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Voor werkzaamheden binnen de GWW-sector onder andere:

• aanbrengen van asfaltverhardingen • bestratingen • rioleringen
Mouwrik Waardenburg BV
Postbus 17
4180 BA Waardenburg

Telefoon 0418-65 46 20
Fax
0418-65 46 29

E-mail info@mouwrik.nl
Website www.mouwrik.nl

Voorwoord
Na de komkommertijd zijn er weer veel leden teruggekomen van de vakantie. Dit is dan ook wel weer
te merken tijdens de trainingen (al is dat bij de A nog niet helemaal te merken - er lopen sommige nog
wel eens over....) en de zondagtochten. In de afgelopen periode zijn er voldoende mogelijkheden om
mooie tochten te fietsen. Of het nou met een heerlijke Trappist in de hand is, op de foto met
Amerikanen bij Kinderdijk, de mosselen opzoeken in Zeeland of knallen op de Postbank. Het is
allemaal mogelijk bij Vlugtrug. Al is het wel erg vroeg om om 07.00 uur bij de Boer te staan.
In de afgelopen periode hebben er weer de vaste evenementen plaats gevonden. De koppeltijdrit is
gewonnen door Jac Biemans en Toon Broeren. Op het forum zijn er mooie foto’s van geplaatst. Het
valt me wel op dat we Jac niet meer zo vaak zien bij de club (genieten van de welverdiende
vakanties), maar deze pakt hij toch maar weer even mee!
De jaarlijkse fietsenmarkt was weer een groot succes. Onder leiding van Jac is er weer flink verkocht.
Zeker bij de ‘’inkoop’’ van de fietsen bleek het storm te lopen.
Voor de komende periode staan het NK-tijdrijden (zaterdag 31-08) en het clubweekend (13-15
september) op het programma.
Ook is hebben Chris, Bert en Mark de Laat zich weer gebogen over het ATB programma. Deze is te
vinden in deze editie van het clubblad.
De redactie wenst iedereen veel fietsplezier en de leden die de Transalp op de mountainbike en de
Diekirch-Valkenswaard rijders veel suc6 met hun prestatie.
En ja, natuurlijk zijn de vakantie/fiets belevenissen nog steeds welkom om in het clubblad te plaatsen!
Kunnen we weer ideeën opdoen voor de volgende jaren.
Jochem Huibers

---

Mededelingen

---

Clubweekend - NK tijdrijden 2013 in Asten
Heren, dames Vlugtruggers,

Het loopt nog geen storm met de aanmeldingen voor zowel het NK Tijdrijden op zaterdag 31
Augustus a.s. als voor het clubweekend 13-15 September a.s.
NK Toerfietsen
We zijn het aan onze stand verplicht om met minimaal één ploeg mee te doen. Immers, volgend jaar
organiseren wij het evenement en dan moeten we nu toch zeker ons gezicht laten zien!
Vorig jaar hebben we met een aantal groepen meegedaan en dat was leuk.
Voor wie niet weet wat het inhoudt: je rijdt met een groep ongeveer twee rondes van 60-80 km en
moet zo nauwkeurig mogelijk inschatten hoe snel je dit gaat doen.
Wie het dichtst het gemiddelde benadert wint.
Het gaat dus niet alleen om hardrijden.
Zie ook http://www.ntfu.nl/kalender/nktoerfietsen.aspx
Opgeven bij Stefan Wonders (info@vlugtrug.nl) , die betaalt het inschrijfgeld.
Clubweekend
Behoeft geen nadere introductie lijkt mij.
We hebben pas 3 inschrijvingen, dat moeten er minstens 25-30 worden!
Geef je alvast op bij jan van de ven (janvandeven1@outlook.com)
Het is weer in Nunspeet net als vorig jaar; een lokale wielergroep zal ons helpen bij het rijden van
leuke tochten op zaterdag.
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Meer winnen
dan alleen
de wedstrijd

