16 May 2016

Van de
redactie

Jaargang 3

nummer 8

Ga er maar eens even voor zitten, deze “dubbeldikke” nieuwsbrief vraagt erom . Wat u te
wachten staat is een verslag over het verloop van Start to Cycle 2016, overigens niets dan
lof voor de leden die daar al die zaterdagochtenden hun energie in hebben gestoken. Dan de
nieuwe rubriek “Geef de schakel door” waarin een clublid, dit keer Lies Schoenmakers,
vertelt wat hem/haar zoal bezighoudt in het leven en de notulen van de Algemene Leden
Vergadering.
Uw redacteur wilt u een vakantieplaatje niet onthouden, dat hij vorige week schoot in de
Algarve, Portugal. In Lagos trof hij een fiets aan bij de plaatselijke markthal van een
“moderne” scharensliep. Effe het stekkertje binnen in het stopcontact en de messen van de
slagers en vishandelaren werden op de fiets geslepen. Wie van ons is het al gelukt om met
zijn fiets zijn kostje bij elkaar te scharrelen of zelfs maar aan het fietsen geld over te houden?

En wie heeft er aan de Maasoevers een glimp opgevangen van de Giro d’Italia en misschien
wel gezichten van een van de kopstukken kunnen herkennen. Dat moet met dat prachtige
zomerse weer toch wel een ervaring geweest zijn. Onze Tom heeft tot nu toe zijn grote klasse
laten zien; van die jongen gaan we nog veel horen.
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De eerste zaterdag van april zijn we weer begonnen met een nieuwe cyclus van Start to
Cycle. We zijn gestart met een groep van 7 deelnemers en zijn gegroeid tot 10 deelnemers.
De eerste keer hebben we vooral aandacht voor de fiets, het zitten op de fiets, de kleding, de
helm en wat je zoal meeneemt als je een grotere tocht gaat fietsen. Dit doen we achter de
werkplaats van Mart en Wilma Verstegen. Daarna gaan we door naar de parkeerplaats van
d’n Office en oefenen we het in- en uitklikken, remmen en schakelen. De eerste keer sluiten
we af met een tocht van rond de 25 km. De keren daarop gaan we eerst in op vragen die de
deelnemers hebben, oefenen we weer bij d’n Office met zo langzaam mogelijk fietsen, een
slalom met steeds kortere bochten en een noodstop.
Vervolgens weer de weg op waarbij we de afstand verder uitbreiden. Tijdens de rit hebben we
aandacht voor het verzet, de plaats in de groep, elkaar waarschuwen en tekens geven en het
aansluiten bij degene die voor je fietst. Met name dit laatste is voor de meeste deelnemers
lastig, het vertrouwen moet groeien om dichter achter je voorganger te rijden. Ook de plaats
in de groep en er voor zorgen dat je niet steeds in de wind fietst is nog moeilijk. De tochten
die we rijden worden in afstand steeds langer en we voeren ook het tempo op. Zo hopen we
dat de deelnemers na 6 weken door kunnen stromen naar een van onze groepen. De laatste
tocht hebben we 80 km gereden met daarin enkele beklimmingen en een behoorlijk tempo.
We werden voor onze inspanningen van de laatste weken beloond met een prachtige zonnige
dag en een versnapering op het terras. Helaas hebben we niet kunnen oefenen met het
verwisselen van een bandje dat heeft het weer niet toegelaten.

De Start to Cycle groep op de 4e dag tijdens pauze van 60 km tocht
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Uit de ervaring van afgelopen jaren weten we dat de deelnemers meestal instromen in de Cgroep, we weten ook dat dit niet altijd even makkelijk verloopt. Zoals op de jaarvergadering
besproken willen we het dit jaar anders aanpakken dan voorgaande jaren. Dit om de instroom
prettiger te laten verlopen voor zowel de nieuwe deelnemers als de rijders van de C-groep.
Na afloop van Start to Cycle zal er een aantal rijders van de C-groep enkele zondagochtend
tochten gaan rijden met de nieuwe leden om hen nog meer te laten wennen aan het rijden in
een groep, grotere afstanden te fietsen en dit op hogere snelheid. Begeleiders van Start to
Cycle zullen hierbij aansluiten om de overgang vlot te laten verlopen. We hopen dat door het
op deze manier te organiseren het voor iedereen prettig zal verlopen. De ervaring zal het
leren.
Rijders van de C-groep die interesse hebben om met de nieuwe leden op zondag ochtend
tochten te gaan rijden kunnen zich melden bij Herman Hermsen.

