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Voorwoord

02 jubileumjaar 2008

Aanbieden van het tweede vluggertje van ons 25-jarig jubileum
ALV
Het allerbelangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de ALV, begin maart, was toch wel de overdracht van de
voorzittershamer. Opmerkelijk omdat deze hamer in handen werd gegeven van de eerste vrouwelijke voorzitter van onze vereniging. Niet dat we in ons 25 jarig bestaan, nu zoveel voorzitters versleten hebben, maar toch
heel verfrissend, dat nu een vrouw deze functie gaat bekleden.
Vertrekkend boegbeeld
Koning Jan van de Ven heeft negentien jaar lang op indrukwekkende wijze, Vlug Trug, naar buiten toe vertegenwoordigd en geregeerd. Jac heeft als eerbetoon, het gehele “Wist U Dat”, Jan van de Ven, als onderwerp
gekozen. Wij als redactieteam willen de verdienste van Jan nogmaals benadrukken en hem bedanken voor zijn
geweldige inzet voor Vlug Trug.
Eerste koningin van Vlug Trug
Na de officiële en symbolische overdracht van de hamer werd Hilde van de Velde, hiermee bekrachtigd als de
koningin van onze vereniging. Ze wordt hiermee de vijfde voorzitter(ster) in de historie van onze club. Rien
Meulenbroek, Giel van Dam, Robin Dukelo en Jan van de Ven gingen haar voor. In haar nog prille lidmaatschap,
heeft ze haar gezicht al veelvuldig laten zien en tevens laten zien dat ze haar “mannetje” staat. Het is bijzonder
dapper, dat ze gelijk het voortouw durft te nemen. De inhuldigingsrede ging haar goed af. Ze heeft hierin duidelijk kenbaar gemaakt, dat ze een brug probeert te slaan tussen jong en oud. Tevens zal Hilde er naar streven
om meer jongeren en vrouwelijke leden lid te laten gaan worden van Vlug Trug. Ik denk dat dit een goed streven is, die een verfrissende uitwerking zal hebben, op ons enigszins stoffige ledenbestand.
Ieder zijn eigen manier
Wij als leden moeten onze nieuwe voorzitster natuurlijk wel de helpende hand toesteken. Hilde is geen Jan en
zal het op haar eigen manier gaan doen. Besef dat er vele wegen naar Rome leiden. Een andere route nemen,
kan een heel andere kijk op de omgeving geven, waardoor het net lijkt, alsof je een heel andere weg rijdt. En
dat is nu wel zo leuk, als je altijd dezelfde route neemt, doezel je langzaam in slaap en zou je je op den duur
kunnen gaan vervelen. Uiteindelijk is de eindbestemming gewoon hetzelfde! Vlug Trug is nooit vlug terug en
zal overal de wegen blijven berijden. Hilde, we wensen je veel succes toe en hopen dat je het naar je zin hebt
in deze bestuursfunctie.
Nog een nieuwe gezicht
Naast Hilde mogen we ook Peter Goossens begroeten als nieuw bestuurslid. Peter zal het team zeker versterken. Hij wordt onze nieuwe secretaris. Binnen het bestuur hebben er wat wisselingen van taken plaatsgevonden. Om te zorgen, dat iedereen een goed beeld heeft hoe deze taken verdeeld zijn en bij wie en waarvoor hij
of zij kan aankloppen, binnen onze vereniging, heeft het bestuur hiervan een overzicht laten plaatsen.
Nieuwe bezorgers
Na jarenlang, geheel belangeloos, het Vluggertje in jullie brievenbussen te hebben gegooid heeft Ad van
Breugel aangegeven hiermee te willen stoppen. Gelukkig heeft het bestuur Rien van Grinsven, Herman de
Haas en Cees van Vreede bereidt gevonden om dit van Ad over te nemen. Ad bedankt dat je de bezorging,
jarenlang voor ons hebt willen doen.
Nieuwe kopij graag voor 1 juni bij de redactie aanleveren.
Rob de Laat
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Namens het bestuur
Het nieuwe seizoen is begonnen. Hoewel er in de winter stevig is doorgefietst, zowel op de weg als in het veld,
stonden er veel mannen en vrouwen in maart weer te trappelen om de weg op te gaan.
Tijdens de ALV van 5 maart hebben we afscheid genomen van Jan van de Ven als voorzitter. Ruim 19 jaar is hij de
drijvende kracht achter de club geweest. En nu is het stokje overgedragen aan mij. Daarnaast is het bestuur ook
versterkt met Peter Goossens die de rol als secretaris van Tiny overneemt. Als bestuur willen we Vlug Trug aantrekkelijker maken voor jongeren en vrouwen. Hierdoor wordt de samenstelling van de club en zijn we met de aanwas
van nieuwe leden goed voorbereid op de toekomst.
Zoals aangegeven tijdens de ALV staan er dit jaar weer een heleboel activiteiten op de agenda, waaronder het
jubileum en de districtskampioenschappen. Deze zullen plaatshebben in het weekend van 6 en 7 september.
Precieze details zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.
De Openingstocht van 16 maart heeft ondertussen plaatsgevonden. Net als vorig jaar waren de weersgoden ons
niet goed gezind en werd de tocht verstoord door het slechte weer waardoor de belangstelling erg klein was.
Enorm jammer, want er is ook dit jaar door de leden veel werk verricht om de tocht mogelijk te maken.
Verder is er een discussie geweest over de clubkampioenschappen. Na stemming is besloten dat alle activiteiten
meetellen voor het kampioenschap. Het bestuur betreurt de manier waarop dit gegaan is. De achterliggende
doelstelling van het kampioenschap is immers dat er een zo breed mogelijke deelname van clubleden aan onze
clubactiviteiten is en het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om kampioen te worden. Omdat hierover toch
onduidelijkheid en ontevredenheid is gebleken, stellen we voor om aan het einde van dit jaar beide vormen (dus
1 activiteit laten vervallen, of alle activiteiten mee te laten tellen) te evalueren en op de volgende ALV dit te
bespreken.
Ten slotte, iedereen die dit nog niet heeft gedaan, wil ik vragen aan Stefan door te geven voor welke activiteit hij/
zij kan worden ingepland. We kunnen alle activiteiten alleen succesvol maken als iedereen hieraan zijn bijdrage
levert.
Ik wens iedereen een goed fietsseizoen toe.
Hilde

