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Voorwoord  

Het is al weer maart 2019 en dus gaat het seizoen weer snel van start. De voorjaarsvergadering is 

geweest, de kalenders zijn klaar, de boekjes uitgedeeld, de fiets heeft de winterbeurt gehad en staat 

te trappelen om weer van stal gehaald te worden. Er komt een nieuwe NTFU rit, de Bert Oosterbosch 

Classic die wij samen met de Velosoof organiseren ter nagedachtenis aan Eindhovens bekendste 

renner. Mooie dagen hebben we ook al gehad, dus laat het fietsseizoen maar weer beginnen. 

Het bestuur wenst iedereen, met of zonder fietsen, een goede tijd toe en we hopen jullie zeker te 

ontmoeten bij één van onze tochten. 

Openingstocht 

Op zondag 10 maart zal het seizoen weer geopend worden met een rit met gezamenlijke pauzeplaats 

bij Kruidenlucht in Casteren. Hopelijk is het mooi weer, zodat we met een groot aantal leden onze 

eerste rit van 2019 kunnen rijden. 

NTFU nieuws 

Ongevallenverzekering 

NTFU-leden zijn standaard verzekerd tegen schade aan de fiets. Daarnaast zijn zij ook verzekerd tegen 

ongevallen op het moment dat ze deelnemen aan een NTFU-activiteit. Dit kan een toertocht, maar ook 

een clubrit of -weekend in het buitenland zijn georganiseerd door onze club. 



  
 

 

 

   

 

Onze verzekeraar moet weten dat de clubactiviteit (toertocht, clubrit of fietsweekend) heeft 
plaatsgevonden. Daarom is het verplicht om de  activiteiten bij de NTFU te melden. Indien de activiteit 
niet gemeld wordt bij de NTFU, dan wordt dit beschouwd als niet plaats gevonden en ben je dus niet 
verzekerd. 

Vanaf 2019: online ledenpas voor nieuwe leden 

Nieuwe leden van onze vereniging krijgen per 1 januari 2019 niet meer automatisch een ledenpas 

opgestuurd. Voor deze datum ontving elk nieuw lid een plastic ledenpas, maar met de komst van de 

digitale ledenpas en het vele gebruik daarvan, wordt er niet meer automatisch een fysieke pas 

opgestuurd. Indien dit toch gewenst is, dien je dit aan te geven en zal die alsnog bij de NTFU opgevraagd 

worden. 

Vrijwilligers gevraagd 

Ondanks dat wij een groot aantal mensen hebben, die bereid zijn zich voor de vereniging in te zetten, 

worden we ook ouder en dus zijn we altijd op zoek naar mensen die bereid zijn om uit te pijlen, pijlen 

op te halen, de pauzeplaatsen te bezetten enz. enz. Wil je je hiervoor aanmelden, kun je dit kenbaar 

maken bij het bestuur, alvast bedankt. Ook de 4-daagse is altijd op zoek naar mensen die hand- en 

spandiensten willen verrichten 

Shirtjes 

De nieuwe shirtjes komen begin maart binnen bij de fam. Heerings en dus op tijd voor het nieuwe 

seizoen. Mocht je nog niet besteld hebben en wel interesse hebben in een nieuw shirt, kan dit alsnog. 

Alleen is de levertijd ongeveer 6 tot 8 weken, omdat de shirtjes uit Italië moeten komen. 

 

 

 

Datums om alvast in je agenda zetten 

 

Zondag 10 maart 2018 Openingsrit nieuwe seizoen, gezamenlijke pauze voor alle groepen 

Zondag 14 april 2018 Voorjaarstocht / Heuveltjestocht (TEP)  

 

 

 



  
 

 

 

   

 

Jaarverslag TCW 2018 

Het terugblik op het jaar 2018 was 

gehouden tijdens de najaarsvergadering. 

Dit was allemaal netjes aangekleed met 

foto’s en filmpjes om er een levendig 

geheel van te maken. Voor degene die niet 

aanwezig waren tijdens de 

najaarsvergadering 2018, hierbij de 

volledige tekst van het jaarverslag. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 7 januari stond de eerste activiteit gepland, de Nieuwjaarsreceptie. Een mooie gelegenheid 

om elkaar een mooi jaar toe te wensen en te proosten op wat ons allemaal te wachten staat. Een groot 

aantal leden was aanwezig en de volgende jubilarissen werden gehuldigd: Paul Wolff, Jan Bust, Dymph 

en Krijn Hamelink, Anja Wijker en Ruud v.d. Heijden,. Zij waren allen 25 jaar lid en de aanwezigen 

ontvingen de bijbehorende speld en bloemen.  

