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Dat hebben we toch maar weer mooi met zijn allen binnengehaald!!

Van de
redactie

In deze editie blikken we o.a. terug op de gezellige brunch bij Even Resort die seizoen 2017
afsloot, ook laat onze voorzitter het seizoen de revue passeren en bovendien leren we Marian
Huijben beter kennen door haar bijdrage aan De Schakel.
Een aantal leden heeft de racefiets weer ingeruild voor de ATB en wordt er door hen volop
genoten van tochtjes door de vrije natuur als deelnemer aan toertochten in de omgeving of door
er op eigen gelegenheid op uit te trekken.
Niemand wordt graag door het slijk gehaald, maar als men er welbewust voor kiest om zichzelf
door het slijk te halen is het zomaar een ander verhaal. Vandaag troffen een aantal leden elkaar
op de pauzeplek van de toertocht van onze buurvereniging WCZ op de Zeelandse gemeentewerf.
Wat zagen ze eruit, haast onherkenbaar door modder en slijk, maar o zo vrolijk en monter
genietend van deze sportieve tocht in een fris, kleurrijk en nat decor.
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Na afloop van de laatste kalendertocht op 29 oktober werden we verwacht in de ondertussen
vertrouwd geworden zaal bij Even Resort (nog even wennen aan deze nieuwe naam voor De Vrije
Teugel). De sfeer zat er al snel in en na een terug- en vooruitblikkend woordje van de voorzitter
hebben we genoten van de lekkernijen die ons voorgeschoteld werden en ook van elkaars
aanwezigheid. Op de website zijn alle door Harry geschoten foto’s te bewonderen, in deze
nieuwsbrief past een bescheidener aanbod.

Frank keek om en vooruit in een pakkende toespraak.

Maria en Bart, 40 jaar leeftijdsverschil en allebei verzot op fietsen.
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En lekker was het, op naar het volgende jaar! We popelen al weer voor de regelmatigheidsrit!
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bestuurstafel
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We kunnen weer terug kijken op een goed seizoen, een seizoen met mooie tochten, maar ook
met moeilijkere momenten.
We hebben bij een druk bezochte brunch, welke prima verzorgd was, hierop teruggekeken.
We hebben stilgestaan bij het verlies van Hans van Delst, maar ook het ongeval van Jan van
Geelkerken. Met Jan gaat het overigens heel goed. We zijn met een aantal bestuursleden bij Jan
langs geweest, en hebben gewoon met de oude Jan aan de koffie gezeten.
Maar ook hebben we even vooruitgeblikt naar wat gaat komen. Een nieuw seizoen staat al weer
snel voor de deur. We hebben bij de brunch een sponsorpresentatie gehad. Met vier partijen
hebben we sponsorcontracten voor 5 jaar kunnen vastleggen.
We kunnen als vereniging alleen maar blij zijn met zoveel support van deze sponsoren.
Maar ook heeft het bestuur gemeend de vereniging eens tegen het licht te houden. Met vragen
als: “Waar komen we vandaan, klopt de groepsindeling nog wel, wat heeft onze vereniging nodig
om gezond de toekomst tegemoet te treden”?
Hierom heeft het bestuur een traject ingezet, om met inbreng en draagvlak van leden tot
aanpassingen te komen.
Met circa 15 verenigingsleden welke zich hebben aangemeld voor een werkgroep willen we gaan
kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.
Voorts hebben we allen de nieuwe kleding kunnen passen. Waarvoor dank aan het vele werk van
de kledingcommissie.
We hopen deze medio januari, voor onze ATB tocht te kunnen presenteren.
Ook is de ATB commissie weer volop aan het werk voor onze tocht van 28 Jan 2018.
Zet deze datum alvast in je agenda, want op jullie hulp wordt gerekend.
Kortom “de vereniging bruist volop!”

