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De redactie wenst alle leden hele fijne feestdagen en een
gelukkig, sportief maar vooral gezond 2020 toe.
En dat gezond is niet zo vanzelfsprekend als we graag zouden
willen.
Dit zien we al aan het overlijden van ons lid Frans Mennen. Een beer
van een kerel is toch geveld door de vreselijke ziekte kanker. Wij van
onze kant wensen de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
In dit nummer het In Memoriam voor Frans geschreven door Piet
van Beek.
Elders in dit nummer ook al de voorlopige agenda voor 2020, deze
moet officieel nog worden goedgekeurd op de jaarvergadering, maar
je kunt alvast in training gaan voor de diverse activiteiten.
En een nieuw jaar wil vaak zeggen ook goede voornemens maken.
Een van die goede voornemens zou kunnen zijn dat iemand zich
aanmeldt als lid van de redactie. Het is niet al te veel werk, 1 keer
per 2 maanden bekijken wat er geplaatst moet worden, wellicht zo
nu en dan een artikeltje schrijven (dat is zelfs geen moet) en eens
per 2 maanden zet een of twee van de redactieleden de artikeltjes
op de juiste volgorde zodat de drukker aan de gang kan. Dus
maximaal 3 keer per jaar ben jij daarvoor aan de beurt. Geen
onoverkomelijk werk toch?
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Van de Voorzitter!
Beste fietsvrienden,
Middels dit schrijven breng ik jullie weer op de hoogte van de laatste
stand van zaken van wat er speelt binnen onze vereniging.
Overlijden Frans Mennen:
25 November kregen we het bericht dat FRANS MENNEN op 23
november was overleden. Frans maakte deel uit van de 5 leden
woonachtig in Griendtsveen. Hij overleed na een ziekbed van iets
meer dan 1 jaar. Hij ging met vage klachten naar de huisarts en
kreeg een paar weken voordat hij met pensioen zou gaan het
vreselijke nieuws te horen dat hij leed aan asbestkanker.
Als gewaardeerd medewerker van NTS Mechatronics was voor
Frans een afscheidsreceptie voor zijn pensioen in voorbereiding,
maar die werd snel afgezegd.
Frans was lange tijd een fanatiek marathonloper en later ging hij
steeds meer fietsen. Lange tochten maken deed hij graag,
eendaagse – maar ook meerdaagse tochten. Zo kwam Frans in
2014, via een andere collega, in contact met TWC. In de aanloop
naar het fietsavontuur Normandië – Asten ter herinnering aan 70 jaar
bevrijding.
Frans was een erg rustig persoon, viel niet op maar genoot des te
meer als hij er maar bij kon zijn. De laatste uitdaging waar we Frans
in ons midden hadden was tijdens de Ventoux Challenge in
September 2018. Nu weten we waarom het toen al in de
voorbereiding een stuk moeizamer ging met Frans. Maar Frans was
een man met karakter en hij zette door en hij beklom de Ventoux en
hij was dan ook erg trots toen hij boven op de berg stond en de fiets
boven zijn hoofd tilde.
Frans was een echte familieman. Deed alles voor zijn Annie en zijn 3
zonen. Dat Frans een gewaardeerd persoon was, bleek ook wel
tijdens de drukbezochte afscheidsdienst. Naast het verdriet, werd er
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ook genoten van de mooie herinneringen aan Frans, waar veel oud
NTS collega’s en TWC-leden bij aanwezig waren.
Enquête:
Jullie hebben allemaal (per email) de enquête ontvangen.
We hebben een mooie lijst met vragen samengesteld. Ik zou
iedereen willen vragen om de enquête in te vullen. Hiermee krijgen
we een mooi overzicht van waar de interesses liggen van onze leden
voor sportieve evenementen dan wel voor neven “niet”
sportevenementen. Daarnaast willen we ook graag weten wie ons in
de toekomst zou willen komen helpen bij het organiseren en
uitvoeren van onze activiteiten. Onze leden zijn vast wel bereid om
een korte periode wat voor de club te doen. Als iedereen een paar
keer een activiteit mee wil organiseren kunnen we onze activiteiten
behouden en misschien zelfs wel uitbouwen. Wellicht ben jij wel die
teamleider waarnaar wij op zoek zijn of ben je vertrouwd met
administratieve taken of wil je eens wat organiseren.
Wat ik ook al in de vorige D’n Tube schreef, je staat er als
commissielid niet alleen voor, maar je organiseert samen een
activiteit. Het is niet moeilijk, iedereen kan het. Er wordt een
draaiboek gehanteerd, waarin staat wat er gedaan moet worden.
Een commissie organiseert dus de activiteit en de uitvoering ervan
wordt samengedaan met vele vrijwilligers. Je leert meer en andere
leden beter kennen. Iets organiseren is dan ook een sociale
bezigheid. Wil je met een paar fietsmaten een nieuwe activiteit
starten, dan maak je dit kenbaar bij het bestuur en zo komt de
nieuwe activiteit snel tot stand.
Feestavond:
De feestavond was er weer een om nooit te vergeten. Onze
diskjockey Ton draaide mooie afwisselend muziek. Er werd gedanst,
gelachen, gebuurt en moppen getapt. Veel mensen weten niet hoe
gezellig het er elk jaar weer is. We hadden op een hogere opkomst
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gehoopt. Maar degene die er wel waren hebben enorm genoten en
zij die er niet waren krijgen volgend jaar weer een kans.
Nightbike:
De laatste zaterdag van oktober werd de NIGHTBIKE gehouden.
De7e editie alweer en dit keer werkten de weergoden enorm mee.
Van de ruim 400 aanwezige deelnemers kreeg de organisatie erg
veel positieve reacties. Na afloop was het erg gezellig bij de
manage, maar werd de blaaskapel de Rolling Notes met het
fantastische BAGGY TROUWSERS toch wel gemist. Ik hoop dan
ook dat ze volgend jaar weer van de partij zijn.
Alle vrijwilligers bedankt voor het mee organiseren.
Plus Sponsoractie
We doen ook weer mee met de Plus Sponsor Actie. Deze wordt
gehouden van 26 januari tm 18 april. Meer hierover verderop in den
Tube. Doe lekker mee en geef uw volle kaarten of losse zegels aan
TWC. Dit jaar willen we de opbrengst hiervan schenken aan EEN
GOED DOEL, dat we op de jaarvergadering kenbaar willen maken.
Haal alles uit de kast en spaar via familie, vrienden en kennissen
zoveel mogelijk zegels voor het goede doel. Meer info verderop in
D’n Tube.
Veldtoertocht
De 2e zondag in januari is het weer tijd voor onze veldtoertocht.
Deze wordt voor de 25e keer georganiseerd. Een geweldige
prestatie waar TWC altijd zorgt voor een erg mooie en goed
georganiseerde tocht. Zonder de andere commissieleden te kort te
willen doen, mag zeker gezegd worden dat Maria Vervoordeldonk
van het begin af aan betrokken was bij de organisatie. Zeker door
haar is dit een erg geslaagd evenement. Maria top voor jouw inzet.

