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Voorwoord

27e jaargang 03-09

Dit seizoen zijn er weer een flink aantal nieuwe leden bij Vlugtrug. Jan
Jansen, Ger de Heus, Richard van Rooij, Francis Voets, Carlo Bouwhuis, Jan
Kool, Luc Beckers, Mark Linkels, Arnoud Oude Ophuis, Walter Hairwasser en
Paul van de Berg. Die zowel bij de c-groep, b- als de a-groep zijn gaan fietsen.
Het zou leuk zijn als de nieuwe leden een stukje zouden schrijven voor ‘t
Vluggertje waarin ze zichzelf voorstellen.
Afgelopen maanden zijn er weer een aantal activiteiten geweest. Zo hebben
flink wat leden Klimmen-Banneux-Klimmen gefietst. Het weer was perfect
alleen er waren veel lekke banden. Op de site van de fietsclub, die de fietstocht organiseert, staan foto’s waar alle vluggers op staan.
Buiten de trainingen en de tochten op zondag is Vlugtrug benaderd om zich
in te zetten voor een aantal initiatieven. Zo heeft Vlugtrug deelgenomen aan
Fiets-fit. Onder leiding van Hilde en Jeanne hebben belangstellende kennis
kunnen maken met het wielrennen. 2 groepen hebben een aantal weken op
de zaterdagochtend een ronde gefiets waarin ze leerde wat het is om in een
groep te fietsen. Ook zijn de deelnemers fietsvaardigheden aangeleerd door
Hans Hairwassers.
Met grote belangstelling van zowel gemeente Vught als de krant hebben een
aantal leden deelgenomen aan een cursus tandem fietsen. Met als doel visueel gehandicapten de mogelijkheid te bieden om ook te kunnen fietsen.
De cursus werd als positief ervaren. Wie weet komt er nog een D-groep?
Afgelopen maand zijn er 19 Vluggers naar Limburg afgereisd om het ‘’Rondje
Limburg’’ te fietsen met de klimtijdrit.
Er werd weer flink gestreden voor de wel begeerde bolletjes trui. Met een
grote voorsprong heeft Rob de Laat de tijdrit gewonnen. Nieuw lid Ger de
Heus werd zeer verdienstelijk 2e.
Individueel is er ook flink afgefietst. Zo hebben er een aantal o.a. deelgenomen aan de Jean Nelissen Classic door het Luxemburgse landschap. Een zeer
pittige maar mooie tocht. Ook hebben een aantal meegedaan aan de Ronde
van Nederland, waar flink wat kilometers zijn gemaakt.
Voor de aankomende periode staan er ook weer evenementen op de agenda. Vlugtrug organiseert ook dit jaar weer de Rabo-actief. Er zijn verschillende
afsranden te fietsen. Een leuk gelegenheid om ook eens een rondje te fietsen
met de familie in plaats van te zwoegen met de club. De langzame tijdrit
staat ook weer voor de deur die op vaderdag plaats gaat vinden.
De inschrijving voor het clubweekend is ook weer gestart. Dit jaar wordt
Limburg weer aangedaan. De accomodatie zal hetzelfde zijn als 2 jaar geleden. Er is ook weer een keuze-menu qua diner dus voor iedereen wat wils.
Uw reporter Jochem Huibers

Feest! - Feest! - Feest! - Feest! - Feest!
Let op:
17 oktober jaarlijkse Feestavond
bij Boer Goossens

Rabo-actief;
samen fietsen
Het is nog geen vakantie en
het is ook nog eens heel iets
anders dan op elke zondagmorgen. Het is nu de bedoeling dat alle Vluggers met hun
vrouw of man en liefst ook nog
met de kinderen of kleinkinderen, gezellig samen gaan fietsen met Rabo-actief op 05-07.
Maar dat het anders kan waarbij
"everybody happy" is, wordt ook
regelmatig bewezen. Dit geldt dan
met name voor diegene die niet
hoeven te helpen op die dag.
Iedereen die mee wil doen kan starten tussen 09.00 uur en 14.00 uur
op de locatie Rabo bank St.
Michielsgestel (Hoogstraat) of de
Rabo bank te Boxtel
(Stationsstraat). Er is waarschijnlijk
ook nog een startplaats in Berlicum.
Voor de afstanden is er de keuze uit
3 afstanden, deze zijn ca 25 – 40 en
60 km. De tocht biedt de fietsers
de mogelijkheid om gewoon gezellig samen rustig te fietsen door
schitterende uitgezette routes. Dus
laat je zien en geniet van het fietsen ! Het inschrijfgeld bedraagt 2
euro p.p.
Vlug Trug heeft inmiddels een traditie opgebouwd met de organisatie van Rabo-Actief. Dat was altijd
prima in orde en de deelnemers
waren daarom altijd ook heel positief. Ook financieel was dit meestal
aantrekkelijk voor de club. Dat willen we erin houden, dus kijk en
onthoudt goed of je bent ingedeeld om te helpen en zorg dat je
er bent, dit is heel prettig voor de
organisatie.
Zou er om welke reden dan ook iets
zijn waarom je niet kan op die dag,
zorg eerst zelf voor een vervanger.
Dit is een must, juist om te voorkomen dat er irritaties of problemen
zich voordoen voor de organisator
of anderen die op je rekenen.
De coördinatie van deze dag ligt bij
Tiny Huijberts.
Jac
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Nieuwe sponsor meldt zich bij Vlug trug!
Echt waar, enige tijd geleden meldde Richard Broeren zich spontaan bij de club dat hij bereid is
Vlug Trug te sponsoren. Dat gebeurt zelden of nooit dat er iemand belt met de mededeling dat
hij de club Vlug Trug wil ondersteunen. Zo kennen we al vele mensen die de club een warm hart
toedragen door spontaan te helpen bij activiteiten.
Richard wist en weet van zichzelf dat
hij hiervoor te weinig tijd heeft en wil
en kan op een andere manier zijn
steentje (’n aardige kei!) bijdragen
voor de club.
Hilde en Jac hebben onlangs een
gesprek met Richard gehad, dit op
zijn domein: Super de Boer, aan de
Pettelaarseweg in Den Bosch – Zuid.
In dit gesprek heeft Richard kenbaar
gemaakt dat hij in elk geval voor dit
seizoen de club wil sponsoren met
producten die we als club kunnen
gebruiken bij activiteiten als de
Openingstocht, de Rabo-Actief en de
ATB-tocht. Deze producten kunnen
dan weggeven worden aan de
deelnemers en Vlug Trug hoeft dan

niets te investeren. Het gevolg van
deze giften is dat club Vlug Trug veel
minder geld kwijt is aan het kopen
van producten voor evenementen. Dit
betekent dat de club er financieel
beter van wordt.
Richard is eigenaar van deze Super en
hij werkt er hard voor. Hij heeft ook
een groot hart als fietser, daar is de
laatste jaren meer weinig van terecht
gekomen, mede vanwege de vele
werkzaamheden.
De oudere leden kennen Richard nog
als zeer jonge en sterke klimmer, een
spichtig lijf, maar klimmen als de
beste. Zo is hij nog een keer clubkampioen klimmen van Vlug Trug
geweest.

Dat hij voor 2009 de club op deze
manier wil sponsoren, daar zijn wij als
bestuur van de club Vlug Trug Richard
héél erkentelijk voor.
Richard heeft aangeven hier niets
voor terug te willen, wel dat hij in
principe voor volgend jaar de
mogelijkheid weer wil openhouden
om de club opnieuw ter wille te zijn.
Echter, dit wordt duidelijk na een
evaluerend gesprek met Richard
einde dit jaar. Mijn tip: als je toch in
Den Bosch (Zuid) bent en je moet nog
boodschappen doen, loop dan maar
bij Super de Boer binnen op de
Pettelaarseweg. Je slaagt geheid voor
een prima prijs.
Jac
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Tandemtourtocht voor mensen
met een visuele beperking
Guus Kusters en Kees Ammerlaan uit Vught, beide met een visuele beperking, hadden bij MEE Regio Den
Bosch aangegeven dat zij graag lid wilden worden van een reguliere tourclub. Voor Guus en Kees zou dat
betekenen dat zij dan zouden fietsen op een tandem vanwege hun visuele beperking. Guus en Kees fietsen
ieder apart al met een voorrijder op de tandem in hoog tempo maar hun beider wens was om juist aansluiting te krijgen bij een tourclub.

