Beste sportvriend(in),
Welkom bij Toer en Wielerclub ’t Verzetje in Bemmel.
Allereerst onze dank voor je getoonde interesse.
TWC ’t Verzetje is een fietsvereniging waar jij en je
fiets centraal staan en alles draait om sportiviteit en
gezelligheid, voor jong en oud, voor dames en heren.
Wij zijn een vereniging waar je zowel met de race, toer-,
cyclo- en ATB-fiets terecht kunt. Een club waar je “in je
eigen tempo” kunt fietsen of om de ritzege kunt strijden.
Wij zijn ook een vereniging die toertochten en tijdritten in
clubverband organiseert en met diverse klassementen
een onderlinge competitie tot stand brengt. Ook
gedurende de winterperiode blijft onze vereniging in het
veld en op de spinningbike actief. Een vereniging waar
je zelfs met een eigen wielerploeg kunt starten in het
“tour de France” spel.
Het fietsen bij onze vereniging heeft ook een sociaal
karakter, waarbij leuke onderlinge contacten ontstaan.
Na afloop van de rit kun je in het clubhuis met een gratis
kop koffie/thee of een ander drankje ervaringen en
verhalen
uitwisselen.
Via
ons
clubblad,
de
nieuwsbrieven, website, STRAVA en sociale media
houden wij elkaar op de hoogte. Dit alles met maar één
doel:

meer plezier in fietsen!
Geïnteresseerd? Stap op de fiets en rij, geheel
vrijblijvend, een paar keer mee. Naast de reguliere
trainingsritten kun je ook aansluiten op de zondagen in
maart tijdens de jaarlijkse voorjaarstrainingen.
Mocht je nog meer informatie wensen, neem dan gerust
contact
op
met
onze
secretaris
via
secretaris@twctverzetje.nl of kijk eens op onze website
www.twctverzetje.nl.
TWC ’t Verzetje wordt gesponsord door:

Tot ziens bij de start……

Coöperatieve Rabobank U.A., Bemmel
DERON Slaapcomfort, Gendt
Profile Ouwerling, Huissen
Schildersbedrijf Harry Mattijssen, Bemmel

Het bestuur.

Toerfietsen
Toer- en Wielerclub ’t Verzetje is opgericht op 24 oktober
1975 met als doel het gezamenlijk fietsen te stimuleren.
Gezamenlijk fietsen doen we in groepen die ingedeeld
zijn in verschillende snelheidsniveaus. Er zijn trainingen
op de woensdagavond en zondagochtend, die altijd
vanaf het clubhuis starten. De starttijden zijn afhankelijk
van het seizoen en worden via de website of een
nieuwsbrief gecommuniceerd naar de leden. De duur en
de route worden vooraf onderling afgestemd, waarbij
één persoon de route aangeeft. Ons uitgangspunt is:
“Samen uit, samen thuis.”
Daarnaast organiseren wij om het jaar als vereniging
tevens een vrije toertocht, te weten “De Omloop” of “de
Pukkeltocht”.
Hiermee leveren onze leden en diverse vrijwilligers ieder
jaar opnieuw een bijdrage aan onze favoriete
vrijetijdsbesteding: het toerfietsen. Onze tochten staan
onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie
(kortweg NTFU), waar wij als vereniging ook lid van zijn
en waarvan wij het lidmaatschap voor de leden ook
verplicht stellen.
De NTFU is een landelijk opererend orgaan en behartigt
de belangen van toerfietsers. Daarnaast heeft zij als
belangrijkste taak het organiseren en coördineren van
toertochten voor de aangesloten verenigingen.
Een lidmaatschap van de NTFU heeft, naast deze taken,
nog meer voordelen. Met de toerfietskaart krijg je korting
bij deelname aan toertochten en ben je automatisch
verzekerd (€ 50 eigen risico). De basis NTFU
verzekering geldt tot een maximale schade-uitkering aan
de fiets van € 1.000 plus € 350 aan persoonlijke
eigendommen (o.a. kleding) en dekt juist die
schadegevallen waar je eigen standaard WAverzekeringen zich zal verschuilen achter de kreet “risico
acceptatie”. Heb je een fiets die veel meer waard is, dan
kun je deze bijverzekeren in stappen van € 500 (voor
meer info zie ook www.ntfu.nl). Met je lidmaatschap kom
je tevens in het bezit van een “Toerfiets Evenementen
Programma” (de TEP), waarin ruim 3000 toertochten
staan vermeld.
Jaarlijks houden wij een eigen toerklassement bij. Leden
die daaraan mee willen doen, kunnen de gereden
kilometers digitaal (laten) registreren. Diegene met de

