin-
der/race of ATB) die u al lang thuis 
heeft staan en u doet niets meer met  
die fiets, breng deze fiets naar deze 
fietsenmarkt.  VLUG TRUG probeert  
voor u deze fiets te verkopen.

U brengt uw fiets voor de verkoop 
’s-morgens tussen 9.30 en 11.00 uur  
en tussen 16.00 – 17.00 uur komt u 
terug om te zien of uw fiets is ver-
kocht! Bemiddelingskosten voor de 
verkoop van uw fiets bedraagt € 3,00 
dit bedrag betaalt u bij het brengen 
van de fiets. 
Als uw fiets verkocht wordt, betaalt u 
aan VLUG TRUG 10 % van het bedrag 

waarvoor de fiets verkocht is.
Dus heeft u nog een fiets thuis staan 
voor de verkoop of zoekt u nog een 
fiets, deze FIETSENMARKT tijdens de 
Braderie is bij uitstek het moment 
waarop u erbij moet zijn voor de koop 
of verkoop van uw heren/dames/kin-
der/race of ATB-fiets.
Voor meer info kunt u bellen  
073 5941997.

Vlug Trug met de fietsenmarkt op braderie



Wielersport, 
fietsonderdelen 
en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE 
Schijndel

Tel: 073 - 611 28 33
Fax: 073 - 611 28 34

6

Allround en dynamisch
in metaalbewerking 

Innovatieve meedenkers, ontwikkelaars en producentenInnovatieve meedenkers, ontwikkelaars en producenten

Allround en dynamisch
in metaalbewerking 

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

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

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente.

Wij zijn uw bank.

Kom

langs of doe de 

Rentevergelijker

op regiobank.nl

2,0%

2,5%

3,0%

novsepjul
mei

mrtjan decokt
augjunaprfeb

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij

Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000

Rabobank InternetLoyaalSparen
Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

Bron: MoneyView (2010)

M.J. J.A. Foolen-Smits
Groot Grinsel 9
5275 BZ DEN DUNGEN
T (073) 594 15 78
E mjfoolensmits@hetnet.nl
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Stellingen!
De stelling geplaatst in de vorige uitgave:
"Gezien de toch wel tegenvallende belangstelling zou het beter zijn om de 

feestavond en het clubweekend ééns per twee jaar te laten plaatsvinden.  

Het ene jaar de feestavond, het andere jaar het clubweekend. De organisato-

ren hebben dan wat meer "lucht", evenals de clubkas. Wanneer er per jaar één 

hoogtepunt wordt gevierd, zal de opkomst waarschijnlijk groter worden."

Mijn mening is;
Een feestavond is een must, elk jaar.
Een clubweekend is een must elk jaar.
Als we met honderd leden nog niet genoeg geld in kas 
hebben om te verbrassen, doen we iets goed fout!
Anders moeten we die dure NTFU maar eens een jaartje 
overslaan!
 
Groetjes; Wim Houdijk

Feestavond, jaarlijks of om het jaar?
Als vereniging hebben we al sinds de oprichting jaarlijks 
een feestavond. Deze avond werd altijd gezien als een 
gezellig samenzijn aan het eind van een wielerseizoen 
waarbij de gezelligheid voor op stond. Met muziek en 
dans werd een gezellige sfeer gecreerd. Daarnaast werd 
op deze avond in latere jaren ook nog de clubkampioen 
bekend gemaakt. Het  is dus een avond waar een ieder 
naar uitkijkt. Ook in 2010 werd de feestavond nog goed 
bezocht en was het een gezellige boel.
Doordat er binnen de vereniging steeds meer verschil-
lende fietsgroepen zijn die  op verschillende tijden ver-
trekken vervaagt het totale clubgevoel en richt men zich 
meer op de groep waarmee men fietst. Een feestavond 
is hierin een belangrijk evenement om het gezamenlijke 
clubgevoel te verstevigen. Want waar worden de meeste 
contacten gelegd als tijdens een gezellig samenzijn.
De opmerking dat een feestavond afgeschaft moet wor-
den omdat deze slecht bezocht zou worden zegt in mijn 
ogen vooral iets over het betreffende lid, want dit lid wil 
kennelijk niet investeren in het gezamenlijke clubgevoel 
maar stelt eigenbelang boven clubbelang. Daarnaast als 
we naar de opkomst kijken en het aantal leden dat aan 
bepaalde evenementen deelneemt blijkt dat de feest-
avond het nog lang zo slecht niet doet.  Daarom kom 
allen op het feest van Vlug-Trug op 

