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2. Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste Trappistentrappers, 
 
Wij hebben een fantastische club! Een uitspraak die ik zonder enige terughoudendheid doe. En wat deze 
club zo mooi maakt zijn jullie, de leden. Het fietsen zelf lijkt soms bijna een bijzaak. Natuurlijk fietsen we 
allemaal graag, dat is wat ons verbindt. Maar het is de sociale betrokkenheid en het samen zorgen voor 
alles wat nodig is om onze activiteiten mogelijk te maken, wat zo kenmerkend is voor onze club. Dat 
weten onze leden maar ziet ook de hele omgeving. Onze club staat bekend om onze goede organisatie 
en saamhorigheid. 
 
Elke kracht is echter ook een valkuil. Ja, we hèbben een sterke club. Alle activiteiten worden top 
georganiseerd. Zo goed dat het bijna vanzelfsprekend wordt, maar dat is het zeker niet! Als bestuur zien 
we dat onze commissies steeds moeilijker worden aangevuld met nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Ook 
lijkt het mobiliseren van vrijwilligers voor evenementen als de Veldtourtocht een steeds groter wordende 
taak. En dat terwijl het vervullen van een rol bij een (om het even welke) club juist zo ontzettend leuk is. 
 
Maar wat maakt het commissiewerk dan zo leuk? Het kost tenslotte allemaal tijd en in ons drukke bestaan 
is tijd een steeds schaarser wordend iets. Ik heb eens nagedacht en kwam tot 5 goede redenen waarom 
je je als lid van de Trappistentrapper zou moeten aanmelden voor een (of meer) van onze 
commissievacatures: 
 
1- Om te helpen onze club in stand te houden, 
 we willen niet per sé groter worden maar wel het fijne clubgevoel behouden en onze activiteiten blijven 
organiseren op minimaal hetzelfde niveau. Daarnaast willen we ook blijven vernieuwen, dat kan alleen 
met nieuwe en frisse energie en ideeën. 
2- Vrijwilligerswerk is een prima manier om kennis te maken met clubgenoten, een prima manier om je 
vrienden- en kennissenkring uit te breiden; 
3- Om ervaring op te doen; je bent nooit te oud om te leren. Of misschien ben je net klaar met een 
opleiding of zijn de kinderen uit huis en wil je je horizon verbreden. Door vrijwilligerswerk doe je ervaring 
op die iets extra's toevoegt aan je kennis en ervaring (bijvoorbeeld bestuurservaring). 
4- Je hebt af en toe nog wat tijd over, maar je wilt je niet structureel inzetten; je hebt al genoeg te doen, 
maar je vindt het ook belangrijk om je af en toe in te zetten voor een maatschappelijk doel. Structureel 
vrijwilligerswerk zit er echter door je drukke leven niet in. Als je soms nog een uurtje of een dagdeel over 
hebt, kun je ervoor kiezen om een korte klus te gaan doen 
5. Omdat het gewoon leuk is! Soms zijn er activiteiten binnen onze club waar je zo enthousiast over bent, 
dat het gewoon leuk is om hier aan mee te werken. Bovendien oogst het erg veel waardering van je 
overige clubgenoten waardoor het fietsen zelf nòg leuker wordt! 
 
Vanuit het Bestuur werken we continu aan het verbeteren van de veiligheid en het toekomstbestendig 
maken van onze club. Dat kunnen we doen omdat de activiteiten uitstekend door onze commissies 
worden georganiseerd. Op de agenda voor het komende jaar staan het door-ontwikkelen van de 
Trappertjes, het verbeteren van de website en social media activiteiten en het verstevigen van de rol van 
onze wegkapiteins. Tijdens de jaarvergadering hebben we daar met elkaar over gediscussieerd en dat 
heeft veel goede input opgeleverd! 
 
Heb je na het lezen van dit voorwoord zin gekregen om je voor een commissie aan te melden, neem dan 
even contact op met mij, of een van de andere bestuursleden. In het overzicht verderop in deze gids vind 
je de openstaande vacatures. Uiteraard is extra hulp altijd welkom. Vrijblijvend informeren kan natuurlijk 
ook. Ik wens iedereen weer een fantastisch en vooral veilig fietsseizoen toe! 
 
 
 
Denis-Jan Groen 
Voorzitter 
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3. Bestuursleden 
Naam:  WTC de Trappistentrappers 
Opgericht:  10 april 1981 
Adres:   Postbus 354 4880 AJ Zundert 
Rekeningnr.:  NL87RABO016.05.25.535 
Website:  www.trappistentrappers.nl 
E-mail:  secretariaat@trappistentrappers.nl 
 

 

Denis-Jan Groen 
Achtmaalseweg 159-E 
4885 AX Achtmaal 
06-20526892 
voorzitter@trappistentrappers.nl 
kleding@trappistentrappers.nl 

Voorzitter 
  
Aandachtsgebieden: 
* Algemene zaken  
* Kleding 
   

 

Angela Roelands 
Veilingstraat 18 
4881 CX Zundert 
06-13757633   
secretariaat@trappistentrappers.nl    
jeugd@trappistentrappers.nl      

Secretaris 
  
Aandachtsgebieden:  
* Secretariaat 
* Lief en Leed 

 

Ad Peeters 
Stuivezandseweg 19 
4882 NG Zundert 
076-5973350 
06-80077964 
penningmeester@trappistentrappers.nl 
ledenadministratie@trappistentrappers.nl 

Penningmeester 
  
Aandachtsgebieden:  
* Financiën 
* Verzekeringen 
* Ledenadministratie  

 

Jack Hendrickx 
Burg. Manderslaan 92 
4881 EL Zundert 
076-5974483 
06-30453189 
hendrickx1@home.nl. 

Bestuurslid 
  
Aandachtsgebieden: 
* Materieel 
* Volgbussen 
* Chauffeurs  

 

Colin Maas 
Werfkens 8 
4891 WX Rijsbergen 
06-51264428        
 
maascolin@hotmail.com             

Bestuurslid 
  
Aandachtsgebieden:  
* Communicatie 
* Website 
* Social-Media 

 

Emiel van der Meulen 
Berkenring 53 
4881 HB Zundert 
06-13277545 
emielvdmeulen@hotmail.com 

Bestuurslid 
  
Aandachtsgebieden:  
* Veiligheid 
* Feest 

Thuisbasis: 
Café van T.  
Wernhoutseweg 116 
4884 AZ Wernhout 
076-5976593 
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Vacature  
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4.  DE VERSCHILLENDE COMMISSIES IN 2020 
 
Overzicht commissieleden en wegkapiteins. 
Opmerking: De bovenste cursief aangegeven naam is de link naar bestuur. 
  
Clubblad Jeugd Tijdrit 
Jack Hendrickx Angela Roelands Emiel van der Meulen 
Noor Michielsen Jos van Bergen Colin Maas 
Sam Dictus  Ad Damen Frits Sprenkels 
Denis-Jan Groen John Koeken  Johan Gommers 
Vacature Annie Braspenning John Adriaensen 
 Wim Michielsen Jasper van der Kloof 
 Vacature  
                                         
Sponsors Clubcross Feest 
 Ad Peeters                         Colin Maas Emiel van der Meulen 
Jos Mensen Jack van Hoydonck Bas Verheijen 
Johan van Alphen Ad Damen Luc Domen 
Vacature Gerda Nouws John Dams 
 Koos Peeters Sander van der Kloof 
  John Adriaensen 
   
Materiaal Kleding Veldrit 
Jack Hendrickx Denis-Jan Groen Jack Hendrickx 
Kees Boot Ad Peeters Luc Hombergen 
Jack Struijs  Wim Nouws  
Andre Braspenning  Frans van Saane 
Jan van den Broek  Marc van Hees 
  Ruud Peeters 
  Vacature 
   
Chauffeurs/volgbus  Communicatie/ 

Social-Media 
Kascontrole 

Jack Hendrickx Colin Maas Ad Peeters 
Ad Peeters Jos van Bergen Marc Hennekam 
 Gerard van Gastel Johan van Alphen 
 Jack Hendrickx  
 Eddy Heijnen  
 Vacature  
   
Wegkapitein A-Groep Wegkapitein B-Groep Wegkapitein C-Groep 
Ferdinand Lakens Louis v.d. Broek (Bobby) Jos van Bergen 
Frits Sprenkels Bas Verheijen Vacature 
Vacature Colin Maas Vacature 
Vacature Eric Goos  Vacature 
   
