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 Uit de ledenvergadering van 23 januari.
* Het verslag is inmiddels op de website geplaatst
evenals de gewijzigde versie van het huishoudelijk
reglement. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
* Aan de oproep om medeorganisatie in 2015 voor
een2daagse, in navolging van Leuven 2014, is helaas
geen reactie gekomen. Mogen we hieruit concluderen
dat een editie voor dit jaar niet haalbaar is en gaan we
voor een editie 2016 ?
* Een info-avond over medisch handelen, op verzoek van
de leden, in geval van…..valpartij/onwel worden.. tijdens
onze zondagritten is voorzien op vrijdag 10 april ,
aanvang 20.00 uur. Guusje Vrehen, 1ste medisch
assistente van Service Medical zal deze avond
verzorgen. Noteer alvast deze datum, we rekenen op
een grote opkomst! Uitnodiging volgt.


8 maart : Seizoensopeningsrit 2015
X XX -jacht begonnen
Voor 4 van de 5 groepen zal de openingsklassieker “Tour
de Vesdre” gereden worden. Na afloop is er koffie met
vlaai en zullen de ledenpasjes van de NTFU worden
verstrekt.
Dit is tevens het begin van de jacht op XXXXX. Wie
wordt de opvolger als clubkampioen van Maurice
Swinnen. Op 11 oktober zullen we het weten.


Nieuwe leden 2015 : Bob van Velzen en Luc
ten Haaf
Met ingang van 1 maart
2015 zijn bovengenoemde
heren toegetreden tot onze
club. Bob en Luc
versterken groep 1
We wensen onze nieuwe leden veel fietsplezier toe !
 Inloggen ledenlijst
De ledenlijst is geactualiseerd voor zover mogelijk. Kijk of
je gegevens nog kloppen en geef evt. wijzigingen door
aan de secretaris.
secretaris@wielervriendeneijsden.nl
Inlogcodes:
1.Je e-mailadres 2. Wachtwoord:fietsen2014
Je kunt het wachtwoord daarna altijd wijzigen in een
wachtwoord naar keuze.
 Op weg naar de Mont Ventoux:
Als buddy maak ik, Jef Henquet,
dit jaar deel uit van Equipe Mont
Ventoux. EMV is een project voor
jongeren met een beperking
(verstandelijk, sociaal/emotioneel.) Hierbij zijn ook een
10-tal jongeren betrokken van Maasveld. Een aantal van
hen woont in Eijsden in 2 huizen ( Kerkstraat en hoek
Capucijnenstraat/Lemoen )

Het is een provinciaal project met elke 14 dagen
groepstraining op de zondag van maart t/m juni. Ma
14 juni reizen we met 440 mensen af naar Frankrijk ,
waar op do.18 juni de strijd met de “Kale Kolos” wordt
aangegaan.
Voor info open onderstaande link:
http://www.equipemontventoux.nl/over-equipe-montventoux Hier is ook een filmpje bij uit 2013


Verjaardagen leden
februari-maart-apil-mei

Proficiat en een fijne dag toegewenst aan:

2
3
5
12
23
23
1
2
2
6
12
13
17
20
4
27
30
3
13
25
29
31

Februari
Bert de Zwart
Armand Hessels
John Warnier
Fred Doensen
Jeroen Mertens
Roger Lardenoije
Maart
Arno Heijnen
Math Miesen
Tom Gaens
Ger Stevens
Lambert Jeukens
Robert Duijkers
Mathy Maes
Brosie Dritty
April
Jos Roeden
Jan Janssen
Fons Bessems
Mei
Richard Broers
Ger Theunissen
Erik Kessels
Rolf van der Meer
Math Poismans

Een bijzondere felicitatie alsnog voor ons erelid Fred
Doensen. Hij mocht op 12 febr. 2x40 kaarsjes
uitblazen.

De eerste klassieker van de Wielervrienden….1977

Dan eindelijk omstreeks 20.00uur kwamen we in Tilff
aan waar Martin Creuwels ons opwachtte en wij moe
maar trots en een ervaring rijker snel terug keerde
naar Eijsden.