Kevelaar
tocht
C groep

Op een schitterende 5 mei reed de C groep naar Kevelaer met een kleine 120 kilometer op de teller .
Foto Nicolien
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Deze eerste “Geef de schakel door” is de weerslag van het interview dat Tineke Lies afnam.
Lies noemt daarin ook degene aan wie zij de schakel doorgeeft. Deze persoon levert dan een
verhaaltje over zichzelf, waardoor de nieuwsbrief nog aantrekkelijker hoopt te worden

Lies is aan zet
Tijdens een wandeling praten we over de andere liefhebberijen van Lies Schoenmakers
dan haar hobby fietsen. Lopend over het vroegere Dico-terrein, dat nu wordt beheerd
door Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden ( sVLU) vertelt Lies: “Ik ben
vrijwilliger bij deze stichting en ben actief in de verschillende projecten zoals aanleg en
onderhoud van poelen, het afzetten van elzen- en eikenhakhoutsingels, het knotten van
wilgen en het heide- en akkerrandbeheer. Door het beheer van akkerranden zien we de
patrijs weer terug op het bouwland. Dit braakliggende oude fabrieksterrein beheren we nu en
we hebben hier een wandelpad aangelegd. Kijk, je ziet daar de gele brem, de paarse
dovenetel en je ziet daar de kraai, ekster en een houtduif”.

Lies actief op de Slabroekse heide, waar het opschot verwijderd werd.
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Voor dit gebied geen aparte vogels maar om haar kennis te verbreden gaat Lies jaarlijks met
de Vogelwacht op pad naar een van de mooie gebieden, zoals naar het Lac du Der
Chantecoq in Noord Frankrijk (duizenden kraanvogels) of naar het voor de Duitse kust
gelegen kleine rotseiland Helgoland, een 60 kilometer met een catamaran de zee op om
vogels te spotten (96 soorten in drie dagen). En verder de prachtige vogelreizen naar het
buitenland.
Ze behaalt niet alleen vogels op haar lijst maar ook bij het IVN is Lies betrokken en scoort zij
op de Maashorst in het ‘1.000 soorten weekend” ruim 800 soorten op het gebied van flora en
fauna.
Inmiddels laten we onze voetsporen achter in de Kersenboomgaard op Hoenderbosch. De
natuurliefhebster vult aan “ hier maaien we het gras en we knippen de hagen. Door de
Jeugdvogelwacht worden hier de wilgen geknot. Wij zorgen met de vrijwilligers van de sVLU
voor het onderhoud van het Klimaatbos. Op De Groenhoeve bij de kinderboerderij
onderhouden we het natuurpad en de insectenmuur. Ook ben ik betrokken bij het
inventariseren van amfibieën en bij de pas aangelegde paddenschermen, zodat de padden
veilig de andere kant van de Bedafseweg bereiken”.
De natuurgebieden zoals Bedaf, de unieke Wijstgronden en de Maashorst kent Lies op haar
duimpje. Op het Natuurcentrum De Maashorst geeft zij in het weekend de bezoekers
informatie over de natuur, wijst zij de bezoekers op de wandel- en fietspaden, en op de
Wisenten, Taurossen en nu ook de Exmoor-pony's.
Op mijn vraag of we alle hobby’s hebben gehad, antwoordt de actieve dame: “op
zaterdagmorgen loop ik hard en tijdens mijn schouderblessure heb ik veel gewandeld. En er
is nog tijd voor het lezen van boeken om deze te bespreken in mijn leesgroepje”.
Ze sluit het gesprek met: “ik geef de schakel door aan Theo Janssen”.
Dus Theo aan de slag (red.)

