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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
We kunnen weer terug kijken op een sportief 2013 met een geweldige clubkampioen Astrid!
Daarnaast is een team vanuit Vlugtrug ook Nederlands Kampioen Toerfietsen geworden! Een
prestatie van formaat. Ook in het afgelopen jaar zijn er geweldige tochten door een ieder gefietst. Zo is
de Transalp op de mountainbike, Diekirch/Valkenswaard, Tour for life (door Bart) en nog vele andere
voorbij gekomen. De redactie roept dan ook wederom alle leden op leuke verhalen te schrijven voor
het clubblad, zodat er mee genoten kan worden en eventueel inspiratie kan worden opgedaan.
Het aankomend jaar zal in het teken staan van het NK Toerfietsen die Vlugtrug gaat organiseren. Een
hele operatie om dit goed op te zetten. In de aankomende edities van het clubblad zal de voortgang
beschreven worden, zodat iedereen op de hoogte blijft.
Namens de redactie wensen wij iedereen een fijne kerst, een goed uiteinde toe en een gezond en
sportief 2014.
Jochem Huibers

Het bestuur kondigt aan:

Algemene ledenvergadering

Maandagavond 24 Februari 2014, 20:00 bij Boer Goossens
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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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30 jaar
1983 - 2013
Feestavond Vlug Trug Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 26 oktober was het dan zover; de feestavond van Vlug Trug welke dit jaar ook in
het teken stond van het 30 jarig jubileum van de club. De feestcommissie welke dit jaar
bestond uit: Angelique Schevers, Astrid van Schijndel, Francis Voets en Henk en Toon van
Gestel hadden kosten nog moeite gespaard om er wederom een gezellige en leuke avond
van te maken.
In totaal hadden 120 vluggers zich aangemeld voor de feestavond, en jammer dat er in de laatste
week nog enkele zijn afgevallen waardoor we uiteindelijk met 111 vluggers waren. Om 19.00 uur
werd iedereen in de mooi versierde zaal van Boer Goossens ontvangen met een glaasje champagne.
De foto’s van de de 10 genomineerde kandidaten voor het clubkamioenschap hingen al groots in de
zaal en op het witte scherm draaide een dia-presentatie met de hoogtepunten van het afgelopen
jaar. Zo werden er foto’s van de eigen tochten, de ATB proef, uitreiking clubkampioen 2012, DiekirchValkenswaard, Tour for life, Transalp en natuurlijk niet te vergeten het behalen van het Nederlands
Kampioenschap getoond.
Rond de klok van half acht werd er door de organisatie een kort openingswoordje gedaan, waarna
onze voorzitter Jan van de Ven ook nog even enkele woorden tot de vluggers richtte. Door de
organisatie was er speciaal voor deze avond gekozen voor een 5 gangen vorkjes diner. Om half acht
kwam dan ook het eerste gerecht, waarbij men de keuze had uit een kipfruit- of zalmcocktail,
gevolgd door een carpaccio, romige bospaddensoep, kalfsbiefstukje met rode wijnsaus. Om half 10
werd het toetje van nougatine ijs op een taartstandaard en met veel vuurwerk de zaal binnen
gereden.
Tijdens het eten werd ook de clubkampioen 2013 bekend gemaakt door de commissie
clubkampioenschap. Frank Mertens had van elke genomineerde (10 in totaal) een leuk verhaal en de
uitslag van de eerste 3 was als volgt: 3e plaats Jan Sleutjes, 2e plaats Bert Voets, en voor de eerste
keer in de clubhistorie werd een vrouw clubkampioen namelijk Astrid van Schijndel. Zij ontving uit
handen van de commissie de kampioenstrui, de gouden fiets en een mooie bos bloemen. Zo trots als
een pauw stond Astrid voor in de zaal, en de toegesnelde paparazzi legde dit alles vast op de foto.
Rond de klok van 21.45 uur begon de huisband van vlug trug, Quick Back genaamd te spelen. Na een
rustig begin kwam de stemming er al snel in en waren vele vluggers op de dansvloer te vinden.
Het feest ging door tot in de kleine uurtjes, waarbij iedereen het voordeel had dat hij/zij een uurtje
langer kon slapen doordat de wintertijd in ging. Aan het eind was er nog koffie met een
worstebroodje en rond de klok van 01.30 uur al dan niet zwalkend naar huis. We kunnen met zijn
allen terugkijken op een gezellige feestavond.

