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Woord van de voorzitter 
Beste Wilhelminaleden 

 

Allereerst hoop ik, mede namens het bestuur, dat iedereen nog in goede gezondheid 

verkeert en zo aangenaam mogelijk de tijd doorbrengt met zijn directe huisgenoten. 

 

We hebben een positief bericht ontvangen in deze nare tijd: 

Wim Habraken heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn vele 

vrijwilligerswerk, zowel bij voetbalvereniging UNA als ook bij Toerclub Wilhelmina 

Proficiat Wim 
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Inmiddels hebben we afgelopen week onze 2de video-vergadering gehad. Als bestuur 

beginnen we er al ervaring mee te krijgen, maar het blijft heel apart en het vertrouwelijke 

gevoel is heel onwezenlijk. Toen onze club begin jaren 70 werd opgericht zag de wereld er 

zonder computer en corona zo eenvoudig en gezellig uit. “De goede oude tijd”  

 

Nog steeds zijn we grotendeels afgesloten van onze favoriete bezigheid: het toerfietsen 

Gezamenlijk per groep fietsen en onderweg gezellig even bijkomen van onze inspanningen is 

er na 7 weken nog steeds niet bij. Wie heeft ooit kunnen bevroeden, dat dat alleen of met 

onze partner zou worden toegestaan en dan hebben wij nog geluk met onze intelligente 

Lock down. In Spanje en Frankrijk kom je helemaal niet buiten de deur zonder toestemming 

Wat missen we de gezelligheid van de mensen om ons heen bij de inschrijvingen van de 

georganiseerde toertochten en de volle terrassen bij de pauzeplaatsen. De vele vrijwilligers, 

die zorgen dat alles weer soepel verloopt, zitten hoopvol te wachten tot ze weer aan het 

werk kunnen. We moeten echter nog best lang volhouden. 

 

Veel zal er dit jaar niet meer gezamenlijk kunnen worden gefietst. We richten ons op 2021 

en zijn aan het nadenken hoe een en ander een vorm kan krijgen. Wij willen niet een nieuwe 

uitbraak van het virus veroorzaken en wachten nog even de nadere berichten van de 

overheid af. Zoals altijd weer: na regen komt zonneschijn 

 

Ga eventueel alleen fietsen en alleen in de gebieden die niet druk worden bezocht. 

Voor dit moment: Houd vol en blijf gezond 

       

Voorzitter 

Christ Trommar 



  
 

 

 

   

 

Lintje voor Wim Habraken. 

 
Namens het bestuur en alle leden feliciteren we Wim met deze onderscheiding. 

  

Wim Habraken (77):  

Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

Wim Habraken is al sinds jaar en dag een 
bekend gezicht bij voetbalvereniging 
UNA. Zo is hij sinds 1975 commissielid 
van het juniorenbestuur. Habraken is in 
het bezit van een EHBO/BHV diploma. 
Zijn vaardigheden komen regelmatig van 
pas bij ongelukken tijdens wedstrijden 
en trainingen. Ook beheert Habraken de 
ledenadministratie en was hij 35 jaar 
scheidsrechter voor de KNVB.  

Buiten UNA zet Habraken zich in voor 
Toerclub Wilhelmina Eindhoven en de 
Wilhelmina Fietsvierdaagse.  

Vandaag werd Habraken benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 



  
 

 

 

   

 

NTFU, 4-daagse en 2 daagse toertochten 
Zoals bekend mogen er tot 1 september geen evenementen georganiseerd worden. Dit is ook 
van toepassing voor evenementen die wij als toerclub organiseren.  
 

De NTFU meldt “alle sportevenementen die tot 1 september in 
Nederland op het programma staan, zijn afgelast vanwege het 
coronavirus. Dat geldt ook voor toertochten. Deze zijn dan ook niet 
langer zichtbaar op de NTFU- en Fietssport-kalender”.  Dit betekent 
dat wij dit jaar geen NTFU tochten meer organiseren. Net als de 
“Voorjaarstocht” gaan ook de “Pinkster Classic” en de “Bert 

Oosterbosch Classic” niet door dit jaar. Jammer, want het was toch ook een gezellig samenzijn voor 
alle vrijwilligers. Volgend jaar gaan we natuurlijk opnieuw van start en rekenen we weer op jullie hulp. 
Voor nu wensen we jullie een goede gezondheid en dat we elkaar gauw weer mogen ontmoeten. 
Meer informatie kan je vinden op de site van de NTFU: 
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-
coronavirus 
 

 
Naast de NTFU ritten gaat ook de 4-
daagse niet door. Wim Habraken 
heeft alle vrijwilligers hier al over 
geïnformeerd. De 4-daagse is ook 
een groot evenement en kan dus 
niet doorgaan. Maar ook gezien de 
deelnemersgroep en risico’s voor 
de organisatie is het bestuur van 
mening dat het zeer onverstandig 
zou zijn geweest om de 4-daagse 
dit jaar te organiseren. 
 

 
Dan hebben we de clubevenementen, de 2 daagse tochten voor “recreanten  en toeristen” en  
“randonneurs”. Deze zouden in juni plaats vinden. Waarschijnlijk zoals jullie al verwacht hadden, deze 
gaan ook niet door.  Het einde van de intelligente Lock down is nog steeds niet bepaald.  Ook als het al 
zou mogen, de tijd voor het organiseren wordt tekort en met z’n allen samen fietsen en naar een 
hostel is ook nog niet wenselijk.  

 
 
Kortom alle NTFU, 4-daagse en 2-daagse toertochten gaan dit jaar niet door.  
De bijdrage voor de 2-daagse, die al betaald is, zal worden teruggestort op jullie rekening. 
 
 

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus


  
 

 

 

   

 

 

2-daagse toertochten 2021 
De 2-daagse die dit jaar georganiseerd zouden worden, worden verplaatst naar 2021. 
Ton heeft al een datum gepland voor de Randonneurs. Dit wordt 12 en 13 juni 2021. De tocht 
gaat nog steeds naar Gorssel.  
De tocht voor de Recreanten en toeristen gaat volgend jaar ook nog steeds naar Hasselt, maar 
daarvoor hebben we nog geen nieuwe datum gepland. 
 

 
Wilhelmina clubtochten 
Uit de reacties die ik links en rechts ontvang blijkt dat veel mensen, het niet doorgaan van 

onze clubtochten een groot gemis vinden. Het samen fietsen op zondag morgen is een leuke 

en gezonde activiteit voor velen. Helaas de komende periode zit het er nog niet in om als club 

weer te gaan fietsen. Als bestuur hebben we besloten om alle clubritten af te lasten tot 1 

augustus. In juli zullen we een besluit nemen of we per 1 augustus wel clubritten gaan 

organiseren. Eén en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de besluiten van de overheid.  

 
Misschien is de dikkebandentocht onze eerste volgende activiteit!!! Wie zal het zeggen?  



  
 

 

 

   

 

Terugblik 
Ondanks alle afgelastingen hebben we dit jaar, als club toch nog enkele activiteiten georganiseerd. 
Hierbij een kleine terugblik via enkele foto’s. 

 
Nieuwjaarsreceptie 2020 
 De jubilarissen: 

 
De jubilarissen, allen zijn 40 jaar lid 

Cees Mertens, 
Johan de Koning, 
Christ Pijnenburg. 

 

 
De jubilarissen samen met het bestuur. 