Ledenmutaties
Opzeggingen :
Nieuwe (aspirant) leden :
Wouter Aarts m.i.v. 1 april 2008
Erik Broeren
( zoon van Toon Broeren ) m.i.v. 01 maart 2008
Mark Baaiens m.i.v. 11 maart 2008
Marjon Minkels ( vrouw van Mark Minkels ) m.i.v. 31 maart 2008
Emile Uriot
m.i.v. 11 maart 2008		
Van Jasper Wordragen en Piet van Zandvoort is bij de NTFU hun lidmaatschap opgezegd, wegens niet reageren
op de oproep hun contributie tijdig te betalen. Ze zijn ook niet telefonisch bereikbaar. Zij zijn dus vanaf 1 april
2008 niet meer all risk verzekerd, tot zij evt. de club contributie alsnog betalen en dan opnieuw zijn aangemeld bij
de NTFU. Indien zij zich vervoegen bij een van de groepen, dient hun dit medegedeeld te worden
Verder heeft Joost van Kreij uit Den Bosch , gevraagd kennis te mogen maken met onze club. Hij mag en kan max.
enkele malen mee fietsen in de A- of B-groep en bij verdere interesse, moet hij daarna verwezen worden naar mij
om (aspirant) lid te worden bij onze club om verder mee te mogen.
Met vriendelijke groet,
Stefan Wonders
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Taakverdeling bestuur
Met de nieuwe samenstelling van het bestuur willen we hieronder de taakverdeling van de bestuursleden geven,
zodat bekend is wie waarvoor aangesproken kan worden.
Voorzitter: (Hilde v.d. Velde)
Treedt op als voorzitter naar buiten
Zit BV en ALV voor
Contact persoon richting NTFU
Contact Sponsors en adverteerders
Coördinator Snuffelmarkt
Vice-voorzitter: (Perry van Oorschot)
Treed op als vice voorzitter naar buiten
Materiaal en kleding beheer
Organisatie ATB tocht
Secretaris: (Peter Goossens)
Notuleren BV / ALV en de daaruit voorvloeiende zaken
(o.a. aanvrage vergunningen)
Contact persoon richting NTFU ( mail en post)
Coördinator website
Penningmeester: (Stefan Wonders)
Bijhouden ledenbestand van club en NTFU leden
(+ inschrijving / uitschrijving)
Bijhouden financiën, boekhouding, jaar- verantwoording en begroting
Bestuurslid: (Jac Biemans)
Coordinator redactie clubblad
Verzorging PR
Coördinator Openingstocht
Organisatie clubweekend

Werkgroep 1: Clubkampioenschap (2008)
Bert Voets, Perry van Oorschot, Rien Hairwassers,
Willy Spierings
Werkgroep 2: Jubileumcommissie (2008)
Rob de Laat, Jan van de Ven, Chris van den Oetelaar,
Bert Nelissen, Rien Hairwassers
Werkgroep 3: Vaste ATB Route (2008)
Jan van de Ven, Jan Vissers, Jan Sleutjes

Werkgroep 4: Districtskampioenschap NTFU (2008)
Jan Sleutjes, Jan van de Ven, Hilde van der Velde

Wegkapiteins A groep:
Rien Hairwassers en Bert Voets
Wegkapiteins B groep:
Chris van de Oetelaar en Jan Sleutjes
Wegkapiteins C groep (onder voorbehoud):
Rien van Grinsven en Willem Constant
Redactie 't Vluggertje:
Marc van Gastel, Jac Biemans, Rob de Laat

>

Bestuurslid: (Tiny Huijbers)
Organisatie Raboactief
Uitzetten diversen weg-tochten
Aanspreekpunt wegcaptains