Den Tube

7
Vrijwilligersavond
Ergens in Maart/April houden we een vrijwilligersavond. Iedereen die
zich inzet voor TWC is hier welkom. Op deze avond willen we
elkaars ervaringen uitwisselen en verder is er veel gezelligheid. In de
volgende Tube berichten we jullie hier uitgebreider over.
Mountainbiken:
Het mountainbikeseizoen is in volle gang. Momenteel worden er elke
zondag wel een paar leuke toertochten georganiseerd. De
mountainbikers hebben een eigen groepsapp waarmee ze de
deelname en het vervoer plannen. Op 2 e kerstdag kun je er even
lekker tussenuit door de toertocht in Haelen mee te gaan fietsen.
Naast deze leuke tocht gaan we op oudejaarsdag weer met veel
TWC-leden naar de oudejaarstocht in Someren. We vertrekken
gezamenlijk om 08:30uur op de fiets vanaf Jan van Hoek.
En natuurlijk zien we iedereen verschijnen op onze eigen tocht op 12
januari.
Als laatste wil ik iedereen alvast hele fijne feestdagen en een gezond
2020 toewensen.
Jos Moors
Voorzitter TWC
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IN MEMORIAM

Op 23 november 2019 is onze fietsvriend Frans Mennen uit
Griendtsveen overleden. Frans had asbestkanker, die diagnose
kreeg hij iets meer dan 1 jaar geleden te horen, kort voor zijn
pensionering. Hij heeft vaak gezegd de langstlevende asbestkanker
patiënt te willen worden, helaas is hem dat niet gelukt. Frans is 66
jaar geworden.
Frans is 5 jaar lid geweest van TWC Asten. Fietsen was, naast
fotograferen, een grote hobby van Frans. Hij zocht daarin ook de
uitdagingen en was een doorzetter. Zo heeft hij o.a. meegefietst in
de Bevrijdingstocht Normandië-Asten. Zijn laatste grote uitdaging
was de Mont Ventoux in september 2018, welke hij ook heeft
gehaald. Na deze tocht is hij helaas niet meer in staat geweest nog
te fietsen. Wij zullen hem missen.
Frans: heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere
man.
Wij wensen zijn vrouw Annie, zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en troost bij dit grote verlies in hun leven.
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Bericht voor alle ATB’ers
Via het secretariaat hebben de meeste van ons onderstaande
boodschap al ontvangen.
Wellicht ten overvloede nogmaals onderstaand het bericht van de
gemeente Asten.
En ter geruststelling; voor de NightBike hebben we een vergunning
om in het donker door de bossen te fietsen.
Bericht van de gemeente Asten:
Het is in principe niet toegestaan om in de gemeentelijke bossen te
komen gedurende zonsondergang en zonsopgang. Dit staat bij de
ingangen van onze bossen doormiddel van bordjes ook aangegeven
maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit niet direct
opvalt en men daarom niet beseft dat dit niet de bedoeling is. Deze
regels zijn er om Flora en Fauna ook hun rust moment te geven en
om te voorkomen dat er allerlei onwenselijk activiteiten ‘s avonds
plaatsvinden. Naast de Nightbike evenementen waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd is het dus ook niet toegestaan je in
de gemeentelijke bossen bij zonsondergang te begeven.
Nightbikers riskeren daarmee een boete te krijgen van maximaal 225
euro. Voorlopig gaan we hier niet direct op handhaven in Asten (ook
met de politie besproken). Het kan echter voorkomen dat dit wel
gebeurt naar aanleiding van meldingen van omwonenden of indien
wij zelf constateren dat het uit te hand loopt. Het lijkt ons daarom
goed jullie leden erop te wijzen dat dit in principe verboden is en ze
daarmee een risico lopen.
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
JH (Jelle) Peters
Beleidsmedewerker groen, natuur en landschap
Team Ruimte
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ATB-clubkampioenschap 2019
Op zondag 3 november stond het ATB-clubkampioenschap op de
kalender. Dit jaar een maand later zodat deze meteen aansloot op
de afsluiting van het wegwielerseizoen. Er was daarom ook een
