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Even ter verduidelijking:
In de afgelopen 2 edities van ‘’ het Vluggertje’’ hebben stellingen gestaan. Deze stellingen heeft het een en ander los
gemaakt binnen de club en een aantal reacties opgeleverd. Hier is de redactie erg blij mee en hoopt dat iedereen
blijft reageren op de stellingen. Wel wil de redactie benadrukken dat het gaat om stellingen waarmee de meningen
c.q. opinie van de leden wordt gepolst en het niet direct inhoud dat de stelling een verandering betekend. Daarnaast
is en blijft ‘’ het Vluggertje’’ een positief ingesteld clubblad waarin activiteiten door de club en verhalen van de leden
worden beschreven. De redactie verheugt zich altijd weer op mooie verhalen of leuke anekdotes. De redactie zal toezien dat dit ook zo blijft, zodat het clubblad geen medium wordt om ongenoegens te uiten. Het kan voorkomen dat
stukken in dat kader niet worden geplaatst. Hierover neemt de redactie dan contact op met de schrijver van het stuk
om de zienswijze van de redactie uit te leggen. De redactie blijft iedereen aanmoedigen om ook weer dit jaar mooie
stukken te schrijven die het clubblad kleuren.
Het nieuwe wegseizoen staat weer voor de deur. Dat betekend dat er weer wat activiteiten zijn gepland. Als eerste
zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden op 8 maart. De notulen van de afgelopen vergadering en de
agenda is te vinden in deze editie. Hopelijk zijn er op deze avond weer veel leden aanwezig.
Ook dit jaar neemt Vlugtrug deel aan fietsfit. Deze gaat van start op 14 maart. Afgelopen jaar hebben onder leiding
van Hilde en Jeanne beginnende wielrenners kunnen proeven aan het fietsen binnen een groep. Hierbij kregen ze
fietsvaardigheden aangeleerd door Hans Hairwassers. Een aantal van de deelnemers hebben de overstap gemaakt
naar de groepen binnen Vlugtrug. Ook dit jaar hoopt Vlug Trug weer op veel deelnemers. In deze editie van ‘’ het
Vluggertje’’ staat meer informatie over het deelnemen hier aan.
Op 21 maart staat de openingstocht weer op de agenda. Afgelopen jaar hadden we veel fietsers van verschillende
clubs uit de regio die deelnamen aan de openingstocht. Het was die dag ook prachtig weer! Hopelijk is het dit jaar
weer een zodanig succes en zijn de weergoden ons weer goed gezind.
Ook dit jaar zijn er speciale wielerevenementen georganiseerd. Zo is er in
maart een klassieke wielershow en onderdelenmarkt georganiseerd door
‘’De Stalenros’’. 29 augustus gaat de Tour for Life van start. Dit is een initiatief vanuit artsen zonder grenzen waar groepen deel kunnen nemen.
Mochten er nog meer mooie tochten zijn, laat het de redactie weten.
De afgelopen periode heeft de club niet stil gelegen. De ATB-groep, met een
vast harde kern, heeft regelmatig de kou getrotseerd en aardig wat tochten
gefietst. Over de gladde bevroren paden zijn flink wat kilometers afgelegd.
Dat ging soms wel een gepaard met een valpartij. Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt.
Vanuit de club is er een avond georganiseerd over het gebruik van een GPS.
De opkomst was erg groot. Onder professionele begeleiding van Peter
Goossens en Bert Voets is het gebruik van een GPS-systeem uitgelegd. Naar
mijn idee een zeer goed initiatief om de verschillende expertises binnen de
club te gebruiken om de kennis over het fietsen en alles wat er omheen
hangt, bij diegene die wil, te bevorderen. Hopelijk worden er meer van dergelijke bijeenkomsten in de toekomst georganiseerd!
Ik wens iedereen een gezonde start van het wegseizoen en hopelijk zie ik
iedereen bij de activiteiten vanuit de club.
Groeten,
Jochem Huibers

Agenda Algemene
Ledenvergadering
8 maart a.s.
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.	Ingekomen en uitgegane
stukken
4.

Notulen ALV 2009

5.

Terugblik op 2009

6.	Financieel overzicht en verslag kascontrole commissie
7.	Jaarplan bestuur 2010 en
begroting
8.

Rondvraag

9.

Sluiting
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Sneeuwpret!

4

Fantastisch om te zien en te doen.
Het was zeker te doen in de
sneeuw en 3 graden onder nul.
Met acht mannen zijn we vertrokken bij Den Boer, na eerst onze
nieuwjaarswens uitgesproken te
hebben.
Een heel nieuwe techniek is het,
om goed door de sneeuw te rammen.

H

et gewicht naar achteren en
stampen maar, nog mooier
dan skien vind ik.
Richting Drunense Duinen ging het,
naar het mooiste natuurgebied in
de buurt.
Bochten, klimmetjes, alles zit erin en
je waande je op wintersportvakantie.
Iedereen had het naar zijn zin;
Roland, die nogal hoog op zijn fiets
zit, bracht het er ook telkens goed
vanaf.
Chris, die als enige in de groep, een
crossfiets heeft met van die smalle

bandjes,
Zeilde perfect door de bochten, hij
reed veel voorop en omdat we ook
wel eens in een onbekend gebied
terecht kwamen, wist hij toch altijd
de goede richting te kiezen.
Bert, die al vol zit met zijn nieuw
besteld carbonframe, duwde ook
weer lekker door.