BIKE
FESTIVAL
BRABANT
2016

Wie voelt zich aangesproken. Neem eens een kijkje op de site
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Notulen Algemene Leden Vergadering TTVU d.d. 19-04-2016, 19.30 uur in Eigen Herd
Afwezig met kennisgeving:
Maaike v/d Berg, Stefan v/d Boom, Ben Cuppen, Peter Gardien, Mari Hendriks, Maria
Hollanders, Leny v/d Hoogen, Jan Jacobs, Herman v Kuijk, Jos v Lanen, Robert Manders,
Theo Raijmakers, Douwe Schotanus en Jan Vogels.
Opening:
Frank opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom; in bijzonder onze
sponsor Mart Verstegen.
Agenda:
Nico vraagt wie er een agendapunt wil toevoegen. Herman Vissers wil aandacht voor Start to
Cycle, dit komt als onderwerp al aan bod tijdens vergadering.
Ingekomen stukken:
Bericht NTFU dat leden hun eigen routes voortaan kunnen uploaden via
lidmaatschapsnummer op website NTFU.
Mededelingen:
Nico noemt 14 afmeldingen voor ALV, er zijn 50 leden aanwezig op een totaal van 95 leden.
De gemiddelde leeftijd bedraagt momenteel 60 jaar. Ook de ledenaanwas en opzeggingen
worden genoemd. Op de bijlage is e.e.a. te zien.
Notulen ALV 05-01-2016 worden goedgekeurd en vastgesteld
Resultaat 2015 en begroting 2016:
Joop noemt negatieve resultaat van 2015. Omdat we nu al verder in 2016 zitten zijn er meer
cijfers meegenomen wat betreft de begroting. Door het gelijk blijven van de contributie, het
wegvallen van een sponsor (1000 euro), meer vergaderkosten door extra overleggen is er
ondanks de inkomsten van de ATB tocht een tekort begroot van 2800 euro.
Een extra sponsor en verhoging van de contributie zijn nodig om het tekort aan te pakken.
Een jaar langer dragen van de clubkleding is niet aan de orde, omdat er een oud-sponsor op
staat vermeld en een eventuele nieuwe sponsor moet te zien zijn op de clubkleding.
Peter v/d Hurk doet een oproep om zeker te stemmen bij de volgende RABO clubactie, dat
levert de vereniging geld op en Jan van Geelkerken onderstreept belang om een sponsor te
vinden.
Kascontrolecommissie:
Tijdens ALV in januari heeft de kascontrole al plaatsgevonden. Bert Tiebosch blijft aan en
Hennie Kaak biedt zich aan om toe te treden tot de kascontrolecommissie als opvolger van
Ben Cuppen.
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Terugblik seizoen 2015:
Herman geeft aan dat de ATB tocht, de regelmatigheidrit en Start to Cycle goed verlopen zijn.
Er was een goede opkomst wat betreft de zondagtochten en de Limburgtocht is vanwege het
slechte weer niet doorgegaan. De jaarlijkse IJssel/Berkeltocht was een succes, zo ook de
jaarlijkse brunch bij de Vrije Teugel. Edo Sander zegt dat tijdens ATB tocht teveel leden op
de pauzeplek werkzaam waren en te weinig op de route zelf. Dit krijgt bij editie 2017 zeker
aandacht. Henk v/d Hoogen vraagt hoe het zit met pauzeplek nu eigenaar verhuist. Herman
heeft al contact gehad met nieuwe bewoners en hoopt op mogelijkheden.
Toekomst TTVU :
Frank geeft aan dat we de visie van het vorig bestuur overnemen. Dit houdt in aandacht voor
bekendheid van onze vereniging in de media, o.a. doordat we PR, Nieuwsbrief en Facebook
samengebracht hebben in één commissie PR en Communicatie. Ook blijft er aandacht voor
manieren om verjonging tot stand te krijgen, zoals voortzetting Start to Cycle. Aantrekkelijke
activiteiten aanbieden, zoals vanavond lezing Veiligheid door NTFU. En natuurlijk gaan we
op zoek naar een tweede sponsor en de naamsverandering wordt in gang gezet. Verder
