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Beste Leden van de TTC de Liefhebbers,
Voor u is verschenen Vielosopé nr. 20. De laatste editie van 2018.
Voor we het weten is het 2019…
Een nieuw jaar… Voor iedereen!

Bestuurs- Ledeninformatie
TTC de Liefhebbers
~ LV 2019 zal gehouden worden op
27 januari 2019. Aanvang 10.30 uur in
ons Clublokaal. Hopelijk zijn we met zo
veel mogelijk recreanten én trimmers
aanwezig! Belangrijk voor de toekomst
van onze TTC! ~

~ We vragen leden om een nieuwe
trimmers-toercommissie te vormen.
Vragen kunnen gesteld worden aan
Jeroen van Zomeren. ~
~ Ria Huige heeft haar lidmaatschap
opgezegd. Door het opzeggen van haar
lidmaatschap is er in deze editie geen
‘Dag uit het leven van.’ ~

~ 17 mrt. eerste rit nieuwe seizoen. ~

~ Betsie van Loenhout is lid geworden.
Welkom bij de Club! ~

Verjaardagen TTC de Liefhebbers
januari - februari - maart

~ Rabo-actie is verplaatst naar oktober!

Jo van Zomeren

10-1

Els van Zomeren

15-1

Laura Timmermans

15-1

Hans Heijt

21-1

Adje Thijssen- Schoonen

24-1

Ariaan Nefs

12-2

Jan Jansen

17-2

Coba de Haan

1-3

Cees Hectors

2-3

Dinie Besters

11-3

Lucy Nefs- Proost

11-3

Jo de Wit

16-3

Pieter Thijssen

17-3

Theo de Groot

21-3

~ Nieuwe ‘Dag uit het leven van’….
Mag geschreven worden door
Alwin Don! ~
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De trimmers op fietsweekend - waarheen?

De trimmers en fietsweekend. Ik ben er even voor gaan zitten om eens goed na te denken.
En als ik lang nadenk kan ik me herinneren dat de trimmers in 2009 of 2010 in St. Vith (België) hun laatste
fietsweekend hebben verreden. De Ourtal-route. Wie weet het nog?
De route vooraf verkent met Jeroen van Zomeren, Leo Klaassen en ikzelf. Met de Forellen-hof als thuishaven.
En enkele weken later met een behoorlijk aantal trimmers de route verreden. Met uiteraard als supporter de
vrouwen van de deelnemers.
Het zijn herinneringen. Betekent dat het trimmersweekend minimaal 8 jaar geleden voor het laatst heeft
plaatsgevonden. En dan te weten dat daarvoor elk jaar een weekend geregeld en verreden werd.
Fietsen in de Ardennen, fietsen in Sauerland, in Limburg, de Veluwe etc. Te veel om op te noemen.
En dan... de laatste jaren. Geen animo? Te druk?
Ik denk dat het tijd wordt om de draad weer op te pakken en ergens in de 2e helft van 2019 weer een tocht
te verrijden. Zeker met de bedoeling om dit weer jaren vol te houden
Ik verwacht dat er nu zeker een flink aantal mensen zijn die zoiets willen doen. Fietsen in een ander gebied
van Nederland of België.
Ikzelf wil er, net als die laatste keer, graag weer tijd insteken om het voor elkaar te krijgen.
Dus laten de mensen die er ook voor voelen mij een mailtje sturen. Kunnen we een keertje
samenkomen om een aantal zaken door te nemen. Zoals wanneer, hoe lang en niet helemaal
onbelangrijk. Waarheen.
Mijn mailadres: j.m.f.jansen@planet.nl
Groetjes, Jan Jansen.
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Leden TTC de Liefhebbers aan de wandel...
Medio oktober 2018 is het, in groepsverband,
fietsen door de recreanten van TTC
de Liefhebbers tot media maart 2019 gestopt.
Om toch in beweging te blijven wordt er dan in de
winterperiode door een aantal leden gewandeld.
De groep bestaat thans uit een vaste kern van
zo’n vijftien leden van de fietsclub aangevuld met
een aantal andere liefhebbers.

overgestapt naar de wandelschoenen. Mooi zo Jan!
Ook de trimmers zijn uiteraard van harte welkom om
mee te wandelen.
Mocht het allemaal niet lukken dan in maart weer
op de koersfiets of de gewone fiets, al dan niet met
ondersteuning.
Ariaan Nefs