Ger reed in het begin nog wat voorzichtig en je zult altijd zien; je komt
dan een keer te vallen.
Maar de manier waarop, sprak van
professionaliteit.
En Jan, die daar vlak achter zat,
zwaaide er perfect omheen.
Mark geniet als geen ander van dit
prachtige parkoers.
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Perry zette zich in als laatste man,
om alles bij elkaar te houden.
Op de pauzeplaats kregen we ook
nog bezoek van een hondenclub en
terwijl er een grote makker, bij
iemand op schoot sprong, zat ik te
dromen van een soortgelijke
sprong, maar dan van mijn
vrouw……………. dat was lang
geleden!
Een lekkere Schrobbelaar, die we
van de kastelein kregen als nieuwjaarsborrel, fietste er ook goed in.
Zo maakte we verder ons rondje af,
een rondje, dat we niet gauw vergeten, want het was werkelijk fantastisch.
Voor sommige, mag de lente weer
beginnen, zodat ze de weg op kunnen.
Laat mij nog maar even genieten
van het mountainbiken, in al zijn
facetten!
Oh ja, en nog een gelukkig nieuwjaar allemaal!
Wim Houdijk.
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Terugblik...
De modder zit nog op de ATB’s, de afsluitingstocht van de winter wordt gepland. Het nieuwe wielrenseizoen
staat voor de deur. Tijd om kort terug te kijken op het afgelopen jaar. Want een mooi jaar was het. Een paar
hoogtepunten.
Dankzij een aantal enthousiaste
renners (Jac, Tiny, Stefan en Jan) was
het mogelijk om ook op dinsdagavond in de C-ploeg te fietsen. Daar
is goed gebruik van gemaakt, en
het zal daarom ook dit jaar wederom mogelijk zijn om op een iets
lager tempo een avond te fietsen.
De tochten die afgelopen jaar
werden georganiseerd waren stuk
voor stuk een groot succes. De fietsenmarkt viel helaas in het water.
Maar dat heeft Jac eerder meegemaakt. En met de openingstocht is
het ook goed gekomen: wat een
grote opkomst en mooi weer! De
aanhouder heeft gewonnen.
De zomer was het toneel voor veel
tochten: de Mont Ventoux, Les 3
Ballons, TransAlp, Dolomieten marathon, de Marmotte. Alle waren ze
prooi voor de Vluggers.

Maar niet alleen het buitenland, ook
Limburg werd 2 keer bezocht: de
jaarlijkse rit voor het clubkampioenschap (waar Rob echt verreweg de
snelste was), en ook het clubweekend werd in de Limburgse heuvels
gevierd.
Als klap op de vuurpijl werd tijdens de - helaas niet zo goed
bezochte - feestavond Stefan verrassend clubkampioen. Stefan heeft
daarmee aangetoond dat het kampioenschap inderdaad een sportieve winnaar heeft. Ik ben heel
benieuwd wie er dit jaar mee gaan
dingen naar deze prijs.
Het was een mooi jaar. En het
komende jaar zal dat zeker niet
anders zijn. De tochten staan in de
agenda, het mooie weer is besteld. Er
is geen excuus meer om thuis te blijven zitten. We kunnen weer fietsen!

Tenslotte moet mij van het hart
dat ik het Vluggertje een fantastisch
clubblad vind, waarin ieder zijn (of
haar) fietsverhaal kwijt kan. Het is
immers niks leuker dan te genieten
van de verhalen en weg te dromen
over de tochten die je allemaal al op
je palmares hebt staan, of nog wilt
verzamelen.
VlugTrug is een superleuke club.
Voor ieder is er een ploeg om mee
te rijden, of je nu snel of iets rustiger aan wilt doen. Mensen staan
altijd klaar om te helpen, of het nu
gaat om een band verwisselen, of
een lift naar de jaarlijkse rit door
Limburg. Dat is iets om trots op te
zijn. Laten we met zijn allen ernaar
streven om dit vast te houden. Dan
weet ik zeker dat het komende seizoen veel goeds zal brengen.
Hilde

Fiets-Fit met VlugTrug
Na het succes van vorig jaar biedt
biedt WTTC VlugTrug uit Den
Dungen dit voorjaar wederom het
trainingsprogramma Fiets-Fit aan.
Dit programma richt zich speciaal
op mensen die (weer) willen gaan
fietsen en voor mensen die een
racefiets hebben maar niet goed
weten hoe zij moeten trainen.
Vanaf 13 maart 2010 kun je in Den
Dungen zes weken lang kennismaken
met racefietsen. Iedere zaterdag
wordt er tussen 9 uur tot 11 uur onder
professionele begeleiding aandacht

besteed aan verschillende racefiets
technieken, zodat je na zes weken de
basisvaardigheden onder de knie hebt.
In een trainingscyclus van zes zaterdagen wordt aandacht besteed aan het
op een verantwoorde manier opbouwen van de conditie en fietstechnieken. Onder begeleiding van speciaal
opgeleide fietssportinstructeurs
wordt gewerkt aan de basisvaardigheden van het wielrennen.
De instructeurs zijn allen afkomstig
van de toerfietsclub VlugTrug uit Den
Dungen.

Ook dit jaar is Den Dungen de startlocatie, de thuishaven van VlugTrug.
Deelname aan Fiets-Fit kost € 30,-. Je
kunt je inschrijven voor deelname op
www.fiets-fit.nl. Ga naar ‘aanmelden’
en klik op Den Dungen als startlocatie
van jouw keuze.
Voor meer informatie en aanmelden,
zie www.fiets-fit.nl
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Een digitaal Vluggertje, begin van het einde?
We nemen een willekeurige mooie voorjaars zondag in het jaar 2020. Tegen 9 uur hebben alle Vluggers zich
verzameld op de centrale website van Boer Goossens. Stefan, onze clubkampioen van 10 jaar geleden, logt
precies op klokslag 9 in, waarop de B-ploeg compleet is.

