Jaarverslag 44, TWC de Vélo.
Hierbij het jaarverslag van seizoen 2018 uitgebracht op de algemene
ledenvergadering van 19 februari 2019.
1. Het bestuur:

Het bestuur hield in deze periode (kalenderjaar 2018) 4
bestuursvergaderingen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Frans Jozef Maas,
voorzitter.
Johan ten Dam,
penningmeester,
Toon van Doormalen,
secretaris.
Huib van den Beuken,
bestuurslid en medeorganisator Vélo-tour.
Mart Broens,
coördinatie kleding, samenwerking e.a.
Ria Karis.
medeorganisator Vélo-tour.

2. Leden:

Het aantal leden bedraagt op dit moment 132. Dit jaar is het netto
ledenaantal met twee gestegen. Er zijn 6 leden bij gekomen. Er hebben
zich 4 leden afgemeld.
Het jongste lid is 25 jaar en het oudste lid 78. De gemiddelde leeftijd
per februari 2017 is 53.8 jaar. Er zijn 22 damesleden. Er is één erelid.
Er werd één algemene ledenvergaderingen gehouden, op 20-2-2018.

3. Activiteiten:
Toeractiviteiten zomer en winter periode:
Na een natte start van 2018 werd het MTB programma hervat met tochten in eigen omgeving
in diverse groepen. Bestemmingen Meijel, Neerkant, Liessel, Vlierden, Bakelse bossen,
Leudal, Heldense bossen en Schadijk. Half januari is het immers droog en licht winters weer.
Echter al snel gevolgd door fel stormachtig weer met veel omgevallen bomen in de bossen, zo
ook op ons eigen parcours. Deze worden snel en vakkundig door vrijwilligers opgeruimd.
Eind januari zijn er al enkele wegfietsers te bespeuren. Een korte vorstperiode begin februari
leidt tot wat mindere deelname, al gaan er ook opmerkingen rond over vermoeidheid en of
Carnavalsvoorbereidingen. Het aantal wegfietsers neemt wat toe tot zes a acht. Eind februari
is het een tiental dagen guur winters weer met behoorlijke vorst, maar ook een zeer sterke
gure oostenwind. Als gevolg van die wind nauwelijks schaatsbaar natuurijs, al heeft een
enkeling een poging gewaagd. De afsluitingstochten worden minder druk bezocht dan
gebruikelijk, mede door de omstandigheden.
De openingstocht van het wegseizoen is op 3 maart, maar sneeuw en vorst gooien roet in het
eten. De dag erna dan maar, met de helft op de weg voor een voorzichtige tocht op de weg op
soms gladde wegen. De andere helft zoekt de bossen nog op. De damesgroep overigens koos
ook voor de wegfiets. Half maart zacht voorjaarsweer en mooie tochten op de weg naar
Achelse Kluis, Meerlo, Maas en omgeving. Maar de winter deelt kort daarna opnieuw een
stevige tik uit en dwingt de fietsers terug de bossen in. De uitermate gure oostenwind was hier
debet aan. Eind maart keert het mooie voorjaarsweer terug en dus wordt het wegseizoen
hervat met hele fraaie tochten als Meinweg en Croyse Hoeve, Tongerlo en Geijsteren. Tweede
Paasdag 2 april vindt de Vélo-tour plaats met als keerpunt het Brabantse Eersel, de
omstandigheden waren goed ondanks wat twijfelachtige weersvoorspellingen. Een week later
al klimwerk in Zuid Limburg onder voortreffelijke omstandigheden. Maar ook tochten als
Meinweg, Soerendonk en Molenbeersel. Op vrijdag 13 april een tiental heren A voor de
Amstel Gold toertocht, daags voor de grote meute. De jongere leden laten van zich spreken !