De sportcoach van MEE Den Bosch
heeft toen contact gezocht met verschillende tourclubs in de omgeving,
met de vraag welke tourclub wil het
tandemfietsen integreren in hun
club en kan ook voor voorrijders zorgen. Tourclub Vlugtrug uit Den
Dungen had wel interesse maar ook
hun bedenkingen, zij hadden nog
nooit tandem gereden en zij wilden
eerst ervaren hoe het tandemfietsen
gaat en wat dat betekent als je dat
doet in een groep 20-25 mensen!! De
gemiddelde snelheid van een tour-
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club ligt op 31 km per uur! Daarom
zouden zij graag een clinic willen
hebben om dit te ervaren.
Hiervoor is Jan Mulder aangezocht
ook wel bekend als Mister Tandem,
Jan zelf is visueel beperkt en heeft
veel ervaring met het tandemfietsen,
hij heeft op het hoogste niveau
gefietst,deelgenomen aan tandemwedstrijden zoals de paralympische
spelen in Barcelona-Atlanta-Sydney
en Athene waar hij op de verschillende onderdelen goud en zilver
behaalde.

De kosten voor de tandemclinic zouden gedragen worden door de
gemeente Vught, de woonplaats van
Guus en Kees. De sportcoach van
MEE regio Den Bosch coördineerde
de clinic.
Zo kon er op een zonnige zaterdagochtend 25 april de clinic van start.
De leden van tourclub Vlugtrug
samen met Guus en Kees reden eerst
een parkoers op een parkeerplaats
om te wennen aan de tandem. Totaal
werden er 6 tandems ingezet, leden
van Vlugtrug wisselden elkaar voor

en achter af en Guus en Kees fietsten op hun eigen tandem mee. De wethouder van de gemeente Vught Dhr.
Teulings gaf hiervoor het startschot. Jan Mulder gaf
aanwijzingen zoals: spreek af welke kant je je been zet
als je stopt, hoe geef je aan dat je stopt, wat doet een
tandem als je even je benen wilt strekken enz. Na een
aantal keren het parkoers gereden te hebben ging de
tourclub een route van ruim 40 kilometer rijden, door
de gemeente Vught naar de Rustende Jager in
Udenhout. Bij de rustende Jager was een rust pauze
ingelast voor koffie met Brabantse Broeder, de leden
van Vlugtrug wisselden van zitplaats (voor achter) en
togen daarna weer verder, via het mooie Brabantse
land terug naar de startplaats. De tandemclinic was
geslaagd de leden van Vlugtrug hebben kunnen ervaren wat het inhoudt om op een tandem een tourtocht
te rijden. Zij kunnen nu afgewogen een besluiten
nemen of de tandem als tourfiets deel kan nemen aan
de tourtochten van Vlugtrug aangevuld met voorrijders.
Guus en Kees waren erg content. Kees vond het een
bijzondere ervaring en gaf aan dat het wel geconcentreerder rijden is omdat je nu in een club rijdt terwijl je
anders maar met z’n tweeën rijdt. Ook de leden van
Vlugtrug hebben er van genoten zij realiseerden zich
dat snel een sprintje trekken met een tandem veel
moeilijker is.
Nog wat extra informatie:
Gemeente Vught was als een van de eerste gemeente
die de vergoeding van (sport)rolstoelen verruimde zo
kan men ook financiering aanvragen voor andere sportattributen voor mensen met een beperking zoals een
sporttandem, voorwaarde: sporter moet lid zijn of worden van een sportvereniging en zonder het hulpmiddel
de sport niet kan beoefenen.
Website Jan Mulder:
www.mrtandem.nl
Website WTTC Vlugtrug:
www.vlugtrug.nl
Peter Goossens
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Fietsfit een succes voor Vlug trug
In de periode maart en april j.l. hebben een aantal fietsfanaten zich aangemeld voor het project Fietsfit. Dit
project was een initiatief van de NTFU. Vanuit Vlug Trug waren Bart Brinkman, Hilde van de Velde, Jochem
Huibers en ondergetekende de instructeurs. Op 7 maart was de aftrap in zowel Den Dungen als in Vught.
De animo was goed op beide locaties zodat we het startschot konden geven.
Allereerst bij Huub de Boer onder
het genot van een kopje Koffie met
elkaar kennismaken. Na een rondje
van kennismaken bleek dat er een
diversiteit was aan behoefte. Hierop
is een plan gemaakt waaraan
gewerkt kon gaan worden.
Enkele voorbeelden die veel in de
praktijk zijn geoefend:
- het in en uitklikken van de
schoenen uit de pedalen;
- stuurtechniek
- remtechniek
- letten op gevaar zoals obstakels, paaltjes, slingeren van de voorganger
- het goed afstellen van de helm
- lichaamshouding
Technische instructies
Onze fietsgoeroe Hans Hairwassers
was zo bereidwillig om een ochtend
fietstechniek instructies te geven.
We togen naar het subkampje bij
Vlijmen en daar hadden we plaats
genoeg.
Zoals Hans, dat als geen ander kan
volgden we zijn instructies op. Ook
nog heel leerzaam voor de “gediplomeerde NTFU fietstrainers”.
Alles meegemaakt
Ja, zoals jullie Vluggers dat wel kennen gaat fietsen met vallen en
opstaan.
- lekke banden (met Bart erbij, is het
dan toch heel handig,
- valpartij (gelukkig zacht in de bladeren hè Francis),
- krampen (die snel werden verholpen door onze sportmasseur)
- hongerklop ( Tjonge, tonge wat
zag onze Perry toch wit), een portie myorepen bracht hem weer
heel langzaam back to earth.

Zes weken
We hebben zes weken iedere zaterdagochtend leuke tochten gefietst.
Tijdens deze tochten is aan alle
praktijkpunten volop aandacht
besteedt. Het koffiedrinken was
altijd ffff goed toeven en dan konden we lekker bijkletsen. Ja, we
waren een echt sociaal clubje.
Op de afsluitende zaterdag hadden
we Rien Spierings bereid gevonden
om de enige mountainbiker te
begeleiden. Met de groep togen we
naar Vught en Rien heeft dat geweten. Bij de eerste de beste bocht
richting Den Bosch “lekke band”. Zo
handig als die man is nou daar klap
ik voor. Toen verder naar Vught om
de rest van de fietsfitters op te
halen met Hilde en Jochem. Bij het
spoor in Vught gingen de twee
fietsgroepen samen verder. Rien
nam de mountain biker verder mee
het bos in bij de IJzeren Man.
Een gil
Rien gestaag door het bos van de
IJzeren Man en toen… een gil. Rien
keek snel om, maar zag niets. Toen
hij ontdekte dat Perry niet meer
volgde, ging hij eens een kijkje
nemen. Wat hij toen aantrof, geloof
je met eigen ogen niet! Perry was
met zijn twee meter lengte, om een
boom gekruld en zijn prachtige
nieuwe mountain bike lag in de
plons.
Met wat gesjor en gescharrel de
fiets op het drogegetrokken en vervolgens werd de tocht voortgezet.
Nou, hier kunnen we nog smalend
om lachen.

wat wind maar och! We gingen
eerst van de wind af om vervolgens
over de dijk tegen de wind in naar
Zaltbommel te stoempen. Vaker
wisselen en goed samenwerken
kwam nu goed van pas. De groep
deed dit erg goed en gestaag gingen we naar ons vertrouwde koffieadres aan de Maas. Lekkere koffie
schenken ze daar en dat hadden we
zeker verdiend. Een banaantje, een
boterham en op deze manier kwamen we weer enthousiast aan in
Den Dungen.
Een succes, dat mag gezegd worden, omdat de club met deze activiteit weer vier nieuwe leden mag
verwelkomen.
Succes gewenst aan allen en een
behouden fietsvaart.
Chapeau voor jullie enthousiaste
inzet,
Jeanne

De wind staat sterk vandaag….
Voor de toerfietsers was een tocht
van 90 km gepland. Er stond wel
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Wielersport, fietsonderdelen en accessoires

