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Grote drukte bij Start to Cycle 2017

Van de
redactie

Start to Cycle lijkt dit jaar qua omvang welhaast meegegroeid met de nieuwe
fietsenspeciaalzaak Mart en Wilma Verstegen. Maar liefst 19 personen waren
zaterdagochtend 1 april present om de “ins and outs” te gaan leren van het fietsen op
de racefiets in een groep onder vakbekwame leiding van een aantal leden van onze
vereniging. Mooi om te zien dat er ondersteuners bij waren die zelf ook pas een jaar
lid zijn en natuurlijk complimenten aan iedereen die zich inzet voor het welslagen van
deze 6 daagse cyclus Start to Cycle.
Ondanks nu en dan wat regen heerste er een ongedwongen sfeer. Na een
verwelkomend woordje van Frank en enige uitleg door Herman, Bart en Rob ging de
hele groep naar het nabij gelegen parkeerterrein voor wat eerste praktische
oefeningen.
Namens het bestuur nogmaals het dringende verzoek om je alsnog aan te melden
als ondersteuner tijdens een of meerdere zaterdagochtenden. Zeker gezien de grootte
van de groep zijn er wat mensen méér nodig!
Info: Nico de Bont secretaris@ttvuden.nl
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Ook legt het bestuur nogmaals de vraag neer bij jullie om nog eens na te denken of er
misschien toch tijd en interesse is om jouw persoon in te zetten ten dienste van een
van de commissies die onze vereniging telt. Die commissies vormen immers het
kloppende hart van de vereniging. Op de vorige oproep zijn geen reacties bij Nico
binnengekomen.
Commissies met vacatures:
COMMUNICATIE
Mies van Dijk (nieuwsbrief), Riny v.d. Boom, Mark vd Boogaard (website), vacature ( facebook),
Martin v.d.Berg, Tineke Verkuylen, Frank van Driel
FEESTCOMMISSIE
Ria de Bont, Han v.d. Sluijs, vacature
START TO CYCLE
Herman Vissers, Theo v.d. Berg, Bart v.d. Heijden, Theo Verhey, Rob Verhoeven
A.T.B. TOCHTEN
Vincent van Casteren (vz), Mies van Dijk, Jan Jacobs en Bert van Nijnatten, vacature 1 en
vacature 2 en vacature 3
REGELMATIGHEIDSRIT
Joop van de Wiel, vacature ,Edo Sander, Tonnie Claassen
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Hallo,
Mijn naam is Ingrid Janssen, 46 jaar en opgegroeid in Zeeland.
Vanaf 2004 woon ik in Volkel samen met Rob van Beem. Het fietsen is me met de paplepel
ingegoten, vroeger werden er thuis vele fietstochten gemaakt. Ik ken het slingerpad op mijn
duimpje.
Mijn vader inmiddels bijna 73 fietst ook nog steeds (al 30 jaar) bij de Wielerclub
in Zeeland, 2-3 keer in de week. Dus die geeft me vaak wijze raad en tips
hoe ik het beste kan fietsen en hij onderhoudt ook mijn fiets .
Ik ben eigenaar van PINX in Uden, wij maken interieurontwerpen voor bedrijven, zorginstellingen,
horeca/retail en particulieren. (www.pinx-design.nl). 12 jaar geleden ben ik gestart met PINX.
Voorheen heb ik gewerkt bij Autobedrijf Peter van Leeuwen en Aannemingsbedrijf Nieuwenhuizen
Daandels in Uden.
Een van mijn laatste grote projecten is de inrichting verzorgen van het nieuwe restaurant Cusco in
Uden. Zuid Amerikaanse keuken in een mooi sfeervol restaurant.
Ik ben begonnen met mountainbiken met een aantal dames in Zeeland, we hebben verschillende
jaren vele toertochten meegefietst. Ik vind het erg leuk en fijn om in de bossen/natuur te fietsen.
We hebben ook 2 x mee gefietst bij het Bike Festival in Zeeland, met de 6-uurs race. Erg leuk om
te doen. Ook goed om te ervaren dat estafette fietsen iets heel anders is als b.v. 2 uur achter
elkaar fietsen, estafette fietsen is echt veel intensiever.
Maar we kregen steeds meer tempoverschillen, waardoor het lastig was om nog gezamenlijk te
gaan fietsen. Toen ben ik gaan zoeken naar een mogelijkheid/club waarbij ik toch gezamenlijk
kan gaan fietsen. Op Facebook las ik het bericht van Start To Cycle, en heb me hiervoor
aangemeld.
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Vorig jaar heb ik meegedaan met Start To Cycle, wat ik als zeer positief heb ervaren. Veel
geleerd en ervaren hoe het is om in een groep op de weg te fietsen. Ook dat is weer iets
compleet anders dan moutainbiken. Ik ontdekte dat TTVUden een enthousiaste club mensen is
welke allemaal een passie voor fietsen hebben. Dat sprak me aan, vandaar dat ik na Start To
Cycle lid ben geworden van de club.
Helaas door een knie blessure heb ik vorig jaar niet veel kunnen fietsen. Maar ik verwacht dat dit
het komend seizoen beter zal gaan, zodat ik er bijna wekelijks bij zal zijn.
Alleen als ik zaterdagavond een feestje/concert heb waar veel gedanst kan worden, dan is mijn
energie op, waardoor het zondagmorgen niet veel uithaalt om te gaan fietsen.
Want naast fietsen is dansen & muziek een grote passie van me. . Ik ben een groot liefhebben
van muziek van Bruce Springsteen & Golden Earring en bezoek dan ook regelmatig concerten
van hen, ook in het buitenland.
Het zou fijn zijn als we komende zomer veel mooi weer krijgen om leuke fietstochten te kunnen
maken. In het zonnetje fietsen is toch het mooiste wat er is!!
De Schakel geef ik door aan Ingrid Abels.