D

e webcams beginnen te zoemen en in huize Van den
Oetelaar ziet Chris, als wegkapitein op zijn kamerbrede monitor de
deelnemers stuk voor stuk op hun
eigen hometrainer zitten. Chris drukt
op F7, waarna de deelnemerslijst
wordt vastgelgd en iedereen zijn
puntjes voor die dag automatisch
krijgt bijgeschreven. Vol spanning
luisteren wij op onze headsets waar
we deze keer naar toe gaan fietsen en
zijn blij wanneer Chris zijn GPS in
beeld brengt met daarop het rondje
Culemborg. Iedereen toetst bestemming Culemborg op zijn Tacxprogramma in en na een schrille fluittoon beginnen we onze fietsen op de
hometrainers in beweging te brengen. Chris ziet op zijn centrale computer dat er een paar zijn zonder
Vlugtrug shirt en eentje zit zelfs in zijn
onderbroek op de fiets. Dat levert
hun uiteraard strafpunten op. Maar
goed dat er webcams zijn!
Na een paar minuten wordt er onderling flink wat afgetwitterd, totdat er
een onderdrukte vloek door de ether
knalt. Wim heeft pech, hij valt weg,
waarschijlijk een computervirus. Chris
geeft aan dat wij als groep gewoon
moeten doorrijden, hij zal Peter, onze
man van de Garmin-assistance wel
apart laten gaan met Wim, zodat die
hem weer snel in beeld kan brengen.
Tegen een uur of elf, nadat we prach-

tige stukjes Brabant en de Betuwe
voor onze beeldschermen hebben
zien langs schieten, wordt er een koffiepauze gehouden. Iedereen stapt
gelijktijdig van zijn hometrainer en
gaat in zijn eigen huiskamer of keuken genieten van wat moeder de
vrouw vandaag voor lekkers heeft
gemaakt. Omdat dit alles buiten het
beeld van de webcams gebeurt en
we toch wel een sociale club zijn,
neemt elke Vlugger behalve zijn koffie ook zijn mobieltje ter hand. Maar
goed dat er zoiets als telefonisch vergaderen bestaat en wij aan elkaar

"Met VLUG TRUG balen van het digitale!"
kunnen laten horen of het vandaag
appelgebak met of zonder slagroom,
een rijstenvlaaitje of gewoon een
krentenbol is geworden. Nog een
paar Bossche moppen van Hennie,
een gezamenlijke lachpartij en weg
zijn we weer. De zweetplassen onder
de hometrainers worden allengs groter en iedereen is blij om de
Dungense brug weer op zijn scherm
te zien verschijnen. Dat het in werkelijkheid buiten is gaan regenen, dat
de Dungense brug openstaat en dat
de Litserstraat is opengeboken, daar
hebben we allemaal geen last van
gehad. Leve het digitale tijdperk!
Virtueel fietsen, wat moet je nog
meer?

Na aanleiding van de stelling in het vorige clubblad hierbij
mijn reaktie:
Het clubblad is een blad dat vanaf de beginperiode van Vlug
Trug bestaat en waarin alle wetenswaardigheden van de
club werden vermeld. Het blad werd zo belangrijk gevonden
dat in de beginjaren zelfs de voorkant met kleurpotlood
werd ingekleurd, Het blad heeft naast een informerende rol
ook altijd een ondersteunende rol naar de vereniging toe
gehad. Reken maar eens uit hoevele duizenden euro's dit
blad in de ruim 25 jaar dat het bestaat heeft binnen
10

Stefan heeft als penningmeester al
berekend dat wanneer we in september onze ATB tocht online gaan aanbieden de clubkas flink wordt
gespekt. Er worden zo'n 5000 deelnemers op de Vlugtrug site verwacht
die thuis vanachter hun computer
kunnen gaan genieten van de
Brabantse dreven en bospaden,
slechts 1 euro inlogkosten kwijt zijn
en na afloop hun fiets niet hoeven af
te spuiten en gewoon thuis kunnen
douchen. We bieden ze uiteraard wel
een virtuele krentenbol en een digitaal kop soep aan, die liggen niet

zwaar op de maag en kosten ons niks.
Om het zo echt mogelijk te maken,
worden er in het GPS programma in
eerste instantie wat routebordjes
door virtuele wandelaars wegehaald,
die na een half uurtje met 1 druk op
de knop weer door onze herstelploeg
worden opgehangen. Leve de techniek!
En hoe was het ook weer allemaal
begonnen? O ja, dat was 10 jaar geleden toen de onzalige gedachte werd
uitgesproken om HET VLUGGERTJE
voortaan digitaal uit te gaan brengen.
Nou, heren computerfreaks en
IT-malloten, jullie worden bedankt!!!
Pieter Rijnbeek

gebracht. Verdwijnen van het blad omdat een aantal leden
het niet willen lezen vindt ik daarom oon slechte zaak. Als
leden aangeven het niet te lezen, stuur ze dan geen bald
meer toe. Dat scheelt ook weer in de kosten. Bovendien hoe
wil de vereniging de inkomsten opvangen die wegvallen bij
het opheffen van het blad?
Ik begrijp dat er overwegingen zijn om kosten te drukken en
de informatie "bij de tijd"te houden maar ik hoop dat dit
niet ten kostge gaat van ons clubblad,
Jan van de Ven