grote opkomst verwacht omdat nu ook veel wegwielrenners
overstappen op de mountainbike of veldfiets. Helaas was de
opkomst toch wel teleurstellend met maar 22 deelnemers. Dit moet
toch veel beter kunnen binnen zo’n mooie organisatie!
Zou het Wim Keukens lukken om zijn titel te verdedigen?
Afijn, op zaterdag 2 november begonnen al de voorbereidingen.
Eerst mijn ‘halve’ MTB (volgens kenners omdat hij maar één
voorpoot heeft) maar eens goed schoongemaakt en gesmeerd.
Onze burgervader Hubert Vos appte zaterdagmiddag al met het
verzoek om in een groepje samen te fietsen. Hierbij sloten Jan van
den Hurk, Willy Rooijakkers en ikzelf aan met als afgesproken
vertrektijd 08:45 uur. Omdat ik nog geen jaar op de MTB fiets, was
dit voor mij mijn eerste ATB-clubkampioenschap.
Op zondagmorgen op tijd opgestaan (dat lukt trouwens niet
iedereen) en eerst maar eens naar het weer gekeken. Het zou een
bewolkte dag zijn met een kleine kans op regen. Perfect weer om in
de bossen te fietsen. Op tijd op weg naar Zaal van Hoek waar de
inschrijving werd verzorgd door Lau Joosten en Armand Coppieters.
Jan van den Hurk en Willy Rooijakkers sloten zich al snel aan maar
onze burgervader was nog in geen velden of wegen te bekennen.
Stipt om 08:45 komt hij op volle snelheid aangefietst. Een man van
de tijd!
Met het groepje van vier gaven we drie verschillende snelheden op.
Willy en Hubert met 20 km/h, Jan met 19,8 km/h en ik met 19,9
km/h. Zodoende hadden we ook meer kans om het
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clubkampioenschap te winnen in plaats van allemaal dezelfde
snelheid op te geven.
We vertrokken vol goede moed richting de Schietbaanse bossen
waar we eerst een rondje BikePark deden. De kombochten liggen er
mooi bij maar bij sommige staat een boom toch wel erg dichtbij
waardoor je goed moet oppassen. De vrijwilligers van BikePark
Asten hebben in ieder geval mooi werk verricht met het aanleggen
van dit technisch parcours.
Vervolgens fietsten we via een onverharde verbindingsweg naar de
Oostappense bossen. Op een gegeven moment werd er luidkeels
geroepen ‘links voorbij’. En zoef … daar kwam Piet Jacobs op volle
snelheid voorbij. Het leek wel of hij vleugeltjes aan zijn MTB had
geplakt. Piet vliegt over het mountainbike parcours. Maar helaas,
ook met vleugeltjes is hij toch geen clubkampioen geworden.
Ik raakte wat achterop van ons groepje doordat ik waarschijnlijk een
andere route had genomen waardoor ik wat meer bochtenwerk
moest doen. Toch had ik de rode bordjes gevolgd. Bij het uitkomen
van de Oostappense bossen stonden de andere drie al op mij te
wachten. Toch wel het saamhorigheidsgevoel van: ‘samen uit,
samen thuis’!
Na de Oostappense bossen werd er doorgefietst naar de Liesselse
bossen. De bossen waren hier nog best wel nat, waardoor het soms
oppassen was om geen schuiver te maken. Een mooi en lang
technisch parcours in deze bossen waar je je helemaal uit kunt
leven. Bij het uitkomen van de Liesselse bossen werd de route
voortgezet richting Leensel waar we het eerste gedeelte van de
Dennendijkse bossen indraaiden. Bij het uitkomen van deze bossen
begon het net wat te regenen en Willy en Hubert kozen ervoor om
eventjes te stoppen om een regenjasje aan te trekken. Uiteindelijk
bleek dat ze dit beter niet hadden kunnen doen en daarmee te veel
tijd hadden verloren op het eerste gedeelte van de route.
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Hierna werd de weg vervolgt via ’t Zand en staken we de A67 over
waar we vervolgens het tweede gedeelte van de Dennendijkse
bossen bereikte. Bij de ingang van deze bossen stond Martien
Vervoordeldonk als tijdwaarnemer voor het eerste gedeelte van de
route. Mijn gevoel zei dat deze controle wel erg laat was, als deze
tijdwaarneming op ongeveer de helft van de route zou zijn. We