Wegkapitein D-Groep Wegkapitein Opstap Wegkapitein Winter 
Leo Smits Frans van Saane Wil Kustermans 
Erik Verboven Vacature Janus Domen 
Henk Schrauwen   
Vacature  Leiding Trappertjes 
  Jeugdcommissie 
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5.  Overzicht volgbussen en chauffeurs 
 
A – Groep  
 
Bus sponsor:  
Autobedrijf Schrauwen  
 
Chauffeur: 
 
Jan Floren  
06-44762020                      
                 
  
 
 
 
B – Groep 
                                                                                                                                                    
Bus sponsor:                                                                                                                                                                
Jos Willemsen Wilpac                                                                                                   
 
Chauffeur:                                                                                                                               
                                                                                                                                                   
Gerrit van Opstal                                                                                                                        
06-13967079                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
C – Groep 
 
Bus sponsor:   
FAVO Reclame  
 
Chauffeur:  
 
Martien Vriends  
06-18047750  
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D – Groep 
 
Bus sponsor:   
Tweewielers Jack van Hoydonck  
 
Chauffeurs: 
 
Christ van Aert  
06-51428460 
                      en 
   Jos Hereijgers 
                           06-51426438 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstap – Groep 
 
Bus sponsor:   
FAVO Reclame  
 
Chauffeur: 
 
Mart Poppelaars  
06-57356462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserve chauffeurs:  Jos Mathijssen   06-13012253 

Andre van Bergen  06-43862638 
Piet van Hees   06-24429159 

 Jan Adriaensen  06-57339350 
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6.  Informatie 
 
6.1 Bestuur  
Het overzicht van het huidige bestuur met de taken, vertegenwoordiging in de commissies en de 
NAW-gegevens staat op pagina 3. Elk bestuurslid heeft specifieke taken en zit in een of meerdere 
commissies. Hij of zij is dan ook het 1e aanspreekpunt van betreffende commissie.  
 
Het bestuur vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Een keer per jaar (laatste maandag van januari) 
wordt een algemene jaarvergadering gehouden. Indien van toepassing wordt deze voorafgegaan 
door een jeugdjaarvergadering. Verslagen van de jaarvergaderingen zijn voor leden op verzoek 
verkrijgbaar, mail hiervoor naar het secretariaat.  
 
Het secretariaat is per mail te bereiken op secretariaat@trappistentrappers.nl. 
 
6.2 Wie zijn wij? 
Wielertoerclub de Trappistentrappers is een recreatieve wielervereniging voor iedereen die sportief 
wil fietsen in groepsverband. Onze club telt ongeveer 280 leden, die verdeeld over 5 groepen in 
verschillende niveaus aangevuld met een jeugdgroep (De Trappertjes) regelmatig fietsen. Van 
maart tot en met september rijden we op zon- en feestdagen verschillende routes door de 
prachtige regio van West-Brabant en de Noorder Kempen in België. In de winter is er de keuze om 
mee te rijden in de Winterronde of deel te nemen aan de verschillende veldtoertochten in de regio. 
 
Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de Trappistentrappers. Iedere groep rijdt dan ook met een 
volgbus. Deze bus zorgt er voor o.a. voor de veiligheid van de groep en bevat (reserve-) 
materialen zoals wielen, binnenbandjes een pomp en een EHBO koffer. Daarnaast worden de 
groepen begeleid door een of meerdere wegkapiteins. Deze zien toe op de snelheid van de groep 
en proberen gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zijn zij bij calamiteiten 
de contactpersoon naar externe partijen en het bestuur. 
 
Naast het zomerprogramma worden er verschillende evenementen georganiseerd. Om ons toch af 
en toe met elkaar te meten zijn er de clubtijdrit en de clubcross. Ook organiseren we jaarlijks een 
veldtoertocht. We houden van gezelligheid dus ieder zomerseizoen wordt afgesloten met een niet 
te missen teerfeest.  
 
Onze club kenmerkt zich door de gezelligheid en sociale betrokkenheid. Het samen genieten van 
het fietsen en de omgeving is al leuk maar ook na het fietsen wordt door velen gezellig nagepraat. 
De Trappistentrappers zijn een familie en we kijken om naar elkaar, ‘samen uit en samen thuis’. 
Ook buiten de club trekken leden op eigen initiatief regelmatig met elkaar naar fietstochten zoals 
de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race of andere wielerevenementen.  
 
Samengevat bieden wij: 
 Recreatieve en sportieve fietstochten op verschillende niveaus; 
 Een gezellige sfeer en sociale betrokkenheid; 
 Veel leuke activiteiten en evenementen georganiseerd voor en door de leden zelf; 
 Jaarlijkse informatiegids en 2 keer per jaar het Clubblad “D’n Trappiest”; 
 Korting op fietskleding van professionele kwaliteit; 
 Lage contributie. 
 
Lid worden van de club kan vanaf 8 jaar. De hele kleintjes, onze “Trappertjes” (vanaf 8 jaar) gaan 
enkele keren per maand mountainbiken in de omgeving van Zundert. Leden krijgen korting op 
fietskleding die eenvoudig is te bestellen via een speciale webshop van BIO-RACER onze 
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leverancier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons wekelijkse bericht in de Zundertse Bode 
en onze website: www.trappistentrappers.nl.  
 

 
6.3 Onze fietsprocedure ’s en afspraken 
     Rij in clubverband bij voorkeur in onze nieuwste clubkleding (zwart-goud) en draag altijd een 

helm. 
     Rij op deugdelijk materiaal, houd je aan de verkeersregels en aan de aanwijzingen van de 

rituitzetter en/of wegkapitein. 
     Verzamel ca. 5 min. voor het vertrektijdstip op de parkeerplaats van café van T.    

 Wernhoutseweg 116 te  Wernhout, achter de volgbus van de betreffende groep. 
     Zet geen fiets tegen de bus om lakschade te voorkomen, laat de fiets door iemand vast 

houden als de banden opgepompt moeten worden. 
     In de bus van jouw groep ligt een aanwezigheidslijst. Plaats hierop een kruisje achter je naam 

of (als je nog geen lid bent) noteer je naam i.v.m. het aanwezigheidsklassement. Direct na 
afloop van de rit tekenen kan ook. Dit is dus altijd je eigen verantwoordelijkheid! 

     Wissel regelmatig van koppositie (bij voorkeur max. 5 km op kop) zodat iedereen de kans 
krijgt een kopbeurt te doen. Houd bij het wisselen rekening met de verkeerssituatie. 

     Wissel niet met 2 tegelijk, maar kort na elkaar, zodat er niet tijdelijk met 4 naast elkaar wordt 
gereden. 

     Geef als koprijder duidelijk met handgebaar de richting aan bij richtingswijzigingen en bij 
gevaarlijke obstakels en slecht wegdek. 

     Gooi onderweg nooit rommel, papiertjes, flesjes en verpakkingen weg. Stop het in je kleding of 
geef het aan de buschauffeur. 

 Bij een groepsgrootte vanaf 24 renners wordt er in 2 groepen gefietst met een tussenafstand 
van ongeveer 200 meter. 

 Ook bij sterke wind, bochtig parcours e.d. wordt er gesplitst bij 16 personen of meer. De 
wegkapitein beslist hierin.   

 Als iemand de groep verlaat, dit altijd aan een andere groepslid (bij voorkeur de wegkapitein) 
en de buschauffeur melden. 

 Als iemand de groep verlaat vanwege ziekte, dient in overleg met de wegkapitein bekeken te 
worden of er iemand mee rijdt.   

 De volgbussen zijn voorzien van een EHBO-koffer, ledenlijst met telefoonnummers, lijst met 
medische zorgadressen, gereedschapskoffer, reservewielen en een fietspomp.  

 Voor de clubritten (zondagritten) zijn leden door de wegkapiteins van elke groep ingedeeld 
voor het uitzetten van een route. Door wisselende rituitzetters ontstaat er meer variatie in de 
routes. De namen staan per rit aangegeven in het jaarprogramma, zie verder in deze infogids. 