Beste redactie,
Hieronder een reactie op de stelling uit het clubblad.
Voor anderen kan ik niet spreken, maar ik lees het gedrukte Vluggertje altijd graag door. Liefst op een moment en
plaats die mij past en niet per sé achter mijn PC of pas
nadat ik het Vluggertje zelf - in kleur - heb uitgeprint. Ik
weet niet precies hoe duur het Vluggertje is. Ik weet wel
dat er een aantal adverteerders advertentiekosten betalen
en ik meen ook te weten dat Vlug Trug geen noodlijdende
vereniging is. Kortom: de in de stelling genoemde redenen
kloppen wat mij betreft niet!
Daar komt bij dat een clubblad betekenis heeft voor het
clubgevoel en de betrokkenheid bij de club. Niet alleen
vanwege de lezer, maar ook vanwege de betrokkenheid
van hen die een artikel aanleveren, de leden van de redactie en de bezorgers. Een gedrukt clubblad nodigt je - juist
vanwege de moeite die clubgenoten hebben genomen uit het niet achteloos in de prullenbak te deponeren.
Producten op internet zijn slechts virtueel en daarom per
definitie vluchtiger.
Ik ben dus van mening dat het clubblad, gedrukt en wel, 6
keer per jaar in mijn brievenbus moet blijven vallen!
Bert Nelissen
Het vluggertje digitaal uitbrengen lijkt me een goed idee.
Het is ’t proberen waard om het met een andere lay-out te
proberen op de website. Het zal zeker goedkoper zijn daar
ben ik van overtuigd en de foto’s zullen beter uit de verf
komen.
Of het vluggertje te weinig wordt gelezen kan ik niet
beoordelen. Ik lees de voor mij interessante verhalen. Zo
zal iedereen er wel uithalen wat hem het meeste aanspreekt. Wil je dat het vluggertje beter gelezen wordt dan
zullen we gewoon betere verhalen moeten schrijven.
Groeten,
Leon
Hallo redactie,
Mijn mening over de stelling is:
Als ik naar mezelf kijk, wordt het Vluggertje wel degelijk
goed gelezen. Nu kun je het Vluggertje ook even terugkijken (ik bewaar ze zeker 1 jaar). Wanneer het digitaal
wordt, zal ik het niet meer zo goed lezen.
Als het Vluggertje digitaal wordt, zullen we ook de sponsors/advertie-inkomsten verliezen. Met deze inkomsten
van de sponsors (advertenties), kan het Vluggertje bekostigd worden.
Dus: graag het Vluggertje zo houden!!!
Met vriendelijke groeten,
Jan Sleutjes

Stellingen!
De tweede stelling in ’t vorige Vluggertje was:
Het Vluggertje wordt (te) weinig echt gelezen, is
te duur en het is zinvol om te overwegen het
Vluggertje digitaal uit te brengen.
Het doel van de stellingen is dat er steeds meer mensen hun mening gaan geven op actuele onderwerpen binnen de club en in het Vluggertje.
Het lijkt erop dat dit onderwerp verschillende mensen meer heeft aangesproken, het gevolg hiervan is
dat de redactie 5 reacties heeft ontvangen van de
leden. Bijgaand kunnen jullie alle reacties lezen. De
redactie is zeer verheugd vanwege deze reacties en
kan zich ook helemaal vinden wat een aantal leden
nu schriftelijk hebben weergegeven en de kern raakt
namelijk:
‘t Vluggertje moet blijven en zeker niet digitaal !
Het is zoals een aantal leden ook hebben aangegeven een bindmiddel binnen de club. Naast het informatieve biedt ’t Vluggertje ook heel veel schitterende
verhalen, nu ook weer van onze Pieter!
Hier volgt onze nieuwe stelling. Hij komt van Bert
Nelissen, hij is de eerst binnen de club die een
stelling heeft aangedragen. Hebben andere leden
ook nog ideëen voor stellingen in ‘t Vluggertje, geef
het door!
Ondanks dat dit thema in het verleden al vaker
onderwerp van discussie is geweest, wordt het middels de stelling van Bert weer actueel. Laat jullie reacties maar weer horen, wij als redactie wachten weer
op jullie reacties op de navolgende stelling:

De nieuwe stelling die we nu aan
jullie voorleggen:
Op"zondag

om acht uur

vertrekken is nergens
voor nodig, daarom het
voorstel om net als in de
winter, voortaan om
negen uur te starten"
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Het idee is dat we samen
rijden.
De Rabobank is een bank met ideeën. Ons eerste, oudste en meest unieke idee is het idee
om samen te werken. Om samen een bank op te richten zonder aandeelhouders. Het idee
van de coöperatie. Samenwerken zorgt er voor dat ieder mens zich kan ontplooien en
ontwikkelen zoals hij of zij dat zelf wil. Al onze ideeën en opvattingen komen hieruit voort.
Dat is ook het idee achter de sportsponsoring van Rabobank Dommel en Aa.

Samen sta je sterker.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/dommel-en-aa

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

12

Data activiteiten Vlug Trug voor 2010
De openingstocht:

staat weer gepland op 21-03. We hopen op goed weer op de eerste dag van de lente en daarmee weer op een
succesvolle tocht.

De fietsenmarkt:

gaat voor de tweede keer de “markt op “ tijdens de jaarlijkse braderie en wel op 13-06. Vorig hadden we een zeer
natte en matige start, we hopen het dit jaar weer goed zal worden. Breng dan al je oude te verkopen fietsen,
wij willen ze graag voor jullie verkopen.

De Rabo toertocht:

staat weer gepland op de eerste zondag van juli, 04-07,de enig echte gezinstocht die Vlug Trug organiseert,
dus rustig samen met je partner, kinderen, familie, vrienden, buren samen op de fiets.

De CycleStar ATB-tocht:

vindt zoals gewoonlijk plaats op de laatste zondag van de maand september, d.d. 26-09.
Deze tocht is meestal zeer succesvol, mede door de prima organisatie.
Het is al langere tijd een gebruik dat de leden zich inschrijven om mee te helpen voor dezelfde activiteiten.
Dat is handig voor de leden zelf maar ook voor de organisatie. Tijdens de ALV kun je je hiervoor weer inschrijven.
Jac Biemans
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Programma 2010
In de onderstaande tabel is het programma voor A, B en C-groep op zon- en feestdagen vermeld.
Het vertrek is steeds per fiets vanaf Boer Goossens, tenzij anders vermeld.
Gedurende “zomertijd” wordt er door de A- en B-groep iedere dinsdag- en donderdagavond gefietst. Vertrek
19.00 uur vanaf Boer Goossens.
De C fiets als groep ook op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur en vaak ook op de woensdagmorgen. Neem
hiervoor contact op met de wegkapitein.
Evenals vorig jaar vraagt het bestuur ook dit jaar weer de aandacht voor de snelheid tijdens onze tochten.
Bij de B-groep bedraagt deze ongeveer 30 km/uur. Natuurlijk mag deze soms hoger zijn, echter alleen als
eenieder in de groep dit aan kan. Leden die een hogere snelheid in de benen hebben wordt geadviseerd
om het eens bij de A-groep te proberen. Bert Voets, de wegkapitein van de A-groep heeft zo'n overstap tot
een aandachtspunt voor komend seizoen gemaakt.
Voor nadere informatie over de tochten kunt je terecht bij de wegkapiteins, namelijk:
A Bert Voets en Rien Hairwassers
B Chris van den Oetelaar en jan Sleutjes
C Rien van Grinsven en Willem Constant

