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In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor Start to Cycle, voor versterking van onze
commissies en wat verder zoal de revue passeert.
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U ziet hierboven de poster voor de nieuwe Start to Cycle cyclus die op 1 april start.
Een belangrijk evenement voor de aanwas van onze club. Daarom aan u de vraag om
deze mooie mogelijkheid in uw kennissenkring uit te dragen met dezelfde passie als
waarmee u over uw fietsavonturen vertelt. Belangstellenden kunnen zich opgeven via
www.ttvuden.nl
En ook het vriendelijke verzoek aan allen die met hun fietservaring een steentje
willen bijdragen aan het welslagen van deze 6 zaterdagochtenden om zich aan
te melden bij Nico de Bont via secretaris@ttvuden.nl

Regelmatig
heidsrit

Afgelopen zondag werd onder grote belangstelling de regelmatigheidsrit gereden, maar liefst 35
leden reden op het topje van hun kunnen de door Edo en Tonny uitgezette 40 km lange tocht.
Joop hield alles nauwgezet in de gaten op duizendste van secondes dankzij verborgen
opgestelde precisieapparatuur. Kijk eens voor de aardigheid naar de onderlinge afwijkingen.
Natuurlijk waren de winnende teams heel erg in hun nopjes met de leuke prijzen.
Hieronder de uitslag en een foto van het winnende team
Groep

Opgegeven km/u

Werkelijke km/u

Afwijking

Leo, Marc, Nico en
Theo

23.235

23.301

66

Gerrit, Herman,Jos, Maaike, en
Marjan

23.831

24.242

411

Bert, Els, Mart, Ria, Theo en
Ton

24.583

25.000

417

Frank, Han, Ingrid, Thijs en
Tineke

23.987

24.489

502

Angeline, Jan, Maria en
Mies

23.976

24.489

513

Carien, Jan, Lies en
Mark

24.653

23.529

876

Bart, Gerard en
Peter

23.456

22.642

1186

Chris, Dick, Gerard en
Theo

24.333

22.296

2037
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Het winnende team in vol ornaat met een ongelooflijke half voetbalveld
afwijking….

Van het
Bestuur:

Oproep voor versterking diverse commissies
Er zijn verschillende vacatures ontstaan in de diverse commissies, daarom hierbij een
overzicht van de bezetting van die commissies. Vergeet niet dat deze commissies
heel belangrijk zijn voor de samenhang binnen onze vereniging. Denk er eens over
na, misschien heb je best wel tijd en zin om je in te zetten binnen een commissie die
je wel aanspreekt. Mocht het iets lijken schroom dan niet en informeer of meld je aan
bij Nico de Bont via secretaris@ttvuden.nl
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BESTUUR
Frank van Driel (vz), Nico de Bont (secr), Joop van de Wiel (penn. a.i.), Herman Hermsen, Rob
Verhoeven (a.i. )
Diverse commissies:
SPONSORCOMMISSIE
Frank van Driel, Joop van de Wiel, Hennie Kaak,
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
KLEDINGCOMMISSIE
Han v.d. Sluijs, Nico de Bont, Ria de Bont, Marjan Sander
REGELMATIGHEIDSRIT
Joop van de Wiel, vacature ,Edo Sander, Tonnie Claassen
ARDENNENTRAINING COMMISSIE
vacant
LIMBURGTOCHT
Gerard Verhoeven, Bert van Nijnatten, Wim van Els

Hollandse
Honderd

In een vorige nieuwsbrief las u over de Hollandse Honderd; een fiets- en schaatstocht
waarvan de opbrengst ten goede komt aan onderzoek naar lymfeklierkanker. Omdat
Gerard Verhoevens zoon aan deze verschrikkelijke ziekte lijdt, hoorde hij van deze
sportieve mogelijkheid en besloot aan deze tocht mee te doen. Zijn fietsmaten Theo,
Leny en Ben lieten zich niet onbetuigd en deden mee. Zij hebben maar liefst 2410
euro opgehaald
Hieronder het hartverwarmende verslagje wat hierover in het Brabants Dagblad stond.
Voor meer info over deze tocht is ook een linkje bijgevoegd.
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https://www.dehollandse100.nl/team/fietsvrienden
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Gastrijders
tocht 2017

Heeft u al wat rondgekeken op de toerkalenders dan heeft u vast wel gezien dat op 19
maart de gastrijderstocht plaatsvindt. Een mooie manier om familie of kennissen met
enige fietservaring eens mee te laten rijden met de groep. Kent u iemand die daar
interesse in heeft geef die dan op bij Nico via secretaris@ttvuden.nl

Opening
Mart en
Wilma
Verstegen

Iedereen van ons heeft natuurlijk wel meegekregen dat Mart, Wilma en Sven een paar
deuren verderop een prachtige nieuwe fietsenzaak geopend hebben, een om heel
trots op te zijn. Het bestuur zal tijdens de officiële opening op 17 maart acte de
présence geven en hen feliciteren met deze mijlpaal. Wie weet voor u de gelegenheid
om de volgende dag eens een kijkje te gaan nemen aan de Loopkantstraat om te
genieten van al die mooie fietsen en fietsspulletjes.

Mart, Wilma en Sven proficiat en veel succes met de nieuwe winkel namens
TTVUden

