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Voorwoord

Na een kwakkelende winter (helemaal niet erg) komt het weg seizoen er weer langzaam aan. De ATB groepen
waren flink gevuld (toch volgend seizoen maar een keer mee gaan….als ik beter leer sturen) en er waren zelfs
mensen op de weg bezig! Zo langzaam stroomt het forum ook wel vol met allerlei mooie ambities voor het
aankomend jaar!
Het fenomeen “stiekem” trainen in de winter blijkt dit jaar geen uitzondering te zijn voor een aantal
‘’vluggers’’. Zo wordt Andalucia, Tenerife en de Costa Blanca aangedaan om spetterend van start te gaan in het
nieuwe wegseizoen. We zijn dan ook wel benieuwd welke tochten er aankomend jaar worden aangedaan
buiten de 5 daagse van de la Bonette en de Urtztaler? Dus laat de kopij maar komen.
Helaas moeten we van een aantal personen in het peloton afscheid nemen. Maarten den Boer, Rob Senders,
Natascha van den Brand, Marsha van der Heijden (dat word echt stiekem trainen als ze de Stelvio op wil
komen), Jeroen Bertums en Jan van der Sijs zullen er het aankomend seizoen niet bij zijn. We willen jullie
bedanken voor jullie inzet en gezelligheid en wensen jullie nog veel fietsplezier en wellicht tot ziens! Het
peloton wordt versterkt met Joost Hoornweg, Judith Langeberg en Erik Punt. Wij wensen jullie veel plezier
binnen de club.
In deze editie van het ‘’Vluggertje’’ is naast de vaste column van Bart ook van even weg geweest de wist je dat
van Jac te vinden. Ook wordt er vooruit gekeken naar de NK 2014. Als redactie zijn we altijd op zoek naar leuke
foto’s om het clubblad aan te kleden. Mocht je een leuke foto hebben (van goede kwaliteit) dan zien we deze
graag tegemoet. De agenda en het huisreglement staat natuurlijk in deze editie.
Traditie getrouw is er aan het begin van het seizoen een ledenvergadering. Deze zal plaats vinden op 24-022014. Een aantal weken erna zal ook de openingstocht worden verreden. Dit is op 16 maart.
De redactie wenst alle leden een veilig en sportief 2014 toe en zien graag de leuke, inspirerende verhalen
tegemoet!!
Jochem
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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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Algemene Ledenvergadering (ALV) VlugTrug 2014
Plaats
Datum&tijdstip

Boer Goossens, Den Dungen
24 Februari 2014, 20:00 precies.

Agenda met korte toelichting per onderwerp.
1.

opening

2.

verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 2013 dient formeel te worden vastgesteld; dit is te vinden op de
website en zal voor de vergadering per e-mail worden toegestuurd.

3.

aanpassing huishoudelijk reglement
De vereniging kent Statuten welke bij een Notaris zijn gedeponeerd en een Huishoudelijk Reglement. Dit
huishoudelijk reglement is een verdere uitwerking van de Statuten en beschrijft een aantal regels die
binnen de club gelden. Het huidige huishoudelijk reglement is alweer 16 jaar oud. Het bestuur heeft
daarom het reglement herzien en aangepast . De ontwerptekst wordt voor de vergadering aan alle leden
per e-mail toegestuurd.
In de ALV zal de vergadering gevraagd worden het Huishoudelijk Reglement goed te keuren.

4.

Financiën/kascontrole/contributievoorstel
Een financieel overzicht van 2013 en de begroting voor 2014. Tevens verslag van de kascontrole.
Voor 2014 voorzien wij geen contributieverhoging.

5.

Extra groep
De resultaten van de enquête ‘vierde groep op de weg’ zoals die eind vorig jaar gehouden is door het
bestuur wordt gepresenteerd. Hierop volgend zal een voorstel worden gepresenteerd voor een vierde
groep.

6.

Presentatie NK Toerfietsen
Jan van de Ven zal de stand van zaken en planning presenteren m.b.t het NK Toerfietsen dat wij op 30
augustus 2014 organiseren.

7.

Overige evenementen 2014
Een overzicht van de voorgenomen clubevenementen voor 2014.

8.