Toelichting Programma 2010 A-groep:

Bij het samenstellen van het programma heb ik geprobeerd rekening te houden met de response die is gekomen op mijn e-mail van eind november vorig jaar. Het is
helaas niet mogelijk om alle goede tips mee te nemen; we
kunnen bijvoorbeeld niet al te veel met de auto ergens
heen gaan om een mooie tocht te rijden. Wat we wel gaan
proberen, afhankelijk van het weer en het animo, om in
het begin van het jaar wat langere tochten te rijden, in de
opbouwfase. Uiteraard in een daarbij passend tempo, en
dat zal misschien moeilijk zijn voor de mensen die sterk
uit de winter komen. Want dat blijft het probleem, ook bij
het trainen op dinsdag en donderdag; er zit een behoorlijk
niveau verschil in de rijders van de A groep. Dat vereist
toch een aanpassing van degenen die sterk zijn; want je
kunt wel langzamer fietsen, maar niet sneller als je in je
hebt. Omdat ik toch graag de overstap van B naar A wat
gemakkelijker mogelijk wil maken zal dat toch een aandachtspunt zijn voor dit jaar. En gezien het sociale karakter
van onze A rijders zal dit geen probleem zijn lijkt me. Als
we elkaar een beetje coachen hoeft iemand die zich goed
voelt niet steeds achterom te kijken of de rest er nog wel
aanhangt. Tempo rijden gaan we wellicht op de avondtrainingen oefenen, en Mark Spierings heeft beloofd dat hij
wat van zijn trainingservaringen over zal proberen te
brengen. Voor de rest zou ik willen zeggen; een goed fietsjaar toegewenst, en (toer)tips en –suggesties blijven altijd
welkom.
Bert Voets (06 515 71 504)
Rien Hairwassers (06 497 54 778)
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Vertrek met auto v.a. Boer Goossens:
• Klimmen-Banneux-Klimmen
• Grenslandklassieker Geleen
• Limburg/tijdrit (clubkampioenschap)
• Heuvelentocht Overloon

Overzicht bijzondere dagen 2010
Carnaval :
Goede vrijdag :
1e paasdag :
2e paasdag :
Koninginnedag :

zondag 14 februari
vrijdag 2 april
zondag 4 april
maandag 5 april
vrijdag 30 april

Bevrijdingsdag :
Moederdag :
Hemelvaartsdag :
1e pinksterdag :
2e pinksterdag :

woensdag 5 mei
zondag 9 mei
donderdag 13 mei
zondag 23 mei
maandag 24 mei

Vaderdag :

zondag 20 juni

Dierendag :

maandag 4 oktober

Sint Maarten :

donderdag 11 november

Sinterklaas :
1e kerstdag :
2e kerstdag :
Oudejaarsdag :

zondag 5 december
zaterdag 25 december
zondag 26 december
vrijdag 31 december

A-groep
Maart

Tocht

B-groep

C-groep

Afst. Vertr. Tocht

Afst. Vertr.

07-mrt Eigen tocht

75

8.30

Eigen tocht

75

8.30

Eigen tocht

60

9.00

14-mrt Eigen tocht

100

8.30

Eigen tocht

75

8.30

Eigen tocht

60

9.30

21-mrt Vlug Trug Openingstocht

75

8.30

Vlug Trug Openingstocht

75

8.30

Vlug Trug Openingstocht

50

9.00

28-mrt Eigen tocht – Berg en Dal

130

8.30

Eigen tocht

100

8.30

Eigen tocht

70

9.00

April

Tocht

Afst. Vertr. Tocht

Afst. Vertr.

04-apr

Eigen tocht (1e paasdag)

80

8.00

Eigen tocht (1e paasdag)

100

8.00

Eigen tocht (1e paasdag)

70

9.00

05-apr

Eigen tocht – Kleef (2e paasdag)

160

8.00

Eigen tocht (2e paasdag)

110

8.00

Eigen tocht (2e paasdag)

70

9.00

11-apr

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

110

8.00

Eigen tocht

75

9.00

18-apr

Eigen tocht – Diefdijk

135

8.00

Eigen tocht – Berg en Dal

135

8.00

Eigen tocht

75

9.00

25-apr

Klimmen-Banneux-Klimmen

135

6.00

Klimmen-Banneux-Klimmen

135

6.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

75

9.00

Oranjetocht (Schijndel)

120

8.00

Oranjetocht (Schijndel)

70

9.00

25-apr

Afst. Vertr.

30-apr

Oranjetocht (Schijndel)

120

Mei

Tocht

Afst. Vertr. Tocht

Afst. Vertr.

02-mei Eigen tocht

120

8.00

Eigen tocht

110

8.00

Eigen tocht

80

9.00

09-mei Eigen tocht Moederdag

100

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

75

9.00

13-mei Eigen tocht (Hemelvaart)

100

8.00

Eigen tocht (Hemelvaart)

100

8.00

Eigen tocht (Hemelvaart)

75

9.00

16-mei Grenslandklassieker Geleen

140

7.30

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

23-mei Eigen tocht Pinksteren

100

8.00

Eigen tocht Pinksteren

100

8.00

Eigen tocht Pinksteren

80

9.00

24-mei Eigen tocht Pinksteren

100

8.00

Eigen tocht Pinksteren

100

8.00

Eigen tocht Pinksteren

80

9.00

30-mei Limburg/tijdrit – clubkamp.