Met steun
van de
Rabobank

Samen sta je sterker
Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het
mensen dichter bij elkaar brengt. Sport verbindt en inspireert ons. Daarom
steunt Rabobank Dommel en Aa W.T.T.C. Vlug Trug.

www.rabobank.nl/dommel-en-aa
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
Volg ons op Twitter: @RaboDommelenAa
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Tikki takki
Tikki takki, tikki takki. Nee, dit gaat niet over voetbal waarmee Barcelona een ware revolutie op de
velden ontketende. Het gaat over wat mijn fiets in mij ontketende.
Eerst dacht ik dat het wel over zou gaan. Gewoon
niet naar luisteren. Dat rare geluid van linksonder
achter uit mijn fiets zal vanzelf wel verdwijnen.
Negeren is vaak de beste oplossing. Als ik zou doen
alsof het er niet was, dan was het er ook niet.
Tikki takki, tikki takki... Maar na een uur doen alsof
ik niets hoorde, was tikki takki nog steeds niet weg.
Na twee uur ook niet. De volgende dag was tikki
takki er, en de week erop nog steeds. Iedere
pedaalomwenteling - of ik nu in het zadel zat of op
de pedalen stond - datzelfde geluid.
Tikki takki, tikki takki...Met tikki takki in je fiets is
het net als met de hik: je weet niet waar je het
oploopt en je weet niet hoe je er vanaf komt. Ik
pedaleerde met één been om tikki takki om de tuin
te leiden. Ik dronk mijn bidon in één teug leeg om
er vanaf te komen.
Ik zette mijn fiets ondersteboven en keek of er
geen scheurtjes in het frame zaten. Ik draaide alle
boutjes en moertjes nog maar eens aan. Ik checkte
mijn schoenplaatjes. Ik smeerde mijn ketting. Ik gaf
een paar flinke tikken op de trapas. Dat tikki takki
moest en zou eruit. Ik wist alleen niet hoe.
Tikki takki, tikki takki... Tikki takki begon me te
irriteren. Eerst een beetje, toen steeds meer. Met
elk tikki takki werd de donderwolk boven mijn
hoofd zwarter. Ik stapte vloekend op de fiets, ik
fietste vloekend mijn rondje en daarna zette ik
mijn fiets vloekend weer in de schuur. Ik verving de
derailleurwieltjes. Ik zette een ander zadel op mijn
fiets. Ik kocht zelfs voor de zekerheid een nieuw
stuurlintje - je weet nooit waar tikki takki zich

schuil houdt. Maar het hielp niets.
Tikki takki, tikki takki... Ik begon te piekeren. Op de
fiets, maar ook als ik in mijn bed lag of als ik achter
mijn computer zat. En ook terwijl ik dineerde in
een veel te chique restaurant. "Gaat het wel?"
vroegen ze nadat ik een uur lang zwijgend had
gezeten lepel nog in een kom koude tomatensoep
met ballen. Ik mompelde iets onverstaanbaars
terug en dacht aan tikki takki.
De volgende dag reed ik het hele land door om
mijn fiets te laten onderzoeken door de beste
fietsenfluisteraar die ik kende. Die man zou tikki
takki er wel uit toveren, dacht ik. Een week later
had ik mijn fiets terug en was ik vijfhonderd euro
lichter. Maar toen ik één meter gefietst had, wist ik
al genoeg: tikki takki was er nog steeds.
Tikki takki, tikki takki... Langzaam maar zeker
boorde tikki takki zich door mijn schedel. Het vrat
zich een weg door mijn hersenen, zette zich vast
op iedere herinnering, het liet niets van me heel. Ik
stond op met tikki takki, ik ging slapen met tikki
takki, ik droomde van tikki takki. Ik at met tikki
takki, ik dronk met tikki takki, ik ademde tikki takki.
Tikki takki, tikki takki... Tikki takki tikte me suf. Tikki
takki kraakte me. Tikki takki brak me. Er zat maar
één ding op:

Oordoppen kopen.