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

Dat d.d. 29-03 er weer vele vertrekkers van Vlug Trug waren bij Den Boer,
Dat ondanks het slechte weer er dus velen zin hadden om weer samen te fietsen,
Dat dit “samen” voor deze dag niet helemaal lukte,
Dat Jac lek reed, goed geholpen werd door Ben de Veer, en iedereen was weer snel op de fiets
Dat het voor Jac allemaal wat langer duurde voor hij weer op zijn racefiets zat, zag niemand,
Dat je dan maar snel gaat fietsen, niemand meer te zien en hij wist de weg niet naar de pauze,
Dat tijdens de pauze werd ontdekt dat Jac er niet bij was, anderen nog dachten nog van wel !
Dat er tijdens de terugtocht niet zo goed samen gefietst werd, wind van voren, te snel,
Dat het gevolg was dat er enkelen “kwijt” waren,
Dat dit niet past bij Vlug Trug, het motto blijft: SAMEN UIT, SAMEN THUIS !!!
Dat de wegkapitein Chris en zeker vele andere Vluggers zoiets hadden; dit mag niet meer,
Dat Chris iedereen van de B-ploeg heeft aangesproken; dit kan toch nooit de bedoeling zijn ?
Dat er sedert dien weer voorbeeldig is gefietst samen als groep,
Dat d.d. 05-04 op zondag weer met 20 Vluggers werd vertrokken met grijs weer en natte weg
Dat Jac weer als eerste lek reed en hij nu het sein gaf voor vertrek, dus iedereen bij elkaar !
Dat er deze dag prima samen gefietst werd, niemand kwijt en heel veel gelachen,
Dat er op deze ochtend nog 3x werd lek gereden en 2x pech met het krenkstel,
Dat Chris het presteerde om zijn krenk los te rijden en deze bleef zo aan zijn schoen hangen,
Dat er dan meteen handige, spontane clubleden zijn om dit euvel spontaan te verhelpen,
Dat Chris niet de enige was, dat we ook al een ervaringsdeskundige hebben, Luc
Dat het verder opvallend is dat er steeds helpende handen zijn bij ’n lekke band of bij pech,
Dat diegene die lek reed, o.a. Risaert, lachend met de handen op de rug kon toekijken,
Dat er op die zondag 6 keer gestopt is, elkaar goed geholpen, goed samen gefietst met veel lol
Dat conform de afspraak dit jaar gestart is met de C-groep op dinsdagavond,
Dat een viertal Vluggers, Tiny, Jan, Stefan en Jac deze groep op de dinsdag begeleiden,
Dat op de tweede dinsdag een viertal vrouwen Carla, Marian, Francien en Pauline er waren,
Dat zij op die avond zeer goed fietsten onder begeleiding van een 3-tal Vluggers,
Dat het fietsen op dinsdag als C-ploeg nu goed geregeld is, nu nog meer nieuwe leden !
Dat d.d. 19-04 de B-groep naar Berg en Dal reed, 16 personen vertrokken van Den Boer,
Dat ’t weer goed meewerkte en samen werd er goed gereden,
Dat na de pauze weer richting Den Dungen gefietst, echter het rondje werd wel héél groot !
Dat we in plaats van Gennep in Duitsland uitkwamen en toen van Siebengewald naar Gennep,
Dat er daarom effe gestopt en gebeld moest worden om het thuisfront op de hoogte te stellen,
Dat we in plaats van 135 km, 165 km zouden fietsen en om half 3 thuis waren,
Dat dit voor enkelen een goede voorbereiding was voor: Klimmen- Banneux- Klimmen,
Dat Jeanne onlangs opviel bij de B-groep, zij fietste als enige met een broek: fiets-fit.nl,
Dat zij in het begin van het seizoen met enkele anderen het fiets-fit programma begeleidde,
Dat dit goede initiatieven zijn binnen de club Vlug Trug,
Dat Bert veel de GPS bezig is voor de club, hij onlangs ‘n hele nieuwe tocht had uitgedokterd
Dat dit zeer te waarderen is van Bert, we kunnen nu fietsen waar we anders nooit fietsen,
Dat het jammer is dat er dan maar weinig Vluggers zijn om te genieten van zo’n mooie tocht,
Dat we voor de volgende keer er zeker bij moeten zijn bij ’n andere GPS-tocht !
Dat de opkomst voor die dag, A + B 11 personen was, veel te weinig, waar zijn de anderen ?
Dat Rob voor 2009 de enige echte klimkampioen van Vlug Trug is,
Dat hij in de afgelopen periode heel veel getraind heeft om goed omhoog te kunnen,
Dat hij mede daarom heel blij was met deze prestatie, hij straalde als een echte kampioen !
Dat 17 Vluggers voor het eerste onderdeel van het clubkampioenschap meededen,
Dat velen een kans gemist hebben om samen te genieten van een prima dag Limburg.
Jac.
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Keukens
Badkamers
Tegels
Natuursteen
Natuursteenzagerij

ruim 1800m2

keukens , tegels
en badkamers
in één showroom

www.parTicol are.Nl

parTicol are Bedrijvenweg 11 • 5272 pa Sint-Michielsgestel • T 073-534 09 30 • F 073-534 09 31 • e info@particolare.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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Lezing sportarts Edwin Achterberg
Verschillende Vlugtruggers waren present op de lezing door sportarts Edwin Achterberg die middels een
mailtje aan alle leden al heel attent was aangekondigd. Edwin Achterberg is, naast zijn activiteiten voor het
SportMedischCentrum JBZ in Bosch ook actief als ploegarts van de Skil-Shimano ploeg.
En hij is zelf een fanatieke sporter,
zijn verhaal was dan ook beslist
interessant niet alleen voor prestatiesporters maar ook voor recreanten. Op de website van het Jeroen
Bosch ziekenhuis is een link (http://
www.smcjbz.nl/800x600/site.php)
te vinden naar het verslag van deze
avond en de PowerPoint presentatie
die daarbij hoorde. In deze
PowerPoint staan tevens nog links

naar diverse andere websites waar
je het nodige op kunt steken over
trainen.
Enkele wetenswaardigheden: training moet gevarieerd zijn wil het
effect hebben, dus niet alleen altijd
hard jakkeren, maar ook rustige
duurtraining en intervallen.
Verder veel informatie over trainingsvormen, voeding en al wat er
zo al bij fietsen komt kijken.

Uiteraard werd ook besproken wat
het sportmedisch centrum voor ons
fietsers kan betekenen. Er zijn diverse keuringen zodat je kunt laten
onderzoeken of je verantwoord
kunt sporten en hoe je de prestaties
kunt verbeteren. Doe er je voordeel
mee zou ik zeggen.
Bert Voets
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Een prachtige fietstocht van zo’n 950 km - Deelnemende Vluggers “De Jantjes en familie”

Ronde van Nederland 20 mei – 24 mei 2009
Steenwijk – Arnhem
In alle vroegte (5.30 uur) komt Hans
me ophalen en heeft de “Jantjes”
dan al keurig in de auto zitten. Hans
heeft zo’n grote auto dat daar
gemakkelijk 5 fietsen, bagage en
ook nog 5 mensen in kunnen. Ja,
want Edo Sanders uit Uden (voor
sommigen van jullie wel bekend)
ging ook mee. We tuften verder
door naar Uden en klokslag 06.00
uur zat de bus vol. Karren maar richting Steenwijk. Bij sommigen moest
de slaap nog uit de ogen gewreven
worden maar dat werd wel anders
toen we bij het verzamelpunt aankwamen in Steenwijk. Vlug alle spullen uit de auto en op naar de
inschrijving. Voor een kopje koffie
en een boterham hadden we voldoende tijd en nog vlug naar het
toilet.
Met politiegeweld worden we de
stad uitgedirigeerd en op naar de
eerste pauzeplek.
					
Na de pauze fietsten we met z’n vijven verder bewapend met onze
routebeschrijving. We gingen verder
op weg en via de Lemelerberg
komen we aan bij “Albert”, verzorging op het grasveldje. Doorgaan
op de pedalen en al
snel naderen we de
200C
Posbank. Een prachWkr 2-3
tig natuurgebied
met veel heide en
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vergezichten. Genietend van het
prachtige landschap naderen we
het eindpunt in Arnhem.
Zo, de 1ste dag zit erop.
Arnhem – Maastricht
Na een goede
nachtrust zonder
gesnurk om klok200C
Wkr 2-3
slag 07.00 uur aan
het ontbijt. Rustig
eten en genietend
van een lekker
kopje koffie om de dag op te starten. Daarna een lunchpakket
gemaakt en om 08.00 uur gaat de
tocht verder richting Maastricht.
Onze groep hebben we weten uit te
breiden met 6 aardige, goed fietsende heren. Ja, we zijn meteen ook
internationaal gegaan met Mark in
ons midden. Adrie en Don kende ik
al van het vorige jaar en ik wist wat
we daar aan hadden.
			
