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De Vielosopè
Overlijden Theo de Groot
24 juli is ons zeer, zeer gewaardeerd Bestuurslid Theo de Groot
overleden. Misschien zagen we het allemaal wel aan komen maar
de klap was er zeker niet minder om. De ziekte waar Theo aan
leed kon hij niet overwinnen… Maar wat hebben we een respect
voor Theo en zeker ook Lia voor hoe ze met zijn ziekte zijn
omgegaan. We hebben, als TTC de Liefhebbers, Theo herdacht
door een minuut stilte te nemen bij ons vertrekpunt aan de
Vogelzang. We zijn samen gekomen bij Tivoli en hebben Theo
de laatste eer bewezen aan de Mastendreef. Maar de leegte zal er
zijn. Een mooi stuk geschreven door Ariaan en enkele foto’s van
de Mastendreef zullen worden toegevoegd.

Beste Leden van de TTC de Liefhebbers,
En dan zit het seizoen er opeens al weer op!
Voor u is verschenen Vielosopé nr. 27. De derde editie van 2020!
Het heeft even geduurd voordat deze editie verscheen. De Corona
gooide roet in het eten en de redactie heeft wat vertraging gehad.
Bestuurs- Ledeninformatie TTC de Liefhebbers

Verjaardagen TTC de Liefhebbers
OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER
(Uit ledenlijst 1/2020)
Vanghelis Leiendecker
Nel van Loon
Piet Luijsterburg
Ad Snoeiers
Richard Kuijlen
Jac Wils
Jose Kruf
Marianne Hagenaars – Maas
Piet Brocatus
Barbara van Dorp
Piet Slokkers
Leen Verstraten – Timmermans
Albert Hagenaars

9-10
15-10
25-10
05-11
12-11
14-11
18-11
19-11
20-11
30-11
02-12
11-12
18-12

Helaas hebben we het seizoen niet kunnen beleven zoals gepland. Toch
hebben we vanaf begin juli tot medio oktober wat kilometers kunnen
maken.
Binnenkort belegd het Bestuur weer een Bestuursvergadering. Hier zal
besproken worden hoe we het seizoen 2020 af gaan sluiten en gaan we
voorzichtig kijken naar 2021!
Een ding is zeker en dat is dat de Clubkampioenen en Jubilarissen van
2020 gehuldigd zullen gaan worden!
Het wandelen en mountainbiken zal even op zich laten wachten…
Inhoud:
Intro
Bestuur mededelingen
NTFU mededelingen
Theo de Groot
Schilderij TTC
Verjaardagen
Vakantiefoto’s
Een dag uit het Leven van
In ‘t Wiel
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Wat betekenen de verscherpte
maatregelen voor de wielersport?
Het kabinet verscherpt de regels voor samen sporten. Fietsen mag gelukkig nog, maar een
belangrijke maatregel die elke wielersporter treft, is de maximale groepsgrootte van
4 personen. Samen fietsen met méér dan 4 personen mag niet, met minder wel. Ook houd
je tijdens het fietsen 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen.
De maximale groepsgrootte van 4 personen geldt zowel voor verenigingen die clubritten
organiseren als voor wielersporters die samen afspreken een rondje te maken.
De verscherpte coronamaatregelen gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen
De anderhalve-meter-maatregel geldt ook (weer) tijdens het samen sporten, voor wielersporters van 18 jaar en ouder. Tijdens het fietsen houd je 1,5 meter afstand tot je
clubgenoten/fietsvrienden én andere verkeersdeelnemers.
Fiets je samen met personen uit hetzelfde huishouden? Dan geldt de 1,5 meter afstand
onderling niet. Tot andere verkeersdeelnemers uiteraard wel.
Afstand houden tot andere verkeersdeelnemers is een basisregel die al geldt sinds het begin
van de coronaperiode. Lees HIER hoe je op een veilige manier 1,5 meter afstand tot andere
verkeersdeelnemers houdt.