Er volgen aantrekkelijke tochten, gekenmerkt door een goede deelname, als Sterksel, ronde
Duitsland, Tongerlo en Echt. Koningsdag betekent wat langere tochten als Slingerberg en
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Kleine Ronde Limburg, ook weer een prima deelname en goede omstandigheden. In mei
begint een historisch warme en droge zomer en dat zou lang aanhouden. Vaak hele goede
omstandigheden om te fietsen. Soms is het in de loop van de zomer zo warm dat besloten
wordt tot een vroeger vertrek. Mei, juni juli en ook augustus betekent dan ook veel tochten,
maar een verschil met eerdere jaren is dat er minder tochten gereden worden in het zuiden, in
de Ardennen of de Eifel. Eenmaal is ronde Luik gereden. In kleine groepjes is in de Eifel
soms gefietst. Het animo om met auto’s naar toertochten te gaan lijkt af te nemen. Het
enthousiasme waarmee echter in eigen omgeving gefietst wordt neemt echter eerder toe dan
af. Kleine ronde Limburg wordt diverse malen gefietst, maar ook bekende bestemmingen als
Achelse Kluis, Meinweg, Belgische Kempenroute, Geijsteren, Afferden, ronde Duitsland,
Maaseik, Wellsche Hut, Gemert, Tongerlo en Echt worden meer dan eens gekozen. Goede
voorbereidingen op fietsexpedities die worden georganiseerd tegen het einde van de zomer.
Een damesgroep kiest Portugal om een hele leuke fietsvakantie te realiseren. Een heren B
groep kiest voor de Cevennen, terwijl een heren A groep de Ardeche als doelgebied voor hun
klimtochten heeft gevonden. Alle partijen waren uitermate tevreden met deze evenementen en
deze lijken een vaste plaats op de fietskalender veroverd te hebben.
Eind september zijn de omstandigheden nog voortreffelijk voor tochten op de weg. Dat
gebeurt dan ook volop met tochten als Soerendonk en Meinweg. Met name de snellere heren
A kozen desondanks toch al snel voor de MTB. Tot half oktober echter reed het merendeel
nog op de weg met tochten als Meinweg, Blitterswijck, t Reutje en Tongerlo. Het wegseizoen
werd definitief afgesloten met een hele mooie toertocht Altweerterheide. Eind oktober immers
is iedereen over en de grote rit Schadijkse bossen staat meteen op de rol. Hier wordt de toon
meteen gezet al gebeurt en heen en terug fietsen in een rustiger tempo. Op 3 november de
koffie met vlaai tocht met uitstekend weer. De opkomst was wat minnetjes, zowel bij de heren
als de dames. Daags erna een hele hoge opkomst als om die op zaterdag te compenseren leek
het wel. Mooie tochten in eigen omgeving. Half november herfstachtige dagen met wat buien.
Maar de permanente routes worden zo goed onderhouden en gebruikt dat ze het water snel
verwerken. Dus weinig verlet en er werd volop gefietst naar Leudal en de Brabantse routes.
December brengt ook een goede fietsmaand, al is het daags na de Nightbike, Mèèl by White,
alert opgemerkt door de A verslaggever. Na een optimale Nightbike immers een nacht met
wat sneeuw. Inmiddels is het nightbiken bij een groep van tegen de zestien liefhebbers
gemeengoed geworden op woensdagavond, alleen onder goede omstandigheden. Tweede
Kerstdag is de Leudal toertocht en pakweg de helft van de liefhebbers kiest hiervoor en de
andere helft voor een wat langere tocht Neerkant-Liessel-Vlierden. Leudal werd uitermate
goed bezocht door meer dan 900 gegadigden. De omstandigheden konden dan ook nauwelijks
beter zijn. De laatste week van december wordt er veel gefietst, veel leden hebben vrij en
maken daar gebruik van. Het weer is dan ook beduidend beter dan we de laatste jaren rond
Kerst en Nieuwjaar gewend zijn. Oudejaarsdag betekent afscheid nemen van het kalenderjaar
met de Oliebollentocht. Zoals gebruikelijk de laatste jaren kiest een deel voor de Somerense
tocht en anderen voor alternatieve tochten in eigen omgeving. Maar ieder komt na afloop voor
de gezellige afsluiting met oliebollen naar de brandweerkazerne. Een terugblik over 2018, wat
vooruitkijken naar 2019, oliebollen, glühwein, een pilsje, gezellig. Chris en Leonie zijn zoals
we gewend zijn gastheer en gastvrouw, waarvoor hartelijk dank!