Goede discipline en tijdig rouleren
was voor een ieder een bekend
fenomeen. Jan met de papieren en
de andere Jan (uit Ede) een GPS op
zijn stuur reden we feilloos de route.
Net zo handig met dat ding,
enuuuuh ik moest meteen aan
“Bert” denken. In een goede samenwerking “papier/techniek” loosden
ze ons door het prachtige landschap van Berg en Dal (stoempend)
richting de Maas. Via België werden

we geleid naar Maastricht om van
een welverdiend pintje te gaan
genieten. Wassen – eten – en naar
bed. Hoezo ronde van Nederland?!
Maastricht – Dordrecht
Met een krachtig windje en een
goede stemming gingen we via
België naar de Achelse Kluis. Wij
dachten allemaal toch echt dat we
aan de ronde van Nederland meededen. Maar alléé onze Mark uit
België hielp ons uit den droom. Ja,
mannekes gei wist
nog nie dâ de
Belgen veel invloed
220C
hadden in
Wkr 5
Nederland! De routebordjes waren
zeker nog in de
maak want ondanks alle techniek en
papieren hebben we aardig wat
rondjes om de kerk
gereden. De wind trok goed aan en
er moest hard gewerkt worden.
In Eersel sjouwde Don ons mee naar
het bekende plein om een lekkere
soep te eten. Don en Jan Sl. wisten
de weg naar Tilburg om op deze
wijze wat tijd te winnen. De kilometers hebben we wel gemaakt maar,
wel zo handig als je de weg weet
want dat gaat toch wel wat sneller.
Met het pont over de Merwede
gestoken en op naar het eindpunt
van deze 3de etappe. Weer een lekkere maaltijd genoten en slapen als...

Dordrecht – Heemskerk
In de groep zat de sfeer er goed in.
Soms hadden we wat aanpikkers en
dan waren ze weer
weg. Maar toch ene
Jan (Postbank) met
240C
Wkr 3
zijn maatje beviel
het wel in ons
groepje. Ze hadden
verrekte goede
benen en toen kwam de aap uit de
mouw. Wij mannen fietsen altijd
maar weer in de polder. Heerlijk zei
Jan… uit Ede. Hier ben ik mee
opgegroeid, dit kan ik uren volhouden. Nou kijk ik onze jongens aan,
moeten wij ook meer de Brabantse
de polder in?? Strakke rechte wegen
kennen we niet in Brabant maar we
hebben natuurlijk wel de dijken van
de Maas enz. Na een fikse valpartij
van me op de eerste dag begon het
nu zijn tol te eisen. De pijn moest
verbeten worden en er werd flink
afgezien naar Dordrecht. Doordat
mijn maten me goed stimuleerden
en de welgemeende woorden van
de Steenwijkers ging de tocht
ondanks alles weer gewoon door.
De pillentrommel was leeg maar…
Heemskerk werd gehaald.
Jan V. stapte op een gegeven
moment onhandig af van zijn carbonross zodat hij er bij ging liggen.
Of, is een plasticross de toekomst?
Gelukkig sprong hij weer kwiek op
de fiets en vooruit maar weer.
In Heemskerk kwamen we aan in
een prachtig kasteel en wij mochten
in de torenkamer zodat we uitzicht
hadden over “ons landgoed”. Ja, ja,

droom lekker verder!!!!
Jammer dat ik mijn bazuin niet bij
had, dan had ik tijdens het ochtendgloren de reveille kunnen blazen.
Heemskerk – Steenwijk
Tijdens de laatste etappe staan we
al om 07.45 in de startblokken. Don
met zijn altijd originele grapjes, de 4
Jannen zeer gedisci250C
Wkr 3-4
plineerd. Adrie en
Lukas professionele
ploegleiders. Hans
en zijn maatje in de
back-office waar ze prima in hun
element waren. Mark(Belg) allroun-

der en de overigen die ik helaas niet
bij naam ken deden het “keigoewd”. Via Hoorn “onder de boompjes door” richting Enkhuizen naar
Leliestad. De IJsselmeerdijk genomen en met een aantrekkende wind
op naar het noorden. Na een prachtige tocht langs meren en plassen
komen we aan in Steenwijk. We
werden blij verrast met
een mooie waterdichte rugzak en
een heuse oorkonde.
Chapeau aan de RTV Steenwijkers,
Jeanne Schellekens

Ons optrekje tijdens de laatste overnachting
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Een goede start
Vandaag was het dus echt fietsweer, goede temperatuur en een flinke ploeg van 14 A en B rijders dus de
wind was ook niet echt een probleem. Met behulp van de Onroute Fietskaart voor de Garmin was een
route uitgezet in noordoostelijke richting.
Rond Oss en Berghem waren mooie
weggetjes te vinden, zodat route
naar Ravestein nu eens heel anders
verliep dan gebruikelijk. Rien H. was

inmiddels met rugklachten afgehaakt, Willy en Marc gingen over
Grave weer naar huis.
De Waalbrug bij Ewijk was iets lasti-

ger te benaderen, en vergde nog
wat trappenlopen om op het fietspad te komen. De GPX track is aangepast zodat een volgende keer dit

Samen uit, samen thuis
Er valt in een grote vereniging helaas niet aan te ontkomen dat alle neuzen niet altijd dezelfde kant uitstaan.
Alhoewel we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, te weten lekker ontspannen door je op sportieve
wijze in te spannen, wordt er af en toe flink op elkaar gemopperd en gemord. Een natuurlijke reactie wanneer de een vindt dat de ander te hard, te langzaam, te gevaarlijk of zelfs asociaal fietst. Vooral wanneer we
als gemengde groep, A en B of B en C samen op pad zijn. Gezien de verschillen in leeftijd, conditie, vaardigheid en motivatie is het logisch dat met nu en dan met elkaar botst, gelukkig meestal alleen in figuurlijke zin.
Maar dat het anders kan waarbij
"everybody happy" is, wordt ook
regelmatig bewezen.
Zo gingen we op zondag 26 april
met een vijftiental Vluggers, zowel
A-tjes als B-tjes gezamenlijk naar
Limburg om de traditionele
Klimmen-Banneux-Klimmen te verrijden. Sàmen met een aantal auto's
op pad waar de voorpret al begon,
sàmen omkleden op het parkeerweiland, sàmen inschrijven en sàmen
van start. Niemand maakte er een
probleem van dat er na de
Sibbegrubbe, de eerste klim van de
dag, de groep Vluggers uiteenviel in
twee stukken. Die twee groepen
reden ieder in hun eigen tempo
16

naar Banneux. De vele klimmetjes
vielen eigenlijk allemaal wel mee.
Alleen het steile maar korte stuk
over de kasseien bij "het kerkje" en
de 5 km lange klim naar de pauze
deden pijn. De wegen die in het
begin nog wat nattig en kleiig
waren, werden allengs steeds droger en beter te berijden. Slechts de
eerste 15 kilometers waren lekkeband-gevoelig, zo te zien aan de
tientallen pechvogels die langs de
kant stonden. Bandenpech op zich
is niet leuk, maar het wordt pas serieus domme pech, wanneer je in de
haast je lekke binnenband weer
terug in de buitenband stopt en je
afvraagt of jouw pompje en dat van

je maatje het niet doen, omdat de
band maar niet hard wordt. Aldus
een van onze Vluggers die dacht in
no time zijn lekke band trachtte te
depanneren.
Na de pauze, waar de B-ploeg de A
afloste bij de koffie, begon het parcours een stuk moeilijker te worden.
Nieuwe buitenbanden zijn niet
altijd een zegen, hetgeen bij een
paar van ons bleek uit moeilijke corrigerende manoeuvres om niet de
bocht uit te glijden. Een nieuwe
band heeft meestal een honderdtal
kilometers nodig om voor de rest
van zijn leven in vorm te komen.
Zo snel als het naar beneden ging,
zo traag kropen we de Muur van

probleempje hopelijk niet meer
voorkomt. Aan de Noordkant van
de Waal ging het richting Tiel, nu
met de wind in de rug. In Tiel was
het zoals gebruikelijk in deze contreien weer zoeken naar een koffie
adres. In de binnen stad was een
fraai horeca plein, zoals men dat
hier omschreef, en daar stonden
honderden terrasstoelen klaar, maar

alle deuren waren gesloten.
Gelukkig was er bij het fietspontje
een snackbar die alleszins acceptabele koffie had. Alleen de parasols
hadden uitgeklapt mogen worden,
want het was inmiddels bloedheet
in de zon, aan de Waalkant. Verder
richting Zaltbommel de derde serieuze brug van de dag. Van hier uit is
het bekend terrein, maar de kilome-

ters begonnen inmiddels wel te tellen. Want door de paar extra slingers bleek de teller uiteindelijk wel
op zo’n 135 km te staan, met een
gemiddelde van zo’n 31 km/u. Een
goede start dus voor de komende
maand.