100

7.00

Limburg/tijdrit – clubkamp.

100

7.00

Limburg/tijdrit – clubkamp. 70

7.00

Juni

Tocht

Afst. Vertr. Tocht

Afst. Vertr.

06-jun

Eigen tocht

120

8.00

Eigen tocht – Culenborg

150

8.00

Eigen tocht

80

9.00

13-jun

Eigen tocht

120

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

85

9.00

20-jun

Koppeltijdrit (clubkamp.) Vaderdag

8.00

Koppeltijdrit (clubkamp.)

8.00

Koppeltijdrit (clubkamp.)

27-jun

Heuvelentocht Overloon

120

7.00

Eigen tocht – Amerongse berg 165

7.00

Eigen tocht

Juli

Tocht

Afst. Vertr. Tocht

04-jul

Rabo Actief

04-jul

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

90

9.00

11-jul

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

90

9.00

18-jul

Eigen tocht

120

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

90

9.00

25-jul

Eigen tocht -Amenrongseberg

160

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

90

9.00

Aug

Tocht

Afst. Vertr. Tocht

Afst. Vertr.

01-aug Eigen tocht

120

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

100

9.00

08-aug Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

100

9.00

15-aug Eigen tocht

125

8.00

Leyen tocht

150

7.00

Eigen tocht

100

9.00

22-aug Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

100

9.00

8.00

Oriëntatietocht – clubkamp.

8.00

Oriëntatietocht – clubkamp.

Tocht

05-sep Eigen tocht

Afst. Vertr.

100

125

12-sep Clubweekend
12-sep Eigen tocht
19-sep ATB proef (clubk.)
26 sept Cycle Star ATB tocht

Eigen tocht

8.00

Clubweekend
120

8.00

Eigen tocht

8.00

ATB proef (clubk.)
Cycle Star ATB tocht

Afst. Vertr.

8.00
85

8.00

Afst. Vertr.
Rabo Actief

Afst. Vertr. Tocht
8.00

Afst. Vertr.

Afst. Vertr.

Rabo Actief

29-aug Oriëntatietocht – clubkamp.
Sept

8.00

Afst. Vertr.

Afst. Vertr.

8.00
Afst. Vertr.

Eigen tocht

90

9.00

Clubweekend
110

8.00

Eigen tocht

8.00

ATB proef (clubk.)

90

9.00
8.00

Cycle Star ATB tocht
15

Voor Uw� -- verzekeringen�
�
-- hypotheek�
�
-- financiering
Tel: 073 - 5941282 Grinsel 34, 5275 JP Den Dungen

Wielersport, fietsonderdelen en accessoires

Kloosterstraat 7, 5481 BE Schijndel Tel: 073 - 611 28 33 Fax: 073 - 611 28 34
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Tour for Life 2010
Beste redactie,
Graag wil ik dit intiatief onder de aandacht brengen van vlugtrug cq mogelijk in het vluggertje opnemen. Misschien zijn
er wel leden die samen een ploeg willen vormen en zich zowel sportief als voor het goede doel willen inzetten.
Groeten,
Harrie Perebooms

Beste fietsliefhebbers,
Afgelopen zomer heb ik samen met een team van Artsen zonder Grenzen de
Tour for Life gereden. Een fantastische ervaring! Tour for Life is een zware wielertocht van Italië naar Nederland, die dit jaar van 29 augustus t/m 5 september
wordt verreden. De Tour for Life-teams brengen geld bij elkaar, zodat Artsen
zonder Grenzen noodhulp kan blijven bieden aan slachtoffers van rampen, oorlog en epidemieën. Het zou geweldig zijn als je met een eigen team in 2010 de
uitdaging aangaat en samen met ons de Tour for Life fietst!
Een prestatie van levensbelang
Tour for Life is een klassieke, achtdaagse wielertour. Je beklimt steile cols in de
Alpen, Jura en Vogezen en rijdt langs wereldberoemde trajecten van de Tour de
France, zo’n 150 kilometer per dag. Samen met je ploeg, zes tot negen renners,
haal je minstens 15.000 euro aan sponsorgeld op voor Artsen zonder Grenzen.
Zo maak je het verschil voor mensen die onze noodhulp hard nodig hebben!
Eerste tour: groot succes
Ik heb geweldige herinneringen aan de Tour for Life. Al die topprestaties, de
prachtige natuur en de saamhorigheid. Bijna te mooi om waar te zijn! En ook het
resultaat was ongelooflijk: samen hebben we meer dan 265.000 euro opgehaald.
Met die opbrengst kunnen we 60.000 mensen van medische noodhulp voorzien.
Met de tour in 2010 willen we dit succes overtreffen. Jij kan daarbij helpen!
Wordt Tour for Life ook de uitdaging van jóuw leven?
Als deelnemer zorg je ervoor dat onze medische teams noodhulp kunnen bieden aan mensen die door een oorlog of natuurramp geen medische zorg,
schoon drinkwater of onderdak meer hebben. Eén prachtige week afzien samen
met je team redt levens! Klim een week op de fiets voor Artsen zonder Grenzen!
Kijk voor meer informatie of om je direct aan te melden op www.tourforlife.nl.
Met vriendelijke groet,
Pim de Graaf
Voorzitter Artsen zonder Grenzen
P.S.: Houden je vrienden en kennissen
ook wel van een uitdaging? Stuur ze
dit bericht of nodig ze uit voor je team!
Tour for Life hoofdsponsor 2010
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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