Bestuursverkiezingen
Bestuursleden worden volgens de Statuten voor een periode van 3 jaar aangesteld. In de ALV wordt na die
periode door de leden gestemd over verlenging of vervanging de bestuursleden. Dit wordt vastgelegd in
het verslag van de ALV. Gebleken is dat dit in het verleden niet altijd goed is gegaan. Als gevolg hiervan
heeft het toenmalig bestuur in 2011 gesteld dat alle huidige bestuursleden ‘herkozen zijn voor 3 jaar’. Dit
heeft nu, in 2014 en 3 jaar later, het nadeel dat alle bestuursleden aftredend zijn. Het bestuur is van
mening dat dit een onwenselijke situatie is, zeker nu in 2014 het NK toerfietsen georganiseerd moet
worden. Het bestuur stelt dan ook voor in de huidige samenstelling nog 1 jaar aan te blijven. Tijdens de
ALV 2015 zullen dan – naar alle waarschijnlijkheid – 3 van de 5 bestuursleden aftredend zijn en plaats
maken voor ‘vers bloed’.
Om deze situatie mogelijk te maken is de paragraaf over ‘bestuurstermijnen’ in het Huishoudelijk
Reglement aangepast.
Het bestuur zal de vergadering goedkeuring vragen voor deze gang van zaken.

9.

huldiging leden
Leden die 25 jaar lid zijn van club worden gehuldigd.
Rondvraag
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT WTTC VLUGTRUG

Artikel 1:. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam "VlugTrug" (WTTC VlugTrug). Zij is gevestigd te Den Dungen,
gemeente Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Artikel 2: Doel en Kader van Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk reglement bevat een nadere uitwerking van de regels zoals opgesteld in de
statuten en algemene reglement van WTTC VlugTrug. De in het huishoudelijk reglement vastgelegde
regels mogen niet in strijd zijn met de regels zoals vastgesteld in deze documenten .
Artikel 3. Duur en boekjaar
De vereniging is opgericht op 12.1.1983 te Den Dungen en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 4. Doel
De vereniging heeft als doel het beoefenen van de fietsrecreatiesport in al zijn vormen.
Activiteiten die de vereniging ontplooid dienen direct of indirect deze doelstelling te ondersteunen.
Artikel 5. Leden en Lidmaatschap
Elke persoon die actief wil zijn op fietsrecreatiegebied kan lid worden van de vereniging. De minimale
leeftijd is vastgesteld op 16 jaar.
De vereniging kent de navolgende leden,
 Clubleden, dit zijn fietsende leden welke ook daadwerkelijk meefietsen met clubtochten en
deelnemen aan de overige activiteiten van de club.
 Individuele leden, dit zijn leden welke lid van onze vereniging zijn met als doel het verwerven van
het lidmaatschap van de NTFU. Ze nemen geen deel aan clubactiviteiten en ontvangen geen
clubkleding. .
 Ereleden: Dit zijn leden welke, als zodanig aangewezen zijn bij een algemene ledenvergadering
wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.
Een lid wordt met het lidmaatschap van VlugTrug automatisch lid van de NFTU.
Leden worden – na aanmelding bij de ledenadministratie van de vereniging – eerst gedurende één
maand aspirant lid. Indien het aspirant lid dit wenst en indien er geen bezwaren zijn vanuit de
vereniging tegen lidmaatschap, wordt het aspirant lid automatisch clublid.
In geval van een bezwaar tegen lidmaatschap beslist het bestuur over toekennen van dit bezwaar
Clubleden zijn verplicht zich aan de wet te houden, zich behoorlijk te gedragen en indien dit aan de
orde is de belangen van club en sponsor(s)-te behartigen.
Artikel 6. Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bedrag
wordt vastgelegd in het verslag van de ALV dat aan de leden ter beschikking wordt gesteld.
Indien de hoogte van de contributie niet expliciet aan de orde is geweest op de ALV geldt de hoogte
van de contributie van het voorgaande jaar.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT WTTC VLUGTRUG