Pepinster op. Een zó steile klim, dat
zelfs de Bosschenaren onder ons er
stil van werden. De temperatuur
steeg navenant, zodat de bidons
flink werden aangesproken en het
was maar goed, dat er halverwege
de tweede helft een extra verzorgingspost was. De organiserende
vereniging had haar zaakjes goed
voor elkaar. Het inschrijfgeld was
dan wel iets meer dan gewoonlijk,
maar dat was dan wel inclusief een
goed gevuld lunchpakket, dat je in
Banneux kreeg. Bij terugkomst op
het parkeerterrein bleek dat de
B-groep niet eens veel later arriveerde dan de A-tjes. Omkleden gebeurde tussen de auto's en binnen een
half uur waren we al nabesprekend
alweer op weg naar Den Dungen.
Iedereen, A- of B-er had een prima
fietsdag gehad, iedereen heeft op
zijn eigen wijze afgezien en genoten.
Ook op een gewone zondagochtendrit kan de combinatie A en B een

sterke en gezellige eenheid vormen.
Dat bleek op 31 mei, 1e Pinksterdag,
waar we met 15 man bij Boer
Goossens verzamelden. Allemaal
knechten, want de beide wegkapiteins hadden pinksterverlof. Toen
duidelijk was dat het vanuit het
zuidoosten flink waaide, werd er al
snel op democratische wijze besloten om er een rondje Overloon van
te maken. Een mooie ronde, die we
niet zo vaak op het programma
hebben. Met de wind op kop vertrok onze gemengde AB groep
direct in een mooi strak tempo, dat
iedereen zonder problemen bij kon
houden. Er werd goed doorgedraaid, na de bochten werd het
tempo steeds geleidelijk opgevoerd,
zodat er geen enkele keer vanuit de
achterhoede vertragende kreten
werden geslaakt. Degenen die zich
goed voelden, deden hun kopwerk
wat langer dan degenen die liever
wat minder lang als windvanger wilden fungeren. Kortom de samen-

werking binnen de groep was perfect. Na de welverdiende koffie in
Overloon ging het met de wind in
de rug door een prachtige omgeving weer naar Den Dungen, waar
nog vóór het middaguur met een
gemiddelde van 31,5 km/u de 105
kilometers kon worden bijgeschreven. Belangrijker was, dat deze
fraaie pinkstertocht heeft bewezen
dat A en B heel goed probleemloos
kunnen samengaan en waarbij
iedereen bij aankomst een voldaan
gevoel heeft. Geen gemopper, geen
gezeur, maar wel gezelligheid en
eensgezindheid. Hopelijk komen er
in de loop van dit seizoen nog meer
van dit soort tochten waarbij de
diverse sub-groepen laten zien dat
we samen als VlugTrug sterk kunnen
staan om iedereen een fijne fietsdag
te laten beleven.

Bert Voets

Pieter Rijnbeek
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DOLOMITI-KOORTS

Deel 2

Zo langzamerhand is de Dolomiti koorts bij mij aardig toegenomen en is het aftellen naar de startdatum op 5 juli begonnen. Naast de wat kleine
klimtochtjes in het Reichswald, Berg en Dal en
de tocht in Siebengewald, die ik samen met
Marc van Gastel gereden heb, werd het in
april tijd om wat langere klimmetjes te gaan
verteren. Samen met Hilde ben ik eerst naar
Limburg getogen om de mergellandroute te
fietsen. Hilde is eerlijk gezegd niet zo’n liefhebster van die Limburgse heuvels. Dat ligt niet
aan de mooie omgeving, maar meer aan de aard
van de klimmetjes, ze zijn kort, steil, onregelmatig en niet ritmisch. Mij liggen die gevarieerde
klimmen wel. Niet dat ik de langere klimmen
schuw, maar af en toe zo’n venijnige kuitenbijter
vind ik wel grappig.

H

ilde geeft de voorkeur aan
het klimwerk in de Eifel. Om
preciezer te zijn: de Vulkaan
Eifel. Ooit heeft ze van Remy van
Kivada een route gekregen en inmiddels is ze kind aan huis in “haar”
gebied. Ik kan Hilde aanbevelen als
navigator voor deze mooie tocht van
110 kilometer. Ze weet er feilloos de
weg. Daar ik zelf niet zo’n geweldig
oriëntatievermogen heb, was ik zonder haar waarschijnlijk geheel verdwaald. De afspraak was dan ook
snel gemaakt. Ik verzorg, indien
gewenst wat extra kopwerk en zij

ker in je ritme kunt komen nadat je
het juiste verzet gestoken hebt. Als
je uiteindelijk terugkomt in
Kornelimunster heb je zo’n 2000
hoogtemeters op de teller staan en is
het nadien heerlijk vertoeven op het
plaatselijke terrasje van het leuke
stadje.
Het laatste weekend van april is traditiegetrouw gereserveerd voor
Klimmen-Banneux-Klimmen. Dit jaar
wordt deze tocht voor het eerst buiten de auspiciën van de NTFU georganiseerd. Gelijk is het inschrijfgeld
verdubbeld. Daar staat tegenover

door het wolkendek heen. Samen
met Bert, Jo, Jochem en Rien hebben
we stevig doorgereden. Al met al,
wederom een goede training met
aardig wat klimwerk erin.
Op 16 mei stond de Jean Nelissen
Classic op het programma. Deze
tocht werd alweer voor de zevende
keer georganiseerd door de
Driebergse Toer Club (DTC). Harrie
Vranken koos voor de langste
afstand, waarbij maar liefst 4360
hoogtemeters overwonnen moesten
worden. Jochem reed de 165 kilometer (3255 hoogtemeters) en Hilde en

"Het klimmen gaat lekker, maar de keerzijde is dat mijn broeken
zowat van mijn kont glijden. Ik krijg de kilo’s bijna niet aangegeten"
zorgt ervoor, dat we netjes de
geplande route gaan volgen. Deze
strategie werkte prima. De route
start net iets ten zuidoosten van
Aken in het middeleeuws aandoende plaatsje Kornelimunster.
Vervolgens rijdt je, over rustige
wegen, door een zeer afwisselend
gebied van het natuurpark de Eifel,
met over het algemeen mooie lange
regelmatige klimmen. Het voordeel
van deze klimmen is, dat je makkelij18

dat je bij de rustplaats een goed
gevulde eetzak voor onderweg meekrijgt. De tocht is goed georganiseerd en gaat mij nooit vervelen. De
ontluikende bloesem van de fruitbomen stonden garant voor prachtige
plaatjes. De vele klimmetjes onderweg houden je goed bezig. Bij vertrek was het wegdek nog behoorlijk
glad van de nachtelijke regen. Bij
vertrek was het echter al droog en
kort daarna kwam het zonnetje al

ik de 135 km met toch altijd nog
2520 hoogtemeters. De tocht start in
het toeristische Vianden, met het
prachtige elfde-eeuwse kasteel als
niet te missen oriëntatiepunt. Het
kasteel was ooit in handen van de
Koninklijke familie Oranje Nassau. De
tocht is een aaneenschakeling van
mooie lange klimmen over stille,
vaak smalle binnenwegen. De startplaats is ruim en overzichtelijk met
voldoende sanitaire voorzieningen

en de verzorging en begeleiding
onderweg is uitstekend. Een echte
aanrader voor klimliefhebbers die
bovendien geen zin hebben om
belachelijke inschrijfgelden te moeten betalen.
1e pinksterdag staat synoniem voor
Tilff-Bastogne-Tilff en ook synoniem
voor een gigantische overspoeling
van toerfietsers. Om deze grote hoeveelheid cyclisten te voorzien van
een parkeerplaatsje, was er gekozen
voor een nieuwe startlocatie in
Angeur, een voorstadje van Luik.
Desondanks duurde het even, eer we
onze wagen geparkeerd hadden.
Daar stond tegenover dat de
inschrijflocatie overzichtelijk en ruim
van opzet was, waardoor je redelijk
snel je startnummer aan je fiets kon
gaan bevestigen.
In Bastogne zijn we (Hilde, Theo en
ik) nooit gearriveerd,omdat we gekozen hadden, om de 136 kilometer te
rijden. In dit traject zitten namelijk
evenveel klimmen als de lange versie
en maakt het tochtje toch wat menselijker. Behalve de Wanne en
natuurlijk de Redoute waren het
voor mij allemaal onbekende (nieuwe) klimmen. Wel apart, omdat ik al
11 keer eerder deze tocht gereden
heb. Erg leuk wel, omdat je namelijk
niet weet hoe lang en steil de klimmen zullen zijn. Het ging met ons
alle drie super goed en zaten aan het
eind van de rit tegen de dertig
gemiddeld aan. Dat geeft vertrouwen voor 5 juli. Zo ook natuurlijk, het
veroveren van de bolletjestrui, een
week eerder, tijdens de klimtijdrit op
de Camerig in Limburg!