Hoe fiets je veilig samen?
Als wielrenner ben je gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fietsen.
Toch doen we een beroep op de zelfbeheersing van elke wielersporter: respecteer de
minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, óók als je samen fietst. Dat betekent
niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder naast elkaar. Het zal even
wennen zijn om niet uit de wind te kunnen fietsen, maar zie het als een goede training:
uiteindelijk word je er sterker door.
Resumé: de maximaal toegestane groepsgrootte is 4!
Bron: NTFU.nl
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Beste leden van TTC de Liefhebbers, zowel trimmers als recreanten.
Ik denk dat het goed is dat we hier samen zijn gekomen om een moment stil te staan bij het
heengaan van ons zeer gewaardeerd lid en bestuurslid Theo de Groot, die op vrijdag 24 juli
2020 toch nog onverwachts is overleden.
Theo was al geruime tijd ziek, maar toch hadden we dit heengaan nog niet verwacht.
Complicaties tijdens een ziekenhuisbezoek zijn hem uiteindelijk fataal geworden.
Theo is op 21 maart 2020, 66 jaar geworden, uiteraard een veel te jonge leeftijd.
Theo was een “Liefhebber“ in hart en nieren. Het is bewonderingswaardig met wat voor energie
en inzet hij onze club “de liefhebbers“ in zijn armen sloot. Theo was sinds 1 januari 2004 lid van
onze vereniging en dan vooral actief bij de trimmers, waar hij – als zijn werk het hem toeliet – elke
zondag van de partij was. Maar niet alleen met het meefietsen. Als er activiteiten waren bij onze
vereniging, was Theo bij het organiseren betrokken. En als Theo erbij betrokken was dan kon je
ervan uitgaan dat het goed was.
Ik denk dat de trimmers hem zullen herinneren als een fantastisch medelid, waar jullie nog vaak
met mooie herinneringen aan terug zullen denken. Theo was ook zeer betrokken bij de recreanten,
trouwens bij alle activiteiten van de Liefhebbers.
Bij de dagtochten en de aansluitende BBQ’s was hij ook altijd de medebepalende motor. Hij zorgde
ervoor dat niemand wat te kort kwam. Hij zorgde voor bier, wijn en manifesteerde zich als een
volleerd ober. Hij zorgde ook voor de vrolijke noot op deze dagen en zette samen met Lia het spel
op de wagen. Alles kon. Je hoefde niets te vragen. Theo overzag alles en regelde het. Ook bij de
Specials en dan met name bij het nazitten bij cafeeke de Beek waren Theo en Lia de aandrijvers
om nog even een wijntje, portje of pilske te nemen.