Namens de feestcommissie.
Henk van Gestel
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Nederlands Kampioenschap Toerfietsen 2014
Op 30 augustus 2014 organiseren wij WTTC Vlug Trug dit kampioenschap. Zoals de meeste al wel zullen weten
zijn we met een flink aantal leden, verdeeld over twee commissies al flink aan de slag om van dit evenement
een succes te maken. De locatiecommissie houdt zich vooral bezig met de organisatie op de startlocatie en
alles wat daar zoal bij komt kijken, terwijl de PR en Communicatiecommissie zich vooral toelegt op het onder
de aandacht brengen van het evenement bij zoveel mogelijk betrokkene. Dit zijn niet alleen de deelnemers
maar ook bedrijven, weekbladen, gemeente etc. een zo groot mogelijk publiek.
Na de algemene Ledenvergadering begin maart 2013 zijn we al direct begonnen met brainstormen over hoe
wij dit zo optimaal mogelijk konden invullen. We zouden proberen om eind 2013 de gehele organisatie op
papier rond te hebben zodat we in 2014 ons geheel kunnen concentreren op de kleinere zaken die pas in een
later stadium geregeld behoeven te worden.
De PR en comminicatie commissie is meteen begonnen met het opstellen van een sponsorplan en dit heeft al
snel tot succes geleid. De hoofdsponsor voor dit evenement is

BCS

HRM & Salarisadministratie gevestig op de Brand te ’s-Hertogenbosch

Met de verspreiding van de posters, flyers etc zijn we al begonnen maar de meeste zullen in
het voorjaar van 2014 de deur uit gaan. Naast voornoemde hoofdsponsor zijn er nog wat
bedrijven die het evenement op een eigen mannier ondersteunen. Daaraan zal in een van de
volgende Vluggertjes aandacht geschokken worden.
De commissies willen alle leden zo uitgebreid mogelijk informeren omtrent de stand van
zaken. Zeker ook omdat we de leden nodig hebben voor een succesvolle organisatie. De
leden hebben tijdens de ALV aangegeven dat zij bereid zijn mee te helpen om van dit NK een
succes te maken. Als vereniging kunnen wij de “buitenwereld”laten zien wat we in onze
mars hebben en kunnen we de de vereniging publicitair op de kaart zetten. Met jullie hulp
moet dit zeker lukken.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2014 zal een presentatie gegeven
worden over hoe wij het NK gaan invullen. Maar om de leden tijdens deze vergadering niet
met teveel zaken in een keer te overvallen hebben we, een voor de leden, belangrijk
onderdeel al vast naar voren gehaald , namelijk de voorgestelde indeling
Als commissie hebben we gekeken hoe we de leden zo efficient mogelijk konden indelen.
Hierbij hebben we gekeken naar bepaalde vaardigheden, (bijv. leden die in het verleden
routes goed uitpijlde) beroepswerkzaamheden, kennis van NTFU zaken, interesses etc
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uiteraard voor zover deze bij de commissie bekend waren. Aan de hand van deze richtlijnen
hebben wij een afweging gemaakt, Wij begrijpen dat er altijd wel enkele leden zullen zijn die
graag een andere post willen en binnen bepaalde grenzen is verschuiven wel mogelijk, maar
elke verschuiving heeft ook weer voor anderen gevolgen dus laten we proberen om dit
zoveel mogelijk te beperken. Kijk wat er van je verlangt wordt en mocht dit echt problemen
opleveren laat dit dan per mail aan ondergetekende weten. De posten zijn wel benoemd
maar er hangt nog geen werkomschrijving onder en veel posten zijn voorlopig ingedeeld
voor een dag maar daar zullen nog wijzigingen in komen. Bij de ALV zal al wel duidelijk zijn
wat de tijden worden.
Daarnaast zijn er een aantal leden op “reserve”geplaatst. Dit heeft te maken met het feit dat
we misschien lopende de voorbereidingen nog onverwchte zaken tegen komen . Ook zal
dan duidelijk worden of we voldoende mensen geplanned hebben voor elk onderdeel. Voor
bepaalde zaken zijnwe namelijk nog afhankelijk van derden. Denk bijvoorbeeld aan EHBO.
In de komende vluggertjes zult U steeds op de hoogte gehouden worden over de laatste
stand van zaken, en zullen deelonderwerpen nader toegelicht worden.
Zijn er specifieke vragen waarvan U denkt daar moet de organisatie iets mee doen of heeft U
tips waarmede wij het evenement nog kunnen verbeteren laat het ons, de commissieleden,
even weten.
De commissieleden zijn voor de locatie:
Toon van Gestel-Mark de Laat -Jan Sleutjes -Jos Mertens -Hennie Kerssens en Jan van de Ven
en voor de PR en Communicatiecommissie Henry van Son en Jeanne Schellekens
Met de komende feestagen voor de deur, een tijd van bezinning leek het ons daarom een
goed idee om U nu al te informeren
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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
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evenement
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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.

