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Aan de (nieuwe) leden van T.C. Aardenburg
Allereerst een welkom aan de nieuwe leden!
T.C. Aardenburg is een fietsclub waarin een sportief element zit. Daar in tegen is het ook een club van: “samen uit,
samen thuis”. Er wordt op elkaar gewacht als het een keertje niet zo lekker gaat, banden worden gerepareerd
onder toeziend oog, en met hulp van de anderen. Uiteraard geven de toezichthouders bij dit werk goed bedoelde
adviezen over het onderhoud van je materiaal.
Zoals elke vereniging hebben wij een bestuur:
Leo Ijzerman (voorzitter)
Rini Boidin (secretaris)
Rudi Boidin (penningmeester)
Bestuursleden:
Marc Impens
Ard van Iwaarden
Robert verschaeve
Ronny Boekhout
De secretaris stuurt met enige regelmaat een ledenlijst naar de leden van de club. Hierop staan allerlei gegevens
van de leden die van nut kunnen zijn bij de onderlinge contacten. De verslagen van de bestuursvergaderingen en
de jaarvergadering worden eveneens aan de leden per mail toegestuurd.
Wat doen we zo al binnen de club.
Het zal niemand verbazen dat er wordt gefietst. Dit wordt het jaarrond gedaan in voorjaar, zomer en herfst is dit
voor de meeste leden de koersfiets en voor de diehards in de winter de mountainbike in het veld. Daarnaast is er
een aantal leden die in de winter de zogenoemde wintersterritten op de koersfiets rijden.
Er worden voor al deze ritten kalenders opgesteld. Aan de hand van deze kalenders worden de ritten gereden.
De start van het zomerseizoen ligt begin maart.
Het is dan nog wintertijd. Er wordt dan op zondagochtend om 9.00 uur vertrokken vanaf het Van Dongensportpark
(voetbalkantine) aan de Herendreef in Aardenburg. Met ingang van de zomertijd is het vertrektijdstip aldaar 8.30
uur.
Dit jaar is, wegens de toename van het aantal oostburgse leden, een extra startpunt ingelast. Gedurende wintertijd
om 8.30 uur is het vertrek bij The Lane aan de Nieuwstraat in Oostburg. In de zomertijd 8.00 uur, voor gezamenlijk
vertrek richting Aardenburg.
Op de kalenders, die per mail worden verspreid onder de leden, worden bestemming en tijdstippen van vertrek
genoemd alsmede de ritafstand.
Naast de clubritten op zondag staan er tochten aangegeven voor de woensdagen en de zaterdagen. Individueel of
gezamenlijk kunnen die ritten worden gereden.
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Via de mail worden de ritten vaak nog door een aantal gelijkgestemden geregeld; gezamenlijk rijden met de auto,
tijdstip van vertrek enz.
We kennen in toerfietsland de fietstochten die door verenigingen worden georganiseerd en uitgezet (uitgepijld) en
de zogenoemde sterritten. De eerst genoemden zullen wel duidelijk zijn.
De sterritten zijn iets anders.
Op de kalender wordt een organiserende vereniging genoemd en daar wordt via een niet uitgepijlde route naar toe
gefietst. Nu is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Men moet uiteraard de weg goed kennen om te kunnen
bepalen, of de in de kalender opgenomen afstand, kan worden afgelegd.
Plus; er zijn veel wegen die naar Rome leiden.
Eén lid in de groep brult dat we links of rechts gaan of rechtdoor, een brede maatschappelijke discussie wordt op
dat moment hierover niet gevoerd. Kosten 50 cent per stempeltje en een koffie (financieel potje leggen).
Het rijden in een groep is voor de meeste nieuwe leden even wennen. Het is leuk maar het is ook opletten
geblazen. Als je voor het eerst meegaat kijk eens rustig hoe een en ander gaat. Er wordt in principe twee aan twee
gefietst. Twee tot drie koppels doen het zogenoemde kopwerk.
De rest volgt en wordt niet moe.
Ga voor de eerst keer in vierde wiel zitten en bekijk de zaak rustig. Houd wat afstand tot je voorganger en let goed
op, dan kan er weinig gebeuren. Als je het een beetje door hebt en de conditie is goed dan wissel je een keer met
een koptrekker.
Wees beducht voor de sappige opmerkingen die hierop volgen.
Ontraden wordt in het laatste wiel (achteraan)te gaan rijden dat is pas echt vermoeiend. Bij veel bochten gaat
namelijk achteraan de snelheid er uit. Als laatste man sta je bijna stil terwijl de eersten met 25 km per uur door een
bocht gaan. Je moet als laatste man na de bocht een gat dicht rijden naar de groep.