Bart de Geus
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Vlug Trug voor de vijfde keer met de fietsenmarkt op
De Braderie.
Inmiddels is Vlug Trug niet meer weg te denken op de Braderie, ook heel passend want bijna alle
actieve verenigingen in Den Dungen laten zich dan zien.
De kunst is om eerst nogal wat fietsen te krijgen die we weer kunnen verkopen. Zo is Jan Goossens,
fietsenhandelaar in Den Dungen onze trouwe leverancier voor fietsen. Verder zijn er meestal vele
Dungenaren die hun fietsen brengen en hopen dat ze verkocht worden. Walter Hairwassers had nog
via een kennis nogal wat fietsen gestrikt en deze waren heel mooi voor de verkoop. Dus al met al
stonden er nogal wat verschillende fietsen die verkocht konden worden. Vermeld mag zeker worden
dat Richard Broeren, sponsor van een aantal evenementen 3 fietsen bracht.
De opbrengst van 2 van fietsen was helemaal voor de club, het lukte om deze fietsen snel en goed te
verkopen.
Voor de middag waren Jan van de Ven, Rien Hairwassers, Henry Baaijens en Jac Biemans de mannen
van Vlug Trug die de fietsen innamen, registreerden en natuurlijk actief waren om ze weer te
verkopen.
Namiddag was Jan van de Ven, Ruud van de Ven, Will Pijnenburg en Walter Hairwassers de mannen
die nodige fietsen nog moesten verkopen. En dat is ze goed gelukt, bijna alles werd verkocht ! Jan is
een echte handelaar, vindt dit ook leuk en verkoopt dan goed.
We kunnen terugkijken op een geslaagde fietsenmarkt, het weer zat mee en we hadden een goed
aanbod van nogal wat fietsen, goede verkopers en een schitterende plek om de fietsen te verkopen.
Zoals eerder al genoemd presenteren nogal wat clubs zich tijdens de Braderie, misschien is het een
idee om voor volgend jaar mensen zelf op de fiets te krijgen en dan op die dag kampioen van het
Maaskantje 2014 kunnen worden. We hebben dan een of 2 fietsen nodig op een rollerbank en een
groot scherm waarop zichtbaar is hoe hard ze kunnen fietsen. We kunnen ons dan nog meer
presenteren als fietsclub en hopelijk daar ook geld aan verdienen.
Daar is wel materiaal voor nodig, wie weet waar we deze spullen kunnen lenen of sponsoren vinden
die het materiaal levert opdat er op die dag kort maar hard gefietst kan worden. Denk mee !
Reacties zijn zeer welkom bij ondergetekende.

Jac
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COMPLEET ASSORTIMENT
VERF

VELUX-DEALER

BEHANG

RAAMDECORATIE

GORDIJNSTOFFEN

TAPIJT

Piet Cooijmans
H. Hartplein 6, 5275 BM Den Dungen,
Tel. 073 - 594 14 48
www.pietcooijmans.nl
www.decohomepietcooijmans.nl

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

Telefoon 073-5943474 Den Dungen
Tegenover ‘t Schotsveld

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
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van 14.00 tot 2.00 uur
van 12.00 tot 2.00 uur

ATB Toertochten B Groep Seizoen 2013 - 2014

DATUM

TOCHT

VERTREKPLAATS

KM

VERTREK

06 September

ATB Tocht uitzetten

Den Dungen

60

08.00 uur

22 September

Kivada ATB Toertocht

Den Dungen

60

08.00 uur

29 September

ATB Proef ( cl. Kamp)