Bezorging 't Vluggertje:
Cees van Vreede - Sint Michielsgestel
Herman de Haas - Den Dungen zuid / Maaskantje
Rien van Grinsven - Den Dungen Noord
Stefan Wonders - Post verzendingen (buiten Den
Dungen
en Sint Michielsgestel).
Contact-bezoek NTFU vergaderingen:
Jan Vissers
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LEDEN OVERZICHT HELPEN EVENEMENTEN -- W.T.T.C. "VlugTrug" Den Dungen , 02-04-2008
LID
JAAR
2007
2003
2007
1985
1985
2003
1986
1995
2003
2002
2000
2003
1993
1990
2007
1983
1985
1997
2002
2006
2005
2007
1997
1984
1983
2001
1999
2007
2007
1996
2007
2007
1985
2000
2002
2005
2000
1985
2006
2005
2000
2003
1996
2005
2004
1997
2001
1995
1998
2003
2004
2003
2007
2006
2006
1987
2007
1997
2002
1989
2007
1998
1994
2001
2003
1997
2000
2003
2000
1991
2004
2007
1988
2001
2007
1983
1999
2000
2004
1989
2008
2008

RABO-ACTIEF
D.K.-NTFU
ROMMELMARKT C.S.-MTB-TOCHT VASTE ATB R.
EVENEMENT --> OPENINGS T.
ACHTERNAAM FUNCTIE
16 MAART ‘08
6 JULI ‘08
6 of 7 SEPT. ‘08
7 SEPT. ‘08
28 SEPT. ‘08
VOORJAAR ‘08
1
Baas
X
X
2
Beer
O.I
3
Beekveld-Schellekens
O.I
O
O
4
Biemans
Bes.Lid/Re./PR
Coördinator
O
5
Boven
X
X
6
Boxtel
O
7
Breugel
X
X
8
Breugel
X
X
9
Brinkman
O
O
10
Broeren
O
11
Broeren
X
X
12
Broeren
(za) O (zo)
13
Caulil
O
14
Constant
2' Wegk.-CO.I
O
15
van Dam
X
X
16
Doelen
O
O
17
Dukelo
O.I
O
18
Gastel
Redactie/Webb.
X
19
Genabeek
X
X
20
Gielen
X
X
21
Goossens
Best. sec./Co.web
O.I
O
?
?
22
de Graaf
O
O
O
23
Grinsven
O.I
24
Grinsven
1' Wegk.-CO
O
25
Haas
Erelid
X
X
26
Hairwassers
X
X
27
Hairwassers
1' Wegk.-A-/Jub.C.
X
O
28
Hein
O
29
Hesen
X
X
30
Houdijk
1' Wegk.ATB
O
31
Huibers
O.I
O
32
Huibers
O
33
Huijbers
Best.Lid/Gr.Coör
O.I
Coördinator
34
Johannsson
O
35
Kaathoven
X
X
36
Kerssens
X
X
37
Laat
X
X
38
Laat
Redactie Vl./Jub.C.
(za) O (zo)
39
Laat
O.I
X
40
Lokven
X
X
41
Marijnissen
O
O
42
Mertens
O.I
X
43
Mertens
O
O
44
Minkels
X
X
45
Munster
X
X
46
Nelissen
Jub.C.
O
O
47
Nelissen
O
O
48
Oetelaar
1' Wegk.-B-/Jub.C.
X
49
Olijslagers
O
50
Oorschot
Be.lid/Ma+kl.B/CK
Coördinator
51
Otten
X
X
52
den Ouden
X
X
53
Perebooms
O
O
54
Pijnappels
X
X
55
Rijnbeek
O
O
56
Sanders
O
O
O
O
O
O
57
Schnabel
X
X
58
Schoor
X
X
59
Schouten
X
X
60
Schouten
O.I
61
Senders
X
X
62
Siebers
O.I
O
O
63
Sleutjes
2' Wegk.-BO.I
O
O
O
64
Slim
O.I
O
O
65
Sloet
X
X
66
Spierings
O
67
Spierings
O.I
O
O
68
Spierings
O
69
Tersmette
X
X
70
Theunissen
X
X
71
Uptegrove
X
X
72
Velde
Best.Voorzit.
Coördinator
Coördinator
73
Ven
Jub.C.
O
O
Coördinator
74
Verberne
O.I
X
75
Verwijs
X
X
76
Vissers
Erelid
X
X
77
Voets
2' Wegk-A-/CK.c.
O
O
78
Vranken
X
X
79
Vreede
X
X
80
Wonders
Pen.-L.Adm.
O.I
O
O
81
Broeren
X
82
Minkels
X
18 : O.I + 2 : O 10 : O + 20 : X 7 : O + 21 : X 11 : O + 9 : X 23 : O + 22 : X 13 : O
TOTAAL
O =6Opgave - O.I = Opgave + Ingedeeld - X = door bestuur ingedeeld - HIEROP KAN MEN TOT BEGIN MEI REAGEREN EN WIJZIGEN, DAAR NA ZELF VERVANG REGELEN !
VOORNAAM
Carleen
Jan de
Jeanne v.
Jac
Toon v.
Henk v.
Ad v.
Robert v.
Bart
Ron
Richard
Toon
Ad van
Willem
Paul
Hans v.d.
Robin
Mark van
Erik v.
Erik
Peter
Edwin
Peter van
Rien van
Herman de
Hans
Rien
Roland
Paul
Wim
Ton
Jochem
Tiny
Gunnar
Jos van
Hennie
Jo de
Rob de
Mark de
Erik van
Cees
Jos
Frank
Mark
Ivo van
Bert
Mari
Chris v.d.
Harrie
Perry v.
Jürgen
Rogier
Harrie
Mark
Pieter
Jo
Emile
Leon v. der
Frans
Johan
Rob
Wil
Jan
Henk
Ritsaert
Rien
Willie
Marc
Tim
Coen
Rick
Hilde v. d.
Jan v.d.
Rogier
Jan
Jan
Bert
Harrie
Cees van
Stefan
Erik
Marjon