Contributie wordt betaald vóór 1 maart van het lopende boekjaar, bij voorkeur na machtiging voor
automatische betaling.
Indien het lidmaatschapsgeld voor 1 maart niet voldaan is vervalt het lidmaatschap van de club en
wordt het lid afgemeld bij de NTFU (voor 1 april).
Bestuursleden zijn gedurende de periode dat zij in functie zijn, vrijgesteld van contributie. Wanneer
een bestuurslid tijdens het boekjaar stopt is deze over het gehele jaar contributie verschuldigd.
Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
Artikel 7. De Algemene leden Vergadering (ALV)
Regels m.b.t. de ALV zijn vastgelegd in de Statuten van de Vereniging, artikel 16 “Algemene
Vergadering”.
In de ALV wordt gestemd over voorstellen en voorgenomen besluiten en wordt de begroting voor
het lopende boekjaar vastgesteld. Stemmen wordt gedaan door middel van handopsteken. Een
voorstel of besluit is aangenomen indien meer dan 50% van de stemmen ‘voor’ is.
Over aanstelling van nieuwe bestuursleden wordt schriftelijk of door middel van handopsteken
gestemd. Heeft deze bij zo'n stemming niet de absolute meerderheid (meer dan 50%), dan wordt
een nieuwe stemming gehouden. Valt er dan nog geen beslissing, dan is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 8. Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, penningmeester en twee andere leden.
Bestuursleden worden gekozen uit de leden.
De voorzitter wordt als zodanig in functie gekozen. De overige functies verdeelt het bestuur
onderling zelf.
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering
Bijzondere vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter zo vaak hij dit nodig acht of als
twee of meer leden van het bestuur zulks wensen. Als een tiende van de leden dit wenst wordt
eveneens een bijzondere vergadering bijeen geroepen.
Ieder bestuurslid treedt 3 jaar na verkiezing af, volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Na
drie jaar zijn aftredende bestuursleden terstond jaarlijks herkiesbaar. Dit dienen zij 6 maanden van
tevoren aan te geven.
Bestuursleden kunnen alleen tussentijds aftreden indien ‘zwaarwegende redenen’ aan de orde zijn.

revisie, 2014, pagina 2/3
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT WTTC VLUGTRUG

Artikel 9. Het vermogen
Het vermogen van de club wordt beheerd door de Penningmeester.
Jaarlijks wordt door twee leden een kascontrole uitgevoerd. In de ALV wordt elk jaar één nieuwe
kascontroleur benoemd, waarbij dus jaarlijks één van hen aftreedt. Er is tevens elk jaar een reservekascontroleur beschikbaar.
Artikel 10 Ontbinden van de vereniging
Indien de vereniging ontbonden wordt, gaat het batig saldo naar een door de algemene leden
vergadering te bepalen goed doel.
Indien de vereniging minder dan 3 leden heeft, wordt zij ontbonden.
Artikel 11. Aanpassing
Dit reglement kan indien nodig, ieder jaar aangepast worden.
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Versie 2014

revisie, 2014, pagina 3/3
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Tussenstand eredivisiespel VlugTrug
tussenstand t/m 09-02-14
270 Robin Dukelo
240 Jac Biemans
230 Astrid van Schijndel
220 Ad van Schijndel
210 Frans Kouwenberg
205 Delphie Dukelo
200 Jan van de Ven
190 Frank Mertens
155 Mark de Laat
145 Jan van de Ven 2
145 Joop Korsten
135 Jan van de Ven 1

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
9

van 14.00 tot 2.00 uur
van 12.00 tot 2.00 uur

Klimtijdrit dit jaar op 13 september tijdens het
Clubweekend 12 tot en met 14 september 2014
in het leukste huis van Nederland en zonder eigen bijdrage
Gorssel ligt in de Achterhoek tussen
Zutphen en Deventer. Stayokay Gorssel is
gehuisvest in een prachtig Noors
jachthuis 'De Kleine Haar'. Het hostel
heeft een sfeervol restaurant, een terras
in de grote tuin en een knusse zithoek bij
de open haard. De slaapkamers zijn in het
bijgebouw.!

mogelijkheid te bieden om gratis deel te
nemen aan het weekend. Door de club
worden de overnachtingen, het ontbijt en het
diner alsmede een lunchpakket voor de
zaterdag betaald. We hopen dat jullie dit in
je overwegingen voor deelname willen
meenemen en zouden graag zien dat jullie
voor 1 maart en mogelijk al bij de ALV
kenbaar wilt maken of je meegaat. We gaan
op de fiets heen en terug. Dit is ongeveer 125
km

Klimtijdrit.
(hierbij een stukje uit het verslag van een
training voor AlpdHuzes)
Naar aanleiding van wat opmerkingen
tijdens het vorige clubweekend is Jan Vissers
op zoek gegaan naar een geschikte locatie in
de Achterhoek. Een gebied in Nederland
waar vele van ons nog nooit gefietst hebben.
Door een collega fietsvereniging werden wij
gewezen op bovengenoemde locatie. Zij
waren zeer enthousiast over de ligging en de
uitstekende verzorging. Inmiddels is het ons
gelukt om een optie op een aantal
overnachtingen te krijgen. We moeten voor 1
maart 2014 het aantal deelnemers
doorgeven. Ik begrijp dat dit voor vele al
redelijk snel is maar ook andere vakanties
worden vaak al maanden van te voren
geboekt.
Het NK toerfietsen vraagt van de leden nogal
wat inzet. Omdat we als bestuur vinden dat
inzet beloont mag worden hebben we
gemeend om de leden dit jaar de