noemt Frank aanpassing van de statuten zodat maximum leeftijd bestuurleden verhoogd
wordt. Maar ook de looptijd van het verenigingsjaar wordt aangepast aan kalenderjaar. En het
in gang zetten van voorbereidingen voor aanschaf nieuwe clubkleding.
Website:
Riny geeft uitleg over de nieuwe website en doet tevens oproep aan leden om hem info dan
wel foto’s van activiteiten, zowel van toen als nu, te leveren om de website aantrekkelijker te
maken. Ook vraagt hij iedereen die nog geen recente foto van hem/haar op de ledenlijst heeft
staan, die alsnog naar hem te mailen.
Jubilarissen:
Herman noemt de leden die 25 jaar lid zijn en roept hen die aanwezig zijn naar voren om hen
in het zonnetje te zetten en een herinnering te overhandigen: Nico de Bont, Guido Cayseele,
Wim van Els, Tonny en Herman van Kuijk, Gerrit Raijmakers, Theo Raijmakers, Jos van
Sambeek en Marjan Sander.
Verdienstelijk Renner 2015:
Mies roept Riny v/d Boom naar voren als verdienstelijk Renner 2015 voor de inspanningen
die hij geleverd heeft voor de nieuwe website, de uitleg over GPS en voor het werk in het
vorige bestuur. Ook hij krijgt een onderscheiding overhandigd.
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Leden van Verdienste:
Herman roept Theo Jansen en Mari Franssen naar voren om hen te onderscheiden als
Leden van Verdienste voor de inspanningen die zij geleverd hebben om de vereniging tijdens
de bestuurscrisis te laten overleven. Daarnaast wordt in dit kader Marjan Sander naar voren
geroepen, zij krijgt een bloemetje overhandigd voor de secretariële ondersteuning die zij
hierbij gegeven heeft.
Commissies:
Nico bespreekt de diverse commissies en onderstreept het belang van de vrijwillige inzet van
de commissieleden. Op de bijlage zijn de commissies en de bemensing te zien.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan onze Start to Cycle commissie.
Nico:
Na afloop cursus stromen Start to Cycle deelnemers veelal in bij de C groep. Op het
instroommoment, half mei wordt door de C-groep al flinke afstanden gefietst, met een hoger
tempo. De instromers hebben daar moeite mee. Voorstel is om voortaan eerder in het jaar te
beginnen met Start to Cycle.
Herman Vissers onderschrijft dat de aansluiting moeizaam verloopt en vraagt zich af of het
iets is om na afloop van de cyclus met de cursisten apart een aantal tochten te rijden om hun
conditie op te bouwen. Daar zijn vrijwilligers voor nodig, Han van der Sluijs geeft zich
spontaan op. In de nieuwsbrief volgt een oproep voor meer vrijwilligers.
Rondvraag:
Leo van Berkel vraagt of mail en nieuwsbrieven voortaan middels BCC verstuurd kunnen
worden, dus zonder de hele adressenlijst van de vereniging boven elke mail.
Elske Kamerling stelt voor dat van partners best een bijdrage gevraagd kan worden voor de
brunch. Tineke Verkuijlen wil graag info over allerlei activiteiten die gaan spelen binnen de
vereniging in het bijzonder vanuit de diverse commissies tijdig aangeleverd krijgen.
Gerard Verhoeven vraagt of Grote Kempenroute verzet kan worden van 4 naar 18 juni, dit
wordt meegenomen.
Nico wijst er om berichtgeving aan “alle leden” via hem te laten lopen, omdat hij de meest
actuele ledenlijst heeft.
Sluiting:
Om 20.30 uur sluit Frank de vergadering en er volgt een pauze voorafgaand aan de lezing
van de NTFU
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De verdienstelijk renner 2016