 
6.4  Enkele regels bij het uitzetten van een rit   
 De bus moet altijd kunnen volgen, let dus op eenrichtingverkeer, enz. 
 Rij bij voorkeur niet door drukke en gevaarlijke dorps- of stadskernen, als het niet anders kan 

wordt het tempo aangepast aan de situatie. 
 Niet (of slechts minimaal) afwijken van de afstand zoals vermeld in het jaarprogramma (vooral 

in het begin van het seizoen). 
 Informeer voor het vertrek de chauffeur en de wegkapitein(s) over de te rijden route (geef de 

doorkomst-plaatsen altijd op papier aan de chauffeur). 
 Wissel ook altijd je 06 nummer uit met de chauffeur. 
 Rij de tocht als rituitzetter (kort) al een keer vooraf. Dit om zo weinig mogelijk onvoorziene 

omstandigheden tegen te komen. 
 Zorg voor een veilige route. Voor de laatste 5 kilometers: vermijd dorpskernen en gevaarlijke 

kruisingen.  
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 De rituitzetter blijft altijd in het eerste deel van de groep rijden, om een goede communicatie 
met de koprijders te waarborgen en geeft op tijd de richting aan. 

 De rituitzetter blijft tijdens de rit het aanspreekpunt voor onduidelijkheden en problemen tijdens 
de rit. 

 Wanneer je naam op de kalender staat en je bent op die datum verhinderd, regel dan zelf tijdig 
een vervanger. Lukt dat niet neem dan tijdig contact op met een wegkapitein van de groep. 

 De rituitzetter wordt vriendelijk verzocht 15 minuten voor vertrek de chauffeur te helpen met het 
materiaal uit de materiaalcontainer te halen.  

 De rituitzetter helpt de chauffeur na aankomst het materiaal weer in de container te zetten en 
evalueert eventuele knelpunten onderweg met chauffeur en wegkapitein(s). 

 

6.5  Wegkapiteins 
 De wegkapitein, herkenbaar aan een rode armband, is het eerste aanspreekpunt in de groep. 

Hij heeft regelmatig contact met de rituitzetter, deze is herkenbaar aan een blauwe armband, 
en de buschauffeur en draagt door zijn optreden bij aan veiligheid van de groep. 

 Voor elke rit zal één wegkapitein aangewezen worden als eerst optredend, de eventueel 
andere wegkapiteins assisteren hem. 

 Spreekt samen met de volgbuschauffeur de te rijden rit met de rituitzetter vooraf door. 
 Evalueert waar nodig de rit met de rituitzetter en chauffeur. 
 Hij/zij zal in overleg met de groep beslissen over de te rijden rit wanneer de rituitzetter verstek 

laat gaan. 
 Spreken leden aan die zonder helm verschijnen. 
 Attenderen leden die niet in juiste clubkleding rijden, hier op. 
 Zorgen voor de communicatie met de buschauffeur en letten er op dat de bus nog steeds 

aansluiting heeft met de groep. 
 Splitsen de groep als deze te groot is (> 24 personen) en houden de onderlinge afstand (circa 

200 meter) in de gaten. 
 Splitsen de groep als de samenstelling, de weersomstandigheden en/of het (bochtige) 

parcours hier aanleiding toe geeft. 
 Wijst een 2e wegkapitein aan voor deze 2e groep. 
 Letten er op dat de sterkste fietsers in de 2e groep rijden en/of dat de 2e groep groter is van 

omvang. 
 Zorgen ervoor dat er, bij harde wind, een tweede waaier wordt gevormd en houden deze in 

stand door sterke fietsers aan te wijzen om te helpen. 
 Passen de snelheid van de groep aan als de bus moet stoppen of achterop raakt. 
 Verlagen het tempo als meerdere fietsers in de groep vermoeid raken en niet meer mee 

kunnen. 
 Overleggen met de rituitzetter bij een zware tocht om de rit in te korten. 
 Adviseren erg vermoeide fietsers om (voor hun eigen veiligheid) in de bus te stappen.  
 Zien er op toe dat er (zo lang mogelijk) twee aan twee gereden wordt. 
 Nemen alle maatregelen die nodig zijn om veiligheid te waarborgen. 
 Kunnen de groep laten stoppen om te schuilen, (regen)kleding aan/uittrekken, collectieve 

(plas)pauze, wachten op de volgbus, etc. 
 Spreken leden aan die (te) lang op kop rijden. 
 Spreken leden aan die zich niet aan de reguliere snelheid houden. 
 Alle fietsers in de groep volgen de verzoeken en/of aanwijzingen van wegkapiteins op. 
  Ook is de wegkapitein de contactpersoon bij calamiteiten naar externe partijen en het bestuur.  
 

6.6  Veilig rijden in de groep 
 Helm is verplicht tijdens de groepsritten.  
 Vanuit de club zijn leenhelmen beschikbaar, zodat iedereen toch een helm kan dragen.  
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 Sluit aan bij de groep die jouw tempo rijdt, zodat je je sportieve ei kwijt kunt, maar wees 
realistisch als het om de eigen conditie gaat. 

 Geef ieder de kans zich warm te rijden, een rustig begin van 10 minuten is het minimum. 
 Rij twee aan twee. 
 Pas je snelheid aan als groepsgenoten het moeilijk krijgen. 
 Pas je snelheid aan de langzaamste deelnemer van de groep. 
 Zorg voor een goede aflossing bij het van kop gaan. 
 Maak een handgebaar en zet even extra aan bij het van kop gaan. 
 Ga niet beide tegelijk van kop (vier fietsers naast elkaar), maar na elkaar. 
 Wissel bij vermoeidheid door naar de kop van de groep en ga dan direct van kop. 
 Houd de handen altijd in de buurt van je remmen.  
 Maak als sterke renner een 2e waaier bij veel zijwind. 
 Geef obstakels en tegenliggers in woord en gebaar door (liever een keer teveel dan te weinig). 

Doe dit niet alleen op kop van de groep maar geef deze waarschuwingen helemaal door naar 
de achterste van de groep. 

 Rij je op kop van de groep niet helemaal leeg maar bewaar nog wat voor eventuele moeilijke 
tijden. 

 Eten doe je altijd achteraan de groep. Ook het aan- en uittrekken van kleding gebeurt 
achteraan de groep, beter nog is om even te stoppen. 

 Het gebruik van telefoons tijdens het fietsen is verboden. 
 Als de bus wegens omstandigheden de groep niet heeft kunnen volgen wachten 2 fietsers van 

de groep bij elk kruispunt op de bus. De rest van de groep past het tempo aan tot de bus met 
de achtergebleven fietsers terug zijn. 

 Respecteer andere weggebruikers. 
 Houd je aan de verkeersregels. 
 Rem tijdig en geleidelijk bij het naderen van een kruising, verkeerslichten en/of 

spoorwegovergangen en andere gevaarlijke situaties. 
 Denk als koptrekkers bij het oversteken van de weg etc. aan de lengte van de groep, en aan 

de eventuele 2e groep. 
 Pas na de bocht, kruising e.d. het tempo zo aan dat iedereen snel kan aansluiten. 
 Rij op het fietspad bij voorkeur achter elkaar. 
 Rij met deugdelijk en goed onderhouden materiaal. 
 Controleer regelmatig de slijtage aan buitenbanden en remblokken. 
 Pas op met een versleten ketting en tandwielen. 
 Zorg dat het schakelsysteem goed werkt. 
 Zorg dat de borging van het klemsysteem van het wiel niet uitsteekt. 
 Rij met goede, niet versleten, schoenplaatjes. 

 

6.7  Bij pech onderweg 
 Geef aan je groepsgenoten door dat je pech hebt. 
 Schakel bij een achterwielwissel direct naar het kleinste tandwiel. 
 Zet bij een wielwissel alvast de rem open, terwijl je op de volgbus wacht. 
 Stop als het kan op een plaats waar de bus zonder hinder stil kan staan. 
 Stap direct in de bus. 
 Wissel je een achterwiel met een reservewiel uit de bus, let wel op het aantal tandwielen (alle 

achterwielen hebben een cijfer op de naaf, dat het aantal tandwielen aangeeft). 
 Pomp de band van het reservewiel zo nodig op. 
 Geef de chauffeur een teken als je klaar bent om weer te gaan fietsen, dus als de ketting op 

een groter tandwiel staat en de rem gesloten is. 
 Onervaren wielwisselaars vragen iemand mee in de bus om het wiel te wisselen. 
 Wissel na afloop van de rit (bij een lekke band) het wiel weer in.  
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 Informeer de chauffeur als je een clubwiel mee naar huis neemt. Breng het wiel uiterlijk de 
volgende rit terug. 

    Gebruikte materialen (zoals reservewielen) dienen direct na afloop van de rit te worden 
ingeleverd bij de buschauffeur. Indien hiervan noodgedwongen moet worden afgeweken dan 
altijd in overleg met de betreffende chauffeur en uiterlijk de eerstvolgende rit terug inleveren.  