AAN ALLE LEDEN: Evenementen-help lijst
De naast staande "Leden - helpen bij evenementen - lijst" is een voorlopig overzicht.
De leden die vooraf niets hebben op gegeven, zijn door mij voorlopig min. 2 x ingedeeld ( X )
Alle leden kunnen nog op deze overzicht lijst betreffende opgave en indelingen reageren tot begin mei.
Graag aangeven in je reactie, hoe je het anders wilt , bij welk evenement en dagdeel je wel kan helpen.
Wie niet reageert , daarvan wordt verwacht dat men eens is met de indelingen.
In het volgende Vluggertje komt een definitief overzicht van de indelingen.
Wie daarna nog wil wijzigen, moet zelf een vervanger regelen, gebruik hiervoor de definitieve overzicht lijst.
De coördinator van het betreffende evenement zal de exacte help indeling maken; betreffende activiteit , dagdeel, post en functie en het op tijd aan die leden laten weten.
			
Reacties :
Stefan Wonders - info@vlugtrug.nl
Jacobskamp 5 , 5275 BJ Den Dungen

I

ATB-tocht Nuenen, 45 km
Februari 2008, wintersweer, -3 graden.

D

e mooiste tochtvan Brabant of te wel Dak van
Brabant en Nuenen. Opkomst met buitendorpse
tochten meestal dezelfde liefhebbers: Bert
Voets, en Jo Sanders (te weinig misschien wel) en die
op eigen gelegenheid waren gegaan.
Het was wel wat koud die morgen, maar ja, na een
kwartiertje infietsen ben je al snel warm.
Het eerste stuk wat vlak en op de weg en in de bossen.
Toen kwam al gauw de vuilnisbelt, niet te geloven, het
in net de Franse Alpen in het klein!

Ondanks de vorst was het best link met afdalen in die
kleine sporen, van vorige keren. Maar het klimmen was
zoveel te mooier. De vuilnisbelt herhaalde zich nog een
keer, dus schitterend.
Na wat afwisselend parcours, was het een schitterende
tocht. Dus volgend ATB-seizoen misschien meer Vlug
Truggers.
Sportgroeten,
Jo Sanders.

&
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B-Groep…
Zieke clubleden Vlug Trug
bestuur van Vlug Trug wil alle leden op de hoogte brengen hoe
0 punten! Het
om te gaan met zieke leden binnen de club.
Dankzij het laatste Vluggertje van
1-8-08, kan ik me enigszins een
weg banen door een doolhof van
punten, die kunnen worden gegeven voor het klubkampioenschap.
Laat ik het nog eens op een rij zetten:
Per seizoen van 30-9-07 t/m 21-9-08
krijg ik:
Als ik in het bestuur zit:

10 punten

Als ik wegkapitein ben:

10 punten

Als ik redactielid ben:

10 punten

I

n de afgelopen jaren heeft er
onduidelijkheid bestaan vanuit
het bestuur, omtrent het
omgaan met zieke leden binnen
Vlug Trug. Om als club goed te kunnen reageren op elkaar is binnen
het bestuur het navolgende afgesproken.

Verder geeft de persoon in kwestie
zelf aan wat hij/zij verwacht van het
bestuur mbt evt. contacten, verwachtingen vanuit het bestuur.
Het bestuur kan dan ook gepast
reageren naar de betreffende persoon, dit is ook het uitgangspunt
van het bestuur naar haar leden.

Indien een clublid langdurig ziek is
of zodanig ziek dat fietsen niet meer
haalbaar is, geeft dit lid zelf door
aan het bestuur dat fietsen in dat
jaar niet meer haalbaar is. De
betrokkene kan dan aangeven te
stoppen als lid.

Dit betekent dat als het bestuur
niets verneemt van de betrokken
persoon zelf, het initiatief ook niet
bij het bestuur ligt om het contact
te zoeken met de betrokkene.
Indien na een jaar niets is vernomen
en ook geen contributie is betaald
zal vanuit het bestuur de betrokken
persoon benaderd worden met het
verzoek te stoppen als lid.