hadden dus nog een flink stuk voor de boeg en dus werd er maar
eens een tandje bijgeschakeld. Achteraf bleek de tussentijdse
tijdwaarneming op twee derde afstand van de route te zijn, maar dat
wisten we toen nog niet.
In de Dennendijkse bossen zagen we onverwachts de blauwe TWCbus tevoorschijn komen met een spiedende Albert de Jong achter
het stuur. Volgens mij was hij op jacht naar gestrande MTB’ers of
had hij misschien opdracht gekregen om voor het avondeten te
zorgen. Ook zagen we Bert Damen nog fietsen en dachten hem te
gaan passeren, maar plotseling was hij uit het zicht verdwenen.
Waar was Bert nu gebleven? We zagen hem pas weer terug bij Zaal
van Hoek.
Na de Dennendijkse bossen werd de weg vervolgd richting de
Polderse bossen. Het parcours door de Polderse bossen was maar
kort en we verlieten de bossen daarom weer snel. Bij het uitkomen
van de Polderse bossen had ik het gevoel dat we nog naar Heusden
zouden gaan, omdat de tussentijdse tijdwaarneming pas relatief kort
daarvoor had plaatsgevonden. Maar niets was minder waar, we
werden via de Wolfsberg weer naar Zaal van Hoek geleid waar de
eindcontrole plaatsvond. Geen idee hoe goed we gefietst hadden
maar we hadden de route in ieder geval volbracht. Moe maar
voldaan genoten we nog van een heerlijke koffie bij Zaal van Hoek.
Om 13:00 was de prijsuitreiking in het kleine zaaltje van Zaal van
Hoek. De uitreiking was goed verzorgd met een heerlijke
tomatensoep, belegde broodjes en twee consumpties. Allemaal
aangeboden door TWC Asten.
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Ook onze voorzitter Jos Moors was aanwezig maar had helaas niet
mee kunnen fietsen. Hij had vergeten de wekker te zetten en zich
daarom verslapen (wat een slecht excuus).
Lau Joosten begon met de presentatie van het eerste gedeelte van
de route. Het werd al snel duidelijk dat Wim Keukens in de onderste
regionen stond en dus zijn titel niet kon prolongeren. De beste vijf
werden in willekeurige volgorde opgenoemd waarvan er drie vanuit
ons groepje bijzaten. Dat wordt nog spannend omdat onze
opgegeven tijden dicht bij elkaar lagen.
Vervolgens presenteerde Lau Joosten de einduitslag van onder naar
boven met ieders tijdstrafpunten. Aangekomen bij de laatste vijf
bleek dat nog niemand van ons groepje van vier was genoemd. Het
werd dus steeds spannender want ons groepje zat in de top vijf! Een
grote kans dus dat één van ons clubkampioen zou kunnen worden.
Lau begon met de vijfde plaats op te noemen voor onze burgervader
Hubert Vos. Dan vervolgens de vierde plaats voor Willy Rooijakkers
en de derde plaats voor Jan van den Hurk. Oh wacht eens eventjes,
dat betekende dat ikzelf bij de laatste twee zou zitten. Nou wordt het
toch wel heel spannend. Samen met Jan Verhees word ik naar
voren geroepen. Nu is het kop of munt, word ik ATB-clubkampioen
of eindig ik op de tweede plaats. Na een korte pauze maakte Lau de
tweede plaats bekend: Jan Verhees. Euforie want ik ben voor het
eerst ATB-clubkampioen geworden!
Na de vele felicitaties, een TWC kledingbon en een mooie bos
bloemen in ontvangst te hebben mogen nemen, wordt het tijd om
van mijn kampioenschap te genieten met een extra heerlijke Leffe.
Na velen jaren met het WEG-clubkampioenschap meegedaan te
hebben en nooit het kampioenschap behaald te hebben, is dit toch
wel een opsteker. Voor het eerst meedoen met het ATBclubkampioenschap en maar meteen clubkampioen worden.
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Onze ervaren MTB’ers noemen het beginnersgeluk, maar jaloers zijn
ze wel.
Ik wil graag de organisatie bedanken voor dit geslaagde evenement
en daag iedereen uit om volgend jaar revanche te nemen. Daarnaast
wil ik mijn medefietsers Hubert Vos, Willy Rooijakkers en Jan van
den Hurk bedanken voor de gezelligheid en het uit de wind fietsen.
Zonder hen was dit clubkampioenschap niet mogelijk geweest.