    Bij gebruik van een nieuwe binnenband uit de bus altijd direct € 7,50 afrekenen bij de 
chauffeur. 

    Het aantal tandwielen staat met een cijfer op de naaf vermeld. 
    Iedere groep heeft wielen met een eigen kleur buitenband, zodat de wielen ook na afloop 

steeds bij de juiste groep blijven of terugkomen. 
A groep: blauw 
B groep: rood 
C-groep: zwart 
D groep: grijs 
Opstap-groep: geel 

 
!!! BESTUURDERS VAN DE VOLGBUSSEN EN VERVOERDERS VAN FIETSEN 
MET DE FIETSKAR ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE FIETSEN EN 

ANDERE ZAKEN DIE ZIJ VERVOEREN !!! 
 

6.8  Ongevallen/calamiteiten protocol 
 Dit is bedoeld als leidraad voor het handelen bij ongevallen en/of valpartijen. Hoewel het in 

groepsverband fietsen een gezonde bezigheid is, kan er wel eens wat mis gaan, zoals een 
valpartij. In veel gevallen blijft de schade beperkt tot wat schaafwonden en wat 
materiaalpech. Echter, als er sprake is van (mogelijk) ernstiger letsel, dan is dit protocol een 
hulpmiddel om adequaat op te kunnen treden.  

 Medisch handelen door leken is wettelijk verboden en wordt beschouwd als een misdrijf. De 
wet beschouwt alle niet artsen als “leken”. Voor hen (leken) geldt echter wel de wettelijke 
plicht naar eigen vermogen eerste hulp te verlenen. 

 Bij een ongeval neemt de wegkapitein het initiatief.  
 Als er sprake is van een ernstig ongeval dan wel een andere calamiteit zijn er een aantal 

belangrijke punten: 
1. Let op gevaar. Zorg ervoor dat het slachtoffer, jezelf, de groep, de volgbus en 

omstanders geen gevaar lopen.  
2. Maak gebruik van de bus als buffer en vraag iemand voor en na de plek van het ongeval 

het verkeer te waarschuwen. In de bus liggen een aantal reflecterende hesjes, gebruik 
deze. 

3. Ga na wat er gebeurd is en wat iemand mankeert. Vraag dat aan het slachtoffer(s) en/of 
collega fietsers en kijk wat er op te maken is uit de situatie. 

4. Ga na of er een collega-fietser/getuige/omstander met EHBO-ervaring aanwezig is. Er 
ligt een lijst met leden die EHBO-diploma/ervaring hebben in de bus. Geef, indien 
aanwezig onderstaand, (verzorgende) deel uit handen aan de EHBO-er. 

5. Zorg dat je het adres of locatie van het ongeval weet, vraag het aan 
omstanders/getuigen of stuur eventueel iemand vooruit om de straatnaam te 
achterhalen. Eventueel via gps op de mobiele telefoon. Let op of je in België of 
Nederland bent. 

6. Regel professionele hulp. Laat iemand het alarmnummer 112 (in het land waar je bent) 
bellen en zorg voor de volgende gegevens: 
 De plaats waar de ambulance naar toe moet komen (zie 5) 
 Wat is er gebeurd (zo feitelijk mogelijk); 
 Aantal slachtoffers; 
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 De vermoedelijke leeftijd; 
 Wat het slachtoffer(s) mankeert (zo feitelijk mogelijk); 

7. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Zorg er voor dat iemand permanent 
bij het slachtoffer blijft. Wees rustig, zorgzaam, maar ook kordaat. Zorg voor beschutting 
tegen wind, kou en/of hitte.  

8. Zorg naar behoefte voor drinken (voorkeur water) en eventueel eten. In geval van 
(vermoeden van) ernstig letsel geen of minimaal eten of drinken geven. 

9. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt. Door een slachtoffer onnodig te 
verplaatsen, kan zijn of haar toestand verslechteren. Verplaats het slachtoffer alleen als 
er sprake is van acuut gevaar. 

10. Stelp ernstige bloedingen en verbindt verschillende wonden. 
11. Bij hartstilstand, ga na of er een AED in de buurt is. In de volgbus ligt een adressenlijst 

van de AED-locaties in West-Brabant, voor zo ver bekend. 
12. In de volgbus is aanwezig: 

 EHBO-koffer; 
 Reflecterende hesjes; 
 AED-lijst; 
 Deze gids; 
 Ledenlijst met adressen en telefoonnummers; 
 Ongevallenformulier; 
 Aluminiumfolie (beschermen van slachtoffer tegen koude); 
 Pen en papier. 

13. Draag het slachtoffer over aan het ambulance personeel. 
14. Zorg ook voor opvang van aanwezige familieleden of andere naasten van het 

slachtoffer. Zorg dat deze mee kunnen naar het ziekenhuis of zorg voor juiste 
begeleiding indien ze de rit voortzetten. 

15. Laat de groep niet onnodig lang wachten, zorg ervoor dat er voldoende trappisten 
aanwezig blijven (zie 16), de rest dient rustig naar Café Van T. terug te fietsen of de 
route te vervolgen. Laat wel ieder zijn eigen persoonlijke spullen uit de bus halen.  

16. Circa 5 leden blijven aanwezig voor: 
 begeleiding van het verkeer; 
 beheren van de fietsen, indien deze niet in de volgbus kunnen worden 

geplaatst; 
 gezamenlijke terugtocht naar Café Van T. 

  Uitgangspunt is dat een collega mee gaat naar het ziekenhuis in de ambulance. 
  Dat is bij voorkeur een vriend/vriendin/goede kennis van het slachtoffer. 

17. Als het ziekenhuis niet in de buurt van Zundert is rijdt de volgbus met de fietsen van het 
slachtoffer en de begeleider de ambulance achterna. In dat geval gaat de groep via de 
kortste weg naar Café Van T. terug. 

18. In overleg met het slachtoffer wordt bepaald wie en op welke wijze het thuisfront 
geïnformeerd wordt. Bij voorkeur belt het slachtoffer zelf naar huis. Als dat onmogelijk is 
doet de begeleider dat.  

o Vertel wie je bent. 
o Wees zo feitelijk mogelijk. 
o Stel de betrokkene gerust. 
o Geef aan in welk ziekenhuis en afdeling het slachtoffer is. 
o Maak afspraken over de komst naar het ziekenhuis. 
o Regel na overdracht eigen transport naar huis. 

19. Als de volgbus mee is naar het ziekenhuis neemt die de begeleider na overdracht mee 
terug naar Café Van T. 
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20. De fiets van het slachtoffer wordt in overleg met het thuisfront naar Jack van Hoydonck of 
naar het huis van het slachtoffer gebracht. 

21. Een bestuurslid wordt telefonisch geïnformeerd over de valpartij en/of ongeval. Per email 
worden gegevens doorgegeven. 

22. Als er sprake is van een tegenpartij of derden en/of er zijn getuigen dan dient als volgt 
gehandeld te worden: 
 Indien aanwezig zal een bestuurslid namen, adressen en telefoonnummers uitwisselen 

met de tegenpartij, derden en getuigen. 
 Bij afwezigheid van een bestuurslid zal één van de aanwezige wegkapiteins dit doen. 
 Geef ook de naam en eventueel telefoonnummer van het slachtoffer door. 
 Spreek ook hier beleefd, kalm en duidelijk, trek geen conclusies, wees niet voorbarig. 
 Meld duidelijk dat je de Trappistentrappers vertegenwoordigt, maar dat afhandeling van 

schade e.d. hoogstwaarschijnlijk via de verzekering van het slachtoffer zal plaats 
vinden. 

 Maak foto’s van de plaats van het ongeval, of laat dit doen door een groepslid. Stuur de 
foto’s dezelfde dag nog naar het secretariaat (secretariaat@trappistentrappers.nl). 

 Vul het ongevallenformulier (in de volgbus) zo volledig mogelijk in. 
 Indien de tegenpartij schuld heeft aan het ongeval bel dan altijd de politie. 
 Indien we zelf schuldig zijn overleg dan met de tegenpartij over tussenkomst van de 

politie. 
 Vertegenwoordig het slachtoffer bij het eventuele gesprek met de politie. 