Van het
Bestuur:

OPROEP
OPROEP
OPROEP
OPROEP
Ronde van Uden 13 en 14 mei 2017.

OPROEP

OPROEP
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Beste leden,
Toen begin jaren 80 in de vorige eeuw de recreatieve renners van de Wielervereniging Uden,
door ingrijpen van de Bond, in problemen kwamen en zij dreigden hun sport niet meer te
kunnen/mogen uitoefenen is vanuit de Wielervereniging Uden onze vereniging Toer- en
Trimvereniging Uden opgericht.
In feite ontlenen we ons bestaansrecht dus aan de Wielervereniging Uden.
De Wielervereniging Uden verkeert momenteel in zwaar weer.
Oud leden van de Wielervereniging Uden en huidige leden van onze vereniging Mari Fransen en
Theo Janssen ( die samen eerder het voortouw namen in de bestuurscrisis begin vorig jaar )
hebben samen met Jan van Geelkerken de taak op zich genomen om de Wielervereniging Uden
nieuw leven in te blazen. Een van de activiteiten die op de rol staan is de RONDE VAN UDEN op
13 en 14 mei a.s.
In onze algemene jaarvergadering van 17 januari jl. vroeg Jan van Geelkerken, namens het
interim-bestuur van de Wielervereniging, ons om hulp bij de organisatie en uitvoering van de
Ronde van Uden.
Ze hebben vele handen nodig om alle voorbereidingen en werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren op beide dagen.
Ik begreep kortgeleden dat er zich nog maar weinig leden gemeld hebben om een handje te
helpen.
Vandaar deze hernieuwde oproep. Laten we ons van de goede kant zien om onze
zustervereniging waaruit wij zijn voorgekomen te ondersteunen. Hoe meer handjes hoe meer
vreugd én iedereen hoeft maar een beperkte tijd beschikbaar te zijn op 13 en/of 14 mei a.s.
LAAT JE NIET KENNEN, IEDEREEN KAN WEL EEN PAAR UURTJES VRIJ MAKEN!!
MELD JE AAN BIJ JAN VAN GEELKERKEN ( janvangeelkerken@hotmail.com ), geef hem dan even
door wanneer en hoeveel tijd je beschikbaar bent, dan kan Jan je indelen bij de werkploegen.

Nawoord

Voor hen die het nog niet weten: De woensdagochtendritten beginnen vanaf as woensdag weer
om 8.30 uur op de markt.
Dus Ingrid Abels aan jou de eer om de volgende Schakel te maken.
Kopij voor de nieuwsbrief mailen naar famvandijk@home.nl