Zaterdag 5 november 2011 
en overtuig u zelf

Jan van de Ven



8

T 073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl

Als uw kozijn 
perfekt  
moet zijn!
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Dat de ALV d.d. 21-02 weer goed is verlopen en er sprake was van  redelijke opkomst,
Dat Hilde 3 jaar als voorzitter van Vlug Trug actief is geweest, 
Dat zij nu opstapt  vanwege te drukke tijden en de voorzittershamer aan Jan overhandigt,
Dat het waardering verdient dat zij dit heeft aangedurfd in deze bestaande “mannenclub”,
Dat we Hilde daarom hartelijk bedanken voor haar inzet en activiteiten voor Vlug Trug,
Dat zij een aantal doenstellingen in de afgelopen periode zeker gehaald heeft,
Dat een van de peilers, meer vrouwen binnen Vlug Trug, gerealiseerd is,
Dat deze vrouwen hebben laten zien dat zij er ook voor kunnen gaan niet van opgeven weten,
Dat dit een prima voorbeeld is, mn voor mannen die twijfelen en dan denken aan stoppen,
Dat de andere peiler, Fiets-Fit meer bekendheid en “body” heeft gekregen,
Dat het afgelopen jaar ca 19 leden zich hadden opgegeven en zij plezier kregen in ’t fietsen,
Dat het gevolg hiervan was; verschillende “Fiets-Fitters” lid zijn geworden van Vlug Trug,
Dat Jan met algemene stemmen weer verkozen is als voorzitter van Vlug Trug,
Dat  Jan,  onze kersverse oude voorzitter de energie heeft  om er opnieuw tegenaan te gaan, 
Dat  Jan  al een ervaring van 18 jaar met zich meebrengt, 
Dat  wij Jan alle succes wensen samen met ’t bestuur  in zijn nieuwe periode als voorzitter,
Dat  Jan de hele vergadering, maar vooral Stefan Wonders erg heeft verrast,
Dat Jan zijn eerste activiteit was: het opspelden van de medaille van verdienste voor Stefan,
Dat Stefan deze medaille zeker verdiend heeft gezien de lange tijd van dienst  voor Vlug Trug
Dat we Stefan daarom willen van harte feliciteren voor deze speld van verdienste,  
Dat tijdens de vergadering duidelijk werd dat  Vlug Trug weer onder de 100 leden zit,
Dat het streven zal blijven rond de 100 leden te behouden voor Vlug Trug,
Dat Jan Sleutjes bereid is om door de week, dinsdag en donderdag, de C-groep te leiden,
Dat Jan hartelijk bedankt wordt voor zijn activiteiten als kapitein voor de B-groep,
Dat Walter Hairwasser zich kandidaat heeft gesteld en is benoemd als wegkapitein van de C,
Dat hiermee de C-groep een volwaardige ondersteuning en begeleiding krijgt,
Dat Peter zich kandidaat stelde en ook is benoemd als wegkapitein van de B-groep,
Dat hij samen met Chris de B-groep aanstuurt en Peter zeker gebruik zal maken van de GPS,
Dat de B-groep hiermee mogelijk nog meer nieuwe (fiets)wegen zal ontdekken, 
Dat het bestuur bezig is met een nieuwe sponsor omdat Cycle Star stopt als shirtsponsor, 
Dat duidelijk is geworden dat Wegenbouw Van Mouwrik onze nieuwe hoofdsponsor wordt
Dat Huub den Boer Vlug Trug trouw blijft als hoofdsponsor van Vlug Trug,
Dat het bestuur zeer verheugd is met deze sponsoring van 7 jaar voor onze club,
Dat wij als Vlug Trug nu voor een lange periode met dezelfde shirts reclame kunnen maken
 Dat d.d. 07-03 met 8 personen weer “het seizoen” op de weg werd geopend !
Dat er sprake was van een schitterende zonnige, maar wel frisse ochtend,
Dat deze groep van 8 personen een prima rit hebben verreden onder leiding van Peter
Dat Peter met de GPS er meteen een schitterende tocht “uitgooide” van 80 km, Ravenstein,
Dat we op vele wegen/fietspaden door de natuur zijn gefietst, veel was onbekend en mooi,
Dat  ondanks het begin van het seizoen en de wind er meteen al “goed” gefietst werd,
Dat het motto: samen uit, samen thuis weer helemaal opging, voor Harrie was dit fijn, 
Dat d.d. 13-03 er een hele grote groep, ca 25 Vluggers, klaar stonden om 80 km te fietsen,
Dat zo’n lange groep een “monika-effect” heeft, voor Francis werkte dit helaas niet goed,
Dat d.d 20-03 DE OPENINGSTOCHT is verreden met zeer goed weer,
Dat  we mede daarom  een super opkomst hebben gehad, meer dan 250 inschrijvingen !!,
Dat Vlug Trug ook goed vertegenwoordigd was, totaal ca 50 Vluggers aan de start geweest
Dat er sprake is van een record inschrijvingen voor de Openingstocht, mooi toch !
Jac   