Als interval training is achterin rijden zeer geschikt.
Sterritcompetitie
In het wegseizoen wordt op de woensdag de zogenoemde sterritcompetitie gehouden. In het kort komt het er op
neer dat elke vereniging probeert zoveel mogelijk leden van hun club op die woensdag op de weg te krijgen. Elke
woensdag is er een andere stempelplaats ingericht en deze liggen door heel Zeeuws- Vlaanderen en Oost- en
West-Vlaanderen. De vereniging die de meeste leden op de fiets heeft gekregen, op die woensdagen in het
seizoen, is winnaar.
Uiteraard na een herberekening van het aantal leden van een club. Er is een club met zes leden en die kan dus best
winnen als zij die zes leden zo gek krijgen om elke woensdag op de fiets te gaan zitten. Kosten zijn 70 cent per
stempeltje en een koffie.
Het vertrek is op de woensdag gespreid.
- Er vertrekt een groep om 14.00 uur uit Eede (gepensioneerden).
- Er is een heer die met enkele dames op stap gaat rond die zelfde tijd en die vertrekken uit Aardenburg.
Een goede conditie is hierbij een vereiste. Praten en fietsen gaat conditioneel maar tot op zekere hoogte
goed samen.
- Om 17.00 uur vertrekt een groep vanuit Eede hier wordt wel het “samen uit en samen thuis” principe
gehanteerd maar deze groep staat te boek met het imago dat er wat harder wordt gefietst. Dat is niet
altijd waar maar grote dorst dwingt regelmatig tot een verhoging van het tempo.
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Het is eenvoudig alleen de sterritten te rijden of met een groep die bijvoorbeeld een afspraak maakt om rond
18.30 uur te vertrekken vanaf een afgesproken plaats. We hebben tenslotte ook nog een aantal leden die gewoon
moeten werken.
De tochten
Er worden ook fietstochten op de kalender gezet, klassiekers uit de profwereld, hier worden vaak aparte afspraken
gemaakt omtrent vertrektijden, vervoer per auto enz.
Poldertocht
Midden februari organiseert T.C. Aardenburg een veldtoertocht. We krijgen ongeveer 300 deelnemers aan de start.
Vertrek is van het Van Dongensportpark in Aardenburg. Naast onze leden die deelnemen aan deze veldtoertocht is
er behoefte aan vrijwilligers die helpen bij de organisatie. Dit jaar wordt de tocht gehouden op 16 februari.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Rini Boidin.
Kleding
Wij hebben als vereniging al bijna 10 jaar de huidige sponsor. De laatste jaren was het voedingssupplementmerk
Etixx de naam waar onder wij rondreden. De kleding werd voor een groot deel gratis ter beschikking gesteld.
Enkele kledingstukken zoals een wintervest en een kniebroek konden op eigen kosten worden gekocht .
Eind 2013 loopt het contract af. Wij zijn in gesprek met de sponsor over voortzetting van het contract. De
verstrekking van kleding is op dit moment onderwerp van gesprek. Met name of de sponsor met ons verder wil en
vooral hoe gaat de kleding er uit zien.
Als we er uit komen dan zal naast de verstrekking van de kleding van de nieuwe leden een borgsom voor die
kleding worden gevraagd. Deze wordt terug betaald als het nieuwe lid een aantal keren heeft gefietst in
clubverband. Hoe dit er precies gaat uitzien moet nog even worden afgewacht.
Ard van Iwaarden is het aanspreekpunt voor kleding binnen het bestuur.
Fietsverzekering
Via de Nederlandse toerfiets Unie is een fietsverzekering afgesloten. Ook het gebruik van de koersfiets voor
bijvoorbeeld woon- werk verkeer is verzekerd. Uiteraard is de fiets verzekerd al in clubverband wordt gereden.
Uitjes
Gezelligheid staat bij onze vereniging hoog in het vaandel. Om die reden worden er verschillende uitjes
georganiseerd.
- In januari meestal een etentje met partner.
- In maart/april een lang weekend verblijf ergens in Nederland (Limburg voor de klimmers of de Veluwe).
Partners gaan uiteraard ook mee, niet om te fietsen maar om te winkelen en dat soort activiteiten. Als je
hierbij een beetje doorloopt bouw je ook enige conditie op.
- In de zomer een familiefietstocht over een niet al te grote afstand vooral de diepgaande gesprekken op de
fiets, en de voortzetting hiervan op een goed terras, zijn legendarisch.
Als iemand hier goede ideeën over heeft wordt hij/zij gepromoveerd tot voorzitter van het feestcomité.
Jaarvergadering
In februari van elk jaar wordt de jaarvergadering van de vereniging gehouden.
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