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Berichten van het bestuur:
Ledenstand:
Als nieuwe lid kunnen we verwelkomen, Dirk de
Klein. Dirk woont in Tilburg maar wil graag met de
grote tochten in clubverband meerijden. Dirk van
harte welkom en heel veel fietsplezier.
Jos Koenen en Ilse Heurkens, hebben het lidmaatschap per ingang van het nieuwe seizoen opgezegd.
Het ledental komt hiermee op 88.
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mentenhal van Fitland 4 wereldsteden centraal, Parijs,
Tokyo, Amsterdam en New York. Elk met hun eigen muziek. Het werd een spectaculaire avond met veel show.
Maar ook de inzet en de bereidwilligheid van tal
van vrijwilligers, een deel het management van Fitland,

Toerkalenders:
Een oproep aan de groeps-coördinatoren, voor het maken en indienen van de toerkalender voor komend seizoen. Indienen bij de secretaris graag, Mart Huvenaars
Belangrijke data:
14 febr.
16 febr.
04 mrt.
11 mrt.

verjaardagfeestje.
20:00 uur Algemene Ledenvergadering
in “de Wis”.
8vanOBrabant
Seizoensopening

Spinningmarathon 2012 groot succes:
Spannend was het, wat zou de opbrengst worden van de
spinningmarathon in het kader van Alpe d’Huzes, op
donderdag 19 januari. ?

Het overtrof ieders verwachting, maar liefst een bedrag
van € 8140,-- . kon aan het eind van de avond per cheque overhandigd worden aan team ‘Samen voor AD6
waarvan Mart de teamcaptain is. De teamleden zijn Anni,
Eelkje, Roos, Willeke, Andreas, Ingrid, Marleen en Theo.
In totaal 210 deelnemers verdeeld over 4 uur en 168
spinningbikes waren daar debet aan. Maanden van voorbereiding had zijn vruchten af geworpen. Tijdens de spinningmarathon voor dit goede doel stonden in de evene-

de dol-enthousiaste instructeurs, de ondersteuning van
andere vestigingen die spinningbikes gratis ter beschikking stelden, het vervoer daarvan en anderzijds ondersteunde deelnemers, droegen ieder op hun eigen wijze
bij en tilden het evenement tot grote hoogte.
De sfeer, het gevoel van saamhorigheid, een enkele
traan, een niet verwachtte kramp, de overwinning, de
trots deel te mogen nemen, het op jouw manier een
bijdrage geleverd te hebben, de gezelligheid, noem het
maar op, één grote smeltkroes van emotie. Nog maar
slechts een deel van wat er straks op 7 juni op die Alp
gebeurt. Een gevoel van onmacht omzetten in kracht en
je belangeloos inzetten voor een ander! Dit samen met
anderen beleven is het mooiste wat er is.

Waarom dit verhaal in de nieuwsbrief van
de Doortrappers,? Omdat met 24 fietsen bezet over de
hele avond De Doortrappers een deelname van meer dan
14 % van het totaal wisten te bewerkstelligen. Nu eens
even niet prestatiegericht maar een geweldige uiting van
medemenselijkheid, een bewust zijn van een behoefte.
En daar mag je als club ook best trots op zijn. En namens
alle betrokkenen, Doortrappers, “dank jullie wel”.
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Banneux wordt Monschau!
Na 29 keer Klimmen-Banneux-Klimmen (KBK) te hebben
georganiseerd, heeft de WTC Klimmen na ampele overwegingen besloten vanaf 2012 te gaan voor een geheel
andere route. Deels door de problemen die we vorige
jaar in België hebben ondervonden, maar ook indachtig
het spreekwoord "verandering van spijs doet eten", hebben we dit besluit genomen. We gaan dus op 22 april
2012 naar Monschau: KMK2012!
Voor onze organisatie een mooie, nieuwe uitdaging, voor
onze deelnemers een mooie en afwisselende tocht door
prachtige delen van het Belgisch/Duitse Venn-gebied en
delen van de Eifel. Uitdagend door de talrijke beklimmingen, boeiend door de vele mooie landschappen.
Ook nu hebben we weer gekozen voor een lange en een
kortere tocht. Voor informatie over de inschrijving ga
naar www.wtcklimmen.nl
Actie Helm:
Er staat een bod van € 70,-- voor de tweede helm in de
actie helm, wie doet er nieuw bod.?
Mart Huvenaars
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van Grad van Bommel en zijn zo brutaal geweest zijn huis
om te toveren in een waar distributiecentrum. Zo ongeveer een 670 stuks kleding ten toon gespreid door een
groot deel van zijn huis. Wel lekker warm, beter dan in de
schuur.

Na wat aanloopperikelen en Grad rondstruinend als de
grootste gemeenschappelijke deler, begon het er op te
lijken dat het ging lukken. Wie heeft wat besteld, in welke
maat en hoeveel.? Had je na een lange zoektocht jouw
toevertrouwde pakketje met de grootste zorg samengesteld kwam het uiteindelijk, net als vroeger op school
terecht ter controle, ja bij wie.?