Een speciale terugblik wil ik wijden aan de weekendjes van de recreanten, waar Theo van 2012 tot
en met 2019 (dus 8 keer) de scepter zwaaide. Alles werd door Theo en Lia voorbereid, maar dan
ook alles hoor. Theo regelde alles. De deelnemers aan deze weekenden (zo gemiddeld een 18 tal
leden) hoefden niets te doen. Alleen maar trappen en af en toe wat geld in de pot stoppen en alles
werd geregeld. Theo was een reisleider (ploegleider om in wielertermen te blijven) die dat vak tot
in de puntjes beheerste. Hij regelde de routes, versnaperingen onderweg, koffie en lunch-stops,
hotels, borreladressen voor s avonds, bestuurde de bezemwagen en was fietsenmaker.
We genoten, mede dank zij Theo en Lia, van deze weekendjes.
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Zo is Theo ook voor velen van ons een vriend geworden. Als je hem tegen kwam altijd zijn lach en
zijn praatje. Samen met hem en Lia een paar pilskes drinken met de Vastenavond. Kortom Theo
was een liefhebber in hart en nieren. Daarnaast was hij ook een geweldige man voor Lia en vader
van Jennifer en Danny, zijn kinderen en een pracht Opa voor zijn kleinkinderen.
En nu moeten zijn geliefden afscheid van hem nemen. Dat is een schok. Dat doet pijn. Zelfs Theo
wist de strijd niet te overwinnen. Zou de strijd wel te overwinnen zijn geweest dan had Theo hem
zeker overwonnen. Alles heeft hij eraan gedaan. Ja, echt alles.
Theo was ook een zeer geliefd lid bij de liefhebbers en daarom is het ook voor ons een heel
moeilijk en droevig afscheid. Een mens die we niet zullen vergeten en waar we met veel weemoed
aan terug zullen denken heeft ons moeten verlaten. We zullen tijdens onze ritten en clubbijeenkomsten, bij de bestuursvergaderingen nog dikwijls herinneringen ophalen. Herinneringen die een
traan zullen doen opwellen, maar vooral herinneringen waar we om kunnen lachen, want laten we
Theo herinneren als een Plezante man. Als een prachtig mens die helaas op een te jonge leeftijd
van ons is heengegaan.
Wij zijn dankbaar en trots dat Theo jarenlang lid is geweest van TTC de Liefhebbers.
Theo daarvoor bedankt!
We wensen Lia en de kinderen, kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Dat Theo moge rusten in vrede!
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Een dag uit het leven van………. Jo van Zomeren
Ik zal mezelf even voorstellen. Jo van Zomeren, Geboren op 10 januari 1949 te Bergen op Zoom.
Opgegroeid op De Heen en ben in Steenbergen naar de LTS gegaan.
Op mijn 16e ben ik gaan werken als Schilder en op mijn 61e en 4 maanden met vervroegd pensioen gegaan. Ergens daar tussen in heb ik met enkele anderen de TTC de Liefhebbers opgericht maar
dat weten de meesten wel denk ik. Mijn hobby is dus zeker fietsen en met de caravan op stap. Het
maakt niet uit waar naar toe, maar toch maar niet de grens over.
Els neemt ook altijd haar fiets mee en ik vaak een gewone en een racefiets. Dit jaar zijn we naar de
Peelfluiter geweest. Deze mini-camping ligt in de Peel nabij het dorpje Ospel. Samen met Els ben ik
naar America gefietst. Maar natuurlijk bedoel ik het Dorp America op 40 kilometer. We wilden naar
Boems Jeu gaan. Het stamcafé van Rowwen Héze maar wat denken jullie. Inderdaad gesloten. Dan
maar verder rijden en ergens anders stoppen om wat te drinken. Aan het einde van de dag toch
zo’n 70 km gefietst. De volgende dag ben ik op de racefiets op pad gegaan. Een knooppuntenroute.
Ik mis een nummertje en kom ik weer uit in America. Café nog steeds gesloten. Pas ‘s avonds om
19.00 uur open. Helaas. Ik weer verder met m’n rondje en eenmaal terug gekomen op de camping
toch 114 km op de teller.
Lekker op de fiets… Zijn mooie dagen in mijn leven!
De redactie vraagt Lau Kruf een stukje te schrijven… Over een Dag uit het Leven van…
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Schilderij TTC de Liefhebbers!
Diana, van Café Tivoli, is van alle markten thuis.
Zo kan ze ook best aardig schilderen…
Misschien is het jullie al opgevallen maar er
hangen diverse schilderijen in de zaal en in het
café. Dit zijn allemaal schilderijen van teams of
verenigingen die bij Tivoli gehuisvest zijn.
Sinds kort hangt er ook een Schilderij van onze
vereniging… De TTC de Liefhebbers.
Een Gazelle op een fiets!!! Geweldig!!!

Vakantiefoto’s van TTC leden

Ad Snoeiers
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Vakantiefoto’s van TTC leden

Adriaan Nefs

Lucy Nefs
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Pieter van de Ent

Jan Janssen

Jan Suijkerbuijk

Johan Rolfers
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Jeroen van Zomeren
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‘In ’t Wiel’... column
2020… Een jaar welke we niet snel zullen
vergeten. Een jaar met lach en zeker met een
Traan. Elders in deze Vielosopé staat het stuk
van Theo.
En dan de Corona crisis. Gooit het hele leven
overhoop en niemand weet wanneer we er
ongeveer vanaf zullen en kunnen zijn.
Het is zeer lastig deze column een beetje
positief te laten zijn. Ok, het gaat goed met
de TTC. We zijn zo gegroeid dat we voor de
Recreanten even een “Nee” moeten
verkopen aan potentiële leden.
Deze groep is zo groot dat we het anders qua
veiligheid niet meer aan kunnen. En dat is
een van de belangrijkste knelpunten.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd gaat dan
even niet op.
Bij de Trimmers staat een hele leuke groep.
Goeie groep met een mooie gemiddelde leeftijd die nog jaren mee moet kunnen.
De gemiddelde opkomst is hoog op de laatste
weken na maar toen werd het ook bagger
weer… En dat hadden we een paar jaar
geleden echt niet gedacht.
Zoals eerder vermeld hopen we op een later
tijdstip de clubkampioenen en jubilarissen te
kunnen huldigen. Dit gaat ook zeker
gebeuren… Maar wanneer???
Voorlopig houden we ons aan de regels en de
adviezen van het RIVM… Das de enige manier
om in het wiel te blijven zitten…
Jeroen van Zomeren
Redactie Vielosopé

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

Clublokaal Café-Zaal Tivoli, Halsteren
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