 

7. Clubklassement 
Het clubklassement bestaat uit aanwezigheidspunten voor de clubritten (dit zijn de ritten vermeld in 
het zomerprogramma (met uitzondering van de woensdagavondrit), de ledenvergadering, de 
uitslag van de tijdrit en de uitslag van de clubcross en werkt als volgt:  
 

 Jeugd: 5 punten per keer voor de aanwezigheid, bij speciale van te voren bekend 
gemaakte ritten 10 punten per keer. De 1e bij de tijdrit en de clubcross 50 punten, 
de 2e 49 punten etc. Het totaal van de 3 onderdelen vormt de einduitslag.   

 Senioren Dames: 5 punten per keer voor de aanwezigheid. De 1e bij de tijdrit en de 
clubcross 50 punten, de 2e 49 punten etc. Het totaal van de 3 onderdelen vormt de 
einduitslag.  

 Senioren Heren: 10 punten per keer voor de aanwezigheid. De 1e bij de tijdrit en de 
clubcross krijgt 100 punten, de 2e 99 etc. Het totaal van deze 3 onderdelen vormt 
de einduitslag. 

 Bij een gelijke stand is de uitslag van de clubcross bindend. 
 

De uitslag van het clubkampioenschap wordt bekend gemaakt tijdens de eerstvolgende 
jaarvergadering. 
 

8. Contributie 
 De contributie voor het jaar bedraagt € 35,-- p.p. per jaar voor senioren.  
 Dit is van toepassing vanaf het jaar waarin men 17 wordt.  
 Jeugdleden en Trappertjes betalen € 17,50 p.p. per jaar.  
 Betaling gebeurt omstreeks 1 maart via de machtiging voor automatische incasso. 
 Als men na 1 augustus lid wordt dan is de contributie € 17,50 voor senioren en 
 € 8,75 voor de jeugd.  
 Afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk bij de secretaris 

(secretariaat@trappistentrappers.nl) te geschieden voor 1 januari van het nieuwe jaar. 
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9. Verzekeringen 
De club heeft een 3-tal verzekeringen, een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallen 
verzekering en de evenementenverzekering voor de veldtoertocht. 
 
Algemene aandachtspunten ten aanzien van de verzekeringen: 

 Fietsen gebeurt in principe op eigen risico. Iedereen dient zich hiervan bewust te zijn als 
hij/zij gaat fietsen. 

 De verzekeringen gelden alleen bij het rijden in clubverband. 
 De eigen fiets en kleding vallen niet onder deze verzekeringen. 
 Voor deze verzekeringen is Ad Peeters het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor 

de verzekeringsmaatschappij. 
 

1. Aansprakelijkheidsverzekering 
Voor wie:   Bestuur, leden en vrijwilligers. 
Wanneer:   Bij clubactiviteiten. 
Waarvoor:   Schade aan derden (materiaal en letsel). 
 
2. Ongevallenverzekering 
Voor wie:   Bestuur, leden en vrijwilligers. 
Wanneer:   Bij clubactiviteiten. 
Waarvoor:   Schade a.g.v. een ongeval. 
 
3.  Evenementenverzekering bij de Veldtoertocht. 
Dit is een speciale verzekering voor evenementen waaraan fietsers van buiten de club deelnemen. 
Deze zijn vooral gericht op eventuele aansprakelijkheidstelling van de organisatie door deelnemers 
(bijvoorbeeld bij nalatigheid). 
 
Leden kunnen zelf ook verzekeringen afsluiten, zoals een reisverzekering of een fietsverzekering. 

 

10. Clubkleding 
Clubkleding is op zondag verplicht. Het uitdrukkelijke verzoek is tijdens de clubritten in de juiste, 
meest recente clubkleding te rijden. Denk hierbij aan onze sponsors die er voor betalen en er 
reclame voor terug mogen verwachten!  
 
Bestellen kleding 2020: 
In 2020 kan er in maart, juli en september kleding worden besteld. Dit geschiedt bij voorkeur via de 
speciale webshop van BIORACER. Voor diegenen die niet online kunnen bestellen zijn er ook 
bestelformulieren aanwezig bij Tweewielers Jack van Hoydonck waar ook de kleding gepast kan 
worden. Per bestelronde wordt informatie per mail verstrekt.  
Voor nadere informatie kun je terecht bij de kleding-commissie via kleding@trappistentrappers.nl. 
 
Het afhaaladres voor de reguliere bestellingen : 
 
Tweewielers Jack van Hoydonck 
Wernhoutseweg 95a 
4884 AS Wernhout.  
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11. Jeugdafdeling 
 
De Trappertjes 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar organiseren wij in principe elke 2e zondagochtend van de maand 
een mountainbike clinic. Mocht er slecht weer voorspeld worden, dan wijken we uit naar de 3e 
zondag van de maand. Het definitieve programma wordt door de jeugdleiders bepaald en tijdig 
naar de ouders van de kinderen gecommuniceerd. 
 
Hoe ziet deze zondagochtend eruit? 
We verzamelen bij Café van T in Wernhout waar we om 9:00 uur met onze jeugdbegeleiders 
vertrekken naar de Krochten. Ouders zijn van harte welkom en mogen meefietsen.  
In de Krochten worden diverse spelletjes met de fiets gedaan.  
Halverwege de ochtend is er een pauze waarvoor je zelf iets mee dient te nemen. Na afloop 
fietsen we gezamenlijk terug naar Café van T waar we rond half 12 zijn. De aankomsttijd kan 
afhankelijk van het weer zijn. Hier krijgen de kids een drankje op kosten van de club.  

Contributie en leenfiets. 
De contributie bedraagt €17,50 per kind, per jaar. Daarvoor, dus eerste 5 keer ben je nog geen lid, krijgen 
nieuwe kids de mogelijkheid om 5 keer gratis te komen kennismaken met het mountainbiken. Tijdens 
deze 5 keer kunnen zij gebruikmaken van een leenfiets via de club, zodat deze niet meteen zelf 
aangeschaft hoeft te worden. Eventueel kan er, in overleg met de jeugdbegeleiders, langer gebruik 
gemaakt worden van een leenfiets, maar dan mits er lidmaatschap is aangegaan. Dit geldt dus voor kids 
die ook in 2019 nog geen 5 keer hebben meegedaan.  
 
Kleding. 
Als lid heb je de mogelijkheid clubkleding aan te schaffen. Wij begrijpen dat kids snel groeien, en daarom 
krijgen de Trappertjes een aanzienlijke korting op clubkleding. Eventueel heb je de mogelijkheid onderling 
kleding door te kunnen verkopen, maar dit gaat buiten de club om.  
De club zal een paar pas-sets bestellen. Coördinatie hiervan ligt ook bij de jeugdleiders.  
 
Frequentie. 
Het streven is 2 keer per maand een evenement te organiseren, waarvan hier en daar een uitje zoals 
bijvoorbeeld laatst naar de crossbaan in Wuustwezel. Wij kunnen 2 keer per maand niet garanderen 
wegens o.a. een te lage opkomst, slecht weer e.d. Wij doen ons uiterste best om die 2 keer als minimum 
te handhaven.  
 
Aanmelden. 
Het inschrijfformulier is te downloaden via: 
http://trappistentrappers.nl/?id=ledenadministratie 
 
Jeugdgroep 

Naast de Trappertjes hebben we natuurlijk nog steeds onze jeugdgroep. De jeugdgroep, die bestaat uit 
weg- en/of veldrenners, en staat onder deskundige begeleiding van een aantal enthousiaste senioren. Er 
is ieder jaar een promotiecampagne om fietsen bij de jeugd onder de aandacht te brengen, met als 
uiteindelijk doel de jeugdgroep nog verder uit te breiden. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  

Net als bij de senioren, wordt ook bij de jeugdgroep het seizoen in twee programma’s verdeeld, 
namelijk een zomerprogramma en een winterprogramma.  
 
Zomerprogramma 2020 
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Het zomerprogramma bestaat uit het rijden van wegtoertochten. Op de 1e zondag van maart wordt 
een aanvang gemaakt met het wegseizoen. Onder deskundige begeleiding van de 
jeugdcommissie wordt de wegconditie rustig en gelijkmatig opgebouwd d.m.v. te rijden tochten. 
Tijdens de tocht blijft de gehele groep bij elkaar en het tempo wordt aangepast aan de 
langzaamste rijder. Er wordt twee aan twee gereden, en de verkeersregels worden strikt 
nageleefd. Het zomerprogramma loopt tot en met de 4e zondag na bloemencorso, daarna start het 
winterprogramma.  
 