“De Holterberg eerst beklommen via het
Beukenlaantje, kort maar pittig, daarna
een korte afdaling en meteen weer de
10% steile Motionweg op, dit zouden ze
de Emotionweg moeten noemen. Na een
afdaling weer een klim die zijn naam eer
aan doet de Diepe Hel. Vervolgens via
een lange ongelijkmatige klim met hier
en daar 8 % naar de top van de
Holterberg en met de beklimming van de
Hellendoornseberg sluit ik deze 15
kilometer af. Een pittig stukje maar even
genieten van een drankje en dan nog een
keer dezelfde route ondanks dat mijn
benen nu al protesteren.”
Opgave bij Jan Vissers of Jan van de Ven
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Forum nieuws:
ATB A groep op 9 februari 2014 zo’n 70% onverhard naar Poppel
Met zes man (Rien, Roland, Edwin, Bart, Jan, Bert) vertrokken naar Poppel vanmorgen. Wind tegen
op de heenweg maar gelukkig hadden we de nodige stukken door de bossen waar de hinder beperkt
bleef. De technische stukjes in het begin en die uit de route van Goirle waren erg mooi, en zelfs met
de blubberstukken viel te leven.
Ter informatie van Leon; we hebben ongeveer 30% verhard 70 % onverhard gereden, net zoiets als
het wegennet in Mongolië dus.
2 lekke banden zorgden nog voor een kwartiertje vertraging, dus 11 uur pauze haalden we net niet.
Bij Mieke Pap hebben we ons van onze beste kant laten zien. Rien heeft de deur opengehouden voor
de bakker die een gigantische taart kwam brengen, helaas zonder hiervoor beloond te worden. En Jan
heeft met behulp van een gelletje de parketvloer nog even in de was gezet. Het blonk mooi, maar was
wel een beetje plakkerig.
Terug werden we geholpen door
de wind hoewel dat op sommige
zware stukken niet echt merkbaar
was.
Met 104 km op mijn teller weer
thuis, een high score wat mij
betreft.

ATB B groep op 2
februari 2014 in de
wei bij Francien
Wat een schoon volk:
Vraagje, zijn jullie over de weg
gegaan

?

