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Sluitingsrit, Feestavond 
  23 oktober 2016 

 

Dropping, Toneel en  
het Spoor van Mertens 

 
 Sluitingsrit 23 oktober  

Op zondag 23 oktober is het weer gedaan met 

het officiële toerseizoen 2016. Traditioneel zal 

op deze dag, middels een regelmatigheidsrit 

worden gestreden om de Familie Louwers 

Wisseltrofee. Ieder Wilhelminalid kan 

meestrijden voor deze felbegeerde trofee, 

ongeacht of hij/zij kanshebber is voor het 

clubkampioenschap. 

Ook dit jaar kan men, evenals vorig jaar, geheel 

zelf bepalen welke snelheid men wil rijden, dus geen beperkingen betreffende de maximumsnelheid. 

De sluitingsrit wordt verreden volgens het reglement, waarin vooral beroep gedaan wordt op “Fair 

Play” omdat de organisatie niet alles kan controleren.  

Iedereen moet dus meedoen, al of niet kanshebber voor het kampioenschap, al was het maar voor 

de eeuwige roem en de prachtige trofee die er te winnen is.  

Het formulier waarin je de gereden tochten kunt invullen zal als aparte bijlage bijgevoegd worden. 

Voor degene die moeite hebben met het uitprinten van het formulier kunnen dit bij inschrijving voor 

de sluitingsrit alsnog invullen. Een aantal blanco formulieren liggen klaar op de inschrijftafel. Zorg in 

ieder geval dat je je toerboekjes bij je hebt. 

Inschrijven bij Firma Heerings op zaterdag 22 oktober tussen 16.30 – 17.30 uur, waarbij ook 

tegelijkertijd de ingevulde formulieren en toerboekjes ingeleverd dienen te worden.  Voor degene 

die echt op zaterdag verhinderd zijn is inschrijven nog mogelijk op zondag na  09.30 uur. De exacte 

vertrektijd wordt dan ter plaatse bepaald. 

De winnaars van 2015 



  
 

 

 

   

 

Reglement sluitingsrit 2016  

 

Artikel 1:  

De rit wordt verreden over onbekende afstand. 

De afstand van de rit ligt tussen 35 en 45 km. 

Artikel 2: 

Doel is om de opgegeven gemiddelde snelheid zo 

dicht mogelijk te benaderen. 

Artikel 3:  

De uitgereikte routebeschrijving is bindend. 

Artikel 4:  

De rit bestaat uit twee gedeelten, d.w.z. van de 

start tot de tijdcontrole en van de tijdcontrole tot 

de eindcontrole. Dit houdt in dat als u in het 

eerste gedeelte strafpunten scoort deze apart genoteerd worden. Het tweede gedeelte start u weer 

met een schone lei. Na afloop worden de strafpunten van het eerste en tweede gedeelte bij elkaar 

geteld om de eindklassering te bepalen. 

Artikel 5:  

Elke seconde te vroeg of te laat gearriveerd bij de 

tijdcontrole of eindcontrole betekent een strafpunt. 

Artikel 6:  

Winnaar van de sluitingsrit is die deelnemer (ster) die 

de rit, verdeeld in twee delen, de, door de deelnemer 

(ster) zelf gekozen gemiddelde snelheid het dichtst 

benadert. 

Artikel 7:  

Bij gelijk eindigen wordt die deelnemer( ster) 

winnaar, die het meest regelmatig heeft gereden over 

de twee gedeeltes. 

 

Artikel 8:  

De sluitingsrit wordt verreden met een bij het vertrek uitgereikte routebeschrijving en de route wordt 

uitgepijld. 

Artikel 9:  

Hij of zij, die gebruik maakt van welke hulpmiddelen dan ook (teller, horloge, stopwatch, GPS  of elk 

ander niet genoemd apparaat), waardoor hij of zij op welke manier dan ook de gemiddelde snelheid 

kan bepalen, kan worden gediskwalificeerd. 

Draai eventueel uw voorwiel om en laat in ieder geval uw afleesapparatuur thuis. 