Navigeren of tracks volgen...
Op 26 januari jl. hebben Peter Goossens en Bert Voets aan een stuk of 30 belangstellende VlugTruggers
een presentatie gegeven over het gebruik van GPS (een soort tomtom) voor op de (toer)racefiets.
Het was een zeer interessante avond waarin werd ingegaan op de diverse mogelijkheden van de GPS en
hoe een GPS werkt.
Voor een GPS (globale positie
systeem) zijn nl. minimaal 3 satelieten
nodig om een plaats te bepalen waar
je je bevindt. Een vierde satelliet in
nodig voor correctie, stortingen en
hoogte te bepalen. Des te meer satelieten je kunt bereiken des te nauwkeuriger kan je positie bepaald worden.
Moderne GPS-en hebben een routeplanner én een tracking GPS functie.
De GPS’ neemt het ‘spoor’ van snelheid (afstand) en richting op; dit
wordt een TRACK genoemd (“tracking
GPS”).
Verschil navigeren en tracking
Om te navigeren is een wegenkaart
noodzakelijk en als je die combineert
met een GPS dan krijg je een navigatiesysteem, deze is dus niet geschikt
voor in de rimboe. Als er van de route
wordt afgeweken volgt herberekening van de route (“TomTom modus”).
De gekozen kaart bepaalt welke
wegen gekozen worden.
Een zeer goede optie om de GPS te
gebruiken is dat je nooit meer het
hotel/auto etc. kwijt hoeft te zijn, waar
ook ter wereld.

Leg je positie vast in een “waypoint”;
als je terug wilt kies je “ga naar” en de
GPS geeft je altijd de richting en de
afstand (hemelsbreed).
Gebruik GPS
Narijden van GPS - tracks.
Op Internet staan werkelijk duizenden
tracks die je eenvoudig in je GPS kunt
laden (bv. www.vlugtrug.nl of www.
gpstracks.nl/ of www.gpsies.com).
Jouw route wordt opgenomen;
afstand, snelheid, hoogte.
Wel is zeer belangrijk dit eerst een
paar keer te oefenen want voordat je
het weet zit je ergens tegen aan en/of
lig je tegen de grond.
Als je wat verder gevorderd bent in
deze materie kun je zelf, op de computer, GPS tracks tekenen/ontwerpen
en narijden.
kaarten
Bij elk merk GPS hoort een specifiek
type kaart.
Er zijn wegenkaarten (bv. CN Europa)
een algemene kaart met verharde
wegen, topo(grafie) kaart met
hoogteprofiel/-lijnen, meer detail en
speciale kaarten (onroute serie) voor
op de motor, fiets en te wandelen.

Fietsen
Fi
t
en
GPS

Let wel op: kaarten zijn relatief duur
dus koop dan een gps-systeem in
combinatie met een kaart of kaarten.
Nog een paar makkelijke opties:
Je kunt al je trainingen op de computer opslaan via
"Trainingscenter_351.exe".
Je kunt achteraf zien waar je allemaal
gefietst hebt en eventueel ook nog
hoe hard en met welke hartslag.
‘Laat jezelf goed voorlichten’ is denk
ik toch wel een van de belangrijkste
items als je een GPS wilt gaan aanschaffen en praat met mensen die al
een GPS hebben.
Ik denk dat dit soort avonden vaker
georganiseerd kunnen worden over
diverse onderwerpen b.v voorbereiding seizoen, onderhoud fiets enz.
Of om een klimclinic via de club te
organiseren lijkt mij een van de
mogelijkheden. Inventariseer naar de
wensen binnen de club en er zijn veel
mensen die daar ideeën over hebben.
Ton Huibers.

Gebruik GPS
Narijden van GPS - tracks.
Op Internet staan werkelijk duizenden tracks die je eenvoudig in je GPS kunt
laden (bv. www.vlugtrug.nl of www.gpstracks.nl/ of www.gpsies.com)
Jouw route wordt opgenomen; afstand,
afstand snelheid,
snelheid hoogte
hoogte.
Hoogteprofiel is eenvoudig te maken.