Of heeft er iemand zaterdagavond schone clubkleding bij Francien neergelegd

ATB B groep op 9 februari 2014 in Schaijk
Vanmorgen met z'n vijven naar Schaijk. In Schijndel hebben we behalve Angelique ook Hans en een
van zijn fietsmaten opgehaald.
Man, man wat waaide het hard onderweg naar Schaijk, gelukkig zaten we in de auto
Ingeschreven en op pad voor 70 kilometer. Vooraf gedacht dat het overal behoorlijk nat zou zijn, maar
dat is alles meegevallen. Uiteraard hier en daar modder, maar verder was het rondom Schaijk overal
aardig droog.
Het venijn van de tocht zat tussen kilometer 60 en 70 in de Herperduinen, de klimmetjes gaan dan
aardig zeer doen
Terug bij de auto stonden er 74 kilometer op de teller en heeft mijn nieuwe Ridley de vuurdoop
doorstaan, het loop als een fluitje en ook deze Ridley is niet bang om vies te worden
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Goeie winter gehad?
Zo nu en dan kan de gure wind de wangen nog stevig geselen, maar toch zijn er hier en
daar al wat sneeuwklokjes die verlegen hun kop boven de grauwe licht bevroren grond
uitsteken. Gaat het echt gebeuren, Ja hoor, de lente staat voor de deur.
En voor mij, begint de lente pas echt wanneer wielrenners hun kleurige tenues uit de
kast hebben gehaald, hun fiets glimmend hebben gepoetst en hun beentjes liefdevol
hebben ingevet en zo, met bril op het hoofd in de eerste warme zonnestralen van het
jaar over ’s-Heren wegen razen. Dan is het lente.
Maar vooralsnog is er slechts regen, wind en kou; kortom een typische Nederlandse
winter; niet echt de omstandigheden waarbij je denkt aan wielrennen. Toch is de winter
misschien wel het belangrijkste gedeelte van het wielerseizoen.
In de winter wordt de doorsnee wielrenner namelijk geacht te werken aan zijn conditie
en zijn uithoudingsvermogen. Het opbouwen daarvan kost tijd, heel veel tijd. Gemiddeld
genomen duurt het opbouwen van basisconditie ongeveer tien weken. De professionals
beginnen over het algemeen in november al met het opbouwen van hun conditie.
Hiervoor trekken de meesten – voor overduidelijke redenen - naar zonnige oorden.
Voor de meeste Vluggers zoals ik die in mei lekker willen kunnen fietsen is het dus de
hoogste tijd om zelf ook met de basisconditie aan de slag te gaan! Koning Winter heeft
geen voet aan de grond gekregen dit jaar, dus van mooie schaatstochten is het niet
gekomen. Bewust van de verplichtingen die mijn wielerambities met zich meebrengen
stap ik de komende maanden fanatiek op de fiets. Waarschijnlijk door de Hollandse
regen, wind en kou voor een toertochtje op de mountainbike.
Op de mountainbike spelen de weeromstandigheden een minder belangrijke rol. Van
lekker raggen in de bossen blijf je toch wel warm. Een beetje kou is dan geen probleem.
Als dan de zachte, natte ondergrond gaat zuigen, moet je alleen nog maar meer
inspanning leveren voor een lagere snelheid. Het leuke is natuurlijk dat je je zo inspant
dat misschien alleen voeten en neus je laten weten dat het koud is. Na twee uur
bevinden zich kristallen zout op je voorhoofd en ben je blij als je weer thuis bent voor
een welverdiende warme douche.
Klinkt toch best leuk dat mountainbiken… Maar liever heb ik toch glad asfalt en die eerste
warme zonnestralen van het jaar. Ach, dus misschien toch maar even comfortabel op
mijn Tacx tot de lente zich iets duidelijker aanbiedt…
Bart de Geus
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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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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. Daarom heeft
RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden.
Gewoon, een kantoor om de hoek met een bekend gezicht.
Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor,
via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.
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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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Clubkampioen 2013
Het is een hele eer om in het 30 jarig bestaan van de club, als eerste vrouw clubkampioen te
worden.
Om clubkampioen te worden heb ik niet zo heel veel anders hoeven te doen als dat ik gewend
ben, ik ben er bijna altijd, weer of geen weer.
De clubactiviteiten probeer ik ook altijd mee te doen.
De Leyetocht had bijna roet in het eten gegooid omdat ik samen met Ad zaterdags ben gaan
mountainbiken en vervolgens op zondag wilde gaan wielrennen.
Het mountainbiken ging prima en we hadden mooi weer. Zondags echter was het heel slecht
weer en hadden we besloten om geen 150 km door de regen te gaan rijden.
We zouden vervolgens mee gaan doen met de oriëntatietocht. Ad vond het daar ook te slecht
weer voor en ik besloot toch te gaan.
Het was inderdaad slecht weer en we waren goed nat geworden maar doordat ik deze dag toch
mee heb gedaan heeft me wel het clubkampioenschap opgeleverd. Als ik niet mee had gedaan
had ik nooit drie clubactiviteiten mee kunnen doen.
Ik heb het geweldig goed naar mijn zin bij de club, het is gezellig en hoef nooit alleen te
fietsen. Er zijn altijd wel personen die of op de vaste avonden/zondagen mee gaan fietsen.
Buiten deze mogelijkheden gaan we in de wintermaanden met een paar dames MTB-en met
mij als wegkapitein. We gaan dan zoveel mogelijk door de bossen heen, en hebben dan
ongeveer 40 tot 50 km op de teller staan. Altijd weer een extra oefening voor de zondag.
Daarnaast gaan we in de wintermaanden op donderdagavond met een twintigtal vluggers
spinnen bij mij op mijn werk. Altijd weer gezellig om het over afgelopen zondag te hebben of
wat we aanstaande zondag gaan doen. Soms ben ik ook wegkapitein, bij afwezigheid van de
vaste wegkapiteins, op deze manier kan ik beter de weg onthouden voor als we doordeweeks
gaan.
De switch van de weg naar de bossen vind ik een prima keuze. Op de weg kun je nog gebruik
maken van anderen daar tegenover moet je in de bossen alles zelf doen.
Ik wil de organisatie bedanken voor het elke keer weer opnieuw bedenken van een route of
van een proef. Ik hoop dat ook dat komend jaar nog meer personen aan alle activiteiten mee
doen en we zullen moeten afwachten wie het volgend jaar word. Nu ben ik het in ieder geval
voor een jaar.
Groetjes
Astrid van Schijndel.
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Tenerife, El Teide