daarna houd ik me rustig en probeer
mijn vorm vast te houden.
Al met al, heb ik natuurlijk aardig wat
hoogtemeters gemaakt. Ik kan dat
merken ook! Het klimmen gaat lekker maar de keerzijde is, dat mijn
broeken zowat van mijn kont glijden.
Ik krijg de kilo’s bijna niet aangegeten. Dagelijks neem ik mijn proteïne
shake om enigszins op gewicht te
blijven. Met al dat shaken kan ik
straks als volleerd barkeeper aan de
slag. Maar goed, na de Dolomieten

en de gelijk daarop volgende vakantie in Italië met veel pizza’s, wijn en
heel veel ijsjes, is dat er zo weer bij
en krijgt Bianca weer wat meer houvast.
In het volgende vluggertje het verslag van de tocht zelf.
Alvast een fijne zonnige vakantie!
Rob de Laat
Veel fietsplezier,
Rob de Laat

Als laatste voorbereiding staat in
week 25, drie weken voordat de
Dolomiti Marathon plaatsvindt,
samen met Erik Gielen, een trainingsmidweek in de Dolomieten zelf op
het programma. In deze week gaan
we het traject zelf rijden en ben ik in
de gelegenheid om alle klimmen
maar voorral ook alle afdalingen te
gaan verkennen. De twee weken
19

Drie maal
is sneeuwrecht!

Ook dit voorjaar hadden Marian en ik weer
vakantieplannen. Het werd voor dit voorjaar: Zuid Frankrijk, streek Provence.
2 Jaar geleden waren we ook al in deze
streek, echter toen zaten we op de
camping: Le Ventoux. Toen heb ik voor de
tweede keer deze berg beklommen, steeds
vanuit Bedoin.

Het weer was weer uitstekend en hoe
langer we in |Frankrijk waren, hoe
meer het begon te kriebelen, toch
nog één keer de Ventoux ? Als ik dat
dan toch wil doen, dan deze keer vanuit Malaucienne. Dus vanaf de noordkant, de meest steile kant.
Ik was het meest bezig met de wind,
de bekende Mistral blies weer volop,
dus dat is flink hard werken als je die
tegen hebt. Als er dan ook nog
omhoog gefietst moet worden en
tegenwind, zou dat waarschijnlijk
teveel van het goede zijn voor mij.
20

Dus met Marian besproken, hoe heb
ik het minst last van deze wind als ik
deze puist weer wil beklimmen. We
kwamen er samen op uit dat vanaf
het noorden de wind het minst voelbaar zou zijn. Dat klopt ook !
Zoals de meeste van jullie wel weten
ben ik bepaald geen snelle/makkelijke
klimmer, als het omhoog gaat, dan zit
ik meestal bij de laatste klimmers van
het gezelschap. Voor mij is dat geen
reden om niet omhoog te gaan, in
mijn tempo en genietend van de
omgeving kom ik steeds weer aan de

top die ik wil halen.
Vanaf de start bij Malaucienne voor de
21 km lange klim, zag ik meteen het
bord fermé, eronder ook ouvert. Dus
toch maar verder, we zien wel.
Na een vijftiental kilometers stond
opnieuw het bord fermé, echter de
slagboom stond wel open. Het frisse
was er bij mij toen wel af en de krampen begonnen toch weer licht op te
spelen. Toch weer te weinig gegeten
en gedronken !
Een zestal kilometers voor de top was
de weg geheel geblokkeerd door een

grote sneeuwruimer. Daar aangekomen zag ik een aantal fietsers terugkomen van de top. Zij vertelden dat
het goed mogelijk was om de top te
bereiken, echter de laatste paar 100
meter moest je wel lopen door de
sneeuw !
Dus met de fiets verder, en ja hoor,
nauwelijks een paar bochten verder
zag je de sneeuw liggen. Hoe verder
ik reed, des te meer sneeuw.
Schitterende panorama’s met sneeuw
en hoe hoger ik fietste, des te mooier
werd het allemaal.
Ik vergat bijna mijn vermoeidheid en
zo kwam ik aan bij het punt dat ik zou
moeten lopen om bij de top te

komen, dat was nog 500 meter van de
bekende toren. Dat heb ik niet
gedaan en ben omgedraaid. Snel nog
gekeken naar mijn gemiddelde: 8,9.
Passend voor mij !
Ik verwachtte dat Marian ondertussen
ook bij de blokkade was aangekomen.
Ik wilde samen met haar weer terug
naar de top voor foto’s en film. Dus
toen ik haar zag hoorde zij mijn
enthousiasme en zij ging gewapend
met filmcamera en fototoestel met
mij weer naar boven. Zij heeft deze
afstand 2x lopend afgelegd, 6 km
heen en terug, zowaar ook een prima
prestatie van haar.

Ik ben weer fietsend voor de tweede
keer naar boven gegaan, het ging nu
nog beter dan de eerste keer. Ik had
eerst nog wat gegeten en goed
gedronken.
Het resultaat was nu dat we samen
konden genieten van de schitterende
uitzichten en deze zijn nu allemaal
vastgelegd.
Het was voor mij de derde keer en de
grote verrassing was de “eeuwige”
sneeuw. Een schitterend gezicht, ik
heb hier gigantisch van genoten. Een
grote verrassing, sneeuw als beloning
in plaats van wind. De grilligheid van
de natuur, hier doe je het voor.
Jac

Clubweekend Vlug trug 2009
Hallo fietsende Vluggers en “weekendgangers”. Het jaarlijks terugkerende weekend voor Vlug Trug is voor
velen in middels een begrip binnen de club. Dit jaar is het weekend gepland van 11-09-2009 t/m 13-092009. Vorig jaar waren we in België, het weekend was toen georganiseerd door een speciaal team in het
kader van het jubileumjaar.
Dit jaar is de planning om weer terug
te gaan naar Camping “Schoonbron”
in ons “eigen Limburg”. In 2007 zijn we
hier al een keer geweest en het is traditie dat we een tweede keer terug
gaan naar dezelfde camping. Volgens
mij was het hier voor iedereen goed
toeven in 2007, dus ik ga weer een
poging doen om het weekend te
organiseren op camping
“Schoonbron”. We slapen weer in
caravans en de fietsen kunnen eventueel ook in de caravan “overnachten”.
Deze regio is een gebied wat voor
iedereen mogelijkheden heeft voor
zowel ’t fietsen als ‘t lopen, als zal het
daar wel niet helemaal vlak zijn. Ook
voor de “mindere” klimmers zijn er
zeker mogelijkheden om te fietsen !
De omgeving is niet alleen schitterend om te fietsen op de racefiets, je
kunt er ook magnifiek wandelen,

ATB-en, dus voor ieder wat “wils”.
Iedereen kan hier voldoende genieten
of je nu A- of B- of C-fietser bent.
Om enig idee te krijgen wie zin heeft
om weer 3 dagen te fietsen in het
Limburgse land en in Duitsland of
Belgie, is het noodzakelijk je dat je je
voor 01-07-2009 aanmeldt.
Om goede afspraken te kunnen
maken is het van belang om te weten
hoeveel slaapplaatsen er nodig zijn en
dat jullie je keuzemenu d.d. 11-09 bij
ondergetekende inlevert. Zorg wel
dat je zelf niet vergeet wat je eigen
bestelling is. Diegene die dit niet
belangrijk vindt c.q. vergeet, krijgt een
standaardmenu.
Het is de bedoeling dat er zoveel
mogelijk leden meegaan dat weekend, dus geef je nu op en ken je de

Het voorstel voor de keuzemenu's:
Vrijdag:
als voorgerecht keuze uit tomatensoep of
kippensoep, hoofdgerecht keuze uit wienerschnitzel of scholfilet en een dessert.