De toerkalenders worden verzorgd door onze toercommissie bestaande uit Huib Geurtjens,
Ruud Hoebergen en Henk Leenders. Voor de damesgroep zijn met name Toos Peeters, Maria
Gommans en Ria Karis erg actief wat het programma betreft. Bij de heren B zijn dat Piet
Stammen, Wiek Ewalts, Huib van den Beuken en Hay Peeters. We willen al deze leden
bedanken voor de aantrekkelijke programma’s die ze steeds weer voorbereiden.
Vélo-tour.
Maandag 2 april 2018, tweede Paasdag, werd de Vélo-tour Rondom gereden. De bestemming
was het Brabantse Eersel en Leende voor de korte versie en ondanks dat er wat regen
voorspeld was een behoorlijke deelname van rond de 300 renners, inclusief een 45-tal Véloleden. Het was droog bij vertrek en dat zou het ook blijven. Enkele klinkerwegen doet een
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enkeling denken aan de dag ervoor gereden Ronde van Vlaanderen. Het kasseienwerk daar is
echter van een totaal andere orde. (De schrijver dezes had het aan den lijve ondervonden.)
Prima toertocht met dito pauzeplaatsen. De organisatie is in handen van Huib van den
Beuken, Frans-jozef Maas en Ria Karis. Bedankt voor deze inzet, evenals aan al de
vrijwilligers voor hun bijdrage aan dit evenement.
Vélo-weekend, 1 t/m 3 juni 2018.
43 Deelnemers aan het Vélo-weekend in het Nederlands Driebergen, in het hart van de
Utrechtse Heuvelrug. Het vertrek moest als gevolg van stevige regen een paar uur uitgesteld
worden. De afstand werd wat ingekort en de groepen konden droog vertrekken, echter al vrij
snel kwamen er weer buien opzetten. Veel lekke banden tot overmaat van ramp. Gelukkig
was het niet koud. Na aankomst konden fietsen en berijders een goede poetsbeurt gebruiken.
Met hulp van hotelpersoneel en faciliteiten was dit geen enkel probleem. Er werd op zaterdag
zowel gefietst als gewandeld en het natte wegdek gaf de nodige lekke banden. Maar een stuk
minder dan op de eerste dag en verder acceptabele omstandigheden. S’ avonds was het nog
lang gezellig. De terugweg betekent hard werken als gevolg van de stevige zuidwesten en
soms draaiende wind. Er werd bij de Siem terug gekeken op een, ondanks de natte start, erg
geslaagd weekend. Voor het eerst een aantal jongere deelnemers, die ook erg enthousiast
waren. De locatie was prima evenals de omgeving.
Met dank aan het organiserende team Johan ten Dam en Frans-jozef Maas en natuurlijk Wiek
Ewalts die de routes uitstekend had voorbereid.
Fietsvierdaagse:
10 t/m 13 juli 2018 was de 42e editie van de Fietsvierdaagse. TWC de Vélo speelt hierin een
belangrijke rol, met meer dan 30 vrijwilligers. Er zijn in totaal tegen de 4000 deelnemende
fietsers geregistreerd en hiermee had Meijel duidelijke weer de meeste deelnemers van de vier
inschrijfplaatsen, weliswaar wat minder dan de ruim 4000 van 2017. De routemakers Huib
van de Beuken, Johan ten Dam, Piet Stammen en Ger Hendriks waren er in geslaagd elke dag
mooie en interessante routes voor te bereiden. Mieke Renders verzorgt de personele bezetting
voor het uitpijlen en ophalen. In totaal zijn hier per dag 8 mensen en voor 4 dagen 32 mensen
nodig. Dus ruime inzet vrijwilligers nodig. Piet Stammen verzorgt de coördinatie voor het
uitpijlen en ophalen tijdens de F4D.