 

Voorjaarsvergadering op dinsdag 6 maart 

Op deze vergadering werden de volgende punten besproken: aanpassing van de shirts, spinning tijdens 

de afgelopen winterperiode, verslag van de penningmeester en verslag kascommissie, jaarverslag 2017, 

uitleg door de toercommissie, vermelding en stand van zaken tweedaagse randonneurs en 

toeristen/recreanten, veiligheidsregels en wat verder nog ter tafel kwam. 

 

Openingstocht 11 maart 

Op zondag 11 maart ging het seizoen weer van start. Helaas werd er regen voorspeld, waardoor een 

aantal mensen deze start voor gezien hielden. Begonnen werd met het maken van de traditionele 

groepsfoto door Louis, waarna uiteindelijk ongeveer 35 fietsers vertrokken voor hun eerste rit met 

gezamenlijke pauzeplaats bij Kruidenlucht in Casteren, waar het weer prima geregeld was met de koffie 

en gebak. Bij terugkomst kreeg iedereen nog een consumptie bij Louis, waarna iedereen weer tevreden 

huiswaarts keerde. 

 

Paastocht 

Op zondag 2 april werd de Paastocht verreden, nu zo genoemd omdat we geen eieren meer verstoppen 

vanwege het minimum aantal kinderen.Wel stonden er eieren op de tafels, die gretig aftrek vonden. 

Omdat  voor het derde jaar op rij de weersvooruitzichten niet zo gunstig waren, werd er door niet al te 

veel mensen deelgenomen aan deze rit. 

 



  
 

 

 

   

 

Voorjaarstocht 15 april 

Op deze zondag reden ruim 250 deelnemers de mooie routes, door Ton uitgezet, en door een aantal 

vrijwilligers uitgepijld op zaterdag. Met dank aan ALLE vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben dat 

de deelnemers weer van een mooie fietsdag genoten hebben. Het weer hielp gelukkig ook mee zodat 

het vele werk niet voor niets is geweest. 

 

Dauwtrapperstocht 10 mei 

Hoewel enkele mensen op tijd in de Genderbeemd waren, en op tijd was dus 6 uur, wilde het weer niet 

meewerken om ons te laten genieten van de dauwtrapperstocht.  Dus besloten Mariet en Henriette om 

maar mee te doen met de ochtendgymnastiek op de televisie, zodat ze toch wat beweging hadden 

gehad. Later kwamen de anderen en werd er gezamenlijk ontbeten (weer prima verzorgd door Louis 

met zijn mensen) en een citroenjenevertje gedronken (verzorgd door Bert Palmers). Al met al werd het 

toch een geslaagde morgen. 

 

AVG 

In mei werd de AVG van kracht, dit is een Europese wet waarin vermeld staat dat zorgvuldig omgegaan 

moet worden met persoonsgegevens en wij als vereniging hebben hier mee te maken. Er moet goed 

vastgelegd worden welke gegevens de vereniging gebruikt en waarvoor en hoe lang  gegevens bewaard 

dienen te worden. Het bestuur is hiervoor bij enkele voorlichtingsavonden aanwezig geweest en heeft 

het beleid uitgewerkt en op de website gezet. Hiermee voldoen we aan de eisen. 

 

Italian Cycling 

Op tweede Pinkstertocht werd deze rit verreden  door kempische dorpjes, met afstanden van 80-110 en 

135 km richting Hooge Mierde en Poppel. 212 Deelnemers hebben aan deze tocht deelgenomen. In de 

Genderbeemd was een tentoonstelling opgebouwd van Italiaanse fietsen en kreeg iedereen een 

binnenbandje als aandenken. Het was weer een mooie tocht op een mooie pinksterdag, hoewel het 

aantal deelnemers wat hoger had mogen zijn. 