meeste toerkilometers zal uiteindelijk als winnaar (van
de categorie senioren of jeugd) tijdens het slotfeest als
winnaar worden gehuldigd. Het fietsseizoen voor deze
kilometers loopt steeds van 1 oktober tot en met 30
september.

Wedstrijden en (klim)tijdritten
Voor de snelle renners onder ons bestaat de
mogelijkheid om zich op meerdere trajecten te meten
met andere leden. Door middel van een serie tijdritten
kun je individueel strijden tegen de klok.
De huidige parcoursen voor de diverse categorieën zijn:
- De Heuvel – Lingewal:
7,5 km
- Reichswald (nabij Kranenburg, D):
11,5 km
- Dijk (van Doornik naar Angeren) :
19,5 km
- KM-sprint - Betuwelijn – Angeren:
1,0 km
Ten aanzien van de eerste drie tijdritten wordt er per rit
een puntenklassement opgesteld. Na iedere tijdrit vind
er een huldiging plaats in het clubhuis. Naast dit
klassement zal de snelste in tijd over alle drie de tijdritten
beloond worden met de titel “clubkampioen”.
De prijzen zullen ook hier tijdens het jaarfeest worden
uitgereikt.
Het wegseizoen wordt, zoals ieder jaar, afgesloten met
onze open koppeltijdrit. Hierbij zullen ook vele renners
uit de omgeving aan de start staan.
Je kunt ook deelnemen aan onze STRAVA klimmers
competitie. Ieder jaar selecteren wij daarvoor een aantal
klimmen in de omgeving die je dan in je eigen tijd, of met
de groep, kunt fietsen. Om winnaar van deze competitie
te worden, dien je alle klimtijdritten te volbrengen.
Degene met de snelste totaaltijd wordt op het jaarfeest
gehuldigd als kampioen “STRAVA Klimmerstrofee”.
Naast deze vriendschappelijke competities kun jij je
aansluiten bij de KNWU, waarbij ook onze vereniging is
aangesloten. De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
organiseert zowel regionale als landelijke competities
voor diverse categorieën en disciplines (Race, ATB,
cyclocross).
Voor meer informatie over de wedstrijden kun je terecht
bij wedstrijden@twctverzetje.nl.

Jeugd
Onder begeleiding van ervaren fietsers worden wekelijks
speciale jeugd- en junioren trainingen georganiseerd. De
maandag- en dinsdagavond is gereserveerd voor de
racefiets. Maandag wordt er vertrokken vanuit Gendt en
dinsdag vanaf het clubhuis in Bemmel. Zodra de
avonden korter worden, kun je binnen verder op een van
onze spinningbikes. De liefhebber voor ATB’ en of
veldrijden kan gedurende de gehele winterperiode op
zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur zijn hart ophalen. Als
jongste jeugd cross je rondom ons clubhuis en in het
Bemmelse buitengebied. Als meer ervaren en oudere
jeugd ga je de wijde omgeving in en zoek je uitdagende
parcoursen op.
Daarnaast organiseren wij diverse (trainings-)
wedstrijden, gezamenlijke toertochten en een jaarlijks
uitstapje naar de wielerbaan.
Voor het clubkampioenschap en het toerklassement
wordt een aparte telling bijgehouden (jeugdcategorie t/m
12 jaar en junioren t/m 17 jaar). De winnaars van deze
competities worden tijdens de jaarlijkse seizoenafsluiting voor de jeugd gehuldigd.
Voor meer informatie over de jeugd kun je terecht bij
secretaris@twctverzetje.nl.

kledingstukken (o.a. lange broeken, bodywarmers,
windjacks en winterjacks en bijkomende accessoires) te
bestellen.