Een nieuwkomer in het MTB veld,
John Welten
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Uitslag Clubkampioenschap ATB
3-11-2019

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BM
15
16
17
18
19
20
21

naam:
John Welten
Jan Verhees
Jan vd Hurk
Willy Rooijakkers
Hubert Vos
Gerrit Stiphout
Jimmy Verberne
Stefan Feijen
Piet Jacobs
Peter Driessen
Benny Vervoordeldonk
Paul van Berkum
Hans vd Heijden
Gerard Martens
Gerard vd Eijnden
Adri Geerts
Toon Meeuws
Wim Keukens
Ruud van Mullekom
Bert Damen
Twan Bekx
Henk Hartjes

25,8 km

TWC Asten
14,1 km

afw. 2e
afw. 1e deel: deel:
31
9
13
52
42
55
101
40
103
44
52
145
175
57
144
103
218
55
259
56
279
106
302
113
277
168
100
359
556
22
466
166
470
204
952
110
979
371
1232
398
244
1442
1599
1022
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39,9 km
Totale
afw.:
40
65
97
141
147
197
232
247
273
315
385
415
445
459
578
632
674
1062
1350
1630
1686
2621
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Nightbike 2019
Fietsen in het donker: de NightBike. Op zaterdag 26 oktober 2019
werd de jaarlijkse NightBike georganiseerd op de avond dat de
wintertijd in gaat. Een uitgepijlde tocht die door de bossen rondom
Asten voert en is uitgezet door onze vrijwilligers van TWC Asten.
Omdat ik dit jaar voor het eerst deelnam aan de NightBike, moest ik
eerst nog op zoek naar goede LED-lampjes. Hier en daar had ik al
wat rondgevraagd wat voor soort lampjes men hiervoor het beste
kan gebruiken. Het advies om een bouwlamp in te zetten, is het toch
maar niet geworden. Hiervoor heb je ook nog een fietsaanhanger
nodig met accu’s. Ook de konijntjes in het bos zouden me dat niet in
dank hebben afgenomen. Toen maar eens nagevraagd bij onze
MTB-specialisten en die kwamen met het advies om een vaste LEDlamp op de fiets te hebben en een klein LED-lampje op de helm (dit
vanwege het extra gewicht op de helm). Ook kreeg ik enkele Internet
adresjes waar je deze lampjes kunt bestellen. Zo gezegd, zo gedaan
en twee LED-lampjes met accu’s besteld. Bedankt heren voor jullie
advies!
Omdat de NightBike voor velen van ons weer de eerste keer is dat
men op de MTB stapt, werd voorgesteld om alvast een oefenrit te
maken in de bossen.
In de app-groep werd voorgesteld om op woensdagavond
voorafgaand aan de NightBike alvast een proefrit door de bossen te
gaan maken. We vertrokken met vijf fietsers richting de Lieropse
bossen. Oeps… achteraf bleek dat we dit nooit hadden mogen doen!
Het blijkt nu dat men zich tussen zonsondergang en zonsopgang
niet in de bossen mag begeven om alle diertjes hun
schoonheidsslaapje te gunnen. We waren hiervan niet op de hoogte.
Sorry, we zullen het nooit meer doen! Gelukkig heeft de TWCvereniging een vergunning om tijdens de NightBike wel met
verlichting door de bossen te mogen fietsen.
Den Tube
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Via de app-groep hadden we met vier personen afgesproken om
gezamenlijk de NightBike te fietsen. Het groepje bestond uit Albert
de Jong, Jan van den Hurk, Gijs van Heugten en ikzelf.
Het weer was deze avond prachtig met een hoge avondtemperatuur
van 17 graden. Dit zou wel eens een hele mooie opkomst kunnen
worden met veel deelnemers. Om kwart voor zeven verzamelden we
in de centrale fietsenstalling bij manage Heijligers. Bij de ingang
kregen we een nummertje op de helm en de fiets geplakt zodat we
zeker met de juiste helm (en natuurlijk fiets) weer het pand konden
verlaten. Na de inschrijving met Scan & Go was het wachten op de
start. Men kon kiezen uit twee afstanden: 28km en 40km. Natuurlijk
gingen we voor de lange route anders werden we niet moe.
Inmiddels stond de manege al vol met deelnemers trappelend om te
kunnen starten.
Stipt om zeven uur werd er gestart maar men moest nog eerst langs
d’n Directeur van de Controle Henk van Heugten en zijn compagnon
Jan Meulendijks. Dit valt nog niet mee als je familie bent, want dan
krijg je ook nog eens een verscherpte controle. Gelukkig hoefden we
niet gefouilleerd te worden. De start begon slalommend door de
manege en vervolgens werd er via de achterkant van de manege
koers gezet richting het BikePark in de Schietbaanse bossen. Dit
jaar was het BikePark tweemaal opgenomen in de route: aan het
begin en aan het einde. Doordat het BikePark als eerste werd
aangedaan was het erg druk in de Schietbaanse bossen en waren er
regelmatig opstoppingen. Op een gegeven moment riep Albert de
Jong dat hij rechts het pad zou gaan vervolgen om later weer aan te
sluiten. Helaas hebben we Albert niet meer gezien en zijn we hem
uit het oog verloren. Gelukkig had hij zijn lampjes aan en kon hij zijn
eigen NightBike route vervolgen. Aan het einde van het BikePark
was de splitsing voor de korte en lange route. De lange route werd
vervolgd richting de Oostappense bossen terwijl de korte route
richting de andere zijde (Dijkstraat oversteken) van de Schietbaanse
bossen leidde.
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Na de Oostappense bossen werd de route voortgezet naar de
andere zijde van de Schietbaanse bossen waar men weer aansloot
op de korte route. Vervolgens langs de NWC-voetbalvelden richting