Zaterdag:
als voorgerecht keuze uit tomatensoep of
goulashsoep, hoofdgerecht keuze uit saté
of zalmforel en een dessert.

camping nog niet, vraag naar de ervaringen van de clubleden die er al
waren. Dat was goed ! Dus we gaan er
weer voor om met veel clubleden een
gezellig weekend te fietsen in
Limburg, of Duitsland en of België !
De afspraak is dat elk lid hiervoor een
eigen bijdrage betaalt van 75 euro, dit
is all inclusife, uiteraard de drank uitgezonderd !
Dus mijn verzoek aan jullie: meldt je
aan voor het weekend fietsen en wel
voor 01-07-2009,
en op mijn e-mail adres: jm.biemans@
hetnet.nl .
Hebben jullie nog eventuele vragen,
laat ze horen.
Met vriendelijke groet,
Jac .
Zondag: als voorgerecht keuze uit tomatensoep of champignonsoep, hoofdgerecht keuze uit kogelbiefstuk of scholfilet
en een dessert. Daarnaast is het ook
mogelijk te kiezen voor halve haan of
spaghetti als hoofdgerecht.
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klimtijdrit op de Camerich
Het was weer een gezellige drukte van 17 enthousiaste wielrenners, waarbij het aantal mij een beetje
tegenviel mij voor het Rondje Limburg met daarin de klimtijdrit op de Camerig. Het weer was goed, het
zonnetje scheen lekker en eenieder was opgewekt ondanks dat sommige een feestje hadden gehad met
het gebruik van het nodige bier en wijn.
Om klokslag 7 uur werd vertrokken en
na een rit zonder problemen werd er
om 8.15uur geparkeerd voor het MVV
stadion. Bij de MAC werden de nodige
sanitaire stops gemaakt en sommige
moesten zich nog omkleden maar dat
was zo gebeurd. De fietsen werden in
elkaar gezet en nagekeken. Er werd
meteen een uniek record gevestigd,
zonder ook maar een meter gefietst te
hebben had Rob Senders al een lekke
band (misschien een reactie van een
boze echtgenoot of echtgenote op
onze echtscheidingsmakelaar?). De
binnenband werd vervangen en
nadat iedereen klaar was gingen we
op pad, niet de gewoonlijke route
maar dit keer een andere, linksom het
stadion. Dit allemaal dank zijn de
moderne techniek, de gps van Bert
Voets. En na enkele honderden
meters zaten we inderdaad op de
Mergellandroute en begon we ook
met het beklimmen van de
Bemelerberg daarna de Mescherberg,
Wolfsberg en Loorberg.
Als je denkt dat de wegen zo goed
zijn in het Zuid-Limburgse dan heb je
over het algemeen wel gelijk, maar er
wordt ook behoorlijk aan de wegen
gewerkt. Zo kwamen we op een stuk
weg waar behoorlijk wat water op
was gespoten waardoor het minder
zou stoffen. Eerst natuurlijk gepro-
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beerd om via de stoep te fietsen, sommige gingen lopen maar het was te
ver en er werd dus toch maar besloten om te gaan fietsen over de weg
met als gevolg dat de schone fietsen
en kleding lekker onder de Limburgse
slijk kwam te zitten. Wat gemopper
dat de fietsen weer gepoetst moesten
worden maar dat was zo over vanwege het superweer, lekker zonnetje en
een beetje wind.
Na een kilometer of 50 kwamen we
aan de voet van de Camerig waar de
klimtijd zou beginnen. Eerst eventjes
wat uitrusten maar de organisatie had
haar spullen prima op orde zodat er
snel gestart kon worden op alfabetische volgorde.
De eersten hadden een starter, Wil
Siebers, die een ieder zou vasthouden
om zo vanuit een ideale positie te
kunnen beginnen aan de klimtijdrit,
beide voeten op de pedalen en starten maar. Helaas ging het bij Ad van
Caulil een beetje fout, het evenwicht
was weg en wat Wil ook probeerde
om Ad overeind te houden…. Ad ging
plat, dus werd er zonder starter verder
gegaan.
Er werd door sommige met volle overgave gestreden, bv Rob de Laat had
een MP3 speler meegenomen om het
goede ritme vast te houden tijdens de
beklimming met de muziek We are

the champions. Anderen kwamen
total loss aan, maar er waren er ook bij
die lekker naar boven fietsten zonder,
(zo leek het) zich totaal te hebben
gegeven. Toen we allemaal boven
waren en nog een klein stukje doorklommen, begonnen we aan de afdaling waarna de pauze volgde. We werden getrakteerd op een drankje met
een lekker stuk vlaai met een heel
mooi uitzicht over de vallei en een
heerlijk zonnetje. Voor sommigen was
het zonnetje te heet, die zochten verkoeling onder de parasol.
Op de weg terug naar het stadion
werd er gesplitst, 3 personen vervolgde hun weg met een verkorte route
(vermoeid?), de rest ging toch nog
over de Eijserbosweg, Fromberg,
Keutenberg, waar fotograaf Rob de
Laat de nodige plaatjes heeft geschoten.
Op de Cauberg ging het weer mis met
Ad van Caulil. Na enig geschakel bleef
zijn ketting maar ratelen en het bleek
dat zijn voorderailleur kapot was
gegaan. Gelukkig hebben we een
aantal goede mecaniciens bij de club
o.a. Wil Spierings, die de voorderailleur er vakkundig afhaalde. Nadat de
ketting bij Ad op de grote plaat was
gelegd konden we onze afdeling naar
Maastricht voltooien. Eenmaal aangekomen bij het stadion werd er even

opgefrist, omgekleed en konden we
aan de thuisreis beginnen. Helaas was
er een ongeluk gebeurd waardoor er
op sommige stukken werd stilgestaan
of langzaam werd gereden. Toen we
Boer Goossens aankwamen, werd er
door de vakkundige jury de langverwachte uitslag van de tijdrit bekendgemaakt met de nodige op- en aanmerkingen. Het was een spannende
uitslag, zeker omdat er tussen sommige rijders maar 1 seconde verschil

was. Ook werd er voorgesteld om de
klimtijdrit een kilometer langer te
maken zodat Bert niet voor een derde
keer achter Hilde zou eindigen. Maar
de glorieuze winnaar was Rob de Laat,
die toch nog wel even liet weten dat
hij Marc Spierings zijn tijd van vorig
jaar niet verbeterd had maar iemand
die er niet bij is kun je nooit verslaan !
Een grote verrassing was ook de 2e
plaats van Ger de Heus, een nieuw lid
met 1 seconde verschil voor Erwin de

Graaf. De tijd van Hilde geeft goede
moed dat ze volgend jaar ook op het
podium kan komen. Peter Goossens
scoorde met een 8e tijd redelijk goed
dus volgend jaar langer feesten en
meer drinken en dan ga je hopelijk
nog sneller omhoog.
Ook wil ik een woord van dank zeggen aan de organisatoren, het was
een perfect georganiseerde dag die
voor herhaling vatbaar is.
Ton Huibers

Even voorstellen:
Ger de Heus
Enkele weken geleden ben ik lid geworden van Vlug Trug en het
goede gebruik om je zelf in het Vluggertje voor te stellen hou ik
graag in ere. Het zal immers wel even duren eer ik iedereen persoonlijk heb ontmoet, laat staan dat het me lukt alle namen te onthouden.
Ik woon in Den Bosch in het paleiskwartier (sinds 1995), ben 52 jaar,
vader van twee volwassen zonen en
heb een partner, Marja, in Veghel.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in
Maastricht en via mijn werk ben ik
steeds verder in noordelijke richting
opgeschoven. Den Bosch bevalt me
(ons) zo goed dat het daar wel bij
zal blijven. Maar wie weet, Den
Dungen kan ook altijd nog!

was ik bij toeval in het betreffende
weekend in Bourg d'Oisans en dacht
"dat wil ik ook eens meemaken".
Vanaf dat moment ben ik via webtrainer.nl ook wat serieuzer gaan
trainen. Maar steeds maar alleen je
rondjes rijden gaat op den duur ook
vervelen dus ik moest weer denken
aan de tip van Johan Koolen
(Fietswereld) die Vlug Trug had
geadviseerd en ben lid geworden.

Sporten is altijd mijn belangrijkste
hobby geweest. Tot mijn 42e vooral
basketball en daarna steeds meer
mijn aandacht verlegd naar het fietsen. Als tiener ben ik al eens in het
bezit gewest van een prachtige stalen Motobecane en daar heel wat
op rondgereden. Een jaar of acht
geleden begon het weer te kriebelen en ben ik weer wat meer gaan
fietsen op de racefiets en dat is de
afgelopen jaren alleen maar meer
geworden.

Vlug Trug is voor mij nu al een
goede keuze gebleken. Tijdens een
paar ritten heb ik al heel wat clubleden ontmoet en de sfeer bevalt me
tot nu toe prima. Samen rijden
ervaar ik als heel motiverend. De
eerste ritten moest ik erg wennen
aan het rijden in een groep maar
dat went snel. Afgelopen weekend
samen de rit in Limburg gereden en
dat was mede dankzij het heerlijke
weer erg leuk. Daar hoorde ik ook
dat Rob Senders de Marmotte gaat
rijden. Wie weet komen we elkaar
nog tegen. Ik doe in elk geval mijn
clubshirt aan!