Speciale aandacht: er wordt door de organisatie van uit gegaan dat iedere deelnemer zich in deze zeer 

sportief opstelt. Er zal door de organisatie zoveel mogelijk gelet worden dat een deelnemer zich aan de 

reglementen houdt, maar onderlinge sportiviteit en vertrouwen dient voorop te staan. 

Artikel 10:  

Bij het missen van een controlepost volgt automatisch diskwalificatie.  



  
 

 

 

   

 

Artikel 11:  

Bij eventuele serieuze moeilijkheden b.v. valpartij, kettingbreuk, enz. wordt u vriendelijk verzocht de 

organisatie te bellen, zodat eventueel iemand u op kan halen. 

Telefoon: 0611587713 (Adriaan Umans) 

Artikel 12:  

Indien u door andere omstandigheden de route niet vervolgt, ook even bellen, zodat de organisatie de 

controleposten kan waarschuwen. Controleposten worden gesloten, 20 minuten nadat het tijdstip van 

afmelden van de laatste deelnemer (ster) zou zijn verstreken. 

Artikel 13:   

Protesten dienen binnen 1 uur na einde van de rit bij de organisatie kenbaar gemaakt te worden, 

daarna zullen protesten niet meer worden behandeld. De organisatie neemt een beslissing over dit 

protest. 

Artikel 14:   

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de sluitingsrit. 

 

Veel plezier en succes. 

 

De FEESTAVOND  

 
’s Avonds na de sluitingsrit op 

zondag 23 oktober vanaf 19.30 uur is 

er weer de oergezellige feestavond. 

Ieder Wilhelminalid is daar met 

partner van harte voor uitgenodigd. 

 

Het is altijd weer spannend wie dit 

jaar de sluitingsrit heeft gewonnen 

en de prachtige Familie Louwers 

wisseltrofee in ontvangst mag 

nemen.  

 

Gekoppeld aan deze sluitingsrit is het clubkampioenschap. Wie zal volgend seizoen met die mooie trui 

mogen rondfietsen. 

 

Verder is de feestavond bij uitstek de gelegenheid om op te scheppen over de gemiddelde snelheid of 

het slimme rijden en om de prijzen in ontvangst te nemen. 

 

KOMT ALLEN. 



  
 

 

 

   

 

Dropping 26 november  

Op zaterdag 26 november zal onze oergezellige jaarlijkse 
dropping plaatsvinden. Deze activiteit wordt gezamenlijk 
georganiseerd door                   TC Wilhelmina en TML-
Dommelstreek. De dropping zal doorgaan als er minimaal 30 
deelnemers zijn. 
 
Inschrijven: voor 5 november, 
 bij Tinus Vogels (tinusrita@onsbrabantnet.nl) of 
 bij Tweewielercentrum Heerings  
 

Vertrek:  om 19.00 bij Tweewielercentrum Heerings,  
 Moreelselaan 56, Eindhoven. 
 

Kosten:   voor leden gratis,  voor niet-leden € 3,00. 
 
 
 
 

Baarschottocht 16 oktober  

Nog twee ritten te gaan en het seizoen 2016 is, op de sluitingsrit na, alweer voorbij. Traditie getrouw 
sluiten we af met de Baarschottocht. Dit is, voor elke groep een eigen tocht, met een gezamenlijke 
pauzeplaats in Baarschot. Dit is een mooi moment om met elkaar terug te blikken op het afgelopen 
seizoen en om alle sterke en minder sterke verhalen met elkaar te delen. 
 
De randonneurs (75 km), Toeristen (70 km) en recreanten (60 km) vertrekken om 9.00 uur. De groep 
60 (60 km) vertrekt om 9.15 uur. 
 

 

Najaarsvergadering 22 november  

 

Op dinsdag 22 november om 20.30 uur vindt de 

najaarsvergadering van TC Wilhelmina plaats in 

sportcafé “De Genderbeemd”. Alle leden zijn van 

harte welkom om de vergadering bij te wonen. 

De uitnodiging voor deze vergadering en de 

notulen van de voorjaarsvergadering zullen in 

een aparte mailing worden toegestuurd. 