NK Toerfietsen
30 augustus 2014, Den Dungen

Georganiseerd door:

T. T. C
.
W.

V

LU

G

SW - 2013

G T RU
ANNO 1983

Klassementen:
• NTFU-verenigingen
• Bedrijventeams
• Individuelen
Hoofdsponsor:

Informatie en inschrijven:
www.vlugtrug.nl
www.bcsbv.nl
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Mongolia Bike Challenge 2013 met Leon van der Schoor

… doe mij die
krant met Leon
van der Schoor …
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Clubweekend Nunspeet 2013
Op vrijdagmorgen onder aardige omstandigheden in 2
groepen naar Nunspeet. Kilometertje of 125 die vooral
na de koffie afwisselender werden. Op zaterdag in 2
groepen, 1 groep de Veluwe op en 1 groep richting
Giethoorn. GIEThoorn is een beetje de goden
verzoeken met als gevolg dat het soms gigantisch
regende. Op zondag in 2 groepen terug naar Den
Dungen. Windje tegen maar vooral wel droog.
Eigenlijk simpel zo'n weekend fietsen.
De NIET fietstijden daar gaat het om
Onder het genot van een glaasje bier of wijntje zijn zeer
enerverende en filosofische gesprekken gevoerd.
Muziekje ( met volumebegrenzing
) d'r bij en dan
vergeet je de tijd. Het is dan altijd makkelijk dat we de
lichtknoop wisten te zitten en op gegeven moment het
licht uit konden maken. Gelukkig voor een ieder die
eerder naar bed ging kon je lekker blijven slapen, er
werd voorzichtig en rustig naar bed gegaan.
Nunspeetgangers het was keigezellig.
Groeten,
Mark de Laat
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo Vluggers,
Nu dat de ergste pijn uit de benen is verdwenen,
ben ik weer in staat om een stukje te schrijven over
clubweekend.
Vrijdagmorgen met de B Groep vertrokken met tien
vluggers richting Nunspeet. Het weer zat ons mee
en het tempo was goed bij te benen. Tijdens de
pauzeplaats kwam ook de andere groep aanrijden
met als wegkapitein/navigator Mark de Laat. Na de
koffiepauze in Kesteren reden we over de
prachtige Veluwe naar Nunspeet.
Op verzoek van Angelique hebben we op zo,n 15
km van Nunspeet een tweede pauze genomen,
hier zijn de eerste alcoholische dranken verorberd,
waaronder diverse trippels. Vanaf hier doorgereden
naar Nunspeet. Na onze spullen uit te hebben
gepakt en de kamers in orde gemaakt wachte ons
een lekkere maaltijd. Hierna een avond met veel
drank veel plezier en een nieuw liefdeskoppel. De
laatste lagen om 03.30 op bed.
Op Zaterdag met inmiddels de inmiddels gearriveerde
Henk, Henri en Iwan hebben we met een van de
gastrijders een prachtige tocht gemaakt van zo,n 135
km door de Noordoostpolder, een stukje van de
Weerribben en het mooie Giethoorn. Spelbreker was
de regen die bij vlagen met bakken uit de hemel viel.
Op de tweede avond na het lekkere eten hebben we
een avondvullend programma gehad met Iwan in de
hoofdrol, die een prachtige voorstelling in petto
had.Ook deze avond ging gepaarde met de nodige
alcohol, en de laatste gingen om 03.15 naar bed.
Zondag met een heerlijk zonnetje terug gereden met
Iwan wel en Iwan niet, Thuis aangekomen een heerlijk
weekend gehad, de lachspieren goed getraind, met
twee hele fijne groepen Vlug Truggers. Organisatie
bedankt het was Super.
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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

