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Een gezellige drukte tijdens ATB tocht aan de Karlingerweg bij de familie Voets. (foto Harry)

Van
de redactie

De 23e ATB tocht zit er op en we mogen tevreden terugkijken op een geslaagde editie, dit in
tegenstelling tot die van vorig jaar. De weersvooruitzichten waren optimaal, het parcours lag
er perfect bij en er waren geen lelijke valpartijen. Van de bewaakte fietsenstalling werd druk
gebruik gemaakt, alom klonken positieve reacties van de deelnemers en regelmatig was te
horen “tot volgend jaar”. Op Udens grondgebied waren de Taurossen vanwege een eerdere
aanval op een wandelaar op een afgesloten weide gezet. Daardoor waren daarvan geen
plotselinge ontmoetingen te verwachten.
Gelukkig konden we ook dit jaar met onze pauzeplek terecht bij de nieuwe bewoners van de
Karlingerweg, de familie Voets en niet te vergeten met de startlocatie wederom bij Teugel
Resort.
Op de website is een sfeervolle fotoreportage te zien van de hand van Harry van de
Meulenhof, waarvan verderop een collage te zien is.
In deze nieuwsbrief o.a. een korte terugblik op de onlangs gehouden Algemene Leden
Vergadering, nieuws van het bestuur en alvast aandacht voor de nieuwe editie van Start to
Cycle.
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Algemene Ledenvergadering 14 januari.
Wat hier volgt is een verslagje van de Algemene Ledenvergadering afgelopen 14 januari in
Eigen Herd en zeker geen officiëel genotuleerd verslag. Inclusief bestuur waren er ca 60
leden aanwezig.
Na het welkom door Frank geeft John Scholtes als nieuwe secretaris uitleg over de NTFU
verzekeringen.
De woensdagen, zaterdagen en zondagen zijn doorgegeven aan de NTFU als dagen dat er in
clubverband gefietst wordt en de leden zodoende op die dagen verzekerd zijn tegen
ongevallen. De vereniging bestaat nu uit 100 leden en drie vrienden; er zijn 8 opzeggers en 1
aanmelding als nieuw lid. De gemiddelde leeftijd is 61,9 jaar en van de leden is 75 procent
man en 25 procent vrouw.
In een terugblik op 2019 noemt Frank het wel en wee van de diverse commissies en het
aftreden van Maaike uit het bestuur en het daarvoor in de plaats komen van Michel Poels.
Als penningmeester laat Joop o.a. weten dat de NTFU bijdrage omhoog gaat en dat de
kascontrolecommissie bestaande uit Jan van Herpen en Michel Poels decharge heeft
verleend na controle van de boeken. Hij spreekt de cijfers door en licht ze waar nodig toe. De
nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Vincent en Angelique en Gerard Verhoeven als
reserve. De contributie gaat met 5 euro omhoog naar 65 euro.

25 jaar lid: Robert, Mari en Tineke in het zonnetje gezet
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Hierna bespreekt Frank de activiteiten voor 2020, waarbij er o.a. naast een Start to Cycle in
het voorjaar ook een Start to Bike in de nazomer komt. Vervolgens worden de jubilarissen
Mari Hendriks, Tineke Verkuijlen en Robert Manders gehuldigd voor hun 25 jarig
lidmaatschap en Hans van der Heijden als verdienstelijk renner vanwege zijn grote bijdrage
aan het optimaliseren van de website. Theo Jansen is benoemd als erelid.
Rob geeft toelichting over de komende ATB tocht.
Daarna is ingezonden brief van Nico de Bont besproken en afsluitend de rondvraag gedaan.
Waarbij o.a. het afwisselender maken van de ATB tocht, een betere communicatie van
bestuur naar leden, de samenwerking met WVU en de opkomst van elektrische ATB’s
langskomen.

En verdienstelijke renner 2019 Hans van der Heijden
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Van het bestuur

Contributie 2020

Joop

Beste leden,
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De contributie voor het jaar 2020 is door de leden vergadering vastgesteld op € 65 voor een
hoofdlid en € 62 voor een gezinslid.
De penningmeester verzoekt jullie deze bedragen over te maken op het
bankrekeningnummer van TTV Uden NL84RABO0147863597 en wel vóór 1 maart 2020.

Regelmatigheidsrit op zondag 1 maart aanstaande.
Op 1 maart starten we het wielerseizoen weer met de regelmatigheidsrit.
Je kunt je vanaf nu inschrijven bij Joop van de Wiel, wieljvande@kpnmail.nl
Wij hopen op een grote deelname aan de start van het nieuwe seizoen. De inschrijving sluit
op 15 februari, dit omdat er afspraken met de Vrije Teugel gemaakt moeten worden.
Zorg er dus voor dat je tijdig inschrijft.

Frank

AED herhalingscursus.
Voor de mensen die in 2018 een AED cursus hebben gevolgd, zal er een collectieve
herhaling georganiseerd worden in het najaar van 2020.
Op de uitnodiging welke jullie recent ontvingen van Stichting Hart Veilig, worden jullie
verzocht niet te reageren.
Nader bericht volgt voor de cursus in oktober.
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Herman Vissers
Start to Cycle

Start to Cycle start op 4 april 2020
Start to Cycle zal plaats vinden op 6 ochtenden, de eerste ochtend vangt aan om 09.00 uur
bij fietsspeciaalzaak Mart en Wilma Verstegen op de Loopkantstraat te Uden. De volgende
data zijn 11, 18, 25 april en 2, 9, mei.
Elke zaterdag beginnen we met een aantal technische oefeningen. Bij deze oefeningen gaan
we in op zaken zoals remmen, schakelen, gebruik klikpedalen, fietsafstelling, houding en
kleding.
De focus zal verder liggen op het fietsen zelf, iedere week zullen we in groepsverband een
tocht gaan fietsen. Hier zullen we vooral aandacht hebben voor het veilig fietsen in een groep.
Hoe waarschuw je elkaar, welke signalen en tekens gebruiken we.
Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers zal de eerst tocht rond de 30-35 kilometer
zijn. Wekelijks zal de tocht langer zijn zodat we in 6 weken tijd een basisconditie opbouwen
waarmee we op de laatste trainingsochtend een tocht van ongeveer 70 kilometer zullen
fietsen.
Het technische gedeelte van de ochtend zal verzorgd worden door de werkgroep Start to
Cycle. Voor ondersteuning en begeleiding van de tochten zijn we op zoek naar leden van
TTV Uden.
Wil jij jouw kennis en fietservaring overbrengen op de deelnemers van Start to Cycle? Geef je
dan op!
Laat mij even weten op welke zaterdag ochtend je aanwezig bent via
starttocycle@ttvuden.nl .
In de volgende nieuwsbrief komen we hier nog een keer op terug.
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ATB tocht 2020

Een collage van Harry’s foto’s van de geslaagde ATB tocht op 26 januari en niet in het minst
geslaagd door de inzet van de vele leden die zich daar elk jaar weer opnieuw voor inspannen.
Sommigen zelfs al vanaf de eerste editie 23 jaar geleden. Allen bedankt namens de ATB
commissie.
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Melden
Mailen naar ledenttvuden@gmail.com

Lief en Leed

Bijdragen
nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl
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