Wist u?
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In deze zeer drukke tijden voor 
Richard, heeft hij weer aangege-
ven voor 2011 zijn sponsor-
activiteiten voor Vlug Trug te 
handhaven.
Dit betekent dat hij de toezeg-
ging heeft gedaan zorg te dragen 
voor  koeken en of andere lekker-
nijen/etenswaren en of drank 
voor De Openingstocht, Rabo-
Actief en de Cyclestar-ATB tocht.
 

Richard was eigenaar van Super 
de Boer, Pettelaarpoort in 
Den Bosch-Zuid. Hij heeftt 

deze winkel omgebouwd naar 
C-1000 Broeren D.d. 10-03-2011 
werd deze totaal vernieuwde super-
markt opnieuw geopend. 

Alsof dat nog niet genoeg was, op 
Het Rivierenplein, Den Bosch-
Oost, heeft Richard zijn tweede 
supermarkt C-1000 Broeren d.d. 
24-02-2011geopend. Van beide 
supermarkten is Richard eigenaar.
Voor hem is dit alles niet zomaar 
komen aanwaaien, hij heeft hier-
voor hard gewerkt en zijn doel was 
om hoger op te komen, zijn top te 
bereiken.
Zo kennen we Richard ook toen hij 
nog fietste voor Vlug Trug. Met zijn 
ranke figuur kon hij makkelijk 
omhoog en was (bijna) altijd een 
van de eersten die boven op de top 
aankwam. Het klimmen lag hem 
goed, evenals het fietsen.
Voor fietsen heeft hij nu geen tijd 

meer, wel draagt hij Vlug Trug een 
warm hart toe en wil op deze 
manier ondersteunend zijn voor zijn 
fietsclub.
Vlug Trug is Richard zeer erkentelijk 
voor zijn sponsoring en namens 
Vlug Trug danken wij hem voor zijn 
bijdrage in de afgelopen jaren en 
voor dit jaar 2011.
Aan de leden van de club het 
advies: moet je nog “boodschap-
pen” en je bent in Den Bosch-Zuid 
of Oost, loop effe binnen bij C-1000 
Broeren. De klant is daar koning en 
er zijn altijd schitterende aanbiedin-
gen. Dus sla je slag bij C-1000 
Broeren.

Jac Biemans

Richard Broeren blijft ook in 
2011 sponsor van Vlug Trug
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Als voorzitter van de wielervereni-
ging WTTC Vlug-Trug, schrijf ik dit 
stukje om U als lid op de hoogte te 
stellen van het belang dat wij als 
vereniging hebben bij een groot 
aantal NTFU-leden .
Allereerst wil ik aangeven hoe wij 
er toe gekomen zijn om verschil-
lende vormen van lidmaatschap in 
de vereniging te hanteren.
 
Begin jaren 90 sprak het toenmali-
ge hoofdbestuur al de ambitie uit 
om als NTFU flink te willen gaan 
groeien. Er werd een wedstrijd uit-
geschreven waarbij verengingen 
werd gevraagd om zoveel mogelijk 
leden te werven. De vereniging die 
zo het grootste groeipercentage 
behaalde zou  een reis voor 4 per-
sonen winnen naar een aantal 
geselecteerde hotels. O.a. een hotel 
in Vaugeny, vlak bij  Alp Du ëz.
Al bij al lag er dus een uitdaging bij 
het verenigingsbestuur om actie te 
ondernemen, wilde wij deze prijs 
binnenhalen. Bij de voorjaarsverga-
dering werd aan de leden uitge-
legd hoe wij gedacht hadden de 
prijs binnen te kunnen halen.
Er werd voorgesteld om het huis-
houdelijk reglement van de vereni-
ging aan te passen en daarin een 
omschrijving op te nemen van wat 
wij als vereniging onder een lid 
verstaan. De navolgende omschrij-
ving werd voorgelegd en vastge-
steld door de ALV

