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Deze keer mogen we getuige zijn van het klimweekend dat de DWG
(woensdagavondgroep) onlangs in het Eiffelgebergte georganiseerd had. Verder een
oproep van Nicolien Cools voor het damesavontuur 2016.
Denken jullie er ook nog aan om je op te geven voor de brunch op 25 oktober in de Vrije
Teugel. Meer info vind je in de vorige nieuwsbrief.
Valpartijen wens je nooit mee te maken en toch doemen ze zo maar ineens en
onaangekondigd op. Zo ook vorige week in de A groep. In een klein klimmetje net over de
Duitse grens raakten enkele renners elkaar met als gevolg een valpartij. Jos klapte tegen
het asfalt en Tonnie verdween met fiets en al het talud af. Met flinke schrik en gelukkig
niet al te veel lichamelijke en materiële schade konden we de tocht voort zetten.

Peter van den
Heuvel

“AFZIEN” in de EIFEL.

De DWG snakkend naar hoogtemeters
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Eindelijk was het zover, vrijdagochtend 25 september 06.00 uur verzamelen bij André.
(Renner van het weekend 2014)
Een groep van elf leden van TTV Uden, welke in de zomermaanden op de
woensdagavond (DWG groep) bijeenkomen bij Toon om een route te fietsen gaan
jaarlijks een lang weekend weg om wat klimkilometers te maken.
Dit keer was Gerolstein in de Eifel het doel. André had in dit stadje een hotel afgesproken
waar we op de vrijdagochtend nog het ontbijt konden gebruiken, op zondag na de
fietstocht nog een kamer tot onze beschikking hadden om na de tocht nog te kunnen
douchen en last but not least, een afsluitbare stalling voor onze fietsen.

Het weer zat erg mee, alle dagen droog met regelmatig een lekker zonnetje. Desondanks
was het toch frisjes “dankzij” de steeds aanwezige wind. Het was dan ook een heel getob
over welke kleding er gedragen zou worden. Een enkeling droeg een driekwart broek wat
bij sommigen de vraag opriep of zo’n kledingstuk ook in de lijn van de clubkleding kon
worden opgenomen…
Op de eerste dag reden we een tocht van 110 km. met 1800 hoogtemeters, op zaterdag
een tocht van 130 km. met 2040 hoogtemeters en op de dag van vertrek reden we nog
een route, volgens velen de mooiste rit, van 80 km. met 1450 hoogtemeters. De routes
waren door Erwin gemaakt.
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De omgeving in de Eifel is schitterend, maar de wegen waren niet allemaal in goede staat
en het was dan ook een wonder dat we gedurende de drie dagen slechts twee lekke
banden hadden. Het landschap is heuvelachtig en er is niet of nauwelijks sprake van
“vlak” rijden. Opvallend was dat we in deze mooie omgeving nauwelijks wielrenners
zagen. (Automobilisten hielden keurig rekening met fietsers)
Uiteraard werd er onderling steeds “gestreden” wie het eerst boven was, maar uiteindelijk
was het Tonnie die bij elke beklimming aan het langste eind trok. Regelmatig werd op
elkaar gewacht om de groep niet uit elkaar te laten vallen.
Vanzelfsprekend werden ook veel wielertips met elkaar gewisseld, wisten jullie
bijvoorbeeld dat je buitenbanden een jaar moet laten “harden” om ze daardoor
lekbestendiger te maken?

Om het weekend gezamenlijk met een biertje te kunnen afsluiten gaan we voor het laatste
etentje naar Hotel “Van der Valk” in Uden. Tijdens het uitstekende diner gaan we
stemmen wie de “Renner van het weekend” gaat worden. Het wordt zo close dat er drie
stemrondes nodig zijn om de winnaar te bepalen. Uiteindelijk wordt Tonnie, de sterkste
renner, nipt verslagen door Mari, de meest behulpzame. Om de uitreiking van deze
eervolle titel een wat formeel tintje te geven, wordt contact opgenomen met een aardige
mevrouw die de winnaar, behalve het wielershirt (beschikbaar gesteld door het bedrijf
“CijferAdvies” van André) een fles wijn namens Hotel “Van der Valk” aanbood.
Al met al kunnen we terugkijken op een, in alle opzichten, geslaagd weekend.
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Dit jaar zijn we met een aantal dames van TTV naar Noordwijk gefietst tijdens een 3
daags fietsweekend. In 2016 willen we het weekend van 10, 11 en 12 juli naar Zuid
Limburg organiseren.
We willen dan ook aan alle dames vragen om zsm te laten weten of je mee wilt ivm
reserveren van de slaaplocatie. Indien je het te ver vindt mag je ook mee met de auto om
de bagage te vervoeren en kan je dan bijvoorbeeld alleen op zaterdag meefietsen.
Graag zsm een mail naar ncools@ziggo.nl of naar Han of Ria.
Gr de Dames.

Sfeerfoto aan het strand in Noordwijk met als motto “Na gedane arbeid is het goed rusten”
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