Clubweekend Nunspeet 2013
Voor degene van cijfertjes en getallen, GPS gemeten:
Totale afstand 378,6 km
Max snelheid 44,2 km

Bewogen snelheid 26,1 km
Max hoogte 94 meter

Tijd gefietst 14,38 uur

Groet, Christ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wederom is dit jaar weer een clubweekend georganiseerd door onze voorzitter Jan vd Ven, op 13-14 en 15
September, waarbij hij zelf natuurlijk ook aanwezig was, om alles in goede banen te leiden.
"Een fantastisch weekend", klonk het gezamenlijk uit de kelen van de ietwat gehavende stembanden,( door
het lachen), van de deelnemers;
Jan vd Ven
Toon Broeren
Jos Mertens
Jo Sanders
Herman de Haas
Hans Hairwassers
Jo de Laat

JanVissers
Iwan v der Steen
Angelique Schevers
Mark de Laat
Willy Spierins
Walter Hairwassers

CoenTheunissen
Henry Baayens
Astrid v Schijndel
Jeanne v Beekveld
Chris v d Oetelaar
Henk v Gestel

Een aardig gezelschap, dat zich zowel sportief als zeer gezellig heeft gedragen.
Het is altijd weer een openbaring voor mij, als je
leden, die je normaal met een helm tegenkomt, ook
in hun dagelijkse klofje mee te maken krijgt.
Iedereen heeft wel zo zijn prive-beslommeringen
en die worden op die gezellige avonden in een
korte tijd doorgelicht en waar nodig gecorrigeerd.
Zo kwamen we erachter, dat er leden bij zijn, die
minder zeker van hun zaakjes waren.
Die lieten op de derde dag dan zien, dat ze wel
degelijk een keus konden maken.
Zo was er een dame Angelique bij, die eigenlijk
best met de A-tjes mee kan, rustig met de C-tjes
mee naar huis fietste.
Dat noem ik nog eens keuzes maken....tjakka! En
niet alleen dames maar ook de heren, zoals Mark
de Laat, die zowel de heen als de terugreis met de
C-ploeg mee reed.
We hebben met z'n allen laten zien, dat we niet
bang zijn om 100 kilometer regen te trotseren, nou
ja....... met z'n allen?
Er was zelfs iemand bij, waarvan zijn remblokjes
het opgegeven hadden, gewoon doorfietste, met
behulp van een speciale "remmer", die heel secuur
naast hem bleef fietsen, zodat hij af en toe op zijn
rug kon gaan zitten. Geweldig om mee te maken.
Als er dan een keer gevallen moest worden, dan
samen rustig tegen een dijkje....
Er waren twee gidsen van de grootste fietsclub van
ons land; "De Volharding", mee gefietst, om ons de
mooiste routes voor te schotelen.
Dit keer waren we niet in de bosrijke omgeving
geweest van Nunspeet, maar richting Ijselmeer
gereden.

