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Het aantal vrouwen op de racefiets zit in de lift.

Van de
redactie

Om in de sfeer van bovenstaande foto beginnen we met de lofzang van Peter van den
Hurk, zoals hij die onlangs bij de opening van de brunch bracht, ondersteund met een
complete work out.

Ode aan de fietsdames van de TTV
Zij, ze fietst vooraan in het peloton (draaibewegingen)
Maar na de middag .... (uitrekbewegingen)......ligt ze languit in de zon.
En hij .... (snor + sik uitbeelden)…….hij begrijpt niets van al haar gefiets.
Hij schopt …(schopbeweging)….liever tegen een bal
Of hij schilt ….(schilbewegingen)……de aardappeltjes al.
Maar zij…(omdraaibewegingen)…..zij draait zich nog eens om
Want zij....(billen kletsen)….zij warmt haar billen graag om en om.

Tip:neem eens een kijkje op onze Facebookpagina: Wielervereniging TTV UDEN
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Rabobank Clubkas Campagne

Net als vorig jaar doet TTV Uden weer mee aan de Rabobank Clubkascampagne. Deze
actie is 3 november van start gegaan. Iedereen die lid is van de Rabobank heeft per post
een kaart ontvangen met daarop een stemcode. Een stem uit te brengen op een club
waarvan zij vinden dat ze een extra financiële steun verdienen. Hoe meer stemmen TTV
Uden ontvangt, hoe groter het sponsorbedrag dat TTV Uden krijgt overgemaakt.
Heb je een stemkaart ontvangen, breng dan zsm je stem op onze vereniging uit. Ken je
familie, vrienden en of kennissen die zo’n kaart hebben ontvangen, wijs ze dan op onze
deelname en dat hun stem voor ons belangrijk is. Afgelopen jaar hadden we toch hierdoor
een leuk bedragje mogen ontvangen.

Terugblik, visie en toerkalenders 2016
Het seizoen 2015 zit er zo goed als op. Terugblikkend kunnen we weer tevreden zijn over
het aantal leden dat frequent op zondag, maar ook op andere dagen op de fiets zijn
geklommen en hebben kunnen genieten van onze mooie sport.
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Op de zondagen heeft het weer afgelopen jaar niet altijd meegezeten. Diverse zondagen
was het wat minder weer wat diverse weekeinden ook geleid heeft tot een wat lagere
opkomst. Jammer maar begrijpelijk. Gelukkig hebben de ‘die hards’ elkaar toch gevonden
en is op dit soort dagen de verbroedering tussen A, B en C groep verder versterkt.
Afgelopen jaar zijn de lijnen van onze vereniging nogmaals uiteengezet. Hierbij hebben
we gekozen voor 3 groepen, voortzetting van de promotie van onze vereniging, werving
van nieuwe leden en streven naar meer samenhang tussen de groepen en in de
vereniging.
Werving loopt m.n. via de Start to Cycle activiteit.
Behalve een Start to Cycle op de racefiets hebben we dit jaar voor het eerst ook de
Start2Bike op de ATB georganiseerd. Beide bijeenkomsten hebben geleid tot veel
enthousiasme, waardering en nieuwe leden. Via deze weg nogmaals dank aan iedereen
die daar aan mee geholpen heeft.

Onze eigen mensen brengen deelnemers Start2bike de kneepjes van de sport bij.
Als bestuur hebben we afgelopen jaar de grootte van de groepen aangekeken. De C
groep is mede dankzij de werving van leden fors uitgegroeid en komt daarmee richting
een aantal rijders dat het maximum gaat bereiken, de B groep is afgelopen seizoen wat
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beperkt in aantallen geweest en daar is zeker ruimte tot verdere aangroei van leden en de

A groep heeft wat wisseling meegemaakt in deelnemersaantal maar is nu stabiel en biedt
nog wat ruimte tot groei. De ingezette koers van drie toergroepen lijkt daarmee de juiste
keuze te zijn geweest en willen we dan ook zo voortzetten.
Om de samenhang en integratie tussen de A, B en C groep te behouden en verder uit te
bouwen vragen we de toerkalender beheerders elkaar op te zoeken / contact te
onderhouden. Probeer waar mogelijk routes op elkaar af te stemmen. Het is toch mooi als
de groepen routes rijden waarbij we in het zelfde weekeinde de zelfde pauzeplaats
hebben.
Streven blijft om het 3e weekend in maart een gastentocht te houden met een nog nader
te bepalen gezamenlijke pauzeplaats. De Alphentocht met gezamenlijke pauzeplaats
graag voorlopig inplannen op 2e weekeinde in juni. Lopen de kalenders zo dat één of
meerdere groepen af en toe op een zondag dezelfde koffiepauze hebben, is dat mooi.

Copy naar:

famvandijk@home.nl