 

Tweedaagse Recreanten en Toeristen 

In het weekend van 26 mei ondernamen een twintigtal fietsers en een volgwagen de rit naar Bunnik, 

uitgezet en georganiseerd door Gijs en Sandra. Het was een prachtige tocht met superweer en mooie 

pauzeplaatsen.  

De rit ging via Strijp en de Grote Beek richting Liempde. Gemonde en St. Michielsgestel op naar de eerste 

pauzeplaats herberg de Poeling in Drunen. Na de koffie gingen we  via de pont over de Maas in Lith. 

Daarna fietsten we door het Maas en Waal gebied naar de pont over de Waal bij Tiel. De lunch was in 

Avezaath bij Huize Poelzicht. Daarna fietsten we door Buren, Asch, Beusichem, nog een keer een pontje, 

over de Lek en na deze pont een brug over het Amsterdam Rijnkanaal op naar de Stay Okay te Bunnik, 



  
 

 

 

   

 

een prachtig pand in een mooie omgeving. Vanwege het mooie weer konden we lekker de hele avond 

buiten blijven. 

Na een heerlijk ontbijt vertrokken we voor de weg terug richting Eindhoven. We fietsten via Houten, 

over het Amsterdam Rijnkanaal naar de rivier de Lek. Hier hadden we het volgende pontje, op naar 

Culemborg, Tricht, Geldermalsen. De eerste koffiepauze was in Meteren bij de Drie Zussen. Na de koffie 

ging het richting Waardenburg, daar de Waalbrug over naar Zaltbommel.  Dan Hedel, over de Maas 

richting  Engelen, Vlijmen, Cromvoirt, naar Esch. In Esch hadden we lunch pauze bij Ons Cafe. Na de 

lunch veranderde het weer, regen. Jammer want tot dan toe was het schitterend fietsweer. Via 

Lennisheuvel, op naar de Jungfrau in Eindhoven. Hier kwamen we drijfnat aan. Gelukkig had Truus alle 

handdoeken uit de kast getrokken en konden we nog even gezellig nakaarten onder het genot van een 

drankje. Gijs, Truus en Sandra bedankt voor de geweldige organisatie!!!! 

 

Tweedaagse randonneurs 

Op 9 en 10 juni zijn de randonneurs weer op pad geweest voor hun jaarlijkse tweedaagse, deze keer 

naar Muiderberg dat onder de rook van Amsterdam ligt. Met 11 fietsers en 1 volgauto chauffeur zijn ze 

op pad gegaan, en dat was, helaas door wat afzeggingen, wat minder dan in andere jaren. Maar 

desondanks was het weer een fijne tweedaagse met nu ook prachtig weer en een uitstekende route. 

Vanuit Eindhoven richting het rivierengebied (Maas, Waal en Rijn) dan over de Utrechtse Heuvelrug en 

door de uitgestrekte bos en heidegebied van het Gooi tot aan de boorden van het voormalige IJsselmeer. 

Het hotel was ook weer een goede keuze geweest en daar is het tot laat in de avond gezellig geweest. 

Op zondag weer de terugreis richting Eindhoven met wederom enkele mooie stukken langs o.a. de 

Vecht, Hollandse IJssel , Lek en Linge. 

Na ongeveer 350 km. Kwamen ze weer voldaan en tevreden terug bij de sporthal,  op weg naar weer 

een volgende tweedaagse in 2019. 

 

Jan Bust 

Tijdens een zondagtocht werden we opgeschrikt door de melding dat ons lid Jan Bust onder het fietsen 

een herseninfarct had gekregen en naar het ziekenhuis was gebracht. Jan, die altijd bereid was zich in 

te zetten en waarvan we dachten dat die niet kapot te krijgen was, dus toch. Na een lang verblijf in 

Blixembosch kregen we gelukkig te horen dat het goed vooruit ging met Jan en inmiddels is hij al weer 

aardig hersteld en hopen we dat alles weer goed komt, hoewel het nog enige tijd zal gaan duren. 

Ook Roan heeft ons laten schrikken met het bericht van hartproblemen, wat we helemaal niet zouden 

verwachten van iemand die zo gezond leeft, geen overgewicht heeft en op wedstrijdniveau fietst. . 

Gelukkig was hij er op tijd bij, is er een stent gezet  en hij heeft inmiddels het fietsen weer opgepakt, 

maar moet natuurlijk weer vertrouwen in zijn lichaam krijgen. 