Ger Hendriks is als route coördinator de eindverantwoordelijke namens TWC de Vélo en
langs deze weg allen hartelijk dank voor jullie bijdrage. Deze bijdrage is erg belangrijk voor
het welslagen van de F4D en brengt daarnaast een geldelijke steun aan TWC de Vélo.
Mieke Renders heeft aangegeven het stokje over te willen dragen en een opvolger is gewenst.
Mieke heel hartelijk bedankt voor je inzet voor de F4D de afgelopen jaren.
Vélo-feestavond.
Op vrijdag 21 september vond de jaarlijkse Vélo-feestavond plaats bij Colé. De opkomst was
goed en het werd een gezellige avond. De organisatie had voor leuke onverwachte spellen
gezorgd, die duidelijk in de smaak vielen.

NWB/KNWU cyclocross en ATB wedstrijden:
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Op zondag 19 november 2018 vonden de jaarlijkse ATB/cyclecross wedstrijden in de
Simonshoekse bossen plaats onder de naam Toma Cycles cup. Het parcours was nog wat
verbeterd ten opzichte van 2017 en liep over een deel van de permanente MTB route. Het
relatief lange parcours werd erg gewaardeerd door de renners. Klimmen, dalen, bochten,
wortels, zand, alles zat erin. En wat meer mogelijkheden om in te halen. Het weer was prima
met temperaturen van rond het vriespunt. De deelname en belangstelling bleken ook erg goed
te zijn. Het parcours is met veel zorg samengesteld door onze ervaren renners Had Graat en
Ger Hendriks. De damesgroep stond zoals gebruikelijk garant voor prima verzorging van
toeschouwers en renners in een prachtige ruime tent. Het organiserende duo Frank Franssen
en Gerrit van der Werf had ruim voldoende vrijwilligers op de been om het geheel efficiënt en
netjes geregeld te krijgen. Allen die bijgedragen hebben tot het welslagen hartelijk dank. De
saamhorigheid werd bevestigd, want het opruimen verliep zoals gebruikelijk weer vlot.
Nightbike, Méél by Night 2018.
Op zaterdagavond 15 december 2018 werd de derde editie van de Nightbike gereden. Veel
vrijwilligers waren in touw op zaterdag met het voorbereiden van het parcours en de
kunstmatige hindernissen. Het was spannend wat het aantal deelnemers betreft na de wat
teleurstellende deelname in 2017. Echter, de route lag er goed bij. Bovendien waren de
omstandigheden perfect te noemen. Temperaturen van rond het vriespunt, droog en de
voorgaande dagen was het droog. De stevige koude wind was alleen op enkele
verbindingsstukken echt merkbaar. Er meldden zich dan ook ruim tweehonderd liefhebbers,
waaronder een dertigtal eigen leden. Later bleek het aantal deelnemers nog hoger te zijn met
tweehonderd betalende. Het evenement is uitstekend geslaagd. De reacties waren zeer
positief. De hindernissen, de bedrijven die aangedaan werden en de muzikale omlijsting en de
Lindeboom actie gaven het geheel evenals vorig jaar nog wat extra’s. Er zijn toch maar liefst
rond de 40 vrijwilligers actief om dit evenement in goede banen te leiden. Organisatie en
vrijwilligers, heel erg bedankt voor deze bijdrage. De prima organisatie is in handen van Huib
van den Beuken, Johan ten Dam, Frans-jozef Maas, Ron Teeuwen en Erwin Verberne. Wordt
vervolgd!