Mont Ventoux

Ronda, Las Palomas

Malllorca

Col de la Madeleine

Eifel

Alpen, La Bonette
Kwintelooijen
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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
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Op de mat: Belgische fietstochten [Vlaanderen]
Binnenkort, als de dagen nog iets langer en het
weer een klein beetje beter wordt, is het een ideale
periode om er eens enkele dagen met de fiets op uit
te trekken met enkele vrienden.
Geen betere plaats dan de streek van de Vlaamse
Ardennen waar verschillende grote
wielerklassiekers langskomen op die moordende
kasseihellingen.

info@crvv.be info@flandersclassics.be
www.rondevanvlaanderen.be

En om het helemaal leuk te hebben ondertussen
eens overnachten in een gerestaureerde
windmolen, De Reus van Horebeke op de
Hoogkouter in Sint Kornelis Horebeke. Er kunnen 5
personen slapen, maar voor grotere groepen
kunnen er regelingen getroffen worden met
bevriende logiesuitbaters. Er is een volledig
afgesloten tuin van 13 are, een goed uitgeruste
keuken en living met
zithoek. www.dereusvanhorebeke.be

Op donderdag 23 mei is er nog de tweede rit van de
Ronde van België en op 14 en 15 juni is er nog de
retroronde met een vintage ride waarbij je fiets
minstens van voor 1987 moet zijn en je kledij liefst
aangepast. Deze komt niet vlakbij de molen maar is
een uitstap naar Oudenaarde zeker waard.
Andere aktiviteiten die gepland zijn: een Retro
Dansant en een
wielerrommelmarkt. www.retroronde.be
info@retroronde.be.

Het seizoen begint met Omloop Het Nieuwsblad, die
op 1 maart de Muur van Geeraardsbergen aandoet.
Deze wedstrijd komt tweemaal voorbij aan de
molen. De volgende dag is het de beurt aan de
wielertoeristen die de keuze hebben uit de 65 en de
95 km.

Op 5 minuten van de molen is er de betere
fietsenzaak Fieles www.fietsenfieles.be

www.omloophetnieuwsblad.be cyclo@flandersclass
ics.be
Op woensdag 26 maart komt Dwars door
Vlaanderen drie keer vlakbij de Hoogkoutermolen
in de buurt. info@dwarsdoorvlaanderen.be
Vrijdag 28 maart is het dan de beurt aan de E3
prijs Harelbeke die voor de 57'ste keer de buurt
van Horebeke doorkruist. De wielertoeristen mogen
die overdoen op zondag 30 maart met de keuze uit
60, 80 of 130 km. ( velotour@telenet.be )
Op zaterdag 6 april wordt "Vlaanderens Mooiste",
de Ronde van Vlaanderen, gereden. Ze passeert
ook 3 keer heel dichtbij de molen.Als je wil kun je te
voet de 3 passages zien.
De dag voordien kan iedere , geoefende,
wielerfanaat in de sporen van Fabian Cancellara,
Tom Boonen, Jan Raas, Eddy Merckx en zoveel
anderen zijn tanden stukbijten op die
kasseihellingen.
Je kan natuurlijk het hele jaar door de Ronde, of
stukken ervan, fietsen. Er zijn 3 gloednieuwe
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trajecten die wachten op geoefende kuiten. Er kan
gekozen worden voor de rode (114 km), gele (103
km) of blauwe (78 km) lus. De nieuwe Ronde van
Vlaanderen-fietsroutekaart (€ 4) kan u vanaf nu
ook aanschaffen in de CRVV - Shop.

Zijn er dames in het gezelschap niet niet zo'n
wielersupporters zijn ? Geen probleem. Bij zonnig
weer kan er uitgerust worden in de volledig
afgesloten tuin of een uitstap gemaakt naar
Oudenaarde, Gent of Brussel.De streek is ook
bijzonder mooi om wandelingen te maken.
Of gewoon eens een koffie gaan drinken in
boekhandel Tom. Waarschijnlijk de enige
krantenboer met een échte Panamarenko aan de
muur.
Voor grotere groepen, tot 14 personen, is de Art
Deco Villa Lumen 7 in Flobecq een aanrader om te
overnachten. Een mooie villa uit de jaren 30 met
alle moderne comfort.
www.lumen7.be
Een leuk wielerseizoen gewenst,
Diane van den Wijngaerde