Winterprogramma 2020/2021 
Het winterprogramma bestaat uit het rijden van tochten door de velden en bossen in de omgeving 
en enkele veldtoertochten. Op de 5e zondag na bloemencorso wordt een aanvang gemaakt met 
het veldseizoen. 
Onder deskundige begeleiding worden de conditie en vaardigheden op de MTB of crossfiets rustig 
en gelijkmatig opgebouwd d.m.v. tochten te rijden afgewisseld met behendigheidsoefeningen. Er 
worden diverse spelvormen gegeven. Tijdens de tocht blijft de gehele groep bij elkaar en het 
tempo wordt aangepast aan de langzaamste rijder. Bij het rijden over de weg wordt twee aan twee 
gereden, en de verkeersregels worden strikt nageleefd. Het winterprogramma loopt tot en met de 
laatste zondag van februari in het volgend jaar, daarna start het zomerprogramma.  
 
!!! Voor je eigen veiligheid moet je altijd een fietshelm dragen!!!  
 
Bijzondere activiteiten 
Bij voldoende belangstelling kunnen de volgende activiteiten worden georganiseerd. 
- Jeugdweekend:  
- Baanrit:  
- Tijdrit:  
- Koninginnenrit:  
- Clubcross:  
 
Lid worden?  
Dat kan: 
-  Als je 12 jaar of ouder (tot het jaar waarin je 17 wordt) bent of wordt in dit jaar.  
-  Zowel jongens als meisjes zijn welkom. 
- Vraag een aanmeldingsformulier aan via de secretaris (trappistentrappers@ziggo.nl) of via 

de website of via de jeugdleiders. 
 

 

12. Lief en Leed 
We gaan er maar al te gemakkelijk van uit dat we in goede gezondheid kunnen sporten en 
genieten van leuke evenementen. Helaas gebeurt het ook dat er leden door ziekte, ongevallen of 
andere zaken voor langere tijd niet kunnen deelnemen aan de clubactiviteiten. Ook voor die leden 
heeft WTC de Trappistentrappers aandacht. Graag laten we, door een kleine attentie te 
bezorgen/sturen, weten dat we de getroffene niet vergeten zijn. Op deze manier willen we 
bijdragen aan een spoedige terugkeer in het peloton. 
 
Maar ook in leuke situaties zoals huwelijken of geboortes laten we graag van ons horen.  
 
In een club van circa 280 leden is het echter onmogelijk tijdig van alle leuke en minder leuke 
gebeurtenissen of situaties op de hoogte te zijn. Wij verzoeken dan ook iedereen om aan ons te 
laten weten als een collega-lid een heuglijk feit te vieren heeft of een hart onder de riem kan 
gebruiken. 
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Contactpersoon voor Lief en Leed is Angela Roelands, email: secretariaat@trappistentrappers.nl  
Maar je kunt natuurlijk altijd ook een ander lid van het bestuur benaderen. 
 

 
13. Clubblad D’n Trappiest 
Ons clubblad D’n Trappiest verschijnt in principe 2 x per jaar, namelijk begin van de zomer en 
begin van de winter. Redactie aan te leveren bij een van de commissieleden of via 
clubblad@trappistentrappers.nl. 
Al enkele jaren wordt het clubblad op verzoek digitaal verstrekt, dit bespaart de club behoorlijk wat 
drukkosten. Nieuwe leden kunnen aangeven of zij het analoog of digitaal willen ontvangen.  
Leden die het clubblad alsnog digitaal wensen te ontvangen of terug willen naar analoog kunnen 
dit melden via secretariaat@trappistentrappers.nl. 
De informatiegids wordt aan iedereen (een per adres) op papier verstrekt, alleen nieuwe leden die 
zich gedurende het seizoen aanmelden ontvangen hem digitaal. 
 

14. Fietskarverhuur 
Onze drie fietskarren zijn te huur (ook voor niet leden) op basis van onderstaand reglement, dit is 
ook op onze site te vinden.  

 
REGLEMENT UITLENEN / VERHUREN FIETSKARREN 

WTC de Trappistentrappers heeft de beschikking over 2 aanhangers (karren) voor vervoer van 
racefietsen/mountainbikes, 1 kar voor 20 racefietsen (2 niveaus), 1 kar voor 10 race fietsen en 1 
kar voor 8 MTB’s. 
 
De karren kunnen gehuurd worden onder de volgende voorwaarden en huurprijzen: 

 
A. Huurprijzen:  

Grote kar (20 fietsen):  
 1 dag: € 30,-- 
 2 dagen / weekend: € 50,-- 
 Hele week of langer: € 75,-- 

Kleine kar (10 fietsen): 
MTB-kar  (8 fietsen):  

 1 dag: € 20,--  
 2 dagen / weekend: € 35,- 
 Hele week of langer: € 50,-- 

 
            Voor niet leden wordt vooraf altijd een borg van € 250,-- gevraagd. 
 

B. Huur voorwaarden: 
 

a) De kleine kar kan worden uitgebreid naar 20 fietsen, door een opzetstuk. Indien dit 
opzetstuk ook gehuurd wordt gelden de prijzen voor “grote kar”.. 

b) De karren kunnen gratis door leden van de club gebruikt worden indien meer dan 50 % van 
de gebruikers lid is van de club. Gebruik door de jeugd van de club heeft voorrang op gratis 
uitlenen binnen de club. 

c) De kar(ren) dient tijdig te worden gereserveerd bij Jack Hendrickx (06-30453189) of 
hendrickx1@home.nl. 

d) Alle bevestigingsmaterialen om de fietsen vast te zetten zijn bijgeleverd.  
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e) Verlies of schade aan de fietsen is voor eigen rekening. 
f) De kar dient bij afkoppelen altijd met bijgeleverd kettingslot vastgelegd te worden aan een 

vast object. 
g) Onderverhuur is niet toegestaan. 
h) Schade dient direct gemeld te worden. 
i) Chauffeur dient rijervaring te hebben met aanhangers. 
j) De kar zelf is verzekerd maar alles wat op de kar staat (de fietsen dus) zijn niet door ons 

verzekerd, hiervoor dient u zelf te zorgen! 
k) De auto waar de kar achter hangt is automatisch verzekerd voor wat zich aan de trekhaak 

bevindt (voor schade aan een tegenpartij eventueel door u aangericht). 
l) Gewicht van de karren is tussen de 150 en 300 kg dus zonder eigen kenteken en zonder 

reminrichting. 
m) Huurder dient zelf voor een witte kentekenplaat te zorgen. 

 

15. Vervoersregeling 
De vervoerskosten naar ritten uit het jaarprogramma, die niet bij Café Van T. vertrekken, worden 
door de club betaald. Meestal zijn dit brandstofkosten en huur busjes, maar leden die met hun 
eigen auto rijden naar dit soort ritten kunnen een km-vergoeding krijgen, mits zij meerdere leden 
mee vervoeren.  
Indien leden zelf een rit willen organiseren waar vervoer voor nodig is, kan er ook vergoeding 
vanuit de club verkregen worden, mits aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 Het aantal leden dat deelneemt aan de rit is 8 of meer; 
 De rit moet “openbaar” zijn, dit wil zeggen dat elk lid zich moet kunnen inschrijven; 
 De rit moet tijdig aangekondigd worden, bij voorkeur in de Bode, met vermelding van 

datum, vertrektijd, verwachte aankomsttijd en gegevens contactpersoon;  
 De bus dient bij voorkeur bij onze sponsor (Autobedrijf Schrauwen) gehuurd te worden; 
 Tankbonnen en facturen van de huur dienen bij de penningmeester ingeleverd te worden. 
 Vergoeding geldt alleen bij ritten die in Nederland en België worden georganiseerd. 

 

 
16. Praktische tips  
Scan je rijbewijs of ID en je zorgverzekeringpasje. 
Zet de belangrijkste telefoon nummers erbij. Print het uit en stop het in een doorschijnend plastic 
hoesje. Doe dit in je zadeltasje, dan heb je het altijd bij je. Ook in het buitenland. Hopelijk heb je 
het nooit nodig. 
 
Wijzigingen doorgeven 
Verhuizingen, wijzigingen van telefoonnummer(s) en emailadressen graag doorgeven via 
ledenadministratie@trappistentrappers.nl. 
 
 
 

17. Jaarprogramma  
Het jaarprogramma is ook als los document ook op de website te downloaden / te zien: 
http://www.trappistentrappers.nl/?id=programma. 
Daarnaast wordt op het forum: http://www.trappistentrappers.nl/forum/. 
 
