Berg en Dal en Wanroijse peel NTFU tocht 2013
Zaterdag 24 augustus jl. is de traditionele “Berg en Dal tocht en de Wanroijse peel tocht” als
officiële NTFU toertocht van Toerclub Woensel weer gereden.
De weersomstandigheden waren goed met uitzondering van een beetje regen in de
namiddag.
Ook nu was er weer sprake van een aantal vroege starters. De aangekondigde formele
vertrektijd is 07:30, op dat tijdstip waren er al ongeveer 90 deelnemers van start gegaan.
We hebben wederom het “Scan en Go “systeem van de NTFU gebruikt waarbij deelnemers
aan de hand van hun NTFU pasje worden ingescand wat een sneller aanmeldproces tot
gevolg heeft. Ook deelnemers zonder NTFU pasje zijn gescand waardoor er geen
handgeschreven inschrijving meer nodig was.
Iedere gescande deelnemer werd voorzien van een “TC Woensel” polsbandje als bewijs van
deelname.
Van de in totaal 416 deelnemers aan alle tochten beschikte er ongeveer 172 ( 42 %) over
een NTFU pasje.
Aan de hand van de ervaringen van het vorige jaar hadden we ditmaal beter ingespeeld op
de herkenbaarheid van de TC Woensel bemensing op de pauzeplaats.
De pauzeplaats die we de afgelopen jaren in Gennep hadden is vervangen door een
uitstekende pauzeplaats in Oeffelt. Aan de oevers van de Maas is café restaurant het
“Veerhuis” een uitstekende plaats gebleken. Jammer dat een aantal deelnemers de
pauzeplaats is voorbij gereden, ondanks alle aanwijzingen op en naast het fietspad. Daar
gaan we bij een volgende gelegenheid nog meer aandacht aan besteden.
Ook is er soms verwarring ontstaan door oude pijlen op de weg die door aanpassingen in de
route verkeerde informatie gaven. Ook daarvoor volgend jaar meer aandacht.
Omdat er op onze thuis locatie op dezelfde dag een korfbaltoernooi was mochten we geen
gebruik maken van de ruimte voor de kantine voor het plaatsen van fietsen bij de terugkeer.
Ondanks allerlei inspanningen van onze mensen met betrekking tot toezicht en bewaking
aan de zijkant van het gebouw was dat voor sommige deelnemers reden tot het uiten van
ongewenste irritatie.
Even nog een overzicht van de aantallen deelnemers:
 Wanroijse peeltocht 100 km 32 deelnemers.
 Berg en Dal tocht 140 km 78 deelnemers.
 Berg en Dal tocht 170 km 306 deelnemers.

Van TC Woensel hebben er ongeveer 25 geregistreerde deelnemers aan de verschillende
tochten mee gereden. Waarschijnlijk zijn er dat iets meer geweest maar we weten dat niet
exact. Vandaar het verzoek aan eenieder te allen tijde het NTFU pasje bij je te dragen en op
verzoek te gebruiken voor registratie bij officiële tochten. Vanzelfsprekend is het bij je
dragen van het pasje natuurlijk heel erg nuttig bij het optreden van onverhoopte
calamiteiten.
Door het organiseren van deze tochten kan er weer een netto resultaat van ca. € 900, bijgeschreven worden op de rekening van TC Woensel. Vanwege het grote aantal
deelnemers (ca. 120 meer dan in 2013) en een kleine prijsverhoging van de deelnemers
bijdrage is het batig saldo positief beïnvloed.
Maar het mooiste blijft toch dat er een groot aantal deelnemers een fantastische dag
hebben gehad en daar doen we het uiteindelijk toch allemaal voor.
Uiteraard past een woord van dank voor alle 17 vrijwilligers (routebeschrijvers, uitpijlers,
inschrijvers, fietsenstalling beheer en pauzeplaats bemensing) zonder wiens enthousiaste
hulp het organiseren van NTFU tochten niet mogelijk is.
De beschikbaarheid van vrijwilligers vormt tevens de achilleshiel in het voortbestaan van
deze tochten. Vandaar dat ik op deze plaats nog eens een indringend beroep doe op al onze
leden om je als vrijwilliger beschikbaar te stellen voor de organisatie van de NTFU tochten.
Vooral de bemensing van de thuislocatie met inschrijven en fietsenstalling heeft behoefte
aan een nog paar vrijwilligers.
Met vriendelijke groet,
Michel van den Berk