Eind 1977 zeiden Willy Theunissen en Fred Doensen als
we in 1978 ,La Doyenne, niet rijden, komt er nooit meer
iets van.

Bij Jeanne en Ber in Café Geurten hebben we nog
honderd uit gepraat over onze ervaring in deze zware
Luik – Bastenaken – Luik.

Dus vertrokken om 7.00 uur zes avonturiers uit Tilff voor
de eerste Luik-Bastenaken-Luik 245 km, niet wetende
wat hen te wachten stond.
Willy Theunissen - Jean Weijzen - Theo (Fidel)Partouns Andre (de Zwarte)Wolfs - Albert Deckers(B) en Fred
Doensen, met als ploegleider en verzorger Pa Doensen
toen 74 jaar.
Stalen fietsen prima in orde, 52 en 42 tandwiel voor en
achter een blokje met 5 tandwieltjes;de commandeurs
nog op de schuine buis van het kader.

Daarna hebben we nog vele malen deze tocht
gereden met de hele groep en vele hebben dan ook
het L.B.L speldje dat beschikbaar was gesteld bij 5
deelnamen gekregen.



Wielervrienden memoires:

En als ik goed ben ingelicht is Willy Theunissen met
17 keer record deelnemer.
Geweldig toch tot volgende keer.



Bij de start de eerste regen en daar we wilden laten zien
dat we hem helemaal gereden hadden, lieten we op de
alle controle posten afstempelen.
Manhay 1ste controle: de regen kwam met bakken uit de
lucht, er was dan ook veel overredingsdrang nodig om
iedereen weer op de fiets te krijgen.
Bastonge 2de controle tot hier al enkele platte tube en
een gebroken zadel en van hier uit naar Vielsalm 3de
controle waar de regen blaasjes op de weg toverden.
Nu kwam het zwaarste gedeelte via Cote de Wanne, de
Rosier en de Haute Levée naar Spa 4de controle hier
was het weer niet beter.
Kijk ook even goed naar onze uitrusting!!!! Wat een
verschil met nu.
Dan de finale, via de Mure van Theux – La Forges.Jean
Weijzen had onder tussen het stuur over genomen en tot
overmaat zijn we ook nog de wagen kwijt geraakt en juist
hier gekregen we een afgebroken versnelling, wat Fidel
met kunst en vliegwerk op loste.
Maar niet te geloven nog steeds regen.

Weetje(s):
Een groep van 12 wielervrienden met
Jeroen Mertens als aanvoerder, Frank Braam,
Robert Duijkers, Tom Gaens, Bas van Kan,
Jos Roeden, Jan Janssen, Mark Janssen,
Rogier Linke, Jef Creuwels, Arno Heijnen en
Armand Hessels
gaan naar de Granfondo Marcialonga op 14 juni,
aan de zuidkant van de Italiaanse Dolomieten met
start en finish in Predazzo. 135 km voor de langste
afstand en 3200 hoogtemeters. Een relatief kleine en
korte granfondo, maar voor de meesten van ons meer
dan genoeg. Monte San Pietro, Passo San Pellegrino
en de Passo Valles zijn de drie cols
Zie: hhttp://www.marcialonga.it/marcialonga_cycling/
Parcours http://www.marcialonga.it/marcialonga_cycli
ng/ITpercorso.php
We zijn 5 dagen weg inclusief 2 reisdagen en
verblijven in een hotel in Predazzo.
Jeroen Mertens gaat proberen de 11e en 16e plaats
van Mark Janssen als beste noteringen in eerdere
Italiaanse Granfondo’s proberen te verbeteren.
Bijdrage Mark


Polleke van den Broecke:De keizer van
Vuilpanne.
“Allez, Polleke, proficiat: alwéér geen drog in uw
water. En ik heb nog ‘n fameus bericht voor u: Gij gaat
een kind bekomen!”
Luister en geniet:
https://www.youtube.com/watch?v=DxDhDbklwzI