Hou in de Zundertse Bode ook wekelijks het artikel over de Trappistentrappers in de 
gaten. 
In dit artikel worden ook actuele zaken en eventuele aanpassingen van het jaarprogramma 
opgenomen. Dit artikel kun je ook op de website van de club vinden.  
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Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 1-mrt 9.00 uur A 100 John Antens Jan Floren

zondag 1-mrt 9.00 uur B 80 Bronek Parol Gerrit van Opstal

zondag 1-mrt 9.00 uur C 75 Wil Aernouts Martien Vriends

zondag 1-mrt 9.00 uur D 70 Arnold Schipperen Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 1-mrt 9.00 uur Opstap 45 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 8-mrt 9.00 uur A 100 Willy Kustermans Jan Floren

zondag 8-mrt 9.00 uur B 80 Bas Verheijen Gerrit van Opstal

zondag 8-mrt 9.00 uur C 75 Jack Hendrickx Martien Vriends

zondag 8-mrt 9.00 uur D 70 Erik Verboven Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 8-mrt 9.00 uur Opstap 45 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 15-mrt 9.00 uur A 100 Hans Huijbregts Jan Floren

zondag 15-mrt 9.00 uur B 90 Colin Maas Gerrit van Opstal

zondag 15-mrt 9.00 uur C 75 Jos van Bergen Martien Vriends

zondag 15-mrt 9.00 uur D 70 Henk Schrauwen Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 15-mrt 9.00 uur Opstap 50 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 22-mrt 9.00 uur A 100 Ferdinand Lakens Jan Floren

zondag 22-mrt 9.00 uur B 100 Jasper van der Kloof Gerrit van Opstal

zondag 22-mrt 9.00 uur C 80 Wim Michielsen Martien Vriends

zondag 22-mrt 9.00 uur D 70 Erik Verboven Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 22-mrt 9.00 uur Opstap 50 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 29-mrt 9.00 uur A 100 David Woestenberg Jan Floren

zondag 29-mrt 9.00 uur B 100 Rob Andichon Gerrit van Opstal

zondag 29-mrt 9.00 uur C 85 Wil Wouters Martien Vriends

zondag 29-mrt 9.00 uur D 75 Anita van Aert Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 29-mrt 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 5-apr zie site alle  ca. 150 www.verbeetenchallenge.nl Jan Floren www.verbeetenchallenge.nl

zondag 5-apr 9.00 uur A 100 Wegkapiteins A/B Gerrit van Opstal

zondag 5-apr 9.00 uur B 100 Wegkapiteins A/B Gerrit van Opstal

zondag 5-apr 9.00 uur C 90 Wegkapiteins C Martien Vriends

zondag 5-apr 9.00 uur D 90 Wegkapiteins D Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 5-apr 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 12-apr 9.00 uur A 100 Michel Christianen Jan Floren 1e paasdag

zondag 12-apr 9.00 uur B 100 Bennie de Jong Gerrit van Opstal 1e paasdag

zondag 12-apr 9.00 uur C 95 Gust van de Sande Martien Vriends 1e paasdag

zondag 12-apr 9.00 uur D 85 Ria Kools Christ v Aert/Jos Herijgers 1e paasdag

zondag 12-apr 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

maandag 13-apr 8.00 uur A 140 Ronald van den Broek Jan Floren Philipsdam/2e paasdag

maandag 13-apr 8.00 uur B 130 André Vanlaerhoven Gerrit van Opstal Philipsdam 2e paasdag

maandag 13-apr 8.00 uur C 110 Jack van Hoydonck Martien Vriends Oesterdam/2e paasdag

maandag 13-apr 8.00 uur D 100 Bernard Martens Christ v Aert/Jos Herijgers Oesterdam/2e paasdag

maandag 13-apr 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars 2e paasdag

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 19-apr 9.00 uur A 100 Emiel van der Meulen Jan Floren

zondag 19-apr 9.00 uur B 100 Janus Domen Gerrit van Opstal

zondag 19-apr 9.00 uur C 95 Kees Jacobs Martien Vriends

zondag 19-apr 9.00 uur D 90 Leo Smits Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 19-apr 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

KALENDER ZOMER 2020
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Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 26-apr 9.00 uur A 100 Danny Antonissen Jan Floren

zondag 26-apr 9.00 uur B 100 Wim Nouws Gerrit van Opstal A16/A58 tocht

zondag 26-apr 9.00 uur C 95 Toon Braspenning Martien Vriends HSL

zondag 26-apr 9.00 uur D 90 Ad Peeters Christ v Aert/Jos Herijgers HSL

zondag 26-apr 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

maandag 27-apr 9.00 uur A 100 Frits Sprenkels Jan Floren koningsdag

maandag 27-apr 9.00 uur B 100 Gust van de Sande Gerrit van Opstal koningsdag

maandag 27-apr 9.00 uur C 95 Petro Jongenelis Martien Vriends koningsdag

maandag 27-apr 9.00 uur D 85 Jac. Romme Christ v Aert/Jos Herijgers koningsdag

maandag 27-apr 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars koningsdag

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 3-mei 8.00 uur A 140 Sjaak Floren Jan Floren Kiltunnel

zondag 3-mei 8.00 uur B 140 Louis v/d Broek (bob) Gerrit van Opstal Kiltunnel

zondag 3-mei 8.00 uur C 125 Wil Wouters Martien Vriends Kiltunnel

zondag 3-mei 8.00 uur D 120 Leo Smits Christ v Aert/Jos Herijgers Kiltunnel

zondag 3-mei 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 10-mei 9.00 uur A 100 Arian Braat Jan Floren moederdag

zondag 10-mei 9.00 uur B 100 Sander van der Kloof Gerrit van Opstal moederdag

zondag 10-mei 9.00 uur C 95 Piet Braspenning Martien Vriends moederdag

zondag 10-mei 9.00 uur D 85 Jan Haazen Christ v Aert/Jos Herijgers moederdag

zondag 10-mei 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars moederdag

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 17-mei 9.00 uur A 100 Robbert Mathijssen Jan Floren

zondag 17-mei 9.00 uur B 100 JP Mulders Gerrit van Opstal

zondag 17-mei 9.00 uur C 95 Gerard van Gastel Martien Vriends

zondag 17-mei 9.00 uur D 85 Erik Verboven Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 17-mei 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

zondag 17-mei 9.00 uur Dames 75 Angela Roelands Jos Herreijgers Dames rit

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

Donderdag 21-mei 9.00 uur A 100 Frits Sprenkels Jan Floren Hemelvaartdag

Donderdag 21-mei 9.00 uur B 100 John van Aert Gerrit van Opstal Hemelvaartdag

Donderdag 21-mei 9.00 uur C 95 Berry Hartman Martien Vriends Hemelvaartdag

Donderdag 21-mei 9.00 uur D 85 Ad Peeters Christ v Aert/Jos Herijgers Hemelvaartdag

Donderdag 21-mei 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars Hemelvaartdag

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 24-mei 7.30 uur A 180 Patrick Wouters Jan Floren Scherpenheuvel

zondag 24-mei 7.30 uur B 180 Kees Vriends Gerrit van Opstal Scherpenheuvel

zondag 24-mei 7.30 uur C 170 Jack van Hoydonck Martien Vriends Scherpenheuvel

zondag 24-mei 7.30 uur D 160 Koos Peeters Christ v Aert/Jos Herijgers Scherpenheuvel

zondag 24-mei 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 31-mei 9.00 uur A 100 Jeroen Slootmans Jan Floren 1e pinksterdag

zondag 31-mei 9.00 uur B 100 Jos Mensen Gerrit van Opstal 1e pinksterdag

zondag 31-mei 9.00 uur C 95 Aman Aernouts Martien Vriends 1e pinksterdag

zondag 31-mei 9.00 uur D 85 Louis van den Broek Christ v Aert/Jos Herijgers 1e pinksterdag

zondag 31-mei 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars 1e pinksterdag

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

maandag 1-jun 8.00 uur A 140 Ferdinand Lakens Jan Floren 2e pinksterdag Kaplaarzen

maandag 1-jun 8.00 uur B 140 Ruud Peeters Gerrit van Opstal 2e pinksterdag Kaplaarzen

maandag 1-jun 8.00 uur C 140 Jack Hendrickx Martien Vriends 2e pinksterdag Kaplaarzen

maandag 1-jun 8.00 uur D 140 Jac Romme Christ v Aert/Jos Herijgers 2e pinksterdag Kaplaarzen

maandag 1-jun 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars 2e pinksterdag