 
 

mailto:tinusrita@onsbrabantnet.nl


  
 

 

 

   

 

 
  

Presenteert een geweldige productie !!! 
 
Meer Vreugde Kern speelt: ‘De Spaanse Hoer’ 

Als vereniging probeer je altijd een stuk op de planken te brengen waar de mensen van genieten, na 

afloop van de voorstelling weet je of dit gelukt is. Soms weet je voor aanvang van een voorstelling al 

dat het een succes gaat worden, dit is het geval met onze komende productie “de Spaanse Hoer”.  

Het doel om eens in de twee jaar een hele grote productie op de planken te brengen, voldoet hier 

helemaal aan. Niet alleen wordt er een schitterend (liefdes)verhaal verteld, ook door de toevoeging 

van liederen, muziek en een koor pakken wij groots uit. Met een cast van maar liefst 50 mensen gaan 

we deze spectaculaire theatervoorstelling spelen. 

Ons Wilhelmina-lid Johan Sanders heeft weer een mooie rol in dit indrukwekkende toneelspel. 

Kortom, komt dat zien, u zult er geen spijt van krijgen! Hieronder een korte beschrijving van ‘De 

Spaanse Hoer’. 

Hopelijk bent u ook weer van de partij bij ons jaarlijkse culturele Wilhelmina-uitje. Als vereniging gaan 

wij op zaterdag 28 januari 2017, mocht u niet kunnen dan bent u ook van harte welkom op 26 of 27 

januari 2017. Opgeven voor de onvergetelijke avond kunt u zoals gewoonlijk bij, Tinus Vogels 040-

2537392 of 06-55362880 

De Spaanse Hoer 

De jonge rijke Calisto roept de hulp in van de hoerenmadam Celestina, omdat hijzelf de mooie Melibea 
niet durft te vragen. Alleen voor een rijke beloning wil Celestina meewerken. De twee knechten van 
Calisto – Sempronio (gespeeld door Johan Sanders) en Parmeno - eisen hun deel op, maar Celestina 
weigert. Dit heeft grote gevolgen. 

‘De Spaanse Hoer’ is een bewerking van het wereldberoemde Spaanse boek ‘Celestina’ van Fernando 
de Rojas en dit stuk werd in het verleden al gespeeld door acteurs als Jeroen Krabbé en Ank van der 



  
 

 

 

   

 

Moer. Deze legendarische satire over verliefdheid en hebzucht is tegelijkertijd spannend, poëtisch en 
komisch. 

Meer Vreugde Kern presenteert deze grootse theatervoorstelling in een spectaculair jasje, inclusief 
koor, orkest, eigenzinnige kleding en een vrolijke pikante noot. 

 



  
 

 

 

   

 

Het spoor van Mertens 

 

In de bijlage “Spoor Mertens” kunt u uitgebreid de avonturen mee 

beleven van Cees Mertens. Cees doet uitgebreid verslag van zijn 

fietstocht naar “Caldonazzo” in Italië. Cees en de redactie wensen je 

heel veel leesplezier. 

 

 

 

Datums om alvast in je agenda zetten 

Zondag 16 oktober 2016  Baarschottocht, rit met gezamenlijke pauzeplaats 

Zaterdag 26 november 2016   Dropping. 

Dinsdag 22 november 2016  Ledenvergadering. 

Zondag 8 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 28 januari 2017  Toneel “De Spaanse hoer” van Meer vreugde kern 

     (Johan Sanders)  

 

 

 

 

 

TC Wilhelmina op facebook 

Link naar facebook: https://www.facebook.com/TCWilhelminaEindhoven 

TC Wilhelmina op internet 

Link naar onze internetpagina: http://www.tcwilhelmina.nl/ 

https://www.facebook.com/TCWilhelminaEindhoven
http://www.tcwilhelmina.nl/


  
 

 

 

   

 

 
 

   

 
 

   

 

 

Louis Kuijken 

Sterkenburg 616. 

5653 NP  Eindhoven 

Tel : 06-51857919 

E-Mail : Genderbeemd@cs.com 
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