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Winnen of verliezen

Van de
redactie

Vanmiddag werd de 105e Ronde van Vlaanderen verreden, de meest bezongen eendaagse
wielerkoers van het jaar. We zagen op deze eerste Paasdag Mathieu van der Poel de hele
ronde domineren, maar het helaas net voor de meet afleggen tegen de oppermachtige
Deen Asgreen.
Anders was het gesteld met Annemiek van Vleuten, die in de vrouweneditie met overmacht
solo over de meet vloog. Net als tien jaar geleden schreef ze de Ronde van Vlaanderen op
haar naam.
Wat domineren betreft wordt ons dagelijks gedrag nog altijd bepaald door Corona, daar
word je niet vrolijk van. TTVUden worstelt daar ook mee, het blijft een uitdaging om volgens
de regels met de fiets op pad te gaan. Daar wordt in deze nieuwsbrief bij stil gestaan door
het bestuur. Verder komt alleen de Schakel langs van Leo Abels.
Daarom meteen de oproep aan een ieder van jullie om eens in de pen te klimmen en een
bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief.
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Beste leden,
De corona perikelen blijven ons nog bezig houden.
De letterlijke regels van de NTFU zijn nu:

Als bestuur en vereniging blijven we deze lijn volgen. Onze clubactiviteiten liggen stil.
Daarom het verzoek om ons, maar zeker onze sponsoren, niet in een negatief daglicht te
brengen.
Wel hopen we op een spoedige versoepeling.
Alvast dank!
Het bestuur.

Contributie
Komende maand komt het verzoek om de contributie te betalen.

De Schakel
Leo Abels

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, gaf Peter Sneepels de Schakel aan mij door.
Ik ben Leo Abels, 74 jaar oud en getrouwd met Jeanne. Beiden geboren en getogen in
Uden
We hebben twee dochters, Ingrid en Esther.
Ik heb altijd in het laboratorium gewerkt, 3 jaren bij Unox in Oss en daarna 35 jaar bij Mars
in Veghel
Intussen ben ik al 17 jaar met pensioen
Mijn vrije tijd werd en wordt voor een groot deel gevuld met muziek en sport.
Speelde tenorsax bij dweilorkest Niks Aparts en het Mars orkest en momenteel nog altijd bij
Blaasorkest 40+
Ik was lid van vv UDI en voetbalde bij de junioren en enkele jaren bij de senioren
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Ook speelde ik waterpolo bij Zeester, ’s zomers competitie in de openluchtbaden en ’s
winter in het Sportfondsenbad in Eindhoven.
Vanuit Udi ben ik overgestapt naar HHW. Met deze club voetbalden we in de competitie
voor buurtschappen
Daarnaast speelden we met een deel van dit team onder de naam van Staalwerk Mill
jarenlang in de zaalvoetbalcompetitie
Naast bovengenoemde sporten was schaatsen ook een grote hobby.

Allereerst was dit natuurlijk alleen mogelijk op natuurijs, maar met de komst van de
kunstijsbanen is er veel veranderd. Op een gegeven moment ben ik dan ook lid geworden
van schaatsvereniging Thialf uit Schijndel en trainden we wekelijks op de baan in Nijmegen.
Ook onze beide dochters hebben een passie voor schaatsen en draaiden als Thialf lid jaren
wekelijks hun rondjes op de noren.
Jeanne heeft het altijd bij haar witte kunstschaatsen gehouden.
Uiteindelijk resulteerde het rondjes draaien op de baan in mooie schaatstochten in
Nederland en ook meerdere jaren in de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee. Hier
was het de ene keer schaatsen onder prima weersomstandigheden en de andere keer
ploeteren in een sneeuwstorm.
Naast bovengenoemde sporten heb ik in die tijd ook veel plezier beleefd aan windsurfen.
Meestal op het Hemelrijk of de Kraaijenbergse plassen bij Linden met af en toe een uitstapje
naar het Veluwemeer of de provincie Zeeland

4 April 2021

Jaargang 8

nummer 3

Omstreeks mijn vijftigste ben ik gestopt met voetbal en heb ik een racefiets gekocht .
Het fietsen beviel zo goed dat ik me uiteindelijk heb aangemeld bij TTVU.
Gestart in de C groep, overgestapt naar de B en de laatste jaren in groep 4
Waarschijnlijk door mijn enthousiasme over het fietsen binnen TTVU, zijn Ingrid en Esther
ook lid geworden van de vereniging.
Ingrid is nog steeds lid, Esther is gestopt vanwege haar werk in Boston
Regelmatig tochten met de club gefietst, maar de mooiste tocht is toch buiten de TTVU
geweest
De tocht naar Santiago de Compostella, Jeanne met onze VW camper en ik met de fiets.
Terugkijkend was voor Jeanne de tocht met de auto volgens mij zwaarder dan die voor mij
op de fiets
Omdat ik dit een mooie belevenis vond en toch ook enigszins een gevolg is van mijn TTVU
lidmaatschap, hieronder effe een enkele regeltje over het gebeuren.
Voor de fietstocht (uiteindelijk 2800km in 28 dagen) hoefde niet getraind te worden, ik fietste
met de club toch al 2 keer per week
‘s Morgens vertrekken met de fiets, gemiddeld dus 100 km fietsen, op camping aankomen
en pilsje staat al koud.
De “moeilijkste” beslissing van de dag was welke camping het de volgende dag moest
worden. Verder niets aan het hoofd.
De eerste dag hadden we vanuit thuis een camping in Belgie besproken. De andere dagen
bekeken we ’s middags naar welke camping de volgende dag gegaan werd. Bij voorkeur zo
dicht mogelijk bij de fietsroute. Tevens probeerden we op de helft van de dagafstand een
plek te vinden waar we elkaar konden treffen. Helaas was de mogelijkheid er niet altijd om
met de auto bij de fietsroute te komen.
Daarnaast bestond de tocht uit steden met prachtige gebouwen, afgelegen dorpen en
geweldige natuur, natuur en natuur
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Geweldig om zo’n tocht te maken. Vooral in het Spaanse gebergte, alleen op de fiets, soms
uren geen mens te bekennen alleen maar die natuur. (Bijgevoegde foto van Cruz Ferro is
hier een uitzondering op, maar ja om de bus en de fiets samen op de foto te krijgen moet je
concessies doen)
Zo’n tocht met zo’n begeleiding wil toch iedereen fietsen
Ik geef de Schakel door aan Groep 4-teamgenoot Thijs van Duynhoven

Melden
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Leed
Mailen naar: secretaris@ttvuden.nl
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