Als ik aan alles voldoe, vergeten we
al die punten en krijg ik als winnaar
van dit onderdeel:
100 punten, de tweede 99
enzovoorts.

Als de betrokkene zelf aangeeft wel
lid te willen blijven, kan ontheffing
plaatsvinden voor het betalen van
de contributie voor dat lopende
jaar, er moet dan wel sprake zijn van
een zeer ernstige ziekte. Indien het
jaar daarop de situatie niet is veranderd, kan de vraag opnieuw gesteld
worden om ontheven te worden
van de contributie.
Daarna kan dit niet meer en is het
passend om te stoppen als lid van
Vlug Trug.

Voor de opkomst, krijg ik telkens
1 punt, ik ben van plan elke keer te
verschijnen, dus:
100 punten.

Uitgangspunt hierbij is, dat elk lid
zelf verantwoordelijk is om dit door
te geven aan het bestuur.

Als ik commissielid ben: 10 punten
Als ik een stukje schrijf
voor in het Vluggertje:

5 punten

Als ik meehelp met een
activiteit van VlugTrug:

5 punten

Klimtijdrit, win ik, dus: 100 punten.

Het kan ook gebeuren dat een lid
vanwege bijzondere omstandigheden niet tot nauwelijks in staat is
om te kunnen fietsen in een jaar.
Ook in zo’n situatie kan aan het
bestuur voorgelegd worden voor
eenmalige ontheffing van betaling
contributie.
Vanuit het bestuur is Stefan hiervoor de aanspreekbare persoon.
Tot zover deze informatie,
Namens het bestuur:
Jac Biemans

Langzame tijdrit, win ik: 100 punten.
Orientatierit, win ik, dus: 100 punten.
ATB proef, win ik, dus: 100 punten.
Met 500 punten ben ik winnaar….
Duidelijk????!!!!!
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Nou wil het geval, dat op Zondag
9-3-08, de A- en B groep iets te
vroeg vertrokken zijn.
Ik was er om 8.30 en de vogels
waren al gevlogen, dus voor die
mannen: ZERO punten!!

Ik hoop dat er een “puntentellingcommissie” in het leven geroepen
wordt en dat die gasten niet gaan
zitten slapen, anders voorzie ik
wederom een rel!
Gezellige fietsgroeten;
Wim Houdijk.

Even voorstellen... Roland Hein
Het is een schande: al een jaar lid en nog immer mezelf niet fatsoenlijk voorgesteld via het Vluggertje.
Welnu: bij deze!

I

k ben Roland Hein en ben sinds
maart 2007 lid van Vlug Trug.
Ik ben 37 jaar, samenwonend en
de trotse vader van Bram (4 jr.) en
Lotte (2 jr.).
Ik heb een civieltechnische opleiding genoten, heb in de laatste lichting ons vaderland nog mogen dienen en heb aansluitend onder de
motto ‘nu of nooit’ een dik half jaar
rond de wereld getrokken.
Uiteindelijk ben ik in 1994 in de binnenstad van Den Bosch neergestreken om samen te gaan wonen met
mijn vriendin.
Medio 2006 zijn wij verhuisd vanuit
de binnenstad naar de Kampseveld
in Den Dungen en hebben daar het
oude huis van Koen Plieger betrokken (voor menigeen mogelijk een
bekende naam). Ondanks het feit
dat we erg gehecht waren aan ons
stulpje in Den Bosch, kan ik gerust
stellen dat we het enorm naar ons
zin hebben in Den Dungen.
Zelf ben ik eigenaar van een wegenbouwbedrijf gevestigd in
Waardenburg en mijn vriendin is
inkoopster van de kindermode bij
kledingconcern WE.

het beklimmen van de Mont Blanc
en het fietsen van Luik-BastenakenLuik. In 2006 heb ik in het kader van
onze verhuizing naar Den Dungen
een sabbatical genomen van deze
uitdagingenreeks en ook 2007 is
erbij ingeschoten. Voor 2008 staat
echter de Marmotte op het programma.
Ik heb 2007 met heel veel plezier
meegedraaid in de gele Vlug-Trugtrein en zal dat in 2008 (gezien mijn
uitdaging) zeker niet minder doen.
Ook het mountain-biken (voor mij
een geheel nieuwe ervaring) is me
enorm goed bevallen. Ondanks het
feit dat iedere bike-tocht bij mij het-

zelfde eindigde (thuis van de fiets
laten vallen, naar binnen kruipen en
op de deurmat gaan liggen uithijgen) heb ik het met enorm veel plezier gedaan. Motiverend in deze
was ook mijn vriendin die zich tijdens de feestavond afvroeg waarom
ik toch iedere week half dood thuis
kwam. Ze zag immer alleen maar
grijze of kale koppies. Kun je die
dan niet bijhouden ?? Lul jezelf daar
maar eens uit!
Mogelijk dat er in het mountainbiken wel een nieuwe uitdaging
voor 2009 is te vinden (misschien
eens met Leon over hebben).