18

Stefan Wonders
Danny v der Doelen
Francis Voets
Wim Houdijk
Tiny Huijberts
Toon v Gestel

Clubweekend Nunspeet 2013
Lange rechte stukken en een kopman Richard, die er
een vast tempo in hield. Een pitoresk dorpje aan de
vissershaven van Giethoorn, was een welkome
pauzeplaats voor ons. De temperatuur liet ons nog net
toe, om buiten op het terras te gaan zitten.
Op mijn teller stonden ook mijn verbruikte calorieen;
5270!!!
Dat moest in de avond natuurlijk weer rechtgetrokken
worden.... so be it.
Zowel de heenreis op vrijdag, de tocht met de gids en
de terugreis zijn bij onze groep, probleemloos
verlopen. Geen ongelukken, weinig materiaalpech en
een gezonde humor, zegevierde tijdens HET weekend.
Een weekend waar ik maanden naartoe leef.......
Jammer dat iets zo snel voorbij gaat, maar ik wil onze
voorzitter toch nog even bedanken, namens iedereen,
dat hij het deze keer weer prima geregeld heeft; Jan,
BEDANKT en zeker tot volgend jaar, want dan ben ik
er weer bij!
Wim Houdijk.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hallo Vluggers,
Inderdaad was het een geweldig weekend met z'n
allen,
veel gefietst en plezier gehad met elkaar en dan leer
je sommige mensen toch anders kennen , zoals Mark
dan in zijn verhaal omschrijft.
Het is jammer dat er niet meer leden meegaan als de
nu 25 aanwezigen.
Dus overige leden die niet mee zijn geweest, je hebt
wat gemist.
Organisatie bedankt.
groet,

Toon van Gestel

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Inderdaad een gezellig weekend maar de vraag is
of we voor een volgend weekend nog wel zo veel
bedden moeten bespreken omdat er nu zo lang
geouweh.......... werd dat het al weer bijna tijd voor
het ontbijt was. Maar toch blijken de leden echte
bikkels want ondanks het wat sombere weer toch
ook zaterdag weer op de fiets. Iedereen bedankt
voor de gezellige klets
Jan van de Ven

De bijdragen in tekst en foto’s : met dank aan : Mark , Christ , Wim , Toon , Jan , Jeanne , Stefan.
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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

20

Nieuws

"Fiets.-!, dat k.-! iecIet_ ,I" Del r.ebben we.s kind gejewd, mei zij'Ma\jel .-! laler zonder. Vrijwej iecIet_ ,
kan zijn ..... ...,.,.;.,ht "!' earl fifIh ~, \mppIIn 00 do bocht doori<OfT100. HIlI klopt dus dat ifIdomon kan
flets.-! . . .

Maar... eeht goed fie\ll.-!; met OOge{re) sr,eHwd CH. roet asfall rijdon, in earl groep rijden, oov8IW3Chte
l ilUiWee het hooI"d biedetl.-! bi ijv.-! gerie1.-!, daw k0fT11 m_ bij kijk.-!. Daat gaal dililuilje CHer.
Bij racefiets.-! k0fT11 veej leelvlW: kijk.-!, leem. die v.-! grol. baang
earl groep rijdt. Eén van do leclrfflkoo die
Iedeo:e racefie\ll.goed moel ~Iao, is do kOOIt v.-! het remm.-!.
Hoe doe ie dat nou goed 00 efficiënt? Efficiënt 00 v. lig remm.-! toet.tnt
dat je earl aantal acties vrijwej I....,.. ijkertijd moel uitv"""",.