De ‘Zaterdagroute’
g
van het clubweekend

Presentatie en
Workshop over
g
het gebruik
van GPS
tbv
t.b.v.
(toer)fietsen
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Sassenheimseweg 56
5258 HL Berlicum
073 - 503 3349
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Wist u?
Dat de redactie alle leden in 2010 een schitterend, sportief en gezellig fietsseizoen toewenst,
Dat we voor deze rubriek deze keer weer 10 jaar teruggaan,
Dat “de wist u dat rubriek” al veel langer bestond,
Dat er eerst geschreven werd onder het pseudoniem: V. Lugger,
Dat 10 jaar geleden, het jaar 2000, het millenium, WTTC Vlug Trug 17 jaar oud was,
Dat Vlug Trug d.d. 12-04-2000 66 leden had,
Dat bijna de helft van deze leden nu niet meer op de ledenlijst staan,
Dat in het jaar 2000 een gewaardeerd clublid, Henk van Vught is overleden,
Dat het bestuur van Vlug Trug toen bestond uit: Jan van de Ven, Tiny Huijberts, Stefan
Wonders, Jan Vissers en Bert van Doorn,
Dat Jan als voorzitter in 2000 schreef over de toename van de “ik-cultuur” tijdens het fietsen,
Dat hij dit betreurde en aldus Jan het ten koste ging van de “wij-cultuur”; wat stond voor de gezelligheid van
het fietsen,
Dat Rob de Laat na 4 actieve jaren de redactie in 2000 gaat verlaten,
Dat er in eerst instantie geen opvolger voor Rob was,
Dat Jan van de Ven, onze voorzitter, daarna tijdelijk de redactie naar zich toegetrekt,
Dat Wim Voets kort daarna de redactie van hem heeft overneemt,
Dat Marc van Gastel Wim ging ondersteunen en in 2000 gestart is in de redactie met de
lay-out voor ’t Vluggertje
Dat het geweldig is dat Marc nu al 10 jaar onafgebroken er staat voor ’t Vluggertje!!!
Dat Mart Dodemont en Ad van Breugel er voor zorgden dat iedereen ’t Vluggertje thuis kreeg
Dat in 2000 voor het eerst is gestart met de C-ploeg, de A- en B-ploeg reden al langer,
Dat Rien van Grinsven de wegkapitein werd van deze C-ploeg,
Dat Vlug Trug toen de Rabo-gezinstocht, Brabant op de fiets en de Smits ATB-tocht organiseert,
Dat de Openingstocht ook op het programma stond, er waren 180 inschrijvingen,
Dat Jan Sleutjes de grote man was achter de organisatie Maastricht – Den Helder in het jaar 2000,
Dat toen 12 “Vluggers” deze schitterende tocht hebben uitgefietst te weten; Jan Sleutjes, Ben de Veer,
Rien Spierings, Harry Peerbooms, Ron Broeren, Jo Sanders, Jos Mertens, Bert van Doorn, Piet
Van Zandvoort, Ad van Caulil, Delphi Dukelo, Robin Dukelo,
Dat Ad van Caulil toen een cheque van 9500 euro heeft kunnen overhandigen aan het Vicky Brownhuis,
Dat natuurlijk Klimmen-Banneux-Klimmen weer op het programma stond,
Dat er toen 13 leden van de club deze tocht prima hebben uitgefietst,
Dat d.d. 17-09 de snuffelmarkt weer werd georganiseerd, alle leden moesten helpen (66) !
Dat Leon in dat jaar weer verschillende ATB-tochten heeft gefietst en hiervan verslag heeft gedaan in ‘t Vluggertje,
Dat Willen Constant een uitgebreid verslag heeft gemaakt van een week fietsvakantie in de Dordogne,
Dat deze vier actieve fietsers; Jan van de Ven, Bert van Doorn, Ad van Breughel en Willem Constant waren,
Dat tijdens de vergadering d.d. 09-05-2000 wordt medegedeeld dat de club regenjacks zal aanschaffen voor de leden,
Dat de Algemene Ledenvergadering d.d. 16-10-2000 plaatsvond en de feestavond d.d. 18-11.
Dat in het laatste Vluggertje een dringende oproep verschijnt om de redactie te versterken, Wim Voets stopt,
Dat Toon van Boxtel zich toen heeft gemeld om samen met Marc de redactie voort te zetten,
Dat de club d.d. 10-09-2000 met vele leden een dag naar Limburg is geweest, eerst gefietst en daarna ’n diner,
Dat iedereen het er over eens was de club hiermee het seizoen 2000 prima heeft afgesloten.
Jac
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Openingstocht 21 maart

Laat je fietsend zien!
Op zondag 21 maart vanaf half 9
organiseren wij onze eigen
Openingstocht. Er wordt van te
voren weer goed werk verricht om
deze tocht voor iedereen goed te
laten verlopen.
Daarom deze oproep aan alle
Vluggers, dus zowel A-ploeg,
B-ploeg, C-ploeg, vrouwenploeg:
laat je fietsend zien op zondag, 21
maart !
Het is ook reclame naar buiten toe
dat wij als club massaal onze eigen
tocht fietsen. Uiteraard beginnen
we in een rustig tempo, passend bij

de opbouw van weer een nieuw seizoen.
Deze tocht is ook bedoeld dat we
zoveel mogelijk inschrijvingen krijgen van andere clubs of andere
fietsfanaten of gewone fietsers die
houden van een mooie uitgezette
tocht. Daarom maak het bekend
onder je familie, buurt, vrienden,
collega’s, andere clubs, hoe meer
mensen op de fiets des te beter.
Het weer kunnen we helaas niet
regelen, vorig jaar was een prima
jaar wat betreft opkomst, we hebben echter ook al 2 jaar achter

elkaar een echte verregende tocht
gekend, dit is meer dan genoeg.
Laten we daarom hopen dat de
weergoden dit jaar weer mee willen
werken waardoor veel mensen
uiting kunnen geven aan de jaarlijkse gezonde “fietskriebels” in het
voorjaar.
Tot ziens op de racefiets op 15
maart bij onze Openingstocht van
Vlug Trug.
Jac

STALEN ROS 3
Klassieke wielershow en -beurs

zaal ‘’De Moost’’, Moostenstraat 3, 5758 RX Neerkant 21 maart 2010 van 10-16 uur
Na twee zeer succesvolle klassieke wielershows zal op 21 maart 2010 de derde Stalen Ros plaatsvinden.
Veel wielerliefhebbers in de babyboomleeftijd kunnen zich de hoogtijdagen van het Nederlandse wielrennen nog herinneren; dan hebben we het natuurlijk over de 70er en 80er jaren (vul de namen van de ploegen en coryfeën zelf maar in…).
Het is dan ook geen toeval dat op Stalen Ros vooral stalen fietsen uit deze periode zijn te zien, in originele of gerestaureerde
staat.
De combinatie van de slank gebouwde stalen frames, de flitsende metallic kleuren die zo populair waren in die tijd, en de
herinneringen aan de coureurs en de successen.... er wordt heel wat afgezwijmeld op Stalen Ros...
Op deze derde aflevering van Stalen Ros zal extra aandacht worden besteed aan de vaderlandse klassiekers uit de vijftiger en
zestiger jaren: RIH, Jabo, Joco, Eroba, de Mol, Locomotief,
etc.
Naast de tentoonstelling is een belangrijk onderdeel van
Stalen Ros de onderdelenmarkt. Op tientallen kramen worden frames, wielen en onderdelen van bekende
(Campagnolo, Mavic, Stronglight) en minder bekende of
verdwenen merken (Zeus, Atom, Huret, Maillard, Gipiemme,
Universal, Modolo) aangeboden.
Bezoekers betalen slechts 2 euro entree.
Neerkant ligt halverwege Eindhoven en Venlo.
Belangstellenden voor een onderdelenstand of een plaats
op de show voor een koersfiets kunnen contact opnemen
met Erik Boelen (077-4664686 of boelen56@freeler.nl)
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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.