het industrieterrein bij de Hazeldonk waar we over een biljarttafel
fietste bij Van Esch Biljarts. De route werd vervolgd naar de
Waardjesweg waar we tweemaal door de paprikakassen bij van
Moors fietste. Via de achterkant van Heusden gingen we richting
Cogas waar we een hindernis parcours moesten volgen. Hierna
werd er koers gezet naar de rustplaats bij van Bussel. Hier werden
we welkom geheten door twee mooie RedBull dames die ons een
RedBull drankje aanboden. Deze RedBull dames zouden ook best
mee mogen fietsen! Binnen kon men de innerlijke mens versterken
met de nodige versnaperingen voor extra energie. Allemaal perfect
verzorgd door onze TWC vrijwilligers.
Na de rustpauze werd er koers gezet naar visvijver De Witte Bergen
in Heusden waar we rond de visvijver fietste. Het was hier af en toe
toch wel oppassen omdat men soms vlak naast het water fietste en
dus goede verlichting essentieel is. Hierna vervolgde we de route
door de landerijen waar we uiteindelijk bij het Kasteel van Heusden
uitkwamen. We maakten een ronde over de binnenplaats van het
Kasteel waar mensen met vuurkorven zaten die ons allemaal
toejuichten. Een supergezellige sfeer. Daarna gingen we richting de
Polderse bossen en vervolgens via het evenemententerrein in Asten
naar de brandweerkazerne. Hier was een technisch parcours
aangelegd met verschillende obstakels en scherpe bochten. Ook
had men de kazerne van dichte mist voorzien waardoor de blauwe
zwaailichten nog meer effect gaven.
Na de avonturen in de brandweerkazerne vervolgde we de route
richting Berkvens meubels waar we over matrassen en pallets
fietste. Ook hier een technisch element waar men moest opletten om
niet te vallen. Hierna ging de route door het Burgemeester
Ploegmakerspark met aansluitend de Markt in Asten. Vanuit de
Markt werd er koers gezet richting de molen waar we een rondje
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omheen fietsten. Ook hier stonden toeschouwers ons toe te juichen.
Na de molen ging de route verder richting het BikePark waar men
voor een tweede maal een rondje overheen fietsten met ter afsluiting
weer richting manage Heijligers. We kwamen voldaan aan en het
was een geweldig mooie route om dit in het donker met verlichting te
kunnen fietsen. Ook het fantastische weer zonder regen heeft
hieraan bijgedragen.
Na aankomst in manege Heijligers genoten we nog van een lekker
koel pilske (wel meer dan één) en was het gezellig nakeuvelen. Ik
hoorde alleen maar positieve reacties over de mooie route en
technische elementen in het parcours. Uiteindelijk hadden zich 403
deelnemers ingeschreven wat een geweldig mooie opkomst is. Een
geslaagd evenement voor TWC! Nu afwachten of we dit volgend jaar
weer kunnen overtreffen.
Na ongeveer een gezellig uurtje in het café van manege Heijligers
vertoefd te hebben was het tijd om naar huis te gaan. En wat schetst
onze verbazing: daar komt Albert de Jong als een duveltje uit een
doosje de manege binnen. Waar heeft hij toch de afgelopen tijd
gezeten? Misschien wel op ontdekkingstocht geweest naar een
nieuwe NightBike route voor volgend jaar. We zullen het misschien
wel nooit te weten komen. Na een laatste controle voor de juiste
helm passend bij de juiste fiets mochten we het pand verlaten.
Als laatste wil ik de TWC organisatie en zijn vrijwilligers bedanken
voor dit geweldig goed verzorgde evenement. Ook de bedrijven die
zich beschikbaar hebben gesteld om dit evenement mogelijk te
maken worden hartelijk bedankt voor hun medewerking. De
belangstelling is groot gezien het aantal deelnemers en is zeker voor
herhaling vatbaar. Tot volgend jaar!
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Plus actie
Na een jaar van afwezigheid heeft Erik Gorissen van supermarkt
Plus in Asten de draad weer opgepakt en organiseert hij weer de
sponsoractie voor clubs.
Ook TWC Asten gaat hier weer aan deelnemen.
De actie loopt van maandag 26 januari 2020 tot zaterdag 18 april.
In die tijd ontvangt iedere klant bij elke € 5,- aan boodschappen een
sponsorzegel. Elke sponsorzegel is € 0,05 waard en een volle
spaarkaart met 20 zegels is € 1,- waard.
Volle spaarkaarten en ook losse zegels kun je inleveren bij Lau
Joosten, Siriusstraat 15 Asten.
Hij zorgt ervoor dat die dan worden ingeleverd bij de Plus.
Wacht met inleveren niet tot het laatst want Erik Gorissen wil in de
winkel op een groot scorebord de tussenstanden bij houden.
Leden, familie, buren, vrienden, kennissen… Roep iedereen die
TWC Asten een warm hart toedraagt op om hun ‘trots’ te steunen.
Zo heeft u de hoogte van het sponsorbedrag grotendeels in eigen
hand.
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JAARVERGADERING DINSDAG 4 FEBRUARI 2020:
Op dinsdagavond 4 februari 2020 wordt weer de
jaarvergadering gehouden in café-zaal Jan van Hoek. Zet deze
datum alvast in je agenda. Het bestuur verwacht weer een
grote opkomst, evenals andere jaren. Ook deze editie zullen
weer enkele jubilarissen worden gehuldigd. Er zijn dan 2 leden
40 jaar lid en 3 leden 25 jaar.
De uitnodiging voor deze jaarvergadering ontvang je enkele
weken voor 4 februari.