 

 

 



  
 

 

 

   

 

Dikke banden tocht 

Op zondag 26 augustus stonden ongeveer 40 personen klaar in de sporthal om met de gewone fiets, al 

dan niet vergezeld door familieleden, een gezellige fietstocht te rijden. De route leidde eerst naar 

Nederwetten, waar bij de Kruik het personeel klaar stond om ons te voorzien van koffie met gebak. 

Daarna werd koers gezet naar Son, waar de pauze lag bij de Jachthaven en waar, gezien de tijd, wel een 

biertje of iets anders gedronken kon worden. Vanuit Son reden we langs het kanaal en via de Achtse 

Barrier naar de Fruittuin, waar de laatste pauze gepland was. Door groep Adriaan was natuurlijk nog een 

extra pauze gepland, want gewone fietsen hebben natuurlijk fietstassen en die waren duidelijk gevuld 

met allerlei hapjes en schrobbeler, en die konden natuurlijk niet mee terug naar huis genomen worden.  

Bij terugkomst in de Genderbeemd was er weer gezorgd voor een bbq, deze keer iets ruimer dan vorig 

jaar en waarbij  Rene  zijn best deed het vlees goed  gaar te krijgen, deze keer geholpen door John 

Malipaard. Al met al weer een bijzonder geslaagde dag. 

 

Sluitingsrit en feestavond 

Op zondag 28 oktober was het  tijd om het seizoen af  te sluiten. Dit gebeurde door middel van de alom 

bekende sluitingsrit, waarbij de deelnemers hun opgegeven gemiddelde, zo goed mogelijk dienden te 

rijden zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. Gerard had weer een mooie rit uitgezet en dankzij 

een aantal vrijwilligers konden we weer ieder voor zich laten zien wat we waard waren. 

Het was koud met een stevige oostenwind maar droog, en we reden via het Maximal ziekenhuis, 

Riethoven, Eersel en Steensel richting Meerhoven waar de controle een beetje verder dan verwacht lag. 

Hierna was het nog ongeveer 10 km. terug naar de Genderbeemd waar we ‘s avonds hoorden dat Arie 

van der Hulst de sluitingsrit gewonnen had en dat voor het kampioenschap Rene Lowis en Piet van 

Schijndel ofwel de tandem,  Hans Koelingen  Arie de winnaars waren. Hierna volgde nog een dankwoord 

met bloemen voor Marij, Nicole en  Louis voor hun sponsoring voor de club, waarna er nog genoten 

werd van een aantal drankjes en hapjes. 

 

Afsluiting 

Dit was een overzicht van dit jaar. Gelukkig zijn de tochten goed verlopen zonder ongelukken. De leden  

worden wel echter wel ouder en aanwas zullen we niet veel meer krijgen. Gelukkig heeft Nicoline van 

Eupen zich dit jaar aangemeld als lid en zij fietst bij de recreanten. Voor de toekomst zullen we moeten 

kijken wat we kunnen doen om fietsen bij onze vereniging aantrekkelijk te houden. 

Dank aan allen die zich afgelopen jaar weer ingezet hebben om de georganiseerde activiteiten goed te 

laten verlopen. Nogmaals: zonder jullie is er geen vereniging mogelijk.  

 

  



  
 

 

 

   

 

Velosooftochten                              

Vanaf zaterdag 9 maart gaan de Velosooftochten weer van start. Ton Merckx zorgt ook dit jaar weer 

voor mooie gevarieerde routes. De ritten zijn volledig uitgepijld!. Al deze tochten vertrekken vanaf 

wielercafé de VELOSOOF aan de Nachtegaallaan 15 te Eindhoven. 

Vertrekken kan tussen 09.00 uur en 11.00 uur, het inschrijfgeld bedraagt 5 Euro en na afloop van de rit 

krijgt men bij inlevering van de inschrijfkaart een gratis consumptie. 

 
 



  
 

 

 

   

 



  
 

 

 

   

 

 
 

   

 

   

 
   

 

 

Louis Kuijken 

Sterkenburg 616. 

5653 NP  Eindhoven 

Tel : 06-51857919 

E-Mail : Genderbeemd@cs.com 
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