4. Permanente ATB route Simonshoekse bossen.
De baan in de Simonshoekse bossen wordt druk bezocht en steeds beter van kwaliteit. Enkele
punten zijn verbeterd. De feedback van derden bevestigt het toch al positieve imago van de
route. Wat hieraan zeker in hoge mate bijdraagt is het wekelijkse onderhoud van de route door
een aantal leden. Belangeloos zetten zij zich in elke week weer om het parcours in optimale
conditie te houden. Denk hierbij aan waterafvoer, reparatie, bochten bijwerken, blad
verwijderen etc. Deze zogeheten bosgroep verdient een dikke pluim. Het is lastig om hier
namen te noemen, de betrokkenen zelf weten om wie het gaat en de vereniging is hen zeer
dankbaar voor deze inzet. Uiteindelijk hebben we een pracht van een mogelijkheid om de
mooie MTB sport optimaal uit te kunnen oefenen dicht bij huis.
5. AVG.
In de loop van 2018 heeft ook TWC de Vélo te maken gekregen met AVG, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die
tot een persoon te herleiden zijn. Die gegevens kunnen op papier vastgelegd zijn , maar ook
digitaal. De vereniging moet er voor zorgen dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor
het doel waarvoor ze aan de vereniging verstrekt zijn. Daarvoor is een privacy-protocol
aangelegd. Ons privacy-beleid staat op de website.
In het verleden is door het secretariaat steeds een actuele ledenlijst naar de leden gestuurd. Dit
kan alleen als de leden daarvoor toestemming geven.
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6. Diversen:
Prima opkomsten en een zeer goede sfeer wederom in 2018. Het peloton begeeft zich zondags
naar de Heere en op zaterdag bleef de Siem de afsluitpost.
Op zaterdag meestal een relatief kleine groep voor de gezellige afsluiting, op zondag echter is
het vaak volle bak.
De aandacht voor veiligheid leek in 2017 soms iets te verslappen, in 2018 heeft deze lichte
trend niet doorgezet. Het bewustzijn van eigen en elkaars veiligheid lijkt behoorlijk ingedaald,
een goede ontwikkeling.
Een steeds terugkomend punt van discussie zijn de krachtsverschillen binnen de bestaande
groepen. Er is dan ook een soort natuurlijke groepsvorming aan het ontstaan. De heren A
groep wordt aangevuld met wat jongere leden, in de kracht van hun leven. De heren B groep
wordt groter omdat wat oudere A renners die een tandje minder moeten of willen fietsen de
overstap maken of van plan zijn te maken. Binnen de heren B groep lijkt ook een afsplitsing
te ontstaan gestuurd door krachtsverschillen of voorkeuren voor een iets lagere intensiteit.
Geen probleem als de intensiteit van de groep wordt gerespecteerd door overstappers. Als alle
groepen voldoende deelnemers blijven houden kan deze ontwikkeling als alleen maar positief
gezien worden.
De vereniging is licht groeiende en met name het aantal jongere leden is duidelijk
toegenomen. Ook hun bijdrage in activiteiten naast het fietsen is erg goed te noemen, een hele
positieve ontwikkeling.
Een behoorlijk aantal leden maakt gedurende de maanden oktober tot en met maart gebruik
van de mogelijkheid indoor te sporten bij Sporthelden. Ook dit aantal is gegroeid.
Daarnaast bestaat een groep van rond de zestien heren die interesse tonen om op
woensdagavond een anderhalf uur nightbike rit te fietsen, Neerkant en Meijel, bekende routes.
Dit gebeurt op een verantwoorde manier zonder oog voor elkaars veiligheid uit het oog te
verliezen.
De verschillende commissies hebben een erg positieve bijdrage geleverd aan het slagen van
de genoemde activiteiten. Bovendien hebben diverse leden in welke vorm dan ook hieraan
bijgedragen. Ook in 2018 is er veelvuldig een beroep gedaan op de leden. Het bestuur wil dan
ook de leden bedanken voor de getoonde inzet, de goede sfeer en het enthousiasme dat
uitgedragen wordt. Denk s.v.p. aan de vrijwilligers die klaar staan en hebben gestaan om dit
allemaal mogelijk te maken. We rekenen op jullie medewerking als er weer een beroep op je
hulp wordt gedaan, alvast bedankt!
Tot slot, namens het bestuur een zeer voorspoedig, gezond en vooral veilig wegseizoen
toegewenst.
Secretaris,
Toon van Doormalen.
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