it;., ie ''''' Ier fietsl.vei in

Hot begint mei do ju;ste (bas is~ng "!' do fie\ll, je ncodI. je shu mei bado Mndon on\s~ va!ll, bovoo
"!' do rerngrepen, maar bij voot\(eur In de t:oeugejs. W~ ie gaal remm.-!, dan doe ie dil mei ' - vingers
- ' a ke rem 00 doe_ je de drvI< "!' je remmoo. Je mookl je klejn 00 ICIUft je OfItIej1 ichaom rI9iIi acht..",
"!' je zaóej ..... daw oef.-! je drvI< "!' uil. Hot verscltiv ..... zorgt .... 00.. dat je je zwaartepunt naar acht..",
verpiaallOl. De drvI< "!' je z8dej zO!Vl .... oo.. dat ie achleroo;a con\acl mei de Q oc*ljIQ oei houdt . Zo Voot\<OfT1 ie
dat je s li pt ei ~kI CHerdo k,,!, s laal. T""";jl je je \jO'Mchi verplaal!ll, houd je drvI< "!' je~. DI doe je
door gedoIM"d Ie biijy.-! lrappen. Hoeveej drvI< ie "!' Je pedaI.-! zei, Is ~a ijk v.-! de Q oc*ljIQ oei .-! Je
eigen~. HIlI Is ook van baang 0fT1 vOOltll te bi ijvoo kijk.-! _
Je noortoe "';111

Goed Ietlin remm.-! il eer> k_~e V8il veej oefenen onOet verscr.; lIencIe OfT1ltandi\toedeO '. zo krijg Je het
leller1 ijk 00 figul.o1ij k 'goed in je vingers'. Begin mei één van do lI"f'O'I'T1Ó8 acties.-! bmOdl dil gejejdoj ijk uil.
Doorle oefenen ' - Je ze legej ijker1ijd Ie gebrulk.-! zonderdat Je ....1 CH. na moel denk.-!.
nj~e: (hel Is v8il baang dal Je onderItaande leem • .-! ZCHeej als mogaI ijk vnjwej
uitvoert ~jdonl het remmer» :

De leem • .-! "!' eer>
gej ijk~jdig

• de ju;lle (onIs.............,) fietsr.ouding
•
•
•
•
•

gedosoool remmen mei tweo vingors
OfItIej1lchaom naar achl..", "!' Je z8dej verpiaallO.-!
drvI< zelloo "!' je z8dej
drvI< to ijv.-! zett.-! "!' Je pedaI.-!
bi ijv.-! kijk.-! in de nchling_ Je naartoe "';11

Heej veej plezier mei fie\a.-! .-!

oefeneni

pauj V8il Cern
NTFU i",tru:;I.,... 00 .ooctnt

Pass ioo4B iking.'"
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KIVADA-ATB-TOCHTEN 2013
Totaal uitgegeven inschrijfkaarten
=
286 st.
Ingeschreven via Scan&Go
=
130 st. ( vlg's info Pien )
------------------------------------------------------------------ +
Totaal ingeschreven :
=
416 fietsers
Totaal betalende inschrijvingen
=
378 fietsers
-----------------> 378 deelnemers
-------------------------------------------------------------------------------- –
Aantal club I-NTFU leden
=
38 leden
Aantal clubleden, niet ingeschreven ca.
14 leden
--------------------------------------------------------------------------------- +
Aantal clubleden + i-lNTFU-eden , ca.
52 leden
----------------->
52 deelnemers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
Aantal deelnemers KIVADA-ATB-TOCHTEN 2013
= ca.
430 deelnemers
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KIVADA-ATB-TOCHTEN 2013
De resultaten zijn tegenvallend, afgezet tegen de resultaten vaan de afgelopen jaren.
Blijkbaar hebben de potentiële ATB-fietsers andere keuzes gemaakt.
Tegelijk met Den Dungen, waren er in totaal 8 ATB tochten in Nederland op die zondag 22 sept.
Aan de organisatie bij ons heeft het niet gelegen, alles was perfect geregeld.
Mijn complimenten aan de organisatie en de leden die zich die dag hebben ingezet.
Volgend jaar weer beter !!
Stefan
Hier een aantal foto’s rondom de startlocatie bij Boer Goossens
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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

05-12-2007 17:46:36

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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