Nico

Op 16 januari 2018 houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering. Locatie: Eigen Herd, start
20.00 uur. Leden die op deze vergadering bijzondere onderwerpen of agendapunten behandeld
willen zien kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

De Schakel
Marian
Huijben

Nou Jos, hartelijk bedankt ;-). Krijg ik zomaar even de gelegenheid mij voor te stellen!
Ik ben Marian Huijben, geboren en getogen in Odiliapeel en daar nog steeds woonachtig. Ik ben
getrouwd met Paul Rutten en we hebben 2 zoons, Niels en Bas. Het fietsen wordt bij ons met de
paplepel ingegeven. Paul rijdt al jaren op de mountainbike bij een club in Zeeland en met de
racefiets bij de Peeltrappers in Odiliapeel. Onze jongens zijn lid geweest bij de wielervereniging in
Uden en gaan/gingen elke dag op de fiets naar school (in Helmond!). Eigenlijk dacht ik dat fietsen
niets voor mij was, in ieder geval niet op een racefiets. Maar naar aanleiding van een
sponsortocht van Peka Kroef voor ALS in verband met de ziekte van een collega, heb ik toch de
stoute (race)schoenen aangetrokken en ben gaan trainen voor de tocht van 155 km. Hoe kan dat
beter dan met start-to-cycle?
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Wat een mooie manier om kennis te maken met het wielrennen als hobby! Techniekoefeningen,
leren in een groep te fietsen en een mooie opbouw van de ritten. Elke week een stukje verder. Na
de 6 bijeenkomsten van Start-to-cycle zijn we ook nog een keer of 3 op pad gegaan met degenen
die lid wilden worden van de club, onder begeleiding van Frank, Rob en andere leden.
Als nieuw lid van TTV Uden heb ik de eerste tocht met de C-groep meegefietst en daarna met een
‘ons’ groepje begonnen in de B-groep. Zelfs al een paar keer bij de A-groep aangesloten. Dus met
het merendeel van de actieve renners heb ik al wel eens mee in de groep gefietst. En nu sta ik
dus elke zondag om 7.00u langs mijn bed, om zodoende om 8.00u paraat te staan op de markt in
Uden. Wat hebben we al mooie tochten gemaakt, met meestal mooi weer.
Waarschijnlijk ga ik deze winter zelfs ook mountainbiken (correctie, ik ben er ondertussen al mee
begonnen), om zodoende aan het begin van het nieuwe wielerseizoen weer goed aan de start te
kunnen verschijnen!
Ik wil de schakel graag doorgeven aan Hugo de Bie, één van mijn fietsmaatjes van Start-toCycle.
Dus Hugo aan jou de eer…..(redactie)

Ook ATBers op de Maashorst fietsen met respect ruim om de Taurossen heen!
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Voorfietsen ATB tocht TTV Uden
Onze eigen ATB-tocht wordt elk jaar meerdere malen in delen voorgefietst, alle leden met ATB
zijn welkom om hierbij aan te sluiten. Het tempo wordt aangepast op de aanwezige leden.
Op onderstaande dagen wordt de ATB-tocht voorgefietst.
Datum
Zaterdag 18
november
Zaterdag 2 december
Zondag 17 december
Zaterdag 30
december
Zondag 14 januari

Tijd
9.00 uur

Vertrekpunt
Parkeerplaats Even Resort (voormalige Vrije Teugel)

9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Parkeerplaats Even Resort (voormalige Vrije Teugel)
Parkeerplaats Even Resort (voormalige Vrije Teugel)
Parkeerplaats Even Resort (voormalige Vrije Teugel)

9.00 uur

Parkeerplaats Even Resort (voormalige Vrije Teugel)

ATBen op zondagochtend
Op zondagen wordt er in de maanden november tot en met februari door een enthousiaste groep
van TVVU leden op de ATB gereden.
Er wordt verzameld om 9.00 uur bij het Shell-tankstation op de kruising Hoevenseweg/
Industrielaan.
Meestal wordt er 40 à 50 kilometer gereden met een koffiepauze bij de Kriekeput. Degene die een
leuke stuk in het bos weet mag voorop rijden, verrassingen zijn altijd welkom.
Het is bij het fietsen op de ATB wel belangrijk dat de krachtsverschillen niet te groot zijn en dat de
groepen niet te groot zijn. Hoe meer zielen hoe beter, maar bij een te grote groep of te grote
krachtsverschillen kan opsplitsen nodig zijn.
De leden die in deze groep fietsen hebben contact met elkaar via een Whatsapp groep, indien je
opgenomen zou willen worden in deze groep, neem dan contact op met Wim van Els.

Copy
nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl (dus ook de bijdrage voor De Schakel, liefst met losse foto’s).