Mijn doel voor dit jaar is het (uit-)rijden van de Marmotte. Vorig jaar

Tot slot nog, een paar van mijn verwachtingen; vooral lekker fietsen in
verschillende omgevingen en met
elkaar een gezellige tijd beleven. Ik
ben zeer geinteresseerd in de fietsavonturen van anderen en hoop
daar veel over te lezen in het clubblad. Zelf zal ik met veel plezier ook
mijn bijdragen daaraan leveren.
Ger de Heus
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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

Met z'n allen de berm in...
Eerst mijn hondjes uitlaten, normaal heb ik er maar een, maar deze keer hebben we een logeetje.
Toevallig hetzelfde merk: Shi-Tzu, betekend dapper op z'n Tibetaans.( Dat je het maar weet)
Genoeg over honden, we gaan fietsen, fietsen naar Culemborg! Er stonden er weer genoeg bij de kerktoren, dus splitsen die handel, in A en B. A stond al met een lekke band, dus ging ik maar achter B aan.
Over de brug van Zatbommel ging
het al fout, Toontje Broeren, waarmee ik net op kop reed, was ineens
verdwenen en we reden een industriewijk in. Dat was achteraf niet de
bedoeling, want we kwamen overal,
behalve waar we zijn moesten. Hele
gekke namen van gehuchten kwamen langs,waar de meeste van ons
nog nooit van gehoord hadden.
Nergens een bordje met Culemborg
erop en ik dacht dat onze wegkapitein een ingebouwde navigator had,
niet dus. Gegenfeller!
Maar er kwam een dijk in zicht,
daarachter moest de Waal stromen
en zo was het ook. Bert Nelissen
had al te kennen gegeven, dat hij
voor de regen weer thuis wilde zijn,
maar tot zover bleef het droog.
Lek...... de gemiddelde leeftijd van
de boys is een afspiegeling van wat
er allemaal in de berm stond te lekken, ik heb wat Friese Staartklokken
gezien, mamamia!
Lek.... maar nu had ons nieuw lid,
Ger de Geus, serieus een lekke.
Wat Ger geleerd heeft, als Ben erbij
is, niet zijn band uit zijn handen
trekken, want daar heeft hij een
hekel aan en een luchtpatroon, kun
je het beste niet in een fietsenspeciaalzaak halen! ( die handige dingen
worden ook verkocht voor slag-

roomuiteenbuske, is iets goedkoper!)
Het was wel koud voor 7 Juni 2009,
12-14 graden, warmer werd het niet
en een straffe wind schuin op kop.Er
werd toch lekker doorgetrapt en na
60 kilometer, zagen we een pontje
en daar wilden we mee oversteken.
Maar eerst koffie in het Veertje.
Een houten gebouwtje, waar we
koffie gedronken hebben en een
veerboot op en neer zagen gaan.
Koffie op en ingescheept voor een
cruise over de Waal.
We hebben heerlijk liggen zonnen
op het verwarmde dek en we vonden het jammer, dat we nog naar
huis moesten fietsen.
Maar dat veranderde al gauw, want
wat was het heerlijk, zo met 14
mannen, de wind in de rug, over die
prachtige uiterwaarden van de
Waal.
Richting Rossum, Kerkdriel... en daar
vloog in een keer iets door de lucht!
Zag ik het goed? Ja, de lens van
Petrus Goossens waaide pardoes uit
zijn rechteroog.
Dat komt er van, als je knipoogt
naar al dat vrouwvolk, dat zo
s'Zondagsmorgens aan het joggen
is.
Maar al snel doken we met z'n allen
in de berm, om dat kleinood te vin-

den.( de lens bedoel ik)
Een oogarts uit de buurt, stopte
netjes met zijn Jag, om ons veilig te
laten zoeken, half op de weg, half in
de berm.
En daar was hij weer, door Petrus
zelf gevonden. ( kun je nagaan, wat
voor sterkte hij nodig heeft).
Na wat mislukte pogingen, plakte
hij het ding toch trefzeker op zijn
oog.
Daar ging het weer verder en verdorie, daar had je weer zo'n bermpoes,
nou moest Petrus toch even goed
opletten, dat hij niet dezelfde fout
maakte en hij sloot beide ogen voor
een paar tellen.
Nu liep het beter af en moe maar
voldaan arriveerden we in Den
Dungen.
Culemborg hebben we niet gevonden maar wel een super gezellige
pontjes-lensjes-tocht!
Tot de volgende verassing;
Wim Houdijk.
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Limburgs Mooiste
Al ben ik zelf grotendeels in Limburg opgegroeid, toch slaat deze titel niet op mezelf maar op mijn allereerste toertocht die ik zaterdag 13 juni heb gereden! Achteraf hoorde ik dat er in totaal zo’n 16.000 mensen meegereden hebben, verdeeld over diverse afstanden en moeilijkheidsgraden. Zelf had ik gekozen
voor “Rood zwaar” wat stond voor een afstand van 150 km en uiteindelijk 2.213 hoogtemeters.
Om 4.30 uur opgestaan en stipt
om 5 uur weggereden uit Den
Bosch om op tijd te kunnen starten. Toen ik besloot mee te doen
was de voorinschrijving al gesloten en voor daginschrijvers gold
starten vóór 8 uur of ná 10.30 uur.
Alles is nieuw voor mij, ook het rijden van een cyclo-sportieve tocht,
dus geen idee wat ik bij de start
kon verwachten. Daarom het
zekere voor het onzekere genomen en heel vroeg gegaan.
Achteraf had iets later ook gekund
want alles was perfect geregeld
en om 6.45 zat ik op de fiets voor
mijn eerste officiële tocht!
Reden om te rijden was en is (op
het moment van schrijven) mijn
voornemen om La Marmotte te
gaan rijden. Behalve veel trainen
(bijna 6.000 km) leek het me ook
goed vooraf eens een toertocht te
rijden om wat gevoel te ontwikkelen voor wat ik kan verwachten.

En ook al zijn beide ritten (beiden
afgekort met LM overigens!) niet
te vergelijken toch wilde ik deelname ook gebruiken om mezelf
eens goed te testen.
De uitslag van de inspanningstest
op de vrijdag ervoor was hoopgevend. Voor mijn trainingsschema’s
heb ik een abonnement bij
Webtrainer.nl. De trainingsschema’s zijn natuurlijk persoonlijk
bepaald aan de hand van mijn
doel (La Marmotte) en de uitslag
van een inspanningstest bij
intake. Ook daarvan wilde ik
weten wat de vooruitgang was.
Mijn vermogen is gelukkig wel
toegenomen (met 30 watt) maar
helaas mijn gewicht ook (3 kg)
dus dat wordt afzien de komende
drie weken. Mijn klimvermogen
(3,8 watt/kg) bleek opnieuw voldoende voor een goede prestatie
in Frankrijk. Nu dat nog eens 8 tot
9 uur volhouden!
De weergoden waren ons uitermate gunstig gezind. Was het bij
de start nog wat fris, in de loop
van de ochtend werd de temperatuur aangenaam. Ook stond er het
grootste deel van de dag nauwelijks wind. Kortom, heerlijk fietsweer. Ik dacht Limburg redelijk tot
goed te kennen maar de organisatie verraste me regelmatig met
onbekende wegen en beklimmingen. Uiteindelijk waren het 25
beklimmingen waarvan een stuk
of 5 “heftig”, na een kwartier de
Eyserbosweg al! Maar de meeste
klimmetjes waren goed te doen.
Onderweg kreeg ik gezelschap
van een Groninger, Leon, die in

26

Limburg zijn hoofd wat leeg
kwam maken. De laatste 30 kilometer voegde Dieter uit Aken zich
nog bij ons en met zijn drieën
hebben we een aardig tempo aan
kunnen houden. Uiteindelijk is het
gelukt om de ruim 152 km in iets
meer als 6 uur (6.11) fietstijd af te
leggen. Dicht in de buurt van mijn
streefsnelheid van 25 km/hr. Met
een paar kleine pauzes onderweg
waren we iets na 13 uur weer
terug in Megaland, Landgraaf, na
een meer dan fantastische fietstocht.
Ik ga er maar van uit dat niet elke
tocht zo goed georganiseerd zal
zijn maar dit was fantastisch.
Perfecte organisatie, goede
bewegwijzering, voldoende verkeersregelaars, uitstekende verzorging met 5 pleisterplaatsen
waar we volop eten en drinken
kregen toegestopt. Alle lof voor
de organisatie.
Ik ga volgend jaar weer. Het zou
leuk zijn om dan met een Vlug
Trug groep(je) deel te nemen!
Ger de Heus
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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.