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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WIST U ...
Dat 2013 een bijzonder jaar was voor Vlug Trug, al 30 jaar bestaan we als fietsclub,
Dat in deze 30 jaar Vlug Trug een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt,
Dat we nu een club zijn met meer dan 100 leden met steeds meer actieve vrouwen,
Dat er in het verleden nog ooit gestemd is om vrouwen wel of niet toe te laten !
Dat we nu zelfs een vrouw hebben als club kampioene, Astrid gefeliciteerd,
Dat zij de eerste vrouwelijke kampioene is van de club in ons 30 jarig bestaan,
Dat op de geweldige feestavond zij gehuldigd werd, met een miniem versloeg zij Bert,
Dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagd feest met een record aan opkomst,
Dat we helemaal goed zijn hebben we bewezen bij het NK tijdrijden, Nederlands kampioen !
Dat Jan, Jeanne, Coen, Tonny, Jo en Walter deze schitterende prestatie hebben geleverd,
Dat felicitaties mede namens de redactie voor hen geheel op zijn plaats zijn,
Dat we daarom in 2014 hiermee nog reclame kunnen maken, Vlug Trug vertrekt als kampioen
Dat deze “jonge oudere groep” de titel volgend jaar zeker zal gaan verdedigen,
Dat Vlug Trug “tekent” voor de organisatie van het NK tijdrijden,
Dat Jan, onze voorzitter, de grote man is achter deze organisatie,
Dat voor hem geen moeite teveel is om Vlug Trug nog meer naamsbekendheid te geven en
Dat hij samen met vele leden van de club er alles aan doet voor een prima organisatie
Dat er op dit moment het grote “raamwerk” al klaar is, er is al heel veel voorwerk geleverd
Dat het hopelijk ook veel financieel gewin en bekendheid zal opleveren voor Vlug Trug
Dat dit evenement zeker slaagt als we allemaal onze medewerking hieraan verlenen,
Dat kort tevoren en op de dag zelf vele leden nodig zijn om alles goed te laten verlopen
Dat we als club terug kunnen kijken op geslaagde evenementen,
Dat zowel de openingstocht als de Kivada ATB tocht redelijk goed waren qua inschrijvingen
Dat de organisatie van beide tochten weer goed voor elkaar was,
Dat ook de fietsenmarkt als onderdeel van de activiteiten redelijk geslaagd is,
Dat dit alles plaats vindt om financieel als club goed te blijven draaien,
Dat onze sponsoren: Hotel Boer Goossens, Mourik Waardenburg aannemersbedrijf en wegenbouw, Kivada
wielersport en C 1000 Broeren voor ons als club belangrijk blijven,
Dat we hen daarom ook weer bedanken voor hun financiële steun,
Dat Vlug Trug kan terugzien op een goede opkomst met het fietsen op de weg,
Dat de A groep de kleinste groep is geweest qua opkomst, dus zij mogen weer groeien !
Dat de B groep een zeer grote opkomst kende, vaker was het nodig om in 2 groepen te fietsen
Dat de C groep een duidelijke groei heeft laten zien, een zeer positieve ontwikkeling
Dat er nu gedacht wordt om zelfs te gaan fietsen met een vierde groep,
Dat middels een enquête hierover meer duidelijkheid moet gaan komen hoe dit te regelen,
Dat we als club “fiets fit” zijn; grote groepen bij het vertrek, we laten ons zien,
Dat Vlug Trug ook nog actief is geweest voor Fiets Fit, zowel voor de ATB als op de weg
Dat er sprake is geweest van een goede opkomst en dat er weer veel is (bij)geleerd,
Dat de instructeurs weer bedankt worden voor hun diensten om dit mogelijk te maken,
Dat we nu de winter ingaan, ieder zal op zijn/haar manier blijven trainen om fit te blijven,
Dat we in 2014 weer met volle moed verder kunnen gaan in het nieuwe seizoen
Dat ondergetekende eenieder een goed en sportief 2014 toewenst.

Jac
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Programma 2014
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 de “zomertijd” wordt er door alle drie de groepen iedere dinsdag- en donderdagavond gefietst. Vertrek 19,00 vanaf Boer Goossens.