Toch weer een Peter Winnen Classic:
Peter Winnenclassic IV 2012
Op zaterdag 18 augustus 2012 organiseert Tourclub Ysselsteyn nu op eigen initiatief zonder Bike4live, de Peter
Winnen Classic. Deze classic heeft 3 afstanden speciaal
voor de wat meer ervaren racefietser. 140 km 120 km en
75 km. Binnenkort zal er meer informatie over deze tochten verschijnen op de website.
www.tourclubysselsteyn.nl

Kledingcommissie:
De kleding is binnen, met het uitsorteren en pakketjes
maken zijn we begonnen.

Op een koude woensdagmiddag wisten we met de leden
van de kledingcommissie, beslag te leggen op de vrije tijd

De Juf natuurlijk. Heeft die persoon betaald of moet dat
tasje even apart gezet,? Weet ik niet, moet je bij die man
zijn met dat potlood achter zijn oor, nooit gezien,? allicht
niet draagt zijn helm er altijd over. Eerlijk is eerlijk er is
door die mensen keihard gewerkt en ik wil ze daar nu al
vast voor bedanken. Ieder die op zijn wijze een bijdrage
heeft geleverd aan dit project. We hebben ons best gedaan en ik vond het prettig om samen met deze mensen
dit project tot een goed einde te brengen. Aan het eind
van de algemene ledenvergadering van a.s. donderdag 16
febr. hopen we dat we aan een ieder zijn nieuwe “kloffie”
kunnen overhandigen.
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Doe je voordeel:
En meld je aan bij een of wellicht meerdere van onze
sponsoren en wordt op de hoogte gehouden van acties
en geniet een korting van 10 tot 15 % op je aankopen en
wie weet zit er nog wel meer in. Uitsluitend op vertoon
van je ledenpas.
WK toertocht schrijf je nu in

Het Inschrijven is mogelijk zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: 85 en 170 kilometer.
Op zaterdag 15 september biedt de enige officiële WK
Toertocht de mogelijkheid om over grote delen van hetzelfde parcours te rijden als de profs tijdens de verschillende weg- en tijdritwedstrijden. In de toertocht zijn
onder andere de bekendste Nederlandse ‘wielerbergen’
de Cauberg en de Bemelerberg opgenomen. Start en
finish vinden plaats op het Megalandterrein in Landgraaf.
Deelname aan de WK-toerversie kost 35 euro. Voor dat
bedrag krijgen deelnemers een gratis ongevallenverzekering, eten en drinken tijdens de koers, een officieel WK
Limburg 2012 T-shirt, technische- en medische bijstand,
een massage bij de aankomst en een tijds- en videoregistratie op de Cauberg en finish. Aan de eindstreep ontvangen alle deelnemers een medaille en een diploma als
blijvend aandenken.
Om de veiligheid en de kwaliteit van de eerste officiële
Toertocht te waarborgen heeft de organisatie een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, namelijk 12.500
personen. De online-inschrijving is vanaf nu mogelijk op
http://sport.be.msn.com/limburg2012

Veiligheid tijdens het fietsen.
Velen van ons staan alweer te popelen, binnenkort start
het wegseizoen weer, in dat kader hieronder een aantal
gedragsregels nog eens op een rij gezet. Misschien ten
overvloede en zijn de meesten van ons daarvan op de
hoogte maar er rijden ook nieuwkomers mee en voor jou
even een geheugensteuntje.
Samen uit, samen thuis.
De tochten zijn geen wedstrijden.
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We houden ons aan de verkeersregels.
Groepen van maximaal 15 personen.
Nieuwe deelnemers worden begeleid.
Bij pech wordt gewacht/geholpen bij de reparatie.
Rij nooit blindelings achter iedereen aan.
Regels in de groep
Waarschuw in het voorbij gaan hoeveel er nog volgen.
Waarschuw elkaar middels handgebaren voor obstakels.
In groepsverband niet met losse handen rijden.
In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek
voeren.
Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar
langzaam uitrijden.
Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien
mogelijk).
Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer
oprijden maar rustig uitrijden en remmen.
Niet mobiel bellen.
In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast.
Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en
het tempo aangepast.
Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt
hij/zij hierop aangesproken.
Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op
de tweede rij fietsen.
De instructeur / wegkapitein of begeleider bepalen het
tempo.
De instructeur / wegkapitein of begeleider bepalen de
richting.

Jarigen in de maanden februari & maart
13 febr.
14 febr.
16 febr.
22
25
03
09
10
15
23
27

febr.
febr.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

Dirk de Klein
Henk de Klein
Edwin van Dijk (trakteren tijdens de
vergadering?)
Chris van Sambeek
Patricia Verstraten
Henk Leenders
Toon Willems
Paul Lubberding
Ronnie Jans
Theo van de Hei
Wil Burgers

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