Alweer een jaar of 6 geleden heb ik
samen met een vriend, enigszins
aangeschoten, in een kroeg in Den
Bosch moeten concluderen dat we
geen twintigers meer waren, maar
inmiddels dertigers.
Om aan onszelf te bewijzen dat we
op sportief gebied nog best mee
konden hebben we in dat café afgesproken dat we ieder jaar een sportieve uitdaging zouden aangaan.
Welnu, inmiddels een jaar of 6 verder hebben we in chronologische
volgorde de volgende uitdagingen
volbracht : de vierdaagse van
Nijmegen, de marathon van Berlijn,
het beklimmen van de Kilimanjaro,
9

Wielersport,
fietsonderdelen
en accessoires
Kloosterstraat 7, 5481 BE
Schijndel
Tel: 073 - 611 28 33
Fax: 073 - 611 28 34
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De openingstocht 2008 (1)
In het kader van het 25 jarig bestaan van Vlug Trug werd nu de JUBILEUM OPENINGS-TOCHT georganiseerd. Vorig jaar was deze tocht volledig in het water gevallen, 42 betalende fietsers hebben toen het
slechte weer getrotseerd.

D

it jaar, in het kader van het
25 jarig bestaan, zou alles
met een lekkere zon en mooi
weer moeten verlopen.
De weergoden waren niet van plan
om mee te werken. Zondag, 16
maart, werd als een zeer natte dag
voorspeld. De opkomst voor 2008
was daarom nog slechter als vorig
jaar. Nu 28 betaalde inschrijvingen!
Waar was die mooie lentezon?
Een dag eerder, 15 maart, was het
super om te fietsen en buiten te
zijn. En nu al die regen !
Je moet dan toch echt van fietsen
houden als je ondanks de voorspellingen gaat fietsen. Gezellig is
anders.

echte gediplomeerde route uitzetters, hebben er voor gezorgd samen
met Will en Jac dat de tocht van 50
en 75 km keurig uit gepijld werd.
Meteen kreeg Jac te horen dat hij
veel te weinig pijlen had, voor het
uitzetten moesten veel meer pijlen
gebruikt worden. Zo kregen Jac en
Will goede informatie hoe een route
uitgezet dient te worden.
Voor Jac was het uitzetten balen,
was het weer al slecht, voor het
ophangen van de bordjes had hij de
rolletjes draad afgegeven aan Will
en Willem, dus zelf had hij nu niets.
Hij had toch alles keurig klaar
gelegd ! Het gevolg was dat hij nu
veel moest ”klooien” met de tie-ribs

het jammer dat je een hele ochtend
zit te wachten en er komen nauwelijks fietsers binnen om af te stempelen.
voldoende publiciteit
Als er dan zo weinig fietsers zijn
geweest, moeten de pijlen toch
weer allemaal opgehaald worden.
De 2 ploegen, Jos – Peter en Jan –
Ton, hebben dit weer keurig afgewerkt.
Aan de voorbereiding en uitvoering
heeft het niet gelegen, met daarnaast nog voldoende publiciteit,
gaat de jubileumtocht in de boeken
als een zeer natte ochtend waar
nauwelijks fietsers op af zijn geko-

"Met ca. 10 mensen was Vlug Trug ook meteen de grootste groep;
de echte helden van Vlug Trug"
zonder pijlen
Marc, Peter en Willie kwamen als
eersten terug, zij hadden de tocht
nagefietst. Wat het nu geweest is, is
niet bekend. Zij gingen de tocht
nafietsen en zijn vertrokken zonder
pijlen mee te nemen! Waren zij zo
met hun gedachten bij de zon achter de wolken? Bij terugkomst wisten ze te vertellen dat de tocht
prima was uitgezet en geen pijlen
nodig hadden gehad om te corrigeren. Ze zagen er niet uit! Ze hadden
er ook weinig lol aan beleefd. Prima
dat jullie ondanks het slechte weer
er waren voor Vlug Trug.
klooien
Dan de mannen die de tocht ’s-morgens om 06.00 uur hebben uitgezet.
Ook toen regende het, zij het niet zo
hard, zou het dan toch meevallen?
De mannen, Willem en Robin, de

om de bordjes aan de dikke bomen
te bevestigen. Als die tie-ribs dan
ook nog eens afbraken als je te hard
aan trok, was het helemaal lachen
voor Robin. Dat werkte ook wel
weer ontspannend.
wachten
Het inschrijfbureau, heel goed bezet
met Jan, Stefan, Tiny, Jeanne en
Henk. Het bleek dat deze bezetting
toch iets te royaal was, zeker tegen
de achtergrond van het zeer minimale aantal deelnemers. Zij waren
al blij dat ze een club mensen zagen
binnenkomen die wilde gaan fietsen en dat was Vlug Trug. Met ca. 10
mensen was Vlug Trug ook meteen
de grootste groep. De echte helden
van Vlug Trug.
Zij hebben de 2 mannen tijdens de
pauze in Vorstenbosch ook gezien,
Johan en Rogier. Ook voor jullie was

men. Een negatief saldo resteert
voor de club deze ochtend.
Resteert dat ik iedereen van harte
wil bedanken voor het meehelpen.
Jac Biemans

J
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De openingstocht 2008 (2)
Ik ben het hele seizoen op de mountainbike, nog niet zo vuil en vies geweest als vandaag. Wat een weer;
regen, niks als regen, net als vorig jaar op onze eerste tourtocht van het jaar. Er waren meer A-tjes dan
B-tjes. Respectievelijk 6 en 3.