Den Dungen

----

08.00 uur

06 Oktober

ATB Tocht Berlicum

Den Dungen

45

09.00 uur

13 Oktober

Oirschot Tocht

Den Dungen

100

08.00 uur

10 November

ATB Tocht Nieuwkuyk

Den Dungen

45

09.00 uur**

17 November

ATB Tocht Schijndel

Den Dungen

40

09.00 uur**

25 November

ATB Tocht Zijtaart

Den Dungen

45

09.00 uur

08 December

ATB Tocht Heeswijk

Den Dungen

45

09.00 uur

31 December

Oliebollentocht

Den Dungen

45

13.00 uur

12 Januari 2014

ATB Tocht Nuland

Den Dungen

45

09.00 uur

26 Januari 2014

ATB Tocht Geffen

Den Dungen

45

09.00 uur

24 Februari 2014

ATB Tocht Berlicum

Den Dungen

45

09.00 uur

Zoals jullie zien hebben we weer 13 prachtige tochten op de kalender gezet. Let op de
vertrektijden, deze zijn de eerste drie weken om 08.00 uur en de Oirschot Tocht 13
Oktober ( 100 km ) ook om 08.00 uur, daarna de rest van het seizoen steeds om 09.00 uur .
(Oliebollentocht 31 – 12 – 2013 13.00 uur ) Vertrek is altijd bij Boer Goossens.
Voor de datums die niet zijn ingevuld hebben Mark en ondergetekende steeds een andere
route, die we ook vanaf Den Dungen gaan rijden, en ook deze tochten starten steeds om
09.00 uur
** Betekend Tochten onder voorbehoud
Laten we er met z,n allen een leuk en sportief seizoen van maken.

Voor info of vragen:

Chris van den Oetelaar 073 – 5513646/5514857 Mark de Laat 06 - 53472170

8

Leijetocht 2013
ATB 50 km

17 augustus
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Innovatieve
Innovatieve meedenkers,
meedenkers, ontwikkelaars
ontwikkelaars en
en producenten
producenten

Allround en dynamisch
in metaalbewerking
Marinus Spierings Gereedschapmakerij
Hambakenwetering 19
5231 DD ’s Hertogenbosch
Tel.: 073-644 52 10 • fax: 073-642 99 08
www.vofmsg.nl • info@vofmsg.nl
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Ja,
u krijgt
persoonlijk
advies

Bel v
een afs oor
of kom praak
langs.

M.J. J.A. Foolen-Smits

Groot Grinsel 9
5275 BZ DEN DUNGEN
T (073) 594 15 78
E mjfoolensmits@hetnet.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Als uw kozijn
perfekt
moet zijn!
T 073 - 52 30 888
www.perfektkozijn.nl
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De Masseur Berlicum
massages - tapen - voedingsadvies
.

Jeanne Schellekens
06 - 177 09 744
demasseurberlicum@home.nl

De nieuwe clubkleding met namen
van onze hoofdsponsors : HCR Boer
Goossens en Mouwrik Waardenburg
De kleding is gemaakt en geleverd door:
LORINI - Huisjes Sportswear te Loozen zie www.lorini.nl

Broeren






Lage prijzen
Ruime keuze
Scherpe acties
Leuke spaaracties
Iedere dag geopend*

Daarom altijd vlug weer
trug naar C1000 Broeren
C1000 Broeren
Rivierenplein 26
5215 CZ Den Bosch

C1000 Broeren
Pettelaarseweg 375-377
5216 BM Den Bosch
*op zondag geopend van 16.00u – 20.00u
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Mouwrik Waardenburg
aannemersbedrijf - wegenbouw

Voor werkzaamheden binnen de GWW-sector onder andere:

•

aanbrengen van asfaltverhardingen

•

bestratingen

•

rioleringen

Mouwrik Waardenburg BV
Postbus 17
4180 BA Waardenburg

advertentie_algemeen_130x96mm_01.indd 1

Telefoon 0418-65 46 20
Fax
0418-65 46 29

E-mail info@mouwrik.nl
Website www.mouwrik.nl
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WITGOED • TUINMEUBELS • VERLICHTING • PARTIJ HANDEL

Overbeeke 14 • 5258 BL Berlicum • www.haroldsoutlet.nl
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afz.: WTTC " Vlug Trug "
p.a.
Jacobskamp 5
5275 BJ Den Dungen

H. Hartplein 2 5275 BM Den Dungen
Tel: 073-5941291
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