KALENDER ZOMER 2020
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Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 7-jun 9.00 uur A 100 Henk Vermeulen Jan Floren

zondag 7-jun 9.00 uur B 100 Johan van Trijp Gerrit van Opstal

zondag 7-jun 9.00 uur C 95 Toon Braspenning Martien Vriends

zondag 7-jun 9.00 uur D 85 Jac Romme Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 7-jun 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 14-jun 9.00 uur A 100 Richard van de Sande Jan Floren Aardbeienfeesten

zondag 14-jun 9.00 uur B 100 Kees Smits Gerrit van Opstal Aardbeienfeesten

zondag 14-jun 9.00 uur C 95 Peter van Aert Martien Vriends Aardbeienfeesten

zondag 14-jun 9.00 uur D 85 Jose Vanlaerhoven Christ v Aert/Jos Herijgers Aardbeienfeesten

zondag 14-jun 9:00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars Aardbeienfeesten

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zaterdag 20-jun 6.00 uur A 165 Johan Gommers n.t.b. Limburg

zaterdag 20-jun 6.00 uur B+C 140 W. Aernouts n.t.b. Limburg

zaterdag 20-jun 6.00 uur D+Opstap 100 Wil Wouters n.t.b. Limburg

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 21-jun 9.00 uur A 100 David Woestenberg Jan Floren

zondag 21-jun 9.00 uur B 110 Andre Braspenning Gerrit van Opstal

zondag 21-jun 9.00 uur C 95 Jack Hendrickx Martien Vriends

zondag 21-jun 9.00 uur D 85 Jac Romme Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 21-jun 9:00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 28-jun 9.00 uur A 100 Willy Kustermans Jan Floren

zondag 28-jun 9.00 uur B 100 Hans Huijbregts Gerrit van Opstal

zondag 28-jun 9.00 uur C 95 Daniel Nouws Martien Vriends

zondag 28-jun 9.00 uur D 85 Bernard Martens Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 28-jun 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 5-jul 9.00 uur alle Tijdritcommissie nader te bepalen Tijdrit

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 12-jul 9.00 uur A 100 John Antens Jan Floren

zondag 12-jul 9.00 uur B 100 Johan van Alphen Gerrit van Opstal

zondag 12-jul 9.00 uur C 95 Eric Goos Martien Vriends

zondag 12-jul 9.00 uur D 90 Leo Smits Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 12-jul 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 19-jul 9.00 uur A 100 Hans Huijbregts Jan Floren

zondag 19-jul 9.00 uur B 100 Eric Goos Gerrit van Opstal

zondag 19-jul 9.00 uur C 95 Jack Hendrickx Martien Vriends

zondag 19-jul 9.00 uur D 90 Maurice Rockland Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 19-jul 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 26-jul 9.00 uur A 100 Frits Sprenkels Jan Floren

zondag 26-jul 9.00 uur B 100 Ralph Verheijen Gerrit van Opstal

zondag 26-jul 9.00 uur C 95 Theo Gaarenstroom Martien Vriends

zondag 26-jul 9.00 uur D 90 Henk Schrauwen Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 26-jul 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 2-aug 9.00 uur A 100 David Woestenberg Jan Floren

zondag 2-aug 9.00 uur B 100 Toon de Bruijn Gerrit van Opstal

zondag 2-aug 9.00 uur C 95 John Peeters Martien Vriends

zondag 2-aug 9.00 uur D 90 Erik Verboven Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 2-aug 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

KALENDER ZOMER 2020
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Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 9-aug 9.00 uur A 100 Kevin Aernouts Jan Floren

zondag 9-aug 9.00 uur B 100 John Daems Gerrit van Opstal

zondag 9-aug 9.00 uur C 95 Kees Boot Martien Vriends

zondag 9-aug 9.00 uur D 90 Gerda Nouws Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 9-aug 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 16-aug 9.00 uur A 100 Danny Antonissen Jan Floren

zondag 16-aug 9.00 uur B 100 Daniel Vermeeren Gerrit van Opstal

zondag 16-aug 9.00 uur C 95 Ruud Tax Martien Vriends

zondag 16-aug 9.00 uur D 90 Anita van Aert Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 16-aug 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 23-aug 9.00 uur A 100 Ferdinand Lakens Jan Floren

zondag 23-aug 9.00 uur B 100 Martijn Elst Gerrit van Opstal

zondag 23-aug 9.00 uur C 95 Ad Struijs Martien Vriends

zondag 23-aug 9.00 uur D 90 Ada Aernouts Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 23-aug 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 30-aug 9.00 uur A 100 Paul Barten Jan Floren

zondag 30-aug 9.00 uur B 90 Luc Domen Gerrit van Opstal

zondag 30-aug 9.00 uur C 85 Gust van de Sande Martien Vriends

zondag 30-aug 9.00 uur D 80 Angela Roelands Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 30-aug 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 6-sep 8.00 uur alle 76 Grote Trappiest n.t.b. Bloemencorso / D-tempo

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 13-sep 9.00 uur A 100 Michel Christianen Jan Floren

zondag 13-sep 9.00 uur B 95 John Castelijn Gerrit van Opstal

zondag 13-sep 9.00 uur C 90 Ruud de Jong Martien Vriends

zondag 13-sep 9.00 uur D 90 Henk Schrauwen Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 13-sep 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 20-sep 9.00 uur A 100 Ronald Kerstens Jan Floren

zondag 20-sep 9.00 uur B 90 John Adriaensen Gerrit van Opstal

zondag 20-sep 9.00 uur C 85 Petro Jongenelis Martien Vriends

zondag 20-sep 9.00 uur D 80 Koninginnenrit-commissie Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 20-sep 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 27-sep 9.00 uur A 100 John Antens Jan Floren

zondag 27-sep 9.00 uur B 90 Bas Verheijen Gerrit van Opstal

zondag 27-sep 9.00 uur C 85 Wil Aernouts Martien Vriends

zondag 27-sep 9.00 uur D 80 Arnold Schipperen Christ v Aert/Jos Herijgers

zondag 27-sep 9.00 uur Opstap 60 Wegkapiteins Opstap Mart Poppelaars

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 4-okt 9.00 uur alle 65 Koninginnenrit-commissie alle Koninginnenrit

Reserve Chauffeurs: Dré van Bergen, Jos Mathijssen, Piet van Hees, Jan Adriaensen.

KALENDER ZOMER 2020
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Alle info over de activiteiten is ook wekelijks te vinden 
in het artikel van WTC de Trappistentrappers in de Zundertse Bode. 

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

zondag 11-okt 9.00 uur Weg 105 Grote Trappist plus Jan Floren met volgbus

zondag 11-okt 9.00 uur Weg 76 Grote Trappist Christ v Aert/Jos Herijgers met volgbus

zondag 11-okt 8.30 uur Veld n.t.b. veldtoertocht 

zondag 25-okt Eigen veldtoertocht

zondag

zaterdag 26-dec 9.00-12.00 alle Clubcross 2e Kerstdag geen De Krochten

Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

woensdag 1-apr 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 8-apr 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 15-apr 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 22-apr 18:45 uur A/B/C 65 Vaste ronde geen

woensdag 22-apr 19:00 uur C/D/E 65 Vaste ronde geen

Tot en met  19 augustus wordt er elke woensdag gereden zoals hierboven op 22 april is aangegeven.
Dag Datum Vertrek Groep Afstand geplande uitzetter volgbuschauffeur Rit / bijzonderheid

woensdag 26-aug 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 2-sep 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 9-sep 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 16-sep 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

woensdag 23-sep 18:30 uur Alle 65 Vaste ronde geen

zaterdag 5-apr Ronde van Vlaanderen

zaterdag 18-apr Amstel Gold Race

zaterdag 16-mei Koos Moerenhout Classic

zaterdag 16-mei Clasico Boretti 

zondag 7-jun Speer van Rijsbergen

van 18-10-2020 t/m 28-2-2021 (behalve 25-10-2020) hetzelfde programma als 11 oktober 2020

Het programma van de Trappertjes wordt in overleg met Jeugdcommissie vastgesteld. 

Zij informeren de betrokken Trappertjes tijdig hoe het programma er voor de komende week of weken uit gaat zien.

Programma "De Trappertjes"

Vanuit het Bestuur is Angela Roelands de contactpersoon.

Bijzondere ritten maar geen clubritten, deelname op eigen initiatief 

WOENSDAGAVOND KALENDER ZOMER 2020 (Let op: dit is GEEN CLUBRIT! ) 

NAJAAR/WINTER 2020-2021
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En uiteraard op onze website: www.trappistentrappers.nl 
18.  Aantekeningen 
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