Den Tube

22

Jaarlijkse winterbeurt actie
racefiets/mountainbike/toerfiets.

Maak nu een afspraak bij ons in de werkplaats om jouw
racefiets, mountainbike f toerfiets langs te brengen voor de
meest uitgebreide onderhoudsbeurt. Tijdens de winterbeurt
gaat je fiets volledig uit elkaar, wordt het frame geïnspecteerd,
lle lagers schoongemaakt en gevet en wordt je hele fiets weer
perfect afgesteld. Uiteraard krijg je advies op maat over
eventuele te vervangen onderdelen. Alles wordt gereinigd en
gesmeerd met specialistische onderhoudsmiddelen.

Preventief adviseren wij om schakel en remkabels te
vervangen en bij een racefiets ook het stuurlint.
Je betaalt hier geen extra arbeidskosten voor, wel de
onderdelen.
Winterbeurt: het beste behoud van lekker en veilig fietsen
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Onze winterbeurt omvat:
-Wielen richten
-Spaakspanning controleren-Versnellingen afstellen
-Remmen stellen
-Wiellagers smeren
-Trapas demonteren/vetten
-Balhoofd vetten / afstellen
-Fiets reinigen & poetsen
-Fiets geheel nazien
-Kosteloze montage eventuele vervangingsonderdelen
Dit alles voor slechts €75,Maak direct een afspraak.
Bel ons op 0493-691355 of mail naar info@lukevanleeuwen.nl
voor het maken van een afspraak.