D

eze mannen noem ik toch
wel even op;
Chris vden Oetelaar, Hans vd
Doelen,Bert Voets, Emile Schnabel,
Mark v Gastel, Roland Hein, Edwin
de Graaf, Paul v Dam en ik zij de
gek. En dan fietste er nog zo’n “dai
haart”met ons mee, die in een ruk
1225 km gereden heeft, op de fiets!!
Maar buiten deze blindganger,
allemaal echte kerels en ik vraag me
altijd af; wat bezielt deze
mensen, om met zo’n weer te
gaan fietsen?

Er is maar een antwoord mogelijk:
ze houden van deze sport!
Het weer nemen ze dan voor lief.
Ik moet ook zeggen; het heeft wel
iets, hoewel ik mountainbiken
prefereer.
We moeten nog leren, om keurig in
lijn te fietsen, dan zorg je voor rust
in de ploeg.
Zwieren, afremmen, plassen ontwijken en na de bochten te snel
optrekken, zorgen voor onrust.
Een voordeel; je blijft alert,
je sukkelt niet in.

We hebben de rit zonder kleerscheuren volbracht, een keer lek
gereden en een eenzijdige valpartij
op zo’n 75km. waarbij we constant
zo’n 34-35km per uur reden.
Ik had een gemiddelde van 37km
per uur op mijn tellertje staan, maar
ik realiseer me nu, dat ik hem een
beetje bij moet stellen.
Voor mijn gevoel klopte het wel.
Op naar de volgende kilometers!
Wim Houdijk.
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Kraanverhuur
voor al uw
grondwerk

F. v.d. Bersselaar

Litserstraat 85
5275 BT Den Dungen
Telefoon 073-5942777 - 06-53413183

Jan Goossens
Rijwielen en
bromfietsen
Gazelle, Batavus en Puch
Litserstraat 65
5275 BT Den Dungen

Telefoon 073-5942566

Bakkerij Ben Voermans
Als specialiteit: Suikerstollen
Dagelijks een groot
assortiment brood en gebak
Kwaliteit is onze reclame

Telefoon 073-5943474 Den Dungen

Maaskantje 47

Tegenover ‘t Schotsveld

Van de Ven B.V.

Betonijzervlechtersbedrijf
Betonstaal-buigcentrale
Verkoop betonstaal
Bouwstaalmatten
Ook aan particulieren
Het Schild 19 5275 EB Den Dungen

073 - 5941494
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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
Zondag

van 14.00 tot 2.00 uur
van 12.00 tot 2.00 uur

Hoezo Kampioentjes ?
Tweede paasdag, 24 maart. Tijdstip 8.30 uur, opkomst 3 Vlug Truggers. Het weer was redelijk goed, de weg
een beetje nat. Het vertrek was met 3 Vlug Truggers om half 9 en een toekomstig lid. Ik denk bijna wel
zeker in de persoon van Joost van Crey uit Den Bosch.

D

e kampioentjes: Will
Spierings, Rick Uptegrove en
Jo Sanders. Dus de harde
kern was er wel bij Den Boer.
Dus wat doen we, 100 km of 70 km
zonder pauze, dus voor het laatste
werd gekozen. Het werd een rondje
Heusden ca. 70 km, via Gestel,
Helvoirt, Drunen, Heesbeen,
Ammerzoden, Hedel. Dus het
bekende rondje Heusden, voor
velen onder ons bekend van
’s-avonds.

Met een stevig A-tempo hadden we
met onze gastrijder lekker gefietst
of met een lekker 'eiken-tempo'
volgens Will Spierings.
Dus in het kort ’n mooi tochtje met
een goei gemiddelde. Volgende
keren misschien meer liefhebbers.
Jo Sanders

;

Van harte gefeliciteerd!