Artikel 4: Leden 
Lid kan worden, iedere persoon die 
geacht wordt actief te zijn op fietsre-
creatiegebied. Onder leden wordt ver-
staan:

1: club-leden, dit zijn fietsende leden 
welke ook daadwerkelijk meefietsen 
met clubtochten
en deelnemen aan de overige activitei-
ten van de club, tevens betalen zij de 
verenigingscontributie zoals vastge-
steld in de algemene ledenvergadering

2: NTFU-leden, dit zijn leden welke lid 
van onze vereniging zijn met als doel 
het verwerven van het lidmaatschap 
van de NTFU. en die niet deelnemen 
aan de clubactiviteiten  
Zij betalen een lagere contributie dan 
de club-leden.

Na deze aanpassing in het regle-
ment, werd de leden gevraagd zich 
in te zetten om zoveel mogelijk nieu-
we leden ( NTFU-leden en clubleden) 
te interesseren voor onze vereniging  
Het verschil tussen beide vormen 
van lidmaatschap werd uitgelegd;
Een clublid  is via de vereniging aan-
gesloten bij de NTFU,  neemt in club-
verband deel aan activiteiten is ver-
plicht minimaal een keer per jaar te 
helpen bij een activiteit van de ver-
eniging en is, volgens het sponsor-

contract, verplicht de clubkleding te 
dragen tijdens deze activiteiten.
Een lid dat zich aanmeldt als NTFU-
lid is via de vereniging lid van de 
NTFU, maar is van de andere ver-
plichtingen zoals hierboven 
genoemd ontheven en behoeft ook 
niet in de clubkleding te rijden. Voor 
aanmelding via de vereniging bij de 
NTFU berekent de vereniging een  
klein bedrag extra aan administratie-
kosten.  De vier leden die de meeste 
nieuwe leden bij de vereniging aan 
zouden brengen zouden, als de ver-
eniging in de prijzen viel, deze prijs 
in ontvangst mogen nemen
In enkele maanden tijd kwamen er 
ongeveer 20 nieuwe clubleden bij en 
ongeveer 50 leden die via de vereni-
ging lid werden van de NTFU. De 
prijs was dus binnen,
Het werven van NTFU-Leden is de 
laatste jaren wat op de achtergrond 
geraakt terwijl we in een tijd leven 
dat steeds meer mensen gaan fiet-
sen. Misschien heeft U in uw omge-
ving nog familie en/of kennissen die 
graag fietsen en die speciaal voor de 
fietsverzekering zich graag zouden 
aansluiten bij de NTFU. Trek ze over 
de streep en steun op deze wijze de 
vereniging, Een inschrijfformulier is 
vinden op onze web-side       

De voorzitter: J.W.M.M.v.d.Ven

NTFU-Leden; goed 
voor de vereniging 
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Dat het weer bepalend is voor het 
welslagen van evenementen was 
al bekend, dus goed, droog weer 
was weer nodig. We hadden maz-
zel, de weergoden waren ons 
goed gezind en dit was merkbaar 
aan de opkomst. Ze hadden er 
weer zin is al die mannen en ook 
vrouwen. Van overal uit de omge-
ving waren ze fietsend naar Den 
Boer in Den Dungen gekomen om 
de Openingstocht weer te fietsen.

Jac had voor de variatie de tocht 
rechtsom laten lopen, dus 
nieuw voor alle deelnemers. Op 

zaterdag is de tocht van 75 en 50 
km uitgezet door Robin, Jan, Jo en 
Jac. Zondagmorgen  om 8.00 uur 
waren Hans, Marc, Henk en Harrie er 

op tijd om de tochten na te fietsen 
en te controleren of alle peilen er 
nog hingen. Dat was zinvol omdat 
er hier en daar enkele peilen ver-
dwenen waren. 
En nu maar afwachten of de fietsers 
wilden komen, alles was er klaar 
voor op zondagochtend, 20-03. 
’s-Morgens  was het nog koud en 
om 8 uur waren de eerste fietsers al 
binnen om zich in te laten schrijven.  
Een goed voorteken ? 
De inschrijvingspost Stefan, Jan en 
Bart zorgden ervoor dat ieder zich 
kon inschrijven en aan de deelne-
mers kon een lekkere wafel worden 
meegeven. 
Richard,  onze  sponsor, had er weer 
ervoor gezorgd dat de fietsers met 
iets lekkers  in zak konden vertrek-
ken. 