Alle fietsen zijn welkom bij Bike Totaal Luke van Leeuwen
Heb je je fiets niet bij Bike Totaal Luke van Leeuwen
aangeschaft? Geen probleem!
Wij onderhouden alle merken en type racefietsen,
mountainbikes, en toerfietsen.
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VOORAANKONDIGINGEN
Fietsweekend 2020
Van vrijdag 7 t/m zondag 9 augustus organiseren we weer een
fietsweekend: dit keer naar de Veluwe met overnachtingen in het
sportcentrumhotel op Papendal in Arnhem.
De kosten voor 2 overnachtingen incl. ontbijt zijn €80,- per persoon.
De bedoeling is dat we op vrijdagmorgen vertrekken op de fiets
vanuit Asten via een mooie route van 110 km met de nodige pauzes
onderweg.
Zaterdags maken we in de omgeving een tocht richting Rhenen en
Amerongse berg (60 km), na de lunchpauze een rit naar de Posbank
over de Veluwe van ongeveer dezelfde afstand.
Op zondagmorgen vertrekken we dan weer rond de klok van 9.00
uur via een andere route naar Asten.
Alle routes staan op GPS en de TWC-bus rijdt mee voor de bagage,
wat proviand en verdere ondersteuning.
Goede Vrijdag Tocht

Voor de mensen die graag in de heuvels fietsen en van vlaai
houden:
Vanaf de jaarwisseling heb je nog precies 100 dagen om te trainen
voor de 29e Goede Vrijdag Tocht. Een dag extra zelfs omdat het
schrikkeljaar is.
Ieder jaar zijn er meer deelnemers en ieder jaar smaakt de vlaai in
de pauze en na afloop voortreffelijk.
Wat elk jaar wel anders is zijn de routes en de start en pauzeplaats
die ook steeds wisselt.
Dus wat let je om je dit jaar ook op te geven en deel te aan dit
steeds populairder worden fietsgebeuren.
En denk nu niet, dat is voor mij niet weggelegd; we fietsen in
groepen van maximaal 15 personen (ook vanwege de veiligheid)
gericht op ongeveer dezelfde sterkte. Dus je hoeft je nooit de
mindere te voelen.
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Jaarprogramma 2020
2020
12-jan
4-feb
1-mrt

T.W.C. activiteit

startplaats:

veldtoertocht
jaarvergadering
start wegseizoen

voetbalver. NWC
Van Hoek

15-mrt

Crazy Bike Ride

24-mrt
25-mrt
5-apr
10-apr
19-apr
17-mei
15-16-17 mei
7-jun

Start dinsdagavond tochten(dames)
Start woensdagavond tochten
Officiële opening wegseizoen
Goede Vrijdag tocht
Klaver van Brabant
Kampioenschap wegrenners
ATB-weekend
THM Zomerclassic

14-jun
28-29-30 juli
7-8-9 aug
21-22-23 aug
5-sep
15-sep
16-sep

Familie activiteit
Fietsdriedaagse
Papendalweekend wegrenners
Weekend Heren(toerfiets)
A.S.A. Light
Sluitingsrit di-avondtochten (dames)
Sluitingsrit woensdagavond tochten
Frank v. Stekelenburg Ass. Night
Bike
Sluitingsrit alle groepen
Kampioenschap ATB

24-okt
25-okt
1-nov
14-nov
2021
10-jan
2-feb

manege
Heijligers

Van Hoek
Van Hoek
Van Hoek
Van Hoek

manege Heiligers
Van Hoek
Van Hoek

Feestavond

Van Hoek

Veldtoertocht
Jaarvergadering

Voetbalver. NWC
Van Hoek
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Wist U dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de activiteiten voor 2020 reeds voorlopig zijn vastgesteld.
de officiële vaststelling gebeurt op de jaarvergadering.
u elders in dit nummer het programma kunt vinden.
u dit jaar 1 dag extra heeft om u voor te bereiden op de
diverse activiteiten.
het namelijk schrikkeljaar is.
u de onderstaande dagen heeft om u voor te bereiden op de
diverse activiteiten.
Veldtourtocht
11 dagen
Jaarvergadering
35 dagen
Crazy Bike Ride
74 dagen
Goede Vrijdag Tocht
100 dagen
Klaver van Brabant
109 dagen
Clubkampioenschap wegrenners 137 dagen
THM zomerclassic
158 dagen
Fietsdriedaagse
209 dagen
ASA Light
248 dagen
Night Bike
297 dagen
Clubkampioenschappen ATB’ers 305 dagen
Feestavond
323 dagen
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TWC WENST JE
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2020!
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