24/04

Leon van den Schoor

07/05

Ad van Caulil

25/04

Jan Vissers

10/05

Jos Mertens

26/04

Harrie Vranken

22/05

Erik Gielen

28/04

Hennie Kerssens

27/05

Tiny Huijberts

29/04

Willem Constant
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Voor Uw� -- verzekeringen�
�
-- hypotheek�
�
-- financiering
Tel: 073 - 5941282 Grinsel 34, 5275 JP Den Dungen
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Wist u?
Dat wij Jan van de Ven van harte feliciteren met het jubileum van Vlug Trug,
Dat hij 19 jaar lang onze voorzitter is geweest van de club die 25 jaar bestaat,
Dat dit een geweldige prestatie is,
Dat hij in 1989 de voorzitterhamer heeft overgenomen van Robin,
Dat Jan toen nog maar een heel “jong lid” was van Vlug Trug,
Dat hij het toen al aandurfde om als voorzitter onze fietsclub aan te sturen,
Dat Jan samen met het bestuur van toen aan de slag ging,
Dat dit Jan Vissers, Herman de Haas, Henk van Vught en Bert van Doorn waren,
Dat Jan op 30 maart 1953 in Riel, (bij Tilburg) is geboren,
Dat Jan in zijn jeugdjaren zijn streken ook al had,
Dat hij samen met andere jongens schapen uit de wei haalde,
Dat zij dan dat schaap dan als “gevonden” schaap bij de eigenaar terugbrachten,
Dat dit dan weer wat “opleverde” snoep en of geld,
Dat het gekregen geld in no-time werd omgezet in snoep,
Dat hiermee weer duidelijk is geworden dat jong geleerd, oud gedaan is,
Dat hij in de afgelopen jaren heeft bewezen een zéér goede onderhandelaar te zijn,
Dat dit onderhandelen voor de club altijd financieel gewin opleverde,
Dat hij de grote man was achter de rommelmarkt,
Dat hij dit helemaal alleen heeft opgezet,
Dat hij dit ook op zijn eigen manier deed,
Dat toen Jan een man betrapte die niet wilde betalen voor zijn kraam,
Dat hij toen prompt de sleutel uit zijn auto haalde en hem sommeerde uit te stappen,
Dat zijn optreden zo kordaat was en dus deze persoon alsnog betaalde,
Dat deze man nog te horen kreeg dat hij nooit meer welkom is op de markt,
Dat deze markt inmiddels een bekend gegeven is geworden begin september in Den Dungen,
Dat Jan verder aan zijn cariëre werkte door de politieopleiding te gaan volgen,
Dat dit heel goed te begrijpen is, hij ging voor het rechtvaardige,
Dat Jan samen met zijn vrouw in 1975 in Den Dungen is komen wonen,
Dat hij eerst nog een paar jaar in Den Dungen heeft gevoetbald,
Dat Jan in zijn jeugdjaren met voetballen is begonnen in Riel,
Dat hij zijn fietsen is begonnen bij TWC De Kup in Den Bosch,
Dat hij bij die club ook al in het bestuur heeft gezeten,
Dat is gebleken dat het vergaderen, organiseren, aansturen in “zijn bloed”zit,
Dat jarenlang via hem de organisatie van de Telemark Tours georganiseerd werd,
Dat dit een schitterende 2 daagse fietstocht door Noorwegen was,
Dat in 2 dagen 360 km gefietst werd door het heuvelachtige, schitterende Noorwegen,
Dat Jan ook een tijdlang samen met Wim Voets de redactie “draaide” van ’t Vluggertje,
Dat Jan de initiatiefnemer is geweest voor de contacten met de NTFU,
Dat alle leden Vlug Trug daarna ook lid werden van deze NTFU vanwege de verzekering,
Dat na deze eerste contacten er meerdere contacten zijn gebeleven.
Dat Jan nu al jarenlang voorzitter is van de NTFU, district Zuid,
Dat Jan tijdens de ALV de laatste vergadering heeft geleid,
Dat het vele en luide applaus wat er speciaal voor hem klonk vet verdiend was,
Dat hij de voorzittershamer toen heeft overgedragen aan Hilde,
Dat wij als club Jan heel erkentelijk zijn voor alles wat hij gedaan heeft voor de club,
Dat Jan achter de schermen er nog steeds zal zijn voor Vlug Trug!
Jac
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Spin for life event 2008
Zaterdag 15 en zondag 16 maart

O

pkomst totaal 27 deelnemers, waarvan één Vlug
Trugger, Jo Sanders.
3 Uur fietsen, spinning for life, voor een goed
doel. Wie wil dat nou niet een keer doen om daarmee
geld bij elkaar te fietsen.
Sportinstituut Berlicum had z’n best gedaan om een
mooi ploegje fietsers bij elkaar te krijgen, 3 uur fietsen
(spinning).
De verzorging was perfect, eten en drinken, plus een
fourage tasje met inhoud van de plaatselijke drogist.
En nou even serieus, waar bleven die Vlug Truggers
nou, die regelmatig spinnen ?
3 Uur stelt toch niks voor hoor.

Na afloop had Betty voor een goed verzorgde koffietafel gezorgd, dat iedereen zich goed liet smaken.
Een geslaagde dag en misschien volgend jaar meer liefhebbers.
Sportgroeten,
Jo Sanders.
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MSG is een dynamisch toeleveringsbedrijf gespecialiseerd in metaalbewerking voor industriële toepassingen.
U kunt bij ons terecht voor perfect maatwerk in metaalbewerking. Of het nu gaat over stempels of machineonderdelen 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 rechtstreeks 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

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
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gaat over metaalbewerking, geen problemen maar uitsluitend 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 aangesloten. Voor
het modelleren kunt u meerdere
bestanden aanleveren.

