
Nieuwsbrief                November 2019. 

 

Afsluiting fietsseizoen WTC. 

 

We beginnen met de koppeltijdrit dit 

jaar georganiseerd door Ad van Nunen 

en Gertjan v.d. Wetering in 

samenwerking met René Looman en 

Robert Coppens voor de tijd registratie 

waarvoor onze dank. Er was door Ad en 

Gertjan een hele mooie route van 47,5 

km uitgezet. Er stonden vanmorgen 16 

koppels met in totaal 35 rijders klaar om 

aan deze activiteit deel te nemen. Van 

de organisatie heb ik de uitslag door 

gekregen, zoals afgesproken hebben 

diegene die het verst van het opgegeven 

gemiddelde geëindigd zijn volgend jaar 

de eer om ons te verassen met een 

mooie tocht. Deze eer is dit jaar 

toegedeeld aan Hans van Eert en Hans 

van de Rijt. 

(31,5 opgegeven en 32,63 gereden)! 

Succes mannen met het uitzetten van de 

koppeltijdrit van 2020. 

Dan de uitslag van de koppeltijdrit 2019 

is…………..  

1e  Johnny vd Sanden en Eddie vd 

Tillaart   

(28,5 opgegeven en 28,548 gereden) 

2e  Cor Vissers/Mari vd Heijden/Adri 

Hendriks  

(27 opgegeven en 27,195 gereden) 

 

 

 

3e  Hans v. Oosteren en Pim Kolsteeg 

(28 opgegeven en 27,8 gereden) 

 

Dan zijn we nu toe aan het klassement 

2019 met dank aan Annie van de 

Nieuwenhof, Wim van de Vossenberg en 

Andre van Zutphen voor het bijhouden 

van de deelnemerslijsten. 

 

Om beginnen met de dames, 

Dames 

1e   Maria van Tiel,   2143 km 

2e   Annie vd Nieuwenhof, 2043 km 

3e   Ria de Klein,  1614 km 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 

Heren C                                                         Heren A&B 

1e   Leo van Engelen, 2120 km        1e André van Zutphen  3104 km2  

2e   Martin van Eert,  1975 km            Jo de Klein wisselbokaal 

2e   Wim Vissers,  1975 km               2e Johnny vd Zanden  2427 km 

3e   Ton v. Dijk,  1905 km         3e Eddy vd Tillaart     2368 km 

3e   Tiny Verbakel,  1905 km 

 

 

                                     

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met 

deze mooie prestaties. En ik hoop 

iedereen volgend seizoen weer 

veelvuldig te mogen zien tijdens onze 

clubactiviteiten. 

Hans van Oosteren presenteert, namens 

de werkgroep, het programma voor het 

40 jarig jubileum volgend jaar. In de 

volgende nieuwsbrief wordt hier 

uitgebreid aandacht aan gegeven. 

Nu het seizoen is afgelopen kan er door 

de liefhebbers uiteraard nog gefietst 

worden. Zondags wordt er om 9:30 uur 

bij café/zaal Kleijngeld vertrokken en de 

woensdagtochten vertrekken om 13:00 

uur vanaf het  Pieter Breugelplein in 

Veghel , de ritten zijn ongeveer 60 á 70 

km met een koffiepauze. 

Iedereen bedankt voor de aandacht en 

een hele gezellige middag gewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het buffet is dit jaar mede verzorgd door 

Samira Diab uit St. Oedenrode. Samira 

had al een Nationaal Integratiediner 

verzorgd bij het Damiaancentrum in St. 

Oedenrode en na een tip van Anna-Lied 

Poelstra hebben wij haar gevraagd dit 

ook voor WTC te verzorgen. 

Samira woont met haar man Mousa, 

haar dochter Rita en zoons Mokem en 

Hakem vier jaar in St. Oedenrode.  Ze 

zijn gevlucht uit Syrië en via Afrika op 

een gammel bootje de Middellandse Zee 

overgestoken. Samira is kok: ze kookt 

nu als vrijwilliger en Zorgcentrum 

Odendael. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