We zijn altijd met zo tussen de vijftien en twintig
wandelaars. Elke zondag wordt gestart om 9.30 uur
bij Monkey Town. We zorgen altijd om rond elf uur
weer terug te zijn bij de startplaats waar dan in de
regel al een paar man op ons zitten te wachten om
een kopje koffie te drinken. De lopers hebben er dan
ongeveer zeven en halve kilometer opzitten.
Gemiddelde snelheid tussen de 4,5 en 5 kilometer
per uur. We lopen elke week een andere route.
Piet Brocatus, ook een trouwe wandelaar, heeft onlangs wat foto’s gemaakt van zo’n ochtendwandeling om ons en de niet wandelaars van onze
club een impressie te geven hoe mooi het kan zijn.
Zie de foto’s. Daarnaast is het heel gezellig en wordt
er wat afgekletst. Voor degenen die nog goed ter
been zijn, schroom niet en wandel lekker mee!
In voorgaande jaren waren er ook nogal trimmers
die er met de mountainbike op uit trokken. Die laten
het dit seizoen goed afweten. Een paar helaas
wegens ziekte of blessures, maar die komen wel een
bakje doen. Voorzitter Jan is van de mountainbike
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Wetenswaardigheden recreanten 2018

Normaal worden er elk seizoen 32 ritten gereden.
De eerste 2 ritten in 2018 zijn wegens weersomstandigheden niet door gegaan. Er zijn dus 30 ritten
verreden en deze 30 zijn allemaal door gegaan.
35 leden hebben 1 of meer keer mee gereden.
Het gemiddelde aanwezige leden bij de ritten was
24,75 man (of vrouw natuurlijk). Een mooi resultaat.
1 lid heeft alle 30 clubritten gereden en is dus ook
clubkampioene geworden.
2 leden hebben 29 ritten gereden en 4 leden 28.
2 leden hebben slechts 6 ritten kunnen rijden en
2 leden 10. De overige leden zaten daar dus tussen.
Het hoogste aantal leden dat aanwezig was,
was op 30 september, namelijk 30 en het laagste
aantal 14 op 23 september.
De leden die niet mee hebben gereden met het
recreantenweekend hebben 1300 kilometer afgelegd
ofwel gemiddeld 43,3 kilometer per rit.
De leden die wel mee hebben gereden met het
recreantenweekend hebben 1480 kilometer afgelegd
ofwel 49,3 kilometer per rit!
Hartelijke groet, Ariaan Nefs
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TTC de Liefhebbers clubkampioenen 2018
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‘In ’t Wiel’... column
Het jaar 2018 zit er bijna op… Was een mooi jaar
waarin natuurlijk van alles is gebeurd… We hebben
2 prachtige clubkampioenen en weer mooie herinneringen gemaakt. Voor onze vereniging was het ook een
goed jaar. Een licht groei van het aantal leden en er zijn
nagenoeg geen ongelukken gebeurd. Dat betekend dat
met onderweg alert is en men zich houd aan de
verkeersregels. Dit is natuurlijk zeer belangrijk en moet
te allen tijde!!!
De trimmers hebben een enkele keer een aanvaring
gehad met mede weggebruikers en dat is niet
prettig. 1 keer waren ‘wij’ fout en werden we bijna
van de fiets gereden… En andere keer deden wij niets
fout en wordt een van onze trimmers echt geraakt..
Gelukkig hield deze persoon er geen schade aan over
maarrrr… Het heeft toch zijn impact gehad.
We hopen deze persoon volgend seizoen weer
te zien! Alle leden zijn veilig binnen onze groepen al
moeten we waken voor dergelijke zaken.
Veiligheid begint bij jezelf!
27 januari staat de ALV op de agenda. Alle leden
krijgen een uitnodiging want op deze ochtend kan
met zich laten horen tijdens de ALV. Dit is ook nodig
want voor een seizoen kan beginnen dienen zaken
geregeld te worden, afspraken dienen gemaakt te
worden en noem maar op. Dat deze vergadering een
belangrijke gaat worden staat al vast… Er zijn plannen
binnen de toercommissie’s en nu de trimmers groep
groter is, is er misschien wel meer mogelijk! Vorig jaar
waren er niet veel trimmers aanwezig, dat is geen
goede zaak en moet echt beter kunnen. Voor onze
vereniging! Voor de TTC!!! Niets gaat vanzelf!!!
27 januari, Cafeeke de Beek. 10.30 uur!!! De ALV!!!
Namens Bestuur en redactie wensen we u allemaal
Goed Nieuwjaar en een gezond (!!!) en Sportief
2019!!!
Tot snel, Jeroen
Colofon:
Redactie Jeroen van Zomeren. Contactadres: ttcdeliefhebbers@gmail.com - Website: www.ttcdeliefhebbers.nl
Verschijnt 4x per jaar. TTC De Liefhebbers is opgericht 8 maart 1976
ICP buro - Grafisch ontwerp en opmaak artpietvandewatering.nl

Sponsor Cafeeke De Beek
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