Clubevenement/speciale tocht
Evenement Clubkampioenschap
NK toerfietsen

De vermelde afstanden zijn schattingen; op het vlugtrug Forum wordt voor de B- en de A-groep tijdig aanvullende informatie verstrekt (GPS-routes en afstanden)
De vetgedrukte tochten zijn speciale tochten. Voor nadere informatie over de tochten kunt je terecht bij de wegkapiteins.
datum
Maart

April

afstand

vertrek

02-zondag

Seizoensopening

75

8.30

Seizoensopening

75

8.30

Eigen tocht

50

9.00

Juni

Juli

Augustus

vertrek B-groep

afstand

vertrek C-groep

09-zondag

Eigen tocht

75

8.30

Eigen tocht (proefrit openingstocht)

75

8.30

Eigen tocht

50

9.00

VlugTrug Openingstocht

75

8.30

VlugTrug Openingstocht

75

8.30

VlugTrug Openingstocht

50

9.00

23-zondag

Eigen tocht

100

8.30

Eigen tocht

90

8.30

Eigen tocht

70

9.00

30-zondag

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

70

9.00

06-zondag

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

70

9.00

13-zondag

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

70

9.00

100
100
115+15

8.00
8,00
8.00

Eigen tocht
Eigen tocht
Oranjetocht, Schijndel

100
100
115+15

8.00
8.00
8.00

Eigen tocht
Eigen tocht
Oranjetocht, Schijndel

75
75
75+15

9.00
9.00
9.00

Eigen tocht
Eigen tocht
Oranjetocht, Schijndel

27-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Culemborg (Diefdijk/bloesemrit)

131

8.00

Eigen tocht

75

9.00

04-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

75

9.00

11-zondag

Eigen Tocht

135

8.00

Berg en Dal

135

8.00

Eigen tocht

80

9.00

18-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

100

8.00

Eigen tocht

80

9.00

25-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Amerongse berg

140

8.00

Eigen tocht

80

9.00

29-donderdag

Eigen tocht

125

8,00

Eigen tocht

100

8,00

Eigen tocht

80

9.00

01-zondag

Eigen tocht

125

8,00

Eigen tocht

125

8,00

Eigen tocht

80

9.00

Opmerking

Clubtocht

1e paasdag
2e paasdag
Koninginnedag; vertrek den dungen

Hemelvaartsdag

08-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

09-maandag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

2e pinksterdag

15-zondag

Clubkamp Koppeltijdrit

…

8.30

Clubkamp Koppeltijdrit

…

8.30

Clubkamp Koppeltijdrit

…

8.30

Vaderdag

22-zondag

Abdijtocht

175

9:00

Abdijtocht

175

9:00

Abdijtocht

175

9:00

dagtocht

29-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

06-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

13-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Kinderdijk

175

Eigen tocht

80

9.00

18-vrijdag

Waterwegentocht (Maasvlakte)

255

7.00

Waterwegentocht (Maasvlakte)

255

7:00
7.00

9.00

20-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

27-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

03-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Posbank

185

7.00

Eigen tocht

80

9.00

10-zondag

Clubkamp. Oriëntatietocht

…

8.30

Clubkamp. Oriëntatietocht

…

8.30

Clubkamp. Oriëntatietocht

…

8.30

17-zondag

Eigen tocht / Leyetocht

150

8.00

Eigen tocht / Leyetocht

150

8.00

Eigen tocht / Leyetocht

100

9.00

24-zondag

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

125

8.00

Eigen tocht

80

9.00

30-zaterdag
September

afstand

16-zondag

20-zondag
21-maandag
26-zaterdag
Mei

A-groep

NK toerfietsen

NK toerfietsen

31-zondag

Eigen tocht

07-zondag

Eigen tocht/Proefrit ATB tocht

1e pinksterdag

NK toerfietsen

140

8,00

Eigen tocht

100/50

8,00

Eigen tocht/Proefrit. ATB tocht

125

8,00

Eigen tocht

80

9,00

100/50

8,00

Eigen tocht/Proefrit ATB tocht

80

9.00/8.00

Clubweekend

…

*

Clubweekend

…

*

Clubweekend

…

*

info volgt

21-zondag

Kivada ATB tocht

50

8,30

Kivada ATB tocht

50

8.30

Kivada ATB tocht

30

9,00

Clubtocht

28-zondag

Clubkamp./ATB proef

50

09:00

Clubkamp./ATB proef

50

09:00

Clubkamp./ATB proef

50

09:00

12/13/14 sept.

Oproep aan alle Vluggers:

Op zondag 16 maart vanaf half 9 organiseren wij onze eigen Openingstocht.
Ondergetekende heeft samen met Peter een gehele nieuwe route uitgezet. Ga
de uitdaging aan om deze nieuwe tocht met z’n allen te fietsen.
Daarom deze oproep aan alle Vluggers, dus zowel
A-ploeg, B-ploeg, C-ploeg en de D-ploeg: laat je
fietsend zien op zondag, 16 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, als het
weer wat minder zou zijn, pak die eerste
trainingstocht !
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 16 maart bij onze
Openingstocht van Vlug Trug.

Jac
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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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