Boer Goossens helemaal vol
Tussen half 9 en half 10 werd het 
een echte drukte, ze bleven maar 
komen van enkelingen, kleine 
groepjes tot hele grote groepen. 
Een heel mooi gezicht om te zien, 
op een gegeven moment stond 
het voor Boer Goossens helemaal 
vol, klaar om te vertrekken  rich-
ting Café Vingerhoeds in 
Oirschot. 
Daar zaten de mannen, Toon en 
Will, om de fietsers  te ontvangen 
en weer van een stempel te voor-
zien en om eventuele adviezen te 
verstrekken.
Jan, Jan, Jos en Rogier hebben 
alle peilen en borden weer opge-
haald en keurig afgeleverd. 
We kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde tocht, het weer 

Een superdag !
DE OPENINGSTOCHT
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werkte super mee, iedereen heeft 
zich prima aan de gemaakte 
afspraak gehouden. Mannen 
bedankt  voor de medewerking.  

Absoluut record
Het resultaat mag er zijn ruim 250 
inschrijvingen, volgens mij een 
absoluut record voor de ope-
ningstocht ! Daarnaast nog een 
50 Vluggers van de club zelf, dus 
een schitterend  resultaat qua 

opkomst. Hopelijk kunnen de 
fietsers die hebben deelgenomen 
aan deze tocht ook terugzien op 
een geslaagde tocht, dan komen 
ze wel weer terug het volgende 
jaar.

Jammer was wel dat we te weinig 
koeken hebben kunnen meege-
ven, de inschatting was gemaakt 
op 180, dus de laatste hadden 
helaas pech. Voor ’t volgende jaar 

zullen we hoger “begroten” als de  
weersverwachting weer prima is. 
Hopelijk zijn de andere evene-
menten van Vlug Trug voor dit 
seizoen net zo succesvol.

Jac 
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Voor Uw�-- verzekeringen�

� -- hypotheek�

� -- financiering

Tel: 073 - 5941282  Grinsel 34,  5275 JP  Den Dungen

Wielersport, fietsonderdelen en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE Schijndel Tel: 073 - 611 28 33 Fax: 073 - 611 28 34

 
  

Bramerslandstraat 1 | 5275 HE Den Dungen | T 073-594 1433 
www.partycateringschuurmans.nl 

 

Hèt adres voor de verzorging van al uw: 
  Feesten, partijen en recepties 
  Borrelhapjes en  huzarensalades 
  Warme en koude buffetten 
  Dranken, verhuur  en tenten 
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Op 5 juni 2011, de zondag van het 
Hemelvaart weekend, organiseert 
uw secretaris – op de dag dat hij 
50 jaar wordt – een bijzondere 
tocht. Het brengt twee van mijn 
grootste hobby’s samen: toerfiet-
sen en bierproeven. Ik denk dat 
dit mogelijk is…..zo’n Abdijtocht. 
 

In meerdere opzichten is dit een 
bijzondere tocht. Om aan te 
geven wat er dan zo bijzonder is 

aan deze tocht volgt hieronder een 
toelichting. 

De tocht vertrekt op het sympathie-
ke tijdstip van half 10; we maken er 
immers een dagtochtje van. De 
tocht heeft een lengte van 149 kilo-
meter en heeft drie pauzeplaatsen, 
niet heel toevallig telkens bij een 
Abdij. We zijn aan het kijken of we 
voor die dag een vrijwilliger kunnen 
vinden die – heel nostalgisch – als 
volgauto kan fungeren. Deze vrijwil-
liger wordt natuurlijk vrijgehouden 
die dag.

We vertrekken wat later dan nor-
maal op zondag om te voorkomen 

dat we bij onze eerste stop – de 
Abdij van de Achelse Kluis - voor 
een gesloten poort komen te staan. 
De Heren Trappisten openen nl. pas 
om 11 uur ’s ochtends. Nu komt dat 
goed uit (ik verzin dit niet), want 
rond 11 uur in de ochtend zijn de 
smaakpapillen op zijn best. 

Het is een dikke 50 kilometer fietsen 
vanaf Boer Goossens; over een 
prachtige route, linksom langs 
Eindhoven over de Leenderheide. 
Daar aangekomen wachten – voor 
degenen die het dan al aandurven – 

Abdijtocht – 
een nieuwe traditie
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COMPLEET ASSORTIMENT

VELUX-DEALER

TAPIJT

RAAMDECORATIE

VERF

BEHANG

GORDIJNSTOFFEN

Piet Cooijmans
H. Hartplein 6, 5275 BM Den Dungen,

Tel. 073 - 594 14 48
www.pietcooijmans.nl

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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twee unieke bieren van het vat: de 
Achelse Kluis Donker en/of Blond. 
Dit is telkens een iets minder sterke 
versie van de Achelse Kluis trappist 
in flesjes; uniek, want bij mijn weten 
alleen daar te drinken. Vind je het 
nog wat vroeg….ook goed….er is 
ook koffie…..