Veiligheid
Een verantwoord en sportief rijgedrag spreekt voor zich.
Om letsel en leed tijdens valpartijen te verminderen, ben
je verplicht om tijdens de wedstrijden, de trainingsritten
en de (eigen) toertochten de harde schaalhelm te
dragen. Daarnaast moet de fiets voldoen aan de
internationale richtlijnen van de UCI. Wij houden ons
daarnaast ook aan de gedragsregels van de NTFU. Bij
het rijden in groepen waarschuwen wij elkaar voor
gevaar en obstakels, zodat we allen weer veilig
terugkomen.

Clubblad, website en sociale media
Vijf keer per jaar verschijnt ons clubblad “Tandje Hoger”
met daarin verslagen, ervaringen van leden, overzichten
van diverse klassementen, clubnieuws en natuurlijk de
activiteitenkalender.
Daarnaast is veel informatie te vinden op onze website
www.twctverzetje.nl en op onze facebook-pagina
www.facebook.com/twctverzetje. Voor onze leden
hebben wij tevens een besloten facebook-pagina.
Als je iets wilt laten plaatsen, kun je dat digitaal sturen
naar info@twctverzetje.nl.

Kleding

Lidmaatschap en contributie

Om het clubgevoel te promoten en de herkenbaarheid
voor onze sponsoren te vergroten, is iedereen verplicht
de door de vereniging voorgeschreven clubkleding te
dragen. De draagplicht geldt voor alle wedstrijden,
trainingsritten of (eigen) toertochten in clubverband.

Als lid van onze vereniging betaal je contributie. De
hoogte van de contributie is afhankelijk van de jaarlijkse
begroting en bedraagt voor 2017 per maand:
- jeugd en junioren t/m 17 jaar: € 3,- senioren 18 jaar en ouder:
€ 6,De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de
algemene ledenvergadering in het voorjaar vastgesteld.
De contributie dient per 6 of 12 maanden automatisch te
worden overgemaakt.
Bovendien verplichten wij onze leden zich te verzekeren
via onze collectieve verzekering van de NTFU. Hiermee
wordt met name het aspect “risicoacceptatie” gedekt.
Deze verzekering kost ongeveer € 35,- per jaar
(gezinsleden betalen iets minder). Het bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd en apart gefactureerd.

Om leden tegemoet te komen, wordt een kleding-pakket,
bestaande uit een shirt met korte mouw, een zomerjack
met lange mouw en een wielerbroek, aangeboden tegen
een gereduceerd tarief van slechts € 75,-. De kleding
kan op iedere eerste zaterdag van de maand worden
gepast en afgehaald bij Profile Ouwerling in Huissen en
ligt bij hen ook op voorraad.
Wij begrijpen dat bij veelvuldig trainen, bij het rijden van
meerdaagse ritten en bij slechte weersomstandig-heden
het lastig wordt om steeds in hetzelfde clubtenue te
rijden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om extra

Naast actieve sportbeoefenaars zijn er diverse
begunstigers (die een vrije gift doen) en ereleden. Deze

laatstgenoemden hebben hun titel verkregen als
beloning voor hun bewezen diensten voor onze
vereniging.
Voor meer informatie over lidmaatschap en contributie
kun je terecht bij onze penningmeester:
penningmeester@twctverzetje.nl.

Tot slot
Heb je nog behoefte aan extra informatie over
bijvoorbeeld de statuten, het huishoudelijk reglement,
trainingsgroepen of –tijden, dan verzoeken wij jou
contact op te nemen met onze secretaris door een mail
te sturen naar: secretaris@twctverzetje.nl.
Indien je meer informatie wilt hebben over je aanmelding
of het aanmeldingsformulier, stuur dan een mail naar
onze ledenadministrateur:
ledenadministratie@twctverzetje.nl
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