Na deze stop gaat het langs de 
Nederlands-Belgische grens door 
een bosrijke omgeving naar de 
Adbij van Postel. Hier brouwen de 
monniken weliswaar geen bier 
meer, dat hebben ze uitbesteedt 
aan een andere brouwerij, maar je 

kunt er wel ‘Postelkes’ drinken in 
verschillende soorten en smaken. 
Wie wel eens in Postel is geweest 
weet dat er geen gebrek is aan friet-
koten, terrasjes en taveernes, dus 
dat lunchen komt wel goed. 

Na Postel gaat het weer terug naar 
het Noorden; over kleine wegen 
naar de Adbij van Koningshoeven; 
de enige Nederlandse 
Trappistenbrouwerij. Geniet hier 
van een licht biertje dat ‘Puur’ heet 
of leef je uit met één (of enkele) van 
de niet minder dan 7 verschillende 
trappistenbieren hier. 

Daarna is het nog zo’n 30 kilometer 
(effe tikken) naar Den Dungen. Naar 
verwachting zal het hier zijn waar 
de mannen (vrouwen) van de jon-
gens (meisjes) gescheiden wor-
den…….

Ik schat zo in dat we tussen 5 en 6 
uur ’s avonds weer terug zijn…..of 
ben ik dan te optimistisch? Zorg 
ervoor dat je ’s avonds geen afspra-
ken meer hebt zou ik zeggen. 

Voor wie is deze tocht bedoeld?
Leden van A-. B- én C- groep kun-
nen meedoen. We gaan het tempo 
aanpassen, en als het meezit heb-
ben we een volgauto. Maar natuur-
lijk wil je op eigen kracht deze ‘klas-
sieker’ volbrengen. Je doet natuur-
lijk mee als je van een biertje houdt, 
maar ook als je dit niet lekker vindt 
of niet aandurft is de tocht meer 
dan de moeite waard. Het is nl. een 
heel mooie route. 
En natuurlijk gaan we ‘samen uit, 
samen thuis’. 

Weer of geen weer, ik sta op 5 juni 
2011 om half 10 ’s ochtends jarig te 
zijn Boer Goossens. 

Wie gaat er mee….wie durft???

Peter Goossens
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Het forum op de website van Vlug 
Trug leeft binnen de club!
Dagelijks worden er door zo'n 70 
leden, waarvan een +/- 20 fanatie-
ke forumgangers, nieuwe 'posts' 
in de diverse 'topics' geplaatst.  

Het meest populaire topic is de 
rubriek 'VlugTrug Clubtochten....plan-
ning en verslaglegging' waar vooral 
de wegkapiteins van de A- en de 
B-groep voorstellen doen voor de op 
zondag te fietsen route. Zelfs wordt 
de route al afgebeeld en is als bestand 
te downloaden naar een eventueel 
navigatie systeem.

Daags na de tocht volgen er allerlei 
leuke reacties...
Dus er zijn nog zo'n 30 leden binnen 
de club die zich nog aan kunnen mel-
den. Vraag bij onze webmaster Peter 
Goossens een gebruikersnaam en 
wachtwoord aan en laat van je horen 
op ons forum... Gewoon meekijken 
mag natuurlijk ook.

Uitgelicht uit het forum...
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Mouwrik Waardenburg
aannemersbedrijf  -  wegenbouw

Mouwrik Waardenburg BV
Postbus 17 Telefoon 0418-65 46 20 E-mail info@mouwrik.nl
4180 BA  Waardenburg Fax 0418-65 46 29 Website www.mouwrik.nl

Voor werkzaamheden binnen de GWW-sector onder andere:

• aanbrengen van asfaltverhardingen

• bestratingen

• rioleringen

advertentie_algemeen_130x96mm_01.indd   1 05-12-2007   17:46:36

Overbeeke 14 • 5258 BL  Berlicum • www.haroldsoutlet.nl

WITGOED • TUINMEUBELS • VERLICHTING • PARTIJ HANDEL
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H. Hartplein 2 5275 BM Den Dungen
Tel: 073-5941291




